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J. E. F EI88ER,
Dienaar van God en den Heere Jezus.

(Ik verLlijde mlj nu in mijn lijden
voor U, en vervuIIc in mijn vleesch de
overblijfselen van ue verdrukkingen Christi
voor Zijn Iigchaam. 't welk de Gemeente
is. _Cod. l' 24.)
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'V OOR R ..~ D E,

Ik heh, blijkens den titel van dit werkje, hÏ:j dit
mijll schrijven alleen zulke lezers op !Iet oog, die vun
ga n~'c!ler !Ia rte J{elooven en helijden:

! . Dat de H. Sc!lrilten des O. en N, Testamenta
God~' geopenbaarden wil alleeu en 'volkomer, bevatten ..

2, Dat geen mensen re,t;t 0/ ma,gt heeft, om in
die Sc/I/'itten het allerminste te verdrual.,ien of te ver
anderen ..

3. Dat de kinderen Gods ten dl/nrste verpligt ziJn,
om a {!i'J' , wnl flUit. ill die Sd,rij'teu geboden of ver
boden warde, Jlaaltlrgezet na lt! leven:

4. Dat de H, Duop en liet H. Avondmaal de eenige
uitlcewli.:;e instelli/lgen des Heeren t'oor de gemeente
zi:i", en drtar;;m stipteliJk nllar de meel/ill!! des If.
Geestes ond,JrllOuden moeten worden ..

5. Dat de Heere Jeztu Chrt'stlll en de
Adal1ls ook nog heden ten dage dczeJfdell
/Joor l8 ee14wen,

Terwijl ik miJ gaarne ten vol/e IOe'IJ'c!l verzekerd
te !Iouden, dat wlke lezers zich bereidwilli,Jf doo,' de
waarheid GodJ oven'eden en hestu/I.1;ett laten, en met
·vreugde in de regte paden des Heeren, uil tlauhblli'e
geloojsgelioorzaallllteid hegee'ren te loul/delen.

De God en Pader van onzl1ll fleere Jezus Chris
tus 'verhl~jde Zfjne kinderen door eenen mildm zegen
op dezen arbeid. HiJ hlH:lige Zijn dierhaar woor~ aan
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de zielen /Jun velen, en gelJe licllt en krac/lt, om ZiJne
t'nzettiugen en getuigewissen te bewaren, ook ten J'p(jt
van den 110011, den laster of de ·/Jn-drukkin.;r, die door
de kil/deren del" on.:;elllJorzaamheid te.~elt I/eli mogt
w01·dell IOJ:g-elateJl, tut IIIJnne heproelJi1/9 eJl oefel/il/;:.
HU /lOore liet gehed clergenetl, die cia!! ell nac/,t tut
Hem zuchten, om ZiJns lYaams wil, Amen.

FEJSSER.
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De waarheid: dat het menschelijkc hart arglistiger is,
dan eenig ding, en dat het niemand der stervelingen
doorf,l"onden kan j bevestigt zich nog dagelijks in ve
lerlei opzich ten. De in ons zoo diepgewortelde hoog
moed belet alle bedekte of openbare eigeu geregtigheid
zoekers, om den leugen of de zonde te omhelzen, als
lelJlJ'en en zonde. En daar toch alle onbekeerde men-o •
seheu den leugen en de zonde hefhebben en aanhan-
gen, - wat doen zij nu? Zij maken van den leugen
de waul'heid. en vall het kwaade hel goede, en ver
vullen alzoo het woord des Heeren, dat een iegeliJ'k
die de ZiJneT! uit de Synagogen werpenja I /Ien dooden
zal, Gode zal meenen eene dienst te doen.

In 't buzonder is mij dit dezer dagen gebleken in
de praktijk en het schrijven van vele meuschen, om.
trent het leerstuk en de toepassing van den H. Doop
des Heeren j als mede in hunne beschouwing van de
Gemeente Gods. Immers hebben z[i zich voorgesteld,
om de onsehrjftuurlUke en vleesche/like I'illder-hesp.'en.
ging, en de uitwendige {{rootte del' Gemeente voor
te staan. En wat doen zij nu? Zij verdraaijen daur
toe Gods H. Woord; zij maken de geboden Christi
dool' hunne menschelijke inzettingen krachteloos. en
zoeken alzoo dool' spit~vindiffe t'edeneeringen en valsche
gevolgtt'ekkingen een einddûeI te bereiken, waar niet
de Heer. maar zU zeI ven komen willen. Doch die U
beroeren Opregten! Zij zullen het oordeel dragen,
wie zU ook zijn mogen.

'rVU voor ons wenschen iu eenvondigheid aan de
voelen van onzen cenigen Profeet te zitten, en van
Hem alleen Ie leeren j terwuI W!j ook U tOt:roepen:
»Houdt U dan toch aait 't gene g'ehoord is; want indien
»het woord door de EOf,c/en gesproken vast is rrcwc.>es t,
))en alle overtreding [vanJ eo ongehoorzaamheid [aan
)Jdat woord] regtvaardige vergelding heeft bekomen.

1
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» - hoe ~ulle.n wfj ontvlieden, indien wti op zoo
»f,.~oole 1.allrrhel(~ geen acht nemen, welke b('f,0llnen
»ZIJ llrlc . \'t'I'~ondlrrd Ie worden dOOI' d('n 11eer, aall ons
J)l>eH'sll:~r1 IS .Vl~lI der.·c.nf: die [Hem] ,~ehoord lll'blJen."
De eere CIJnsll. de "efde der waarheid en de zucht
OITI ~llll Uw (,cll\~:ig heil, zoo de Heerc wil, bevorderlijk
te ZUil, hceft mg dan nogmaals ged rongen, om ~le
pen voor U op te vaLLen. of ik daardoor een middel
voor.U 1Il0gt zijn, om Uwe gangen te rirrten oftehou.
den JO de ~('gte w('gen onzes Gods en Zaligmakers.

Ik iwg," met U Iwknople1tik de leer der H. Schrif
ten, erkend door godzalirre en kundi,o-e mannen van
vroegeren en lateren t!id, te openen u aang;)ande het
wezen, de beteekenis en de toepassing van den doop
des: Heeren en Zijner Apostelen ").

I.

~k begin met net wezen ues Doops. Vraagt iemand
waarin de doop bestaat? Het antwoord moet zijn: de
indompeling des gOllscllen li.qcllamnl in liet water,t"n
den 111l1ln. des Drieënigen Gods, wam'uit de doopelirl!J
dan, ·na eenigl! oogenblikken wedn' opkomt. Beide,
de beteekt>nis van het woord, en de exempelen der
H. Schrift bevestigen dit.

A. Allen die de afleiuing des woorns doop ken
neo, slemmen er in overeen, dat het van diep. dui.
ken afstamt. Het is vertaald ui t het gl'ieksche (~árrTHV,

~urrTi~élv, ~u7l:nrr,uoç ell ~urrTlrr.uu, en heeft, zoo als
ieder deskundige weet, in die taal dezelfde belceke·

') T.'n einde mijne ]ez~rs gemakkel\ik in de gelegenheid leslellen,
0111 de rlootsen der H. Schrift, in \felke re:;lslr~eks of van Ier zijde
o~er den noop gehoondd word I I .. kunu~n overzi ..n . zal ik ze hi .. r
onMr lolen volgen' Luk. 3: 3 lI.nd 13: 24. 19: 4 ~/nrk 1: 5.
9 Jlntlh 3: ,. 16. Luk. 3; 22. 23a. Joh 1: 32· 31. Joh. 3: 22,
2:~, 27. 30. Joh. 4: 1-3. ,: 29, 30· IJlallh. '10: 2'2. 23. ~Iork.

JO: 35-40. Luk,l~:50 ~IaIlJ1.28: 19. 20. ~I"rk. 16: 15, 16.
Hand. 2: 37.39. en 41. 42, 47. 8: 5, 6. 8. 1'2, 13. 35 39 9:
J7. 2'2: 14-16 9: 18 10: 4'2-48.16: 13-15,40. 16: 29·33.
19: 4. 5. 8 vgl. mei 1 Kor. I: 13 -17 en 1I001"nsl. 16: 15. 11 ..,,1,
19 1 ,. lilJrtl 6 3 5 I Kor. 10: l. 2. 1'2: 13. 15: 29. Gal. 3: '27.
Eph. 4: 5: 5: 26, Col! 2: 12. Tit. 3: 5. I. Pelr. 3: 20.21. lIeur.l0: '22.
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nis. W\j zullen dit met een.ige r,etuigcnisscn val~ r,e
leerden stafen , die echler nlel Hual' hunne kenIlIS ge-
hundeld hebben1).. .

lP'i isi liS, prof. Thcol. lil Occ, Foef]. \"01. 3: lib.

4. §. 13. I
Zallc!ti/II, prof. Theol. Poed. Exam. vo, 1. p. 48.
J. Caloiulis , in hel boven aanf,eh. boek. p. 46.
Th. Beza, ibid. p. 46. . ,
Boss/ut Dr. Slennet's R.em. on A.hlingLun. p. hO.
renema', prof. Theol. Hi~t. Ecel. sec. I. §. 138.
Dr. Camphell, Fom Gospels. vol. 2: p. 259.
ritringa, Poed. Exam. pag. 41. ~
De kantteekenaa-rs op Rom. 6: 3.-~:
Alle deze beroemde en duorkllJlflIge...manneJl zeg-

gen geheel eenparig, dal de b('teekeni~ del' bdoven~e.
melde gl'ieksche wonrden is: ind'.lmpelt1lg, zoo at let

. VOOr/Derp met water bedekt wordt. .
Treffend is dien aangaande de taal van DI'. 111.

