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'ön vatten elementen, welke
! het Calvinisme tot een Apologetisch
gebruik zon kunnen aanwenden. Het
Agnosticisme heeft overeenkomst met
de Calvinistische leer aangaande de on-
begrijpelijkheid Gods, de ondoordring-
baarhéid'van Zijn raad, het verborgen
karakter van de voluntas beneplaciti,
van de eindigheid van het tnenschelijk
kenvermogen. De strenge zedelijke
beginselen van Kant dienen om duide-
lijker aan het licht te brengen het be-
derf der menscheiijke natuur, "das ra-
dical Böse" dat zijn zetel heeft in het
menschenhart.

kele uitmuntende mannen van bet Ou-
de Verbond in dien geest gesproken
hebben,deed toch de wet met zijne uit-
zichten op belooning en straf bet alou-
de Jodendom hoofdzakelijk denken
aan uitwendige geboden zooals die oor-
spronkeliik door vrees en schrik inge-
voerd en in stand gehpuden zijn. De
diepere zin of de toepassing der'wet op
het menschelijk hart is door het oude
Godsvolk vóór Christus nauwe-
lijks opgemerkt en zeer weinig begre-
pen. Daarentegen zijn zij vermaard
als de grootste en stijfhoofdigste let-
terknechten van den aardbodem. Ilun
gebrek aan zedelijke gezindheid treedt
overal duidelijk op den voorgrond.
Een voorbeeld slechts uit vele. Nico-
demus, een braaf man die het Ilebre-
isme grondig verstond, wist niet eens
wat de Heere Jezus beJuelde toen hij
sprak van die vernieuwing des harten
die met het geloof aan de heilsfeiten
gepaard gaat. De aardsgezinde vlee-
schelijke denkwijze der Joden was een
der oorzaken die hen bewogen om het
geestelijk koninkrijk van Jezus te ver-
werpen. Op soortgelijke wijze is het
Zaterdag-vieren der sabbatisten een
stiifiinnig geesteloos wassen van de
buitenzijde der kannen en drinkbekers.
Een echt Joodsch denkbeeld. In het
wezen der zaak is de wet op zichzelf
genomen een drooge bak vol deugden
en plichten en het is onmogelijk om
door de beoefening van geboden en in-
zettingen een Christen te worden zelfs
dan niet als men dezelve volmaakt
kon betrachten. Want een dienst-
knecht der wet volbrengt slechts wat
hij van Gods en rechtswege schuldig
is gelijk de slaaf zij n meester gehoor-
zaamd. Maar met dat al kan men wel
een hoogmoedig aanmatigend harts-
tochtelijk inbeeldend en eigenzinnig
mensch blijven, naardien wereldzin,
eerzucht, gierigheid en andere slechte
gezindheden die daarmede in verband
staan, niet binnen het bereik vallen
van voorschriften der wet. Daarente-
gen wordt nederigheid, ootmoed, he-
melsgezindheid, barmhartigheid, ver-
draagzaamheid, vredemin en kinderzin
met dienende liefde jegens God en de
menschheid In de school van Jezus ge-
leerd en nergens elders. De Christen
die bet water des levens uit de altijd
frissche bronnen van geloof en liefde
mag putten, is vrij van de wet, kan en
mag waarlljlf vrij zijn. Voor hem zijn
de voorschriften der wét niets meer als
levensregels om goed en kwaad ver-
standig te onderscheiden .terwijl uit-
wendige vormen van eeredienst geen
hoofdzaken maar onmisbare hulpmid-
delen zijn, die niet ten hoogste vereerd
maar ook niet verwaarloosd mogen
worden. Daarom is een nationale zon-
dagswet voor een Christenvolk nood-
zakelijk hoewel de zedelijke gezind-
heid, de toestand van den inwendigen
mensch het hoofdonderwerp ia der
Christelijke geloofs- en zedeleer. Daar
tegenover staan de halfbakken Chris-
tenen met de ongeloovigen, di; hun
vernuft spitsen om het'christendom
van zijn buitengemeen eenig standpunt
omlaag te balen. Zij moeten gegeeseld
worden.

