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TER INLEIDING 

De belijdeniscatechisatie is een heel bijzonder 
soort catechisatie. Men zou zelfs kunnen zeggen, 
dat zij de catechisatie bij uitstek is. Catechisant 
en catecheet hebben het gevoel, dat het er nu 
op aan komt. Dat doet het ook. Maar in welken 
zin? 
Dikwijls wordt de belijdeniscatechisatie opgevat, 
zoowel door den catecheet als door de 'catechi
santen, als een soort generale re petitie. De 
avond van de "aanneming" . is dan een examen, 
waarbij de leerling zooveel mogelijk feitenkennis . 
van zich geeft. Men heeft dan in sommige ge
vallen wel veel "geleerd", maar men heeft er 
toch geen helder beeld van, in welk verband 
al deze geleerdheid staat tot de openbare ge
loofsbelijdenis op den volgenden Zondagmorgen. 
Het kan echter ook anders. De schrijver van de 
volgende Kantteekeningen, die uit de practijk 
van het catechiseeren zijn opgeteekend, is, mèt 
den schrijver van deze inleiding, van meening, 
dat het zelfs anders móet. Wat er aan feitelijke 
kennis van de leer der Schrift en de belijdenis 
der kerk mnet worden onderwezen, zelfs wat 
er aan inzicht daarin moet worden bijgebracht 
- dat moet al op de gewone catechisatie ge
durende een aantal jaren zijn onderwezen en 
bijgebracht. Maar de belijdeniscatechisatie 
draagt het karakter ·van een gezamenlijke 
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r e k e n s c h a p omtrent de fundamenten van 
het christelijk geloof, zooals dat in de chris
telijke kerk "alhier" wordt beleden. Op den 
aannemingsavond wordt deze rekenschap ten 
overstaan van de vertegenwoordigers der 
gemeente bewust afgelegd. En bij de openbare 
belijdenis wordt zij nog eens uitgesproken in 
het woordeke "ja", waarmee de vragen worden 
beantwoord. 
Het uitgangspunt voor deze rekenschap is 
genomen in de vragen, die in de Hervormde 
Kerk voor deze gelegenheid althans naar geest 
en hoofdzaak zijn voorgeschreven. De volgende 
Kantteekeningen willen leeraar en leerling 
dienen, wanneer zij zich afvragen in welken 
g e e s t de h o of d z a a k van het christelijk 
geloof wil zijn beleden. 

Amsterdam. ]. Koopmans. 

De hier volgende korte samenvatting van een 
door den schrijver aan de hand der drie 
belijdenisvragen gegeven catechisatie werd voor 
catechisanten, vrienden en bekenden in een 
beperkte oplage gedrukt onder de hoede van 
D. À. Daamen's Uitgeversmaatschappij N.V. te 
's-Gravenhage. 

K.H.K. 
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IN tegenwoordigheid van God en van Zijne 

gemeente vraag ik U: 

Vooreerst: Belijdt gij te gelooven in God, den 
Vader, den Almachtige, Schepper des 
hemels en der aarde, en in Jezus Christus, 
Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer, 
en in den Heiligen Geest? 

Vervolgens: Zijt gij des zins en willens bij deze 
belijdenis door Gods genade te volharden,
de zonde te verzaken, te streven naar 
heiligmaking, en uwen Heiland in voor
spoed en tegenspoed, in leven en sterven, 
g.etrouw te volgen, gelijk aan Zijn ware 
belijders betaamt? 

Eindelijk: Belooft gij tot den blo.ei van het 
Godsrijk in het algemeen en van de Ne
derlandsche Hervormde Kerk in het 
bijzonder, met opvolging van hare ver
ordeningen, naar uw vermogen volijverig 
mede te werken? 

Wat is daarop Uw antwoord? Ja. 
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KANTTEEKENINGEN. 