Lut!ler. »Oe doop ('legt hij) he~t in 'Lf,rie~sch;h(ll'
»tt"slll11S, in 't latijn mersio, d. I. als men lets geheel
»ill 't water doopt, zoodat. bet water er boven zamel.i
»vloeit. En ofschoon dit op vele piaatsen geen gebruIk
»1'5 Inaar slechts mel de hanl\ bell·oten wordt. zoo moest

, IJ d'"»het toch zoo wezen dat IJlen, i!:Jar e ueteel\elllS
»van dat ,voord, elke~ doopeling geheel in het water
"dompelde en er weder uit ophie.I~. Wu~t. oo~ het
») Ouitsche woordje Taufe komt zekerhJk "at) Tlefe (dle~t?).
»En dit is de eisch ook van dea doop, want het be tee
» keat dat de oude mensch en de zondige r,eboorte
»uit vieesch en bloed geheel verzuopen wo('(le, door de
»genade Gods. f)aarom moet men luer hij blijven,
)Jen een regt volkomen teekell .'leven." .

B. Ook de H. Schrift staaft onze bepalmg, b. v.
Matth. 3: 13-17. Hand. 8: 35-39. Rom. 6: 4, 5.
Laat mij uit de verklal'ingen van deze plaats~l1, dOOl'
de grootste uitleggel's, het een en ander no~ bybreogen.

1) Zelfs hel Formulier uij den kinder<1oof', on.?er ,Ie t~~re.f .. roe.
bruikelijk, duidt deze '~""rheirl nog .,an. do:,,' \\"';1, ,erston<1 IIIJ "e.~
urst. sluk lezen: ,lil lart 011. d. Ol/r/Ud"'''! '" ha ,,'<./.Iel, S l,oon ZIJ
de wa"rhei,\ dadelijk d.arna weer verloochenen,. door hel bijgevoegde
woorclj": olf d. b;sprw:/III'l met wa!u.



4

Dr. TOIDerson, de ~acr. Bapt. part. 111: p. 56.
»VVaarloe ware het noodlg, dat de Doopers zich altijd
)I<!l'rwaarts lH'G'aven, waar vele waleren waren. of dat
»Pbilippus met den kamerling in het water afdaalde,
lJW,~nllee~ d.e doop niet hi) ,in?o/llpeling geschiedde?
lJB!1 ons IS Immers een wetntgje waters tot de bespren
»ging toereikend."

He1'veij, Briev. lIan Dr. "Yesley. BI'. 2 en 10.
JJJohannes doopte ook i'/I water, zoo als in de Jordaan.
)lIn onze vertaling staat nu wel met water, maar dan
IJlJJOet men ook vertalen met de Jordaan. 'Eli belee
lJkent op de eene plaats zoo goed als op de andere
»in en niet met, En ik kan bl'wiizen dat dit griek
lJsche woordje deze beteekenis onaangevochlen l~nger
lJdan 2000 jaar !{ehad heeft."

Guericke. Handb. der Kerk. gf'~ch. 2do niJg. p. 116.
»De doop werd oorspronl<eltjk dOOI' onderdompeling
»bediend. In 4 der ee:'ste Engelsche Btibelverlalingen
»vi nden wij nog eerlijk overgebrafft: in water. Daar
lJdie vertaling niet goed bti bet beerschende gebruik
»der besprenging paslte , heeft men het in met ver
lJanderd. De Roomsche Vulgata. de Syrische, Arabi
»sche, Aelhiopische en andere oude vertalingen hebben
»allen in."

N ul1lder, Leb, Jes. p. 56. »Volgens Johannes
»zoude Rij komen. Die zoo ver boven hem was I dat
»hij zich niet waardig keurde, Hem den schoenriem los
»te maken; Deze zoude met clen H. Geest doopen en
»met vuur, d. i. r,elijk z~i. die door hem gedoopt wer
»den. geheel in 't water' gedompeld werden, zoo zoude
»de Messias' de zielen der geloovigen gehed indompelen
)Jin den goddel~ken levensgeest, dien Hij hun r,eve n
»ZOll."

Olsbausen Bib\. Comm. Tom. I. p. 158, 176.
»De doop van Johannes was aan den chrisl<,lijken doop
»niet sler.hls dáárin r,elijk, dat de dooper den doope
)\Jing ondrrdompelde, enz:'

En elders: »Dat de komst des H. Geestes niet vóór
l)de indornpeJinr, geschiedde. slemt gf'heel o'ereen met
»de fil{uIII"\jkhl'ic1 der handeling zelve. De eerste helft
»der halldeling (de ondeJ'flompeling) stelt het nrgalive

)Jc1e w<'gn('minrr van het oude voor; de andere helft
n(het opkomen lIit het wale/') stelt het positive I het te
llvoorsc!lijn treden van hp.t nieuwe voor."

Kalvijn I Comrn. in Act. Ap. ad Act. 8: 38. »Hiel'
»zien wij, hoe de doop b!i de Ouden bedi~nd werd;
»want zij dompelden het gansche ligchaam in het \'Valer."

Ziet daal' Lezers! eenige klare en hoogstgewigtif,c
v,etuiW'llissen en be'wijzen. Voor wien deze niet vol.
cloende zijn. zal iedere vel'dere pooginrr tot overtuiginrr
wel vrllchteloos hlijven. \Vij gllan daarom verder. en
ontvel/wen U de beteekeJIl8 Vllll den doop des Heeren
en der Apostelen.

Il.

Eene der gevaarlijkste klippen, waarop men bij
wetenschappelijk onderzoek en vooral hij r,eschillen,
gemakkelijk vervallen kan, is: eenz~jdiglleid. Ook bij
de beschouwing van de helcekenis des Doops, dien de
Heer VOOI' Zijne f,<'mecnte inrrestcld heeft. 7.\jn vele
schrijvers door die eenzijdigheid treurig van de waarheid
afgeweken. Ook de Heer Scholte heeft ons daarván
onlangs wederom een opmerkelijk bewtis r.ell'verd, in
het boekje, dat Z, Eerw. tot .verdediging van den kin
derdoop meende te moeten uitgeven 1).

Reeds de titel van dit boekje op zich zelf getuigt
van die ee07.\idigheid, daar de doop alzoo slpchts van
éénen kant nl. van den kant Gods als verzegeling des
Yerbonds worelt voorgesteld. Zeker I dan dachten cle
Ouden die het formulier' gemaakt hebben reeds verder
henen. als z!j er ill zeiden: » vermits in alle verhonden
twee deelen [partijen] hegrepen zgn," - enz. Noemde
iemand nu echter den H. Doop, van den andercn
kan t; de eerste daad del' geil oorzaambeid des geloofs
van den hegenadt'gden zondnar , dan zolJde hii evenveel
gronds voor dezen titel b!ibrengen kunnen, als de Heer

1) De lile! va" bet boekje luidt dus: ,Ie Heili:;e Doof', nf hel
tl'l'ken in het vleesch (sic!) ook voor ,1e kleine kinderen der gelnn_
'Yi;.;en Ier ven.. r,pling "nu het eeuwir; vf'rhoo«l. door IJ P Sc h (l r (I', )C.
V. n. )1. te ./11/1 st, hij Iloo:;kalllcr, &; COlllp Hl.15.

')( iUI--r-J Il' ~.,ftL..oI.t'{. 1~ck.u,J, /'tz. ,~~ y ~
/.nc-T.J. -.Jo tIë. h.L7I~. 4(~ 'f/i.t..c. tJL-'.

I
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Sc/IV/tu \·001' dCIl lijnen. Milal': die beide titels ·ver
I!L'I/igt, :Lil I wel Je rJll'rsle waaI'heid vour zich heb
beu Ij.

NuIT eenicre OI)llIerkiu(T(l~1l Illocl ik echter in het
(J (J •

middell brcng·cn, cel' ik lot de hoofdtaak van deze
Afupeling komen kun. Zij zijn deze:. J7lJO~ea'sl d.at
in de ourspI'ollkel\ike laaI del' H. Sehl'Jft, drIe vel'schll
lende vooI'zel~cls l~ebI'uikt worden, om dezelfde zaak
uit le drnkken, t. w. lt.;, lv en im. Want, er wordt
gesprok?1l van ijc<n:l"'~HV it';·1:0 im TO aVO!IC< en
fV l"W OVallaT,.

Ten ~lldere: dat het b!jgevoerrde ovo,ua (naam)
('enigermate overtollig (pleonastisch) ffehouden worden
kan; zoodat men. zonder bet wezen der zaak te be
nadeelen, zoude mogen doopen in den J7.a~er, ell~.
r,elijk \VU ook meermalen lezell, dat de dISCIpelen tn

Christlts gedoopt waren. Hand. 2: 38. Gal... 3:..27..
Eindelijk: dat het meer ehn \~aa.rscbl.JnI9k IS,

dat de Apostelen zeer dikwijls eenvoudig lil den N~a.m
ues Heeren gedoopt hebben. zonder de formule JUist
let terlij k te gebruiken, die bij ;\,I.atth. 28:" !9 \'oorkom t.
Een der grootste geschie~lklln~lgen vall, .onze ?agen
in het vak Jer kerkffeschledems Neal/der zegt 111ervan
(in de Gesch. der Pflanz. u. s. w. Th. 1. pag. 26, 27):
.I)Deze korte formule nl. ik doop U in Christus sloo.~
))alles iu zich, wat in de woorden welke de Heer bH
»de instelling des H. Doops gebruikte, .breeder on~
»wikkeld is, t. w. de betrekking op dien God, DIe
»Zich in en door den Zoon als Vader geopenbaard en
I) betoond heeft, en op den Geest des Vaders, welke.n
)Cbristus als den niellWen levensgeest aan de ffeloov,
Iwen mededeelt. Dit ééne ffeloofsartikel bevat dus in
»der daad het geheel der christelijke leer in zich, enz."
Vergel. Hand. 8: 37.