INGEZONDEN. onder ODS reeds lang tot bet verleden
behooren. Zij hebben hun tijd gehad
en hun bloei overleefd. Beide uit een
historisch en dogmatisch oogpunt, Is
hun onbevredigend en onvoldoend ka-
rakter aangetoond. liet is bewezen
dat zij ongeschikt waren om als slag-
boom tegen het aangroeiende ongeloof
dienst te doen. Het is duidelijk ge-
worden dat ze te midden van den
storm der twijfelingen, geen vast
standpunt bieden. Een voor een kun-
nen de verschillende stappen worden
aangewezen welke zij achterlieten in
hunnen snellen loop van de hoogten
des geloofs naar den afgrond van het
ongeloof. De eerste stap was om de
menschen terug te roepen van de Be-
lijdenis naar de Schrift: de tweede van
de Schrift naar Christus. En in be-
trekking tot Christus moest eerst de
Godheid er aan: toen het vóórbestaan,
eindelijk zijn zondeloosheid, zoodat er
niets overbleef dan de idee van een
godsdienstig genie, die ons de liefde
Gods geopet baard heeft. Maar zelfs
deze liefde Gods werd een voorwerp
»an kritiek en twijfel; het wezen van
God werd bevonden onkenbaar te zijn,
en zijn bestaan was onzeker. Ten
laatste meende men in de zedelijke na-
tuur van den meLSch een middelpunt
gevonden te hebben veilig voor de aan-
vallen van het evolutionisme. Helaas,
zelfs deze zedelijke natuur van den
mensch werd bevonden niet oorspron-
kelijk maar slechts een product van
ontwikkeling te zijn. Zoo verbleef ve-
len niets dan het vreugdelooze Credo
van het materialisme.

geloof en ongeloof, ia'in-het "Voordeel
van onze tegenstanders. De strijd
moet gestreden op de lijn der beginse-
len. David kon Goliath op geen an-
dere manier overwinnen dan in den
naam des Heeren, den God van Israël.
Zoodra dit erkend wordt zal de schoon-
heid van 't Calvinisme bij vernieuwing
gezien en gewaardeerd worden. liet
Calvinisme eert met blijdschap het
goed, dat er is in den Christelijken ar-
beid van onzen tijd. In geenerlei wij-
ze koestert het 't idee van de vfereld te
ontvluchten, de Doopersche "wijding",
ledigheid en slaperigheid moedigt het
niet aan. Het is actief.en wijst elk
zijne roeping aan, om daarin te arbei-
den met al zijne macht. Ter andere
zijde, is het niet minder afkeerig van
het wereldsche type van Christendom
dat het rumoer en het geschreeuw, de
beweging en 't gedruisch van onzen
tijd, overplanten wil binnen de gren-
zen van 't Christendom. Het Calvi-
nisme handhaaft de onafhankelijke
waarde van den godsdienst en gedoogt
niet dat deze door moralituit verzwol-
gen worde. Het heeft een ader van
diepe mystiek en ontwikkelt ware
godzaligheid. Het beschouwt God als
het hoogste goed en gemeeLschap niet
nem als het hoogste geluk. Het Cal-
vinisme plaatst de kalmte van het
zijn, tegenover de gejaagdheid van het
worden, en doet ons den polsslag der
eeuwigheid voelen ih elk oogenblik
van den tijd. Het wijst achter de
wisselvalligheden en vergankelijkheid
van dit leven, de onveranderlijkheid
aan van den Raad des Heeren. Alzoo
biedt het een rustplaats aan voor het
matte hart, waarin God de eeuwigheid
gelegd heeft; en het bewaart ons voor
alle over-opgewondenheid. Die gelob-
ven haasten niet. liet Calvinisme is
diep doordrongen van de gedachte dat
de huisvader en de huismoeder de
dienstmaagd in de keuken en de arbei-
der achter den ploeg, evenzeer dienst-
knechten van 9od zijn, als de zende-
ling, de leeraar en de zondagscliooion-
derwijzer, mits zij hun roeping ge-
trouw, eerlijk en met een bemelsch ge-
zind hart en om 's Heeren wil, vervul-
len.

