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Een Woord Ter Verklaring
Zooals de lezers zullen merken verschijnt onze 

Standard Bearer ditmaal in een eenigszins bijzonder 
kleed.

De gewone “ Meditatie” , alsmede de hoofdartikelen 
ontbreken. En bijna geheel dit nummer is gevuld met 
slechts een artikel en zijn vertaling in het Engelsch.

De aanleiding tot deze bijzonderheid is eene ver- 
gadering, die op 29 Maart 1.1. te Grand Rapids ge- 
houden werd, van enkele Christelijke Gereformeerde 
en Protestantsche Gereformeerde broeders, met het 
doel om eene samenspreking te houden over de kwes- 
ties, die ons uiteen deed gaan en ons als kerken ge- 
scheiden houden.

De vergadering werd belegd op verzoek van enkele 
Christelijke Gereformeerde broeders. Ze werd ge- 
houden in het bijzijn van Dr. K. Schilder, thans onder
ons wel bekend.

Het is thans niet mijne bedoeling om eene beschrij- 
ving te geven van die vergadering, noch ook een ver- 
haal op te disschen van hetgeen daar voorviel en be- 
sproken werd.

Maar ondergeteekende meende, zooals uit het hier 
gepublieeerde referaat wel verder duidelijk zal worden, 
dat het voor het welslagen van zulk eene vergadering 
noodig was, om zich voor te bereiden. Hij verwachtte 
een meer of min wetenschappelijke bespreking van 
de kwestie der gemeene gratie, met name van de 
bekende “ Drie Punten” in het bijzonder. Vandaar, 
dat hij het der moeite waard achtte, om ander werk 
een week uit te stellen, en al zijn aandacht nogmaals 
te wijden aan de punten van verschil tusschen ons.

De vrucht van zijn arbeid is het referaat, dat hier- 
mee aan ons lezend publiek wordt aangeboden, en dat 
hij op de genoemde conferentie heeft voorgelezen.

Ds. H. Veldman was zoo vriendelijk, om het stuk 
in het Engelsch te vertalen, zoodat al onze lezers nota 
kunnen nemen van den inhoud.

Later misschien meer over de conferentie zelf.
H. H,

De Hereeniging Der Christelijke
m

Gereformeerde En Protestantsche 
Gereformeerde Kerken

Is ze geeischt, mogelijk, wenschelijk?

De onmiddelijke aanleiding tot deze vergadering 
van enkele 1 eiders der Christelijke en Protestantsche 
Gereformeerde Kerken is ongetwijfeld geweest het ver- 
keer van Dr. K. Schilder onder ons. Zoo nu en dan 
werd door deze en gene, ook voor de komst van den 
Kamper hoogleeraar, wel eens de gedachte geuit, dat 
het verschil tusschen beide kerkengroepen eigenlijk 
niet groot, niet fundamenteel genoeg was, om het 
van elkander gescheiden leven en afzonderlijk bestaan 
te rechtvaardigen, tot eenige actie kwam het nooit. 
Het was Dr. Schilder, die in zijne lezingen ten onzent 
de gedachte uitsprak, niet alleen, maar er ook op aan- 
drong, dat de beide groepen elkander opnieuw moesten 
zoeken, tot een samenspreking moesten trachten te 
komen over de punten, die ons uit elkander deden gaan, 
en, indien mogelijk, weer onder een kerkelijk dak 
samen te leven. Op de conferentie, die wij, Protestant
sche Gereformeerde predikanten met den hoogleeraar 
mochten hebben, was het een der eerste vragen, waar- 
voor hij ons plaatste, of wij onzerzijds tot zulk eene 
samenspreking gewillig en bereid zouden worden be- 
vonden. En zooals ik reeds in de Standard Bearer 
schreef, sprak men ook van meer dan eene zijde in 
Nederland de hoop uit, dat een der vruchten van Dr. 
Schilder’s reis mocht zijn, dat het tot zulk eene hereeni
ging mocht komen. Ik zeg dus niet teveel, wanneer ik 
meen te mogen opmerken, dat het vooral op zijn aan- 
drang is geweest, dat enkele der Christelijke Gerefor
meerde broederen de poging waagden, om een ver
gadering als deze samen te roepen. En ik wil mijner- 
zijds waardeering en erkentelijkheid uitspreken voor 
de uitnoodiging, die we ontvingen om deze vergadering 
bij te wonen.
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Intusschen meende ik, dat het van het hoogste ge- 
wicht is voor het welslagen van eene poging als deze, 
dat we elkander goed verstaan, en dat eenige voor- 
bereiding voor onze bespreking der verschidende kwes- 
ties, die thans of later zullen worden besproken, niet 
ongewenscht kon geacht worden. Dit is reeds in het 
algemeen waar. Van alle eompromis ben ik een vijand. 
Van eene oppervlakkige bespreking der kwesties 
en daarop volgende verzoening en hereeniging is 
geen heil te verwaehten. Grondige besprekng der 
geschillen is dus eiseh. Maar ik meen, dat vooral de 
omstandigheden, waaronder deze vergadering werd 
samen geroepen, ons nopen tot voorzichtigheid. In de 
eerste plaats meen ik, dat de komst van en omgang 
met Dr. Schilder hier en daar een zekere geestdrift 
tot openbaring heeft gebracht, die het oordeel van som- 
migen wel eenigszins heeft beneveld. Straks, wanneer 
de geachte hoogleeraar weer in Nederland is, komt en 
bij hem en bij ons het kalmer en nuchterder nadenken, 
dat onontbeerlijke voorwaarde is voor alle heldere en 
gezonde beschouwing der dingen. Ik ben van gedachte, 
dat het niet onmogelijk geacht moet worden, dat er 
thans ook vreemd vuur op het altaar is. De dingen 
moeten vooral thans niet in der haast geschieden. In 
de tweede plaats acht ik het niet onmogelijk, dat onze 
geachte gast uit Nederland de dingen, die ons scheiden, 
laat ik maar zeggen in een ander licht ziet dan wij. 
Als ik mij niet vergis, dan is het zijn oordeel, dat wij 
een al te zwaren strijd gestreden hebben in 1924 over 
de kwestie der gemeene gratie, en dat onze geschillen 
niet ernstig genoeg zijn om ons gescheiden te houden. 
Voor en aleer ik met zulk een oordeel zou kunnen in- 
stemmen, zou dit door grondige bespreking duideUjk 
moeten worden gemaakt. En in deze beschouwing der 
dingen sta ik niet alleen. In een der laatste nummers 
van De (Christelijke Gereformeerde) Wachter kan 
men het nog lezen, dat wij, naar het oordeel van den 
schrijver, een diep zondigen weg bewandelen, en welis- 
waar niet als heidenen en tollenaren zijn te beschou- 
wen, maar toch slechts dienen te worden behandeld als 
voorwerpen van vermaning, om ons van onzen boozen 
weg te bekeeren. Ik behoef het den broederen hier 
tegenwoordig zeker niet te verzekeren, dat mijn tegen- 
woordigheid hier niet moet worden beschouwd â s een 
bewijs van mijn bereidheid om mijzelven te onder- 
werpen aan eene broederlijke vermaning. Ik zeg dit 
niet uit gemis aan een broederlijken geest. Integen- 
deel verklaar ik mij bereid, tot het welslagen van deze 
vergadering, voor het tegenwoordige de grieven, die 
ik meen te hebben, opzij te zetten en zooveel mogelijk 
te vergeten, en een vriendschappelijke houding aan 
te nemen. Maar wel zeg ik dit, om aanstonds mijn 
meening te kennen te geven en te motiveeren, dat eene 
vergadering als deze dan alleen te rechtvaardigen kan 
zijn en van haar heil te verwaehten is, wanneer ze zich 
ten doel stelt de kwesties, die ons thans scheiden, gron-

dig te bespreken. Als eene inleiding tot zulke eene 
bespreking, alsmede als eene verklaring van ons stand- 
punt, mag dit opstel worden beschouwd.

En dan wil ik beginnen met datgene, waarover we 
het ongetwijfeld alien eens zijn. Allereerst zijn we 
het zeker alien hierover eens, dat de Kerk van Christus 
een is. Ze is een lichaam, een in haar Hoofd, Christus 
Jezus onzen Heere, een in den Geest, vereenigd in den 
band des vredes door het eene geloof, evenals er is een 
God en Vader, Die is boven alien en in alien. Die een- 
heid moet ook in de Kerk op aarde zooveel mogelijk 
worden verwerkelijkt en tot openbaring gebracht. 
Daarom is het ook de heilige en dure roeping van 
alle geloovigen om die ware eenheid te zoeken met al, 
wat in hen is. Wat als Kerk van Christus bij elkaar 
behoort, moet niet gescheiden zijn, nog veel minder 
in een verhouding van vijandschap leven. Alle ver- 
deeldheid dient te worden vermeden. En wie oorzaak 
wordt, dat hetgeen waarlijk een is en bij elkaar be
hoort, toch van elkander wordt gescheurd, zal het oor
deel dragen. We zijn het eens met Calvijn, die ons 
leert, dat de Kerk daarom algemeen of Katholiek ge- 
noemd wordt, “ omdat men geen twee of drie kerken 
kan verzinnen, zonder Christus te deelen, hetgeen niet 
mogelijk is." (Inst. IV, cap. 1, 2). En we willen 
onderschrijven het woord van Bavinck: “Wij kunnen 
ons als Christenen niet diep genoeg verootmoedigen 
over de scheuring en tweedracht, die alle eeuwen door 
in de kerk van Christus heeft bestaan; zij is eene 
zonde tegen God, in strijd met de bede van Christus, 
en veroorzaakt door de duisternis van ons verstand 
en de liefdeloosheid van ons hart". (Dogm. IV, 344).

Toch gaat het daarom niet aan, om aan te dringen 
op de vereeniging van al wat op aarde zich noemt 
met den naam van kerk. Ofschoon het te begrijpen 
is, dat men, gedrongen door een vurige begeerte naar 
een verkeerd opgevatte eenheid der Kerk zich dikwijls 
liet verleiden om door macht of kunstmatige middelen, 
door syncretisme en verloochening van beginsel, zulk 
een eenheid tot stand te brengen, toch mogen we onze 
medewerking aan zulke bewegingen niet geven. De 
verdeeldheid in de Kerk op aarde is nu eenmaal een 
feit. Hetgeen zich kerk noemt op aarde mag zeker 
allereerst worden onderscheiden in ware en valsche 
kerk. Tot de laatste moeten zeker gerekend worden 
die zoogenaamde kerken, die in het geheel niet meer 
rekenen met den Woorde Gods en menschelijke wijs- 
heid verkondigen inplaats van het evangelie van Chris
tus, die hebben afgerekend met de breede grondslagen 
van het Christendom, zooals de Godheid van Christus, 
de verzoening door Zijn bloed, de opstanding en de 
wederkomst van den Heiland. Maar ook hetgeen nog 
in breeden zin des woords tot de ware kerk moet wor
den gerekend, omdat het Woord Gods er in meerdere 
of mindere mate bekend is en verkondigd wordt, be- 
staat in allerlei graad van zuiverheid. Er is verschil
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in zuiverheid van confessie, verschil in betrekking 
tot de bediening der sacramenten, verschil in kerk- 
regeering en verschil in vorm van eeredienst. Af- 
gedacht zelfs van de valsche kerk, gaat het niet 
aan, om al wat nog eenig recht heeft op den naam 
van Kerk onder een kerkelijk dak te brengen. Reeds 
om praktische overwegingen zou dit onmogelijk moe
ten worden geacht. Maar veel zwaarder weegt het 
feit, dat de hoofdroeping der Kerk op aarde is om Gods 
Woord zuiver te bewaren en te verkondigen, en dat 
door zulk een poging tot fusie de waarheid niet slechts 
zou worden verduisterd en meer en meer vervalscht, 
maar eerlang ook geheel verloren zou geraken. Vooral 
hierom heeft de Kerk de roeping tot voortgaande re- 
formatie, opdat zij tegenover allerlei verkeerde invloe- 
den van binnen en van buiten de waarheid mag kunnen 
blijven bewaren en handhaven, zoowel als verder ont- 
wikkelen. Mede hierom kan eene kerk de roeping 
hebben, onder bepaalde omstandigheden, waar het 
binnen een zeker kerkverband onmogelijk wordt ge- 
maakt om de waarheid zuiver te bewaren, tot terugkeer 
en afscheiding. En eindelijk is het juist hierom de 
roeping van elken geloovige, om zich te voegen bij die 
kerk, die naar de overtuiging zijns harten de zuiverste 
openbaring is van het lichaam van Christus. slEr is” , 
zest Bavinck, “ groot verschil in de zuiverheid van de 
belijdenissen en de kerken. En naar de zuiverste heb
ben wij te staan en te streven. Wie daarom tot de 
overtuiging komt, dat de Protestantsche kerk beter is 
dan de Roomsche, en de Gereformeerde zuiverder is 
dan de Luthersche of Remonstrantsche of Doopsge- 
zinde, heeft, zonder daarmede zijne kerk als eene 
valsche te oordeelen, deze te verlaten en bij de andere 
zich aan te sluiten. En in de eigen kerk te blijven, 
in weerwil van veel onzuiverheid in leer en leven, is 
zoolang plicht, als zij ons niet verhindert, om naar 
de eigen beliidenis getrouw te ziin en, zij het ook 
indirect, ons niet dwingt den menschen meer te gehoor- 
zamen dan Gode” . (Dogm. IV, 347). En wij voegen 
hieraan toe, dat wie het anders doet, eenvoudig de 
valsche kerk in de hand werkt. En dit beteekent te- 
vens, dat zoo iemand verhinderd wordt in eigen kerk 
naar de zuiverheid der waarheid te belli den en te wan- 
delen, en er geen andere kerk in den omtrek is, waarbij 
hij zich zou kunnen aansluiten, hij geroenen is te stre
ven naar eene nieuwe en zuivere openbaring der kerk 
op aarde.

Vandaar, dat gereformeerden altiid nadruk hebben 
gelegd on de kennis van de kenmerken der ware kerk.
Gewoonlijk werden drie, soms ook twee van zulke ken
merken genoemd. Ze zijn: de zuivere verkondiging 
van Gods Woord, de rechte bediening der sacramenten,
en de handhaving der kerkelijke tucht. Deze drie 
staan echter niet los naast elkander, en kunnen ten 
slotte alle herleid worden naar het eerste: de zuivere 
verkondiging van het Woord Gods. Waar de zuiver

heid van Gods Woord gehandhaafd blijft, daar zullen 
ook de sacramenten naar dat Woord worden bediend, 
en daar zal ook de kerkelijke tucht worden gehand
haafd. Bovendien is, zooals we reeds zeiden, het de 
hoofdroeping der Kerk om Gods Woord te bewaren 
en te verkondigen en in het midden der wereld te belij - 
den. Waar Gods Woord is, daar is de Kerk; waar de 
kerk is, daar wordt Gods Woord bewaard, geloofd, 
beleden, verkondigd en in praktijk gebracht. Waar 
Gods Woord het zuiverst wordt bewaard, geloofd en 
beleden en verkondigd, daar is de zuiverste openbaring 
van het lichaam van Christus. Bij die kerk hebben we 
ons te voegen. Voor de zuiverheid dier kerk hebben 
we te waken. De eenheid dier kerk hebben we te be
waren. En van haar hebben we gescheiden te houden 
al wat tot openbaring komt als niet tot haar behoo- 
rend.

Voor ons is die zuiverste openbaring van de kerk 
op aarde zonder eenigen twijfel de gereformeerde. 
Dit moet zonder eenige aarzeling worden uitgesproken. 
De zuivere bewaring van het Woord Gods beteekent, 
naar onze innige overtuiging, de handhaving der gere
formeerde waarheid, zooals deze ligt uitgedrukt in de 
Drie Formulieren van Eenigheid. Naarmate een kerk 
dichter bij de gereformeerde waarheid leeft is zij meer 
zuiver; naarmate zij van die belij denis afwijkt, is zij 
in mindere mate zuiver. Wie dit niet zou willen aan- 
vaarden, nam het nog nooit ernstig met eigen belij de
nis. En wie dit niet openlijk durft uitspreken, met 
name in onze dagen, is ontrouw aan de waarheid Gods. 
Het staat dus, met het oog op onze samenkomst en 
samenspreking aldus, dat al wat op den grondslag dier 
gereformeerde belij denis staat, die belij denis hand- 
haaft en in het leven tot openbaring brengt, bij elkaar 
behoort. Zij, die die belij denis omhelzen, behooren of 
onder een kerkelijk dak te leven; of, waar taal en af- 
stand dit onmogelijk maken, als zusterkerken met elk
ander in correspondence te treden. Maar het is ook 
evenzeer waar, dat al wat van deze belij denis afwijkt, 
hetzij in leer of leven of beide, gescheiden moet blijven, 
of gedwongen moet worden, om zich van de gerefor
meerde kerken af te scheiden.

Hierover zijn we, naar ik meen, het alien eens.
Nu bestaan er, sedert 1924 ten ontzent twee kerken- 

groepen, de mogelijke vereeniging waarvan het onder- 
werp onzer bespreking is. Deze kerkengroepen waren 
voor 1924 een. Beide belijden te staan op den grond
slag van de Gereformeerde Belij denis, zooals uitge
drukt in de Drie Formulieren van Eenigheid. Over 
en weer beschuldigt men elkander echter van afwijking 
van die belij denis. De oorzaak van haar gescheiden 
leven sedert 1924 zal ik trachten zoo objectief mogelijk 
te beschrijven. Er ontstond ongeveer 1920 verschil 
van meening over de kwestie der gemeene gratie. Een 
paar broeders, daartoe gedrongen door een steeds toe-
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nemende geest van wereldgelijkvormigheid, die zich 
op meer dan eene wijze in de kerken openbaarde, zoo- 
wel als door het streven van sommigen in de kerken 
naar een breedere interpretatie van de gereformeerde 
waarheid, het tot openbaring komen van wat destijds 
dikwijls een “ nieuwe mentaliteit” werd genoemd, en 
door het feit, dat deze “ nieuwe mentaliteit” , schoon de 
Kuyper van de antithese niet willende, dweepte met 
Kuyper’s “ gemeene gratie” , dachten zich op dit “ leer- 
stuk” in, vergeleken het met Schrift en be1 ijdenis, en 
kwamen tot de slotsom, niet slechts, dat de naam ge
meene gratie of algemeene genade niet deugde, noch 
ook, dat we behoefte hadden aan een betere voorstel- 
hng of verdere ontwikkeling dier leer, maar dat de 
leer zelf in beginsel niet in overeenstemming was met 
de gereformeerde wereld- en levenbeschouwing, en dies 
diende te worden verworpen. Reeds in 1919 had onder- 
geteekende als mederedakteur van The Banner, in ver- 
band met zijne beschrijving en waardeering van het 
Noachietisch verbond, niet onduidehjk zijne gevoelens 
omtrent deze leer geopenbaard. Destijds kwam echter 
niemand tegen zijne voorstelling op. In verband met 
de bekende Janssen-zaak echter, waaraan ondergetee- 
kende een werkzaam aandeel nam, brak de oppositie 
los. Er ontstond strijd. Van weerskanten werden 
brochures geschreven. Protesten werden ingediend 
bij de betrokken kerkeraden. Kort voor de synode 
van Kalamazoo, 1924, kwam de zaak voor de classes. 
En van de classes ging de zaak naar de synode. De 
synode van Kalamazoo legde de kwestie der gemeene 
gratie vast in de bekende drie punten. Deze leerden, 
dat er behalve de zaligmakende genade Gods, die alleen 
de uitverkorenen? geldt, ook eene niet-zaligmakende ge
nade, “gunstige gezindheid” in God is, die algemeen 
is, waarin ook de verworpenen deelen, zooals mede 
moest blijken uit de prediking des evangelies aan alle 
mensehen; dat er een werking des Heiligen Geestes 
is, buiten de wedergeboorte om, waardoor de zonde 
in den natuurlijken mensch en in de samen1 eving werd 
gestuit; en dat door een invloed Gods op hem de na- 
tuurlijke mensch in staat wordt gesteld burgerlijk goed 
te doen. Vervolgens sprak de synode uit, dat de ver- 
klaagde broeders in de grondwaarheden, zooals ze in 
de belij denis geformuleerd zijn, gereformeerd zijn, 
zij het dan ook met een neiging tot eenzijdigheid; dat 
echter onderscheidene uitdrukkingen in de geschriften 
der verklaagde broederen niet wel te rijmen zijn met 
de bovengenoemde drie punten; zij besloot verder de 
broeders, zoowel als de kerken in het algemeen te ver- 
manen om zich te wachten voor eenzijdigheid, alsmede, 
dat er wel oorzaak was om te waarschuwen tegen we- 
reldgelijkvormigheid en misbruik van de leer der ge
meene gratie. De synode nam verder geen actie. Zij ver- 
maande, staande de vergadering, de broeders niet; zij 
eischte van hen geen verklaring of belofte van instem- 
ming met de aangenomen punten, en zij maakte ook de

zaak niet aanhangig bij de betrokken kerkeraden, zoo
als dit wel geschied was b.v. met de zaak Bultema, 1918. 
En dit alles liet de synode na, in weerwil van het feit, 
dat de commissie van praeadvies ad hoc wel tot zulk 
eene vermaning en eisch van het afleggen eener belofte 
staande de vergadering had geadviseerd; alsmede, dat 
de verklaagde broeders het op de vergadering der sy
node, in woord en geschrift, zeer duidelijk hadden uit- 
gesproken, dat zij zich aan de besluiten der synode niet 
konden onderwerpen. Het slot van het protest door 
Ds. H. Danhof nog op dezelfde synode ingediend, luidt 
a’s volgt:

“ Hoewel ik dan ook gaarne toestem, dat onderschei
dene uitdrukkingen in de geschriften van de broeders 
Danhof en Hoeksema niet wel te rijmen zijn met wat 
door de synode in punten A. B. en C. wordt voorge- 
steld, zoo ben ik toch heilig overtuigd, dat hunne uit
drukkingen, mits in het rechte verband gelaten, niet 
wezenlijk in strijd zijn met Belij denis en Schrift. Ge
heel afgedacht dan ook van het feit, dat elk bijzonder 
werk over eenig bepaald punt, juist omdat het bij
zonder is en een bepaald punt betreft, in zekere defini- 
tieve richting moet wijzen; beweer ik, dat de broeders 
ernstiglijk streven naar een rijke en alzijdige voorstel
ling van Gods geopenbaarde waarheid; en dat zulks 
ook wel duidelijk is uit hunne geschriften. Al mogen 
zij dan verschillen van de huidige drie synodale uit- 
spraken, zoo meen ik toch tegenover de synode met 
klem te moeten handhaven, dat hun gevoelens in over
eenstemming zijn met Belij denis en Schrift.

