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J. DE LIEFDE

Een der Amsterdamsche vrienden maakte bij het portret de
volgende dichtregels op den naam
dit beeld, o vrienden Gods! stelt u hier klaar voor oogen
Men man, wiens lust het is, zijn Jezus to verhoogen.
r■ uid blaast hij de bazuin, zoo lieflijk voor 't gemoed:
.-4 n Jezus is uw heil, verzoening door Zijn bloed!
then Paulus leeft in hem, en 't Petrus-vuur oak tevens.
'tier spreekt hij, als een held, het woord des eeuwgen levens.
die Christus stierf voor elk! was en is steeds zijn leus :
to menig zondaar deed hierdoor de beste keus.
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VOORREDE.
Reeds lang heb ik met anderen uitgezien naar een levensbeschrijving van Dominee J. de Liefde, en meermalen heb ik een
zijner vrienden opgewekt, dat werk ter hand te nemen. Mijne
pogingen mochten echter niet slagen. Toen ik nu in het voorjaar :van 1916 opnieuw een vergeefsche poging had beproefd,
werd mij de vraag gedaan : Waarom doet gij het niet zelf ?
Die vraag was nooit tot mij gericht, en de gedachte, het
leven van een zoo fbuitengewoon: man, als De Liefde was, te
beschrijven, was nimmer bij mij opgekomen. Toen echter die
vraag mij eenmaal gedaan was, liet zij mij niet weer los. Na
lange aarzeling antwoordde ik bij mijzelven met de wedervraag: Ja, waarom zou ik het niet doen, nu niemand anders
zich aangordt, en ik toch van gevoelen ben, dat het werk niet
langer moet worden uitgesteld ? Waarom zou ik in de gegeven
omstandigheden althans niet probeeren het te doen, zoo goed
als ik het zal vermogen ?
En nu wil ik gaarne bekennen, dat, toen ik maar eenmaal
over mijne bezwaren heen was, het werk mij aantrok en bond.
Het is nu bijna zestig jaren geleden, dat ik Dominee De Liefde
voor de eerste maal ontmoette. Dat was te Leeuwarden. Hij
was daar eens in een zaal opgetreden, om er het Evangelisatiewerk te doen aanvangen, en zijne prediking was voor velen,
ook voor mijn ouderlijk huis, ten zegen geweest. Daardoor was
er een band gelegd tusschen hem en ons. NU kwam hij voor
de tweede maal daar ter plaatse, en wel om er de Vrije Evangelische Gemeente, welke er inmiddels ontstaan was, te be-

vestigen. Tot dien kring was ook ik toegetreden. lk was in die
dagen zeer verzwakt, ten gevolge van langdurig lijden aan
tusschenpoozende koorts. Mijn zwakte ontging Ds. De Liefde
bij die bevestiging niet. Hij kwam mij terstond daarna bezoeken,
en gaf mij zulk een uitnemenden raad, dat ik binnen korten
tijd bevrijd geraakte van de koorts, waarvan de dokter mij niet
had kunnen afhelpen. Dat versterkte den band. Niet lang daarna
verhuisde ik naar Amsterdam. Daar vond ik voor de eerste
dagen een vriendelijk tehuis onder het gastvrije dak van de
familie De Liefde. Gedurende mijn verblijf van eenige maanden
in de hoofdstad genoot ik het voorrecht, gezet de prediking
van Ds. De Liefde bij te wonen; ik ging vriendschappelijk om
met de Evangelisten en nam deel aan de samenkomsten en
werkzaamheden der Vrije Evangelische Gemeente. Door dat
een en ander werd de band, waardoor ik mij aan Ds. De Liefde
en zijn werk verbonden gevoelde, nog hechter, en de zegen, gedurende de lange reeks van jaren, Welke sedert dien tijd verliepen, uit zijne geschriften ontvangen en genoten, heeft aan
de hechtheid een duurzaam karakter gegeven.
Het gezegde zal voldoende zijn om te verklaren, waarom
ik verlangend uitzag naar een levensbeschrijving van den door
mij zoo hooggeschatten man, en waarom ik, toen die maar steeds
uitbleef, in weerwil van mijn hoogen leeftijd het besluit nam,
de benoodigde stof voor een levensschets te verzamelen en te
verwerken tot een geregeld overzicht van zijn leven en arbeid.
Beide heb ik getracht zoo getrouw en volledig als mij mogelijk
was te beschrijven. De geschriften van De Liefde zijn zoo
talrijk, dat er niet aan te denken viel, ze alle uitvoerig te bespreken. Om dat te vermijden, heb ik mij gedurig beperking
moeten opleggen. 1k heb mij niettemin bevlijtigd, den belangstellenden lezer in de gelegenheid te stellen, kennis te maken
met al zijne geschriften, al was de kennismaking dan ook
soms wat kort en oppervlakkig. En wat de beginselen van
De Liefde aangaat : zooveel mogelijk heb ik hemzelven die
laten uitspreken. lk meende op die wijze mijn doel : hem en
zijne beginselen te doen kennen, het best te kunnen bereiken.

