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Dan zullen wij gekleed worden met
lange witte kleederen, gekroond met
gouden kroonen en voorzien van gouden harpen om te eeren het Lam dat
geslacht is; maar om niet langer te
wandelen in dingen, die mij te hoog
en te wonderlijk zijn, laat ik nu het
woord aan den eerwaarden Jac. Ilervey, hetwelk beter bevallen zal aan DE

J ■

;

;

-

)

i 5
3

INGEZONDEN.

believer does not lie vmder the same
obligation in the case of a unlon with
an unbeliever, as in the case of one ;
with a believer. In the former case;
he is not bound not to seperate if the
uubeliever seperate ordepart, in the
latter nothing but fornication justifies
seperation. De vertaling is. De geloovige is niet onder de zelfde verplichting in geval van vereeniging met
een ongeloovige (heiden) als met een
geloovige. In het eerste geval is hij
niet verbonden niet te scheiden indien
de ongeloovige scheidde of verlaat, in
het andere geval niets dan hoererij

j

derne wetenschap. Dit feit moge onze
goed-of~afkeuring wekken: de feitelijkheid er van kan niet ontkend co
Voor stukken onder dit hoofd stelt de Rewij
zijn geroepen het vrij onder de
dactie zich. wat den Inhoud, en wat stijlen
taal betreft, niet verantwoordelijk.
te zien. Deze tendenz, welke
oogen
I)e kolommen van DE GnoNDWETstaan voor
ledereen, die op gematigden toon over zaken tegenwoordig overal schijnt op te doe�an algemeen belang schrijft, open. Toen men, kenmerkt zich door de poging om
behoudt de redactie zich het recht voor om
«onder opgave van redenenstukken te plaathet Christendom voor te stellen en
ten of te weigeren.
Ingezonden stukken, waarvan de schrijver aan te bevelen van zijn zuiver mencwn de Redactie zijn naam niet opgeeft, wor- schelijke
en natuurlijke zijde—zoo
den niet geplaatst.
Stukken, dieniet geplaatst worden, kunal
om 't geheel van zijn
het
niet
tracht
nen niet aan de schrijvers terug gezonden bovennatuurlijk
karakter t« ontdoen.
worden, maar worden vernietig'!.
Het liefst worden ondergeteekende en niet De revolutie leer wordt in beginsel
te lange stukken geplaatst.
door de Christenen aanvaard en meer
voor DE GRONDWET.
of minder consequent toegepast op het
De Christelijke godsDe Tockomst van het Catvinsme. Christendom.
dienst niet de eenig ware, maar de
DOOR DR. H. BAVINCK
hoogste en zuiverste onder de godsdienVertaald en Ingezonden door Ds. J. Keizer. sten. Openbaring is niet iets absoluut
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der lofzangen gehoord worden, maar
verheerlijkt, zelfs in de vlammen, het
Lam, dat grooter pijnen geleden heeft
dan die gij gevoelt; die uw lijden heeft
kort gemaakt en uw rust zal eeuwig
zijn. Stokoude grijsaards, gebukt on-
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kwamen juist uitdealleenzaligmakende kerk en hadden moeite om zich van
dit begrip geheel te zuiveren, ook viel
het hun niet zwaar, dit up de Roomsche kerk toe te passen. Men vereenigde echter toch niet met de Grieksche kerk! ten mloste de pogingen
naar die zijde getuigden niet van veel
kracht. Zoo ging het ook tegenover
de Luthersche kerk. Men beweerde
nimmer, dat de Lutliersche de valsche
was; toch vond men het goed, tegenover die kerk te blijven staan. Men
brengt het nu nog al gretig over op de
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der het gewicht der jaren, waggelende
op den kant van bet graf,laat Christus
uw staf en steun zijn onder al- uwe
zwakheden; leunt op Christus als den
GRONDWET lezers
rotss-teen
uwer zaligheid; laat Zijn
over
dieden
Heere
de eer,
Sprekende
Jezus toegebracht wordt als het ge- naam, Zijn dierbare naam het laatste
slachte Lam, zegt hij: Toen Jesajaeen geluid vormen van uwe trillende bleeopenbaring van Christus heerlijkheid ke, stervende lippen; laat dit het eerste
in een gezicht aanschouwde, stonden zijn, gij teedere kinderen dat uwe lisregtvaardigt de scheiding. Nu zal toch de eerstgeboren zonen des lichts rond- pelende tongen uitspreken:gedenk aan
niemand durven beweren, dat iemand om Hem, om Hem op te wachten in ge- uwen verlosser in uwe eerste oogendie van christenouders geboren, onder staltcns van plichtschuldige onderwer- blikken; wijdt het uitgelezenste van
Christelijke kweeking en opvoeding ping. Die hemelsche wezens, wier voe- uwen vroegen leeftijd aan het leeren