"In tegenwoordigheid van God 
e n v a n Z ij n e g e m e e n t e ... " 

Ik kom in de Kerk, waar Christus met zondaren 
en zondaressen· tezamen woont. Daar vind ik 

God en Zijn gemeente. 
Niet alleen de onzichtbare God maar ook Zijn 
zichtbare menschen. Niet alleen Zijn zichtbare 
menschen, doch ook hun onzichtbare God. Dáár 
behoor ik, want daar behoor ik bij! In dit mijn 
onherbergzaam bestaan ben ik verloren en ga ik 
verloren,, als ik niet tot "God en Zijn gemeente" 
vergaderd en bij hen' bewaard word. 

,,v ra a g ik U : ... " 

In deze heilige en veilige tegenwoordigheid van 
God en Zijn gemeente wordt mij nu rekenschap 
gevraagd. Het gaat daar niet stom en machinaal 
toe, m'aar "gééstelijk", al sprekende en hoo
rende! 
God en Zijn· gemeente willen hooren, dat ik 
hetzelfde geloof als zij, dat ik hij hen behoor 
en dat ik dat met eerbied en1 groote blijdschap 
toestem. 

"Vooreerst 
ven ... " 

Belijdt gij te geloo-

Ten overstaan van God en Zijn gemeente wordt 
gevraagd naar mijn geloof. Geloof komt van: 
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"elooven, een wèrkwoord. Gelooven is een han
"' delen, een gebeuren, niet een stel waarheden of 
een stel leefregels, maar een wijze van léven, 
het "geloofsleven". Het geloofsleven is een han
delen, een gebeuren tusschen God en Zijn ge
meente. Hij geeft hun te gelooven en zij ont
vangen van Hem te gelooven. Hij spreekt en zij 
hooren, Hij belooft en zij nemen aan, Hij gebiedt 
en zij nemen in acht. 
Er wordt mij gevraagd of ik belijd te gelooven. 
Belijden is: erkennen, bekennen, beamen wat ik 
niet ontkennen en loochenen kan, waar ik niet 
onderuit kan, waar ik niet van los kan ( verge-. 
lijk: ,,schuldbelijden"). 
Gelooven is: telkens wéér hooren wie God 
voor ons is en wat God met ons wil, en daar 
niet onderuit kunnen komen, daar niet van los 
kunnen komen. 
Belijden te gelooven is: toegeven en beamen, 
dat God diegene voor mij is, die Hij mij zegt te 
zijn, en dat Hij met mij wil, wat Hij mij zègt 
te willen, erkennen dat ik van Zijn Zeggen niet 
los kan komen. 
God en Zijn gemeente willen die erkènning van 
mij hooren, want zij verkeeren nog steeds in 
een wereld, die niet gelooft en belijdt of ànders 
gelooft en belijdt. Zij willen dus hooren, dat ik 
evenzoo geloof en belijd als altijd en overal 
geloofd en belede11t is waar God en Zijn gemeen'te 
tezamen waren. Gelooven en belijden is waarlijk 
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geen eenzaam en eigenmachtig werk van mij 
"persoonlijk". Ik mag mij integendeel scharen 
in het gelid, ik mag omringd zijn door het 
belijden van vroegere geslachten, ik mag instem
men met wat de Kerk aller eeuwen gelooft. 

,,in God ... " 

Ik belijd met de Kerk aller eeuwen te gelooven 
in God. Ik belijd dus niet, te gelooven in mij 
zèlf, ook niet, te gelooven in mijn geloof! Ik hen 
het wel, die geloof, maar wat de doorslag geeft 
is, dat ik in God geloof. 
Ik weet niet of ik geloof, maar ik weet in Wien 
ik geloof. 
God en Zijn gemeente vragen dus niet wat ik 
ben: ,,of ik een geloovige ben". Ze vragen, wat 
mijn gelooven is, nl. of het gelooven in God is! 
Maar in "een God" ,,gelooft" iedereen "wel". 
"God" is een; woord, dat overal gebruikt wordt 
en waar de menschen alles en niets mee bedoe
len, zoodat ·het een zeer gevaarlijk, vaag woord 
is. Wat wordt er al niet "goddelijk" geacht in 
de wereld! 
Dat "algemeene" godsgeloof bedoelen God en 
Zijn gemeente niet. Als ik dáár belijd te geloo
ven, dan is het een gelooven in dien God, die 
alléén God is en heeten ma~ die bijzondere 
God, die Zich door Zijn open'haring in de wereld 
vàn de heele wereld en vàn alle goden onder-
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scheidt, de God van Abraham, Izaäk en Jakob. 
de God en Vader van Jezus Christus, de God 
van den Bijbel, de God van de Kerk. 
Ik geloof en belijd dus niet zooals altijd en over