“Waar dit nu mijn innigste overtuiging is, daar zal 
de Synode mij zeker wel verstaan, als ik hiermede 
uitspreek, dat ik het mijne roeping acht voor God en 
de kerken, niet alleen formeel te protesteeren tegen 
deze Synodale besluiten, maar ook praktisehe maat- 
regelen daartegen hoop te nemen, beide als afgevaar- 
digde van Classis Grand Rapids West en als een van 
de twee in betrekking tot bovengenoemde drie punten 
veroordeelde broeders. Ik heb gemeend eerlijkheids- 
halve dit te moeten zeggen” .

Ofschoon de Synode echter geen actie nam, de beide 
classes, waar onder de verklaagde broeders ressorteer- 
den, deden het wel, vooral nadat in de Standard Bearer 
een begin werd gemaakt met de vervulling der belofte, 
die de beide broeders op de vergadering der Synode 
hadden uitgesproken, en de synodale uitspraken onder 
de loupe van hun critiek begonnen te nemen. Zij eisch- 
ten namelijk van de betrokken kerkeraden, dat deze 
hun leeraars zouden plaatsen voor de vraag of zij in- 
stemden met de aangenomene drie punten, en of zij 
wilden beloven, met recht van appel, nooit iets, hetzij 
in het privaat of in het publiek te leeren, dat tegen 
die punten indruischt. Om het heel kort te zeggen, de 
kerkeraden weigerden om aan dezen eisch der classes 
gehoor te geven, en beriepen zich op de synode van
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1926. En de leeraren waren het eens met de kerke
raden. Daarom werden de leeraren geschorst in hun 
ambt, op grond van insubordinatie aan de “ bevoegde 
kerkelijke autoriteiten” . En op denzelfden grond wer
den de kerkeraden afgezet. Wel was er formeel een 
weinig verschil tusschen de actie van Classis Grand 
Rapids Oost en die van Classis Grand Rapids West. 
De eerste verklaarde den kerkeraad van Eastern Ave, 
buiten het kerkverband, de laatste zette den kerkeraad 
van Kalamazoo I eenvoudig af. Maar wezenlijk ver
schil was er ook in dit opzicht niet, daar immers ook 
Classis Oost als grond voor haar actie aangaf, dat de 
kerkeraad van Eastern Ave. schuldig stond aan in
subordinatie aan de “bevoegde kerkelijke autoriteiten” . 
Door een latere classis werden de predikanten afgezet 
uit hun dienst.

De kerkeraden en predikanten bleven echter fun- 
geeren in hun dienst, en stoorden zich aan de besluiten 
der classes niet. Het overgroote meerendee! hunner 
gemeenten stond daarbij aan de zijde der kerkera
den. Ook vereenigden ze zich aanvankelijk en pro- 
visioneel, tezamen met den kerkeraad van Hope, die 
met zijn leeraar, Ds. G. M. Ophoff intusschen in het 
geding betrokken was geworden en mede afgezet door 
Classis Grand Rapids West. Later werd ook nog Ds. 
D. Jonker nadat hij zijn bezwaren tegen de Drie 
Punten had ingediend, afgezet door Classis Zeeland. 
Tot aan 1926 noemden ze zich Protesteerende Christe
lijke Gereformeerde Kerken. Maar toen hun beroep 
op de synode van 1926 door deze vergadering was af- 
gewezen, omdat wij buiten het kerkverband stonden, 
(Acta 1^26) organizeerden ze zich in definitieve kerk- 
formatie onder den naam van Protestantsche Gerefor
meerde Kerken. En ze zijn tot op den huidigen dag 
staande gebleven en ook toegenomen in aantal. Ik 
meen te mogen zeggen, dat we het ook alien eens 
kunnen zijn over deze beschrijving van de wording 
der Protestantsche Gereformeerde Kerken en de histo- 
rische aanleiding en oorzaak van ons gescheiden le
ven.

En nu kom ik tot de vraag, waarvoor deze ver
gadering zich geplaatst ziet, zij het dan ook niet in 
officieelen zin: Is het eisch, dat de geslagen breuke 
geheeld worde? Is het mogelijk? En is het .wensche- 
lijk?

De eerste vraag is hier de voornaamste en, in 
zekeren zin, ook de beslissende. Zij kan en moet im
mers ook zoo gesteld worden: is het de wil Gods, dat 
genoemde kerkengroepen vereenigen ? Wanneer het 
God’s wil is, dan zal het zeker moeten. Dan staan we 
zeker voor de roeping, om door het geloof al onze krach- 
ten in te spannen, om deze vereeniging tot stand te 
brengen. Op deze roeping heeft Dr. Schilder meer 
dan eens nadruk gelegd, beide in Nederland en ge- 
durende zijn verblijf alhier. En we zijn het met hem

eens, dat hetgeen naar Gods wil bij elkaar behoort, wij 
niet mogen scheiden of gescheiden laten. En ik heb ge
noeg geloofsvertrouwen, om tevens uit te spreken, dat 
hetgeen naar Gods wil onze roeping is, ook kan worden 
volbracht. Als het mij duidelijk wordt, dat het waar- 
lijk Gods wil is, dat de Protestantsche en Christelijke 
Gereformeerde Kerken de breuke heelen, die geslagen 
is, en dat ze weer onder hetzelfde kerkelijk dak als 
broeders samenleven, dan verklaar ik mij bereid, om 
te doen, wat in mijn vermogen is, om bijkomstige en 
persoonlijke zaken en grieven in den rechten weg te 
vereffenen. De hoof dvr aag, waarvoor we thans staan, 
is dus: wil God het?

En het antwoord op deze vraag hangt voor mij 
geheel af van het antwoord op een andere: staan wij 
metterdaad samen op den grondslag der gereformeerde 
belijdenisschriften? Het is de kwestie der waarheid, 
die heel deze samenspreking dient te beheerschen. En 
dat wil zeggen, dat we de kwestie der gemeene gratie, 
inhoudende ook de in 1924 aangenomene drie punten, 
grondig dienen te bespreken. Eerst vereenigen in 
de hoop, dat we daarna de kwesties zullen kunnen op- 
lossen, zou thans niet meer kunnen. Voor 1924 had 
dit wel gekund. Sedert dien hebben we historie ge- 
maakt, en die geschiedenis eenvoudig ignoreeren zou 
onmogelijk blijken. De Christelijke Gereformeerde 
Kerken hebben de drie punten aangenomen, en later 
verdedigd; wij hebben ze verworpen en op allerwijze 
bestreden, tot in bijzonderheden aangetoond de gron- 
den, waarom wij ze ongereformeerd achten. Zal het 
ooit tot eene vereeniging komen, dan is bespreking van 
de waarheid, van de kwestie der gemeene gratie en van 
de drie punten in het bijzonder, allereerst eisch. En 
er zijn m.i. slechts twee mogelijkheden, die we in het 
abstract wederzijds mogen toegeven mogelijkheden te 
zijn. In de eerste plaats laat de mogelijkheid zich 
denken, dat de Christelijke Gereformeerde broeders ons 
overtuigen, dat wij in 1924 hebben gedwaald, toen we 
weigerden de drie punten te onderteekenen; en daartoe 
willen we hun gaarne door middel van deze samen
spreking ruimschoots gelegenheid geven. Andrerzijds 
bestaat de mogelijkheid, dat wij hen overtuigen, dat de 
drie punten ongereformeerd zijn, dat de synode van 
1924 ze nimmer had mogen aannemen, dat ze dus on- 
voorwaardelijk moeten worden terruggetrokken. En 
daartoe geven hunnerzijds de Christelijke Gerefor
meerde broeders ons even ruimschoots de gelegenheid. 
Gelukt het hun om ons te overtuigen, dan zullen wij 
erkennen, dat we gedwaald hebben en met hen op de 
basis der drie punten vereenigen. Gelukt het ons hen 
te overtuigen, dan erkennen zij, dat ze dwaalden in 
1924, dan worden straks de drie punten herroepen, en 
dan gaan zij met ons staan op denzelfden confes- 
sioneelen grondslag. Zoo alleen mag het. Elke andere 
weg is de weg van compromis, dien ik zal blijven wei- 
geren te bewandelen. :
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Gelukt het ons langs dezen weg tot samenstemming 
te komen, dan is zeer zeker het voornaamste doel van 
deze samenspreking bereikt. Ook dan blijven er wel 
moeilijkheden over. We mogen ons die niet ontvein- 
zen. In de eerste plaats mogen we de houding van 
ons volk, ik bedoel nu met name ons Protestantsche 
Gereformeerde volk, niet buiten rekening laten. De 
meesten van het thans nog levende geslacht hebben de 
geschiedenis van 1924 meegemaakt, en gevoe'en zich 
daarover nog altijd diep gekrenkt. Synodale vereeni
ging bij locale verdeeldheid, zooals dat indertij d het 
geval was met de A- en B-kerken in Nederland acht 
ik niet gewenscht. Ook ons volk moet overtuigd zijn, 
dat vereeniging roeping is. Zij zullen dan ook op de 
hoogte moeten gehouden worden van den loop en de re- 
sultaten onzer besprekingen. Bovendien zijn er grie- 
ven, die zeker in den weg van Gods Woord alleen mogen 
worden vereffend. En dan is er ook in deze laatste 
veertien jaren geschiedenis gemaakt. Wij hebben onze 
eigene kerken, thans een en twintig in aantal. We 
hebben onze eigene organisatie. Reeds jaren hebben 
we als classis vergaderd, en we staan thans op het 
punt om ook over te gaan tot het organiseeren van eene 
synode. We hebben onze eigene theologische school, 
waaraan we op het punt staan eene preparatoire cursus 
toe te voegen. We hebben onze eigene predikanten ge- 
vormd. We hebben onszelven nieuwe eigendommen 
aangeschaft met een waarde van enkele honderden dui- 
zenden dollars, voor het meerendeel schuldvrij. Maar 
ook hebben onze kerken zich in deze laatste jaren 
ontwikkeld, en is deze ontwikkeling mij ns bedunkens 
van dien aard geweest, dat we verder uit elkaar ge- 
gaan zijn sedert de scheiding van 1924. Niet alleen, 
dat uwe kerken zich hebben ontwikkeld in de richting 
van de drie punten, terwijl wij ons in tegenover ge- 
stelde richting hebben bewogen, maar ook zijn er sedert 
1924 uitspraken gedaan, waardoor we verder van elk
ander verwijderd zijn geraakt. Daar is de kwestie van 
de verhouding der meerdere vergaderingen tot den 
kerkeraad. Wij hebben de autonomie der plaatselijke 
kerk gehandhaafd, gij hebt uitgesproken, dat classis 
en synode werkelijk met hoogere macht bekleed zijn 
boven den kerkeraad. Bovendien verschillen we van 
standpunt inzake de unions, inzake de echtscheiding, 
inzake den doop van aangenomen kinderen. Al deze 
verschillen liggen daar nu eenmaal. En deze maken de 
samensmelting niet gemakkelijker. Desniettemin wil 
ik het standpunt aanvaarden, dat, indien we werkelijk 
tot samenstemming kunnen komen inzake de gemeene- 
gratie kwestie, met name de drie punten, we in hoofd- 
zaak het doel van deze samenspreking hebben bereikt 
en we hoop mogen koesteren, dat de vereeniging tot 
stand zal komen. Daarom dient hier alle nadruk op 
te vallen. Hoe lang deze samenspreking duurt is een 
kwestie van geen belang. Hoe dikwijls we ook zouden 
moeten confereeren, we blijven bij ons voornemen om

de kwesties grondig te bespreken. Willen we deze con- 
ferenties houden onder leiding van Dr. Schilder, we 
laten hem straks maar weer overkomen. Willen we 
daarbij een of meer der andere Nederlandsche hooglee- 
raren verzoeken, om met ons te confereeren, er is 
hoegenaamd geen bezwaar. De wereld is tegenwoordig 
klein, en het geld komt er zeker. Hebben de Christe
lijke Gereformeerde broeders liever, dat Dr. Hepp ook 
bij onze samensprekingen tegenwoordig zij, het maakt 
ons niet uit. Maar op een ding willen we staan: gron
dige samenspreking over de gemeene gratie en over de 
drie punten in het bijzonder is absoluut eisch. Een 
ander doel mogen deze conferenties niet hebben, noch 
zich voorstellen.

Over hetgeen ik tot dusver gezegd heb, zal onder 
ons wel weinig of geen verschil van gedachten be- 
staan.

In hetgeen ik verder ga zeggen bied ik u een in
lei ding onzerzijds op de bespreking onzer leerstelige 
geschillen, deze inleiding natuurlijk onderwerpende 
aan uwe vrije bespreking en kritiek. Raadzaam zou 
ik het achten, indien ook door een der Christelijke 
Gereformeerde broederen zulk een inleiding geboden 
werd. Dat maakt de bespreking definitief. En we 
hebben dan tevens iets zwart op wit, zoodat er later 
geen misverstand kan ontstaan over hetgeen hier door 
ons besproken werd. En eindelijk maakt dit het ge
makkelijker om ons volk op de hoogte te houden met 
den gang en de resultaten onzer bespreking. In deze 
inleiding bied ik u onze beschouwing van wat gemeene 
gratie wordt geheeten. Ik ga eerst over de zoogenaam- 
de algemeene genade in het algemeen spreken, daarna 
over de drie punten, om eindelijk een twintigtal stel- 
lingen u voor te leggen ter overweging.

Het probleem der zoogenaamde gemeene gratie 
betreft de kwestie van Gods houding tegenover en in- 
werking op het geheel der geschapene dingen in hun 
onderlingen samenhang en hunne ontwikkeling in den 
tijd, in verband met en in overeenstemming met Gods 
Raad in het algemeen, de predestinatie met verkiezing 
en verwerping, de realizeering van Gods eeuwig ver- 
bond, genade en zonde, gunst en toorn, natuur en ge
nade, schepping en herschepping, Adam en Christus, en 
vraagt naar de plaats en roeping van Gods volk in en 
tegenover de tegenwoordige wereld. Zullen we de 
kwestie in haar geheel bespreken, dan mogen we haar 
niet enger opvatten. En zoo opgevat is het een vraag 
van groot gewicht, beide voor leer en leven.

En dan gaan we uit van de Schriftuurlijke idee, 
dat alle schepselen een zijn. God schiep in den be- 
ginne geen aggregaat van los naast elkander staande 
schepselen, maar eene wereld, een kosmos, een harmo-
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nisch, organisch geheel. God is een. De wereld is ook 
een. In het middenpunt van de aardsche schepping 
stond de mensch. Hem had God geformeerd naar Zijn 
eigen beeld, zoodat hij in creatuurlijken zin op God 
geleek, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. 
Deze mensch stond aan de spitse der schepping, als 
koning over de aardsche wereld. En hij stond in Gods 
verbond der vriendschap van den beginne. En in die 
verbondsbetrekking wilde God zijn souvereine Vriend 
zijn, hem de zaligheid van de gemeenschap Zijner 
vriendschap doen smaken, waarin het leven ligt; en in 
die verbondsbetrekking stond de mensch als vriend- 
kneeht des Allerhoogsten, om Hem in de aardsche 
schepping te vertegenwoordigen, aller schepselen lof 
en eer in zijn eigen hart op te nemen, te vertolken en 
uit te spreken voor het aangezicht Gods, den Heere 
zijn God hartelijk lief te hebben, en in den naam en 
naar den wille Gods over alle schepselen te regeeren. 
Hij was ambtsdrager, profeet, priester en koning, met 
de opdracht, den eisch en ook het recht, de macht maar 
ook het gezag, om de schepping aan zich te onderwer- 
pen en te bebouwen. In zijn hart lag het geesteli jk- 
ethisch middenpunt der schepping Gods. En door dat 
middenpunt was de gansche schepping in liefde ver- 
bonden aan God Zelf. Ook de schepselen waren, een 
iegelijk naar zijn aard, opgenomen in Gods vriend- 
schapsverbond en deelden in de goede gunste des Hee- 
ren. En ook die schepselen stonden, gedragen door 
Gods alomtegenwoordige kracht, door den mensch en 
een ieder op zijn eigen plaats en naar zijn eigen aard, 
in den dienst Gods. En ook thans nog onderhoudt en 
regeert, volgens onze belij denis, de Heere God alle 
schepselen, om den mensch te dienen, opdat de mensch 
zijn God diene. (Art. XII, Ned. Gel. Bel.).

Nu werd in deze harmonische verhouding aller 
dingen tot God eene breuke geslagen door de zonde. 
Alleen maar moeten we er aanstonds nadruk op leggen, 
dat de breuke geslagen werd in het geestelijk-ethisch 
middenpunt van de aardsche kosmos, in het hart van 
den mensch. Er kwam van des menschen zijde bonds- 
breuk. De breuk is dus geesteli j k-ethisch van aard. We- 
zenlijke verandering werd in de verhouding der dingen 
niet aangebracht door de zonde. De zonde kan nooit ten 
gevolge hebben, dat de schepping zou worden vernie- 
tigd, noch ook dat de onderlinge betrekking tusschen de 
schepselen en de betrekking der schepselen tot den 
mensch wezenlijk zou worden veranderd, zoodat b. v. de 
schepping in een chaos zou zijn verkeerd, indien er geen 
gemeene gratie tusschenbeide ware getreden. Wel 
torst het schepsel in verband met den gevallen mensch 
tijdelijk den vloek, is het der ijdelheid onderworpen, 
maar de eenheid der schepping werd niet verbroken, 
de natuurlijke, organische saamhoorigheid der schep
selen bleef gehandhaafd. En wel werd de gevallen 
mensch in zijn gaven en krachten en natuurlijk licht 
jseer beperkt, zoodat hij slechts eenige overblijfselen

van natuurlijk licht heeft overig behouden, maar ook 
in zijn gevallen staat bleef hij zijn positie behouden 
aan de spitse der schepping. En ofschoon het niet kan 
worden gezegd, dat hij nog altijd ambtsdrager Gods is, 
en dat hij dus het recht heeft om in Gods Huis te 
dienen, voor den eisch, om in zijn positie in de schep
ping met alle gaven en middelen, zijn God in liefde te 
dienen, staat hij zeer zeker nog altijd. Dit laatste kan 
hij echter niet, wil hij niet en kan hij niet willen. 
Want een geesteli j k-ethische breuke werd geslagen in 
de betrekking van den mensch tot God. Het leven zij ns 
harten sloeg in zijn tegendeel om. De werking van 
het beeld Gods, waardoor hij met verstand en wil en 
al zijne krachten naar God uitging in den staat der 
rechtheid, werd in haar tegendeel omgezet. Hierop 
dient mede alle nadruk te vallen. Het is niet genoeg 
om te zeggen, dat de mensch door den zondeval het 
beeld Gods verloor, nog veel minder is het juist om te 
zeggen, dat hij dat beeld gedeeltelijk verloor. Indien 
dit laatste het gevolg is van de onderscheiding van het 
beeld Gods in engeren en in ruimeren zin, is het beter 
deze onderscheiding te laten varen. Maar het beeld 
Gods sloeg in zijn tegendeel om. Zijn licht werd 
duisternis, zijne kennis verkeerde in leugen, zijne ge
rechtigheid werd ongerechtigheid en zijne heiligheid 
onreinheid en rebellie in al zijn willen en genegen- 
heden . Zijne liefde verkeerde in vijandschap tegen 
God. De zonde is niet slechts een gebrek of gemis, 
maar privatio actuosa. En de knecht en bondgenoot 
des Heeren werd een vriend en bondgenoot des duivels. 
Ook zoo blijft God echter door Zijne voorzienige kracht 
de schepping dragen en regeeren. En het geheele or
ganische bestand der dingen bleef wezenlijk onaan- 
getast. Komt hierin nu geen verdere verandering, 
dan wordt het eindresultaat der geschiedenis, dat de 
voldragen geesteli j k-ethische vrucht van het leven 
der schepping wordt het tegenovergestelde van het
geen zij naar Gods scheppingsordinantie behoort te 
zijn.