clusivisme. De Gereformeerden zijn
nooit enghartig geweest, Te Marburg
overtrof Zwingli Luther verin broeder-
lijke liefde. De Calvinisten hebben de
Lutherschen nooit verworpen, maar
steeds als broeders erkend. Hoewel
het Calvinisme er aanspraak op maakt
dat het de zuiverste religie is en het
meest gezuiverd is van allen Room-
schen zuurdesem, heeft het nooit ge-
pretendeerd de alleen ware Christelij-
ke religie te zijn. Zelfs in de pauselij-
ke kerk erkende het de religio et eccle-
sia Christiana. Zijne wijde en milde
erkenning van den Doop toont dat het
nooit de katholiciteit van het Christen-
dom ontkend heeft. Calvinisme is een
specifleke vorm en wel de rijkste en
schoonste vorm van Christendom,maar
is niet van gelijke uitgebreidheid als
het Christendom. De Kerk zal niet
komen tot de volle eenheid des geloofs
en der kennisse van den Zone Gods,
totdat zij als lichaam van Christus
haar vollen wasdom bereikt heeft en
alle leden van baar lichaam ten volle
ontwikkeld zijn. Tot dien tijd heeft
elke kerk, de Gereformeerde incluis,
te waken over hetgeen aan haar is toe-
vertrouwd en dat de waarheid aan de
navolgende geslachten zuiver en onge-
schonden, ja indien mogelijk meer ge-
zuiverd en gereformeerd worde overge-
leverd.

Voor stukken onder dit houfd stelt de Re-
dactie zich. wat den Inhoud, en wat stijl en
taal betreft, niet verantwoordelijk.

De kolommen van DE GRONDWETstaan voor
ledereen, die op gematigden toon over zaken
�an algemeen belang schrijft, open. Toch
behoudt de redactie zich het recht voor om
•onder opgave van redenenstukken te plaat-
«enof te weigeren.

ingezonden stukken, waarvan de schrijver
aan de Redactie zijn naam niet, opgeeft, wor-
den niet geplaatst.

Stukken, dieniet geplaatst worden, kun-
nen niet aan de schrijvers terug gezonden
worden, maar worden vernietigd,

Het liefst worden ondergeteekende en niet
te langestukken geplaatst.

voor DE GRONDWET.

De Toekomst van het Calvinsme. liet pessimisme bevestigt de leer
van de zonde en handhaaft door Scho-
penhauer nadrukkelijk den eiscb der
wedergeboorte als het eenige middel
tot bevrijding van de kracht derzonde.

Bijna elk stelsel dat ontwikkeld
werd in deze eeuw, leveit bijdragen tot
het bewijs van de Gereformeerde ont-
kenning van den vrijen wfi en steunt
de bewering van het oorzakelijk ver-
band der wetten en ordinantiën Gods.
Indien iemand, ten einde het Calvinis-
tische stelsel te verdedigen, in de phi-
losophische systemen van onzen tijd
de lijnen wilde opsporen, welke over-
eenstemmen met 't Calvinisme, zou hij
zijn moeite rijkelijk beloond zien.

Een andere karaktertrek, welke het
Calvinisme aanbeveelt is dat het ver-
schillende schakeeringen toelaat en
dat het in de toepassing van zijne the-
ologische en kerkelijke beginselen alle
mechanische eenvormigheid raijdt.
Strikt genomen heeft het Lutherdom
maar éene kerk en belijdenis geleverd.
Het Calvinisme daarentegen heeft on-
der vele volken ingang gevonden en
vele veelvormige kerken gevormd. Het
schiep niet een, maar \ele confessies.
En deze zijn alles behalve een kopie
van elkander. De Zwingliaansche Con-
fessies dragen een verschillend karak-
ter van die van Calvijn. De Catechis-
mus van Geneve verschilt belangrijk
van den Heidelberger. De Belgische
Confes;?ie is geheel verscheiden van de
Westminstersche Standaards. De Epis-
copale kerk is zoowel als de Presbyte-
riaansche.voor een Gereformeerde kerk
erkend. Dit merkwaardige feit toont
dat het Calvinisme plaats heeft voor
de openbaring van individualiteit,voor
het karakterverschil dat zich zelf ver-
toonen moet onderde verschillende na-
tionaliteiten. Er is verscheidenheid
van gave; en verscheidenheid van in-
zicht kan voordeelig zijn. Aan geen
enkel Individu of kerk is het gegeven
de waarheid in al zijn volheid te assi-
mileereu. De waarheid is daartoe te
rijk en te veelvoudig. Slechts in ver-
eeniging met al de heiligen kunnen
wij verstaan welke de breedte en de
lengte en de diepte en de hoogte zij
van de liefde van Christus.

DOOR DR. H. BAVINCK.