1) lIel I.ost mij slrij,l, om hiermeue van hel boekje ~an! ~en
IIrer Sc ho 1I e "t' te stappen, omdat daorin zoo veel onschnftmal!!l'
ja I It"en ,Ie Schrift strijdi", wordt .an"elroifen. Doch omdat miJn
'br~edeor J. ti eLi dd e, (~oo de Heer ':vil) de wa~.rhejd zehe ho?pt
Ie v"ft!edir:en, zno moet ik mij von eene opzeuellJke wederleg;png
HII llelloemden Ueer Sela 011 e onlhollden.

i

Om mijne lezers dalt nu J1'Jet de yolwiO"ti{re en
veelomvallende bcteekenis van de lrf'r des H. DOOP!;
onz.es I\peren naauwkrurilT bekend te maken van welke

. u '
betecl\enls alles afhallgt met opzicht tot de tOl'pas-
01'';119 des Doops, weet ik niet beler te doen, dan nwe
aandach t bij het schoonc en yollediO'e fOl'fll'Jlier des
Joops .'. ~ij ~le Gereformeerdell gebl'llikelijk, te bepalen;
waarbu Ik levens de Schrifluul'plaatsen zal opr,cvcn,
welke de waarheid G'ods, die in dit formulier p-eleerclu
wordt, telkf'ns kunnen bevestigen.

. De hoofdsom van de leel' des H. Doops is in deze
dt'le stukken begrepen: J7oo1'eerst, »dut wij met
»onze kindrren in zonden on t \'<Il\ffen en geboren,
»en daarom kinderen des toorns zijn 1), zoodat wij
»in he~ Rijk Gbods Jliet mOffen komen, ten zij wij
»van nieuws ge oren wOl'den 2). Dil leert ons de on
»dergang en de hesprenging met het water, waardoor
)ons de 'o!ll'einheid onzer zielen wordt aanLl'ewezen,
»opdat \~ij vennaand worden I een mishagel~ aan ons
»zeln'n te hebben, ons voor God te verootmoedigen,
»en ome reinigmaking en zaligheid builen ons zei ven
»te zoeken 3)."

Ten tlceede, »betuigt en verzegelt ons de H. Ooop .
»ele afwassehing der zonden door Jezus Christus. Daarom
»worden wij gedoopt in den naam des Vaders en des
»Zoons., en. des H. Geestes. Want: als _wij g'edoopt
I) wOl'den I n den naa ol des J7aders, dan betuigt en
»verzegeit ons God de Vader. dat Hij met ons een
»eeuwig verbond der genade oprigt, ons tot Zijne kin·
»deren en erfgenamen aanneemt 4), en daarom van
»alle goed \'erzorgen cn :llle kwaad van ons \veeren of
»tot ons best keer'en wil 5). Eli als wij gedoopt wor·
»<1en in den naam des Zoons, dan verzegelt ons de
») Zoon, dat Hij ons wascht in Zijn bloed van alle

1) Eph. 2: 3 Ik ver:an:~ olrin:;en,l ,'an mijne J.t.ers. dat tij
d<~e en .lle .ndere Scllri!"llIurplaals"n, die ik vervol:;ens. bij ue

brsc:houwinr, v:\n het fOt1l1ulier, oilnh;den zal, o:l:\uwkeurÎg nnl~zen

en lIlel de voor~estelue leer vergelijken, 2) Joh 3: 3. 5.
3) lI.uol. 2: 33. en '2'2: IG ,vaar van veruwi";: en afwasschillg

v.n zondelI :;esilrokrn worolt , die dus veronc!erSlt!'! worden, ooO\'e-
tig te zijn. 4) Joh I: 12. 13. lIom. 8 ~ 16. 17.

5) Rom. 8: 29.
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nonze,.zonden 1), ons in dc r,'cllleclI:iehap ZUns doods,
nen Zyner wederopstanding inlijvcnde 2) I alzoo dat wij
»van alle onze zonden hevrUd en voor God rl'glvaar
ndirr ffcrckend wordcn 3)."

EindeliJk, »vcl'zeg'elt ons de H. Gecst, door dit
»Heilig Sacramenl I dat Hij bij ons wonen en ons tut
»Iiumatcn Chl'isli hpili.rren wil, ons toeëirrenende 't "'een
»\\'(j in Christns hebbe':} , nl. de afwassd~ng' omer ~on
»clen , ~n ,cle d,~ffelUksche vel'l1ieuwing onzes levens, tot
»dat wIJ. clll,delljk,. onder de ffemeenle der uitycrkore
»nen, In t eeuwige leven onbevlekt zullen fl'esleld
))worden4)." u

Ten derde, ))overmils in alle verbanden twee dee.
»len [parqjëll] bcrrrepl'n z\jn, zoo worden wij ook we
))d(~.rom van God, ,door den doop, vermaand en ver
»phg,t tot ~en~ nIeuwe gphoorzaamheid, Dl. dat wij
»dezen Eenlge~ en Ol'ieëenigen God aanhangen, beo
»lrouwen en liefhebben van ganseher harte, van gan
llsc!len gemoede en alle krachlen. cle wereld verlaten,
»onze oude natuur dooden, en in een nieuw godzaJip'
))Ieven wandelen 5). En als wij soms uit zwakileid i~
»zo nde.',1 vallen, zoo .moeten w\i aan Gods genade niet
»vertwIJfelen , noch In de zonde bliJ'ven li.rr.rren ovel'-

• (JU '

»~Il~ ons de ~~oop eeD z~gel en ongelwijfeld getuige-
»I1IS IS, dat WIJ een eeuwig verbond der genade met
»God hebben 6)."

vVanneer men nu deze volwiutilTe en heilriike be-
k

. u lJ ;)

tee ems des H. Doops onzes Heel'en in aanmerking
neemt, hoe Inoet men zich dan verbazen, dat men in
de l?"passing vau deze goddelijke inslelling zoo onschrift
mallg en wederregtel\ik te werk gegaan is I

Zekel'! als men den Doop tot een bloot teeken in
't vleesch verlaagt, of eenzijdig VOOI' eene bevestiging
des W?ords van God houdt" of (tegen de uitdrukkelijke
verklarmg des H., Geesles aan, bij Rom. 9: 6 - 8. en

;..

, .
".'

I) Openh. \: 5.
2) Hnm, 6: 3, 4,

:1) HOII1. 5: I,
Tit. 3: 5,

:;) n"ID. 6: 1 - 4.
6) Jes.I:J6-19.

Gal, 3: 27. en r, Kol'. 6: 11.
4) Hand. 2: 39. 19: 5, 6 I, Kor,' 12: 13.

G"II 2: 11, 12. Til.3: 5. I. Pt'lr. 3: 21.
? Tim. 2: 13. I. Joh. I: 8, 9.

vs. 10·1 3.) aUe \'Ieeschel\jkc killderell uer lYeioovi,o'en. k . IJ IJ
VO?I' ultver 'OI'enen aallzlet, dan kriirrt OJell eenen
ruml('n wl'lI en eene w\ide poorle \'001' zich. n1aar als
men het oog slaat op Joh. 3: 3, 5 op Joh, I: 12, 13.
op Hallci. 8: 37. op Hallel. 10: 47, 48. cu op 7.00

vel~ andere pIaa Isell daar benevelIs , clan zal mell on-
g etwiJ'fell! wat eerbiediger en voorzin'lio'er in deze han-

J u (J

delelI , opda t deze dierbare inzelliJl rr des Heeren 11 iet
verontreinigd worde, en alzoü de t~orn God.. over de
~'ansche gemeenle kome.

Dat ook de Opstellers van het formulier klaarblij
~elijk J~.et oog alleen op uilverkorenen gehad hebben,
IS, (mIJns erachtens) behalve uit den door.rraanden
inhoud des formuliers, vooral uit de laatst aangehaalde
woorden van hetzelve ten duidelijkste te zien. ImrJlel's
wij lezen aldaar: en als wij SO/1/S uit zwakheid, enz.
Kan dit op onbegenadigde menschen toegepast wor
den? Vallen die soms en uit zwak/leid in zonden?
Of liggen z~j met de gansche wereld, in het booze?

Eindel\jk, en dit in deze zaak ten besluite: Blinkt
de w!jsheid en de goedheid van ollzen dierbal'en Za
ligmaker zoo schoon uit in het stuk des H. Doops,
als wijzende dezelve op zoo vele en zoo gewigtige
waarbeden , (mits de Doop dan ook, naar Zijn woord
e~. voorbeeld. bij indompeling geschiede) als b. v. op
Zg~' dood, begrafenis en opstanding, op de afwas
scbIDg onzer zonden door Zijn bloed en geest, op
onzen eigen dood en weder opstanding ten uitersten
dage, op de afsterving van onze oude natuur en de
opstanding van den nieuwen menseh, die I uit God
geboren, in nieuwigheid des levens wandelt; - ó hoe
zondig, hoe ondankbaar is het van ons gehandeld,
als wij Hem bladeren van ZUne eel'kroon afrukken,
om daar feilbare en dwaalzieke menschen mede te ver
sieren, doordien wij Ilulll/e meening boven Z~n hevel
stellen, of er soms ons eigen hoofd, vol vleeschelijke
wijsheid, mede zoeken te bekransen. Och! dat de Heer alle
verlaters van Zijne liefde wet van wege hunne afdwaling
in de.ze be~iefde te verootmoedigen, en opregteJijk tot
de klOderhjke gehoorzaamheid des geloofs bekeerde I).

