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);°a een haln· eeuw 1·an reformat nri f'-e arheid. reriod e \"ar> 

~e»tadige wederopbloei J1:r gf'reforrneen.k heg in-el1·n in Zuid 
_.\frika. is onze toe-,tand niet ongel iik aan di<- 1·an .kruzalt>m. tnFn 
::\ehemia aldaar zijn werk 1·an her,t tl heg nn: f'r ziin nog oudf'. in 
puin gezonken gronJ-,,lagL·n Jie mour-n blnutgeltgJ . nGg- muren dlP 
moetcn opgebouwd. no~ bn.--,e:-n die m1•1.:tt·n opgc-nilJ. nog omni 
ligen die moeten aange ,poord. n•jg ontrou wen Jic nir>e tt·n beri<.pl. 
nog 1·ijanden die mot"trn hc--.trL-...len word.-n. Unk on'. iongeren. 
1·erblf:ef de taak om hH 11·1::ggezunkt.:ne 11·tTr ,-.,or JP dttg te half'n. 
het omge\\'orpene "·eer •)r tt:: r ichtt·n. hn ZhChE·urJ(' wr:er te 
helen. en enerzijd.,, met on\\·i ! e n ontrouw. :rnclcrt i1d <- met 1·iiand 
"Chap te wor::ite len. \ ' erhn-.:n·mooil:' taak . 1.11 we· m:ia r ,,·aarach
tige d ienaar::. de , Heeren be1·1mJen \1·()rd<- r: 

. .\an deze arbei J 1·an 1n-J eropri\ ht1n~ nt. wilkncif- nwJ r\1-Prken 
heb ik indertijd het mnhoJ i;::.mt- ht·,c·hre1·r-n in Ziill :-L·h· ,, 1nh<"1d rn,1;, r 
ook in a l zijn zwa kk . 1. •) dat L'l.:11:tltoo-,1· rwnJ.-li lc ,1:1I1J.! •·hoJ1·n hul r 
d ien,,t n iet kon 11·orden aan r aa rd: cfa,1 ma heh ik Ja tzt·l fdr· 1 n-,chi1n 
-.el bestreden in zijn , am:irita,rn'c- 1·erh,1-tcrinJ! al-. <Jn kl'rkeJik,. 
en antikerkel ike 1·erenigin)l . tegelij k d.i<trnaa ,t 'li:lknJ ..11 Jf' riik 
dom 1·an de kerk 1-ctn Chri:-tu < 1·oon-.. w1.:rJ Jr· W1'-h-a:1n ,-an d i,, 
kerk mede gezocht in de> t rouwe uit•Jt-.r.e nin~ Y~1n de '-Pt'L-1dlt> amh 
ten door Cbri5tus 1·oor z1jn gemeente ingbt,-lJ. en Jaan-oor. tegen· 
01·er alle indr ingerij. het plei t ge1·oerd . .\laar nu zou een belangnik 
element achte n1·ege zi.i n geble1·en. zo OYf-r. wat onzE- ouden pldch
ten te noemen .. het a mht aller ge!o1·igen ... werd gezwt.:gen. 

Het zij mi.1 d:.arom 1·ergund in Jezc· ui-.-· mc· t u ti' he"preken 
dat al rt: zeer 1·enqrnrl00 ,dt> amht. natuurlik nic-t in hf·f-1 n1n 11·11d l' 
om1·ang. maar allf'en tc-n opziL·htr- 1-.111 Jw ~nr- en n1•1rn,rn•e (un i. t i<
die ik de bemoei"ing der gelo1· i ~en aanga:rnde J, le.-r LL• U kunnen 
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noemen. Ik richt dan tot u het woord over de u stimde-uuwu p rofdii! 
en haar bdekmis ;:oor onze tijd. 

De .. profetie" als begrip omschrijf ik pas later: eerst moet 
haar geschiedkundi_g beeld in uw rnor telling oprijzen: is <lit gelukt. 
clan bepaal en waardeer ik. om eindelik na dit waarderingsoordeel 
haar betekenis ook voor onze tijd te bespreken. 

Voor de oorsprong ,-an de ., profetie." waaromtrent DR. H. H . 
KUYPER ons belangrijke mededelingen heeft gedaan. zijn wij op 
Zurich aange,Yezen. Zwrxcu had een zware strijd te voeren tegen 
het drij ,' erig optreden van de wederdopers. mensen die de weten
schap verachtten, ook bij de opleiding tot de dienst des \Y oords ; 
bun enige bekwaammaking zochten in de dusgenaamde drijving des 
Geestes. en zo aan iedereen de nijbrief ga,-en om ,-oor de gemeente 
op te treden. Het 1-1-e hoofdstuk ,-an Paulus' eerste brief aan de 
Korinthiers was toen. gelijk nu . de aloude bewijsplaats. waarop zich 
beriep wie wiegelde op de goh-ing des ge\·oels, tegenover hen. die 
pal zijn blij ,-en staan bij de ouchterheid der Schrift. 

Zw1xGLJ. tot deze laatsten behorend. tastte de wederdopers in 
bun eigen n:·rschansiog aao Joor zijn eigenaardige ,-erklaring >an 
1 Korinthe 1-1-. waardoor zou bewezen · zijn, dat de daar genoemde 
.. profeten" geen 011/{tfterdtt maar integendeel t;deenu mannen waren. 
die in de keonis ,-an talen uitmuntten. De .. profetie' ' was , -olge ns hem 
1°. het x<igio,u.a r<iw ri.wooiiw, de kennis van de grondtalen van de 
H . Schrift en 20. bet zagto,ua r~q 7T:(!O<prJTf.iaq, de uitlegging en 
toepassing daarvan 1 J. 

Deze gedachten heeft Zw1xGL1 dan ook te Zurich ,-erwerkelik t. 
In 1525 scholasticus rnn het Cborherrenstift en de Stiftschool aan 
J e Grossmlinster ge\\'orden. dus als ,-erzorger van he t onderwij 
optredend. stelt hij de lectione publicae publieke lezingen in. die 
Prqplu:;eim worden genaamd. · ~Iorgen om " uur. Zondag en 
,-r ijdag uitgezonderd. komen de predikers. koorheren. kapellanen 
en studerenden in het koor van de Gros mUnsterkerk samen. Ka 
een kort openingsgebed wordt een gedeelte rnn bet Oude Testa
ment door de ,.professuren" exegeties. dogmat ie en prakties 
in ven·olgstoffen bebandeld. waarna-en dit i nu YOor ons het belang
rijke element- door een prediker voor de nu vergaderde menigte 
bet verhandelde in een prakties-opbouwende toespraak werd samen
gevat. 

In ,-erband met deze laatste handeling zij nog tweeerlei trek 
aan .bet beeld \-an de Zwingliaanse profetie toege\-oegd. T en 
eerste het donum di cretioni · of de gave van de onderscheiding 
der geesten {l Kor. 1-1- : 29, l J ob. -1-J. ~Want hoewel de uitoefening 
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\·an deze ga\·e bij Zw1xc u naar de achtergrond \\·eek. werd zij 
evenwel in de latere profetie z6 helangwekkend. dat met een enkel 
woord haar bestaan moet worden Yermeld. De gewone gemeente
leden rnochten in het openbaar de Schrift niet uitleggen. maar 
badden de gelegenheid. 11adat de profeten gesproken hadden, 
om bf kritiek op het gesprokene uit te brengen. of iets nieuws 
eraan toe te \"Oegen. Ook deze handeling \'an de mannelike gemeen
teleden nu werd .. profeteren" genaam<l. Zelf kwam hier dit derde 
bij. dat geen eigenlike handeling was, maar bestond in het ,,predig 
hl:lren oder der uslegung in offner kilchen zulosen". - dus het een
voudig aanhoren van wat geprofeteerd werd. 

Daargelaten nu haar betekenis voor· de opleiding tot de dienst 
des 'Yoords. was de profetie te Zurich 1°. een verklaring \·an de 
Schrift \"66r het volk en 20. een deelneming daaraan d66r het volk. 
zowel bij wijze van kritiek op 't gesprokene als door toe,·oeging 
...-an eigene zienswijze. 

Ofscboon nu C..\LVIJX bet~- Testamenties profetenambt opvatte 
als munus ex traordinarium ' buitengewoon ambt). dat, in de eerste 
Christelike kerk uitgeoefend . edert haar vestiging niet meer wenl 
hersteld. toch \·al t niet . te ontkennen, dat C..\L n;.:-. ' be chouwing
aangaande het N. T. .. profeteren" anderzijds die van Zw1:-;cu zeer 
nabij komt, 2 ) wat dienen kan tot verkJaring van het fei t, dat wij 
de Geneefse Cungr(~ations bepaald als een verwant \"erschijnsel 
hebben aan te merken. Deze Congregation!) waren samenkomsten 
\·an de Geneefse en andere predikanten uit de omtrek, waarin des \' ri j
dags in de ke rk een Bijbe lboek gelezen en naar toerbeurt door de 
predikanten verklaard werd. Het \'Olk was erbij tegenwoordig, en 
daarna kwamen de predikamen alleen samen. 

· t Hoewel nu uit C.u \'IJX
0

S geschriften nergen~ blijkt . dat de 
gemeente bet recht had om aan deze \·errichting een aktief aan
deel te nemen, en daarom bet bestaan \"an zulk recht door ·om
mige ~chrijvers beslist onkend wordt. ' J mogen w1j evenwel. op 
grond van wat \' ERGERIVS en andere mannen \'an naam be richten. aan
nemen dat bet \'Olk metterdaad in de disku!.si~n bee ft deelgenomen. • 

~) Juist bij bet ter perse gaa~ O!_ltv~g ik op mijn_ ,·erzoek , ,-an DllJ~ 
\'Jlend P. ]. ot· Torr. B.A., w t Zilnch eeo afschnft ,·an \ ERGERJUS 
ital. brief. door G.-\.BEREL ooduidelik wee rgege.-en 'zie aaot. •. waardoor alle 
twijfel m.i. wordt opgehe.-en. De brief draagt als opscbrift: Epistola . del 
YefXerio, nella quale sono descritte molte cose delta Cita', e della Chiesa 
di Geoeu. Di Geneva a XY di Juglio. 
Gro. G. P a. a Fratelli 

IYltalia. 
Het voor ons belan&'rijke gedeelte luidt aldus : Ogni settimana nel 
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Ook Doumergue. de nieuw,-te biograa f van C.u,·ux. zegt : 
.. H ier 1 in de kerk )lotre-Dame-la-Xem·e) "·erd des V rijdags 
te ze,·en uur des morgens de co11gregatic: gehouden, een e igenaardige 
samenkomst. waarin de predikanten duistere pumen in de Godge
leerdheid ,-erklaarden. en waarin de hoorde rs het recht hadden 
tegenwerpingen .te maken en ,-an repliek te dienen." In de brief 
\ an VERGERWS is e r dan ook :'prake ,-an - ,.dialogues publics" -
· publieke samenspraken) en \-OETffS had niet zo groot ongelijk toen 
hij de congregations bij de profetie besprak. 4i 

Van Zurich gaat de profetie o\·e r Frankrij k naar L onden. de 
zetelplaats ,-an de bekende Hollandse en W aalse duchteli~en
gemeente. Aangaande de bloeiende profetie daar ter plaatse heeft 
ons a L-\_co uitvoerige biezonderhed en nagelaten in zijn F orma ac 
Ratio. Het Zuri chse model werd nage,·olgd en het ,-erloop van 
de verricbting was rnlgens ~·licRO:\. de Lond ense predikant. aid us: 
.. Na de preek, eer de psalm werd gezongen. ,·ermaant de predikant 
de ouderlingen en .. deghenen. die om de naghen. voor te stell en 
gheordineert s ijn". om in te brengen. hetzij wat .. in de predikati en 
der voorgaander weken ge chenen heeft niet rechtelick. o ft 
doncl.:e rl ick. of niet genoegsaamlick v• n den Dienaar de W oords 
w t geleit te ''"esen. Oft ooc eenichsins eenighe twijfelacht icheit in 
de herten der broederen. soude moghen ghegeven hebben" . 5) 

Als de vragen of opmerkingen gehoord zijn. die met be
scheidenheid moeten voorgebracht worden, tot stichting van de 
gemeente en nie t tot ijdel ''e rtoon. dan geven de leraars .,reden 
haerder leeringhe.'' 8 , T e r vermijding \·an kurieuse en scbadelike 
vragen. waaruit twisten ,-oort.k.omen . mag echter niet iedereen de 
vragen stellen, maar alleen de aangewezenen uit de oude rlingen. 

Yenerdi fanno nella maggior c hiesa la congregatiooe . nella quale ,.· 
inten-engono tutti questi ministri. e molti de l populo: e quivi uno de essi 
legge un testo della Scrittura. e con brevitil lo espooe. e poi uo altro vi 
dice sopra quello. che alui dett:i lo Spirito. e se pa re :id un tergo. e ad 
un quarto di aggiungerui ?1 a lcuoa cosa e in su o arbitrio di farlo, 
i non solo dt mlnistri, ma di ciascheduno de quegli, cht sono venuti ad 
ascoltare ik cu rsiveer), e cio e fatto ad imitatione di quello che in Paulo 
si vede de Corinthi. la done egli dice. che ogn' uno pote,·a dire. quando 
i Fratelli si congrega,·ano, quello che a lui lo pinto rivela\·a. e poi 
taceva. e sede¥a e par lava un altro. 