Dit alles, schoon gewerkt door de moedwillige on- 
gehoorzaamheid van den eersten mensch, had echter 
plaats naar den raad en het willen Gods. Ongelukken 
gebeuren er uit Gods oogpunt niet. God is God. Hij 
is in den hemel en doet al zijn welbehagen, niet slechts 
in weerwil van de pogingen van satan en zonde, maar 
ook door die pogingen. Altijd gaat Hij recht op Zijn 
doel af. Van een verhinderd worden door het schepsel 
is nooit sprake. En bij Hem is geen verandering noch 
schaduw van omkeering. Ook de zondeval is volkomen 
naar den raad Zij ns widens en dient Hem in het be- 
reiken van Zijn doel. En Hij had wat beters over ons 
voorzien. Zijn einddoel was met de ruste van den 
zevenden dag niet bereikt. Zij was slechts beeld van 
de eeuwige ruste in den eeuwigen en hemelschen taber- 
nakel, in het eeuwige koninkrijk, waarin alle dingen in 
Christus als hun hoofd zullen zijn vereenigd, alle
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dingen in hemel en op aarde in het hart van Christus 
eeuwiglijk hun middenpunt zullen hebben. Hij toch is 
het Beeld des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene 
aller creature, en dat wel als de Eerstgeborene uit de 
dooden, het Hoofd des lichaams, het Begin, opdat Hij 
in alles de Eerste zou zijn. En door Hem zijn alle 
dingen geschapen, die in de hemel en en die op de aar de 
zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, 
hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij, mach- 
ten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. 
En het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem 
al de volheid wonen zou. Col. 1:15-19. Zoo staat het 
naar Gods eeuwig raadsbesluit. Het eeuwig Verbond 
der vriendschap Gods moet in Christus worden be- 
vestigd en door Hem worden opgevoerd naar zijn 
eeuwige en hemelsche eindbestemming, wanneer de 
tabernakel Gods bij de menschen zijn zal. Daarom 
handhaaft God dan ook aanstonds bij den val Zijn ver
bond, in weerwil van satan en zonde, doch nu dat 
Verbond, zooals het eeuwig vastgelegd is in Christus. 
Door de realizeering van dat Verbond aanstonds bij 
den val wordt de vriendschap met den Satan in het 
hart des menschen teniet gemaakt en door de werking 
der genade vijandschap tegenover Satan in des men
schen hart gewrocht. Hier echter krijgen we te doen 
met den raad der predestinatie. Want niet alle kin- 
deren Adams zijn verordineerd om in het eeuwig ver
bond van Gods vriendschap in te gaan. De genade 
loopt langs de lijn der verkiezing. De kern alleen 
wordt door de genade geraakt, de bolster wordt ver- 
worpen. Juist hierdoor komt de antithese in de wereld. 
Immers ook thans blijven de schepselen in natuurlijken 
zin tijdelijk bestaan in organischen samenhang. Ook 
de genade brengt, evenals de zonde, geen wezenlijke 
verandering aan in het tijdelijk bestand der dingen. 
God heeft uit eenen bloede het gansche geslacht der 
menschen gemaakt. Uit bloot natuurlijk oogpunt zijn 
alle menschen een. En nog altijd staat die mensch in 
organisch verband met den kosmos, temidden waarvan 
hij leeft, zich beweegt en ontwikkelt. Er is dus geen 
dualisme. Natuur en genade zijn geen tegenstellingen. 
En reeds thans mag worden gezegd, dat genade nooit 
oorzaak kan worden, dat hij, die haar deelachtig 
wordt, uit de wereld ga. Wel wordt door de breuke 
der zonde en het intreden der genade, de laatste loopen- 
de langs de lijn der verkiezing, de antithese van zonde 
en genade in het leven geroepen. Alle dingen blijven 
bestaan en zich ontwikkelen naar hun eigen aard, ge- 
dragen door Gods almachtige kracht, in onderlingen 
samenhang. Maar temidden van dit tijdelijk bestand 
der dingen ontstaat en ontwikkelt zich de geesteli j k- 
zedelijke antithese van zonde en genade, van licht en 
duisternis, van liefde Gods en vijandschap tegen Hem, 
van leven en dood, van hemel en hel. En door dit alles 
doet God al Zijn welbehagen en voert Hij alle dingen 
heen naar hun eeuwige eindbestemming, de eindelijke

scheiding van kaf en koren, de eeuwige verwerkelijking 
van het Verbond Zijner vriendschap.

Genade is dan ook nooit gemeen.
Het woord genade komt in verschillende beteekenis- 

sen in de Heilige Schrift voor. De tijd ontbreekt ons, 
om thans hierop in bijzonderheden in te gaan. Doch 
vergun mij om even de lijn aan te duiden, die we in 
de Schrift meenen te vinden aangaande dit begrip. 
Het woord chen heeft in de Schrift de beteekenis 
van buiging, neiging, aantrekking, schoonheid, be- 
valligheid, gunst; de afleiding van het word charis 
is minder zeker, doch het is duidelijk, dat ook in 
het Nieuwe Testament het woord genade een veel- 
zijdige beteekenis heeft. Het beteekent aangenaam- 
heid, gunst, verbeurde gunst, genadewerking en ge- 
nadeweldaden, dank. In de brieven van den apostel 
Paulus komt het woord dikwijls voor in tegenstelling 
met verdienste en werk. Een vergelijking van vele 
Schriftuurplaatsen, waar het woord genade voorkomt, 
leert ons het volgende. God is in volstrekten zin de 
genadige. Hij is genadig afgedacht van eenige relatie 
tot het schepsel. Genade is een deugd Gods. Hij is 
in Zichzelven genadig. Want Hij is de volstrekt en 
oneindig goede en heerlijke God, het inbegrip van 
alle volmaaktheden. Daarom is Hij ook de bevallige, 
de aantrekkelijke, de gratieuze God. Liefelijkheden 
zijn in Zijne rechterhand eeuwiglijk. En als de Drie- 
eenige God aanschouwt en kent Hij Zichzelven op het 
volmaakst, wordt Hij tot Zichzelven aangetrokken, 
mint Hij Zichzelven, heeft Hij aan Zichzelven een wel- 
gevallen. Maar God heeft ook een welgevallen aan 
het schepsel. Hij heeft Zich immers dat schepsel, met 
name den mensch, die naar Zijn beeld geformeerd is, 
en in den allerhoogsten zin des woords Zijne Kerk in 
Christus als haar Hoofd, schoon gedacht. Daarom 
heeft Hij ook aan het schepsel een welgevallen, om 
Zijns naams wil en vindt het genade in Zijne oogen, 
overlaadt Hij dat schepsel met de bewijzen Zijner 
gunst en trekt het tot Zich met koorden der liefde in 
Zijn eeuwig vriendschapsverbond. Ligt dat schepsel 
nu in schuld en zonde, zoodat het in zichzelven geen 
voorwerp van Gods welgevalligheid en gunst zijn kan, 
maar, integendeel voorwerp is van Zijn toorn en af- 
keer; en is dan dat schepsel van eeuwigheid door Gods 
souvereine genade in Christus gezien, verkoren, ver
ordineerd om den beelde des Zoons gelijkvormig te 
worden, gerechtvaardigd en verheerlijkt, kostelijk be- 
vonden in Zijne oogen en in Gods beide handpalmen 
gegraveerd; en gaat dan die eeuwige genade naar het 
schepsel uit, dan is die genade in de eerste plaats ver
beurde gunst en staat ze in volstrekten zin tegenover 
werk en verdienste. Die genade delgt alle onze over- 
tredingen uit, rechtvaardigt ons in het bloed des 
kruises, geeft ons de aanneming tot kinderen, het recht 
op het eeuwige leven. Maar in de tweede plaats is die 
genade ook een kracht en werking in ons, waardoor
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wij van de afstootelijkheid en overheersching der 
zonde verlost worden, den beelde des Zoons gelijk- 
vormig worden, Gode welgevallig worden, vervormd 
worden naar het beeld, dat Hij van ons in Zijne hand- 
palmen heeft gegraveerd. En dan wordt eindelijk ook 
voor dien door genade geredden zondaar, in zijne er- 
varing en voor zijn bewustzijn, God weer de alleen 
Goede, de aantrekkelijke en bevallige God, Wiens 
goedertierenheid beter is dan het leven en die waardig 
is om alleen te ontvangen alien lof en aanbidding en 
dankzegging. Hij valt in aanbidding voor dien God 
neer en geeft Hem char is.

Zoo zouden wij in het algemeen de lijn willen trek- 
ken.

Wij meenen dan ook, dat er geen wezenlijk verschil 
te stehen is tusschen zulke begrippen als genade, liefde, 
goedertierenheid, goedheid, barmhartigheid, en welke 
andere aanverwante begrippen er ook in de Schrift 
mogen voor komen. Men heeft wel gemeend, dat men 
dichter bij de waarheid kwam, wanneer men in den 
term “gemeene gratie” het laatste woord zou vervan- 
gen door een ander, zooals gunstige gezindheid, goed
heid of goedertierenheid, doch wezenlijk maakt dit 
geen verschil. In den diepen grond beteekenen al deze 
begrippen hetzelfde, en zijn ze een.

Men zal dan ook kunnen verstaan, dat in het licht 
van boven gegeven omschrijving, wij nooit van ge
meene gratie kunnen spreken. Het zondige en bedor- 
vene schepsel kan qua talis Gode nooit welgevaPig zijn, 
doch is voorwerp van Zijn afkeer, toorn en verbolgen- 
heid, haat en vloek. Slechts zooals datzelfde schensel 
in Christus is ingezet en van eeuwigheid, gezien, kan 
het Gode welgevallig zijn en voorwerp van Zijn sou- 
vereine gunst. Slechts van uit dien eeuwigen raad der 
verkiezing kan Gods genade in Christus tot hem uit- 
gaan. En zoo is het dan ook metterdaad. Er gaat 
van uit het eeuwig welbehagen Gods in Christus eene 
genadewerking uit op den verkoren kern van ons ge- 
slacht in verband met het orginisch geheel der schep
selen. En door dat wonder der genade wordt die ver
koren kern in Christus, altijd in verband met het ge
heel der dingen, uit duisternis en schuld en zonde en 
dood en vloek en ijdelheid, gered, verlost, bevrijd, ver- 
heerliikt, oogeheven tot in den staat der hemelsche 
heerlijkheid van Gods Verbond der vriendschap. Maar 
evenzeer blijft de toorn Gods op den verworpen bolster 
buiten Christus, en gaat er eene werking uit van Gods 
afkeer en toorn, verbolgenheid en verstooting en ver- 
harding, waardoor deze verworpen bolster rijp wordt 
voor het verderf. In dit alles gaat God recht op Zijn 
doel af. Hij neemt nooit een omweg. Hij keert nim- 
mer op Zijne schreden door de historie terug. Zijn 
werk wordt nimmer gefnuikt. Zijn doel wordt op geen 
enkel moment der historie verlideld. Deze ontwik
keling en werking van Gods genade en afkeer, aantrek- 
king en wegstooting, zegen en vloek, verteedering en

verharding, gaat gestadig door, naar Zijn eeuwig wel
behagen en in verband met de werking Zijner voorzie- 
nigheid en de organische ontwikkeling van ons geslacht. 
Men kan dan ook in eigenlijk zin van geen stuiting van 
dit proces spreken. Weliswaar komt het einde niet 
aanstonds bij het begin. De ontwikkeling of wilt ge 
het proces van genade en zonde is naar Gods welbe
hagen en door Zijn voorzienig bestel gebonden aan de 
organische ontwikkeling van ons geslacht in verband 
met het organisch bestand van alle dingen. Maar dat 
proces wordt niet gestuit. Het gaat zoo snel als het 
maar kan. Want Christus komt haastelijk en Zijn 
loon is met Hem, om een iegelijk te vergelden naardat 
zijn werk zijn zal.

Zoo stePen wij ons voor de houding en werking 
Gods ten opzichte van het organisch geheel der tij de
li jke dingen, in verband met den raad en het welbe
hagen Gods, het verbond Zijner vriendschap, zonde en 
genade, schepping en herschepping, Adam en Christus, 
het natuurlijke en het geestelijke. Wij hebben dus, 
dit zal men verstaan, inderdaad geen individualistische, 
particularistische opvatting van het groote werk der 
redding door de genade Gods. Noch ook betrekken 
wij de organische beschouwing alleen op de Kerk als 
het lichaam van Christus, als de nieuwe menschheid. 
Dit laatste doet wel Dr. Kuyper. Hij heeft wel oog 
voor het feit, dat God geen aantal individuen heeft uit- 
verkoren, om hen als de afgebroken takken van den 
boom van ons geslacht te redden, maar dat het orga- 
nisme, als lichaam van Christus, als de eigenlijke 
menschheid door God wordt gered en verheerlijkt. 
Maar hij past deze gedachte verder niet toe op het 
organisch geheel der schepselen. Daardoor komt het, 
dat hij spreekt van eene oorspronkelijke schenpings- 
gedachte, die door God in den tijd wordt gerealizeerd. 
Daardoor komt het, dat hij het altijd voorstelt, alsof 
er door satan een breuke, een wezenlijke breuke werd 
geslagen in Gods werk, en dat zonde en dood ook werke
lijk zouden verhinderen, dat God Zijn oorspronkelijke 
scheopingsgedachte zou realizeeren, ware het niet, dat 
de gemeene gratie hier stuitend tusschenbeide ware ge- 
treden. Hiertoe laat hij God ook een verbond der 
vriendschao sluiten met de goddelooze wereld buiten 
Christus, ondat de zondige mensch partij zou kunnen 
zijn aan de zijde Gods tegen satan. En zoo laat hij 
den mensch een betrekkelijk goed scheppingsleven 
7even, uit het beginsel van een zekere gerechtigheid, 
die hem door de gemeene gratie gelaten werd, en heeft 
hij ruimte voor de voorstelling van den zondigen 
mensch, die bij de gratie Gods cultuur beoefent. Heel 
de geschiedenis wordt daardoor eigenlijk een interim. 
God voert den raad Zijner verkiezing uit, en redt de 
nieuwe menschheid; maar daarnaast loopt er een lijn 
van gemeene gratie, waarlangs God Zijne oorspronke
lijke scheppingsgedachte realizeert. Wij betrekken 
echter alle schepselen in onderling verband binnen den
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kring van de organische beschouwing, en maken dan 
onderscheid tusschen den verkoren kern en den ver
worpen bolster. En wij houden staande, dat er op het 
geheel der geschapene dingen in organisch verband 
met elkander, eene werking van Gods genade maar 
ook van Zijn afkeer, van Zijne gunst maar ook van 
Zijn toorn, van verkiezing maar ook van verwerping 
uitgaat, naar den raad Zij ns willens en naar den aard 
der schepselen, een iegelijk op zijne eigene plaats in 
het geheel

Zoo verstaan wij het, dat God de wereld liefheeft, 
in haar verkoren kern, opdat immers een iegehjk die 
gelooft zalig worde, maar de toorn Gods blijft op wie 
niet gelooft. Zoo verstaan wij, dat Christus het Hoofd 
is der gemeente, maar ook het Begin der schepping 
Gods en daarom ook het einde, de Eerstgeborene aller 
creature en de Eerstgeborene uit de dooden, in Wien 
alle volheid wonen zou, en door en tot Wien alle din
gen geschapen zijn. Zoo verstaan wij, dat God bij 
Zichzelven heeft voorgenomen om alle dingen, beide die 
in den hemel en die op de aarde zijn, tot een te ver- 
gaderen in Christus. Zoo kunnen wij ook verstaan het 
verbond met Noach, dat zeker geen apart verbond is 
met de wereld buiten Christus, maar Gods eeuwig ver
bond der vriendschap, geopenbaard aan de pas door 
den vloed geredde kerk, met de verkoren kern in Chris
tus in verband met het geheel der geschapene dingen. 
Noach werd erfgenaam der wereld door de genade 
Gods. Het teeken daarvan hebben we in de alles om- 
spannende, door het zonnelicht op de donkere wolken 
afgeteekende regenboog. Zoo verstaan wij ook, dat er 
eene werking van Gods genade uitging door de predi
king van Jona op Nineve, beeld van de wereld, waarin 
de opgestane Christus straks Zijne triumfen zal vieren, 
en dat Nineve zich op de prediking van Jona bekeerde. 
Er waren daar immers ook duizenden van kinderen, 
die het onderscheid niet kenden tusschen hune rechter- 
en linkerhand, en bovendien “veel vee” !

Men zal in het licht van het voorgaande ook ver
staan, dat wij niets gemeen hebben met de wereld- 
mijdende anabaptisten. Wel willen wij niet van de 
wereld zijn. Synthese kennen we nergens. Wij h.uwen 
Athene niet aan Jeruzalem. Wij beoefenen in naam der 
gemeene gratie geen cultuur in samenwerking met de 
goddelooze wereld. Wij willen de antithese. Wel ver
staan wij de natuurlijke saamhoorigheid van heel ons 
geslacht in verband met alle dingen. Wij willen dan 
ook niet uit de wereld gaan. Alle dingen hebben we ge
meen. Met dezelfde middelen, gaven, talenten en krach
ten als de “ wereld" werken wij. We hebben te doen 
met en gebruik te maken van dezelfde instellingen, van 
huisgezin, maatschappij, staat en kerk. Ook kan het 
niet de roeping van den Christen zijn om de wereld als 
zoodapig te verbeteren, iets dat onmogelijk is. Maar 
wel isHiet zijne roeping om heel zijn leven, in verband 
met alle dingen en door alle mogelijke middelen, uit

het nieuwe levensbeginsel der wedergeboorte te leven, 
tegenover het leven, dat uit het beginsel der zonde op- 
komt. En wel is het tevens zijne roeping om in deze 
wereld de zaak van Christus, de zake van den Zoon 
Gods in woord en wandel te vertegenwoordigen. Aan 
dat doel onderwerpt hij zooveel mogelijk alle dingen, 
en tot het realizeeren van dat doel gebruikt hij ahe 
middelen en instellingen, die hem ten dienste staan. 
Wij willen in de wereld, maar niet van de wereld zijn. 
Wij willen het christelijk huisgezin, de christelijke 
maatschappij, de Christelijke overheid en staat, Chris
telijke scholen, Christelijke wetenschap en Christelijke 
cultuur in het algemeen. Het ligt in den aard der zaak, 
dat de realizeering van deze dingen in concrete niet 
altijd en overal gelukken. De wereld is machtig en 
ontneemt ons dikwijls onze middelen en positie. Het 
mag in een klein land als Nederland met een betrekke- 
lijk sterk Christelijke bevolking b. v. tot op zekere 
hoogte mogelijk zijn, om Christelijke politiek te be
oefenen en van een Christelijke overheid te spreken, 
in ons land is dit schier ondenkbaar. Sommige perio- 
den in de geschiedenis zijn daartoe meer bevorderlijk 
en gunstig dan andere. God geeft soms aan Zijn volk 
de macht en de middelen om inderdaad de overhand 
te hebben in versehillende phasen van het leven. Soms 
ook wordt hun schier alles ontnomen. Doch hetzij we 
macht hebben of niet, nooit mogen we van de wereld 
worden en ons bij die wereld aansluiten. Doen we 
dat toch om in de praktijk macht uit te oefenen, dan 
zijn we verloren. Altijd hebben we de zaak van Chris
tus voor te staan, al is het ook alleen door de getuigenis 
van het Woord. En moeten we dan daarbij lijden, we 
zullen ons het Woord der Schrift herinneren, dat het 
ons uit genade gegeven is, in de zaak van Christus, niet 
alleen in Hem te gelooven, maar ook met Hem te lijden! 
En de overwinning is dan altijd de onze. En wij heb
ben daarom goeden moed, wetende, dat Christus de 
wereld heeft overwonnen!

Het zal den broeders thans zeker niet moeilijk zijn 
om te verstaan, dat het ons onmogelijk was om onzen 
naam te zetten onder de drie punten, of ook om te be-
loven, dat wij in het privaat of in het publiek nooit 
iets zouden leeren, dat met die punten in conflict kwam. 
Zulk eene belofte zou ons voor altijd den mond snoeren 
en onze pen opdrogen. Ofschoon het immers onze over
tuiging is, dat de synode van 1924 wel de boomen der 
drie punten, maar niet het bosch der gemeene gratie 
zag, toch lijdt het geen twijfel, dat zij in die punten 
feitelijk heel de gemeene gratie beschouwing van Dr. 
Kuyper aanvaardde. Doch wij willen ook nog onze 
bezwaren uitspreken tegen die drie punten in het bij
zonder.

Het eerste punt spreekt van eene gimstige gezind-
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heid in God jegens alle schepselen. We hebben het 
meer dan eens gezegd, dat indien het mogelijk ware 
om deze uitspraak op ziehzelf te nemen, wij geen be- 
zwaar zouden hebben tegen de voorsteiling daarin ver- 
vat. Wij hebben juist altijd op den voorgrond ge- 
plaatst, dat Gods genade zich niet individualistisch 
richt op enkele uitverkorenen, maar op alle schepselen 
in organisch verband. Doch zoo staat de zaak niet. 
Deze verklaring mag aan de uitspraak van het eerste 
punt niet worden gegeven. De tegenstelling in het 
eerste punt is niet “ uitverkorenen alleen of alle schep- 
selen” , maar “verkorenen alleen of ook verworpenen” . 
De leer van het eerste punt is, dat er eene gunstige ge- 
zindheid in God is jegens alle menschen, waaronder 
ook de verworpenen begrepen zijn. Behalve de zalig- 
makende genade Gods, die Hij alleen aan de uitver
korenen bewijst, is er ook een niet-zaligmakende ge
nade Gods, beide als gezindheid in God en als eene op 
het schepsel uitgaande werking Gods, waarin ook de 
verworpenen deelen. Dat dit wel degelijk de strekking 
is van het eerste punt, blijkt duidelijk uit de discussie, 
die aan de aanvaarding van dit punt op de synode voor- 
afging. Hierover liep immers het geding. Dit blijkt 
ook uit de teksten, die de synode aanhaalde om de leer 
van het eerste punt te staven. En dit blijkt vooral uit 
het bewijs, dat aangehaald werd uit de belij denis, en 
dat betrekking heeft op de verkondiging des evangelies. 
Bovendien blijkt dit wel uit de discussie, die later 
over die drie punten werd gevoerd. Maar hierover is 
ook onder ons geen verschil. Wij kunnen deze guns
tige gezindheid Gods en genadewerking jegens en op 
verworpen goddeloozen niet aanvaarden. Daartegen- 
over houden wij staande, dat Gods genade zich richt 
o?3 het organisch geheel der schepselen in onderling 
verband, en in verband met de uitverkorenen in Chris
tus, als de verkoren kern. En wij spreken uit, dat er 
tevens eene werking van Gods toorn en verbolgenheid 
uitgaat on den verworpen bolster.