1) Ik zoude hier DOg W'tl 'feel kUDDen bijvoegen, doch reken dit

i•
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Oplus~inlr \"all n:nill'e uedcnkingcn, ,,·elke (q{pn d(~n

Doop der ~ielouvig·clI bU indolIl peli liG· zouuen k!ln llen
:rc-opperd wurden,

Ofschoon de aanhaling van bovcnf,cnoernde werk
jes, waarin dl' Yillselte gronden, dil' men gewoonl!jk
"OOI' dl'l1 Doop del' kleine kinderen bijbrclIgt, ge
noegzaam gewaardeerd en wederlegd zijn, mü vulko
men van eene noodelooze herhaling van het aldaar
gezegde ontslaat j kan ik toch niet van mijn eerste
onderwerp scheiden, zondel' eenige zwarigheden uit den
weg te ruimen, welke dezen of genen verhinderen
konden, om de re{fte paden des Heeren te bewandelen.
Ik zal mij slechts bli een zellental bepalen:

rooreel',st. »Maar ik }H'n reeds gedoopt, en lJIag
»dus niet ten tweeden male redoopt wordeu, daal' de
»Schrift sleclJls van éénen doop spreekt, naai' Eph. 4: 5."
Ik antwoord hierop, (om van de verkeerde toepassing
dezer plaats nog te zwijgen) dut ik het juist be!wij,
fel, of ontken, dat U·ij naar de insteilillff Chl'i,ti en
de praktijk der Apostelen wellig gedoopt zljL B\j den
Doop des Heeren komt drieëdei in aanmerkin:r, 1°) de
Doüper, dat die nl. een geloovig-e zlj, en eeu geroe.
pene dienstknecht del' gemeente Gods, 2°) de indom·
peling- des gansehen ligchaams, zoodat men gezegd
kan worden m~t Christus begraven te zijn dOOI' den
Doop in den dood, en 3°) het pcrsooneel gel?of, of
de gereO'tiO'dheid tot den Doop, in hem die deze

tI n , ,
plegtigheid ondergaat. En wanneer slechts aan een v~n

deze vereischten niet voldaan is, dan is de zaak met

ovt:'rtol1i~, ua alles -wal hierover, vooral in (le la.ltstr c1'lgen, U~

schreven is, waarvan Ik de tilels hier vol:::"n laat, "pdnl ieder be
lanr;slelJende dit, des Leseerig, onderzoeken nlD3e:

1', liet formulier vnn den H. Doop enz, :5 in strijd met de leer
der onveranderlijke verldezing der H\je genade - uoor G. IJl ac k
st 0 n,e, iidm. der Afl!' G,'OI te Dorurechr.

2,'. (her hel nn".oorloofde "an ,len ,len donl' der kleine kinderen,
dOM J. E, Feiss'~r, Ie Gro,,;t:!le11, Lij P. S. Baq;iloorn.

3.. Niel de kindudo0l' manr de dool' der hejnnrden (grlooviiJen)
is het ze:;el des ::ol. l'eslalOelJls , uoor J. de L ie fde, te Zutphen.

,ol
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, td' no'" naar 's Hee-1I::<lr be!IUorcn 'crl'lg't, en moe u~ II

rcn woord 'o'eu aan worden.
Ten lt;:ecle. IIMaal' is de Doop !JU inuollJpeiin(';

»Zoo volstrekt Iloollzakcl!jk, dut men dien del' bcspren
»giuO' 'o'ehcel afkeuren moet."' Ik antwoord: de Doop
is' ec~euzoo g-ewirrlirre zaak, \'ooral ook omdat men slechts
éélls in ziju leven gedoopt wordt, Hls mede ornrlat Cl'

zoo veel Jiel'bare stukken door betrekend wordC'll, als:
de dood, begrafenis en opstandillg onzes HeerelI , de
afwassching onzer zonden door het bloed en den geest
Chris ti onze eip'ene afsterving nalll' den ouden mensch
en ops;allding ::aar den niell\~en menscll , 't welk al.les
het klaarst en nadrukkelijkst door den Doo~ ,der 111

dompelillg aangewezen wordt - dat men dIen ~vuar.
lijk wel naar 's Heeren exempel en bevel mag ~ed1Cnen
ot' undel'gaan. EvenJ?3i.n. toch als het bestroOlJ:n van
een kist met een welOlgJe aaide eell~ ?e!!rajems, zoo
min kan de bespreuging met een wellllgJe water eene
afwasschi'll9 of een had genoemd worden.

Ten derde. »Muar is de Doop b~i indompeling niet
I) voor schadelijk aan de gezondheid te houden, vooral
»)in onze koudere luchtstreek."

Ik antwoord, op grond van ..deskundingen , op
deze bedellking het volgende: ») "VIJ moeten het V001'

»eene dwaze wekelijkheid van onze eeuw houden, ?at
»)men het onderdompelen en het koude had voor lets
» nadeeligs of gevaarlijks houdt.. Wij moeten veeleer toe·
»stemmen, dat Hij, Die onze IJgchamen geschapen heeft
»nooit iets bepalen zoude, dat onze rre7.0ndheld schu
Ilden kun; maar in tegendeel weet H!J best, wat voor
»ons nu ltig is, en zorgt HU soms il~ één gebod te ge
»!\jk voor ons ziels- en ligchaamshell,"

John. Flo!fer, gesch. des koud. bads, hl. 11, 51.
)Ik kan niet nalaten, het koude bad aan te b.e.

» velen en kan mij· niet (renoeO' verwonderen, dat Chl'IS-
, ,IJ tJ I H

»tenen het zoo g'elleel verwaarloozen, daar mn eer,
» onder de If'idinp' des H. Geestes, het tot een vast
»gebruik in den H, Doop verordend he~ft. Hij, Die
)) met eeu wige wijsheid in deze, zoo als lIJ elke andere
J>zaak, pligt en gelukzaligheid te zamen voegt."



iJl'. C!l~!Jne. verh. over dl' gezondh. hl. 100, 101.
})Ult gl'onden olli/celid ,Wil de IlIIlIJUl' vun OIiS lig

»chaarn. aall de re/je/eil del' rrellcf'sklJllst. uau de Iliell
»wcre,onderviIJdiu;}' t:1l aa~l dl' oude G'cschiedellis b/(jkt.
»dul tIc ond('rdolll~('hn/j 111 koud wuler niet slechts
»/det schadelijk, IWJal' .gued eIJ Ileilzaam is:'

Wal/'J', gesch. des kiud. doops. Deel 2. p. 357.
Tm viel·rie. »:\1aal' kall men het zoo zeker be

»wijzen, dat de killderdoop veel lateI' dan ill de ApOSN
»tofische lijden ilIgevoerd is."

Ik antwoord: De fJ'eleerde Tllylor .o-etuiot dat
• (J H tI'

de iJverlevel'if/:{ ons niet zegt, dat te allen tijde de
kinderen van Christen ouder's gedoopt ZUil. Het i,
vaster, ~at het n~'et, dan. dat het wel u'eschied zij.
Ambroslus. AUgUSttnllS en Hlerollymus, die uit Christen
oudeI's geboren zijn, werden eerst op 't geloof als vol
wassenen g'edoopt. En b[jaldien men de ovel'levering
als gezag erkennen wil, dan zal men nog wel vrij
wat meel' van de Roomschen kunnen overnemen.

Omtrent deze overlevering zelve merkt die SC!lI'ij
ver nog dit aan: dat daarvoor slechts twee getuigen
kunnen bijgebragt worden, nl. Origenes en AuglIstiN
nus, en, daar de laatste het van den eersten heeft,
in den grond slechts een getuige, 'tgeen wa,lrlUk I een
zwak bewijs oplevert. Te meer, daal' Tertullianus,
die vóór Origenes leefde de zaak tegenspreekt, 't welk
hij niet ligt gedaan zoude hebben, als de Apostoli
sche over'levering zoo bewezen ware.

Olshausen I een nog levelId beroemde uitlegger
schrijft hier over: de Doop volgde zonder twijfel al
leen op de belijdenis dcs geloots in Christus. Juist
daarom is het hoogst onwaarschijnlijk, dat onder het
llaar 'lUis (àt;(o,; dV7:1J;) kinderen te verstaan ZUil.
Ons ontb'reekt nl. eem'ge vaste grond, 0/ eenig zeker
bewiJs voor den Doop der klei·ne kinderen in de AP08
tolische eeuw, en uit het begrip van het wezen des
Doops laa t 7.Ïch de noodzakelij kheid des kinderdoops
voorzeker het allerminst bewijzen.

Bib!. Comm. Tom. 2. p. 775.
Neander, beroemd in het vak der kerk. geschie

denis verklaart dit: Nademaal de Doop met den zich
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If bewllsten overlTalID' tot de Christelijke rremeen-
ze ti tI dl"d Iksehap znmenhing, en rrcloof eu 0loP aLl] aall

l
~ I~?kr

verhonden warcll; zoo werd er ook lO0G'~tw~arse IUn IJ .
alleen iu zul ke :revallen geeIo opt. waar belde .(geloof
cn doop) g-epaard kUilde gaan, en !let ge/n'/Il k V~~t

den kinderduup was verre van deze eeuw /;erwl,J
derd, enz.

Gesch. d. Pflanz. u. s, w. p. 40.
Ten vijfde. Maar zouden zoo vele ffele~~de en

»)fTodzali'.Te manllen van vroelTcren en lateren qJd, dan(J 0 , (J

»allen in dit stuk gedwaald h~bben?"