Vertanld en Ingezonden door Ds. J. Keizer
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De menschwording Gods is het zelf-
de of liever wordt vervangen door de
Godwording van den mensch. Vandaar
dat de godsdienstige en zedelijke ziide
van 't Christendom voortdurend wordt
gewaardeerd, terwijl de bovennatuur-
lijke bestanddcelen met verachting
worden verworpen. Men spant zich in
om het

(
Christendom van al deze toe-

vallige en bijkomstige dingen te ont-
doen en na zijn wezen beperkt te heb-
ben tot het ethische cn het religieuze
stelt tnen het overige voor als zonder
waarde en beteekenis voor het geloof
en de praktijk. Dusdoende staat men
bewust of onbewust onder den invloed
der Pagespliilosophie van den tijd-
geest. Het Agnosticisme leert dat
men van het bovennatuurlijke geen
kennis kan hebben; de natuurkunde
plaatst ons alom voor vaste wetten; de
geschiedenis laat geen wonderen toe:
de historische kritiek ondermijnt den
Bijbel. Het Christendom mag, tegen-
over al deze resultaten van de moderne
wetenschappen, zijn plaats behouden,
op voorwaarde slechts dat het toelaat
van zijn bovennatuurlijken achter-
grond losgemaakt te worden en te-
vreden te wezen met enkel godsdienst
te zijn. Alle leerstukken moeten ver-
andering ondergaan: de leer aangaan-
de de 11. S., de drieeenlieid, de god-
heid van Christus, de Voldoening, de
Kerk, de eschatologie: zij moeten alle
in den smeltkroes geworpen worden
ten einde van het onzuivere schuim
ontdaan te worden en de zuivere gods-
dienstige en ethische elementei. over
te houden. In Engeland is dit proces
tegenwoordig in vollen gang. Het ge-
heel der theologie moet vervormd wor-
den in een religieuze, ethische "Chris-
tologische"' richting. Dit is de reden
waarom overal de eisch vernomen
vrordt om een nieuw dogma; om een
anderen en betéren vorm vanChriste-
ndom; om een praktisch, ethisch, niet-
leerstellig, sociaal, modern, Christen-
dom. Het zwaartepunt is verlegd van
de leer naar het leven, van bet object
naar het subject. Niet geloof, maar
leven is het wezenlijke. Liefde is het
"summum bonuro," het grootste van
heel de wereld.(?)

Het Christendom moet zijn waarde,
waarheid, en bestaansrecht bewijzen,
door de wonden der menscbheid te hee-
len, door de verbetering der maat-
schappij, cn de bekeering der Heide-
nen. Vrceger werden de menschen
beschouwd als zielen welke gered
moesten worden; nu worden zij be-
schouwd als lichamen, welke hulp be-
hoeven. Het Cbistendom moet geso-
cializeerd worden ten einde de socië-
teit gechristianizeerd worden.

Theologie en Kerk moeten hun
dogmatisch, aristocratisch, en hië-
rarchisch karakter afleggen en de
maatschappelijke zijde van het Chris-
tendom ontplooien. De Kerk moet
plaats maken voor het koninkrijk der
Hemelen. Voor dit koninkrijk te ar-
beiden is aan de orde van den dag.
Alle beschikbare krachten moeten
hiervoor ontwikkeld worden: elk
Christen, jong of oud, moet gemobili-
seerd en elke recruut onder de wape-
nen geroepen worden. Petrus en Pau-
lus hebben hun tijd gehad; zij moeten
plaats maken voor Johannes, den apos-
tel der liefde. Niet de brief aan de
Bomeinen maar de Bergrede, is het
program van het oorspronkelijke Chris-
tendom. Het zou niet moeilijk zijn om
in bizonderheden aan te duiden dat ons
tegenwoordig Christendom, als een ge-
heel, zich werkelijk in die richting ont-
wikkelt. Dit is echter onnoodig en
overbodig. We behoeven slechts na-
men te noemen als Tolstoi in Busland,
Astié in Zwitserland, Sabatier in
Frankrijk, Bitschl in Duitscbland,
Farrar in Engeland, Drummond in
Schotland, Lyman Abbot in Amerika,
om de snbstantieele waarheid van
't voorgaande aan te wijzen. Meer
dan ooit te voren staat het Christen-
dom onder den invloed van de heer-
schende philosophie. Het ondergaat
vervorming in overeenstemming met
de opinies van den dag. Het leidt
niet meer, maar wordt geleid. In de
moderne opvatting van het Christen-
dom, gelijk in zoovele andere dingen,
is het beginsel van het zijn vervangen
door 't beginsel van het icorden.