al door "alle menschen", in "alle godsdiensten" 
geloofd en beleden is. Maar ik geloof en belijd, 
zooals altijd en overal in en door de Kerk ge
loofd en beleden is. Tegenover alle àndere gods
gedachten en godsopenbaringen ben ik juist zeer 
ongeloovig en word dat steeds meer. 

,,d e n V a d e r, d e n A 1 m a c h t i ge ... " 

Alle andere godsgedachten buiten de Kerk gaan 
nl. uit van de Macht, die wij menschen in alle 
dingen speuren en achter alle gebeurtenissen 
vermoeden en waarmee wij ons verwant voelen. 
De top van die onbekende en toch bekende 
Macht noemen wij dan maar de "almacht", de 
"alvader", de "vader van alle menschen". Ik 
geloof echter alleen in dien Vader, die Zich mij 
in Zijn Zoon Jezus Christus geopenbaard heeft 
als den Heer van leven en dood. In de Krui
siging en de Opstanding van Jezus Christus is 
de Vader mij openbaar geworden, dien niemand 
ooit gezien heeft -noch zien kan, die een ontoe
gankelijk licht bewoont, die de Almacht der 
Lief de heeft: om te dood en en levend te maken, 
te veroordeelen en vrij te SP.reken, te scheppen en 
te herscheppen. ,,Want niemand kent den Vader 

Il 



dan de Zoon en dien het de Zoon wil open
baren". Buiten Jezus Christus is "God" voor 
ons een doolhof. De God en Vader van Jezus 
Christus echter is in al Zijn ondoorgrondelijk
heid volkomen; goed en recht en heilig. Van 
dezen Vader geloof en belijd ik, dat Hij almach
tig is, de volstrekte Heer van mijn bestaan, aan 
wien ik in diepe vreeze èn met groote verwach
ting, in mijn leven en mijn sterven àlles overlaat. 
Aan een anderen "almachtige" dan dezen God 
en Vader van Jezus Christus zou ik daarentegen 
niets durven toevertrouwen! 

"S c h e p p e r · d e s h e m e I s e n d e r 
a a r de ... " 

Deze almachtige Vader van Jezus Christus heeft 
niet slechts mij, maar ook het gansche heelal 
geschápen. Zoowel het allerhoogste als het aller
laagste, kortom al de zichtbare en onzichtbare 
machten en krachten, die mij omringen, zijn ook 
maar "schepselen", uit het niet te voorschijn 
getooverd door Hèm, en boven het niet in het 
aanzijn gehouden alleen omdat en zoolang het 
Hèm behaagt. 

Hemel en aarde zijn evenmin als ikzelf godde
lijk. Niets van wat bestaat is goddelijk. Alléén 
die God, Die in kruis en opstanding van Zijn 
Zoon Jezus Christus, de Almachtige Vader 
gebleken is, is goddelijk! Hemel en aarde zijn 
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met mij geschapen om dezen God: de almachtige 
Vader van Jezus Christus, toe te behooren en 
dezen mijn Schepper lof en dank te brengen. 
Ze zijn niet geschapen, opdat ik in hen de 
krachten en machten der "schepping" zou vree
zen en verheerlijken, dus het schepsel zou eeren 
en dienen boven den Schepper, die te prijzP-n 

is in eeuwigheid. 