Maar het eerste punt spreekt nog meer uit. Im
mers betrok de svnode van Kalamazoo deze gunstige 
gezindheid in God en deze werking der genade, die op 
alle menschen uitgaat. ook op de prediking des even- 
gelies. Zij deed dit nolens volens, naar onze bescheiden 
meening. Immers zocht zij naar bewijs voor de alge- 
meene genade in de Gereformeerde Belijdenisschriften, 
met name in de Canones. Nu spreken die belijdenis
schriften uiteraard niet van de gemeene gratie in den 
Kuvneriaanschen zin des woords. De synode van Dord
recht Meld zich bezig met de kwestie der zaligheid. 
Eene genade, die niet zalig maakt, lag geheel buiten 
den kring hunner beschouwing en overwegingen. De 
eene "plants, waar de term “gemeene genade” , in den 
zin van natuurlijk licht en dus als niet-zaligmakend 
voorkomt, legt hem op de lippen der Remonstranten. 
Het lag dus in den aard der zaak, dat de synode, zoe- 
kende naar bewijs voor de gemeene gratie in de belij

denisschriften, wel moest aanlanden bij de algemeene 
verkondiging des evangelies, waarvan die belijdenis
schriften wel spreken, maar de genade waarvan zij 
juist particulier maken. Zoo kwam het, dat in het 
eerste punt de stelling werd aanvaard, dat God in de 
prediking des evangelies genadig is, d.w.z., dat Hij 
in die prediking gemotiveerd wordt door eene gunstige 
gezindheid, niet alleen jegens de uitverkorenen, maar 
jegens alle menschen, Duidelijker nog dan door de 
Synode van 1924 werd dit door die van 1926 te Engle
wood uitgesproken. In haar antwoord aan den kerke
raad van Middelburg, Iowa, die tegen de uitspraken 
van 1924 protest had ingediend, spreekt die synode van 
een “goedheid of genade Gods in het doen uitgaan van 
een welgemeend aanbod des heils aan alien tot wie 
de prediking des Evangelies komt” , alsmede van een 
“zekere genade, goedheid of gunstige gezindheid Gods” , 
die “tot openbaring komt jegens een kring van men
schen, die breeder is dan de groep van uitverkorenen, 
en dat dit onder meer ook duidelijk blijkt uit het feit, 
dat God welmeenend roept elk een tot wien de liefelijke 
uitnoodiging des Evangelies komt” . Acta Synodi, 1926, 
p. 116. Wij meenen, dat deze voorsteiling niet in over- 
eenstemming is met de Heilige Schrift, noch met de 
Gereformeerde belijdenisschriften, En daartegenover 
houden wij staande, dat de prediking des evangelies 
genade is alleen voor de uitverkorenen, terwijl het 
tevens een reuke des doods ten doode is voor de ver
worpenen. Dat de verkondiging des evangelies alge
meen is, verstaan wij zeer wel. Maar wij gelooven, 
dat de inhoud van de prediking altijd particulier is, 
dat ze de zaligheid belooft alleen aan degenen, die 
gelooven, dat is aan de uitverkorenen, en dat het nim- 
mer gezegd kan worden, dat ze een blijk is van genade 
aan alien, die het evangelie hooren. De synode is naar 
onze innigste overtuiging door deze uitspraak overge- 
stapt in het kamp der Remonstranten.

Het tweede punt gewaagt van eene algemeene wer
king des Heiligen Geestes, buiten de wedergeboorte om, 
waardoor de zonde wordt gestuit in den enkelen 
mensch en in de samenleving. Indien dit iets zal be- 
teekenen, dan houdt dit in, dat er buiten de wederge
boorte om eene geestelijk-zedelijke werking ten goede 
van den Heiligen Geest uitgaat op den zondigen mensch, 
zoodat hij in de werkelijkheid van het leven niet zoo 
zondig en bedorven is, als hij buiten die Geestes-wer- 
king zijn zou. Dr. Kuyper onderscheidt hier tusschen 
verstand, wil en neigingen eenerzijds, en het ik ander- 
zijds; en in het ik onderscheidt hij nog weer tusschen 
de kern van het ik en de onderscheidene functien en 
bewegingen van dat ik. Nu kan de gemeene gratie 
volgens hem inwerken op geheel dien mensch, behalve 
dan op de kern van het ik. Hij schrijft in “ De Ge
meene Gratie” II, 306: “ En is dit eenmaal goed gevat, 
dat zal men terstond inzien, hoe alleen dat ik, als bin- 
nenste kern, blijft wat het is, maar hoe daarentegen
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de neiging, die denkende en die willende beweging, 
bij weeromstoot, zekeren invloed van de gemeene gratie 
ondergaan. Beproef het zelf maar door drie, vier 
dimne koperdraden te nemen, die ge in een punt samen 
vastlegt, en nu naar versehillende kanten uitlegt, en 
onderaan het vereenigingspunt met uw linkerhand 
naar links afbuigt, onderwijl ge op de helft van den 
draad ze met uw rechterhand ombuigt naar reehts. 
Dan toch zult ge zelfs voelen, hoe de druk door uw 
rechterhand uitgeoefend niet alleen de uiteinden der 
draden naar reehts ombuigt, maar ook benedenwaarts 
zekeren druk op het benedengedeelte uitoefent, dien ge 
op de vingers van uw linkerhand zeer duidelijk waar- 
nee nit. Ditzelfde nu geldt natuurlijk ook van de ge
meene gratie. Als zij, op welk gedeelte van de lijn 
ook, die lijn aangrijpt, en in haar verderen verloop 
naar reehts buigt, komt hieruit ook een spanning, een 
druk naar beneden voort, die wel nooit de kern van 
het ik kan aandoen, maar wel haar uitwerking heeft 
op de neiging, op het bewustzijn, en op den wil. En 
hieruit verklaart het zich, dat de onbekeerde tot in 
zijn neigingen, tot in zijn bewustzijn, en tot in zijn 
wil den invloed der gemeene gratie ondergaan kan.”

Tot zoover Dr. Kuyper.
Wat men nu overigens ook moge denken van de 

psychologische onderscheiding tusschen het ik en de 
kern van het ik, een ding is zeker: indien woor- 
den iets beteekenen, en we de werkelijkheid plaat- 
sen inplaats van koperdraadjes, dan leert Dr. Kuyper 
hier een geesteli j k-zedeli j k verbeterende invloed van 
Goddelijke genade op den natuurlijken mensch, zijn 
verstand, zijn wil, ja zelfs zijn diepste neigingen en 
roerselen des harten omzettend in de rechte zedelijke 
richting, hem geheel veranderden ten goede, behalve de 
kern van zijn ik. Dr. Kuyper laat dan ook den Heidel- 
bergsehen Catechismus op de bekende achtste vraag 
antwoorden: “ dat er in dat ik onbekwaamheid is tot 
eenig goed en steeds geneigdheid tot alle kwaad. Al 
wat hierin gebeterd wordt of wat er niet van uitkomt 
naar buiten, is niet uit het ik, maar uit de gemeene 
gratie” . Hij schrijft letterlijk, dat de Catechismus het 
alzoo zegt. De Gem. Gr. II, 807. Deze geestelijk- 
zedelijke genadewerking ten goede is zelfs soortgelijk 
aan de wedergeboorte, slechts hierin van de laatste 
verschillend, dat ze de kern van het ik niet raakt. Ging 
dezelfde werking ook tot die kern van het ik door, ze 
zou den mensch wederbaren.

Het is deze leer van Dr. Kuyper, die de synode van 
Kalamazoo heeft zoeken uit te drukken en tot kerke
lijk dogma heeft verheven in het tweede punt. Dit 
blijkt wel uit de uitspraak “ dat God door de alge
meene werkingen Zij ns Geestes, zonder het hart te 
vernieuwen, de zonde in haar onverhinderd uitbre- 
ken beteugelt” . Wat de kern van het ik is bij Dr. 
Kuyper, is het hart bij de synode van Kalamazoo. Al
leen maar heeft de synode de voorsteiling van Dr. Kuy

per nog eenigszins verbeterd door er aan toe te voegen: 
“ door de algemeene werkingen Zijns Geestes” . In elk 
geval zeggen we niet teveel, wanneer we beweren, dat 
het tweede punt leert, dat door eene algemeene genade
werking de natuurlijke mensch geheel verbeterd wordt, 
behalve dan in zijn hart. Zijn verstand en wil en alle 
zijne neigingen kunnen door deze genade werkingen des 
Geestes ten goede worden omgezet of afgebogen.

Wij hebben tegen deze voorsteiling allerlei be- 
zwaren.

Wel verstaan wij, dat God alle booze menschen, ja 
zelfs de duivelen in toorn houdt, zooals Art. 13 van 
onze Nederlandsche Geloofsbelij denis leert. Maar van 
eene algemeene werking des Geestes, waardoor God 
verbeterend zou inwerken op verstand en wil en neigin
gen van den natuurlijken mensch, spreekt de Confessie 
toch waarlijk niet. De Engelsche vertaling, zou nog 
eenige ruimte kunnen laten voor de voorsteiling der 
synode, daar deze vertaalt: “ that he so restrains the 
devil and all our enemies” . Maar de Nederlandsche 
vertaling, dat “hij de duivelen en al onze vijanden in 
den toorn houdt” is ongetwijfeld juister. In het 
Fransch toch lezen w e: “ En quoi nous nous reposons, 
sachant qu’il tient les diables en bride, et tous nos 
enemis, qui ne nous peuvent nuire sans sa permission 
et bonne volonte” . In antwoord op een protest tegen 
deze uitspraak der Kalamazoosche synode ingekomen, 
merkte de synode van Engelwood 1926 heel naief op, 
dat deze uitdrukking wel niet letterlijk in de Belijdenis
schriften voorkomt, maar dat ze daarom niet minder 
juist is, daar het immers wel vaststaat, dat “ gelijk God 
in de schepping door Zijnen Geest werkte zoo werkt 
Hij nog door dienzelfden Geest in het werk der voor- 
zienigheid. En daar na ’s menschen val, die werking 
des Geestes niet is opgehouden maar doorgaat, is ook de 
beteugeling der zonde aan die algemeene werkingen 
van Gods Geest toe te schrijven” . Acta 1926, p, 118. 
Alsof het uit de waarheid, dat in de werken Gods 
ad extra alle drie Personen der Goddehjke Drievuldig- 
heid naar hun eigene plaats in de Goddelijke huishou- 
ding werken, zou volgen, dat er eene geesteli jk-zede- 
lijke genadewerking van God uitgaat op den natuurlij
ken mensch, hem tot in verstand en wil en neigingen 
verbeterend. Het in den toorn houden van duivelen en 
booze menschen is gansch iets anders dan stuiting van 
het proces der zonde in den mensch en in de mensch
heid. Wel verstaande, dat alle daden van duivelen en 
menschen aan Gods toorn gebonden zijn en door Hem 
worden bestierd, tot uitvoering van Zijn raad en het 
heil der Zijnen in Christus, ontkennen wij toch, dat 
er zulk eene genadewerking des Geestes is, buiten de 
wedergeboorte om, waardoor de natuurlijke mensch 
eenigszins wordt verbeterd.

Zooals wij zeiden, hebben we tegen deze laatste 
voorsteiling vele bezwaren.

Uit psychologisch oogpunt beschouwd is ze een-
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voudig onzinnig. Zelfs gaat ze niet op met koper- 
draadjes, nog veel minder met den mensch. De deter- 
ministische voorsteiling, dat de natuurlijke mensch 
daden zou verrichten, waar zijn ik, de kern van zijn ik, 
of zijn hart buiten blijft, verwerp ik met al, wat in 
mij is. De Schrift leert ons, dat juist uit het hart alle 
uitgangen des levens zijn. Maar mijn Voornaamste 
bezwaar is toch, dat naar deze voorsteiling de gerefor
meerde leer, dat de natuurlijke mensch zoo verdorven 
is geworden, dat hij ganschelijk onbekwaam is tot 
eenig goed en geneigd tot alle kwaad, een bloote ab- 
stractie wordt. Hij mag dan in de kern van zijn ik 
alzoo verdorven zijn, die kern is feitelijk van de werke- 
lijke wereld afgesloten door de gemeene gratie. Wat 
de natuurlijke mensch in dit leven werkelijk doet, 
komt niet voort uit zijn ik of hart, maar uit zijn ver
stand, wil en neigingen, en deze zijn aanmerkelijk 
verbeterd door de algemeene genadewerking des Gees
tes. Zooals de natuurlijke mensch reilt en zeilt, is hij 
niet geheel verdorven, maar valt hij heel wat mee. Wij 
meenen, dat deze voorsteiling niet slechts tegen onze 
Gereformeerde belij denis indruischt, maar ook in con
flict komt met de Heilige Schrift. Deze toch weet van 
zulk eene verbeterende werking des Heiligen Geestes 
niet alleen niets, maar leert ons ook juist het tegen- 
overgestelde. Zij toch leert ons, dat er eene werking 
van Gods toorn van den hemel geopenbaard wordt, 
waardoor Hij alzoo inwerkt op den goddeloozen ver- 
later van des Heeren weg, op zijn begeerlijkheden en 
lusten zulk eene werking doet uitgaan, dat hij wordt 
overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, 
die niet betamen, van kwaad tot erger gaat. Terwijl 
we dan ook gaarne toestemmen, dat de zondaar op 
allerlei wijze door Gods alles-beheerschende voorzienig- 
heid naar den raad Zijns widens wordt betoomd, en wel 
verstaan tevens, dat het proces der zonde aan de orga
nische ontwikkeling van ons geslacht gebonden is, en 
eindelijk ook zeer goed inzien, dat ieder mensch niet 
alle dadelijke zonden bedrijft, maar dat een ieder de 
eene wortelzonde van Adam op zijne eigene plaats en 
tijd, naar eigen aanleg en karakter, gaven en middelen 
verder brengt in de richting van de voldragene vrucht, 
toch zullen we blijven handhaven, dat het tweede der 
drie punten in conflict is met Schrift en belij denis 
beide.

Over het derde der drie punten kunnen we vervol- 
gens kort zijn, daar dit immers met het tweede staat 
of valt. In dit derde punt wordt uitgesproken, dat 
God zonder het hart te vernieuwen, zoodanigen invloed 
op den natuurlijken mensch oefent, dat hij, alhoewel 
onbekwaam tot eenig zaligmakend goed, burgerlijk 
goed kan doen. Het is duidelijk, en uit het verband 
van de uitdrukking, en in het licht van de discussie, 
die aan deze uitspraak voorafging, dat door burgerlijk 
goed bedoeld wordt goeddoen in het burgerlijke leven. 
We krijgen hier de terreinen-leer. Op het “ terrein” van

de eerste tafel der wet vermag de natuurlijke mensch 
niets goeds te doen. Dit toch is “geestelijk” goed. 
Maar op het “ terrein” van de tweede tafel der wet 
vermag hij toch het goede te verrichten. En door den 
“ invloed Gods” , die in dit derde punt genoemd wordt, 
moet natuurlijk hetzelfde worden verstaan als de “ al
gemeene werkingen des Geestes” in het tweede punt.

Nu moet men wel verstaan, dat wij voor de synode 
van 1924 ook reeds over dit zoogenaamde burgerlijk 
goed geschreven hadden, en dat dus die synode onze 
beschouwing daarover welbewust heeft veroordeeld. 
Wij schreven namelijk in “Langs Zuivere Ranen” p.72, 
73: “ En wat is dan burgerlijke gerechtigheid ? O.i. 
ziet de zondaar de van God gestelde relation, gelegde 
wetten, middelen van gemeenschap etc. Hij ziet de ge- 
schiktheid en de bruikbaarheid daarvan. En nu maakt 
hij er gebruik van om zich zelfs wil. Slaagt hij daar 
nu tamelijk wel in, dan krijgt gij een handeling, die 
formeele overeenkomst vertoont met de wetten Gods. 
Dan heeft men burgerlijke gerechtigheid, betrachting 
tot de deugd en uiterlijke tucht. En mislukt die po- 
ging, zooals natuurlijk dikwijls het geval is, dan ver- 
valt ook de burgerlijke gerechtigheid, dan heeft men 
het tegenovergestelde. Zijn grondfout is echter, ook 
in het betrachten der uiterlijke tucht, dat hij God niet 
zoekt en bedoelt. Integendeel bedoelt hij zichzelf ook 
in gemeenschap met andere zondaars, en met heel de 
‘wereld' in zijne zonde tegenover God te handhaven in 
alles, wat hij doet. En dat is zonde. Ook heeft dit in 
de werkelijkheid kwade gevolgen voor hemzelf en zijne 
medeschepselen. Zijn handelend optreden tegenover 
zijn medemenschen en medeschepselen geschiedt naar 
denzelfden regel en met dezelfde gevolgen. Zoo komt 
het, dat de zonde zich altijd ontwikkelt en het verderf 
voortgaat, en blijft er toch een betrekkelijk formeel 
juist handelen naar gestelde wetten, die God gelegd 
heeft. En toch komt de natuurlijke mensch ook zoo 
nooit tot eenig zedelijk goed. Dat is onze beschouwing. 
Wie waagt nu een andere poging?”

Deze beschouwing, die het doen van zoogenaamde 
“burgerlijke gerechtigheid” geheel verklaart uit den 
totaal bedorven mensch, die echter natuurlijk licht 
heeft, zonder eenigen invloed op hem van gemeene 
gratie, heeft de synode echter niet gewild. Zij meende 
althans iets anders er voor in de plaats te moeten stel- 
len. En dat andere is dan die verbeterende invloed 
Gods, die algemeene invloeden des Geestes, die alge
meene genadewerkingen Gods op de natuur des zon
daars, waardoor deze in staat gesteld wordt burger
lijk goed te doen. En deze beschouwing achten wij in 
strijd te zijn met Schrift en belij denis beide. Het is 
niet noodig thans bewijs uit de Schrift te leveren. De 
belij denis leert echter in de Canones III, IV, 4, dat de 
mensch wel eenige overblijfselen van natuurlijk licht 
heeft, dat hij daardoor eenige kennis heeft van God 
en de natuurlijke dingen, zoowel als van het onder-
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scheid tusschen goed en kwaad, maar voegt er in het 
gedeelte, dat de synode van 1924 vergat aan te halen, 
aan toe, dat hij dit licht niet recht gebruikt ook in 
burgerlijke zaken, ja, dat hij het geheel bezoedelt en in 
ongerechtigheid ten onder houdt. En bij dit laatste 
willen we blijven.

Ik wil eindigen met enkele stellingen uwe aandacht 
ter bespreking voor te leggen:

1. God is God en Hij doet altijd al Zijn welbehagen. 
Daarom gaat Hij ook altijd recht op Zijn doel af, naar 
Zijn eeuwig raadsplan, terwijl alles, ook Satan en 
zonde en de goddelooze wereld inbegrepen, Hem daar
toe dient. Op geen enkel moment der geschiedenis, 
van de schepping tot aan de parousia is er dan ook 
sprake van eene verijdeling van een oorspronkelijk 
plan.

2. Gods genade is niet individualistisch-particularis- 
tisch beperkt tot de uitverkorenen, doch richt zich op 
het organisch geheel der Kerk in Christus als haar 
Hoofd en dat in verband met het organisch geheel 
van alle schepselen, van heel den kosmos. De godde
looze verworpene is echter van deze genade, hetzij als 
gezindheid in God of als genadewerking beschouwd, 
nimmer voorwerp.

3. Behalve de werking van Gods trekkende en red- 
dende en tot in den hemel opheffende, verheerlijkende 
genade uitgaande tot de verkoren kern der geschapene 
dingen, is er ook eene werking van Gods verwerpenden, 
afstootenden toorn, uitgaande op den verworpen bol
ster.

4. Het verbond met Noach is geen vriendschaps- 
verbond van gemeene gratie opgericht met de zondige 
wereld qua talis en buiten Christus, maar een open
baring van het eene verbond van Gods vriendschap in 
Christus, zooals het heel den kosmos omspant en in 
zich opneemt. Tijdelijk torst de schepping den vloek, 
maar straks zal ook het stomme schepsel deelen in de 
vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.

5. Alle dingen dezes tegenwoordigen levens, regen 
en zonneschijn, spijs en vroolijkheid, gave en talent, 
huis en have, naam en positie en macht, zijn middelen, 
die God gebruikt, maar die ook de mensch als re deli jk- 
zedelijk schepsel gebruikt. Doordat God ze gebruikt, 
dienen ze Hem in het volvoeren van Zijn raad. Door
dat de mensch ze gebruikt zijn ze zooveele obligaties, 
waarmee hij voor den eisch staat om God te danken 
en te dienen.

6. De prediking des Evangelies is als zoodanig en 
opzichzelf gedacht zegen noch vloek. Ze spreekt den 
mensch toe als redelijk-zedelijk en daarom voor God 
verantwoordelijk schepsel. God echter gebruikt ook 
die prediking tot de uitvoering van Zijn raad der pre- 
destinatie, beide der verkiezing en der verwerping,

zoodat Hij, zonder de zedelijke natuur des menschen 
en zijne verantwoordelijkheid aan te tasten of te ne- 
geeren, den eenen tot de zaligheid roept, den anderen 
verhardt. De prediking des evangelies is daarom geen 
genade voor de verworpenen, noch ooit aldus bedoeld 
door God.

7. Gebonden aan de organische ontwikkeling van 
ons geslacht en in den toorn van Gods alles-beheer- 
schende Voorzienigheid, ontwikkelt zich de zonde zoo 
snel mogelijk, mede door eene in werking van Gods 
toorn op de lusten des vleesches. Er is geen werking 
des Heiligen Geestes, waardoor de natuurlijke mensch 
buiten de wedergeboorte om eenigszins verbeterd 
wordt. Ieder mensch draagt de vrucht van de wortel- 
zonde van Adam overeenkomstig zijn tijd, plaats, 
omstandigheden, middelen, aanleg en karakter.

8. De mensch heeft eenige overblijfselen van na
tuurlijk licht, niet van zijne oorspronkelijke kennis, 
gerechtigheid en heiligheid. Deze laatste zijn niet 
slechts geheel verloren, maar ook in haar tegendeel 
omgekeerd. Vandaar, dat de natuurlijke mensch dit 
natuurlijk licht slechts geheel bezoedelen kan en in 
ongerechtigheid ten onder houden.