bovennatuurlijks maar iets dat opge- van kindschheid af aan, en zekerlijk ten zelfs te schitterend zijn voor het van Zijnen wil, en het voornaamste
Vervolg
no.[niet leesbaar]
klommen is in de harten der besten eu lid der Christelijke kerk ogeweest is, gezicht van stervelingen, bedekken van uwe krachten om den naam te verEen derde hoedanigheid welke voor der edelsten van de menschheid en la- een ongeloovige, (heiden) zij. Als men hunne aangezichten voor Zijnen onein- heerlijken van hem, die in volkomen
de toekomst van het Calvinisme iets
ter neergelegd
in den Bijbel. De het woord, ongeloovige als onbekeerd dig verhevener glans. De Seraphim, gezondheid en in de lente zijner manbelooft, is zijn historische zin. Op po- H. Schrift is niet hetonfeilbaar Woord verstaat, zou ik nog een vraagteeken welke geheel cn al ijver en geheel en nelijke jaren tevreden was om een roerlitiek terein vormen de Calvinisten ten van God, maar bevat Gods Woord; en achter het woord onbekeerd ('t) plaatsen. al liefde zijn, verheerlijken zijne vol- loos, akelig lijk te worden, opdat gij
onzent de Anti-Revolutionaire of naast het Goddelijke bezit het even- Waar leest men in Gods Woord dat maaktheden en roepen de een tot den moogt omgord worden met sterkte "en
Christelijk-historische partij. Het is
zeer menschclijke en feilbare elemen- hardnekkige moedwillige verlating ge- ander: Heilig, heilig, is de Heere der bekleed met de bloem eencr onsterfeopmerkelijk dat Bilderdijk, dié onbeheirscharen! de gansche aarde is vol lijke jeugd. Gij mannen van een heiten. De hoogste openbaring Gods in lijk staat met ketterij?
vreesde bestrijder van de revolutonaire Christus, valt zamen met de reinste
GRONDWET.
KEN' LEZER DER
van Zijne heerlijkheid.—En is de He- ligen wandel en r.ederigen van geest,
beginselen, gewoon was te Leiden lemel
van
het
menschel
iike.
niet insgelijks met Zijne heerliik- gedenkt aan Hem, die u heeft liefgeopenbaring
Voor DE GRONDWET.
zingen te houden over de Yaderlandheid
vervuld? De geliefde discipel zag had, die u gewasschen heeft van uwe
Wordt Vervolgd.
't Is een blij vooruitzicht dat ons
sche geschiedenis, terwijl hij aldus
in een gezicht niet minder klaar cn zonden door Zijn eigen bloed; gedenkt
rondom zich een kring van 'leerlingen
streelt.
nog veel luisterrijker het LAM, dat ge- aan Hem op uwe stille legersteden,
Voor DE GRONDWET.
ZEGT JAN ELSMA.
verzamelde, die na hem den strijd zouis, staande in het midden van spreekt van Hem in alle gezelschapslacht
Echtscheiding.
Vervolg en slot van no. 36.
den voeren, van het Evangelie tegen
helderblinkenden Troon op het pen; stel uw eer en heerlijkheid in Zijeen
Professor Bovet zegt: "Voor de JoGeachte Redactie.—Gaarne zou ik
de Revolutie.
Onder deze was de
versierd met een kringswij- ne voortreffelijkheden; roemt in Zijne
den
woordje
echtscheiding
schijnt geen tijd te bestaan. Zij schoonste
Prinsterer,
een
over
willen
voornaamste Groen *an
ze
en geducht eerwaardig gehoorzaamheid en voegt, voegt geduregenboog,
die niet alleen een gereformeerd Chris- meeschrijven. Ook onder de ouderen zijn altijd jong, omdat zij niets verge- door het vlammen van bliksems en het rig en zonder ophouden de eenstemten en een geleerde staatsman, maar en nieuwere godgeleerden is er ver- ten hebben en omdat zij leven in hoop. geluid van donders. Voor dezen door- migheid van een plichtbetrachtend leook een geschiedschrijver was van den schil van gedachten over de wettige Zij zijn geduldig, omdat zij eeuwig zijn luchtigen troon en ter beschikking van ven bij a' de offeranden eener dankbaen omdat zij weten, dat de genadegifDoor zijn beroemd Bijbelsche echtscheiding. Ds. Johaneersten rang.
re tong. Zwakgeloovigen, die treurig
en de roeping Gods onberouwelijk den eens geslachten Zaligmaker, waeer
ten
zegt:
nes
der
Verzint
Kemp
(lc
GeschieVan
Handboek voor
Vadcrlandschc
ren zeven vurige brandende lampen, gaat onder het gevoel van schuld, en
Be- gij begint, zegt bet spreekwoord. Bij zijn." En de wereld zal het eerlang
denis werd hij velen ten zegen.
uitbeeldende de wonderdadige gaven in een strijd tegen de onophoudelijke
halve dat hij de geschiedenis zuiverde de beradenen is wijsheid zegt de wijze ook weten, want het schijnt wel dat en zaligmakende genadegiften van den aanvallen der verzoekingen, o legt af
van de heerschende humanistische en koning, Spr. 13:10. Die huwliken wil wij leven tusschen het derde en vierde goddelijker! Geest.—Vier en twintig uw baren kleed en gordt u aan met