"e n i n J e z u s C h r i s t u s, Z ij n e n 
e e n i g g e b o r e n Z o o n ... " 

God, den Vader, ken ik slechts in en door Zijn 
Zoon. ,,Niemand heeft ooit God gezien, de 
eeniggeboren Zoon, die in den schoot des Vaders 
is, die heeft Hem ons verklaard." 
Ik geloof in Jezus Christus, Gods éénigen Zoon. 
Ik geloof niet in allerlei zonen Gods! Ik geloof 
niet, dat alle of sommige menschen van zelf 
"godskinderen" zijn. Integendeel belijd ik, dat 
ikzelf, mèt alle menschen, zonder God en zonder 
hoop ( dus goddeloos en hopeloos) in de wereld 
zou zijn, als niet de eenige Zoon van God, ,,God 
in de tweede persoon", midden onder ons als 
Jezus, de Christus, verschenen was. Dat wij men
schen zondaars zijn, schepselen, die eigenmach
tig meenen te kunnen bestaan en de schepping 
vereeren boven den Schepper, in volstrekte 
duisternis en blindheid levenide ten opzichte van 
den waarachtigen God, en daarom onder Diens 
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Toom liggende, dat zie ik aan de duisternis 
waarin Jezus Christus onder ons terecht is ge
komen, aan de schuld en vloek, die Hij door 
Zijn geboorte op zich geladen heeft en de straf 
en verlating, die Hij in Zijn sterven op Golgotha 
d.i. op onze plaats doorstaan moest. 
Ik geloof echter, dat God juist in dezen gekruis
ten Jezus Christus was en de wereld met Zich 
verzoende. Ik geloof nl. dat deze gekruiste 
Jezus Christus opgestaan is uit de dooden, en 
daarin het leven en de onverderfelijkheid van 
God Zijn Vader als het voor ons bestemde leven 
aan het licht heeft gebracht. Ik verlaat mij nu 
op dezen opgewekten Gekruiste als op mijn 
éénigen Troost in leven en sterven. 
Als ik nu met de anderen ook een "kind van 
God" genoemd word, dan wil dat zeggen, dat 
het mij door den Vader van Jezus Christus 
onbegrijpelijkerwijze wordt aangerekend en ge
schonken Zijn kind te zijn · door mijn gelóóven 
(met die anderen) in Zijn ééniggeboren Zoon! 

,,onzen Heer ... " 

In Gods Zoon Jezus Christus wordt mij de wáre 
en volle rechtsheerschappij van God over mijn 
leven openbaar. Een God, die mij met bloed ge
kocht heeft, heeft niet alleen alle macht rnaiir 
ook alle rècht over mij te heerschen. En dat 
niet alleen over mij, maar over alle anderen om 
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mij heen, die ook met bloed gekochte zondaren 
en, zondaressen zijn! En zeker niet alleen over 
de Kerk, maar ook over de wereld! 
Deze in Gods zelfofferande gegronde Heer
schappij van Jezus Christus, Gods en Maria's 
Zoon, is de eenige in de wereld, die totaal 
is en mag zijn, de eenige, die geheel God
delijk moet heeten en tegelijk de eenige, die 
waarachtig en volkomen menschelijk is! Alle 
andere heerschappij in de wereld, welke ook, 
kan alleen per gratie en ter wille van Hèm 
bestaan, is aan Hèm onderworpen en is aan Hèm 
rekenschap van al haar daden verschuldigd'. 
Hij is de Rechter over levenden en dood.en, die 
barmhartig èn rechtvaardig zal oordeelen wie 
in Hem geloofd of niet gelóófd heeft, d.w.z. 
wie al of niet gelééfd en gehàndeld heeft alleen 
door ciit geloof! 

,,en in den Hei 1 i gen Geest? ... " 

Door Jezus Christus in God den Vader te ge
loove~ is een geschenk, dat God ons Zelve geeft, 
een wonderwerk, dat Zijn eigen Geest aan en in· 
ons voltrekt. ,,De Heilige Geest" is, om zoo te 
zeggen, de Geest waarmee God bezield is, nl. 
om mij waarlijk te doen gelooven en in dat ge
looven te doen volharden. Ik geloof, dat ik niet 
uit kracht van mijn eigen -geest, die uit mijzelf 
is, maar alléén krachtens Gods eigen Geest, die 
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uit Hem is en door de prediking en de sacra
menten, Zijn werking op mij uitoefent, gelooven 
en belijden kan. Ik geloof dus in dien God, die 
niet slechts tot mij komt maar ook mij tot Zich 
brengt door Jezus Christus. Geheel alleen en 
Zelf, door Zijn Geest, d.i. door Zijn Spreken, wil 
Hij er ( door middel van de prediking en sacra
~ntsbediening in Zijn gemeente) voor zorgen, 
dat ik in Hem geloof en telkens wéér gelooven 
zal, tegen alle ongeloof in mij en om mij. 