9. Burgerlijk goed is een poging van den zondigen 
mensch, om, waar hij de van God gestelde relatien en 
wetten in den kosmos door zijn natuurlijk licht ont- 
waart, en de bruikbaarheid daarvan inziet, uit eigen 
belang zijn leven in verband met het leven zijner mede
schepselen naar die wetten Gods in uitwendigen zin 
in te richten. Gelukt hem dit, dan geeft God, Die Zich 
aan Zijne eigene ordinatien houdt, hem succes. Maar 
succes is geen zegen. In den weg van zijn succes wordt 
hij steeds grooter, wordt hij voor steeds meer verant
woordelijk, en verzwaart hij onder Gods toorn zijn 
eigen oordeel.

10. Er is in de Heilige Schrift geen wezenlijk 
verschil in beteekenis tusschen zulke termen als genade, 
gunst, liefde, vriendschap, goedheid, goedertierenheid, 
barmhartigheid. Zij betreffen alle de relatie en wer
king van Gods vriendschapsverbond jegens den ver
koren kern.

11. De idee eener gemeene gratie begint in dogmen- 
historischen zin niet bij Calvijn, gaat ook niet terug 
tot op Augustinus, maar haar begin moet worden ge- 
zocht in den tijd der Scholastieken, met name bij 
Thomas van Aquino. Het kan dan ook niet gezegd 
worden, dat deze leer bij uitstek Calvinistisch is.

12. De Drie Formulieren van Eenigheid weten van 
geen gemeene genade. De eenige plaats, waar de term 
“gemeene genade” voorkomt, legt hem op de lippen 
der Remonstranten. De “Drie Punten” zijn geen ver- 
klaringen, maar toevoegselen aan de belij denis der 
Gereformeerde Kerken.

13. De synode van Kalamazoo heeft in haar “I)rie 
Punten” wezenlijk Kuyper’s Gemeene Gratie tot een
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dogma verheven, en daardoor alle verdere studie over 
deze kwestie feitelijk den pas afgesneden.

14. De Christen scheidt zich niet in Anabaptis- 
tischen zin van de wereld; ook is het niet zijne roeping 
de ‘wereld’ te verbeteren, maar om heel zijn leven in 
de wereld uit het beginsel der wedergeboorte en naar 
den Woorde Gods te leven, en de zaak van den Zone 
Gods te vertegenwoordigen als van de partij des leven- 
den Gods.

15. Daar de onderscheiding “beeld Gods in engeren 
en in ruimeren zin” licht aanleiding zijn kan tot het 
misverstand, als zou er nog iets van de positieve wer
king der oorspronkelijke gerechtigheid zijn overge- 
bleven in den gevallen mensch, is het beter te spreken 
van het beeld Gods in formeelen en in materieelen zin, 
en te zeggen, dat het laatste in zijn tegendeel werd 
omgezet door de zonde.

16. Het zoogenaamde “werkverbond” was geen ver
bond der werken, maar de eerste en aardsche open
baring van Gods vriendschapsverbond. In dit verbond 
kon de mensch het eeuwige leven niet verdienen, noch 
ook ooit bereiken, doch slechts het aardsche leven, dat 
hij bezat in den weg der gehoorzaamheid behouden.

17. De overheid als zoodanig, afgedacht van de 
zwaardmacht, is niet ingesteld om der zonde wil, maar 
opgekomen uit het huisgezin. Haar gezag kan daarom 
ook worden verdedigd met een beroep op het vijfde 
gebod.

18. Een goddelooze overheid staat wel op de plaats 
des gezags, waarmee zij van Godswege is bekleed, maar 
regeert niet bij de gratie Gods.

19. Synode en Classis zijn geen vergaderingen met 
hoogere macht bekleed dan de kerkeraad, doch s’echts 
meerdere of breedere vergaderingen; zij kunnen dus 
niet de bevoegheid hebben, om ambtsdragers uit hun 
ambt te ontzetten.

20. De geschiedenis be wij st duidelijk, dat de tegen- 
woordige Protestantsche Gereformeerde Kerken niet 
uit de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn uitge- 
treden, maar door de laatste buiten haar gemeenschap 
zijn gebannen, omdat ze zich meenden te moeten keeren 
tegen de uitspraken van de Kalamazoosche synode.

Ik dank u.
H. H.

IN MEMORIAM
Bij dezen betuigt de kerkeraad der Protestantsche Gerefor

meerde Kerk te Rock Valley, Iowa, zijn hartelijk deelneming 
met Mr. en Mrs. Jake Van den Top, onze mede ambtsdrager, in 
in het verlies van hun dierbare moeder,

MRS. G. VAN DEN TOP 
en bid hun des Heeren vert roosting toe.

Naniens den Kerkeraad
John Kuiper, Pres.

lock  Valley, Iowa, Tirn Kooima, Seriba.

The Reunion Of The Christian Reformed 
And Protestant Reformed Churches

(Translated from the Holland by Rev. H. Veldman)

Is it demanded, possible, desirable ?

The immediate occasion of this meeting of certain 
leaders of the Christian and Protestant Reformed 
Churches has undoubtedly been the visit of Dr. K. 
Schilder among us. Now and then, also before the 
coming of the professor at Kampen, the sentiment was 
expressed that the difference between both churches 
was not sufficiently important or fundamental to justify 
their separate existence. Never, however, did this 
lead to any definite action. It was Dr. Schilder who in 
his lectures among us not only expressed the sentiment, 
but also urged, that both groups should seek one an
other anew, should try to arrange a conference at 
which the points, which had caused their division, 
would be discussed, so that they, if possible, could once 
more live together under one ecclesiastical roof. At 
the conference which we, as Protestant Reformed 
ministers, held with the professor, one of the first ques
tions which he laid before us was whether we would 
be found willing and prepared to attend such a col
loquy. And as I wrote in the Standard Bearer, the 
hope was expressed in more than one quarter in the 
Netherlands that one of the fruits of Dr. Schilder’s 
trip might be that such a reunion would be effected. 
Therefore, I think the conclusion wholly justifiable 
that it was especially upon his urging that certain 
of the Christian Reformed brethren ventured the at
tempt to call a meeting as this together. And person
ally I desire to express my appreciation and grateful
ness for the invitation which we received to attend this 
gathering.

Meanwhile, I deem it of the greatest importance for 
the success of such an attempt that we understand 
one another correctly, and that some preparative for 
our discussion of the various questions, which now or 
later will be discussed, cannot be considered undesir
able. Even generally this is true. I am an enemy of 
all compromise. No blessing can be expected from a 
superficial discussion of the issues and a subsequent 
reconciliation and reunion. A thorough discussion of 
the differences is therefore demanded. But 1 believe 
that especially the circumstances under which this 
meeting was called together prompt us to carefulness. 
In the first place I believe that the coming of and asso
ciation with Dr. Schilder here and there has aroused 
a certain enthusiasm which has beclouded the judg
ment of some. When presently the esteemed professor 
will have returned to the Netherlands, both, he and we, 
will reflect more calmly and soberly upon these matters,
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which, is an indispensible requisite for a clear and 
sound understanding of them. I am of the opinion 
that it must not be considered impossible that there 
is also at present strange fire upon the altar. Matters, 
especially now, must not be hastened. In the second 
place, I deem it not impossible that our esteemed guest 
from the Netherlands views the matters which separate 
us, I would say, in a different light than we. It is his 
judgment, if I am not mistaken, that we in 1924 fought 
a too severe battle relative to the question of common 
grace, and that our differences are not sufficiently 
serious as to warrant our separate existence. To such a 
judgment I could agree only if it should be based upon 
a thorough discussion. And in this view of the matter 
I do not stand alone. In one of the last numbers of 
“De (Christian Reformed) Wachter” one may read 
that we, according to the judgment of the writer, are 
walking a deeply sinful way, are, to be sure, not to be 
viewed as heathens and publicans, but must neverthe
less be treated as objects of admonition, that we may 
repent of our evil way. I certainly need not assure the 
brethren present here that my presence here must be 
viewed as a proof of my readiness to submit myself 
to a brotherly admonition. I do not say this because 
of a lack of brotherly spirit. To the contrary I declare 
myself ready, for the success of this meeting, to lay 
aside for the present the grievances which I think to 
have and to forget them insofar as possible, and to 
adopt an attitude of friendship. However, in order to 
express at the very outset my opinion, I do maintain 
that a meeting of this nature is justifiable and can be 
a blessing only then when it purposes to discuss thor
oughly the issue, which now separates us. This essay 
may be viewed as an introduction to such a discussion 
and as an explanation of our viewpoint.

And then I would begin with that concerning which 
we undoubtedly all agree. Firstly, we certainly all 
agree on this, that the Church of Christ is one. It is 
one body, one in its Head, Christ Jesus our Lord, one 
in the Spirit, united in the bond of peace through the 
one faith, even as there is one God and Father, Who is 
above all and in all. That unity must also be realized 
and manifested as much as possible in the Church upon 
earth. Therefore it is the holy and solemn calling of 
all believers to seek that true unity with all that is in 
them. That which as Church of Christ belongs to
gether must not be separated, much less live in a re
lation of enmity. All division must be avoided. And 
whoever causes that that, which is truly one and be
longs together is torn asunder, shall bear the judgment. 
We agree with Calvin who teaches us that the Church 
is therefore called general or Catholic,” because one 
cannot contrive two or three churches without dividing 
Christ, which is not possible.” (Inst. IV, cap. 1, 2). 
And we would subscribe to the word of Bavinck: “As 
Christians we cannot humble ourselves enough because

of the schism and discord which has existed in the 
church of Christ through the ages; it is a sin against 
God, in conflict with the prayer of Christ, and caused 
by the darkness of our mind and the uncharitableness 
of our heart.” (Dogm. IV, 344).

Yet it will not do to urge a union of all which upon 
earth calls itself with the name of church. Although 
it is understandable that men, prompted by a fervent 
desire for an erroneously conceived unity of the Church 
oftentimes permitted themselves to be misled to seek 
the realization of such a unity by power or artificial 
means, or by syncretism and denial of principle, yet we 
may not cooperate with such movements. The division 
within the Church upon earth is simply a fact. That 
which calls itself church upon earth may certainly in 
the first place be distinguished as true and false church. 
With the latter group we must certainly number those 
so-called churches, who no longer reckon with the Word 
of God and proclaim human wisdom instead of the 
gospel of Christ, who have broken with the broad 
fundamentals of Christianity, such as the Godhead of 
Christ, the atonement through His blood, the resurrec
tion and the return of the Saviour. But also that which 
in a broad sense of the word must be considered as be
longing to the true Church, because the Word of God 
is known and proclaimed there in a greater or lesser 
degree, is characterized by various degrees of pureness. 
There is difference in pureness of confession, difference 
with respect to the administration of the sacraments, 
difference in church-government and in the form of 
Divine worship. Irrespective even of the false church 
it will not do to bring under one ecclesiastical roof 
whatever may have any claim to the name of Church. 
This must be considered impossible already because of 
practical considerations. But of far weightier im
portance is the fact that the chief calling of the church 
upon earth is to preserve and proclaim the Word 
purely, and that by such an attempt unto fusion the 
truth would not only be beclouded and more and more 
adulterated but erelong be wholly lost. Especially for 
this reason the Church is called unto progressive re
formation, in order that it may continue to keep and 
maintain the truth over against evil influences from 
within and without, as well as to seek its (the truth) 
further development. Also because of this a church 
can have the calling, under specific circumstances, when 
it has become impossible within a certain church-con
nection to maintain the truth purely, that it return 
and separate. And, finally, because of this very reason 
it is the calling of every believer to affiliate himself 
with that church which according to the conviction of 
his heart is the purest revelation of the body of Christ. 
“There is”, writes Bavinck, “great difference in the 
pureness of the confessions and the churches. And we 
must abide by and strive for the purest. Who there
fore becomes convinced that the Protestant Church is
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better than the Roman Catholic, and the Reformed is 
purer than the Lutheran or Remonstrant or the Bap
tist, must, without necessarily condemning his church 
as false, leave the one and affiliate himself with the 
other. And to remain in one’s own church, notwith
standing much unpureness in doctrine and life, is duty 
as long as we are not hindered in being faithful 
to our own confession, and, be it indirectly, are not 
forced to obey men rather than God” . (Dogm. IV, 347). 
And to this we add that whoever does otherwise simply 
aids the false church. And this also signifies that, 
when one is hindered within his own church in con
fessing and in walking according to the pureness of 
the truth, and there is no other church in the vicinity 
with which he would be able to affiliate himself, he is 
called upon to strive for a new and purer revelation 
of the church upon earth.

Therefore the reformed have always emphasized 
the knowledge of the earmarks of the true Church. 
Generally three, at times two, such characteristics are 
mentioned. They are: the pure preaching of the Word 
of God, the proper administration of the sacraments, 
and the exercise of church discipline. These three, 
however, do not exist indepent of each other, and in 
the final analysis, can all be reduced to the first: the 
pure preaching of the Word of God. Where the pure
ness of God’s Word is maintained, there the sacra
ments will also be administered according to that Word, 
and there church discipline will also be enforced. 
Moreover, as we have already declared, it is the chief 
calling of the Church to preserve and proclaim the 
Word of God and to confess it in the midst of the 
world. Where God’s Word is, there is the church; 
where the church is, there God’s Word is kept, be
lieved, confessed, proclaimed and practiced. Where 
God’s word is preserved, believed, confessed and pro
claimed most purely, there you have the purest revela
tion of the body of Christ. With that church we must 
affiliate ourselves. In behalf of the pureness of that 
church we must watch. The unity of that church we 
must preserve. And that church must be kept pure 
from whatever reveals itself as not belonging to it.

The purest revelation of the church upon earth is 
for us, beyond any doubt, the reformed. This we 
must express without any hesitation. The pure main
taining of the Word of God signifies, according to our 
sincere conviction, the maintaining of the reformed 
truth, as expressed by the Three Forms of Unity. 
According as a church maintains the reformed truth 
it is purer; according as it departs from that con
fession it is in that measure less pure. Whoever is 
not willing to maintain this has never considered his 
own confession seriously. And whoever does not dare to 
express this publicly, especially in our day, is unfaith
ful to the truth of God. With respect therefore to our 
meeting and colloquy the situation is this: whatever

stands upon the basis of that reformed confession, 
maintains and practices that confession, belongs to
gether. They, who embrace that confession, should 
either live under one ecclesiastical roof, or, when lan
guage and distance render this impossible, enter as 
sister-churches into correspondence with each other. 
But it is also equally true that whatever departs from 
this confession, be it in doctrine or life or both, must 
remain separate, or be compelled to separate from 
the reformed churches.

With this, I believe, we all agree.
Since 1924 two church-groups exist among us, the 

possible reunion whereof is the subject of our discus
sion. Before 1924 these church-groups were one. 
Both confess to stand on the basis of the Reformed 
Confession, as expressed in the Three Forms of Unity. 
However, mutually they accuse one another of depart
ing from that confession. I will attempt to describe as 
objectively as possible the cause of this separate ex
istence. About 1920 a difference of opinion arose with 
respect to the issues of common grace. Two brethren, 
being compelled by an ever-increasing spirit of worldly- 
mindedness which revealed itself in more than one way 
in the churches, as well as by the striving of some 
within the churches for a broader interpretation of 
the reformed truth, revealing itself in what was known 
at that time as a “new mentality” , and by the fact 
that this “new mentality” , although rejecting the 
Kuyper of the antithesis, was very enthusiastic, fana
tic, about Kuyper’s “ common grace” , busied thsmselves 
with this “ doctrine” , compared it with Scripture and 
confession, and came to the conclusion, not only that 
the name common grace or general grace was not 
proper, nor that we were in need of a better presenta
tion or further development of that doctrine, but that 
the doctrine itself was principally not in harmony with 
the reformed world- and life-view, and therefore must 
be rejected. Already in 1924 the undersigned, as co
editor of The Banner, in connection with his descrip
tion and evaluation of the covenant with Noah, re
vealed his sentiments with respect to this doctrine in 
unnpstakeable terms. At that time nobody opposed 
his presentation. In connection with the Janssen-case, 
however, in which the undersigned took an active part, 
the opposition broke loose; Struggle broke forth. 
From both sides brochures were written. Protests 
were lodged at the respective consistories. Shortly 
before the synod of Kalamazoo, 1924, the matter, came 
before the classes. From the classes the case went to 
the synod. The synod of Kalamazoo confirmed the 
issue of common grace in the known three points. 
These taught, that, besides the saving grace of God, 
which concerns only the elect, there is also a non-saving 
grace, “ gracious disposition” in God, which is general, 
in which also the reprobates share, which also appears 
from the preaching of the gospel to all men; that there
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is an operation of the Holy Spirit, besides regeneration, 
whereby sin in the natural man and in the community 
is restrained; and that by an influence of God upon 
him the natural man is enabled to perform civil good. 
Subsequently the synod declared that the accused 
brethren are reformed with respect to the fundamental 
truths, as formulated in the confession; that, however, 
various expressions in the writings of the accused 
brethren could not be harmonized with the above- 
named three points; it decided further to admonish 
the brethren, as well as the churches in general, to 
guard themselves against onesidedness, and also that 
there was cause for warning against worldly-minded
ness and the misuse of the doctrine of common grace. 
The synod took no further action. It did not admonish 
the brethren personally at the meeting; it did not de
mand of them a declaration or promise of agreement 
with the adopted points, and it did not make the case 
pending at the respective consistories, which did take 
place, e.g., in the Bultema case, 1918. And all this the 
synod neglected to do, notwithstanding the fact, that 
the committee of preadvice ad hoc had advised such an 
admonition and the demand of a promise by the breth
ren at the very meeting of synod; also, that the accused 
brethren had declared at the meeting of synod, by 
word and in writing, unequivocally that they could 
not submit themselves to the decisions of synod. The 
conclusion of the protest presented by Rev. H. Danhof 
at the very same synod reads as foflows:

“Altogether I readily agree that various expres
sions in the writings of the brethren Danhof and Hoek- 
sema cannot very well be harmonized with that which 
the synod sets forth in points A, B, and C, yet it is 
my holy conviction that their expressions, if but left 
in their proper context, are not essentially in conflict 
with the Confession and Scripture. Irrespective then 
also of the fact that each particular work concerning 
any definite point, just because it is special and con
cerns a definite point, must lead in a certain definite 
direction; I contend that the brethren earnestly strive 
for a rich and complete presentation of God’s revea’ed 
truth; and that such is also clear from their writings. 
Although they then may differ from the present three 
Synodical declarations, yet I deem it necessary to main
tain emphatically over against Synod that their senti
ments are in harmony with Confession and Scripture.

Whereas this is my earnest conviction, the Synod 
will certainly understand me when I hereby declare 
that I deem it my calling before God and the churches, 
not on’y to protest formally against these Synodical 
decisions, but also to adopt practical measures over 
against them, both as delegate of Classis Grand Rapids 
West and as one of the two brethren condemned with 
respect to the above-named three points. I believe that 
for the sake of honesty it was necessary for me to 
say this.”

Although the synod took no further action, both 
classes, where the accused brethren resorted, did, es
pecially when a beginning was made in the Standard 
Bearer to fulfill the promise which both brethren had 
expressed at the meeting of Synod, and they began to 
submit the synodical declarations to a thorough critic
ism. They demanded of the involved consistories that 
they place their pastors before the question whether 
they would agree with the adopted three points, and if 
they would promise, with the right of appeal, never to 
teach anything, privately or publicly, which conflicted 
with those points. In short, the consistories refused to 
heed this demand of the classes, and appealed to the 
synod of 1926. And the pastors were in argeement with 
the consistories. Thereupon the ministers were suspend
ed from office because of insubordination to the “proper 
ecclesiastical authorities”. Upon the same ground 
the consistories were deposed. True, there was form
ally a slight difference between the action of C'assis 
Grand Rapids East and that of Classis Grand Rapids 
West. The first declared the consistory of Eastern 
Ave., outside of the church-connection, the latter simply 
deposed the consistory of Kalamazoo I. But essentially 
there was no difference also in this respect, inasmuch 
as also Classis East advanced as the ground for its 
action that the consistory of Eastern Ave., was guilty 
of insubordination to the “proper ecclesiastical authori
ties”. The ministers were deposed from office by a 
later classis.

However, the consistories and ministers continued 
to function in their office, and paid no attention to the 
decisions of the classes. The overwhelming majority 
of their congregations, moreover, supported the con
sistories. They also united at the very outset and 
provisionally, together with the consistory of Hope, 
who with its pastor, Rev. G. M. Ophoff, had meanwhile 
become involved in the issue and also been deposed by 
Classis Grand Rapids West. Later also Rev. D. Jonker, 
after he had presented his objections against the Three 
Points, was deposed by Classis Zeeland. Until 1926 
they called themselves the Protesting Christian Re
formed Churches. But when their appeal to the synod 
of 1926 had been disallowed, dismissed by this gather
ing because they stood outside of the church-connection 
(Acta 1926), they organized themselves into a definite 
church-organization with the name of Protestant Re
formed Churches. And to the present day we have re
mained standing and also increased in membership. 
I believe I may say that we all can agree on this pre
sentation of the origin of the Protestant Reformed 
Churches and the historical occasion and cause of our 
separate existence.

Now I come to the question which faces this gather
ing, be it not in an official sense: Is it required that 
the breach be healed? Is it possible? And is it de
sirable?
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The first question is here the most important, and, 
in a certain sense, the decisive question. It can and 
must be worded thus: Is it the will of God that the 
above named church-groups unite? If it is God’s will 
it must be done. Then we certainly face the calling 
to exert ourselves to the utmost, through faith, in order 
to realize this union. More than once Dr. Schilder has 
emphasized this calling, in the Netherlands and during 
his stay among us. And we agree with him that that 
which according to God’s will belongs together may 
not be separated by us or remain separated. And 1 
have sufficient confidence of faith to declare that that 
which according to God’s will is our calling can also 
be carried out. If it becomes clear to me that it is 
truly the will of God, that the Protestant and Christian 
Reformed Churches heal the breach which has been 
made, and that they again can live together as breth
ren under one ecclesiastical roof, I declare myself pre
pared, with all that is in me, to settle accidental and 
personal matters and grievances in the proper way. 
The important question before which we stand is there
fore: Does God will it?