Ik antwoord: dat men Iller tegenover' met evenveel
OrOI!c! vraD'en kan of zoo vele andere D'eleCI'de engod-
., ", ,u tb B JZ'Ilio'e mannen waaron(ler een BUIIJan en./.1. r OOtll.
;iie "het teg-end~el beweerden, gedwaald zouden hebbe~?

De Roomschen wijzen ons op de vele volken, (he
hun geloof omhelzen, en op de vele eeu~ven .gedurende
welke hunne kerk bestaan heeft; maar IS dit voor ou,;
een grond, om ook Roornsch te w~rden? 'Wij zullen
niet naai' de boeken of de redelleel'lngen van menJ'c!ten,
maar' naar het waarachtige en eeuwige rf/oord vall G~d
geoordeeld worden, dool' Hem, Die ons zoo ernstIg
vermaand heeft, om niemalld op aarde Vader! of Mees
ter! te noemen, vermits H!j zelve alleen onze Heer en
Meester is. Joh. 5: 39. Matth. 23: 7 10.

Ten zesde »iUaar worden de kinderkens dan niet
»van Christus ieweerd, als men hun den d~op onth?udt~"

Ik antwoord: in geenen deele I ChrIstus zeIde. IQ

de cl'wen Ziiller omwandelinlT op aarde: laat de klll-
'u ~ ti. " d

derkells tot ~]ij komen! en H~I zeIde dIt van ol/ge oopt.~
kinderen die Hij ook niet beval te doopen; maar Hij
legde Illi~ de handen op en ze!lelld~ dezelve. .H\j . is
nO,lT dezelfde, en Hij b/[jft (!ezelfde lil del' eeUWIgheId.
Teu deuken dat de zalil7heid der kinderen, door het

, u . h
nalaten van den doop schade '\jden zou, IS Roomse
bUs'eloof en hoogston teerend· voor de magt en de goed
heid des Heeren.

Ten zevende. »alaar ik heb den Doop des H. Gees
)ltes eo het wezen des geloofs ontvang'en; zoude ik dan
»nu nog, en soms lang daarna, het teeken des doops
»ontvangen?"

2



14

IJ,. l:lliwoord: wat g'U duur tCII bewijze biibrellgen
wilt, l'!!! U aall den doop des Herre!!, als IIUII eene
OIcr:I:!!!(~'l:l'id lil" (lfl;;('pasl!H'id, \c Ûlllfl'cld..ell; dat
/lUI'!!:t :ie Aposll·1 Peil us (HalId:, 10: ~7.) jllist dC'll
"'1'011<1, op \\'('I!'(:'ll Curnelills en ZUlle vl'Jelldeu mUillen
~n J1l0P';!I'J1 rredoopt worden, als hU zegt:, Katlook
ii!/nal/(I!tet 'Water weeren , dat dezen '/llet gedoopt
zouden worden, 'welke den H. Geest ontvangelt I/ebben,
gelijk ook wiJ? " ,

ik Hees ee/Her, dat zoodullIge zwarJffheJd meer
eene uitvlucht des vleesches is, dan eene vrucht der ge
hoorzaamheid des geloofs; t('rw,lil ik allen, die ~ich door
zoodanig'e bedenking laten afschrIkken ten ernstlg'stc U~ll
rade, om zich aan Luk. 9: 23-26 te beproeven, en ~,ICI~
alzoo VOOI' de eeuwiD'heid niet te bedriev,rn. WuarllJk.
vun mer.schen, die I~et aun g'ewilligbeid, lust of kracht
oJ,t!;reekt, om zich naar 's Heeren woord te la~e~ doo
pen, kan me~ in andere ber~roevingeu ook weJnJff ge.
loof ot vastheId te genlOet Zien:, .

Ik besluit dan met deze stelllllfÇ: »allen die door een
»oprerr t rreloof in Clll'islus, 't wel k God, de H. Gee~t,

»dooro het woord, in 't harte gewerkt heeft, van ZICh
»zeIrt'n en van alle creaturen afg'el)('ugt en met Hem.
»Die het Hoofd is vereelligd zijn geworden, en van
»dit hu 11 geloof openlijk belijdenis gedaan ..hebben~e,
»naar Chrisli woord en voorbeeld gedoopt zIJn, mogen
»en n!oeten al!' leden der Gemeell te beschouwd wor
»dcn j" wenschende ik nu eindelijk over het gemeen.
schappelijke leven dier g'eloovigen nog het een en an
der in het miJden te brengen.

EE~rGE OPlIERKIl'WEl'f

over liet

O~DERL[NGE ZA;IIENLEVEN DER GELOOVIGEN OP
AARDE.

Daar zich. door de genade Gods, in ons Vader.
!alld, sedert ettelijke jaren, wederom eenig leven on
der de doodsbeendel'ell van natuure heeft beginnen te
verloonen; zoo zijn hier uit ook wederom verschijn
selen openbaar geworden, welke ons de etrste komst
van het ware Christendom in de wereld aanschouwelijk
mukell. Deze versehlinselen nu zijn van tweederlei
aard, 'verhliJdende en hedroevende.

Verblijdende. omdat menige ziel tot prijs van Gods
vrije ontferm ing uit den dood to t het leven. ui t de
duisternis tot het licht is overgegaan: bedroevende.
omdat vele verdeeld heden , twisten en hitterheden met
die opwekking gepaard gingen en nog gaan. Doch dit
moet alzoo zijn, naar het ondoorgrondelijke I'aadsbe.
sluit van den Allerhoogste, opdat de opregten openbaar,
geoefend en bevestigd worden.

Het is daarom ook verre van ons verwijderd, dat
wij ons bekwaam of zelfs geneigd zouden gevoelen.
om dezen staat van zaken geheel te dOl'n ophouden.
Doch kunnen wij niet nalaten, om Gods kindel'en in
de tegenwoordit:'e omstandigheden. naar huns en onzes
Vaders woord, te vermanen en le bestuuren , in de
hoop, dat de Heel' ook anderen zal tocr'ustcn en drin
gen, om uit hunnen schat oude en nieuwe dingen
voorttebrengen • tot sticllting der gemeente.

De ware gemeente Gods dan is ltet ligclwam de8
Heerm; ,.want zij allen zijn dool' éénen Geest lot één

2'"
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»lirrchaanl r;edoopt, en die den geest Christi niet heeft
llie komt Hem niet loe:' 1).

Die gcmeente Lesluat l'chter I"it vele ledtm, waal'
"'In sun!!llig-en Ille'er alllieren minder aanzienlijk ge
noemd wOI'd!'Il. ofschoon zij nogta!ls allen tot het be
sta:.!!! rn het welzijn des geheden ligchaums dienstig
z\jn. 2).

De leden van dit lif,chnulll kenmerken zich door
(~/rchl'idi'llg en zumenvoegi'llg: dool' afJ'cheidi'l'!f, VOO['

zûu \ 1'1' de Dril'ëen ige Gud hen, uit genade, van de
wereld, die in 'L buoze ligt, uil.verktJren, en ten eeuwi·
!Ten leven O"eteeld of p'ebaard heeft· 3) alsmede \'001'U· (J () ,

zoovel'l'e de VJ'iendvn der duisternis hen, als in het
licht zljnde, haten, als kwaad afzonderen en vervo!
gen 4), Door za merwueg1'ng, voor zoo \'er de Heere
Jezus hen b\jcen\'rrrradert als z!ju eir.·en volk, ijverig in
goede werkeli, waartoe z!j door éénen Geest gedoopt
zijn I en 11001' de heilige liefde Gods die in hunne
harten uitrreslort is uan elkander vcrbonden z\jn.5)

Tot dezr {iemeen te word t lTIen toegehragt, niet
aill'en douI' r~uede bel!jdellis en eellen onbesproken of
zelfs l'ool'!J('elclig'cn \ValIdei, welke den Christen onge
twijfeld ook eii~en zijn, maal' riOOl' het van den H.
Geest, meL het 'Woord in hen gewerkte {(elooi en
de vl!rJlieu!.Dillg des !Jemoeds naar den inwendigen
menseh. f.))

Gelijk' nll echter de Booze reeds groote beroering
aanrigt, wanlleer zich slech ts eC!le enkele geredde ziel
openbaart; zoo ~11 in nog \'ep! groolere mate woedt
Hlj wanneer zich velen Le zamel! Irevoegd als het lig_
chaam des lfeueJl vertoonen. En daal' er voorzeker I
bijzondere genade toe nondig is, om niet te f)'f'eezen,
wall neer 111('11 als ren schaap of lam te midden del'
wohcn r,ezondell word L, zoo hreft de r,'ellleen te als
gemeente die f~en;;de in uuhbele /lIaLe vun doen.

1) :tom. S: 9iJ, 14. I. Eor. 12, 13. 2) j·il\or. 12: }.1 27,
31 Jo:'. 1: 12, 13.
4) J. Kor. I: 2t - 31. LIJk. 6: 2'2, Jolt. 3: 19 -'21. .Joh. 15:

18- '21·
5) Til. 2: 14. IK",' L!: 13. J"l., 15: 17. Ü'lIl1. 12: 10,
6) I;Oill. 5: I. 8: 15· 17. ~:l'!l, 4: 22-'21.
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De rente lV rIJ', \'001' uen ,reloovirre en voor ·J e rrc-..'J .. (1 U (7 U (J

rJI(~ellln 111 deze zolllie 1111 7.ijn, te waken, te lJirlrlen eil
1(' slrij(~e~l 1) ; cloch, dda~' hl't vl('c~r.h ons nl);; al L[id
uUlildeeft In de te,rerllvoordwe wereld <'11 Je Sutall IIOIJ'

• • (J (J. ,t u
steeds eeJllgl'1I 111 vloed op ons uI Loel'pn t, zoo v('rla len
velen fre~eenlijk dil'll re!Jten wer,-, en zoeken in rrel~jk

vornllffheld aan de wereld. of in een verrlrarr met den
VUand die rust, die z(j alll'cn in drn Heel' i)l'hoorden
te vinden. Hieruit meen ik immers voornami'lijk het
dl'oevif, vel'val des Christen doms, dat men rlIl>esl door
1I1lt' eeu wen henen te betreu ren gehad heeft, le moelell
I'el'klaren.