"V e r v o I g e n s : Z ij t g ij d e s z i 11 s e n 
w i 11 en s ... " 

Ik heb "vooreerst" beleden te gelooven in den 
drieëenigen God, zooals Hij geheel en in alle 
opzichten God is: als de Vader èn als de Zoon èn 
als de Heilige Geest. Alles daarin is Goddelijk, 
en dáár is niets van mij bij. Gelóóven doe ik nl. 
alleen in God, en niet ook nog in iets of iemand 
anders, vooral niet in iets van mijzelf! En toch 
kom ik vervolgens aan de orde. Er wordt mij 
nu toch naar mijzelf gevraagd! Er wordt mij 
gevraagd, wat ik nu als die mènsch, die alleen 
in God gelooft, van zins ben. Wat mijn willen 
is. En dat is goed en noodig. ,,God is alles en 
de mensch is niets" is geen goede zegswijze. 
"Go·d is God en de mensch is men.sch" moeten 
wij zeggen! Gelooven beteekent, dat ik als 
mensch met mijn vollen zin en wil bij God 
betrokken ben. 
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,,h ij d e z e h e l ij d e n i s d o o r G o d s g e
n ad e te volharde ,n ••• " 

God is God en ik hen een mensch, maar een 
mensch, die in Hèm gelooft! Een mensch, die in 
Hem gelooft, is (gelukkig!) in het geloof niet 
vrij meer om nog buiten Hèm om te bestaan. 
Mijn eenige mogelijkheid (mijn vrijheid!) bestaat 
nog slechts daarin: hij deze belijdenis van Hem 
te volharden. Daar niet hij te volharden, maar 
daar weer vandaan te raken zou heteekenen: een 
terugvallen in de duisternis en den afgrond, 
waarin ik verloren was, doch zie, ik hen door . 
Hem gevonden, waarin ik dood was, maar, hoor, 
ik hen door in Hem te gelooven gaan leven! 
Zulk terugvallen kan ik onmogelijk van zins 
zijn. Dat mag ik niet willen. Ik kan en mag 
alleen maar willen blijven gelooven en belijden. 
Ik vergeet wel geen oogenhlik mijn volstrekte 
ongeloovigheid. Ik weet wel dat in mij geen 
goeds woont. Maar ik verwacht immers alles 
van God! Ik behoef immers niet hij mijn eigen 
onmacht te voÎharden ! Ik hen immers des zins 
en willens door Gods genade hij d~ze belijdenis 
te volharden! Hij weet wat maaksel ik hen. Ik 
mag telkens zeggen: ik geloof, Heer, kom mijn 
ongeloovigheid te hulp. Daarin wil ik volharden 
tot het einde, d.w.z. totdat mijn gelóóf niet meer 
noodig en te zelf der ure mijn ongeloof niet meer 
mogelijk zal zijn. 
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,,de zonde te verzak e n ... " 

Tevoren dacht ik, dat "zonde" alleen maar 
bestond in ondeugden en gebreken, tekort
komingen en overtredingen. Dat waren en zijn 
buiten God en Zijn gemeente mijn gedachten 
over de "zonde". Maar in tegenwoordigheid van 
God en Zijn gemeente weet ik: alles wat uit het 
gelóóf niet is, is zonde. Buiten het geloof is 
alles van mij zonde, wat ik ook doen of laten 
zou. Daarom wil ik de zonde (nl. mijn ongeloo
vige en bijgeloovige wijze van leven) verzaken. 
Ik wil niet buiten het geloof in God, maar daar 
binnen leven, bij dien God, die in deze geloofs
gemeenschap als de Heer met zondaren wil 
omgaan. 