Het orgineel zegt dus duideli:k dat niet alleen de predi.kanten, maar 
ieder van hen. die gekomen waren om te luisteren. bet rec.ht tot spre
k.en had. 
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diakenen en gemeenteleden, mannen vroom. ecrwaardig (graves) 
en bescheiden 'modesti). die in de Schriften thuis zijn en .de ere 
Gods zowel als de stichting >an de gemeente zoeken 7 . ~laar op
dat de H ijheid aan de gehele gemeente i:erblijve, kan iedereen 
aan de gekommitteerden zijn bezwaren voorleggen en deze brengen 
ze in de profetie aan de orde 8). Zelfs ging de behoedzaamhied zo 
ver, dat over de orde. waarin de vragen zouden voorkomen. \·oor· 
af werd gekonfereerd, terwijl predikanten en ouderlingen met 
betrekking tot mogelike kontro,·ers ,-ooraf gewaarschuwd werden 9 ) . 

Vele zijn volgens a L-\SCO tk 11ruchten van tkzt profdit: de 
gezonde leer blijft in de ganse gemeente behouden. men wordt 
tegen de valse leer gewapend en de leereenheid onder de ge
lo\rigen wordt gehandhaafd. V oort is de profetie voor de predi
kanteo eeo prikkel om niet traag te zijn in 't benaarst igen. maar 
met getrouwheid en behoedzaamheid hun werk te doen, niets 
onbedachtelik in het openbaar uit te spreken en ook onbedacht 
geen nieuwe leer voor te stellen. Daartoe immers had de Apostel 
geboden : caeteri dijudicent. d.i . da t de anderen oordelen ' 1 Kor. 
14: 29). Eindelik worden ,-elen. door onkunde verleid. op deze 
wijze gemakkelik teruggewonnen 101. 

Aldus werd de profetie in deze .. moederkerk 'an ~ederland'' 
ingesteld. Het Zurichse model ,-olgende. organiseerde men toch 
zelfstandig: het donum di ·cretionis. d.i. het beoordeJend optreden 
>an de gewone gemeentelede 1, komt hie.- tot zijn ,-olle recht. en 
de Scbriftverklaring wordt door de prediking ven·angen. maar 
baar ~gebondenheid aan vervolgtek sten maakt haar eerst in recbte 
zin tot een bediening des W oords. waarbij de Scbrift op de voor
grond treedt en zij haar waarde lechts aan die Scbrift ontleent" 11 • 

Korter staan wij stil bij de profetie ,-an de Franse Kerk aldaar. 
In de amenkomst Yan de ~emeente wordt de H . Schrift in ,-er
volgstoffen behandeld. waarbij niet alleen de predikanten maar ()o/t 

tk 011der/i11gu1 en daarlot aangewcm gemtmltkdtn z:oonraan 12,. Of 
V ALERA.'\D Pon.AL" bierbij enig ze'itiende-eeuws model rnlgde. 
dan wel of hij alleen bet Korinthiese ,-oorbeeld op het oog bad 
gehad, zaJ voor hand bij gebrek aan gegevens wel onbeslist 
moeten blijYea A LASCo deelt ons alleen mede, dat uit deze 
profetie bleek de rijkdom >an Geestes-gaven in de gemeente, en 
dat door deze Scbrift-oef ening in de behoefte aan predikanten 
werd voorzien IJ . Het donum discretionis ontplooide rich bier met
terdaad tot ,.profeteren" in eigenlike zin. 

Bekend is bet Yerder dat de Puriteinen de profetie met zoveel 
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ingenomenheid begroetten. dat zij spoedig onder hen a.lgemeen 
1'-erd ; ge1'·one leden traden als Scbriftverklaarders op. en toen dit 
spoedig als onvoegzaam terzijde was gesteld, bleef zij in haar 
Laskiaan:.e vorm voortbestaan. totdat koningin ELIZABETH 157.t 
een verbod uitvaardigde tegen deze niet met haar hoogkerkelike 
begrippen strokende instelling. 

Deze ., Prophesyings" beoogden ten principale het onderzoek 
van de Schriften : een prediker las een Scbriftdeel. nadat een 
openingsgebed was gedaan. verklaarde het op toepasselike wijs en 
werd, ter aanYulling ,·an het nog ontbrekende, door een tweede, 
soms door een derde prediker gevolgd. Deze toespraken , waann ook 
,.conscientie-ge,-allen" werden toegelicht. droegen een uitnemend 
prakties karakter en drongen ,·oora1 op een bevindelik en werkda· 
dig christendom aan. Punten \•an bespreking werden niet alleen 
door de prediker. maar ook door de hoorders te berde gebracht 1• ) . 

Ook Ksox: kende de profetie en heeft in het 12e hoofdstuk >an 
bet First B ook of Disciplint. samen met de andere opstellers, de 
Schotse ,.Prophesying" of .. weekly exercise" aldus in schets ge· 
bracht : Z ij was een bijbelbespreking ter oefening van de leraren. 
ter beproeviog \·an de gaven dergenen. die naderhand tot de kerke
dienst mochten geroepen \Yorden en ter algemene rnorlichting >an 
het gewone rnlk. Op elke plaats moest zij gehouden worden . 
.,W"here schools and repaire of learned men are". Om de samen· 
komst te leiden "·as er een .. association" van de predikanten m 
andtrt gdurdt 111a1111(11, genoemd .. the company of interpreters". Zij 
\·erklaarden beurtelings een afdeling ran de Schrift. e11 de andere 
aanwe::;i~lll ·werdt11 t1angt-;od1/ 0111 hu11 ~a:oduis daaromlrml It openbaren. 
\Vas deze ,·errichting ten einde. dan t rokken zich de .. constituent 
members of the association·' terug en oefenden kritie.k op de ge· 
houden proposities 15). 

Globaal genomen treffen wij hier dos hetzelfde aan als op de 
andere plaatsen : een gemeenscbappelik onderzoek \"an de Schriften 
(oppen_vng o.f the ,,~md o.f the H oly Ghost 11), naar bet zinrijke woord 
van K:-iox), en een deelnemen daaraan ook door gemeenteleden 
met biezondere gaven. hetzij al. rnorgangers. of als beoordelaars 
van het gesprokene. 

Dr. McCRIE. aan wiens Lift of :John KMx ik bm-enstaande 
biezonderhedeo ontJeen. meldt verder dat na de tichting van pres
byteries \ = coUoques. Ida sen-,·ersammlungen 17) ) deze "exercise" 
daarheen ,·erscho,·en werd. ~og lang na die tijd, zegt bij ,·erder. 
war~n er nog o\·erblijfselen van het oude gebruik te vinden. Voorts 
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beweert bij nog, dat de purite in:.e prohesyings naar het mode l \'an 
J e Schotse .. e xe rci,,;es·· waren ingt:r i..:h t. en J ar in Je bepa lingen 
dienaangaande somtijds de eigen woorden rnn het F ir,,t Boo!.: of 
Discipline werden gebruikt 1si . 

En nu tOt het ,-a,,teland Yan Europa terugl.:.eren<l , moet ik uwe 
aandacht uagen voo r het!!een het KonH'nt v:m \Veze l in l.~ 

Jienaangaande besloot. 
Onder .. proferen·· wordt n· r-:taan J egene n. · .. J ie in de ' 'erg• · 

J er ing der kerk een \'Ooraf opgeg eH·n plaab Jer : chrift naar 
\·olgorde uitleggen. gelijk Jit door P .\ 1·1x s is ingh teld" . en zij wor· 
Jen \·an de _dien:u-en ·· onde1·scheiden. <loord;n _hun eigenlik en 
voornameli L: het ambt om de . chriftc·n tr ,·erklaren en te onder· 
wijzen is toehctrouwJ .. •IL 16. _\[en zie: t J u:- Jat \\"ezc-1 hc t proft-
tenambt heel gewoon Op\·an e: prot eten zij n e r nog en hun ambt 
moe t nog won.len uitgeoefend. Daa rom moet .,J e on.le J er profetie . 
waar di t maar enigszin -; zal kunnen geschicJ c·n. naa r P .\ CLC,, 

Yoorbeeld in acht genomen. cn het kollege J er profeten inge· 
:>teld worden ; h1111 tan/.: zal daa rin be-taan. Ja t zij op enige 
,·astgesteld<> <lag elke w<>el.:. of altans <>lh twee wehn. hf·tzi j na 
predikatie of op enige ande re J aan ·oor zc-n ~e.,c hi L:te t ijd ,.,:tmen
komen in teg enwoord i_g-heid J e r ke rk en daa r tot aller .. tichting 
enig boek der Schriiten e lk op zi jn heu rt naa r ,·:i,,te ,·olgon..le uit
leggen·· ' U. 17 . \ \-annetr de proleet ge!>proken h<>eft, mag ziin 
medeprofee t nog we! een woord tot ~ti cht i n!! daarbii voegen . 
.. maar die ,·orm rnn profetie. die onla ng,, i;, opgekomen t>n be
st.a.at in vragen en ant woorJ en de La-,kiaan,,e natuurlik ~ ourdelen 
wij. dat in alle ge' al te \'ermijJ en i,.,. J ;1a r hii a fwijkt rnn het 
voorschrift van P .. u ;u ·s en <likweb aan lciding gt:<: ft tot t wi,, ten en 
onenigheden' ' d l . 18;. Doch wij zagen ree1h dat a L \SCO, en met 
rech t, zich be roept op het r~dtn d1j11tltrmt ,·an J iezelfde P .\ L L C:.. 

en ook alle mogelike ,-oorzorg gebruikt('. opdat t wi:.ten en ont-· 
nigheden ni t t zouden voorkomen. \Vezel bepaa!Je echtt- r \·erde r. 
<lat in dit ko!Jege ,·an proieten "niet alleen de Jit naren zuJlen wor· 
den opgenomen. maar ook de leraren doctore::. tt1 dt.foun u1t dt 
11uderlingtn en diakm-e11. Jo ::elfs uil Jut ;·,J/k, ::<1 du11r at~l{tll ::ijn. du 
bt~f <;Idkn ::ijn tit f«'T'l da j>rtJ/tlit /11111 J,1or (;oil nrlu 11d. in /1t1 

a/~man odan,f[ dtr J:.-rJ: 111111 ft ;.1n1tk11 ... dit C\·enwel onder \"OOrwaar
de dat zij z1ch eerst daa rtoe oefenen J oor de propo::.itit-. beloven 
de Schrift niet te zullen ,-.-rd raaien en zich a.in de cen:.uur te Lul
len onderwerpen (ll. tQ1. Aan de profeten komt ,·erder toe de 
bcproeving van de geesten Ill, :20,, terwijl _de bedenl.:.ingen van de 
afzondcrlike gclovigen" tot hen of tot de .. ctienaar;; .. en ouderli.ngcn 
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moeten gebracht worden, opdat zij privaat mogen terecht gewezen 
worden (!I, 21) 19). 

B!j alle verscbil dus ..,,-eer hetzelfde : naast de opleiding tot de 
dienst des W oords, wordt door \V czel bet onderzoek \'an de 
Schriften als hoofdzaak aangemerkt. en hoewel 't doen van vragen 
en inbrengen van bezwaren door de gemeenteleden wordt afge
schaft , mogen t och. met de dienaren des W oords en doctoren, van 
de ouderlingen. diakenen en zelfs van de gemeenteleden aan de 
profetie deelnemen. 

Een Jang leven heeft deze Nederlandse profetie zeker niet 
gehad. LASKYS instelling werd verworpen en de aangenomen 
Frans-Londense vorm schijnt ook geen sukses geweest te zijn. 
\V aar _de profetie nog voorkomt. Yerandert zij spoedig in wat 
men de '·Jidmatenkatecbisatie' ' noemt. De klassis Neder-Veluwe 
van 1606 zegt dat zij ·•onder ons meest verrnllen ts, en 
naagt daarom aan de prodnciaJe synode '"of niet raets am en zij. 
den Christelicken Kationali Synodo tn.1. die later te Dordrecht 
1618/19 gehouden werd) dit te bedencken te ge,·en om dat loftlicke 
oude gebruijck te resumieren'" 20; . Dit ,.beschrij\·ingspunt'' werd 
naar de Dordtse Synode doorgezonden. maar is aldaar onder veel 
onafgedaan werk blijven liggen. Een enkel, bijna onherkenbaar. 
overblijfsel ,.an de profetie vinden \Yij nog terug in art. 8 \·an de 
Dordtse Kerkenorde. 