Met 't oog op deze rugwaartsche be-
weging, is de herleving van 't Calvi-
nisme van dubbele beteekenis. I)eze
beteekenis zou niet zoo groot zijn, in
dien al die moderne theo-
logische tendezen welke thans in
andere landen bovendrijven, niet in
Nederland geweest waren. Het ver-
schilt alleen hierin,dat elders deze ten-
denzen juist nu opkomen, terwijl zij

Niemand kan zeggen of het Holland-
sche Calvinisme nog bestemd is om op
de toekomst van het Calvinisme in an-
dere landen invloed te oefenen. In elk
geval zal een Nederlandsch schrijver
zeker geëxcuseerd worden om aangaan-
de dit punt zijne gedachten uitte druk-
ken. Op de Synode van de Nederland-
sche Gereformeerde Kerken te Dord-
recht werd de gemeenschap der heili-
gen erkend en in den strijd met het
Arminianisme weigerde men, wat be-
treft de beginselen en de fundamenten
van het Calvinisme, een uitspraak te
doen zonder de toestemming der gan-
sche Gereformeerde Christenheid. Zulk
eene gemeenschap der heiligen bestaat
er nu ook nog. Hier en allerwege is
het éen strijd om de souvereine gena-
de van onzen God, om 't gezag van
Gods woord, om de eere van Christus.

Misschien dat de onverwachte herle-
ving van het Calvinisme in de Neder-
landen elders het geloof ónzer broede-
ren zal sterken, hun vertrouwen ver-
meerderen, hun ijver aanvuren en hen
bemoedigen om s-tandvastig te blijven
in den strijd des Ileeren.

Afgedacht echter van het feit, dat
deze rugwaartsche beweging geen vei-
lige positie biedt tegen het naderend
agnosticisme en gedwongen wordt de
eene concessie na de andere aan het
evolutionisme te doen, is het uit een
godsdienstig oogpunt al even onbevre-
digei d. Er is een onmetelijk verschil
tusschen de opvatting van het Chris-
tendom in vroegere eeuwen en van
thans. Vroeger was het voornamelijk
godsdienst: nu is het hoofdzakelijk ze-
delijkheid. Er was een tijd dat het
Evangelie beschouwd werd als een mid-
del om menschen te behouden en te
troosten in leven en sterven; tegen-
woordig is het een instrument om den
mensch toe te rusten tot zijn taak op
aarde. Eeris was de hemel einddoel;
nu is zulks de aarde. In het verleden
was de godsdienst een onafhankelijke
factor terwijl en nu wordt er slechts re-
kening mede gehouden om zijn bruik-
baarheid in het zedelijk conflict. Oud-
tijds was de godsdienst wezenlijk
mystiek van aard, een leven in ge-
meenschap met God; terwijl het thans
meest een zedelijk idealisme is, een
leven in den dienst der merischeid.
Toen was het de vraag: Wat heeft God
voor den mensch gedaan? Thans
vraagt het volk: Wat doet de mensch
voor God? In één woord vroeger be-
stond de mensch om Gods wil: thans
wordt het er voor gehouden dat God
bestaat om "s menschen wil.

De huiselijke en maatschappelijke
deugden, welke het Calvinisme ge
kweekt heeft, zijn van onschatbare
waarde, en moeten niet verwaarloosd
worden, zelf ter wille van den meest
gewaardeerden arbeid op 't gebied van
Buiten- en Binnenlandsche zending.

Voorts zal niemand ontkennen dat
het Calvinisme in dezen tijd een ern-
stige crisis passeert en op de strengste
proef gesteld wordt. De belijdenis van
Straus "wij zijn geen Christenen meer"
wordt met klimmende driestheid her-
haald. Velen oordeelen dat de Gods-
dienst de grootste krankheid en af-
dwaling is van den menschelijken
geest. Anderen zoeken, voor het ver-
lies van den godsdienst, vergoeding
in de vergoding van het menschdom,
in de toewijding aan hun plichten, in
de liefde tot den naasten,in den dienst
van het schoone, in de aanbidding van
het ideale, in de bewondering van het
heelal, ja zelfs, ten einde hun orivol-
daten geest te bevredigen, in spiritisme
theosophie,Mohammedanisme ofßudh-
isoie. Christendom en Calvinisme
worden geplaatst voor de vraag of zij
in den waren zin van het woord Catho-
liek en Universeel zijn; of zij geschikt
zijn vooralle landen en omstandighe-
den; of hun bruikbaarheid beperkt is
tot : t verleden of zich ook uitstrekt tot
de toekomst: of zij. in deze eeuw van
krachtsontwikkeling, in staat zullen
zijn, ïich te handhaven tegenover een
beschaving die zich hoe langer hoe
meer emancipeert van alle Godsdienst;
of zij bewijzen zullen in de toekomst,
evenals dit in het verleden het geval
was, een zegen te zijn voor het mensch-
dom.