Kritiek heb ik mij in den regel niet veroorloofd ; zelfs niet
waar er misschien aanleiding toe bestond. Ik liet het na om
twee redenen : ten eerste uit eerbied voor den man, die in
ieder opzicht zoo hoog boven mij stond, en ten tweede omdat
ik meende, dat werk wel aan anderen te kunnen overlaten.
Dankbaar vermeld ik de hulp, mij van onderscheidene zijden
verleend. Ik bezat wel vele geschriften van De Liefde, maar
Lang niet alle. In onze openbare bibliotheken heb ik naar de
mij ontbrekende vergeefs gezocht ; geen enkele bibliotheek,
dan alleen die der Doopsgezinden, heeft van De Liefde's geschriften iets van beteekenis. Ik heb mij dus moeten wenden
tot zijne betrekkingen en vrienden. Mej. S. de Liefde, op den
na zijn jongste dochter en zijn eenig overgebleven kind, heeft
mij alle medewerking verleend, welke zij in staat was mij te
bewijzen ; Mevr. de Wed. W. de Liefde geb. Overbeek te
Zeist, de Heer B. J. Gerretson te Rotterdam en de Heer W. J.
van der Lelie te Amsterdam, hebben met groote bereidvaardigheid te mijner beschikking gesteld wat zij aan geschriften en
brieven bezitten. Ook nog anderen hebben bouwstoffen aangedragen. Met name vermeld ik dankbaar de vriendelijke hulp,
mij door den Heer Bibliothecaris van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeenten te Amsterdam bewezen.
Het verheugt mij bijzonder, dat ik den Heer G. F. Callenbach
bereid gevonden heb, zich met de uitgave dezer levensbeschrijving te belasten. Blijkt het den Uitgever, dat wij — zoo
wij hopen — de belangstelling in dit werk niet hebben overschat, dan zullen wij het door een bloemlezing uit De Liefde's
geschriften doen volgen.
Juist toen ik mij tot dit werk aangordde, schreef Dr. Bronsveld in de „Stemmen voor Waarheid en Vrede", dat hij van
den Heer A. J. Hoogenbirk een levensbeschrijving van De Liefde
wachtende was. Die mededeeling gaf mij aanleiding, den Heer
Hoogenbirk samenwerking voor te stellen. Hij nam den voorslag aan, doch moest, helaas, wegens lichaamszwakte zijn
woord terugnemen.
Het was mij een waar genoegen, onder het schrijven van

dit werk als in dagelijksche gemeenschap met den hooggeschatten De Liefde te verkeeren. Moge mijne pen op niet al te
onwaardige wijze zijn leven en werken hebben geschetst! Zijne
geschriften zijn, helaas, bezig te verdwijnen, maar moge hij
niettemin, ook door dit boek, blijven spreken tot ons yolk,
voor hetwelk hij zulk een schoone roeping had van God!
S. COOLSMA.
Apeldoorn, 26 Jan. 1917.

INLEIDING.
Van U zijn alle dingen,
Van U, o God ! alleen;
Van U de zegeningen,
0 Hoorder der gebeen!
Uw liefd' en trouw omringen
Mijn wankelende schreen,
En wat w' ooit goeds ontvingen,
Het is van U alleen.
Gij kent steeds mijne nooden,
Waarin Gij trouw voorziet!
Gij geeft geen steen voor brooden,
Een slang voor visschen niet!
Wie komt tot U gevloden,
Dien Gij geen hulpe biedt ?
Gij laat den zondaar nooden,
Nog eer hij tot U vliedt.
Reeds voor wij U iets vragen,
Voorkomt Gij onze bee;
Gij hoort ons, als wij klagen,
Gij schenkt aan 't hart Uw vree;
Gij heelt zelfs in Uw plagen,
Giet balsem uit in 't wee;
Gij helpt niet enkel dragen,
Maar draagt onszelven mee.
0, mocht ik U beminnen,
Gelijk Gij mij bemint,
En heilge vrees van binnen
Mij Leiden als Uw kind !
Mocht ik dien rijkdom winnen,
Dien roest noch mot verslindt,
En werden nooit mijn zinnen
Door ijdlen glans verblind.
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U zal ik eeuwig eeren,
Die eeuwge Goedheid zijt!
U blijv', o Heer der Heeren,
Geheel mijn hart gewijd!
Wat kan ik niet ontberen, 4,
Wanneer Uw hand mij leidt;
Wat vuriger begeeren
Dan Uwe heerlijkheid ?