The answer to this question depends entirely, as 
far as I am concerned, upon the answer of another: 
do we really stand upon the basis of the reformed con
fessions ? The question of the truth must govern, 
dominate this discussion. And that implies that we 
must discuss thoroughly the issue of common grace, 
which also includes the three points adopted in 1924. 
To unite first, in the hope that we then will be able to 
solve the questions, would now be impossible. This 
could have been done before 1924. Since then we have 
made history, and it is impossible simply to ignore that 
history. The Christian Reformed Churches have adopt
ed the three points, and later defended them; we have 
rejected and in every way opposed them, have in detail 
presented the grounds upon which we deem them un
reformed. If we ever are to unite, a discussion of the 
truth, of the question of common grace and of the 
three points, is first of all demanded. And there are, 
in my opinion, but two possibilities which we in the 
abstract, may mutually agree to be possibilities. In 
the first place, the possibility is conceivable that the 
Christian Reformed brethren convince us that we erred 
in 1924 when we refused to subscribe to the three 
points; and unto that end we readily give them by 
means of this discussion full opportunity. On the 
other hand the possibility exists that we convince them 
that the three points are unreformed, that the synod 
of 1924 never should have adopted them, that they 
therefore must be retracted unconditionally. And unto 
that end they, the Christian Reformed brethren, should 
give us equally full opportunity. If they succeed in 
convincing us we will acknowledge that we erred and 
that we must unite with them upon the basis of the 
three points. If we succeed in convincing them, then

they must acknowledge that they erred in 1924, then 
the three points will presently be recalled, and then 
they will stand with us upon the same confessional 
basis. Only in this manner may we proceed. Any 
other way is the way of compromise, which I will con
tinue to refuse.

If we succeed in this way to come to an agreement, 
certainly the most important purpose of this colloquy 
has been realized. Also then yet difficulties will re
main. We may not deceive ourselves into believing 
that they do not exist. In the first place we may not 
ignore the attitude of our people, namely our Pro
testant Reformed people. The majority of the present 
generation lived through the history of 1924, and ever 
continue to feel deeply grieved. Synodical reunion 
together with local division, as in the Netherlands in 
connection with the A, and B, churches, we do not 
deem desirable. Also our people must be convinced 
that reunion is our calling. They therefore must be 
kept fully informed concerning the course and the 
results of our discussions. Moreover, there are griev
ances which must certainly be adjusted according to 
the Word of God. Besides, history has been made 
also in the last fourteen years. We have our own 
churches, now twenty one in number. We have our own 
organization. Already for years we have met as classis 
and are now ready to organize into a synod. We have 
our own theological school, to which we are about to 
add a preparatry course. We have formed our own min
isters. We have acquired new properties with a value of 
some hundreds of thousands of dollars, mostly free 
from debt. But also our own churches have developed 
in these last years, and this development, I be’ieve, 
has been of that nature that we have separated from 
one another still farther since the separation of 
1924. Not only have your churches developed in 
the line of the three points, whereas we have moved 
on in the opposite direction, but since 1924 declarations 
have been made which have made the breach between 
us more pronounced. There is the question of the re
lation of broader gatherings to the consistory. We have 
maintained the autonomy of the local church; you 
have declared that classis and synod are actually 
clothed with higher power above the consistory. More
over, we differ in regard to unions, to divorce, to the 
baptism of adopted children. All these differences 
simply exist. And they do not render the reunion any 
easier. Notwithstanding I will adopt the point of proce
dure, that, if we actually may come to an agreement in 
the issue of common grace, especially the three points, 
we have in the main achieved the purpose of this col
loquy and may cherish the hope that the reunion will 
be effected. Therefore all emphasis must be laid on 
this point. It is a question of no significance how long 
these discussions may continue. How often we should 
cniifer we will remain by our purpose to discuss these
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issues thoroughly. If we desire to hold these con
ferences under the leadership of Dr. Schilder we can 
arrange for his coming to us again. If we would also 
request one or more of the other Netherland professors 
to confer with us, there is no objection whatsoever. 
The world today is small and the finances are assured. 
If the Christian Reformed brethren prefer that Dr. 
Hepp should be present at our gatherings, we have no 
objection. But we will stand on one point: thorough 
discussion of common grace and of the three points 
in particular is the absolute requirement. These con
ferences may not have or conceive of any other pur
pose.

With regard to what I have said thus far there 
can be but little, if any, difference of opinion.

With regard to what I am about to say I now offer 
you an introduction, from our group, to the discussion 
of our doctrinal differences, submitting this introduc
tion, of course, to your free discussion and criticism. 
I would consider it advisable if also one of the Chris
tian Reformed brethren would present such an intro
duction. This enables the discussion to become definite. 
Besides, then we also have something b'ack on white, 
so that any misunderstanding will be avoided which 
might arise concerning that which is discussed by us. 
And, finally, thereby it will be easier for our people 
to remain informed concerning the course and the 
results of our discussion. In this introduction I offer 
you our view of what is called common grace. I will 
first speak about the so-caFed common grace in general, 
then about the three points, and conclude by laying be
fore you twenty propositions for discussion.

The problem of the so-called common grace con
cerns the question of God's attitude over against and 
influence upon the whole of created things in their 
mutual connection and their development in time, in 
connection with and in harmony with God's counsel 
in general, predestination with election and reproba
tion, the realization of God's eternal covenant, grace 
and sin, favor and wrath, nature and grace, creation 
and recreation, Adam and Christ, and it inquires into 
the p^ce and calling of God's people in and over 
against the present world. Viewed thus it is a question 
of great importance with respect to both, doctrine and 
life.

And then we proceed from the Scriptural idea, that 
all creatures are one. God did not create in the be
ginning an aggregate of creatures, loose, independent 
of one another, but a world, a cosmos, a harmonic, 
organic whole. God is one. The world is also one. In 
the midst of the earthy creation stood man. God had 
formed him after His own image, so that in a creature- 
ly sense he resembled God, in true knowledge, right

eousness, and holiness. This man stood at the head 
of creation, as king over the earthy world. And he 
stood in God's covenant of friendship from the be
ginning. And in that covenant-relation God would be 
his sovereign Friend, cause him to taste the blessedness 
of the communion of His friendship, in which is life; 
and in that covenant-relation man stood as friend- 
servant of the Most High, to represent Him in the 
earthy creation, take up in His own heart the praise 
and honor of all creatures, to interpret and express 
that praise and honor before the face of God, love the 
Lord his God with all his heart, and in the name of 
and according to the will of God rule over all creatures. 
He was office-bearer, prophet, priest and king, with the 
commission, the command and also the right, the power 
but also the authority to subject creation unto himself 
and to cultivate it. In his heart lay the spiritual-ethical 
center of God's creation. And by means of that central 
point the entire creation was united in love with God 
Himself. Also the creatures, each according to its 
nature, were taken up in God’s covenant of friendship 
and shared in the good favor of the Lord. And also 
those creatures, sustained by God's omnipresent power, 
stood, through man and each in its own place and 
according to its own nature, in the service of God. 
And also now, according to our confession, the Lord 
God sustains and governs all creatures, that they may 
serve man in order that man may serve His God. 
(Art. 12, Confession of Faith).

In this harmonic relation of all things to God a 
breach was struck by sin. Only, we must immediately 
emphasize that the breach was struck in the spiritual- 
ethical center of the earthy cosmos, in the heart of 
man. Man violated God's covenant. The break is 
therefore spiritual-ethical in character. An essential 
change in the relation of things was not brought about 
by sin. Sin can never have as its result that the 
creation would be annihilated, neither that the mutual 
relation between the creatures and the relation of the 
creatures to man would be essentially changed, so that 
e.g. the creation would have been turned into a chaos, 
if common grace had not intervened. To be sure, the 
creature bears temporally in connection with man the 
curse, is subject to vanity, but the unity of creation 
was not broken, the natural, organic affinity (saam- 
hoorigheid) continued unaffected. And, to be sure, 
fallen man became very limited in his gifts and powers 
and natural light, so that he has retained merely rem
nants of natural light, but also in his fallen state he 
retained his position at the head of creation. And 
although it cannot be said that he is yet office-bearer 
of God, and that he therefore has the right to serve 
in God's House, he certainly continues to stand before 
the demand, in his position in creation and with all 
gifts and means to serve his God in love. However, 
he cannot, will not, and cannot will to serve his God
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in love. For a spiritual-ethical breach was made in 
the relation of man to God. The life of his heart was 
subverted into its very opposite. The working of the 
image of God, whereby he with mind and will and all 
his strength went out to God in the state of rectitude, 
was turned about into its reverse. Upon all this em
phasis must be laid. It is not sufficient to say that man 
through the fall lost the image of God, far less correct 
is it to say that he lost that image in part. If this last 
thought is the result of the distinction of the image 
of God in narrower and broader sense, it is better to 
abandon this distinction. But the image of God turned 
about into its reverse. His light became darkness, his 
knowledge changed into the lie, his righteousness be
came unrighteousness and his holiness became im
purity and rebellion in all his willing and inc]illations. 
His love changed into enmity against God. Sin is 
not merely a defeat or lack, but privatio actuosa. And 
the servant and covenant-friend of the Lord became 
a friend and covenant-ally of the devil. Also thus, 
however, the Lord continues to sustain and govern 
creation by His providential power. And the entire 
organic existence of things remained essentially un
affected. If now in this state of things no further 
change is brought about, then the final result of history 
will be that the completed spiritual-ethical fruit of the 
life of creation becomes the opposite of that which it 
should be according to God’s creation ordinance.

All this, although effected through the wilful dis
obedience of the first man, took place, however, ac
cording to the counsel and the wifi of God. Accidents, 
from the viewpoint of God, never occur. God is God. 
He is in heaven and does all His good pleasure, not 
merely in spite of the attempts of Satan and sin, but 
also through those attempts. At all times He proceeds 
directly to His goal. Never is He hindered by the 
creature. There is with Him no change or shadow 
of turning. Also the fall is wholly according to the 
counsel of His will and it serves Him in the realization 
of His purpose. And He had provided something 
better for us. His objective was not attained with the 
rest of the seventh day. That was but a figure of the 
eternal rest in the eternal and heavenly tabernacle, 
in the eternal kingdom, in which all things will be 
united in Christ as their Head, when all things in 
heaven and upon earth will eternally be concentrated 
in the heart of Christ. He surely is the Image of the 
invisible God, the First-born of all creatures, and that, 
to be sure, as the First-born from the dead, the Head 

of the body, the Beginning, in order that He in all 
things should be the First. And through Him all 
things were created, that are in heaven and that are 
in earth, visible and invisible, whether they be 
thrones, or dominions, or principalities ,or powers; all 
things were created by Him and for Him. For it 
pleased the Father that in Him all fulness should dwell.

Col. 1:15-19. This is according to God’s eternal de
cree. The eternal Covenant of friendship of God must 
be established in Christ and be realized by Him unto 
its final eternal and heavenly destiny, when the taber
nacle of God shall be with man. Therefore, God, 
immediately at the fall of man, maintains His cove
nant, in spite of Satan and sin, but that covenant now 
as eternally firmly estabfished in Christ. Through 
the realization of that Covenant immediately at the 
fall the friendship with Satan in the heart of man is 
brought to nought, and through the operation of grace 
enmity is wrought in the heart of man against Satan. 
Here, however, we face the decree of predestination. 
For not all the children of Adam have been predestined 
to enter into the eternal covenant of God’s friendship. 
Grace develops along the line of emotion. Only the 
kernel is affected by grace, the shell or bolster is re
jected. It is exactly through this that the antithesis 
is realized in the midst of the world. Fact is, also 
now the creation in the natural sense remains in or
ganic connection. Also grace, even as sin, does not bring 
about an essential change in the temporal existence of 
things. Out of one blood God created the entire human 
race. From a mere natural viewpoint all men are one. 
And that man ever continues to stand in organic con
nection with the cosmos, in the midst whereof he moves 
and develops. There is therefore no dualism. Nature 
and grace are no contrasts. And even now we may 
remark that grace can never become the cause for man, 
who becomes partaker of it, to go out of the world. 
To be sure, the antithesis of sin and grace is called into 
being by the breach of sin and the entrance of grace, 
the latter developing along the line of e’ection. All 
things continue to exist and develop according to their 
own nature, sustained by God’s almighty power, in 
natural affinity. But amidst this temporal existence 
of things there arises and develops the spiritual-ethical 
antithesis of sin and grace, of light and darkness, of 
the love of God and enmity against Him, of life and 
death, of heaven and hefi. And through all this God 
does all His good pleasure and He leads all things to 
their eternal destiny, the eternal separation of chaff 
and corn, the eternal realization of the Covenant of 
His friendship.

Grace is therefore never common.
The word grace has a variety of meaning in Holy 

Writ. We lack time to enter into these details. But 
ahow me to present to you the line which we believe to 
find in Scripture relative to this concept. The word 
chen has in Scripture the meaning of bending, inclin
ing, attraction, beauty, charm, favor; the derivation of 
the word charis is less certain, although it is plain 
that also in the New Testament the word has a great 
variety of meaning. It signifies pleasantness, favor, 
forfeited favor, working of grace and blessing of grace, 
thankfulness. In the epistles of the apostle Paul the
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word is often used in contrast with merit and work. 
A comparison of many Scriptural passages where the 
Word grace appears teaches us the following. God is 
in absolute sense the Gracious One. He is gracious ir
respective of any relation to the creature. Grace is a 
virtue of God. He is in Himself gracious. For He is 
the absolute and infinite good and glorious God, the 
sum-total of all perfections. Therefore He is also the 
charming, the attractive, the gracious God. At His 
right hand there are pleasures for evermore. And as 
the Triune God beholds and knows Himself perfectly, 
He is atracted to Himself, loves Himself, has a pleasure 
in Himself. But God also has a pleasure in the creature. 
That creature, especially man, who is formed after 
His image, and in the highest sense of the word His 
Church in Christ, He has willed as beautiful. There
fore He also has a pleasure in the creature, for His 
Name’s sake, and it finds grace in His eyes; He lavishes 
upon that creature the evidence of His favor and draws 
it unto Himself with chords of love into His eternal 
covenant of friendship. When that creature lies in guilt 
and sin, so that in itself it cannot be object of God’s 
pleasure and favor, but, to the contrary, of His wrath 
and aversion; and if that creature then in Christ is 
from eternity beheld, elected, foreordained by God’s 
sovereign grace to become conformed unto the image 
of the Son, justified and glorified, found precious in 
His eyes and engraved in both palms of God’s hands; 
and when then that eternal grace goes out to the 
creature, then that grace is, first of all, forfeited favor 
and it stands wholly in contrast with work and merit. 
That grace blots out all our transgressions, justifies 
us in the Wood of the cross, grants us the adoption unto 
children, the right to eternal life. But, secondlv, that 
grace is also a power and operation within us. whereby 
we are redeemed from the renulsiveness and domina
tion of sin, become conformed unto the image of the 
Son. become pleasing to God, formed according to the 
image which He has engraved of us in the palms of 
His hands. And then finally God once more becomes 
for that sinner redeemed by grace, in his consciousness 
and experience, the alone Good, the attractive and 
dh arming God, Whose goodness is better than life and 
Who is alone worthy to receive ad praise and adoration 
and thanksgiving. In adoration He falls down before 
God and gives Him charis.

Thus in general we would draw the lines.
We therefore are of the belief that there is es-

senfiallv no distinction between such concents as grace, 
love, goodness, mercy, and whatever related concents 
mav otherwise appear in Scripture. Men have thought 
that they came closer to the truth when the last word 
in the expression “ common grace” would be retraced 
bv another, such as favorable inclination, goodness or 
mercy, but essentially this makes no difference. Funda

mentally all these concepts have the same meaning, 
and are one.

It can then be understood that, in the light of the 
above definition, we can never speak of common grace. 
The sinful and corrupt creature can qua tabs never be 
pleasing to God, but is object of His dislike, wrath and 
indignation, hatred and curse. Only as that creature 
has been incorporated into and is eternally beheld in 
Christ can it be pleasing to God and object of His 
sovereign favour. Only from out of that eternal coun
sel of election can the grace of God in Christ go out to 
him. And this is undeed the case. There proceeds out 
of the eternal good pleasure of God in Christ an oper
ation of grace upon the elect kernel of our race in con
nection with the organic whole of all creatures. And 
by that wonder of grace that elect kernel in Christ, 
always in connection with the whole of things, is re
deemed, saved, liberated, glorified, lifted up out of dark
ness and guilt and sin and death and curse and vanity 
into the state of the heavenly glory of God’s covenant 
of friendship. But likewise the wrath of God abides 
upon the reprobate shell outside of Christ, and an 
operation proceeds from God’s aversion and wrath, in
dignation and repulsion and hardening, whereby this 
reprobate shell becomes ripe for destruction. In all 
this God proceeds directly to His goal. He never 
takes a detour. He never retraces His steps. His work 
is never frustrated. His purpose is never thwarted at 
any moment in history. This development and opera
tion of God’s grace and aversion, drawing and casting 
off, blessing and curse, softening and hardening, con
tinues constantly, according to His eternal good plea
sure and in connection with the operation of His pro
vidence and the organic development of our race. In 
the actual sense of the word one can therefore never 
speak of a checking of this process. To be sure the end 
does not appear immediately at the beginning. The 
development or, if you will, the process of grace and 
sin is according to God’s good pleasure and connected 
by His providential management with the organic 
existence of all things. But that process is not re
strained. It proceeds as rapidly as it possibly can. 
For Christ comes quickly and His reward is with Him 
to give unto every man according as His work shall be.

This is our conception of the attitude and operation 
of God with respect to the organic whole of the tem
poral things, in connection with the counsel and the 
good pleasure of God, the covenant of His friendship, 
sin and grace, creation and recreation, Adam and 
Christ, the natural and the spiritual. We have there
fore, this will be understood, indeed no individualistic, 
particularistic conception of the trememdous work of 
redemption by the grace of God. Neither do we in
volve merely the Church as the body of Christ, as the 
new mankind, in the organic conception. This latter 
is done by Dr, Kuyper, He does have an eye for the
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fact that God did not elect a number of individuals, to 
redeem them as the severed branches of the tree of our 
race, but that the organism, as body of Christ, as the 
actual mankind, is saved and glorified by God. But he 
does not further apply this thought to the organic whole 
of all creatures. Therefore he speaks of original crea
tion-idea. It is because of this that he always presents 
the matter as if a breach, an essential breach was made 
by satan in the work of God, and that sin and death 
would actually hinder God in the realization of His ori
ginal creation-idea, were it not for the fact that at 
this juncture common grace intervened restraining!y 
between both. Unto this end he presents God as con
cluding a covenant of friendship with the godless world 
outside of Christ, in order that sinful man may choose 
God's side against satan. And thus he has man living 
a relatively good world (schepping) life, from the 
principle of a certain righteousness which was left 
him by common grace, and he has made possible a 
conception of sinful man, who by the grace of 
God cultivated culture. All of history actually thereby 
becomes an interim. God carries out the covenant 
of His election, and saves the new mankind; but 
parakel runs a certain line of common grace, along 
which God realizes His original creation-idea. We, 
however, involve all creatures in mutual connection 
within the circle of the organic conception, and make 
the distinction between the elect kernel and the repro
bate shell. And we maintain that upon the whole of 
created things, in, organic connection with each other, 
an operation of God's grace but also of His aversion, 
of His favour but a]so of His wrath, of election but 
also of reprobation proceeds, according to the counsel 
of His will and according to the nature of the creatures, 
each in its own place in the whole.

In that sense we understand that God loves the 
world, in its elect kerne1, so that whosoever believeth 
shall be saved, but the wrath of God abideth upon who
soever believeth not. Thus we understand that Christ 
is the Head of the church, but also the Beginning of the 
creation of God and therefore also the End, the First
born of all creatures and the First-born from the dead, 
in Whom all the fulness should dwell, and by Whom 
and for Whom all things were created. In that sense 
we understand that God purposed by Himself to gather 
together in one in Christ all things, both which are in 
heaven and which are on earth. Then we can also un
derstand the covenant with Noah, which certainly 
is no separate covenant with the world outside of 
Christ, but God's eternal covenant of friendship, re
vealed to the church as recently delivered by the flood, 
with the elect kernel in Christ in connection with the 
whole of eternal created things. Noah becomes heir 
of the world by the grace of God. The sign thereof 
we have in the all-embracing rainbow, caused by the 
effect of the sunlight upon the clouds, Thus we also

understand that an operation of Gods grace issued 
through the preaching of Jonah upon Nineveh, figure 
of the world, in which the resurrected Christ will pre
sently celebrate His triumphs, and that Nineveh re
pented upon the preaching of Jonah, Fact is, there 
were also thousands of children, who could not discern 
between their right and left hands, and, besides, much 
cattle!

In the light of the preceding it will be understood 
that we have nothing in common with the anabaptists 
who would avoid the world . To be sure we would not 
be of the world. We know of no synthesis whatever. 
We do not join Athens in wedlock with Jerusalem. We 
do not cultivate culture in the name of common grace 
in cooperation with the godless world. We will the 
antithesis. We do understand the natural affinity of 
our entire race in connection with a1! things. We would 
not go out of the world. We have all things in common. 
We work with the same means, gifts, talents and 
powers as the world. We must deal with and make use 
of the same institutions, of the home, society, church 
and state. Neither can it be the calling of the Christain 
to improve the world as such, which is impossible. 
But it surely is his caking to live, throughout his life, 
in connection with all things and with all possible 
means, out of the new life-principle of regeneration, 
and over against that life which comes up out of the 
principle of sin. And it is surely a1 so his calling to 
represent in the midst of the world the cause of 
Christ, the cause of the Son of God, in word and walk. 
To that purpose he subjects as much as possible all 
things, and unto the realization of that purpose he 
uses all means and institutions which may be in His 
service. We would be in the world but not of the 
world. We desire the Christian home, the Christian 
society, the Christian government and state, Christian 
schoo1, Christian science and Christian culture in 
general. It lies in the nature of the case that the 
realization of these things in concreto does not al
ways and everywhere take place. The world is power
ful and often deprives us of our means and position. 
It may be possible to a certain extent in a small country 
as the Netherlands, with a relatively strong Christian 
popikation, e. g. to maintain Christian politics and 
speak of a Christian government, but in our country 
this is well-nigh impossible. Some periods in history 
are thereunto more conducive and favorable than 
others. God does indeed at times give unto His people 
the power and the means to assume control in various 
phases of life. Then again almost everything is de
nied them. Nevertheless, whether we have power 
or not never may we become of the world and affiliate 
ourselves with that world. If we do adopt this pro
cedure to exercise power we are lost. At all times we 
must represent the cause of Christ, even if we do so 
only by witnessing of the Word, And if then we must
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suffer, we will remember the Word of Scripture, that 
it is given us of grace, in the behalf of Christ, not only 
to believe in Him, but also with Him to suffer! And 
the victory is always our’s. We have therefore good 
courage, knowing that Christ has overcome the world!