rationalistische ideën; behalve dat hij moet zich voor altijd verbinden, hij tijdvak van Israels geschiedenis, daar ouderlingen, in blinkend* kleedexen blijdschap. Want Jezus ia zoo barmze plaatste in het eenig ware licht van mag geen naberouw hebben en den er nu al meer dan tweemaal zooveel geklix'!, met kroonen op bunne hoof- hartig om te hooren als machtig om te
Gods Woord; behalve de aanwijzing echt niet breken, hij is toch met zijn Joden in Kanaan zijn, dan er uit Ba- den (n ('o harpen v »!i (jo in hunne helpen. Ilij kent uwe oprechtheid onl
van den nauwen band tusschen de vrouw één vleesch, dat hij niet scheu- bel ten tijde van Esra en Nehemia te- handei:, vid'-n
aangezichten der alle struikelingen. Hij is aangehunne
<v
(les
al
"Hoort
te veel rug gegaan zijn. Goed zoo.
Kerk en den Staat: behalve dit alles en ren mag, 't welk echter maar
neder, ir. J.- diepste eerbiedeais voor daan met het teederste gevoel van medoormiddel hiervan, wekte hij den na- geschiedt, 't zij dan. door trouwnlooze lleeren woord, gij volken, en verkondelijden over al uwe benauwdheden en
: roeritsn cl» gouden snahetLaio.
tionalen geest op: ontwikkelde de edele verlating of door overspel. Dat de digt in de eilanden, die verre zijn en ren en ngen dier. m&evea cUnk- en Hij leeft, leeft voor eeuwig om uw
liefdevoorde vrijheid: en versterkte man van zijne vrouw, of de vrouw van zegt: Hij, die Israël verstrooid heeft,
füj zijt wa'.irdig net i: u ei: te voorspraak te zijn bij den Vader.
lofza»
de gehechtheid van bet volk aan het haren man zich scheidde, breekt het zal hem weder vergaderen en hem teWaarom dan zouden bekommerende
en
zijne zeven
nemen
te onthuwelijk en strijdt met zijne eerste waren als een herder zijne kudde. Want
huis van Oranje. Zijne leiding
uw aangezichten met
twijfelingen
Gij
binden:
«urn
en
zijl
gesnicht
hebt
gende en strijdende voor de rechten instelling. Hoort den Zaligmaker uit de Heere heeft Jacob vrijgekocht en onsGoiie gekucht uitt uw bloed, uit droefheid bezwalken? Laat die misvan Gereformeerden godsdienst, kon Gen. 2: 21-24 spreken Matt. 1!): 4, 5 en bij heeft hem verlost uit de hand des alle geslacht
en volk eu taal en natie, troostige zuchten veranderen in heuhet Calvinisme niets anders d.tn Na- <>. Hebt gij niet gelezen enz. Al was genen, die sterker was dan hij. (Jer. en Gij hebt ons onzen God gemaakt gelijke lofgezangen; want gij hebt Zijdan de man of vrouw goddeloos of een 13 10, 11). In Ezech. 47 noemt de Heetionaal en Historisch zijn.
tot Koningen cn priesteren. Zie de hei- ne krachtdadige voorbidding. Zijn onen geen overspceldcr men beeft re de uitgestrektheid van het beloofde
Heiden
Godsdienst, taal en nationaliteit
lige rangen der Engelen; zij zijn in ge- schatbare verdiensten tot een anker
Wordt land, en in 48 leert Ilij de kinderen Iszijn overal nauw verbonden, maar wel- geen vrijheid tot scheiden.
tal tien duizend maal tien duizeDden. van vertrouwen in al uwe wederwaarlicht uergens nauwer dan in Neder- men trouweloos verlaten, men moet liet mei raels boe zij het hebben te verdeelen. Hoor toe! Zij verheffen hunne stem en digheden, tot een vrijgeleide naar de
land. De strijd vo'r eerstgenoemde, lijdzaamheid dragen zoo men die breuk De engel Gabriel wordt gezonden naar wekken alle vermogens der eenstem- nimmer eindigende zaligheid. Vooral
komt noodzakelijk aan de twee ande- niet herstellen kan, immers dat zoo eeue maagd om de geboorte van Isra- migheid op.
117e is het onderwerp en gij bedienaars van het heiligdom, heren ten goede, liet streven derhalve een verlaten niet weder trouwe, naar els KoniDg aan te kondigen, waarvan wat is'de weerslag van hun gezangVIIet rauten. gelast van boven: laatiederonvan een partij die diep haar wortelen des Ileeien bevel door Paulus 1 Cor. 7: zij de moeder zoude worden, die tiet Lam dat geslacht
is, is waardig te ont- der u zijne stem verhellen gelijk een
10—1G. Hij doet overspel zegt de alleen over het huis Jacobs zoude rein 't verleden heeft, die op het fondavangen de kracht, en rijkdom, en wijs- bazuinen overluid met schelle klanHeere Matt. 19: !>, die de verlatene geeren, maar die ziju Jacob ook zal zament bouwt van drie eeuwen geschieheid, en sterkte en eer, en heerlijkheid ken den Verlosser uitroepen. Maakt