Voor DE GRONDWET.
Missouri.

DOOR REV. H. BORGERS.

Wilt mij een enkel woord vergun-
nen, aangaande dingen, waarmede ik
mij nimmerte voren bemoeid heb. Na
lang overdacht en geaarzeld te hebben
ging ik eindelijk ook eens de landerij-
en bezien welke Mr. G. Rankans in
Missouri te koopaanbiedt. Ik deed dit
uit persoonlijk belang, vervrij moedigd
door het vertrouwen dat ik in Mr. R.
had, uit kracht van vroegere gemeen-
telijke zamenlevingen arbeid. Ik ben
gereed mij verantwoordelijk te stellen
voor de verklaring van mijne overtui-
ging aangaande de geschiktheid dezer
streken voor Hollandschesettling. Ik
ben geen boer, maar heb toch een prac-
tische opvoeding gehad en ben immer
een practische waarnemer geweest
aangaande alle die dingen van welke
een welslagend landbouwer afhanke-
lijk is. En nu is het mijne vaste over-
tuiging, welke eiken dag die ik hier
vertoefd heb vaster is geworden, dat
juist dezestrekeu geschitter zijn voor
arme en betrekkelijk arme Hollanders
om een begin te maken, dan eenise an-
dere streek welke, zoo ver mij bekend
is, nu open staat voor settling. Be-
halve de geschiktheid van grond en
klimaat voor allerlei verscheidenheid
van gewassen en fruit is hier hout en
water, niet als onverwinnelijke mag-
ten maar als helpende levensbronnen
in overvloed te vinden. Het schijnt
mij toe dat met weinige middelen hier
gelegenheid te vinden is voor klein en
groot, jong en oud, zwak en sterk. In
de verklaring van deze pesoonlijke
overtuigingen Indruk aarigaaode Mis-
souri spreek ik mee met de drie andere
personen welke met ons eenige dagen
waarnemers werden. Hebben anderen
andere overtuigingen en indrukken
goed aan verdenking en verdacht-
makende kritiek zal ik mij niet ge-
makkelijk gelegen laten. Ik houd mij
overtuigd dat redelijkeen billijke men-
schen die zoekende zijn naar zulke ge-
legenheden mij zullen danken voor de
opene mededeeling van mijne overtui-
ging, zij dan de waarde welke zij er
aan hechten minder of meer,

Greenleafton, MiLn., 16 Maart, 1894.

Dit is van toepassing ook op de ker-
ken der toekomst. Robinson sprak tot
de Pelgrimvaders: "Broeders, God al-
leen weet of ik ooit de vreugde sma-
ken zal u weer te zien; maar wat den
Ileere ook behage over ons te brengen,
dit z'ju ik op uwe hanen vullen binden
dat gij mij slechts zoolang als uw leider
eèrt als gij ziet dat ik Ciirntui als mijn
leidsman eer. Indien hei G;d hnïi-tagt
u door een ander iii«tru ii>jnt. duur het
leven t« leiden, voUt hem. Wij heb-
ben nog nirt oen eindpaal bereikt. Er
zijn i>or schutten in de Schrift, walker
kenni* \*"ur ons verborgen is gebleven.
Al de ellsnoe der I'rosby teri:;ansche
Kerk is te wijten a.m het «reven om
de Reformatie als afgeloopen te be-
schouwen en geen verdere ontwikke-
ling toe te laten van hetgeen door den
arbeid der Hervormers begonnen is.
De Lutheranen maken halt bil Luther
en vele Calvinisten bij Calvijn. Dit
is niet goed. Ongetwijfeld waren deze
mannen in hun tijd brandende en
schijnende lichten: nochtans namen zij
niet al de Goddelijke waarheid ih zich
op; en itdien ze uit hunne graven kon-
den verrijzen,zouden ze de eersten zijn
om met dankbaarheid meerder licht
aan te nemen. Broeders, te gelooven
dat gedurende de korte periode der Re-
formatie alle dwaling uitgebannen zou
zijn, is even dwaas als te meenen dat
de Christelijke wetenschap met éen
stap haar taak volbracht zou hebben."