Intusschen vel'\ve!\te de Koninrr der o"emeen te Die• CJ (J . , ...

met ons l~ lut aan de voleinding der wereld dan alt~jd,

wannee[' de nood hoog' was, mannen die het, als
middelen in Zijne halld, \'erhoeden moesten. dal de
paarlen der helle Zijn koningr'ijk niet oVl'rweldigden.
En zoo heeft het de Heer in onze een w ook wederom
hesluurd, zoowel in andere lauden, als onder ons
tot prijs ZUner eeuwig'e liefde. '

De werkzaamheid van deze ZUne dienaren wordt
dan ullereerst zigtbaar in het opwekken der ~'lapPl!(hn:

en, o~dat hunne roepstemmen doorgaans tot duLeinde
krachtIg gemaak t worden, zoo on IsLaa t er wclha~st

veelvllldig~ en veelsoortige hewrrring om hen hencn.
Velen Ilt'g'unen, versIngen vun harte, te \'fagen: »~,Val

zullen wij doen. om zalig te worden?
Van alle die vragellden, die in deze eerste ooO"en

blikken zich ook doo"gaans als gewilligen voord~en,
w~.rden dan de gemeenten gevormd; maal' spoedig
bl\Jkt dan ook helaas! dat el' onder hen een aanmer
kelijk fr.eta!. zich bev.indt, dat niet getl'okken wns,
maar lilt ZICh zelve hep, en desprpuk wordt ben'stiJd:
alle plante, die de !lemelsclie Vadn' niet geplant
heeft, wordt uitgeroeid.

Hoe I~et z[j: el' zijn dan zielen lot zich zelven ge
komen, die althans ceniO"er maLe zich van werre hunne

1
. I IJ IJzone en mis Jagen, voorls lot den eenigen en volkomen

Zaligmnkcr van zondaren de toevlucht nemcn, en ook
aanvankelijk bij Hem (schijnbaar uf wezenlijk) iets ge-

1) JLph. 6: 10 -18.
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vonden hebben, weshalve Hij hun d.~rbaar gewor
den is.

Maal' zull<'n die allen nu ook ten einde toe met
hun gansche hart aan Hem verbouden bl!jven? Of is
~r e~u af,'al del' heiligen mogelUk ? Deze vraag weet
Ik met beler te beantwoorden, dan met de woorden
van dc~ heer Schol te , in z!jn aangehaald werkje over
den Kwderdoop, op bladz. 62, waar hij zegt: »Wan.
)neer deze vraag gedaan wordt in den zin: of zij die
»,,:~dergeboren el~ het zaligmakend geloof deelachtig
»znn ge:vor~en dIt leven .der wedergeboorte. dit geloof
),tot zallghCld weder verliezen en al7.0o vel"loren gaan
»kunnen? dan antwoorden wU van ganseher harte
»neell! er il geen afval der heiligen.

»Wanneel' men echter met die vraag bedoelt:
»kunnen menschen, die uit hetgeen aan, en uit hen
»openbaar is, als heiligen en geloovill'en in de gemeen te

Cb
. IJ J

I)van .rJstus erkend moeten worden, zich vervolgens
»zoodal1lg gedrageD, dat zij als onreinen en ongeloo
Jvigen uit dc gemeen Ie des Heeren gcweerd m~elen
»worden, en bil verharrlinO' in dat ged/'aO' verloren• ;} tr J U
I)gaan? dau IS ons antwoord met de H. Schrift bevesti.
I)gend en wij zeggen: Ja! el· zijn heiligen die afvallen.

In zulk eene gesteldheid van zaken kunnen dan
dc brieven des Heel'en, aan de zeven gemeenten in
klein Azie gerigt I) niet genoeg behartig'd en aangedron
geu worden; vermits de Heer ook on3 daarin nog toe
roept: Z~jt wakende, en 'eersterkt het overige dat
Iterven zou! Dan komt het op elkander acht geven,
tot opscherping der liefde en der goede werken, het
malkander vermanen en bestl'affen terwijl het nog heden!
genaamd wordt, het naauwlettende en teedere her
derlijke opzigt. en (bij de vruchtelooze aanwending
van .alle schriftmatige middelen tot bekeering of heilig
~akJOg) de eindelUke afsn~iding te pas. Daal' echter
dIt werk het gewigtigste llIaar levens moeijelijkste en
smarlel!jkstc werk is, ziet men helaas! maar al te vaak,
dat hierin zwakkelijk, slordig of zelfs ontrouw gehan
deld wordt; en het gevolg van dit verzUIm wordt ~

dat de gemeenten sclJouwplaatsen \Vorden van verwar-
I) Openb, 2 el1 3.

\
I
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ring. twist en bittere ellende. En 200 is het ook in
ol/ze darrcfl. w<,luiet hij de lIationale keJ'KPn, rlic meestal
ill Cl'lIell allticlirio;tf'lijkcn g(~C'st besluurrl wurdcn. zoodat
nll'n ze als rrelllrell tcn Guds /liet lanJl'r hescl:ou\\'l~n

nwrr. maar ook !JU de Afgescheidenen, welke anders
tol de leer efl de tucht der vaderen heèlcn wetlcl'ge~

Iieerd te zijn. \VU hefIOcven dit niet met vele ,,"aarden
te betooffl'n: reize slecht een g'cesteIU"- nlf'n'icli de
sleden ell vlekk<>n van ons vadcrlanll door; Il!j vindt,
naast dc doodsl'Ust van de meesten, oükan5 overal mis
J1ocrrheid, klachten of droefheid.

Van daar dat het goede om hunnentwil ma:!r al
te zeer v,elasterd worllt; van daar dat m<>n elkander
bijt en vereet , van ua:,r dat vele oprcgten in den geest
niet meer met de gemeenten vereeuirrd zijn, en dat
alHIeren, reeds daadwerkelijk weder "an dezelve :Jit
{jerraan, alleen staan, op den Heere het. oog hunner
biddenrle verwachting houdende. Ja I het is op meer
dan ééne plaats zoo ver gekomf'n, dat de teederste
Chrislenen , die bijzonder op Gods Woord st:Jan. geen
Avondmaal meer in de kerkgebouwen meuevieren kun
Deo, omdat z~i het in waarheid niet betuiv,en durven:
zoovelen wij daar ééJl8 hroods deelac!ltit; ZijII, zijn wij
één ligcltaCl lil. _

Lanrrs welken weH zullen dezen dan nu in de mo
gelijkheid gesteld worden, om dit woord des Heercn
na te leven. 't welk H!j p,'espl'oken heeft: doet dat tot
J1iijne gedachteni3! LllIgs welken weg zullen dezen
zich in broederlijke en zusterlijke liefde aan de tafel
mogen plaat5en, waar hun dierbare Zielsvriend hen
nooeligt, om hen daal' te onthalen, te verkwikken en
te vers!C'rken?

Ongetwijfeld ware die weg daartoe de uitnemend.
ste, dat de Opzieners, door den Heere met wij~heid en
getrouwheid toegcrust, naarstig alle betamelukc po
ging'en in het werk stelden, om te ontdekken, wie
waarlijk des IIeeren zijn, of wie daal'cntev,en hun eigen
leven nog lief hebben; dat zij zonder aannemio.<J' des
persoons, vrÜ van mensc\H\1l Hees zoo wel als van~ucht
naar mensch('n gunst, hehoorl\jk de schapen van de
bokken afzonderden, en scheidden tusschen kleinvee en
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kleinvre. Danr ('chtrr de ondervinding leert, en de ge
schiC'denis van nlle tUden het bcvC'sligl, dut deze r,'e
trou \V Ileid slcdlls JUli zeer weinigen gegeven word tI) ;
terwljl onze eeuw zich daarenboven door eenNl geest
van meeslernchtirrhejcl en verrcg<liIIH.1P. wederspallnigheid
en oproerigheid bUzondcr kenmerkt; zoo is Iwt uit
zicht wel zeer donker en de hope BalJuw, dat alle din
gen voor als nog eerlijk en met orde in het gemeentelUke
leven Z11llen kunnen r,eschieden.

En toch dringt Gods ,Vool'd , 't welk den geloovi
gen toeroept: verkondigt den dood des gee1"el1, tot dat
Hij' komt! En toch dringt Gods geest, die opwekt,
om de onderlinge bfJeenl:o:lIs:en niet na te laten. VVat
zullen Goos geiieflle en opregte kinderen dun nu doen?
De Afscheidmg is wel G2ar, maar de za11lenooeying
van den Heere ontbreekt nog. Zullen zij daarom blij
ven wachten, tot dal de Koning Zijner gemeente uit
komst r,ecft? Zullen L9 alleC'nJiik van Hem smeken,
dat Hij in den gr(1oten oogst nrbeiders, goedf' getrouwe
arbeiders uitstoote? Zullen zij' in dien tusschentijd
als v~rstrooide schapen op nlle bergen bliiven orndoo
Ien ? Voorzef<er! het Mne wllen zij doen, maar zU
zullen ook het andere niet llnlalen, Spreek dit, vel'
maallt de Ap, Paulus zijnen zoon Timotheus, en (voegt
hij er bij) doe dit!