denis, belooft onder Gods zegen een trouwt, anders dan om overspel. Ziet lig maken (Luk 1:26-33; Mat tb. 1:20,rl) en dankzegging. En niet alleen deze, u op, gij gezanten des vredes, maakt u
Is Israël in zijn land en de Koni.ig
Ook ook des Apostels woorden Rum. 7:1—3.
goeden oogst voor de toekomst.
op, op de hooge bergen en verbreidt
den tzoon van zijn vader Davit'.ri.-in maar ook alle schepsel dat in de hemeop
bet
is
vrouw
gruwelijk
zijne
ontbreken de teekeoen niet geheel Gelijk
wijd en verre de eer en heerlijkheid
en
de
onder
de
aarde
op
len
aarde
en
n
welke aanduiden dat Calvinisme in de trouwloos te verlaten, zoo is 't ook mogen wij wel een psalmpje
des Lams, dat geslacht is, maar nu
met
die
de
in
zijn,
voegen
is.
welke
zee
toekomst mede een wetenschappelijke ongeloorlooft dat man en vrouw tot en
zich
voor eeuwig leeft. Laat alle heilige
bij
het
koor.
onnoemelijk
groote
Gij koningrijken, zingt Gu<!s lof,
roeping te vervullen heeft. Profeteren scheiding bewilligen, hoewel d'een
gewelven weergalmen van Zijn naam
Zij
liepen,
met
luide
toonen
liefevan
is een moeilijk werk en bet is niet aan meer dan d'aruler de grootste oorzaak Ilel't psalmen aan naar "t heiraihof.
en alle harten van tnenschen branden
en
lijk
gezang
godsdienstige
aandacht:
Van out's zijn tinon eu -Aut-i^g,
eenig ruenscli gegeven,' een geschiede- geelt en zijn partij dwingt tot scheiaan hem die op den troon zit tn aan van Zijne liefde. Verklaar, zooveel de
nis van de toekomst te schrijven. Toch ding, want zoo maakt men zich beide Waar ilij, bekleed met eer en macht,
het Lam. zij de dankzegging en de kracht van woorden kan toebrengen,
is het ver van onwaarschijnlijk dat van echtbreuk schuldig, Matt. 1!): 7, ö Zijn sterke stem verheft met kracht
eere,
en de heerlijkheid en de kracht, verklaarden onbegrijpelijke!) rijkdom
En heerscht als Sions Koning.
't Calvinisme ook uit een wetenschap- De Joden,een gemelijk volk,handelden
van dat verzoenend bloed: wiens verin
alle
eeuwigheid.
pelijk oogpunt van beteekenis zal wor-| hier in zoo ligtvaardig dat ze om aller- En verder:
merkt
is
niet
alleen
gij
Dit
de gods- diensten de heerlijkheid Zijner Godden. Beide de mogelijkheid en de lei oorzaak en om eene beuzeling hunne Zij zullen U eerbiedig vreezen,
dienstige erkentenis van Cherubim, de heid evenaren. Leert den ellendigen
Zoo lang er zon of maan
noodzakelijkheid hiervoor zijn duide- vrouwen eenen scheidbrief gaven en
Seraphim, de geesteu der volmaakt hoe de ingewanden van Iiumanuel romlijk aanwe'.ig. liet Hollandsche ka- verlieten, dit hadt echter Mozes Dict Bij 't nageslacht ten licht zal wezen,
rechtvaardigen, maar van alle schep- melen van barmhartigheid en wat de
op- en ondergaan,
rakter eischt beginselen, dringt aan op toegelaten, maar alleen als de vrouw .En
sel: de zon, de maan en de sterren,wel- medelijdende Hoogepriester gedaan
een harmonisch systeem, eu houdt van in haar man's oogen geen genade 'i Rechtvaardig volk zal weliggroeien; ke den hemel sieren; vee en
kruipende heeft voor des menschen ziel.
vondt enz. Deut. 24:1. Catechismus Zonredeneren en coucludeerea. GedurenDaar twist en vsrok verdwijnt
Isoodig deo behoeftigen om rijk te
gedierten, bergen eu heuvelen, vruchtde de beste tijden van den Staat, be- dag 1)1. Ds. G. F. Gezelle Meerburg, Zal alles door den vrede bloeien,
smeek den schuldigen om verboomen eri alle cederboomen, welke de worden; aan
reikten de wetenschappen, zoowel als een der eerste leeraars in de afscheiTot dat geen maan meer schijnt.
giffenis
te nemen; terwijl er in
aarde vervullen; metalen en delfstofde kunst en de literatuur een hooge ding van Nederland schrijft: waardoor
den gekruisten Jezus volheid is van
liet woeste volk zal voor Hem knielen; fen, edelgesteenten en wat uit de her
ontwikkeling eo bloeiden. Het Calvi- dit 7de gebod overtreden wordt, is door
Zijn vijand likt het stof;
gen gegraven wordt, de onderaardsche genade en algenoegzaamheid om zalig
nistisch beginsel is rijk en machtig ge- moedwillige verlatingen en ongegronte maken. Maar al hieven tnenschen
En 1'arsis voert met rijke kielen,
rijkdommen der natuur, of die dingen,
noeg voor een speciale toepassing op de echtscheidingen, welke buiten het geen-engelen dan verheven lofzangen
Geschenken naar zijn hof.
welke or der de aarde zijn
zij geven
wetenschappelijk gebied. In dit ver- val van oixrspel (hoererij), volstrekt ongeaan,
al voegden alle werelden en alles
getuigenis van zijne volmaaktheden;