Als reactie tegen deal te "jenseitigc"
ideën van vroeger dagen, is er onge-
twijfeld veel waarheid in deze nieuwe
beschouwing. Nochthans zal ze op
den duur en als een geheel genomen
onbevredigend blijken. Zoolang een
sterk gevoel van energie en activiteit
den boventoon heeft, mag het ten
deele voldoening geven. In zulk een
toestand gelijkt de mensch den lllosoof
Fichte, die, in de bewustheid van zijn
kracht, vergenoegd was met het Ego,
en op de uitwendige wereld neerblikte
als op een massa stof waarop het sub-
ject moest ingaan bij de vervulling van
zijn plicht; een "schranke" is die ma-
terie welke telkens weer overwonnen
moet, door menschelijke krachtinspan-
ning. Maar de reactie zal spoedig vol-
gen. In plaats van een rusteloos icor-
den zal een onveranderlijk zijn ons be-
ginnen aan te trekken. In plaats van
met Lessing en Fichte te verlangen
naar eindeloozen arbeid en roepin
de zaligheid van den Hemel "Lange-
weile", zullen we beginnen te dorsten
naar die rust, die er overblijft voor
het volk van God. Dan zullen wij
niet langer het begrip van 't zijn ha-
ten, maar vermoeid zijn van het onein-
dige proces van het icorden. En geliik
ook Fichte later zijn philosop'iie wij-
zigde, zal ook de tegenwoordige rich-
ting welke de Christelijke Kerk be-
heerscht, omgezet moeten worden
want het bevredigt niet langer tet
menschelijke hart. Ze beeft het hart
weggenomen uit den godsdienst en
dezen verlaagd tot een dienstmaagd
van de zedelijkheid en haar heur onaf-
hankelijk karakter ontnomen. Gods
dienst is niet enkel een doen. Christe-
lijke daden, hoe goed en noodzakelijk
ook, kunnen op zich zelf het menscbe-
iijk hart niet bevredigen, noch vrede
en rust aan het geweten geven, zoo
min als de Boomsche kerk er in ge-
slaagd is dit te doen. Liefde kan bet
geloof niet, vervangen. Martha zal
nooit Maria berooven van den lof des
Ileergn. De rechtvaardige zal alleen
door 't geloof leven. De loop dien het
moderne Christendom neemt en waar-
van de uitkomst nauwelijkstwiifelach-
tig is, zal ten slotte misschien nog bet
Calvinisme ten goede komen. Vroeg
of laat zullen onze oogec er voor open
gaan dat deze modernizeering van het
Christendom, zonder succes om de we-
reld te winnen, ten slotte het geloof
der Christenen verzwakt heeft. Elk
compromis, tusschen Kerk en wereld,

Er bestaat eet» beroemd geschrift
van Lessing—Nathan de wijze. Al-
leen die raeenen dat het Christendom
plaats maken moet voor hun eigen ge-
maakte godsdienst der Rede, dweepcn
er mee. Men kan het koopen ie Grand
Rapids op de modernemarkt. -Lessing
een man die in den boezem van het
Christendom geboren en opgegroeid is,
die op Christelijke scholen onderwezen
werd en mitsdien bekend is met de
reine geestelijke liefde tot het goede
die het Cbrislendom zijne belijders in-
boezemt,brengt in zijn gedicht de heer-
lijke eigenschappen der godsdienst van
geloof en liefde over op de godsdienst
der wet. Hij, de wijsgeer die het his-
torisch Christendom de rug toegekeerd
heeft, laat een Nathan en Saladijn ge-
voelens en gezintheden openbaren die
alleen in het Christendom aangeleerd
en ontwikkeld kunnen worden. De
Christelijke deugd die Jezus eerwaar-
digste volgelingen kenmerkt, wordt
door de dichterlijke verbeelding over-
geplant in bet Hebreisme en Mahome-
danisme. Zoo knutselt men met de
waarheid; om propaganda te maken
voor dwaling en ongeloof. Immers is
de belanglooze liefde geen vrucht der
wet, maar een gevolg van zinsverande-
ring of omzetting van de geheimste
roerselen der ziel welke de Ileere Je-
zus onnavolgbaar karakteristiek we-
dergeboorte genoemd beeft. Oprech-
te Christenen voor wie de godsdienst
alles is in wie om met den apostel
te. spreken "Christus een gestalte
verkregen heeft" zijn verheven boven
de wet. Zulk een groote in geloof en
liefde was de de edele Zinzendorf.
Toen hij in Tennsylvanie onder de Ad-
ventisten verkeerde, voegde hij zich
naar hunnne kleingeestige gebruiken.
Zeer wel wist hij dat de letterlijke op-
vatting der £<?Ne Israëlitische inzetting
de verpiichtig medebracht om ook de
andere te gehoorzamen, hetwelk in de
Christenheid een onzin zou zijn.
"Maar," zeide hij '*de Zaterdag-vie-
ring is toch niet oneigenaardig voor een
Christen omdat de Zaligmaker op dien
dag in hei graf gerust heeft." Voor-
waar deze inschikkelijkheid van een
groot man mag met recht edelmoedig-
heid hceten. Tot deze grootheid van
geest kan geen sabbatist zich verhef-
fen. Ilii trooste zijn arme ziel door'de stipte betrachting van het gebod