VoETIUS, de man die voor haar herstel ijverde. kende haar 
slechts nog uit wat hij van anderen gehoord had 21 ) . Alleen te 
Rotterdam was in zijn dagen nog enig overblijfsel daarvan te 
vinden, waar men des Zondags na de predikarie bijeen kwam om 
gemeenzaan Gods \V oord te bespreken. Kerkeraad en klqssis. 
zicb hiero\·er bezwaard ge\'oelende, bracht de zaak e>p de }-node 
van Delft 1628. waar besloten werd deze ''collationes" in een lid
matenkatechisatie te veranderen. De zaak werd echter op de 
synode te Leiden 1628 w ederom behandeld. toen een kommissie. 
waarin zelfs drie professoren : V oETrr:s. 1'' AL\EUS en CLOPPEXBURG 

benoemd werden. een belangrijk rapport indiende. 22) dat de ·•con
ferentien' ' of ·•oeffeninghen" naar gereformeerde opvatting regle
menteerde. Het "confereeren tot onderlinghe onderrichtinghe. 
vertroostinghe en vermaeninghe" werd daarin geprezen, maar het 
moet geschieden onder toezicbt ,.an de kerkeraad en de exercen
ten mocbten niet "in meerder getal dan neghen oft thien·· samen
komen. De synode achtte de bepalingen rnor het speciale Rotter
damse geval goed, maar sprak zich verder daaro,·er niet uit 22). 
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Een kortstondig le\•en heeft de eig enlike profet ie bijna overal 
gehad: te Zurich zowel a ls te Lor.den. bij de P uri teinen zowel al,, 
bij de Schotten : nergen5 schijnt ZlJ de 16e eeuw overlee fd te 
hebben. 

Aangaande haar bestaan in de Hollandse d uchtelingenge
meente te Londen. weten wij dat de Laskiaanse rnrm niet alleen 
in de eerste pe riode t 15-W-1533 , maar ook in de t weede 1559-1576 
onderhouden werd. In de "~erkeraads-protocollen:· lezen Wt: 

echter, onder da tum " Februarie 1571. dat besloten wen.I "dezeh·e 
prophetie \'OOr eenen tijdt nae te laeten ang hezien binnen eenen jare 
berwaerts dickmael Yele on tichtighe propositien ende uaegben 
angheghe,·en zijn" 23) . Oorzaak daarrnn wa · niet de profetie zel f,
de geschiedenis Yan die dagen leert bet ons anders. - maar het 
onstichtelik gedrag van somrnige c migranten uit de t weede 
periode. Inderdaad kan worden gezegd. dat de mannen uit dit 
tijdvak. geen '·kalme, bezadigde" mensen waren : het \"Oortdurend 
le \·en temidden \·an gevaar en omreddering had. al.., al too . tenge
,·olge de ,-erruwing van hart en ze<len : ,·andaar dat de profetie 
niet mee r strekte tot "godt-alig he leer inghe ., en niet kon worden 
gekontinueerd . H~t wa .om diezelfde reden dat de kerkera.id:.· 
macht bij de \·erkiezing \"an ambtsdnw e r,, zeer moe ·t worden \'e r
groot 24) . \Vat \·erder ,-an de profetie geworden i . blijkt uit de 
"Protocollen .. niet : een enkele maal wordt daam aar genaagd , maar 
dan eenvoudig bet oude be luit he rhaald 25 . \Yangedrag rnn Jc 
!eden. dat groot gernar ,-oor de nede ,-an de gemeente opJe,·erde . 
was dus hier de oorzaak. dat de profe tie almeer kwam te \·en·al
len 29) . 

Aangaande de Yerdwijning ,-an deze heerlike in-,telling in 
Nederland. zegt Dr. H. CH OKKLXG bet ,·olgendt : "\" ooral t0en 
er, na terugkeer der ballingen in het vaderl;rnd. in de u\·ergrote 
meerderheid ,-an plaat~en geen ge:.chikk dienarcn ge,·onJen 
werden. ja geen ouder lingen of diakenen. som:. nauwelik!. een 
noemenswaard aantal belijdende personen. ontbraken natuurlik ook 
lie mannen om de profetie te onderhouden. ..\ ldus zal Jel e im.tel
ling eer:.t op de achterg rond . trab in onbrui k. aan~tond~ geheel 
uit de kring der gedachten geraakt zijn. Voeg daarbij. dat dt: 
twisten, die weldra in de ke rk oprezen, de predikanten allicht 
hufrerig hebben gemaakt om "nieuwighedeo" \'OOr te :.taan-en 
bet antwoord op de naag : •·waar i~ de profetie geble,·en ;·· i~ 
mis chien gegeven"77 . 

Aan het voongaande zij bier nog konelik twe~rlei toegevoegd. 
In 1586 vinden wij in X oord Holland een soon ,-an J ongdieden-
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\T ereniging. welke eigenaardigheid hier vermeld wordt. zonder dat 
het nlij bekend is of deze .. jonge liedens. nijers en vrijsters" zich 
als met he t donum profetiae begaafd beschouwden. De srnode van 
Edam besloot udat het stichtelijcker waere dieselfde tsamencompste 
om haer te oeffenen int particuJier in Godes woert met lesen vuyt
leggen. vraegen voer t <" stellen ende singen, gans te onderlat~n" 
we gens .. groote desorde re in vele plaetsen daen·u 5·t gevolget." 'Vaar 
zij met .. stichtinge onderhouden is'' mocht ze blij\'en, maar niet 
zonder .. bywesen eenige r ouderlingen." Een jaar later werd echter 
besloten zulke samenkomsten liefst geheel te \·erhinderen 21) . 

Een tweede biezonderheid. die nog hier client \·ermeld, is dat 
Labadie in de 2e helft \·an de I7e eeuw de profetie met woord en 
daad warm heeft \·oorgestaan. Ook hij beschouwt haar niet als een 
biezonder charisma (ga\·e 1 : zij is hem de vrije. ongedwongene uit
legging van de H. Schrift. waaraan ook gewone mannelike !eden 
van de gemeente mogen deelnemen. indien zij zich daartoe door 
de Geest gedrongen ge\·oelen. Liefst ziet hij. dat aan de profetiese 
oefening geen voorbereiding voorafga ! 29). Deze profetie werkt 
volgens hem meer uit dan de krachtigste preken. en de wasdom 
van de gemeente wordt daardoor in weinige maanden meer be· 
\'Orderd dan door andere oefeningen in de tijd ,~an een jaar 38) . 

Het histories beeld rnn de profetie z.o\·eel mogelik in zijn grote 
lijnen in het oog gevat hebbende. is het nu de tijd enige eigenlike 
omschrijvingen \'an haar wezen k geyen. 

ALTlXG definieert de profetia als donum interpretandi Scriptu· 
ram, ex cognitione eju. studio acquisita. )faa r GuoER 's opvatting 
is zij een .,Einrichtung zur Fljrderung der Schriftkenntnis und des 
Schriftversctndnisses durch das Mine! gemeinsamer Erurterung" ' 1 ) . 

Dr. H. ScHoKKI.N'G karakteriseert haar niet onaardig als ,,de dogma
tiese verbindingsweg tussen ambtsdragers en ambtelozen" ~). Doch 
het diep t beeft Dr. A. Kt.1YPER haar opgey~t . wanneer hij ergens 
schrijft : ,,zover ging de kerk. dac ze zelve door de instelling der 
profetie Jut vrije kven des gees/es zocht op te wekken'' 33). Opwekking 
van het vrije leven des geestes in de gemeente- dat inderdaad was 
hoofddoel. 

En dat nu was die profetie, welke ik u, bij gebrek aan mccr
dere gegel'ens en nodige :.toffering ,.an tafereel, niet kon "·ederge
\' en in de gaafheid van timen en volheid van !even, maar waarvan 
gij toch wel enigszins het frisse beeld hebt opgevangen ;-die pro· 
fetie w aarover de harten met liefde hebben gehangen ; waardoor 
het geeSteljke levensbloed k.rachtig heeft gestroomd ; een van de 
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. eerste bloemen uit de frisse morgenklaarte van de Hervorniing, 
helaas ! door de zonde zo spoedig bedon-en. 

Venvondert u niet dat zij heeft bestaan: ,-envondert u li et""er 
dat zij zo spoedig ,-an ons is gegaan. Zij was thuis in de gerefor -
meerde gemeente van die dagen: zij moest er altijd in liefde zijn 
gekoesterd. 

Heerlik is het beeld ,-an die oud te kerken der Hen-orming 
fvooral van die vluchtelingenkerken uit de allereerste tijd ) gelijk 
wij bet op,·angen uit het geschied,-erhaal ,-an die dagen. Niet dat 
wij ons denkbeeldige ,-oorstellingen. opgewekt door de eerbied
waardigheid ,-an de oudheid. behoe,·en te maken: o. neen. de his
torie •an die tijd ,-ertelt het ons maar al te onbevangen. dat er 
menigvnldige gevallen waren ,-an - crgerlike afwijking in leer en 
leven en dat de roede .. -an de tucht in de gemeente nooit had til
gelegen. Het waren geen engelen en ,-olmaakte rechn·aardigen -
die mensen van wie wij spreken. 

Evenmin behoe,-en wij on te laten bekoren door de rnor tel· 
ling van Prof. Gooszen. alsof e r in die dagen-ook in de duchte
lingenkerken. "·aarin de profetie enig zins duurzaam heeft gebloeid. 
een tertium genus (derde oort •,-an Protestantisme \Va . tu sen het 
Lutheranisme en Calvinisme in. de zgn. bijbels-soteriologiese ricb
t:ing. die zich bij rnorkeur wierp op het ,-erbond en zich onder
scheidde ,-an bet .. enge en strenge Cakini:,me·· van Cah-ijn. met dt 
predestinatie ab cor eccle. iae I hart ,-an de ke rlo. door haar mildheid 
en ruirnheid en haar dit:p ge,·oel ,-an religie J.i • :\een: maar ten 
spijte ,-an beide ,-oorstellingen kan worden gezegd. al neemt men 
ook in aanmerking dat het toen de tijd der eer~te liefde wa5. ge· 
wekt door de persing rnn nood en ,·en·olging. en dat de toe
stand in de eccle ·ia lucis lkerk in H ije openb<iring' heel ander5 
wa dan bij de fidele cruci · <'l ob ,-nburn Domini exule. 
' kruis- en vlnchtelingenkerken) » 1. nochtan · kan worJcn gezegd, 
dat ,-eel verkwikkends ons uit d ie eer te kerken tegen troomt. bo,-en 
en buiten hetgeen de kerken ,-an een latt>re periode en ook nn de 
17e eeuw ons te genieten hebben nagelaten. De in telling •an de 
profetie wij t aan. dat men nog kende _de gemene zaligherd. ·
waarvan Judas (,- . 3) spreekt, dat men nog waakte in de ve ·tina-. 
waarbinnen die gemeen ·cbappelike zaligheid bewaard wordL n.I. 
het geloof. d . i. de gdoofslur eenmaal aan de heiligen!o,-ergele,·erd. 
Die geloofsleer in de H. Schrift ons ,-en-at en in onze belijdeni. -
scbriften zo zui,·er uitgedrukt. 

En zo kom ik. na de bistoriese tot de !?'enetiese oor. prong- en 
ontwikkeling ' 'an de profetie. Formed princiep van de gere-
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formeerde reformatie was. dat de inrichting van de kerk op 
Gods ""'oord moest zijn gegrond en in o>ereenstemm.ing gebracht 
met de kerkinrichting \-an de apostelen 36). T erwijl de Luther_aan 
rnor geoorloofd achtte alles wat God in Zijn W oord niet >erboden 
had, beperkte de Calvinist zich tot wat God uitdrukkelik had 
geboden of toegelaten. Voor deze was de Heilige Scbrift de god
delike codex van ordinantien zo,Yel voor privaat als openbaar le•en : 
menselike inzettingen kregen in het systeem geen plaats 31). Overal 
waar me·n in aanrak.ing kwam. hetzij met de bedorvenbeid van 
Rome of met de halfbeid \-an de Lutherse reformatie. werd dadelik 
gevoeld dat alleen beslistheid van standpunt redden ·kon : onver
wijld moest op de H. Sch rift word en teruggegaan. V andaar dat 
men, ook in de vlucbtelingenkerken. kwam tot het najagen •an 
bet apostolies ideaal inzake de inrichting van de kerk. 
en daartoe werkte ook mede-om bij het voorbeeld van de 
Londerise gemeente weer een wijle ti! te staan- "de voorwaarde, 
waarop door Ern:ARD VI. in Engeland indertijd aan a. L'\Seo is 
toegestaan. de in L onden aanwezige duchtelingen tot een kerk te 
institueren. dat hij-de toestanden der eerste eeuw onzer jaartelling 
doende herleven-een modelgemeente zou stichten, die de Engelsen 
ten ,-oorbeeld zou kunnen strekken en hen tot naij\·er prikkelen ... 
Dit nadoen nu \·an hetgeen de apostelen hadden Yoorgedaan 
meende men in de duchtelingengemeenten zeer bepaald bereikt te 
hebben door de instelling \ran het diakonessenambt. door de strenge 
uitoefening ,·an de kerkelike tucht en niet het minst door de illstd
lin.g 'l!clll de profelie 38). 

:Yien wilde naar de oude kerk terug en zag zich dan aange
wezen op kleine buisgemeenten (lxxJ..11alm xa-i olxov, 1 Kor. 16 : 19, 
Rom. 16 : 5, Kol. 4: 15. Hehr. 10 : 23. waar een eenvoudigeGods
verering plaats vindt in tegenstelling met de dode ceremonien
dienst van de heidense tcmpel ; waar niet een stomme, alleen toe
scbouwende menigte zicb be,·indt, terwijl alleen de priester met God 
verkeert. neen maar een gemeente meezingend en meebiddend 
en aan alJes deelbebbend-een gemeente zijnde allen priester de 
levenden Gods :-een in de Heere Christus. vermanen en stichten 
de broeders elkander en wendt ,-reugde\·ol de een zijne gave aan 
ten nutte van de ander 39) . 