band moet niet voorbijgezien dat de oorloofd zijn, waht luidt niet de eerste Mfct giften zullen langs de stroomtn
wezen heeft hier hunne bijeenverwat
zij zijn gedienstig aan Zijne belanden
I)e Koningen der zee,
zamelde toejuiching bij, al werden zij
"wetei schap van onzen tijd een mach- j Instelling des huwelijks, die twee zul•
en op die manier verheerlijken zij Zijniet dan een eenparige stem der danktig wapen geworden is in de handen ] len tot één vleesch zijn, en geeft er de En Scheba nevens Seba komen,
nen rar.iii.
baarheid; nog zou dit volijverig, dit j
van de bestrijder» \ftn het Christen- Heere niet duidelijk zijn ongenoegen llem smeekend om den vreê.
Indien deze dingen alzoo zijn, welke
dom. Een partij welke met zijn tijd over te kennen als Hij bij den profeet Ja elk der
brandend
en algemeen ko.jr zoo gering I
vorsten zal zich buigen
wij niet kunnen tegenspreken, wat is zijn bij den rijkdom der
genade van
wil meeleven en een beslist standpunt Maleachi zegt: wacht u met uwen En vallen voor Hem neer;
dan onze roeping, die nog als redelijke den
Verlosser; zoo weinig in vergelijtegen de heerschende
tendenzen ge< st, en dat niemand trouwlooslijk Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
schepselen de aarde bewandelen? Wel
king komen met de praent Zijner heerwenscht in te nemen, kan ciet op een handelt tegen de huisvrouw zijner
Dienstvaardig tot zijn eer.
dat wil de heer Ilervey ons wel zeggen, lijkheid, dat het eer het onuitsprekede
de
God
Israels
Ileere,
want
afstand blijven vau den wetenschappeKoning eeuwig le7en!" als wij maar ooren hebben om te hoo- lijk onderwerp, 't welk het poogt te
lijken strijd der beginselen.
Zij kan zegt, dat Hij het verlaten haat, daar- "Zoo moet de
ren. Hoor hem: Vooral laat de mensch
dat gij
Bidt elk met diep ontzag;
verheffen, schijnen zou te verkleinen;
niet rusten tot ze tegenover ie theorien om wacht u met uwen geest
trouwlooslijk handelt. En de Men zal Hem 'tgocd van Scheba geven, zijn stem verheffen; laat de mensch de schelklinkende ballelujah's zouden
Van het ongeloof de wetenschap des niet
met voorbeeldelijke hosanna's den allengs verstommen in een plechtige,
Hem zeegneu dag bit dag.
geloofs zal geplaatst hebben eu dat Heere Christus zeide: ik zeg u dat, zoo
Verlosser toejuichen. Voorden mensch inwendige welsprekendheid eener neer5: 32. Hetgeen
niet alleen in betrekking tot de theolo- wie zijn enz. Matt.
Dan zal, na zooveel gunstbewijzen,
werd Hij uitgerekt aan het smartelijk gebogen
19: 6, en Paulus
en stilzwijgende aanbidding.
t Gezegend heldendom
gie maar evenzeer in betrekking tot dan God enz. Matt.
den mensch werd Hij overkruis;
voor
schrijft,
den
beveel
niet
getrouwden
Duizendjarig-rijker
van
mannen zitten
wetenschap,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
alle andere takken
geleverd aan het duister graf. Hoezeer voor geen ledigen schotel, maar hebdat
de
vrouw
van
de
Heere
ik,
maar
wetenschap
liet is van de zijde der
Die Davids troon beklom.
gij dan verschillen moogt in jaren, of
dat't Christendom met het grootste den man niet scheide en dat de man Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; hoe gij nog meer verschillen moogt in ben eea Benjamins-deel en zeggen met
David en Job:
gevaar wordt bedreigd. Beginselen de vrouw niet verlate.
Men loof hem vroeg en spa;
uwen staat en omstandigheden, zijt
een
is
het
van
"Dus krijg ik van mijn plicht,
waar,
Het
Reven
leiden
Woorden
regeeren de wereld.
De wereld hoor en volg mijn zangen
eenparig in het verheerlijken van een
wordt
zekere
in
gevallen,
scheidbrief
O God, een klaar bericht.
loopt
op
uit
retot daden. Ongeloof
Zaligmaker, die geen aannemer is van
Met amen amen na.
van eene matige straf,
oplegging
onder
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is 't vooruitzicht schoon!
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wetendeze
wereld
volutie. Ook
personen, die zich zeiven gegeven heeft
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een
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Israël,
maar
toelaten
Uw
wetten onderhoudt,
mag, de eerste groote gebeurtenis, die
men worden. De eere Gods moet evengelijk Jezus leer- wij te wachten hebben en niet Israël neder gij Koningen van uwe troonen
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naamde eischen des tijds en der mo- over 1 Cor. 7:15 aan en schrijft: The