Deze crisis is zeer ernstig. NiemaDd
kan de uitkomst voorspellen. Even-
wel, het Calvinisme is rekbaar en buig-
zaam genoeg om het goede 1l onze
eeuw te waardeeren en zich toe te ei-
genen. Ongetwijfeld is het in begin-
sel gekant tegen den machtigen geest
en de boven drijvende richting van de-
ze eeuw. Nochthans heeft het elemen-
ten die Dauw aan deze verwant zijn en
het kunnen aanbevelen aan het tegen-
woordige geslacht. Het Calvin isme is
door en door intellectueel, heeft een
verreikend beginsel, een zamenhan-
gend systeem, het weet wat het wil;
het biedt waarheid voor twijfel, vast-
heid en zekerheid tegenover de steeds
wisselende opinies van den dag. Het
heeft een veel omvattende wereld- en
levensbeschouwing; is van toepassing
niet slechts op Kerk en godsdienst,
maar evenzeer op zedelijk, maatschap-
pelijk en politiek terrein. Het is de-
mokratisch en strijdt voor debelangen
van het volk en bevordert zijn invloed
op de regeering. Het heeft de vrijheid
lief en faalt nimmer op te treden voor
de vrijheid van de pers, van het gewe-
ten, van kunst en wetenschap.

Het is sociaal en beroemt er zich op
een klasse van degelijke, nijvere bur-
gers gevormd te hebben, die, overeen-
komstig de bede van Agur, bewaard
bleven voor rijkdom en armoede beide
en gévoed worden met het brood van
hun bescheiden deel. Het is actief en
energiek, afkeerig van alle zondige lij-
delijkheid en welbehagelijke rust, ter-
wijl het den meDsch aanvuurt de door
God hem opgelegde roeping te vervul-
len. Zelfs de philosophische stelsels

liet Calvinisme begeert ontwikke-
ling en staat veelvormigheid voor. liet
gevoelt den drang om steeds dieper in
te dringen in bet heilgeheim en hier-
van bewust, eert het elke gave en de
verschillende roeping der kerken. Het
vraagt voor zich io Amerika en Enge-
land niet den zelfden ontwikkelings-
vorm als in Nederland. Dit slechts
wordt gevraagd dat het in elk land en
In elke kerk zich ontwikkele overeen-
komstig zijn eigen aarden niet vervan-
gen en bedorven worde door vreemde
Ideëo. •

De neiging, die nu in EDgeland eo
Amerika boven drijftom naar Duitsch-
land op te zien als het centrum der
theologische wetenschap, kan niet an-
ders dan schade berokkenen aan de
Gereformeerde kerk en de Gerefor-
meerde theologie beide. Op die wijze
vinden heterogene beginselen
en ideën ingang in de kerken en de
scholen, welke aldus geleid worden om
hun eigen fundeering te ondergraven.

Het is de roeping der kerk, evenals
van elke natie, welke hare onafhanke-
lijkheid eert, te bewaken en te bewa-
ren haar individualiteit en, peleerd
door de geschiedenis, te arbeiden voor
de kerk en de theologie der toekomst.

Deze eisch is niet afkomstig van ex-

Voor DE GRONDWET.
Tegen het Epistel van den heer

Kolvoord.
DOOR MR. HERMAN VAN DER VEN.

Streeft naar kennis en we-
tenschapen dat wel door
schijn van wezen te on-
derscheiden.—PLATO.

Volgens den heer Kol voord heeft <le
wet dertien geboden een geestelijke
beteekenis dat meent a's ik het wel
heb de uitwendige onderhouding is
onvoldoende, de wet moet geloovig
aangenomen, hartelijk omhelsd en uit
liefde tot God en de naasten beoefend
worden. Hoe weet de man dat? Is
dit de leer van het Hebreisme? Daar
twijfel ik sterk aan. Want hoewel en-
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