,,te streven naar hei 1 i g m aki n g ... " 

Tevoren dacht ik, dat "heilig" hetzelfde was als 
wat de menschen goed, vroom en braaf noemen. 
Nu echter · weet ik dat "heilig" komt van "hei
ligen", een werkwoord, dat heteekent: voor God 
in beslag en in dienst nemen. Ik dacht, dat 
heiliging een werk van mijzelf was, maar nu 
weet ik dat ook dit een werk is, dat God aan mij 
doet en ik aan mij mag laten geschieden. Deze 
heiliging (of "heiligmaking") door God jaag ik 
na. Ik wil zulk een met deugden en gebreken, 
met lijf en ziel, met huid en haar door en voor 
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Hèm in beslag genomen mensch zijn, Hèm alles 
voor eeuwig schuldig. Ik wil een "heilige", een 
mènsch-van-God zijn. 

"e n u w e n H e i 1 a n d i n v o o r s p o e d 
en tegenspoed, in leven en ster
ven, getrouw te v o 1 g en ... " 

Mijn heiliging tot een mensch-van-God voltrekt 
zich aldus, dat ik door alles heen mijn Heiland 
achterna loop. Dat heteekent de "navolging van 
Christus". Getrouw Hem na en met Hem mee te 
loopen, zooals een schaap zijn herder of een 
hond zijn haas of een kuiken de kloekhen trouw
hartig achterna loopt. Door alles waar Christus 
doorheen is gegaan, nl. voorspoed en tegen
spoed, leven en sterven, neemt Hij ook ons met 
Zich doorheen. Hij trekt met ons door wereld, 
zonde, nood en dood. Wij mogen Zijn reisgenoo
ten wezen en hoewel wij zèlf op die reis blind 
zijn en ongeschikt, loopen wij onder Zijn leiding 
en hevel zoo veilig en zeker Hem na en met 
Hem mee als een blinde met zijn geleider loopt: 
als een ziende! 

,,g e I ij k a a n Z ij n w a r e h e 1 ij d e r s h e
t aamt? ... " 

Het is niet zoo, dat ik Hem met mijn handelen 
beter belijden kan dan met mijn spreken. In-
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tegendeel zijn mijn daden nog meer dan reeds 
mijn woorden voor misverstand en tweeërlei 
uitleg vatbaar! 
Maar het is wel zoo, dat, als wij waarachtige 
belijders zijn, ons leven door ons belijden zooal 
niet veranderd ( wij blijven aardsch zoolang wij 
in dit leven zijn) dan toch gericht en gevormd 
wordt. Mijn belijden zal dus altijd mijn leven 
vooruit zijn, (zoo zeker als Christus mij vóór
gaat) maar mijn leven zal dan toch mijn belijden 
volgen (zoo zeker als ik achter Christus áán
kom). 

"Eindelijk: Belooft gij tot den 
b l o e i v a n h e t G o d s r ij k i n h e t a 1-
g e meen (mede te werken) ... " 

Wat hier eindelijk gevraagd wordt weet ik, in 
deze bewoordingen genomen, niet te beloven. De 
opstellers der belijdenisvragen hebben waar
schijnlijk met dat "Godsrijk in het algemeen" 
het "Christendom" bedoeld. Maar in de Schrift 
is het "Godsrijk" de nieuwe orde, waarin God 
alles in allen zal zijn. Wij verwàchten naar Zijn 
belofte met een groot verlangen: een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde waarin waarlijk alles 
bloeien zal door de barmharl:igheid en recht
vaardigheid Gods. Tot dien bloei kan ik niet 
medewerken, omdat die op Gods tijd uitsluitend 
als Zijn eigen Werk komt. De "bloei" van aller-
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lei "Christendom" is een niet gehéél duidelijke 
en aantrekkelijke zaak voor mij. Ik zal echter 
wel zonder ophouden bidden: ,,Uw Koninkrijk 
kome", en danken voor alle téékenen van het 
komende Godsrijk, die God onder ons reeds wil 
oprichten. Zulk een teeken is de rechtsorde; 
in het algemeen de: menschelijkheid. Aan dit 
algemeene teeken van het Godsrijk hier op aarde 
beloof ik, krachtens mijn gebed, mede te werken 
met lijf en ziel! Dit algemeene teeken kan ik 
echter alleen recht leeren zien in de Kerk, het 
bijzondere teeken van Gods toekomstige Heer~ 
schappij op aarde. 