men. En zoo kwam bet. En het was;
"de valsche kerk." Immers, dat gebruikte men in oude tijden en al wat
maar antiek is, is nu weder in de mode, bijna op elk gebied. Onze Vaders

Hervormde kerk in Nederland. Met
recht? Sedert men vasthield aan den
singularis, misschien wel; nu men echter den pluraris gebruikt, wordt het
moeilijk. Immers nu heeft ook genoemde kerk nog vele kerken van
goede formatie, en de verbindtenis
met andere kerken mag slechts federatief zijn; nu wordt het al moeilijk te
bswijzen, dat 't beter is, dien dunnen
band te verbreken ten koste van de
waardevolle en gebeilgde kerkelijke
goederen, en ten koste van de eeDheid
met 200 velen, die ideaal of practikaal
den Ileere toebchooren. En dit begrip: "valsche kerk" nu op Amerika
over te brengen! liet verwondert mij,
dat Be llope dit nog durft te gebruiken
als een argument tegen de arme Afgescheidenen! Laat ons eens zien. (Ik
ben er een.) Nu, ik werd geboren en
opgevoed aan de "verkeerde zijae van
de Duitsche grens." (Onder gegevene
omstandigheden gesproken.) Ik behoorde nooit tot de kervormde kerk
van Nederland. Ik had de valsche
kerk onder een ander volk te zoeken;
en zonder twijfel trad de German Hcformed Church eerst voor mij met den
eisch: gij zijtda onze. Wat te doen?
Da Dutch Refurmed wil zelfs geen federative
met die kerk.
Heeft ze ook al uitgemaakt, dat het
de valsche is'? Niets van dat. Daar
komt ecDe andere. Die zegt: gij zijt
eeu Pruis? gij zijt de onze; wij vertegenwoordigen de Pruissche Staatskerk,
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onder den naam "Evangelische." Ach
ja, ik moet nu al bewijzen, dat gij "de
valsche" zijt, of gij hebt mij. Daar
komt echter de Presbyteriaansch
De
onze! zegt zij. En haar bewijs? Wij
zijn de gereformeerde kerk van Engeland. en nog beter, van Schotland;
dc Engelsche taal, en ook dit volk,
heeft hier de hegemonie; gij moogt u
met geen andere verbinden. Nog al.
een. De Congregationaale is bet. Zegt
zij: Wij zijn eigenlijk de echte gereformeerden: wijl wij ons door a'le tijden
heen gevrijwaard hebben van het colleuiaale: wij hebben de zuiverste autonomie der gemeenten, in tegenstelling
.