En zi€, in 1 Kor. U wordt een samenkomst geschetst. waarin 
profeten profeteren en bet geprofeteerde wordt beoordeeld-die 
samenkomst met haar heerlik onderling karakter wil men hebben 
en behouden ook voor de 16e eeuw. naast een nodige doch vanzelf 
nie~r \·onnelik ingerichte dienst van W oord en Sacramenten. Een 
kindeke is geboren en-men noemt zijn naam de profetie ! 
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Het kindeke groeit ook. zodat het een lust is voor de ogen 
van de verplegers: de mensen en tijden zijn sympathiek-herboren 
harten. Gode toege,vijde levens, eerste liefde tot Christus. kleine 
gemeenten. zware ''ervolgingen. i.e.w. veel werkte mee en de toe
nemende groei was als verzekerd . 

.. Wij, Vlamingen," zegt M1cR01', de Londonse predikant, .,zijn 
klein in getal en arm''-dit woord tekent heel de omge•ing 
waarin dit geestelike kindeke wassen kon. 

Profeteren-gij hebt reeds vernomen wat bet in die oude ie
meenten betekende. Het was niet de gave om toekomende dingen 
te voorspellen (vgl. in het N.T. de voorbeelden van A GABUS. 

PAUL US en }OH..\XXES. en 1 Kor. 12 : 28. Ef. 4 : 11 ). maar het recht 
verstand van de H. Scbrifture uit te ieggen en tot vertroosting en 
vermaning van de gemeente toe te passen. ,.Die profeteert, zegt 
immers de apostel , spreekt den mensen stichting en vermaning 
en vertroosting" (1 Kor. 14 : 3) "°}. 

Ku verschilt we! deze opvatting van de :tt}O<pt)ttllt (profeten· 
rede), Yan wat men tegenwoordig daaronder vrij algemeen ver· 
staat. Zij is. volgens Heinrici ~de uit openbaring en drijving 
des H . Geestes gevloeide aanspraak. welke zonder overigens aan 
een bepaald ambt gebonden te zijn. impro,·isatorie (1 Kor. 14 : 30} 
de diepten ,.an bet menselik hart vs. 25) en van het goddelik 
raadsbesluit (,·s. lOJ onthult. en daardoor met biezondere kracht 
tot verlicbting. vermaning en ,·ertroosting van de geJo,•igen f \"s. 3_. 
en tot overtuiging ,-an de ongelovigen (vs. 2..i werkt"41 • In verband 
met deze openbaring zou dan moeten gedacht worden aan de 
.i.oy~ o<><pia~ (woord der wijsheid i . d.i. ..de ga,·e der toepas· 
sing van de waarheid met praktiese zin op bet !even, en aan de 
lOy~ 'fJ1Wof.~ (woord der kennis). d .i. de ga,-e der bespiegelende 
kennis om de waarheid door te denken en uit bet bewustzijn i.Teer 
uit te preken". Een charisma (buitengewone gave. ,·an zo grote be
tekenis >oor de eer te Christelike kerk. omdat roen het NieU\>e 
Testament nog niet bezat. waarin ,·oor de Chri tgelovigen naar 
bun nieuwe verhoudingen de regel ,-an leer en le,-en zou worden 
neergelegd •z). 

Het buitengewoon karakter ,·an het K T estamenties profete
ren wordt dus algemeen gehandhaafd. en terecbt ook. Alleen. dit 
buitengewone moet niet z6 streng worden ge,-at. dat wij alle gee -
telik rapport daarmee verliezen. De ga,·en, die Christus in zijn 
£eme.ente heeft uitgestort. blijven in haar werken. ook wanneer 
zij bet buitengewone karakter niet meer dragen43J. Het verscbil is 
alleenlik dat waar bet water vroeger hoog opspoot uit de bron, 
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tegen de wet van de zwaartekracht in. het nu levend en lustig 
kabbelt in de eenmaal opengespoelde bedding. H et profeteren is nu 
niet meer het uitzeggen \·an nieuwe. pas geopenbaarde dingen. 
maar de bezielde prediking .w) en .. geestelike geniale" uitlegging 
der H. Schriftuur. 

Zo opgevat waren die oude gerefonneerden in bun opvatting 
niet zo ten en en male Yerkeerd en sloeg hun prof etie metterdaad 
haar wortel diep in Schriftuurlike bodem. De 16e eeuwse profetie 
toch had als hoofdmotief de uitlegging Yan de nu roorhanden H. 
Schriften. en haar w·ijd,·ertakte toepassing op het praktiese !even, 
hetzij door leraars. ouderlingen. diakenen of zelfs gewone ge
meenteleden. als maar de ,.geestelike genialiteif" 45) aanwezig was. 
terwijl mede tot het profeteren gerekend werd bet beoordelen van 
de profetenre<le. door degenen. die de aanwijzing daartoe hadden 
ontVangen. 

Maar laat m11 nu meer peciaal op dogmaties-kerlrrechtelik 
terrein m6gen overgaan. ten einde met u de noodzakeukheid en 
betekenis van de profetie. ook Yoor onze tijd. te kunnen beoordelen 
en des te beter te kunnen handhaYen. Op de ,-oorgrond stca dan 
een korte uiteenzetting •an de bdtkmis en de daarmee verbonden 
rtd1tm van de gemeenteleden als gemeenteleden. want dit is het 
voomame punt. dat eerst helder in ' t licht moet zijn gest.eld. zal 
men tot het juiste waarderingsoordeel Yan de profetie kunnen 
geraken. 

Laat ons C.~LVJJ:-: rnlgen. de rnder van het Gereformeerde 
Kerkr.echt. die reeds bij zijn eerste openbaar optreden deze kwestie 
helder heeft mgedacht en de blij\'ende grondslagen geJegd. Ik 
bedien mij daartoe hoofdzakelik van ProL RuTGERs' Rede 4'). 

waa.rin met grote nauwkeurigheid uit de eerste uitgaaf van de 
Jnslitutit (163.3} en bet Vtr/01>~ bekend al : .. Les articles donnes pa-r 
maistre Guillaume Farel et les aultres predicans" ( 1536) de begin
selen van CALnJ~ te dezeo opzichte herleid zijn geworden. 

De kerk is volgens C.~nJX. reeds oaar de eerste uitgaaf van de 
Institutie: universus electorum numerus (bet gezamenlike getal 
van uifrerkorenen). en naar de Ca tee bi mus Gene\·ensis: .,ecclesia est 
corpus et societas fidelium. quos Deu ad vitam aeternam praedestina
vit"*). Overeenkomstig daarmee belijden wij in art. 27 rnn onze Konfes
sie: ,, Wij gel oven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk, 
dewelke is cen luilii;t vtrgaderinge van dt wan Christgelo·L'igen" •1). 

*} ,.De Ke-rk is het lichaam en de \·ergadering van gelovigen. di~ 
God tot het eeuwige }even heeft uitverkoren ... 
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\Vat nu is het belang ,·an deze omschrij\·ino- ''oor de onderhavige 
kwestie? De kerk is uni versus electorum numerus in tweeerlei 
opzicht : l l gelijk Gods oog dat getal ziet en kent. en 2) gelijk het 
op de aarde openbaar wordt. Die ene kerk. het corpus electorum. 
omvat alle uit\·erkorenen en deze alleen, en is als zodanig voor
werp ,·an geloof; maar die ene kerk wordt ook op aarJe door 
belijdenis en wandel rnn de gelovigen openbaar. en moet uok naar 
/war ::;ichtbaar bcsta11tl al:; kerke Christi erken<l worden. al zijn er 
nog met haar ,·ermengd die n iet \\·erkelik tot haar behoren. 

In dit laatste opzicht nu \Yijkt C..\L ,-r.1~ bepaaldelik at ' 'an de 
Roomse en Lutherse opvatting. Deze beide verschillen op dit punt 
we\ ten zeerste. doordat Rome de kerk. gekonsentreerd in de 
paus en bisschoppen. als cm met het koninkrijk Gods beschouwt: 
daarentegen de Lutheraan tot het andere uiterste overhelt en de 
k:erk na-ar haar uitwending be:.iand juist al;; rnn dat koninkrijk 
1mduschtidm aanmerkt. zo zelfs dat zij naar het uitwendige .. ein Stuck 
\Yelt" (een stuk wereld l i::; -181. }faar hierin komen beide o\·ereen 
-en dit is voor ons het belangrijke punt - .. dat dt ltdcn du 
ftmunte, wd nid 1•oor tit kerk in• het a~l(im<en . maar dan loch z·vo1· lza<rr 
i?1richting m rtirering-, u·t!im:ir uf 1tids hetekmm, ja -:d/s ;•our haar 7i't!F:t!n 

nut UJZS 01/flt~/Jaar ~iju'' 49) . 

Heel anders bij C..\LVlJ);. Hij venverpt die Roomse vereen
zelviging en die Lutherse scheiding ,·an ·r onzichtbare en 't zicht
bare, en ziet de schare van Chrisrgelo,·igen. hoewel er nog lraf 
is onder het koren. ook naar haar zichtbaa r bestand ab ware 
kerke Christi aan. en het zijn bij hem juist Je gtmunteledm die 
tezamen dt ko-k uilmakm. Dit laatste echter moet niet verstaan 
worden, alsof de kerk tot stand komt op dezelfde wijze al,; een 
vereniging of genootschap, en daarom haar oorsprong uit mmsw 
heeft - de opvatting die helaas ! maar al te aJgemeen is in ons 
land. ~een. uitgangspun1: i~ altoos bi_i C.'-L \'tJS God en niet de mens. 
De Kerk is corpu dectorum llichaam 7'1111 di' 1titurlwrwt111 en de 
uitverkiezing is Gods werk. Vandaar uat Je kerk ook niet is een 
republiek. waarin de wil \'an de meerderheid beslist en menselike 
gril de .,wetten" voocscbrijft. maar zij is een koninkrijk, en de 
gehoorzaamheid aan Cbristus en zijn \V oord regeert daarom het 
ganse gereformeerde k.erkrecht. 

~let bet voorgaande hangt saam. dat Roomsen en Luthersen 
de zicbtbare plaatselike kerk. naar middeleeuwse trant. alsparochit 
aanmerken. d.i. een \·erzameling van hen. die dezelfde belijdeni::. 
toegeda.an zijn. maar dan beschou"'·d alleenlik als object f\·oorwerp) 
van de geestelik.e werkzaamhe.id van de parochus ( priester of 
pastoor). De parochie a:ls za:danig is geen s11bjtct (onderwerp) en 
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anderzijds is de parochus niet parochianus (tot de parochie 
behorend). C.u.v1JN' echter eert de gemeente. doordat zij hem niet 
alleen is objekt rnn het dienstwerk in haar midden verricht, roaar 
evenzeer subjekt \'an hetgeen tot Godes eer rooet worden ver
richt SO) . ,,Met betrekking tot de kerkedienaren zijn de gemeente
leden zeker v.-el het objekt hunner werkzaamheid; maar terzelfder 
tijd zijn zij daarnn ook bet subjekt, inzover die werkzaamheid 
middel/ik uitgaat van de gemeenfe in haar f[thte! m studs onder liaar 
Jumtrole sfaaf' ~1 ) . 

Vanwege bet hoge gewicbt nu door CAL YI.Pl aan de naam gemeen
telid verbonden, moet da11 ook Jut gemeentelid in zijn k-waliteit a!s geluvigt 
openbaar wordm. Een kerk moet een belijdenis hebben-dat geloofde 
nog bijna iedereen in de 16de eeuw, in onderscheiding van wat 
ons tans allerwege wordt verkondigd; maar dit is toch 't kenmerkende 
bij de Geneefse hervormer, dat hij die belijdenis niet slechts eist 
voor de kerk als geheel. maar ook voor ieder lid persoonlik. De !eden 
van de gemeente mogen niet als subjekt Yan kerkelike werkzaam
heid aangemerkt, tenzij zij daadwerkelik geloven wat de kerk 
gelooft, en opdat dit daadwerkelik blijke is de ,.openbare belijdenis'' 
onontbeerlik. En met die belijdenis moet overeenkomen hun wandel: 
zij moeten ook hierin hu11 kwaliteit als gelovigen doen kenbaar 
worden, want de Kerk moet in der waarheid zijn een vergadering 
van gelovigen. Daarom moest er toezicht zijn, gepaard met tucht
oefening, desnoods uitlopende in de excommunicatie, machts
bevoegdheden die bij de kerk zeh·e berusten. d.i. bij de gelovigen 
die haar samenstellen. Zo voortgaande kan CAL VIJK geen vrede 
hebben met bet Roomse systeem, dat de kerkelike macht in de 
bierarchie (priesterheerschappij) doet opgaan - dit zou een ont
kenning van de hoge betekenis en een krenking rnn de heilige 
rechten van de gemeenteleden zijn. Anderzijds laat C.u. VJI'-\' zich 
echter ook niet van het rechte spoor afbrengen door de Indepen
dentistiese dwaling, dat de kerkelike macht alleen gelegen is in de 
gezamenlike ~elovigen en door hen gezamenlik moet worden .uit
geoef end - dit zou een omverwerping zijn van de ambten door 
Christus in zijn gemeente ingezet. C.\L\'1~ stelt de kerkeraad in. 
een licbaam uit de ~emeente gekozen. dat haar \'ertegenwoordigt en 
in haar naam op last van Christus die macht uitoefent. terwijl bet 
van de gedurige kontrole en medewerking der gemeenteleden 
gediend wordt. 