"e n v a n d e N e d. H e r v. K e r k in h e t 
bij zonder ... " 

Het bijzondere gebied, waar ik Gods Heerschap• 
pij eerst recht leer kennen en verwachten, het 
bij uitstek opgericht teeken van het komende 
Rijk Gods hier op aarde is de Kerk. Dat betee
kenit; voor mij: de Kerk, waarin ik "Gods Woord 
hoor, de sacramenten gebruik, God den Heere 
openlijk aanroep en den armen christelijke hand
reiking doe": de Ned. Herv. Kerk. Daar doe ik 
belijdenis met mond en hart en heb daar in dit 
belijden te volharden. De Hervormde Kerk van 
Christus in Nederland is het Rijk Gods niet. Zij 
is wel de mij door God ·aangegeven plaats en 
gemeenschap, waar de heerschappij van J ezm 
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Christus, het Rijk Gods, aan en over mij en 
geheel Nederland wordt of moet worden aan

gekondigd door den dienst des W oords, der 
sacramenten, der gebeden en der armverzorging. 
Tot de stichting, de instandhouding of ook het 
eerherstel van deze diensten zal ik al wat in mijn 
vermogen ligt aanwenden. Zonder deze diensten 
der Ned. Herv. Kerk kan ik immers in mijn land 
en voor mijn volk niet de ware rechtsorde zoe
ken en om de rechte menschelijkheid strijden. 

,,m e t o p v o l g i n g v a n h a r e v e r o r d e
n in gen ... " 

In de Ned. Herv. Kerk zijn, omdat ze niet het 
Rijk Gods is, maar slechts het wel bijzondere 
maar toch aardsche teeken er van in Nederland, 
menschelijke verordeningen noodig. Ik wil mij 
daaraan gaarne onderwerpen, tenzij het in strijd 
zou komeh met mijn belijden. Ik moet immers 
volharden bij mijn belijdenis. De verordeningen 
der Ned. Herv. Kerk willen echter dienen om 
het rechte belijden in Nederland mogelijk te 
maken,. Zij mogen dus wel menschelijk maar 
moeten niet burgerlijk doch kerkelijk van aard 
zijn of dat worden. 

"naar uw vermogen volijverig 
mede te werken ?" 

In de Ned. Herv. Kerk mag en moet een beroep 
op mijn vermogen tot medewerking worden ge-
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daan. Ik mag niet willen, dat daar geen beroep 
op mij wordt gedaan: In eenig opzicht moet ik 
de gelegenheid ontvangen, zelfs volijverig mede 

te werken. Met "mijn vermogen" wordt zeker 
niet alleen mijn "geestelijk" vermogen maar met 
name ook mijn stoffelijk vermogen bedoeld. Het 
ligt in mijn vermogen om mij naar den eere
dienst der Ned. Herv. Kerk te begeven en haar 
diensten te betalen! Zij bestaat immers op deze 
áárde, en kan dus in zooverre volstrekt niet van 
den "geest" - den wind - leven. Ik mag echter 
vervolgens juist mijn geestvermogen geheel voor 
haar ontzaglijk werk ten dienste stellen. In de 
Ned. Herv. Kerk behoort geen enkele menscheri
geest zijn dienst aan het Evangelie overbodig te 
achten. Mijn volle medewerking in dezen dub
belen zin zal in bepaalde oogenblikken de dank
bare uiting zijn van mijn ernst en mijn blijd
schap, te mogen verlc.eeren in de heilige en 
veilige tegenwoordigheid van God en Zijne ge
meente! 

23 


	2
	2 def