Lant mU U daarom naar Gods H. Woord in deze
eenige bestuuring trachten te ffe\en 2).

1) Erne vonrn,'ne bron ,1i',r onlrouw l,ij de I1er<l:'rs en Leeroa,s
in de geIlH~'rnte is: vJrlJschrli.lldlritl Zij willen rri,;une eer.i. groot
"'I'lal ll"j,'n 1 toehoonl.'rs en v",.,'erders hehl... n; ti a:lI'u!J ook
nanrne een f~oed huis, !nrHl en inkollien. ~hi1r hoe zullen zH (lil
I,rii:.:ell of b"hou,len kunllrn als tij di;:1 ao.h'''r drn IIrere JezlIsaall
ko;'nen, llit- de scllnnrle ver<lcittt.'n ~11 lu'tt kruis vf.nlr:,:~pn moest 1 en
ook spro~' tie (/'e"aur -;,,/ 1In{ ",rer d'l/I ::.ij" /IIns/er willw zijn, ril:
hebbc" ::.~i tleu lleer ,lts hliizes Bálzeh,,1 ;;woe/lld, wa":'''/1l z.ol/do.
::.Ij lut ZijIIC hu.s(!enooll'll dl/II ook ::.00 niet .(,,~W I WlOrllJ~! ~~e hel
",el m"l; bezirn. di .. ,,,1 rle 1I!cI'slr 1'111'11,11' 111 Gorls KOII:.nr:r1Jk op
,,"fll,' oon Je oversl,'n ell Sdllif:r;,·j"enll'lI moelen loeschn.,,·ell, ,lJe
Iiel "elrl en "U eere ,Ier nll'lIschell li,',er heLJbeo uan hunnen
Gor1 ~'n He,'r.

2) De "oorn"ams'" pl',ol,en in ,Ie 11. Schriflen des N. Testamenis,
woor avpr tlil ondenverp l\ehontlel<1 wo"ll, zijn: Hontl. 2: 41.47.
lIon,1.1;;. LKor.:' en G. J. 1(0 ... ;; en G 1 Kor. 3 : 10: 11 : Uen 14.
VOOlIS zijn echler al de brieven vol von leerinrren en bestuuringen
voor tie gl'looviflen, om het I.vrn in de gemeenschar <Ier heiligen

"
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De Heerc Jezus een einde gcmaakt hebbende aan
alle nationale of algemeene zoogenoemde godsdiensten,
voo I' een ent lj cl ondel' Israël door de verwoesting van
stad en tempel, en voo I' a I tUd onder de Heidenen,
uit welke slechts dierrellen in aanmerking komen, welke
de Vader I naar ZUne vrijrnugt. uit hen zoude ffelieven
te roepen; heeft mede e\?o einde gemaakt aan allen
uitwendigen praal en pronk en aan alle vleeschelijke
streeling der zinnen, I.>!i de o:1del'linge bijeenkomsten
der geloovifien , ons elleen I.>epalende hij het 1lieuwe
3c!lepsel, of I.>U 't geloo:' dOfJ-;' de liefde werkende. Onze
geestel~ike Goàsdi\?:lst is ffeene van het dagelijkschc leven
afgescheidene z<:nk geworden, noch een aan bepaale
IHt'n of dagen ':ernonden werk; maar eene dagelijksche
kruisdrav,ing, zelfverloochening cn wereld verzaking ,
een danke:1 van God in alles, een gebed Wilder op
houden, en eene gf'durige blijdschap doOI' den H. Geest
ill de gC'hcopte zaligheid.

Zao velen het nu v,egeven is, in dit koninklijk
priestf'rdorn des Heeren ';esu Chris ti , dOOI' de geboorte
uit God, te z(jn ingeffaan, die hebben het Woord

-Gods, den H. (~eest, den H. Doop en het H. Avond
maal élls hun e:genàol1l ontvangen. dat z~i gedurig
gehruiken tot. steïking van hunne zielen op den I!loei
jelijken hpproevingsweg door de woesqjn dezes anrdschen
levens naar het sclJoone Kanaän, dat Boven is 1).

Deze dierbare geschenken Gods, door Jezus Chris~

tus onzen Heer, zijn nogt hans aan geene OptÏeners,
Herders, Leeraars of Ker!ten gegeven, maar aan de ge
meente der geloovirren, aan de geestelijke kinderen van
Hem, Die (l'en) geest is, En deze gemeente is reeds
dáár, \~aar slechts twee of drie in den naam des Hee
ren h(jeenvergaderd zijn.

Hpt is zoo: de wereld eigent zich deze ffeschenken
dC's Vaders aan Z(jne I,inderen óók toe: zelfs ,ertreedt
l'n vermorldert de wereld de1.e1ve, en scheurt ze den
kinderen nit den mond en uit de hand; - maar de

!:ier op "orrle ,]"ornoor te '"[leien, (Jnu hoofdbedoelinf, \Vos echter
op hunnr ondPrliohe l'Ueenl,omsten r;rrist

1) 'Vil men .irn, ,ni de gemeenle Gods nog ol /IIrer iJezi"
• men leze J. Kor. 3: 21 - 23.
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Heer heeft het dan ook wederom zóó verordineel'd
dat deze kostelijke spijze hun dan tot vergif wordt en
tot eene vf'rzwarinG' van hun oordeel I).

Het eenige wat dell opregten daarom in deze om
standigheden overblUft, is: dat zij den raad Gods, door
ZijIIe Profeten en Apostelen grgeven, opvolgen. als
HU spreekt: gaat 11ft !Iet midden van I,enl terw~jl hun
al8dan ook de belofte torkomt : Ik zal U tot een'
rader z!J'n, en g~j zult j}[i,j tot ;;Ollen en d(lc!lteren
zijn. Uitwendig blijft Babel dan zekel' n03' alt~id eene
wUle staan, maar het word t van lieTerlcde meer eene
woonstede der duivelen en eene bewaa"plaats van on
reine gecsten en van alle onrein en hatelijk gevogelte.
lUnar' eenmaal. als de ure onzes Gods daar is, en de
kinderen onzes Gods naar de stern hunnes Vaders,
bij Openb. 18: 4, 5. geluisterd zullen hebben, dan
z~l aun Babel vergolden worden, f,elijk het Gods kin
deren vergolden heeft, ulles naaI' 't geen verder in dat
Hoofclstuk geprofeteerd word~. ..

Dien ten geHJlge zoude I~ de waarachtIge klOd~:

ren Gods voorloopig ten ernstigste aanbevelen, dat ZIJ
in hunne woningen bijeenlwmen, en daar onderlinge
gemeenschap oefenen tot opbouw desligc1laams C1Iristi2).
r'mmers hieraan is de eerste behoefte, dat naa1' hin
nen gewf'rkt worde, en wij ~?nnen ons!lJ deze aan
velen die meest en hoofdzakel!Jk naar hutten gewerkt
hebben. tot onze leering en vermaning spiegelen.

Hadden zij ijverig en naauwgezet op ellranderen
acht gegeven; waren zij zoo hegeerig niet geweest. o~
een groot getal te worden, zij zouden thans gewIs
met zoovcel moeite en ellende niet te worstelen heb
ben de goede zaak ware om hunnentwil zoo veel
niet' l~elast:rd, en een glans zoude van hen af~tralen,
die het ligchaam des Heeren als van zelve, geltk eene

1) 1:.br.4:2.3. I. Kor. 11: 29. Hand 1l:13-24.
'2) n. wet. die I.amenkomslell beneden ue 20 personen l?e loal,

wijst OIIS ill deze dell wp:;, en is mij dikwijls e.:n opmerkehJk ,lee
ken "on dell "int;er des lIeeren geweest. \Y.arhJk! om 1.9 Clmsle
nf"'rl in <.lt"l~ (1.q}Pll bij elknotler te Lren~t"n is geen gt'rJllHe zaak.
En ,nren er in sommige sleden of vlekken meel', door Gods Genade
lot de [lellleellie loegevol'gu, ,1all zouue men de bijeen,k.orllslen. op
eenen anderen dag, ot' een ander UUI'. of in meel' dan eene ,,"ODlllg

kunnen houuen.

,
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lichtkr-oon omringt en vcrheldert, schoon het vleesche·
lijkc OOfT dicn niet zie.

Da~l"orn (;clietden! laat ItllJe onderlinge hfjeenk~m
atm niet na! Gij kent immers het zoete. en zalIge,
dat dc Heer daarin aan de Z[jnen te genieten geeft.
G[j weet. hoc nuttig die zijn, om nader met elkaAr
hekend en innirrer aan elkander vel'bonden te worden.

t. I'kG[j heut het ondel'Vonden, dat el' geen gesc 11 ter weg
is, om Je vaJsche broeders en de cloode leden te on t
dekkel!. Beschonwt die zoogenoemde openhare gods
dienst vrijelijk als e('n ovel'b1tifsel van het Pau'di>lll of
Heidenscl~e ~eralgernecnin3'szucht,die regelt'egt in str[jd
is met de geopenbaarde waarheid der verkiezing eer/er
vrije genade, welke zich slechts tOlloeinig en bepaalt I).