met Gereformeerden, Presbyterianen,
Episcopaten.
Wat noemt ge daar? Is de laatste
niet "De Kerk van Engeland?" Werd
die niet vertegenwoordiging vergund
op de groute Synode te Dordt in lt>lB
en 1019? En werd die aldaar der Scliotsche niet voorgetrokken? Waarlijk,die
schijnt de voorkeur te moeten hebben.
Maar die heeft bisschoppen! Die heeft
elke kerk—Hier is ook nog mijn Luthersche broedei. Die kwam ook van
de genoemde zijde. Ach arme! nij
staat voor de keus van een dozijn Lutheisclie kerken. AVie kan hem raden?
Ik niet. Hij zent: Mijn hoofd is zoo
verward, dat ik het niet meer beslissen
kan. Ilij verlangt, dat ik hem een
kerkje toon, in zijn bereiï, waar hij
een cenvoudigon dienst kan vinden,
waar men zich houdt in leer en leven
aan Gods woord, waar Amerikaansche
"Icecream-partics en church sociables''
nog niet in de mode zijn; waar alle dt:iaterlingen, Vrijmetselaars,Oddfellows,
Makkebcën, Knights of I'ythias en hoe
het gespuis al heeten mag, geweerd
worden, zonder dat hij eerst beweren
moet, allen zijn zo "de valsche kerk."
Mijn antwoord is; Vereenig u maar
met de Chr. Geref. Kerk en geniet het
goede in haar midden en werk mede
tot haar elevation. Tot later. A. V.
Voor DE GRONDWET.