Gij gevoelt. :YI.T.. hoezeer dat bet lichaam van Christus is, 
zoals wij ons zulks naar bet W oord des Heeren te denken hebben. 
Een lichaam, waarvan alle ware gelovigen !eden zijn, bet levens-
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sap vrijelik doo r allen heenstromend. funktionerend door de be
paaJde organen daartoe van Christuswege gesteld ; allen samen 
bezield door de zui\·ere leer als belijdenis van de gtmm1t.e, alien 
samen Yerbonden door de krachtigste tuchtoefening als de zenuw 
van het geheel 52). 

Alsnu overgaande tot de vaststelling van de potestas ecclesias
tica (kerkelike machtsbevoegdbeid ). zij gekonstateerd dat onz.e 
vaderen tegenover alle conscientiedwang. niet alleen de libertas 
christiana (cbristelike nijheid) voor de indi\·iduele gelovige heeft 
gehandhaafd. maar ook zeer bepaaldelik de kerkelike macht. en 
daarin overeenstemden dat deze bernst niet bij de ambtsdragers. 
maar door Christus in de vergadering \'an de gelovigen gelegd is 
en vandaar opklimt ~). Deze macht is ,·olgens YoETn;s in drie
~rlei zin te ver.staan, n.I. als potesta s dogmatica, ordinis en juris
dictionis M) (leerstellige, ordende en rechterlikeJ. en deze drie be
voegdbeden nu vatten wij onder de term ,·an "ambt al/er gt!ovigm"' 
(art. 28 geloofbel.) samen. \\' ij spreken dus niet slechts van rech
ten en plichten aan de geJo,·igen als zodanig toekomend. maar wij 
bedoelen rechten en verplichtingen. die een ambttfik karakltr dragen, 
d.i. van Christuswege geschonken en opgelegd zijn. en in verband 
met een plaatselik ingestelde kerk ontstaan. En ook het woord 
,,gelovigen'' worde hier in kerkrechtdikt zin verstaan. Immers het 
woord kan ook een geestelike zin hebben, maar alzo kunnen 
wij bet nu niet nemen, wijl wij handelen o,·er hetgeen ''oor ogen 
is, en God, de kenner der harten , alleen kan zeggen of iemand, 
zonder enige onwaarachtigheid , d.i. in geestelike en werkelike zi.n 
gelovige is. Een gelovige in kerkrechtelike zin is iemand, die aJs 
Christusbelijder door belijdenis en stipulatien geh:alificeerd is in 
verband met een ge"institueerde kerk en daarin de volle r echten 
verworveo en vrijwillig alle \' erplichtingen op zich genomen heeft. 
En het ,,ambt der ge lo\'igen" is .. al datgene wat de gekwalifi
ceerde gelovigen in een geinstitueerde kerk te ,·errichten hebbeo 
als dragers van de kerkelike macht" 55) . 

Zelfs rekenen wij onder deze term niet al datgene wat uit .de 
brtdt roeping van Christen-zijn voortvloeit. Immers als Christenen zijn 
de gelovigen Christus ' zalving deelachtig en moeten zij zich in het 
grote leveo daarbuiten als profeten, priesters en korungen doen kennen 
(zie Zondag 12 Heid. Cat.). maar dit hoort, zo ge wilt, tot bun 
roepiitg als leden van de kerk als organisme zowel als instituut. 

Zo opgevat nu wordt meteen het bezwaar ondervangen ali; 
zouden de Speciale ambten door dit ambt aller geloYigen mogelik 
in· gedrang kunnen koi;n.en; want bet W oord Gods eist van deze 
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,.gelovigen'" -Oat zij juist krachtens die bernegdheid, daddik tot de 
instel\jng rnn het leraa rs-. ouderlingen- en diakenambt zullen 
oYergaan. 

)faar hiermee is nog niet genoeg gezegd. De gelovigen heb
ben niet slechts de drie speciale ambten in te stellen, d.w.z. de 
kerk rnor het eerst tot openbaring te brengen. waar zij nog niet 
bestond. of de kerk te reformeren. \mar ze bedorven werd. maar 
zij moeten blij\·en -voortarbeiden in al datgene. waartoe hen de 
Heere geroepen heeft. Zij worden geroepen voortdurend deel te 
nemen aan de \'erkiezing van ambtsdrage rs. zij hebben te oorde
len of attestatien van vertrekkenden en komenden zullen afgege
ven en aangenornen worden (daartoe t0ch geschieden de afkoir 
digingen). zij hebben de tucht te oefenen in het onderling \'ermaan 
en heel de gang van censuur te kontroleren. 

De gelovigen hebben dus dt: plicht .. om gestadig en ruste
loos in zake \' an belijdenis, kerkregering en eredienst de beslis
singen en daden der andere ambtdragers te kontroleren. Nooit mag 
een gelovige zich bij iets neerleggen. omdat de dienaren der kerk bet 
z6 uitwezen. D at is Rooms. niet gere formeerd. ln een g erefor
meerde kerk moet elk gelovige zijn geestelik oordeel hebben en 
dat oordeel la ten werken ; niet uit betweterij of bedilzucht. maar 
uit geestelike gehoorzaamheid ; en dus nooit op grond yan ziin 
opinie, maar uitsluitend naar het geeste lik verstand van den 
W oorde Gods" 56) . In aanhorigheid aan het ganse lichaam van de 
gemeente, in gehoorzaamheid aan Gods "\V oord en in onderwor
peoheid aan het door Christus gestelde gezag - a1zo verkeert de 
gelovige in het heilige officie hem rnn zijn God geschonken. 

Zo moet het zijn ! Maar hoe is bet metterdaad ? Laat ons het 
onderzoek in eigen hills eerst instellen. en slechts op <lat ene 
p.unt, waarover mijn rede meer speciaal handelen zou. b dat alles 
wel zo. in de haak met wat ik reeds in ' t begin noemde, de 
bemoeimgen van de gelovigen aangaande de leer ~ ... De dienaar 
des W oords spreekt de leerrede uit, er wordt gebeden, gez.ongen, 
de zegen ontvangen, de g_emeente gaat huiswaarts en bet is dood
stil: van de preek wordt bijna niets goeds of niets kwaads meer 
geboord ! De preek is een schot in de wijde vlakte, zonder 
weerklank of aanslag ! En de gueformeerde gemeente blijkt ook 
onmondig te zijn, een ecclesia audjens, een kerk die slechts te 
luisteren en te zwijgen heefL 

Bij ons valt dit zelfs te meer op. De gemeenteleden toch zijn 
gebeel vrij in de verk:iezing_ ,-an ker)relike ambtsdragers en zijn 
op dit . vrijheidsrecht nogal zeer gesteld ; althans op vele plaatsen. 
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is dit nog zo. Op bet smk van kerkregiment hebben d~ 

leden in dit en in ander opzicht nogal heel veel te zeggen ; zelfs 
nemen tij deel aan de armenzorg. doordat zij persoonlik hun ga>en 
daarvoor brengen en de werkzaamheid rnn de diakonie kontrole· 
ren. Maar ten opzichte van leer zijn zij zo te zeggen niet dan 
lijdelik \Oorwerp van der dienaren bewerking. 

Dit nu· gaat niet. en wreekt zich op de Jange duur geducht. 
Wat toch vras de droeve historie ,·an de gereformeerde 
kerken in Zuid-.i\ frika (en ook elders!) anders dan deze, <lat de 
gemeenteleden stilzwijgend de 'nakzaamheid O\er de leer geheel 
aan de ouderlingen o.-erdroegen. dat de ouderlingen. wijl de band 
met de gemeente was doorgesneden, ook niet meer waakten en 
de zaak van de leer aan de predikanten o,·erlieten. terwijl deze 
ten slotte weer de spreekbuizen werden rnn enige imrloedrijke 
kerkmannen en hoogleraren. die het monopolie van de belijdenis 
in hun bezit hadden gekregen. Ja. de geschiedenis heeft te over 
getuigenis gegeven. dat de belijdenis moet zijn en blijven eig.endom 
der gemeente en eigendom van ieder· lid persoonlik. want het 
waren juist de priesters. pastoors en predikanten die teikens 
bleken de kerkbedervers te zijn· ter·wi_il het eenvoudige volk van 
God, in Zijn trouwe voor de afral bewaard, telkens de bewaarder 
was van het heilige kleinood der zuivere leer. 

· Vandaar. bij afwezigbeid rnn deze machtige faktor. n.l. het t rouwe 
volk van God, het verschijnsel dat kerken zo gemakkelik onzuiYer 
of ven·alst W'erden, en dat allerlei misbruik in eredienst en ker k· 
regering. en daama allerlei afwijking in woord en leer eerst w-erd 
geoorloofd en ten slotte gewettigd. Het is waar wat ~licron. de 
Londense predikant. zegt: _De Roomse Kerk: zou nooit zo ver zijn 
afgedwaald, had ze de profetie gehad" 57) . Het is n-aar wat Dr. 
Kuyper zegt: ,,Had de gemeente deze plichten naar eis ,·ervuld. 
dan zou alzo bet ongeloof nooit op de kansel zijn doorgedrongen. 
en bet is alzo het slapen voor het _.-\mbt der Gelovigen'' waar
door ten deze bet Ambt ,-an de Dienst des \Voords bedorven 
is" 58) . Het is ook waar als ik zeg, dat bet \Vesleyanisme nooit in 
die mate onze Z. A.frikaanse kerken zou hebben ovennachtigd. 
ware bet niet dat de gemeente zich de scbat van de belijdenis 
afhandig liet maken en voorts op mensenann haar vertrou,ven 
ging stellen. Wat dan ook door de reformatoriese aktie van 18.59 
in de af scheid.ing bebouden bleef. is niet te danken aan leraren en 
opzieners, maar uitsluitelik aan de eenvoudige gelovigen. die inzake 
de belijderus der waarheid taai en om·erzettelik zich hadden getoond. 

Maar ook in ander opzicht heeft zich dit kwaad gewrok:en. 
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Straffeloos laat de gemeente zich niet duurzaam het zwijgen op
leggen. Men wil .,oefenen." .men wil een stichtelik woord mee
spreken. men wil ook iets te zeggen hebben. Vandaar dat de ge
zelschappen, biduren. konferenties. konventies. reunies. meetings en 
wat dies meer zij. als paddestoelen uit de grond oprezen 511) . Naast 
of buiten de kerk opkomend. dikwels haar eenheid brekend. in 
ieder geval haar levenssap in andere, zijkanalen afvoerend, wer
den deze ''erenigingen ·en samenkomsten de schuilplaats van alien. 
die nog in ·de gemeenschap der heiligen wens ten saam te I even.
De kerk als officieel instituut bleef nog wel staan, maar doordat. 
wat nog van het ambt der gelovigen overschoot. niet in maar butftn 

haar werd geoefend, bleek zij. het dorre .bout te zijn soms van de 
wormen doorkropen en bouwvallig. 

T er oorzake nu van deze exotiese (uitheemse) planten. die 
men klimatis~ren wil. maar die toch nooit haar vreemde oorsprong 
verlochenen 60) . zowel als ter voorkoming van het kerkbedervend 
kwaad. dat zo woest om zich grijpt als bet ambt der gelovigen in 
zondige rust is ingeslapen,- ter oorzake van deze be1de voer ik 
het -pleit voor de ·wederinvoering van de prof etie in de kerken van 
gereformeerde belijdenis . In ooze kerkelike ongelegenheid is het 
niet nodig zeimwachtig om ons heen te grijpen, alsof onze vaderen 
hun kinderen straatarrn. bedelaars van vreemde goederen hadden 
nagelaten ; "-ij hebhen slechts de ,-erroeste sloten die toegang ver
lenen tot de kamer ,·an hunne scbatten, weer eens om te draaien, 
teneinde ons met oud-goud en oud-zilver te verrijken, dat. na· 
koestering ,-an liefhebbende hand, nog even heerlik stralen kan in 
de glans van de 20ste-eeuwse dag. Daarom stel ik de oude profe
tie weer in bet licht ! Ylaar daarom niet alleen. ook om andere 
positieve redenen. 