It will now not be difficult for the brethren to 
understand that it was impossible for us to subscribe 
to the three points, or also to promise that we, privately 
or publicly, would never teach anything which would 
conflict with those points. Such a promise would 
ever silence our" mouth and cause our pen to become 
dry. Although it is indeed our conviction that the 
synod of 1924 saw the trees of the three points, but not 
the forest of common grace, yet it is beyond all doubt 
that it in those points really adopted the entire common 
grace view of Dr. Kuyper. Nevertheless we also desire 
to express our objections against those three points in 
particular.

The first point speaks of a favorable inclination in 
God towards all creatures. We have declared more 
than once that, if it were possible to take this expres
sion by itself, we would have no objection against the 
implied proposition. We have always emphasized that 
God's grace is not directed individualistically to a few 
elect, but to a1! creatures in organic connection. This, 
however, is not the case here. This explanation may 
never be given of the first point. The contrast in the 
first point is not “ elect only or all creatures", but 
“ elect only or also reprobate". It is the teaching of 
the first point that there is in God a gracious attitude 
towards all men, among whom also the reprobates are 
included. Apart from the saving grace of God shown 
only to the elect, there is also a non-saving grace of 
God, both as an inclination in God and as an operation 
proceeding upon the creature, in which also the repro
bate share. That this is indeed the implication of the 
first point appears clearly from the discussion which 
preceded the adoption of this point at synod. This was 
the issue. This is plain from the texts which the synod 
quoted to substantiate the teaching of the first point. 
And this is especially clear from the proof which was 
quoted from the confession, relative to the preaching 
of the gospel. Moreover, this a1 so appears from the 
discussion which later was carried on about the three 
points. But concerning this there is also no difference 
among us. We cannot accept this gracious inclination 
of God and operation of grace towards the reprobate 
wicked. Over against this we maintain that the grace 
of God goes out to the organic whole of the creatures 
in mutual affinity, and in connection with the elect 
in Christ, as the elect kernel. And we declare that at 
the same time a working of God's wrath and indigna
tion proceeds upon the reprobate shell.

However, the first point expresses more. Fact is, 
the synod of Kalamazoo also involved the preaching 
of the gospel in this gracious inclination in God and 
this operation of grace. Synod, in our modest opinion, 
did this nolens volens. Fact is, it sought proof for 
common grace in the Reformed Confessions, especially 
in the Canons. Now those confessions, in the nature of 
the case, do not speak of common grace in the Kuy- 
perian sense of the word. The synod of Dordrecht 
busied itself with the question of salvation. A grace, 
which did not save, simply lay beyond the pale of its 
views and deliberations. The only place, where the 
term “ common grace" is used in the sense of natural 
light and therefore is used in a non-saving sense, places 
the term upon the lips of the Remonstrants. It lay 
therefore in the nature of the case that synod, seeking 
proof for common grace in the confessions, was com
pelled to arrive at the general preaching of the gospel, 
whereof the confessions do speak, but the grace where
of it always conceives of as particular. Thus it hap
pened that in the first point the proposition was adopt
ed that God is gracious in the preaching of the gospel, 
that is, that He in that preaching is prompted by 
a gracious inclination, not only towards the elect, but 
towards all men. This was expressed by the synod of 
1926 at Englewood still more clearly than by the 
synod of 1924. In its answer to the consistory of Middle- 
burg, Iowa, which had protested against the declara
tions of 1924, that synod speaks of a “goodness or 
grace of God in the causing to go forth of a well-mean
ing offer of salvation to all to whom the preaching of 
the gospel comes,"as well as of a “ certain grace or good
ness or favorable inclination of God," which “ is re
vealed over against a group of men broader than the 
group of the elect, and that this, among other things, 
also is evident from the fact, that God wellmeaningly 
calls each one to whom the lovely invitation of the 
Gospel comes." (Acta Synodi, 1926, p. 116). We be
lieve that this presentation is not in harmony with 
Holy Writ, neither with the Reformed Confessions. 
And over against this we maintain that the preach
ing of the gospel is grace only for the elect, and at 
the same time a savor of death unto death for the 
reprobates. That the preaching of the gospel is general 
we understand very well. But we believe that the con
tents of the preaching is always particular, that it 
promises salvation only to those who believe, that is 
to the elect, and that it can never be said that it is 
an evidence of grace to all who hear the gospel. Ac
cording to our earnest conviction the synod, with this 
declaration, has passed into the camp of the Remon
strants.

The second point speaks of a general operation of 
the Holy Spirit, outside of regeneration, whereby sin 
is restrained in the individual man and in the com
munity. If this means anything at all, it implies that,
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outside of regeneration, a spiritual-ethical operation of 
the Holy Spirit proceeds upon sinful man, for his good, 
with the result that he is not as sinful and corrupt 
in the reality of life as he would be without that 
working of the Spirit. Dr. Kuyper differentiates here 
between mind, will and inclinations on the one hand, 
and the I on the other hand; and in the I he distin
guishes further between the kernel of the I and the 
different functions and motions of that I. Common 
grace now can influence, according to him, that entire 
man, with the exception of the kernel of the I. He 
wfrites in “ De Gemeene Gratie” II, 306: “ Having cor
rectly understood this, one shall perceive immediately 
how only that I, as the most inner center, remains 
what it is, but how on the other hand those inclinations, 
that thinking and willing activity, by rebounding, 
undergoes a certain influence of common grace. Test 
this yourself by taking three, or four thin brass wires, 
which you fasten together at a certain point, spreading 
them out in various directions; underneath the point 
where these wires join you, with your left hand, will 
bend towards the left, and at the same time, with your 
right hand, at the point where the wires join, bend the 
upper half of the wires to the right. Then you will 
feel for yourselves how the pressure exercised by your 
right hand not only bends the ends of the wires to the 
right, but will exercise a certain pressure upon the 
lower half of the wires, which sensation you clearly 
feel in the fingers of your left hand. The same is true 
of common grace. When it, at whatever point of the 
line, takes hold of that line, and in its further progress 
bends it to the right, this will produce a tension, a pres
sure downwards, which will never affect the center of 
the I, but will have its affect upon the inclination, the 
consciousness and upon the will. This explains how 
the unconverted undergoes the influence of common 
grace in his inclinations, in his consciousness, and in 
his will.”

Thus far Dr. Kuyper.
Whatever one may think of the psychological dis

tinction between the I and the center of the /, one 
thing is certain: if words have any significance, and 
we replace the copper wries by reality, then Dr. 
Kuyper teaches here a spiritual-ethical improvement 
effected by the influence of Divine grace upon natural 
man, his mind, his will, yea, even changing the deepest 
inclinations and motives of the heart into the proper 
ethical direction, changing him wholly for the good, 
except the kernel of his I. Dr. Kuyper permits also 
the Heidelberg Catechism to give this answer to the 
well-known eighth question: “ that there is in that I 
inability to any good and continuously inclination to 
all evil. Whatever of this I is improved or does not 
reveal itself is not of the I, but of common grace” . He 
writes literally that the Catechism expresses it in that 
manner. De Gem. Gr. II, 307. This spiritual-ethical

operation of grace for good is even similar to regenera
tion, differing from the latter merely in this that it 
does not effect the center of the I. If the same opera
tion were to penetrate to that center it would re
generate the man.

It is this doctrine of Dr. Kuyper which the synod of 
Kalamazoo sought to express and exalt to an ecclesi
astical dogma in the second point. This surely appears 
from the declaration “that God by the general opera
tions of His Spirit, without renewing the heart of man, 
restrains the unimpeded breaking out of sin.” What 
Dr. Kuyper understands to be the center of the I the 
synod of Kalamazoo understands to be the heart. Only 
the synod improved upon the conception of Dr. Kuyper 
somewhat by adding thereunto: “by the general opera
tions of His Spirit.” At any rate we do not say too 
much, when we allege that the second point teaches, 
that by a general operation of grace the natural man 
is wholly improved, except his heart. His mind and will 
and all his inclinations can be changed or inclined for 
the good.

We have various objections against this presenta
tion. We do understand, as Art. 13 of our Confession 
of Faith teaches us, that God restrains all evil men, 
yea even the devil. But of a general operation of the 
Spirit, whereby God would improve the mind and will 
and inclinations of the natural man, the Confession 
surely does not speak. The English translation might 
possibly allow the presentation of synod, inasmuch as 
it reads: “that He so restrains the devil and all our 
enemies” . But the Holland translations, “hij de dui
velen en al onze vijanden in den toorn houdt,” is un
doubtedly the more correct. We read in the French: 
“ En quoi nous nous reposons, sachant qu’il tient les 
diables en bride, et tous nos enemis, qui ne nous peu- 
vent nuire sans sa permission et bonne volente.” In 
answer to a protest against this declaration the 
synod of Englewood of 1926 observed rather simply, 
that this expression, it is true, does not appear in the 
Confessions, but that it therefore is not less correct, 
inasmuch as it is certain that “ as God operated by His 
Spirit in creation so He also operates by the same 
Spirit in the work of providence. And whereas that 
operation of the Spirit did not cease after the fall of 
man but continues, to those general operations of 
God’s Spirit the restraint of sin must also be ascribed.” 
Acta 1926, p. 118. As if the truth, that in the works 
of God ad extra all three Persons of the Divine Trinity 
operate according to their own place in the Divine 
Household, would necessitate the conclusion that a 
spiritual-ethical operation of grace proceeds from God 
upon the natural man, improving him in his mind and 
will and inclinations. The keeping of devils and evil 
men under bridle (in den toorn houden) is something 
altogether different than the restraining of the process 
of sin in the individual man and in mankind. Duly
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understanding that all the actions of devils and men 
are bridled by God and governed by Him, unto the 
realization of His counsel and the salvation of His own 
in Christ nevertheless deny that there is such an 
operation of grace by the Spirit, outside of regenera
tion, whereby the natural man is improved to any 
degree.

As stated above we have many objections against 
this view. Viewed psychologically it simply is absurd. 
It does not even hold with respect to the copper-wires,, 
much less with respect to man. I reject with all that 
is in me the determinist view that the natural man 
would be able to perform deeds in which his I, the 
center of his I, or his heart would not be involved. 
Scripture teaches us that exactly from the heart are 
all the issues of life. Yet, my weightiest objection is 
that, according to this view, the reformed teaching, 
that the natural man is so corrupt that he is wholly 
incapable of doing any good and inclined to all evil, 
has become a mere abstraction. He may be ever so 
corrupt in the center of his I, that center is really 
shut off from the actual world by common grace. What 
the natural man actually does in this life does not 
come forth out of his I or heart, but out of his mind, 
will and inclinations, and these have been greatly im
proved by the general operation of grace by the Spirit. 
As the natural man appears he is not wholly cor
rupted, but he certainly exceeds one's expectations. 
We opine that this view not only conflicts with our 
Reformed confession but also with Holy Writ. Scrip
ture not only knows of no such wholesome operation 
of the Holy Spirit, but it teaches the very opposite. It, 
after all, teaches us that an operation of God's wrath 
is revealed from heaven, whereby He in such a way 
operates upon the godless deserter of the way of the 
Lord, causes such an operation to proceed upon his 
lusts and desires, that he is given up in an evil sense, 
to do things unseemly, proceeds from bad to worse. 
Whereas we readily admit that the sinner is restrained 
in various ways by the all-controlling providence of 
God according to the counsel of His will, and at the 
same time duly understand that the process of sin is 
bound to the organic development of the human race, 
and finally also clearly perceive that every man does 
not commit all the actual sins but that each, according 
to his own place and time, his own adaptability and 
character, gifts and means, develops the one root-sin 
of Adam unto the completed fruit, we will continue to 
maintain that the second point is in conflict with both, 
Scripture and confession.

With respect to the third point we can now be
brief, inasmuch as it stands or falls with the second. 
In this third point the synod declares that God, with
out renewing the heart, so influences man, that he, al
though incapable of performing any saving good, can 
perform civil good. It is evident, from the context of

the expression, as well as in the light of the discussion 
which preceded this declaration, that with civil good 
the doing of good in civil life is meant. Here we meet 
the “ doctrine of spheres" “ terreinen-leer". In the 
“sphere" of the first table of the law man is unable to 
do any good. This after all is “ spiritual" good. But 
in the “ sphere" of the second table of the law he can 
perform good. And by the “ influence" of God, men
tioned in this third point, the same is meant, of course, 
as the “ general operations of the Spirit" in the second 
point.

Now one must understand that we, before the 
synod of 1924, had written also concerning this so 
called civil good, and that therefore that synod con
sciously condemned our view in this matter. To wit, 
in “ Langs Zuivere Barnen", p. 72, 73, we wrote: “ And 
what then is civil righteousness ? In our opinion the 
sinner notes the God instituted relations, the given 
laws, means of fellowship, etc. He notes the propriety 
and usefulness of them. And now he makes use of 
them for his own sake. If he succeeds fairly well in 
this an action will result which formally appears to 
be in harmony with the laws of God. Then you have 
civil righteousness, regard for virtue, and an orderly 
external deportment. If this attempt fails, as is of 
course often the case, then also civil righteousness 
falls away; then the opposite is true. His fundamental 
error is, however, that also in the striving for external 
deportment, he does not seek or purpose God. To the 
contrary he purposes himself also in fellowship with 
other sinners and to maintain himself in his sin, with 
the entire “world" in whatever he does. And that is 
sin. This also actually has evil results for him and 
his fellow-creatures. His action over against his 
neighbors and fellow-creatures takes place according 
to the same rule and with the same results. It there
fore happens that sin always develops and that cor
ruption continues, and, yet, there remains relatively 
a formally just behavior according to the laws laid 
down and instituted by God. And yet the natural 
man never performs ethical good. This is our view. 
Who now will venture another explanation?"

This view, which completely explains the so-called 
“ civil righteousness" as out of the totally corrupt man, 
who, however, has natural light, without any in
fluence of common grace upon him, synod did not want. 
At any rate it thought it necessary to put something 
else in its place. And that something else is then that 
wholesome influence of God, those general influences 
of the Spirit, those general operations of grace by God 
upon the nature of sinners, whereby these are en
abled to perform civil good. And this view we deem 
to be in conflict with Scripture and confession both. 
It is not necessary at this time to quote from Scripture. 
The Confession, however, teaches in the Canons III, 
IV, 4, that man has retained certain glimmerings
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of natural light, that he thereby has some knowledge 
of God and of natural things, as well as of the dif
ference between good and evil, but adds in that part, 
which the synod of 1924 forgot to quote, that he does 
not use that light aright even in things natural and 
civil, yea that he renders it wholly polluted and holds 
it in unrighteousness. By this latter presentation we 
would abide.

I would conclude by placing before you certain pro
positions for discussion:

1. God is God and He always performs all His 
good pleasure. Therefore He also always proceeds 
directly to His goal, according to His eternal counsel, 
while all things, also Satan and sin and the godless 
world included, serve Him thereunto. At no moment 
in history whatsoever, from creation to the parousia, 
can we speak of a frustration of an original plan.

2. God's grace is not directed individualistically 
particularistically to the elect, but it is directed to the 
organic whole of the Church in Christ as its Head and 
that in connection with the organic whole of all 
creatures, of the entire cosmos. However, the godless 
reprobate is never object of this grace, viewed either 
as an inclination in God or as an operation of grace.

3. Besides the operation of God's drawing and 
saving and lifting up into heaven, glorifying grace, 
proceeding only upon the elect kernel of the created 
things, there is also an operation of God's rejecting, 
repulsing wrath, proceeding upon the reprobate shell.

4. The covenant with Noah is no friendship-cove
nant of common grace established with the sinful 
world qtm talis and outside of Christ, but a revelation 
of the one covenant of God's friendship in Christ, as 
it embraces and takes up into itself the entire cosmos. 
Temporally creation bears the curse, but presently 
also the dumb creature will share in the liberty of 
the glory of the children of God.

5. All things of this present life, rain and sunshine, 
food and gladness, gift and talent, house and goods, 
name and position and might, are means, which God 
uses, but whereof also man make use as a rational 
moral creature. Inasmuch as God uses them, they 
serve Him in the fulfilment of His counsel. Inasmuch 
as man uses them, they are as so many obligations 
whereby he is placed before the demand to thank and 
serve God.

6. The preaching of the Gospel is as such neither 
a blessing nor a curse. It addresses man as a rational
moral being who is therefore responsible before God. 
God however, uses also that preaching to realize His 
counsel of predestination, both of election and reproba- 
tin, so that He, without nullifying the ethical nature 
and responsibility of man, calls the one unto salvation,

and hardens the other. The preaching of the gospel is 
therefore never grace for the reprobate, neither is it 
ever intended to be such by God.

7. Bound to the organic development of our race 
and bridled by God's all-controlling Providence, sin 
developes as rapidly as possible, also through an op
eration of God's wrath upon the lusts of the flesh. 
There is no operation of the Holy Spirit whereby the 
natural man without regeneration would be improved 
to any extent. Every man bears the fruit of the root- 
sin of Adam according to his time, place, circumstances 
means, adaptability, and character.

8. Man has some remnants of natural light, not of 
his original knowledge, righteousness and holiness. 
These latter are not only wholly lost, but have turned 
into their opposite. Consequently, the natural man can 
do nothing else than wholly pollute this natural light 
and hold it under in unrighteousness.

9. Civil righteousness is an attempt of the sinful 
man whereby he, inasmuch as he perceives by his 
natural light the of God instituted relations and laws 
in the cosmos, and recognizes their usefulness, for his 
own benefit will adapt his life in connection with the 
life of his fellow-creatures to those laws of God in an 
external sense. If he succeeds, God, Who holds Him
self to His own ordinances, grants him success. But 
success is not blessing. In the way of success he be
comes ever greater, becomes ever more responsible, 
and under the wrath of God increases his own judg
ment.

10. There is in Holy Writ no essential distinction 
in meaning between such terms as grace, favour, love, 
friendship, goodness, mercy. They all concern the re
lation and operation of God's covenant of friendship 
towards the elect kernel.

11. The idea of a common grace begins in dogmen- 
historical sense not with Calvin, neither can it be 
traced to Augustine, but its beginning must be sought 
in the age of the Scholastics, particularly with Thomas 
Aquinas. It cannot be said that this doctrine is 
preeminently Calvinistic.

12. The Three Forms of Unity know of no commom 
grace. The only place, where the term “ common 
grace" appears, places it upon the lips of the Remon
strants. The “ Three Points" are not explanations but 
additions to the confession of the Reformed Churches.

13. The synod of Kalamazoo, in its “ Three Points" 
has essentially exalted Kuiper's “ Gemeene Gratie", 
Common Grace, to a dogma, and thereby rendered 
all further study of this question impossible.

14. The Christian does not separate himself in 
Anabaptistic sense from the world; neither is it his 
calling to better the “world", but to live, throughout 
his life in the world, from the principle of regeneration 
and according to the Word of God, and represent the
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cause of the Son of God as of the Party of the living 
God.

15. Inasmuch as the distinction “ image of God in 
broader and in narrower sense” can easily occasion 
misunderstanding, as if a remnant of the positive op
eration of the original righteousness had remained 
in the fallen man, it is better to speak of the image of 
God in formal and material sense, and say that the 
latter was changed into its opposite through sin.

16. The so-called “ covenant of works” was no cove
nant of works, but the first and earthy manifestation 
of God's covenant of friendship. In this covenant man 
could not merit eternal life, neither ever attain unto 
it, but merely retain the earthy life which he possessed 
in the way of obedience.

17. Government as such, irrespective of the sword 
power, was not instituted because of sin, but it came 
up out of the family. Its authority can therefore be 
defended by appealing to the fifth commandment.

18. A godless magistrate does stand in the place of 
authority, wherewith he is clothed of God, but does 
not rule by the grace of God.

19. Synod and Classes are not assemblies clothed 
with a power higher than the consistory, but merely 
larger or broader assemblies; they therefore can
not have the authority to depose office-bearers.

20. History abundantly proves that the present 
Protestant Reformed Churches did not step out of 
the Christian Reformed Churches, but were barred by 
the latter from their fellowship, because they felt 
obliged to resist the declarations of the synod of Kala
mazoo.

I thank you.
H. H.

IN MEMOEIAM

Whereas it pleased God in His infinite wisdom to take out 
of our midst on March 12 our fellow board member and treasurer 
of the League of Men’s Societies,

HENRY TIMMER

resolved that we hereby express our sincere sympathy and con
dolence to his wife and remaining relatives, 
resolved, too, that we note and express the truth of Holy Writ 
expressed in Ps. 39:9: “ I was dumb; I opened not my mouth, 
for Thou didst it.”
Further, we resolve to commit the remaining relatives to the 
throne of grace for God’s mercy in this hour of bereavement.

Done in board meeting of the League of Men’s Societies, 
March 16, 1939.