Echtscheiding.
DOOR DS. E. BOS.

Onder de schrijvers door mij aange-

haald over deze kwestie is ook de naam
vau Calvijn genoemd. Bij het overzien dezer stukken ontdek ik echter
dat ik van Calvijn nog niets heb aangehaald. Wilt ge mijnheer de Redacteur ook nog deze aanhalingen opnemen?
In de Evangeliën Mattheus, Markus
en Lucas verklaard door Johannc9 Calvijn, vind ik op Mattheus 19: 9 dit:
"Dat nu Paulus nog eene andere reden tot echtscheiding opgeeft (1 Kor.
7: 12 en 15) namelijk, dat somtijds
echtgeDooten door hunne ongeloovige
echtgenooten verstooten

worden, uit

haat tegen de godsvrucht, en dat in
dat geval de godvreezende broeder of
zuster zich niet aan die slavernij behoeft te onderwerpen is niet in tegenspraak met de meening van Christus.
Paulus toch spreekt daar ter plaatse
niet over een rechtmatige reden tot
verstooting, maar eenvoudig over-de
vraag, of ae vrouw aan den ongeloovigen man verbonden blijft, wanneer zij
uit haat tegen God onrechtvaardig
verstooten, op geene andere wijze zijne
gunst herwinnen kan, dan door God af

'