Allernaast en allereerst clan moet htt J¥oord Gods ·weer. den 
volke worden kond gedaan. Ja, ,.bet woord alleen grijpt aan, door" 
dringt, verandert, bestuurt, ontvlamt, verkoelt, hervonnt de zielen, 
alle zielen ... het woo rd alleen kneedt zielen. ·· Is dit reeds waar van 
's mensenwoord, ook van bet woord ui t de afgrond, hoeveel te 
meer van Gods \Voord ! Het trompetgeluid van de stemme des 
Heeren was bet die over Europa heeft gescbald in de Hervor
mingseeuw. V andaar Zw1'.llGLI' s vreemde aankondiging, reeds in 
1518, dat bij bet ganse l\fattheusevangelie zou doorpreken ; vandaar 
CAL VIJNS geregelde prediking, uiet over teksten, maar over kapittels, 
over boekm, over de ganse 1.10/lt Hdli~t Schrift. over het allesomvat
tmd waarhtidsc;mple.x van Gods flVoord. Boven alles clan dit ene : het 
volk moet. weer ' t geklank van God~· Woord gaan horen. Daarom 

24 



vennaant c.~LVIJX de predikers: ,.Laten zij de bergen berispen. en 
zicb verzetten tegen de heuvelen, d.w.z. laten zij niet door mensen 
verbl ind worden, maar laten zij tonen, dat bet "\\-oord. dat zij dra
gen en dat hun toevertrouwd is. eds God)· koninklike scepter is, waar
onder alle scbepselen bet hoofd buigeu en knielen ; ... laten zij door 
dit "\\" oord gebieden o,·er de gebele wereld; laten zij de scbapen 
weiden en de wolven uitroeien, l1tten zij binden en ontbinden, don
deren en bliksemen. als het moet, maar alles m het \Voord 
Gods" 61 ) . 

Is dit nog zo: Leidt tek.st-prediking niet tot motto-prediking, 
en leidt motto-prediking niet \·an bet \Voord Gods cJj.~ vVorden wij 
niet weer Rooms: Gaan wij niet alweer !even bij het matsenwoord, 
bij bet woord ''an een politieke of geestelile .. voonnan'', bij het 
gezegde ,·an deze en gene: 

Daarom terug naar het \\"oord des Heren 1 Zo was het te 
Zurich. te Gene,'e. te London, te \Vezel. Daarom ook terug naar 
de profetie; daarin moet blijken of de dienaar gesproken heeft ui t 
en naar de l'ol/e Raad Gods. daarin moet blijken of bet volk 
hem waarlik geh66rd heeft, en daarin rnoet ,-oorts de Schrift naar 
vervolg word en onJerzo-:ht ... Hee Woord van Christus wone rijke
lik in u" iCol. 3: 16, dat is de apostoliese ,·ermaning waannee 
door VoET!l'S op de nooJzakelikheid ,·an de profetie wordt aange
drongen 62 1. 

T en anden» laat ons de profetie uit de slaap der eeuwe.n wec:- r 
wakker roepen. opdat mede door haar de belijdmis weer :;aak 1•a1z 

dt gtmemtc zij. Het is geen toestand als de gemeenteleden ,·erkla
ren: wij kennen de belijdenis niet. maar de predikanr \.\·eet het ·we! 
en aan hem is haar zaak toebetrouwd. .,De ware leer, zegt C.->.L

n.rx. is een leer r·an de praktijk,. 63) . Oat de gemeente dit versta t-n 
met haar belijdenis ga worstelen in bet dageliks le,·en. In de pro
fetie verklare en bespreke men de enige troost ,·an lei'eJ1 en sta1.•e11, 
ook in verband met de bloedige w·ordingsgeschiedenis. en de we
pa.;;sing zij nog meer prakties dan op de kansel. Voorts zij daar 
openbaar, dat niet enkel de prediker op de kansel en de ouderling 
in de vooraanzitting, maar dat teven::; de eem·oudige gelovige in 
het ruim heeft gewaakt dat geen \Teemde leer werd voorgesteld. 

Om deze laatste oorzaak i - dan ook ten derde de zgn . .,lid
matencatechisatie" mij niet genoeg. Hierin wordt de gelovige te 
zeer op het discipelbankje geplaatst : hij is toch drager van een 
zekere macht ! Hij moet toch gelegenheid hebben zich daadwerkelik 
in zijn kwaliteit als gelbvige te doen kennen. nu meer bepaald met 
betrekking tot de leer-werkzaamheid. De profetie tone dat hij zich 
alleen bepaalt tot een consensus tacitus (zwijgende toestem ming) 
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zo lang de zake van de leer in orde is, maar dat hij. waar nodig, 
ookspnkm mag m spreken kan. Inderdaad worde zo onder ons de Roomse 
indeling van bet volk des Heeren in "'lfi!!O; (geesteliken) err< 
iao; (leken) venvorpen. het ,,algemene priesterscbap der ge
lovigen" tot ere gebracht en de rechten en plichten, door bet 
gerefonneerde kerkrecht aan de gelovigen als zodanig toegewezen, 
in de praktijk gezien. Dan pas is het goed. Dan pas roeme men 
van de l[treformurde gemeente. Dan pas is bet ideaal genaderd. 

Om nu te komen tot de rechte kunst-theorie voor de uitoefening 
van dit ambt. heeft Dr. A. K UYPER haar opgenomen in het grote 
lichaam van de theologiese wetenschap en haar Laiek genaamd. d.i. 
de beschrijving van de \.\·erkzaamheid rnn de lao;, de populus 
ecclesiae. het z•olk r:an God 64) . Onder de institutairr: Laiek nu zij 
de profetie ondergebracht. gelijk dit mettereaad te Londen het g eval 
wa . En dan diene deze gemt>ente. in haar Hollandse afdeling, 
ons als Itel model. .. Ik denk niet, zegt UTENHO\'E ergens. dat onse 
Nederlantsche natie rnor desen tijd oyt Ghemeynte ghehadt heeft, 
daerin dwoort Gods so louterlick ghepredict is gheweest. de 
sacramenten so oprechtelick uutgherecht ende de Cbristelicke 
straefre so neerstelick en gbetrouwlick ghe-oeffent sijn gbeweest, 
als in die onse" ... En na al het geziene. voegt Dr. V.-\:\ ScHELYE:\ er aan 
toe, kunnen we rn.i. niet anders zeggen. dan dat we ons dat oordeel 
kunnen begrijpen. W erkelik moet de Londense gemeente bet ideaal der 
oudste kerk zeer nabij zijn gekornen ; ... noch v66r die tijd. noch 
daarna heeft zich, gedurende geheel onze periode, ooit een tweede 
gelegenheid voor de vluchtelingen opgedaan, om z6 geheel en al 
vrij naar eigen inzicht zich te organiseren en op te t reden. ·· 53) 

A L-\.SCO was een kerkformerend genie en had te Londen de 
schoonste gelegenheid om zijn genialiteit te openbaren. Uit de 
twee reeksen van modellen. enerzijds de Geneefs-Frans- '.Londens
Knoxiaanse vonn en anderzijds de Zurichs-Laskiaans-Puriteinse, 
trekt mij deze laatste het meeste aan. W el staat de eerstgenoemde 
vorm ideeel hoger. maar de laatstgenoemde beantwoordt beter aan 
de eisen van de praktijk. vooral als men niet meer Ieeft in de 
dagen ,·an de eerste liefde. Natuurlik moet dan de profetie niet 
geheel opgaan in het donum discretionis. maar ook Schrift\·erlda
ring zijn. 

~1et dat Laskiaans model nu voor ogen heb ik slechts enige 
praktiese aanwijzingen te doen. Natuurlik moet men bij de uitoefe
ning der profetie wel tweeerlei bedenken: l) dat dit heilige de 
gemeente tot grote zonde geworden is. doordat betweters en 
twistgierigen in baar midden opstonden, die woordenstrijd voerden, 
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tot geen ding nut dan tot verkering van de toehoorders ; en 2) dat 
anderzijds de profetie nooit bloeien zal in een geestelik-dode ge
meente. waar er geen vragen meer is naar de leer die naar de 
godzaligheid is. Tussen die twee rotsen moet worden doorgezeild. 

Wat nu de geschikste tijd en gele~enheid voor bet houden van 
de profetie aangaat: op sommige plaatsen kan men haast ieder Zon
dag vergaderen, op andere om de maand. om de zes weken of om 
de drie maanden. Dit worde plaatselik geregeld. 

De stojfe van behandeling zij het W oord Gods in ' ' ervolgreek.
sen voorgesteld. de gereformeerde belijdenis en de daannee saam
hangende geschiedenis van de gereformeerde kerken. 

De leiding van de samenkomst verblijve aan de bedienaar des 
" [oords, onder toezicht van de kerkeraad. Hij .zij dan ook in de 
regel voorganger. Het openlik laten optreden van gewone ge
meenteleden, zelfs van andere kerkdienaren. de Frans-Londense vorm. 
acht ik bij ons niet wel mogelik ; hoewel moet worden toegestemd, 
dat God in tijden van nood zulke mannen daartoe roept. Het is 
ons nog alien vers in ' t geheugen, hoe in de dagen van balling
schap sommige van onze ouderlingen en gemeenteleden geroepen 
werden om de verstrooiden bij de zuivere leer te bewaren, en ook 
zonder predikatieboeken in bet W oord te dienen. Aan .zulke man· 
nen worde dan ook niet strengelik het zwijgen opgelegd. 

Voor het verdtr verluop zij nog opgemerkt. dat de gemeente in 
het stellen van vragen de meest mogelike vrijheid hebbe, en dat alleen 
wanneer de bespreking zal lopen o,·er hetgeen door de leraar in 
de predikatie voorgesteld werd, enige vrome en emstige mannen 
tot het stellen ,-an de Yragen aangewezen worden. Het openen en 
sluiten van de samenkomst door een . van de aanwezige broeders. 
met psalm en gebed. is hierbij tevens aan te prijzen. 

WELEERW. HERE~ KcRATORL'\ ! Ik breng u hierbij mijn eer· 
biedige groet. Zwaar is de last, die door de roeping van K uratorium 
en Kies-kollege op een paar jonge schouders zal komen te rusten. 
lmmers goed twee-derde van de disciplinae theologicae is aan 
mijn zorg toevertrouwd en niet het rninst het onderwijs in de ge· 
reformeerde dogmatiek. "Maar als wij samen. gij die roept en ik 
die geroepen word, deze last mogen aanmerken als een .,last dts 
Heeren" - dan zal 't wel zijn. Van ha rte hoop ik dat bet welbeha
gen des Heeren ook door mijn zwakke handen gelukkiglik moge 
voortgaan en dat door mijn optreden aan de School. door u met 
zoveel opoffering en lief de verzorgd, uwe hope voor de toekomst 
niet beschaamd moge gemaakt warden. 



ZEERGEL. HEREX PROFESsOREX ! Ik breng u mijn kollegiale 
groet. :\iet als neemden maar als vrienden mogen 'vij tegenover 
elkander staan; wat meer is. als belijders van de grote en enige 
waarheid ons door God in Christus ook voor de wetenschap ge
openbaard. Ik mag het weten dat gij mij welwillend in uw kring 
zult opnemen om in de gemeenschap der gaven onze Theo!. School 
te dienen. Dit schenke ons dan God dat wij lang en eendrachtig 
in Yerschillende en toch weer enerlei roeping samen arbeiden mo
gen. Een biezonder ,~rnord tot u, professor Cachet, door mij als 
vader in Cbristus begroet. Heb dank voor bet vele goede dat ik 
Yan u mocht onh·angen. zowel kennis als wijsheid, ZO\Vel weten
schap als !even. Het is niet een gelegenheidswoord maar een ware 
geruststelling. dat ik het uitspreken moge. dat gij aan mijn zijde 
blij ft en dat ik mij niet s lechts van uwe hulp. maar meer nog >an 
uw raadg:eviog verzekerd weet. Dat de Heere u sterke om nog 
in uw ouderdom \'OOr onze School vruchten te dragen. is de bede 
waarmee ik dan ook nu tot u kom. 

Ont\•ang \'an rnij. GEACHTE HEREX Sn.'DEXTE:\", geen professorale 
maar vriendschappelike groet. Ik ''"ii u aUen dienen in de waar
digheid. waarin ik nu gesteld word, allermeest u. theologiese stu
denten. \i oet ius, de warme pleitbezorger ,-an de .. profetie". aan
vaardde zijn hoogleraarsambt met de bewijsvoering. dat alleen de 
godzaligt theoloog de ware theoloog is. Daarom vermaande hij de 
studenten aan bet einde zijner rede om de dag met God te begin
nen en te eindigen, dageliks de Schrift te onderzoeken. in gebed 
en andere oefeningen der Godzaligheid zich onledig te houden en 
zich gedarig met ernstige boete tot God te bekeren. Met zijn 
woo·rden roep ik u toe: Frustra enim felicem et salutarem studiorum 
successum sperat qui Dei sui obli\-iscitur. qui illoti · manibus h.e. 
sine debita sui sanctificatione ad ilia pro\·olat. \ " ergeet niet dat 
wat de ware theoloog sieren moet is: oratio, mtditatio, tmtatio ! 

IK HEB GEZEGD. 
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AANTEKENINGEN. 

1) Zwingli vertaalt 1 Cor. 14: 28 aldus: .,Ist einer nicht ein 
dolmetsch so schwyge in der kikhen. und rede mit jm selbs und 
gott", wat hij zo verklaart : ,,Und welcher nit ein dolmetsch oder 
t!in >jrrachgeleerlt r sve. der rede nit vor dem uslegen .der propheten. 
sunder schwye;e. tind rede dazwischend mit jm selbst und mit gott". 
Vandaar dit z'i'jn gevoelen: .. Sich ob g lych allen mannen in der 
~ilchen zimmt von der gschrift ze rede n. zimmtt es doch jne n erst 
nach den propheten ; ouch nun. wenn de r prophet den sinn nit \·er
. tanden und herftirgebracht hat". 