Maar gij zult zegG'en: »1Iet Evangelie moet toch
aan alle creaturen gepredikt worden." Voorzekel' !
maar is het Woord Gods niet in iedere woning? En
kan iemand wat anders of wat beters prediken, dan
in het woord geschreven slaat? 't 'Vare te wenschen,
dat vele predikers niets anders dcden, dnn Gods woord
zonder meer, eenvoudiv, voor te lezen .. Het ,wordt do~r
hunne weglatingen of bijvoegselen gewIs! ~lIet krachtl
tiger. En als g~j dOM uwen stillen godz.~lltgen wand.el,
ook zonder woorden, uw licht laat sch!Jnen, predIkt
gti dan ook niet? Z[jn er echter geloovigen. die bii
zondere gaven van den Heer hebben, om Zijne g~

tuigen te zijn, te midden van een krom en verdra~ld

geslacht; en wil de wereld de zulken nog eentge
oogenhlikkell het oor loenen - wel nll! dan worde
er lJ'epredikt. In uwe veflJ'aderinO"en echter, in de on-

(J u u .
derlinge bijeenkomsten der geloovigen is de verkondl-
g inlJ' des EvanlJ'cliums IJ'censzins de hoofdzaak; Illaar

fJ tJ tJ
veeleer de opbouw des ligchaams Christi, het wassen en
toenemen in den Heer.

Het is eene jamlllerl~jke misl'orminrr van het wezen
der zaak, als men zich de 2oogenoernde openbare
godsdienstoefeningen der menschen voorstelt, en wut
naauwkeUl'irrer g;deslaat, wat daarin gedaan wordt.
Begint met het gehed en gezang, welke heide han·

1) ~Iatlh. 20: 166,
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delingen de ffewigtirrsLe leve/lsverrigtingen der gelao
virren 7.\in. Maar weet daarbij. dat die Irezangen en
f,l'heden, uit onhekeerde en dus Legen God en den
Heere JCZlIS vljandirre hal'ten ,'oorlducUende, den Heere
een gl'llwC! zijn. Ho(~ kunt gIJ dan op zulke gebeden
en d:llIkzelmin[en het Amen I voor den Kenncr der
hal·ten uitspreken, en met lil'deren of Psalmen door
zulke monden opgezongen in gcest en waarheid zamen.
slemmt'n!

Bescho!lwl liet geven der almoezen, en vraagt het
u ecns af. of d ie ingezameld worden ten bellOeue de?'
heiligen, - en of zU uitgerei!;t worden uit geloof en
in hroederliJke liefde, zonder welke zejf.~ de beste wer
ken zonden zgn.

En wat Z11lt gg van eene verkondiging der /Daal'

lleid zeggen, die meestal rIOOl' blinde leidslieden der
blinden geschiedt. Neen! niN <'cne vall menschen aan
geleerde ku nst in stg' of gehaardenspel j niet het in·
gezofft'ne, al is het ook schriftmatige ,stelsel van god
geleerdheid; niet de kennis van eenige oude of nieu we
talen j niet eene in het hoofd geprenle, en soms p;e
heel onjuiste, p;eschiedenis der ChristelUke kerk j niet
natuurlijke ffaven vall stem of gelaat I - maar de H.
Geest Gods alleen maakt den regten prediker of men
schenvisscher, gelgk in Petrus op den eel'sten Pinkster
dag gebleken is. De H. Geest vorm l den in zich zelf
dwazen en ellendige.n zondaar, die niet bekwaam is als
uit zich zelve iets te denken of le spreken, tot eenen
verkonrliffer van de deugden Desrrenen, Die hem ge
roepen heeft uit de duisternis en ovc.'gebragt tot Zijn
wonderbaar licht. Ik herhaal het dus: wat zult gg,
met dezen maatstaf lOetende I van de hedendaagsche
predikiug des woords zeggen ?....

Nop; erger wordt het, als wg op de bediening van
de H. Inslellingen des Heeren het oog vestigpn. Hoe
onhijhelseh met den Doop gehandeld wordt, en hoe
treurig die plegLige inlijving in de p;emeente Gods van
hare oorspronkelijke kracht en beleekenis ontaard is I

zal ik , na het reeds in 't begin van dit stukje gezegde,
niet meer' hehoeven aan te toonen, Ten opzigte van
het H. Avondmaal mop;e het (nl. hij de Afgescheidenen)

. 'I§ bcler fYcsteld ziju; maar ach! hoe \'CI'l'e is het er
I~O'" van ar dat des Heeren woord bU 1. Kor. 5: 11.
11 ,,' I Ikin deze getrouwelijk worde. nageleefc , - en van we . e
taf!'1 kan men in oprl'glhcJ{1 vel'h!aren, dat de a.anzl.t
lenden één lirrchaarn zijn, zóó naauw d~or eelllB'held
des o'eloofs cu den Land der \ollJlaakthe~d, welke de
li<.'fd~ is, aan e1kaàr verbonden, als het lilt v.~le koorn
kens te zamen gedronrrene brood, 't welk zu. breke~~,

Plaalst hier IIU eClls telren over de ollderlt1lge hl()-
u d'el'lllW'1II8len der gl!"l'oepene heili;;en ,en geloooige~, Ie

van den Heel'e als koningen en prIesters waarluk tot
één lilTchaarn in den geesl zijn te zamen gevoegd, en
waaro~der wel verscheidenheid van bedieningen, en va.n
gaven zijn moge, maar toch geen tweedracht \s, dIe
uit den vleeschp komt en, onbeslreden eu onverwon
nen Len verderve leidt.

'Ziet zulk eene vergadering eens liefelijk zamen wo •
nen als zonen en dochteren van één huis, en mede
ërf(J"~namen van dezelfde belofte. Hoort de zoodanigen
eel:~ spr<.'kC'n in ootmoediffheid of vurigheid van geest,
naar dat het hUil r,egeve:l wordt te spreken, in .blao~e
ODrC'lTtheid tot malkanders stichting en opbouwmg 111

't gt'l~of, en tot verheerlijl:Î.ng van onzen .~I'ooten G?d
en Zaligmèlker, Ziel dezen ZICh eens verblIJden, gelgk
de Engelen zich met hen verblijden, als er eene van
God .crel'edde ziel door het bad der wederp;eboorte tot
hunn~ gemeenschap wordt toegedaan. Luistert eens
naaI' del'Zelver Psalmen of geestelgke liederen, die met
innigheid uit het leven der ziele tot den troon der
genade worden opr,ezonden. Aanschouwt die p;e?leente,
wanneer zij in geloovir,e liefde en dankbaarheId den
dood des voor hen gekruisigden Zaligmakers verkon
digt, met het oog der hope op Zijne sma?htend ~er
langd wordende toekomst gerigt. T.elt dIe penllJg~

kens, die, door eerlgken vlÜt en matige spaar~aa01held
hijeengeb,'agt, daar op hel altaar des Heeren Hl warme
broederliefde geofferd, dienen moelen om de ledeu van
Christus gezegeude hg:chaam te kleedcll of te ver
kwikken.

Voorzekel'! dien h<'t {~effeveo is, om met een gers
telijk oog te zien, en die het innerlijke wezen van de
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bloot uitwendige gedaante ook muar eenig'zins hebben
leeren onderscheiden. die zullen ons van ffanscher harte
toestemmen, als ,vti hen dl'ingend (oeroepen : laat tocll
uwe oude'rUt'ge bijeenkomsten niet nu.

Het is waar: de langduf'il{e gewuonte; de gehecht
heid aan de dingen dic VOOI' ougen ztin; de gemak
kc/ij kheid en aallf,'enaam!Jeid VUil het zool}enoemde in
de kerk zitten zullen wel onoverkomelijke hinderpalen
vaal' alle vleeschelij ke rnenschen z!jn. om naar dezen
reffel te wandelen. Doch ik schrijf hiel' ook niet voor
vleeschelijke rnenschen. maar voor broeders en zusters,
die der aanneming tot kindf.'I'en. door 'tffeluof, deel
achtig zijn, en in welker huten Gods geest de ge
tuigenis geeft van het eeuwiffe leven.

In zoodanige gemeenten echter, die naar Gods
woord zijn geordend, rnaff men ook met volkomen
vel'trouwen op de vervulling del' beloften van dien Heer
staat maken, Die de ve1·treders '/}m~ Zijn' wet, doet
in liet dorre wonen. In zulke vergaderingen zullen de
kracht en de werking des H. Geestes wederom te ontdek
ken zijn, die anders voor kunst en st!jve vormen heb
ben moeten wijken. In zulke bijeenkomsten, einde
lijk, zal de Vader en de Zoon woning maken, en het
werk onzer toebereiding voor den Hemel vool'spoedig
gelukken.

Ziet daar Godzaliffe lezers I waartoe ik nJ!i gedron_
gen gevoelde, om de pen wederom vOOr U op Ie
vatten. Ik ben maar al te zeer overtuigd, dat het
slechts losse, oppervlakkiffe trekken zijn, die gij hier
ontvanfft: maal' de hoop is in mij, dat de Heer andere
en meer bekwame mannen zal toerusten, die aanvullen
en verbeteren wat aan deze schets ontbreekt.

Voorts beveele ik U Gode en den woorde Zijner ge
nade aan. Wij beleven. naar de teekenen des tijds
te oordeelen , hoogst waarschijnl!ik de beginselen van
de ontwikkeling der laatste periode dezer wereldgeschie
denis. De Heer is nabij! Hij, Die tot dus ver nog niet
op den troon Zijns Vaders David gezeten heeft, zal
komen. en Zijne voeten zullen stuun op den Olgfberg.
Maar er lal vooraf nog wel zwaarder strijd gestreden
moeten worden, dan waartoe ons de Heer tot heden
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en heeft Bidt veel om de bekeering Israëls;
toe gedr?c

p
oet voo'raf gaan naar de Schriften. Ver

want Ie m J', I'" onzes
. ht met lijdzaamheid de zaiJge ~el'sc IlJnl~1f

wue J. C·I . t' mel ziine veelduIzend heiligen enHeel'en eZIl 1rlS I, ~ I"'k' A
E I J ' kom Heere Jezus, kom haasle IJ • men.IIffe en. a, ,