A. C. Boerkoel, Pres.
G. Borduin, Sec’y.

The Rev. B. Kok sent the following 
article to “ The Banner’ 7

Manhattan, Montana
March 29, 1939

The Rev. H. J. Kuiper,
Editor of The Banner,
Grand Rapids, Michigan

Dear Brother:

I have read with interest your editorial in The 
Banner of March 23, entitled “ Shall we seek reunion 
with the Protestant Reformed Church? (Churches) ” . 
It is not my purpose to reflect upon the entire article 
but only upon that paragraph in which you made an ig
noble and despicable attempt to discredit my work 
and person, not only in the eyes of the members of your 
churches but also of ours. As to the charges you make 
against the many articles which have been written 
against your church in The Standard Bearer, and also 
the charges you make against our doctrine, I am sure 
that the Editor of The Standard Bearer will amply 
refute in the very near future, but I feel that the 
slanderous remarks you have made about my person 
and work here in Manhattan and other places could 
not go unchallenged. You write that you have written 
evidences for all the statements that you made against 
us, but I challenge you to prove a single one of them. 
Some of them are brazen lies and others are a great 
distortion of fact. At the conclusion of your article 
you write, “ It has not been a pleasure to write this 
article. Would to God there were a way to mend what 
was torn assunder.” I assure you Mr. Editor, that 
the way does not lie in the direction of your editorial.

I will refute every one of your statements and I 
hereby challenge you to prove any one of them, and if 
you cannot prove them to openly retract. Your first 
statement is, “ This minister moves into one of our 
communities and seeks to create dissatisfaction among 
the members of the Christian Reformed church.” This 
statement leaves the impression as though I just merely 
move into a community of my own accord, without any 
specific charge or commission to do so. I assure you, 
Mr. Editor, that I have never moved into any com
munity unless I was sent there by our Mission Board, 
and all the members of our Protestant Reformed 
Churches are well aware of this fact. And our pur
pose is not as you state, “ to create dissatisfaction 
among the members of the Christian Ref. Church” , 
but to promulgate the truth of God's Sovereign Grace, 
from which, we believe, your church has officially 
departed since 1924, and let me add that in ourGrand Rapids, Mich.
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labours we are constrained only by the love of Jesus 
Christ and seek the true spiritual welfare of Zion.

Also your second statement is not true to fact. 
You wrote “ Thus the minister of one of our Western 
Churches — we have information from others which 
agrees substantially with his — writes that this per
son rode through his church as though he was its 
pastor and called at every place whether he was wel
come or not.” In the first place let me say that I never 
called at every place, and secondly that at present I 
cannot recall a single place where I did not feel wel
come, and usually I was asked to call again. And 
even if I had called at places in which I was not wel
come, is not this the experience of anyone that is 
called upon to do mission work ? You write that I 
rode through the community as though I were its 
pastor, I assure you that I never called upon one sick, 
or called upon one house of mourning, unless I was 
asked to do so, and I again challenge you to prove 
the contrary.

You further wrote “ He did not at once begin to hold 
services but attended all the meetings in the Christian 
Reformed church: services, weddings and funerals, and 
even had the effrontery to come to the consistory meet
ings.” This statement is one concoction of gross lies. 
It leaves the impression that I acted as though I 
were the minister of the congregation and attended 
all the meetings, whether public or private, and even 
had the effrontery to attend the meetings of the con
sistory. Of course I did not at once begin to hold ser
vices for the simple reason that one must first find 
a suitable place to meet, and even then we begin by 
conducting our services when there are no services in 
the local Christian Reformed church, so that everyone 
interested will have an opportuinty to come without 
neglecting their own services. And why should not 
I and my family attend the public services of the 
Christian Reformed Church while we have no ser
vices of our own. Were we not born and raised in 
that church as well as you Mr. Editor ? Did you want 
me and my family to attend the local Catholic or Con
gregational Church? It is not true that I attended all 
the meetings of the Christian Reformed church as you 
would have your readers falsely to believe. I did not 
even attend all the public meetings. I only know of at
tending one wedding, and that was public, and very 
few public funerals. I call this statement a despicable 
attempt to picture me as a bold, impudent and un
couth character, and I ask you as a Christian for a 
public apology.

Your following statement is also untrue. It reads 
as follows: “ At the public meetings (as though there 
were ever any others that I attended) he was very 
attentive and took notes, of which he made use after
wards.” It certainly is not sin to be very attentive 
at public meetings, but I deny that I ever took notes
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at any time during public worship. Not that I would 
consider this a sin, but I do not think it would be using 
the best of judgment under the circumstances.

Neither is it true that I ever made the statement, 
“ that the pure doctrine of sovereign grace, which is in 
eclipse in the Christian Reformed Church, would be 
preached in all its purity.” Also this is a perversion 
of the truth. I do maintain that this doctrine, since 
1924 is in eclipse in the Christian Ref. Church and 
that we emphasise this fundamental doctrine more 
than they, but I deny that I ever had the audacity to 
state that by us this doctrine is preached in all its 
purity.

But of all the lies and perversions the statement 
which you italicized in this paragraph is the greatest. 
There you wrote ‘Then this missionary created 
disturbance by claiming that the consistory was half 
hearted in its devotion to the Christian school. He 
called a meeting in view of the alarming situation and 
before consulting the consistory of the Christian Re
formed church sent out a letter announcing that the 
meeting would be held in the basement of that churchV 
If this were true, I agree with you that even the mem
bers of the Protestant Reformed Churches should be 
ashamed of such deplorable tactics on the part of their 
missionary, and he should be called on the carpet for 
such impudent and uncouth tactics. But there is not 
one word of truth in it, and you Mr. Editor, know that 
it is a lie! You say that you have the written evidence. 
I challenge you to prove it, and unless you apologize, 
I brand you as a public liar. It is hard, very hard for 
me to write this, but I think it is terrible that you have 
made yourself guilty of such slander. Are you so 
hard put to defend your shameful editorial against 
Dr. Schilder, that you have to use such tactics to justify 
it, for the whole tenure of this editorial is to justify 
what you had written at that time.

What is the truth in this school matter ? On October 
24, 1938, I wrote in a letter, “ In verband met de Her- 
vorming hoopt ondergeteekende in de naaste toekomst 
eenige lezingen te houden in verband met het Christe- 
lijk onderwijs voor onze kinderen. Wij mogen ons 
deze zaak wel eens ernstig indenken wanneer meer 
dan twee derden van onze kinderen het voorrecht van 
Christelijk onderwijs moeten missen. Kunnen wij dat 
voor God verantwoorden ?” This last is a true state
ment of fact, especially if we remember that all of the 
young people go to the public high school, and of the 
more than 200 children of grammar-school age, not 
over 70 attend the Christian school. Was that creating 
a disturbance, Mr. Editor, by announcing this lecture 
and calling attention to this fact? The following week 
we announced that the lecture was to be held. This 
is altogether different than ‘calling a meeting in view, 
of the alarming situation/ What possessed you Mr. 
Editor, to so distort the truth? We never announced
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that the lecture, (not meeting) was to be held in the 
basement without consulting the consistory, but we 
wrote that whereas all of our Reformed people were 
interested in this vital issue, we would ask the con
sistory for the use of the basement and otherwise it 
would be held in our auditorium, which I had thought 
would be inadequate. And we had every reason to be
lieve that the consistory would grant our request for 
such a worthy cause, especially in view of the fact that 
just a few weeks previous the basement of the church 
was available for Republican and Democratic rallies, 
which were conducted in a way that was far from 
Christian. And it was only after the consistory re
fused us the use of the basement for a lecture in 
behalf of Christian instruction that I wrote in a letter 
dated Nov. 7, 1988, “We regret, more than words can 
express, this lack of cooperation on the part of the 
consistory, on behalf of so worthy a cause. We do not 
judge motives, God alone is the Judge. The cause of 
Christian instruction for our children far transcends 
denominational boundaries.” What was wrong in this 
Mr. Editor, did you not in this same editorial write 
‘recognizing each other as brethren in Christ and work
ing together where we can for the coming of His king
dom/? And whereas I did seek to work together you 
put it in such deplorable light. Is this guarding against 
all bitterness and malice ? Am I to be so slandered 
for promoting a lecture in behalf of Christian instruc
tion, while the local pastor had not once lectured in 
behalf of the cause in all the more than ten years that 
he has been here?

Neither is it true, that I served notice on the con
sistory that it must invite Dr. Schilder, but I merely 
informed them that if they did not, then I would feel 
inclined to do so. I merely felt that it was but proper 
that the consistory should do so, but I feared, and 
others with me, that due to your ignoble editorial con
cerning Dr. Schilder, that the consistory would refuse, 
but I deny that I ever served notice on them that they 
must invite Dr. Schilder. This is enough to show what 
deplorable and unethical methods you have resorted to 
in your editorial as far as it concerned my labors here. 
I request that you publish this article in the editorial 
columns of your paper and that you publicly admit 
your slander in attempting to publicly picture me as an 
impudent and uncouth character.

Yours for the cause of Truth,
B. Kok.

NOTICE
Any one that wishes to subscribe to De Reformatie

can do so by sending subscription to Ralph Schaafsma, 
524 Henry Ave., S. E. Grand Rapids, Mich.

Ingezonden
Hoe een gewoon kerklid tegen de dingen aanziet

Ik weet het niet of ge het al hebt gehoord, anders 
wilde ik het eventjes mededeelen: Ds. H. De Wolf heeft 
voor de roeping bedankt, die op hem was uitgebracht 
door de Fuller Ave., Eerste Prot. Geref. Kerk, om als 
tweede leeraar voor deze gemeente in en uit te gaan.

Veler oog was op deze veelbelovende jonge predi- 
kant gericht, en weer anderen meenden dat hij wel 
wat jong was, en niet bedreven genoeg om deze zware 
taak te aanvaarden. Hoe dit ook mag wezen; de Ds. 
liet het ons weten door een geschreven brief dat hij na 
een drietal weken, de dingen biddend te hebben over- 
wogen, niet de vrijmoedigheid van zijn Zender had 
ontvangen om in dit deel van Gods koninkrijk werk- 
zaam te mogen zijn. We zijn dus genoodzaakt om 
weer een drietal te maken, om dan vervolgens gemeen- 
telijk te kiezen. Zoo gaat het in de Kerk des Heeren 
op aarde, maar ook in iedere gemeente afzonderli jk : 
de mensch wikt, maar God beschikt.

?t Is hier in de stad onzer inwoning wel weer een 
beetje stiller geworden nu Dr. Schilder van Nederland 
zijn tijd was aangebroken om huiswaarts te keeren. 
Ds. Hoeksema had het voorrecht om de Prof, te verge- 
zellen naar het Oosten, alwaar hij nog eenige dagen 
zal vertoeven, en nog een: getal spreekbeurten heeft 
te houden aleer hij D. Y. zijn werk weer zal aanvan- 
gen in het Oude Vaderland.

Een ieder zal het me wel willen toestemmen, wan
neer ik beweer dat de Dr. hier in Amerika niet op va- 
cantie is geweest, en dat hij heeft te beschikken over 
een groote capaciteit van werkkracht, en het vermogen 
heeft dingen, die hij wil zeggen, bevallig voor te stellen. 
Er mag ook wel worden vastgeste]d, dat de spreker en 
de prediker niet van elkander verschilden. De gerefor
meerde lijn der antithese werd altijd getrokken in 
rede en in de verkondiging van Gods Woord. Ook in 
zijn rede over de algemeene genade heeft Dr. Schilder 
nooit getracht een brug te leggen, waarop hij die God 
vreest en hij die niet van Hem wil weten, elkander 
mogen ontmoeten, om dan gezamelijk dit wereldleven 
te leven op een algemeene basis, wel niet zonder God, 
maar toch zoo, dat men zich gaat verbroederen met de 
zondige kultuur-mensch, in een kultuur-wereld, die 
van Hem niet wil weten. De professor is dan ook wel 
een beetje bang voor het leerstuk der algemeene ge
nade; en hij heeft het onomwonden uitgesproken dat 
hij zich niet kan vinden in het leerstuk der algemeene 
genade, zoo het is geformuleerd in de drie punten op- 
gesteld door de Synode van Kalamazoo in ?24.

Dr. Schilder spreekt liever van het gemeen man- 
daat waaronder de mensch staat; ?t is de eisch die 
van Gods wege tot hem kwam in het paradijs.
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Ik had het voorrecht om de spreker te mogen hoo- 
ren over dit strenge mandaat, dien eisch waaraan ieder 
mensch moet voldoen; en hier is geen schikken en 
plooien mogelijk.

Nadat Dr. Y. P. De Jong Dr. Schilder had voor- 
gesteld en op zijn redenaars talent en groot verstand 
had gewezen, begon de laatste zijn rede. Het mandaat 
werd voorgesteld door de daad-man, en hij was zijn 
onderwerp (als telkens het geval was) wel maehtig.

Bij den aanvang begon de spreker te zeggen, dat 
het mandaat niet moest worden verwaard met de alge
meene genade. ’t Is niet hetzelfde, alhoewel het er 
mee in nauw verband staat.

De mensch is een kultuur mensch. Hij is daarop 
aangelegd, en staande in deze wereld, waarin veel 
pracht, schoonheid eh menschelijk vernuft wordt waar- 
genomen, waarin de kultuur, die vast zit aan God, door 
de mensch wordt ontwikkelt, is het een voorrecht van 
God gesehonken aan de mensch, dat hij in gemeen
schap met anderen in deze schoone wereld mag vertoe- 
ven, om medewerker Gods te zijn, in het uitwerken 
van Zijn raadsplan, hetwelk Hij in de eeuwigheid had 
uitgedacht, en in de wereld-historie verwerkelijkt wil 
zien. Het is echter niet alleen een voorrecht, maar 
bovenal een eisch; niet een mogen, maar bovenal een 
moeten om onzen God te dienen met alles wat we van 
Hem ontvingen.

Het verband der genade werd opgericht aleer de 
wereld was, voor de val, en Adam in het paradijs werd 
ook, in dat verbond geplaatst zijnde, voor den eisch ge
steld, doe dat en gij zult leven. En zoo is het nog 
vandaag.

De spreker gaat voort met te zeggen: dat een ieder 
mensch, vrome en goddelooze, staat onder dat man
daat. En alles en met alles moet de eere Gods worden 
bedoeM, en dat strekt zich uit naar alle kanten. Het 
is een alzijdig mandaat, een gemeen mandaat dat alien 
raakt. Altijd en overal moet de mensch bezield zijn 
met de vreeze des Heeren.

De professor verklaarde schoon, de negende vraag 
van onze Catechismus in de vierde Zondig, die handelt 
over de eisch van Gods wet.

De dingen van dit alzijdig leven, de gansche wereld- 
historie, ook het kultuur leven moet worden bezien 
uit verleden en uit de toekomst. Ook de kultuur is 
een proces, en geen genade.

’t Is ook niet zoo, zooals sommigen zeggen, als het 
kon zijn geweest, indien Adam was gestorven in het 
paradijs, n.l. dat deze wereld van vandaag dan niet 
zou hebben bestaan. Adam kon niet sterven den na
tuurlijken dood aleer zijn werk was voleindigd, het
welk hem van God was opgelegd tot volbrengen van 
Zijn raadsplan. Adam stond aan het begin der schep
ping, en hij was de vader van alle menschen, maar 
moest ook voortbrengen de tweede Adam, Christus 
Jezus.

De professor steekt waarschuwend zijn vinger op, 
en vermeent om nooit te zeggen en te handelen, alsof 
al dit schoone in deze wereld er nu eigen1 ijk zou zijn 
om den mensch, en dat hij er nu mee zou mogen doen 
naar eigen willekeur. Het is er alles om God die de 
mensch heeft geplaatst onder het mandaat: doet al wat 
gij doet tot mijne eere want dan alleen is het goed.

De laatste opmerking die de spreker naar voren 
bracht was deze: zeg nooit, de dingen hadden zoo of 
zoo kunnen zijn, want dan hebt ge het a1 weer mis. De 
dingen gebeuren juist zooals God de Heere ze in de 
eeuwigheid heeft uitgedacht, en precies zoo ontvangt 
alles in bijzonderheden een plaats in het raarn der 
historie zooals het hier op aarde ontwikkelt en zich 
voortbeweegt naar het einde aier dingen.

Ik dacht zoo bij mijzelven, wat een mooi aller be- 
trachtenswaardig mandaat. De Synode van 1924 had 
dit de kerken moeten voorleggen, dan was er geen 
scheuring gekomen. En men had ons althans niet be- 
hoeven uit te werpen. Men was niet de oorzaak der 
scheuring geweest en het recht was niet verkracht. 
We hadden samen kunnen werken aan een kultuur- 
arbeid ons van God op de handen gelegd, om dit anti- 
thetisch te mogen ontwikkelen.

Nu, Dr. Schilder is weer heengegaan. Hij heeft 
getracht om kerken die bij e^aar behooren, zooals hij 
zich telkens uitdrukte, weer te zamen doen zijn, en 
de breuke te heelen die in '24 is geslagen.

Ook in de laatste Conferentie die werd gehouden, 
werd daarop gewezen. Doch ook dit is een mislukking 
geweest. De helft van de Chr. Geref. broeders die 
verzocht waren schitterden door afwezigheid, en onder 
hen waren ook professoren die het zeker beter uitkwam 
om hieraan geen deel te nemen; ’t kan ook zijn natuur- 
Jijk omdat men te druk is, of ook dat men een beetje be- 
vreesd is, het geweten klopt nog wel eens, en dit is 
goed, als men zich dan maar bekeert.

Ds. Hoeksema en Prof. Schilder hadden beiden 
achtereenvolgens het woord op deze Conferentie, en 
vervo^ens werd ft woord verleend aan de Chr. Geref. 
broeders. Niemand had echter iets te zeggen, alleen 
maar dat tŵ ee Dss. zich er van de zaak trachten af te 
maken met een paar dooddoeners. Echt geleerd, maar 
niet verstandig. Niet naar Dr. Schilder’s mandaat, 
‘dunkt U wel lezer’ ? Dr. De Jong, leeraar van de 
gemeente Grandville Ave. kon zich anders wel vinden 
in de rede, die door Schilder werd uitgesproken in zijne 
gemeente aldaar; hij zwaaide nog al een beetje met 
lof-woorden.

Nu ik voor mij koester de hoop dat Dr. Schilder 
nog iets van zich laat hooren uit het Oude Yaderland.

De professor heeft hier in Amerika, dunkt me, 
wel zegen op zijn arbeid gehad. In deze professor’s 
mandaat kunnen we ons als Protestantsche Geref. 
Kerken goed vinden. Het is ook goed duidelijk ge- 
worden voor een ieder die meeleeft, dat de leer der
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algemeene genade, zooals die is samengetrokken in de 
drie punten op goede gereformeerde grond niet kan 
groeien. We zijn de professor dankbaar voor dit
woord.

Ook voor de Chr. Geref. Kerken is de Dr. zijn 
werk van groote waarde. Hij heeft hun er ook opge- 
wezen dat de 'drie punten" onhoudbaar zijn, dat de 
genade niet in de dingen zit, en dat we niet kunnen 
samenwerken met de kultuur mensch, die niet in zijn 
vaandel heeft geschreven, (en dit nimmer zal doen) : 
het "uit Hem en door Hem zijn alle dingen’"; en deze 
zullen ook tot Hem moeten wederkeeren.

Als gewoon kerklid zie ik dan ook zoo tegen de 
dingen aan: dat zij, die waarlijk willen leven uit het 
geloof, en dit in tegenstelling met de zulken die dit 
niet willen; God willen dienen met alles en in alles op 
alle terrein van dit veelomvattend leven, nimmer kun
nen gelooven in, of verkondigen een algemeene genade, 
die niet is gefondeerd op den Woorde Gods. En dit 
is mijn goed recht, en men mag vrij van me verschillen. 
Geef mij het mandaat.

S. D. Y.
Grand Rapids, Mich.

IN MEMORIAM

De Vrouwen Vereeniging der Prot. Geref. Gemeente te 
Orange City, Iowa, betreurt bet verlies van een zeer getrouw 
en bemind lid harer vereeniging,

MRS. C. PALS

Wij mogen gelooven dat de Heere haar tot Zich nam en 
dat zij nu is verlost van alle smart des lichaams, en bovenal 
van de zonde. Dit is onze troost; en geve onze God ook deze 
troostrijke verzekering aan haar bedroefde echtgenoot en kin
deren.

Namens de Vereeniging,
Mrs. R. Extra, Pres.
Mrs. M. De Jager, Seer.

. NOTICE

Please take note of your subscription date: If 
you are in arrears send (money-order) to Mr. Ralph 
Schaafsma, 524 Henry Ave., S. E. Grand Rapids, Mich.

Please do not send subscription money in envelope, 
but send money-order.

Treas.
Weest zoo goed en zend geen money open in envelope 

doch send het per Post-wissel.
Penn.

IN MEMORIAM

Na een echtvereeniging van bijina fijftig jaren, behaagde 
het den Heere uit ons midden tot Zich te nemen, den 28sten 
February, onzen geliefde man, vader en grootvader,

ADRIAN VAN MEETEREN 

in den ouderdom van 78 jaren en 18 dagen.

De wetenschap, dat zijn heengaan vrede was, lenigt onze 
smart.

Mrs. Adrian Van Meeteren 
Mr. and Mrs. Peter Van Meeteren 

Hospers, Iowa 
Mr. and Mrs. Conrad Bolt

Sheldon, Iowa
Mr. and Mrs. Walter Van Meeteren 

Holland, Mich.
Mr. and Mrs. Steve: Van Grauw 

Bellflower, Calif.
Mr. and Mrs. Adrian Van Meeteren 
Mr. and Mrs. Jake Porte 
Mr. and Mrs. Wm. Van Meeteren 
Ann Van Meeteren 
en Kleinkinderen

Redlands, California

IN MEMORIAM

Woensdag, 27 Maart, ontsliep zacht en kalm in zijn Heer 
en Heil and onze geliefde man en vader, grootvader en over- 
grootvader,

HENDRIK KRUIZINGA 

in den oudedrdom van 83 jaar en 10 maanden.

Sterke de Heere ons in dit verlies met Zijn genade.

Mrs. H. Kruizinga 
Mrs. H. HelseL 

Mr. en Mrs, Jacob Kruizinga 
Mr. en Mrs. P. Kruizinga 
Mr. en Mrs. Chris Kruizinga 
Mr. en Mrs. D. T. Van den Til 

Kleinkinderen 
en Achter-kleinkinderen

Grand Rapids, Mich.