Voorgaande biezonderheden aangaande Z \Vingli 's profetie ont
leen ik aan : D r. H. H. Kuyper. Dt OpltidiJ1g tot dt11 Diem/ tlt!s 
lroords bij de Gel(formarde11. p. W-i- 122: en Gude r. art. I 1opluzq 
in Herzog RE (1860) p. 2~4. 

2) .. ( l Cor. l2 : 28) Sint ergo hoc loco Prophetae primum eximii 
Scripturae interpretes : deinde non \'Ulgari prudentia et dexteritate 
praediti ad circumspiciendam praesentem Ecclesiae necessitatem. 
ut apposite loquantur: et hac ratione quasi Di vinae- YOluntatis inter
nunrii. Ongeveer hetzelfde geYoelen vindt men in z1jn aantekening 
bij Ef. -i : 11. 1 Thess. 3 : 21. 

3) O.a. Proi. H. H. Kuyper. die zich (a . ·w. p. 125) beroept op 
de Ordowiances Ecduiastiqut!S van 1561. waar aHeen staat : Et pour 
cognoistre comment chacun est diligent a estudier. et que nu.I ne 
s' annonchalisse. cbacun exposera a son tour le passage de l'Escri
ture qui viendra alors en ordre. Et en la fin quand les i\'linistres se 
seront retirez chacun de la compagnie ad\·ertira !edi ct proposant 
de ce qui sera retroU\.-e a redire. afin que telle censure lui serve 
de correction. D oo1 dt pw tikaulen werd dus hier op de propositie 
kritiek uitgebracht.-Dit belet m.i. echter niet dat het rnlk eerst 
aan de verrichting al-tief deelnam. Zie het anaJogon rnn Knox t die 
geruime tijd te Geneve \.-ertoefde ', opp. 10 meegedeeld. 

. 
4~ De brief. van Ver~erius, n~ij weer~egeven door Gaberel. 

Hutom dt f E~lm tk Genrot I p. 012. deelt Dr. H. H. Kuyper 
(a. w. p. 126) mee, waarin van de Geneefse predikanten wordt gezegd : 
_Le vendredi matin ils font dan la cathedraJe un serrice appele 
cungrte-atiDn, auquel assistent tous les ministres et beacoup de 
citoyens. Un pasteur lit un texte de l'Ecriture; ii l'explique bri~
vement ; un de ses collegues dit la-dessus ce qu'il a dans !'esprit. 
puis tous les membres de l'assemblee qui \'eulent presenter 
des onservations parlent a leur tour. Yous voyez que c'est une 
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imitation de la coutume de l'Eglise de Corinthe. dont ' parle saint 
Paul. et j 'ai re~u une grande edification de ces dialogues publics"' . 

Hierbij merkt Dr. Kuyper op dat de uitdruk.king ··Membres 
de l' assemblee" dubbelzinnig is ; ,.de vraag blijft dus, wat hier 
onder de assemblee ver staan moet worden : de congregatie der 
predikanten of de vergadering van alle aanwezigen". M.i. is 
ten minste in het aangehaalde bedoeld de vergadering van alle aan-
wezigen. · 

A. Ruchat. Histoire de ta reformation de la Suise (1827). V p. 456 
meldt ook Yan een deelneming Yan de gewone gemeenteleden aan 
de Con.,,o-reg ations: '·Au commencement de la Reformation il etait 
permis a toute sorte de personnes. de critiquer le sermon Jes jours 
de congregation. et de faire de objections au predicateur clans le 
Temple meme. et de lui proposer des difficultes. Cet usage avait 
ete etabli a bon but, alin de tenir toujours les ministres en haleine. 

Van zulk deelnemen aan de bespreking \·ind ik ook bij G. von 
Polenz, Gesch. des franz. Cah•inismus, (18.-?7) I p. 503 gewag gemaakt. 
Hij haalt Schenkel, Die Ref!_Jrmatorcn wzd die Reformation. p. 124. aan: 
Zu diesem Zwecke (Gedankenaustauch zwischen den Predigem 
und den Gemeindegliedern) wurden von Calvin sogenannten 
Congregationspredigten angeordnet, nach deren Beendigung die 
Zuhorer sich in eine auf ihren Inbalt beztigliche Bespreching mit 
dem Prediger einliessen". 

Dr. G. Weber, die te Geneve geruime tijd vertoefde en in de 
gelegenheid was bronnenstudie te maken. zegt desaangaande in 
zijn Geschichtliche Darstellung des Calvinismus im Verhaltniss 
zum Staat (18.36) : Ausserdem wurde noch jeden Freitag eine 
Congregation gebalten, worin es Jedermann frei stand. Uber eine 
vorgetragene Rede seine Einwend~en zu machen ; eine Anord
nungi die schon Farel getroffen hatte · (p. 22). 

De aanhaling van Doumergue is uit de Holl. vertaling: Calvyn 
m Genive, p. 268. . 

Voetius zinspeelt (Politica Ecclesiastica, I p. 875.) op het ~eval 
van Bolsec, waarvan Beza in zijn L even van Calvyn melding 
maakt. Deze Bolsec had veel moeilikheid aan de gemeente ver 
schaft, quia palam ausus est in ipso congregationis coetu XVI -
octobr. quum ille Joannis locus (3 c. 8 v. 47) explicaretur, liberum 
arbitrium et operum praevisionem ad aeternae praedestinationis 
decretum causis omnibus e tiam ordine superius evertendum. adiectis 
etiam ' in veram doctrinam contumeliis proferre. 

5) a L asco geeft deze beschrijvin~ in zijn Fo_rma ac Ratio : 
·• Atque eadem sane forma conc1onum die bus J O\ris etiam ob

servatur. quae & aliis per hebdomadem diebus observa ri solet : 
nisi quad concione absoluta, & precibus etiam E cclesiae publicis 
absolutis. priusquam Psalmus decantetur, instituitur publica scrip
turarum lingua vulgari collat:io, quam Prophetiam vocamus : in qua 
doctrina praeteritarum tota ea hebdomade concionum_ excutitur 
publice. & approbatur, per locorum in scripturis accuratam colla
tionem : unanimisque doctrinae concensus pe r totam Ecclesiam 
retinetur. Extrahitur autem haec talis Prophetia, seu doctrinae 
examinatio. ad horae unius spatium : & Psalmus deinde canitur. 
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Quo finito dimittitur Ecclesia more supra scripto cum benedic· 
ti one ... Yoetiu . . Politica Ecclesiastica I p. 75. 

4) ,,Die Jovis igitu-r, sub finem concionis. quae hora prope· 
modum nona ante meridiem habetur. Ecclesiastes ipse hortatur 
Seniores Ecclesiae. et omnes eos qui ad proponenda objectione 
designati sunt. ad proferendum in medmm aliquid, cum omni 
modestia et gravitate, ad Ecclesiae aedificationem, non autem .ad 
vanam ostentationem. Ac tum Ministri rationem reddunt doctrinae 
suae. in ejus hebdomadis concionibus traditae. si quid adversus 
illam objiciatur". a Lasco bij Voetiu . a.w. I p. 876. 

7) .,Et ut ornnia ordine ac decenter. citraque ullam confusionem 
gerantur: ne item fenestram aperire \'Oluisse dicamur. per istius· 
modi examinationes, inducendis curiosis quibusdam (ut nunc sum 
tempora) et noxiis questionibus, quae aliud nihil quam pugnas gig· 
nerent, et Ecelesiam demum etiam perturbarent. Desi~ati habentur 
e Senioribus ac Diaconis, adeoque et ex reliquo etiam Ecclesiae 
coetu. viri quidam pii. graves. et modesti,quosque certum est, et 
in scripturis bene versatos esse. et aliud non quaerere, quam 
gloriam Dei, et Ecclesiae pu blicam aedificationem qui bus solis potestas 
facta est proponendi suo ordine in Prophetiis. quidquid omnino 
~roponi debet. V itari enim non possent turbae ac confusiones in 
Ecclesia ullo modo, si quibuslil;>et proponere omnia liceret ... " a 
Lasco bij Voetius. a.w-. I. p. 876. 

8) .,Interim tamen ut tot; E cclesiae libertas sua con tet. et ne quis 
~ibi delectorum illorum ad id peculiariter virorum designationem, 
traudi esse quaeratur. libertas permittitur omnibus. qui sint ex 
Ecd~ia, ut omnes suas dubitationes, aut objectiones. desi~tis 
viris illis, sive verbis sive scripto exponant. adjectis (ex verbis Dei) 
dubitationum, objectionumque istiusmodi. suarum rationibus.'' 
Voetius a.w .. I p. 876. 

. 
9

) ,,Et si quid sit ejusmodi. quod aliquo modo controversum esse 
v1deatur, admonentur iUius in tempore ::v.tinistri ac Seniores omnes, 
ut praemeditati respondeant. Voetius I. p. 877. 

10) voetius. a.w. I p. 877. 
11 ) Dr. A . Kuyper in de Gescliitdmis rlu- Cl1rist. K erk i1t .Vederlmtd 

m Tafnulm ff. p. 89. 

13) ,,Singulis igitur diebus Martis in bebdomad.e in templo Gal
lorum. post absolutam publicam concionem & preces E cclesiae 
publicas. priusquam Psalm us extremus decantetur : consident ordine 
in conspectu totius Ecclesiae verbi Ministri & Seniores ejus E ccle
siae : simulque etiam illi, qui ex reliquo Ecclesiae coetu ad id 
designati sunt. Atque unus aliquis ex Ministris. Senioribusve. aut 
designatis illis, aliis. juxta sua vices sumpto eo libro. qui ad eum 
modum per Prophetiam explicari coepit : prosequitur ejus lee· 
tionem suo ordine, ubi in priore Propbetia cessatum fuerat. Ac 
demum explicationem textus addit pro doni sui mensura: & admonet 
Ecclesiam eorum, quae illi in praelecto textu observatione digna 
esse videntur. Huie verb ubi dicendi finem fecit, succedit alius 
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proxime assidens: & ad ejusdem ipsius textus explicationem adji-c:it: 
si quid a priore omissum es,-;e putat. _\c rursum secundo succedit 
tertius: & tertio quartus . usque dum neque inter \'erbi "Nlinistros. 
neque inter Seniores. aut design;.ttos illos e coetu Ecclesiae alios quis
quam sit. qui aliquid in medium proferre \·elit. Posteaquam ~-ero 
nemo amplius habet quod preferat. ~Ji nister qui publicam concio
nem habuit. ju bet decantari Psalmum aliquem : quemadmodum in 
superioribus dictum est . Et tandem cum benedil'.:tione dimittit 
J;:cdesiam in pac~ ... \ ·oetius. a . w. I p. 878. 

13) Voetius. a. w. , p. 878. 

14) Dr. H. H eppe. Gesd1. ties J-'idij11111s 1md dtr i'rft'sfik i/d .Rdormirtn1 
K irchtt, p. 20. 

' 5 ) Dr. T . :Yl'C rie. Life of :Jolm Knox (1805). p. 371. 

111) Dr. P. ]. Kromsigt. J. K11ox al~· Kerkl1trl'orm(r. p. :?68. 

17.; Dr. G. V. Lechler, Gesrh. der Pttsbyto ial - 111ul Synoda/pe1 fass1111ft, 
p. 97. 

13) a . w. , p. 371. 

191 P. Biesten·eld en Dr. H. H . Kuyper. Kerkdijk Hamlboekjt 
p. 9-11. 

20) Dr. H. Schokking, Lttrtuchl in tit Genf. Kerk 1•a11 _ \ -etlerlaml 1570-
1620. p. 177. 

21) ,,Memini me vEIXpinw ex veteranis Ministris eorumque Fili is inter 
alia de Ecdesiarum regimine & disciplina in primis reformationis in 
Belgio emergentis temporibus. de tali exercitio Prophetiae, in ma
joribus Ecclesiis instituto audiisse. cujus beneficio ahqui exercentes 
ad ministerium ecclesiasti cum praeparari & Yocari contigerit." 
(Voetius, a. w. I p. 879). 

22} Hun rapport geef ik. om zijn belangrijkhe id, hie r in het geheel 
weer: 

,,I. De Christenen zijn niet alleen ge houden God ts W oord 
te hooren. te leesen, ende bij baer selven te o\·erdencken ; maer 
hebben oock de vrijheij t om daervan met malkanderen te spreecken 
ende te confereeren tot onderlin~he onderrichtinghe. vertroostinghe 
ende vermaeninghe; Doch met Clie conditie dat ulck niet geschiede 
op tijden tot den publijcken Godsdienst ofte publique catechisatie 
verordineert. 

,,II. W anneer nu sulcke conferentien ende Oeffeninghen aen
geste]t worden bij persoonen van ,·erscheijden huijsgesinnen tot 
eenich merckelijck getal, sullen de exrcenten gehouden sijn hare 
Naemen end' Oeffeninghen een kerckenraedt bekent te maecken, 
opdat de kerckenraedt daer over behoude haer behoorlijck opsicht. 

,.III. De opsicht des k:erckenraedts sal hier in bestaen, dat de 
kerckenraedt sal vermoghen soo dickwils als sij het goetvinden sal 
jema.nt te committeeren OJ:ll deselve Oeffeninghe bij te woonen ofte 
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in deselve te praesideeren; Doch wanneer de kerckenraedt 
onnoodich soude achten ofte haer ongeleghen soude sijn ijemandt 
derwaerts te committeeren sullen de exercenten bi.i gebeurte een 
uijt den haeren laeten het woort ,·oeren tot directie van de Oeffe· 
ninghe, en sulken in sulcken gevalle tot den kerckenraedt ofte een 
van de kerckendienaeren moeten gebracht worden de Differenten 
ofte Yerschillen daer inne de exercenten malkanderen niet en 
souden connen \'erstaan ; en zullen haer de exercenten het Advijs 
des kerckenraedt · oft immers het oordeel des kerckenraedts si1n 
jrehouden t' onderwerpen. · 

.,IV. De exercenten sullen niet n·rmoghen tot deese haere 
exercitien in meerder ~eta! te verschYnen dan neghen ofte thien. 
ende geen andere dan Ledematen ,·an· de Gerelormeerde Gemeente 
ten ware de kerckeoraedt op haer ,·ersoeck sulcx anders consen· 
teerde. 

,. \ '. De exercenten en sullen niet ,·ermoghen tot behulp ,·an 
haere exercitien te gebruijckeo andere Autheuren dan die bij de 
Geretormeerde Kercke allomme bekent end' aangenomen zijn voor 
rechtsinnighe gesonde leeraeren. ende ullen haer wachten van 
ijdele uaeghen ende spitsvindighe disputen die eenighe ontstich· 
tioghe souden veroorsaecken; maer alles handelen met christelijcke 
zedicheijt ende nedricheijt in alle cortheijt sonder haer in te laten 
in lange Deductien bij forme van Propositien ofte Pred icatien . 

.. VI. Sullen deese Poincten ,·an Ordre door den kerckenraedt 
aen alle denghene die hae r tot sulcke Oeffeoinghen willen beghe· 
,·en, bekent gemaeckt worden: om.me bij deseke exercenten aenge· 
nomen ende onderteekeot te worden.''-

De Synode echter wilde hierover in thesi geen oordeel uit· 
brengen. maar achtte het advies goed in casu Rotterdam.- Zie Dr. 
H. H. Kuyper. a.w., p. 401. 

23) Kerluraatls-PrQftJcollen tier lumlwsdu gememk 156<)- 157 I , uitge· 
geven door Dr. A. Kuyper. p. 276 : A angbezieo binnen eenen jaere 
herwaert dickmael ,·ele onstichtighe propositien ende nae~hen an· 
ghegheveo zijn gheweest in de Prophetie. die men. nae g bewone· 
licke manniere, alhier in de ghemeinte alle Donderdaeo-he houdende 
es. meer streckene \Yaren tot venvoestinghe ende deylioghe der 
ghemeinte int twisten ende tweedracht. dan tot GodsaJighe leerin· 
ghe, ende onderwijsinghe.-so es bij de consiston e voor goedt 
anghezien g heweest, dezeke prophetie voor eenen tijdt nae te 
laten. Ende, om tzelve mette ineeste stichtinghe te doene. dat de 
minister, wiens buerte het werdt van hedent in daghen te gaan 
prediken. zal in den stoel gaen prediken. ende. zijn sennoen ghe· 
eyndicht zijnde, zijn afscheet maken metten gbebede ende Psalme. 
zo men up een predickdaeghe doet: 't welcke daeroaer, dandere 
ministers achtervolghen zullen ... 

24) Cf. Dr. A . A. v. Schelven, De Xedad. Viuchlelm~mkerken der 
r6e Eeuw. p 143. 

:liJ Proloco/lw, p. 28"2. 290. 
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2e) Gudt-r, a.w. p. 235: ,.Die Form. welche die Prophezeyin der F lticht· 
lings- und in den niederllindischen Gemeinden annahm, lasst leicht 
errathen. zu welcken D imensionen sie fortschrei ten konnte, und 
was fur Gefahren fur den Frieden der Gemeinde sie unter Um
standen in ihrem Schoosse barg. D ie Socinianer beanspruchten 
bald einmal die unbedingte Lehrfreiheit fnr Jedermann ohne 
unterscheid. ·· 

27) .-\.w. p. 176. 

28 Dr. H. Schokking. a.w. p. 180. 

D ) Het desbestreffende geschrift van Labadie heet : T raite eccle
siastique propre de ce terns, selon !es sentimens de Jean Laba die. 
pasteur ; I' exercise prophetique selon S. Pol au chapitre 14. de 
sa 1 lettre aux C orinthiens. son orclre et sa pratique.'" H . Hepp e. 
a.w .. p. 290. 

30 Guder. a.\Y .. p. 23ti. 

3 1 Guder. a."... p. 232. 236. 

ail A.w .. p. 172. 

33 _~ Rccisie der RfTisie-ltgouk p. 66. 

34 \ L Schelven. a .w .. p. 321 v.L-Bavinck:.. Cah:inistisrh at Gtn · 
formmd 1\-rije Kerk 1893) p. 54.-Rutgers. Cai<·ijns fm•lotd op de 
Rtjl'rmatie i/d _\-ederla11de11 '. 1899, p. 31. 

35j V oetius. a.\\'.. Ip . 886. 

Jo : .. " 'as nun die \ ' erfassunir selbst betrifft. so konnen w1r an 
ihr ein Formal und "\faterialpr inzip unterscheiden. Das Frmal
prinzip lautet: Nur diejenige V erfassung ist dre richtige und \Vahre. 
die aus Gottes \Vort geschopft ist und mit der Ordnung der a pos
tolischen. uberhaupt der christlichen Urkirche tibereinstimmt. In 
einem Briefe an F are! mm 16 Sept. 1541 schreibt Calvin im 
Rtickb!ick auf seine Bemuhungen, eine rechte Kirchenverfassung in 
Genf zu begrtinden: Exposui non posse consistere ecclesiam. nisi 
certum regimen constitueretur, quale ex verbo Dei nobis preascriptum 
est et in veteri ecclesia fuit observatum''. Dr. K. R ieker. Gnmdsiitze 
nformitrffr Kird 1em•erfass1m.f!, ( 1899). p.93. 

37 J R ieker . a.w .. p· % . 
38) \i. Scheh·en. a .\Y .. p.312.313. 
39) Zie Dr. 0. Zockler. Diako11en nnd E 'i'an f{elisten (1893i, II ~- 4 vv. 

Dr. R. Sohm. K irc/1enrecht <1892l I p.67 \'.V. G. Uhlhorn K ampf des 
Chn.stenlttms (_1899; p.1..W. ]. van A ndel. B rief aan de Htbrttn p.154. 
Th Zahn. Einleitung in das l\'.T. ( l 900j II p.1-IB. 

40; Zie Kanttekening rnn Sdeta tem·ertaling. 

" 1) ~Ieyer· s K o111111e11tar ( 1896) op l Cor. l2 : 10. Zie ook C. 
W eizsacker. D a:; Apo st. Zeitalter 3, p.563 \". v. - .-\.. Harnack. Die 
~1ission und A usbreitung des Christentums (1902). p.237 v .v. 

34 



42 " CL Dr. P. A. E. Sillevis Smitt. De 1>r!(a11isatic z•a11 de ChriJt. 
A-erk i11 den Aposto/ij(/li'/1 Tijd p.134. · 

43 Cf. Dr. Ba,·inck. Dogmatiek. [\- p.117. 
44 1 Cf. Dr. A. Km·per. \Verk \'an den H . Geest I p.248: 

,, Onder p rojetie (1 Cor. ·12: S L\', en Rom. 1:2: 6) toch wordt door 
den apostel nier een profetie als in de dagen des Ouden V e rbonds 
verstaan. maa r r'OI bc-:ieldc pndiki11g \•;aarbiJ de prediker zich inner
lij k Yff1Yarrnd en gedreYen ge,·oelt door de n G eest zijns H eeren" . 
Zie ook zijn Locus de Sacra Scripmra ~ college-dictaat 1 IT p.125. 

o15 · I-\:. Lechler. noemt de profetie alzo in zijn L dm -;·. h.';/ .. 1mte. 
p.'.?79 Zie Sille1·is Smitt a .w. p.13-1- .. 

-16 D ,· Bct,·tko1is der Gc'111ccntdcdo1 ,tis :uvd,111(;; ,·o lgens de begin
~elen . die- Cah-ijn. toen openlijk optrnd. heeft ontwikkeld e n toege
p a,;t lo06 .. 

.ii. Ri e ker. a."· .. p. /.). 

48 .. Die sichtbare K in :he a be r. dieser f\:omple'I: 1·on ausseren 
Einrichtungen. diese societas externarum rerum ac ritum. wie die 
A pologie sagt. ist vom lutherieschen Sta ndpunkt au,: betrachte t 
nichts anderes als ein Sttick \\-elt". Rieker. a . ,, .. p. 60. 

49 , Rutgers. a.\\· .. p. 1'.2. 
50 , Rie ker. a. w .. 7°. 
51 Rutgers. a. w .. p. 1:::>. 
52 C •th- ijn . .!11stil11ii11. I\-. 12. 8 : Proin<le quemadmodum ,:aki

fica doctr ina· anima est ecclesiae. ita ill i disciplina pro nen- is est: 
qua tit u t membra corporis. suo quodque loco inter se cohaereant. 

53 V oetius. a. '"" I p. 28: Antecessores a b Ecclesie1 con-
s tituti :>um . ut nomine E cclesiae Ecclesiast ica curem. ita ut in ill is 
et per illo.!' E cclesia sua c urare dicenda sit . 

s.-1 \ -oetius. a.\Lfp. l:.?'2. 

55 ) Dr .. .\. . .Kuyper. Scp,1rafi<' ell Do/.;a11tit, p. ~3-?<I. 
56 . Dr. A . h:.uyper. Tradaat1·a11 de· Rtfor111alicdc1 A-trl.:m 18.'33 1. p. bd. 

57 , Y . Scheh·en. a.\1· .. p. 90. 

ss . Encyclopaedie. III. p .. )-1.l). 

;;g .\Ien zie ~I. C. V os. Jlt1k««t,111I~!{ f '<'rlwal. p. ~l en re'r:;anu
i~llg. l '</11 een!·oudigc: l urredc:,nm \·an H. R. van L ier . p. xi'I:. OQmerke
hk is wa t 1k m J. Stuart s H ollandselu Afnkant'JI p. 209 las: .. Een der 
ouderlingen treedt al· leeraar op. Gewoonlik leest hij een preek 
voor. Bidt altijd uit eig e n brein. Soms geeft hij b ijbeh-erklaring of 
h oudt een eem·oudige toespraak. _ E ens-ik ~al h~t nimme_r verg~_ten, 
het was te P otchefstroom. den 2Jsten Apnl 1852-noodigde hi,1 de 
g emeente uit. om in plaat s rnn de gewone namiddags g odsdienst
oefening, een meer broeder· en zusterlij ke amenkom t in de ke rk 
t e houden . ten ei nde da{1r een iede rs gemoedsbezwann.g- te vernemen 



rn ..::lkanJer Jaarin te HTligten. lk mocht die Christern·ergadering 
bi_! wonen. m;:ar da...:ht ~· erplaatst t r zijn in he t midden 1·:tn eene 
dt"r t:i>r"tt· gemeemen door de apo:'telen bijeen geroepen. ·· 

611 ·Prof. :\. J Hofme~T . die de- kwe s tie van bidureu prin...:ipieei 
inda...:ht \\·ilde met c en heroep op 1. Cor. l..J. da t de ):.i."elo,·igen 
,,dkander 1·ooral d oor g<'ht-den en ,;;meekingen "ti chten" ' '. ~ K(rkbodr. 
1861. p. 1 h.). 

"' Zie E. Dourn~rgue . t .:l7·(i11 . ,/,- P,~etfik,,,. ,-·.t;1 G«il/; ·t . p. lU. '22. 

Daa rom w as hd Ca!vijn,, .. gewoontt' of tit:1·.:r zi_in ikginse l. om 
bij den di enst de,; \\" oord,; in de ~;imenkomsren der .~emeeme nooit 
iosse teksten te behande>len. maa r alt ijd her een o:' andrr Bij bel
bM k. bi.1 :1i"·isseling. in l i.in geheel tot \·ervolgstof te nemen ! ff11 

1{'7<'i'cmle Ji,· d,· Ctref K afu11 i11 hart11 f.!ooi ijd 1)1•k d/,';-j .. ,,,iJ· ;·1J!g
ile11 ,_-· R utgf'r,,;. C1!;.,j 11s / 11; lc'r"<l. p. ()..J. 

62 . \'oetius a.w., L p . . '3,'Sfl ... ?.. quia 1·e rbum Dei .1i.ut·oiw.; 1mer 
nos hetbit:1r i> J eher t-t benedin io L :desiat no1·i T c:--;ta menti prom i:>sa 
J<'el ::? cum . ..\.:tor. ".!. ~ratt • ::nimo amplr-: renda. fovenda . affectanda. 

9'3 \ Douml:-rgue. a.\\· .. r. :t?. 

~,: f ncnk•rac:>dic 111. f · .-~) ' "'"· 

f5 ; .\. 11· .. p. l 1.t:. 
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