Aan dit heerlijke lied van den man, wiens leven en
werken we gaan beschouwen, hebben de samenstellers
van den „Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen"
de tweede plaats in hunne verzameling aangewezen, en
zij hebben, door dit lied in den bundel op to nemen,
ontelbaar velen gesticht en aan zich verplicht. Het is
daarbij een lieflijke gedachte voor degenen, die de nagedachtenis van De Liefde in eere houden, dat de man, voor
wien bij zijn leven geen plaats was in een der bestaande Kerken in Nederland, na zijn heengaan spreekt
in dit lied van zoo menigen kansel, en dat zoo menige
Gemeente God prijst voor Zijne ontfermingen, ook
door het opzingen van dit geliefde lied. Zoo houdt ook
hier en daar het klokkenspel van den toren de herinnering aan hem levendig, als het zijn schoone melodie
op het lied van Da Costa : „Zij zullen het niet hebben,
ons oude Nederland !" over de stall doet klinken.
Intusschen — er is een niet onbelangrijk verschil
tusschen De Liefde's lied, gelijk het luidt in den Vervolgbundel, en het oorspronkelijk gedicht. 1) Er zijn
namelijk twee coupletten weggelaten, en wel het tweede
en het vijfde. Dat is wel jammer, want vooral in die
beide coupletten noemt de dichter de voorname oorzaken van de groote dankbaarheid, welke zijn hart
doen jubelen. Zij luiden aldus :
Gij riept mij in het leven,
Tot Uwe heerlijkheid;
Gij hebt m' Uw, Woord gegeven,
Tot mijne zaligheid ;
Gij hebt in malsche dreven
Mij trouwelijk geleid,
En mij een hoorn verheven
Van heil, door U bereid.
1) Zie Zangstukjes van J. de Liefde, No. 45. Het lied (woorden en muziek)
staat het eerst afgedrukt in „De Vereeniging : Christel. Stemmen" van 1849.
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Hoe heerlijk is bevonden
Uw zegen van gend,
Verloornen toegezonden
In Bethlem Ephrata!
Ook mij sloegt G' in mijn zonden
Met medelijden gá,
En Christus droeg Zijn wonden
Voor mij, op Golgotha!

Het schijnt wel samen te hangen met die weglatingen,
dat men het lied van een ander opschrift voorzien
heeft. De samenstellers van den Vervolgbundel zetten
s er boven : „Lofzang aan God". Dat gaat van beneden
naar boven. De dichter daarentegen schreef boven het
oorspronkelijk lied : „Gods ontfermingen". Dat gaat
van boven naar beneden, en daarop dient wel gelet
te worden. Het karakter van het lied is dus niet geheel
juist weergegeven, als men het een „Lofzang" aan God
noemt. Het is een doorgaande trek in hetgeen De Liefde
sprak en schreef, dat hij de aandacht richtte op Gods
ontferming, op hetgeen God gedaan heeft en voortgaat
te doen voor Zijne menschenkinderen, en het is die
ontferming bovenal, welke, naar De Liefde's doorgaande
beschouwing, het hart van den mensch moet stemmen
tot dank en prijs. Het wijzen op die ontferming Gods
is „de gouden draad", welke men bij aandachtige beschouwing ziet heenloopen door De Liefde's geschriften.
Zij is de kenmerkende eigenschap, die op den voorgrOnd treedt in zijne prediking, in zijne Schriftbeschouwing en in zoo menig ander ivoortbrengsel zijner
vruchtbare pen. Het gezang : „Van U zijn alle dingen"
is daarvan een sprekend bewijs, gelijk ook het welbekende schoone lied : ')
Van boven moet het alles komen,
Wat leven wekt en leven voedt ;
Van boven zijn de regenstroomen,
De morgendauw en zonnegloed.
En hooger nog dan dauw en regen,
Ontspringt de Bron van eeuwgen zegen.
1) No. 66 van de Zangstukjese
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Van boven moet het alles vlieten;
Wat lager opwelt heeft geen kracht.
Wat bier bestendig op zal schieten,
Moet eerst van boven zijn gebracht.
Begiet uw bloemen, plant uw boomen:
De wasdom moet van boven komen.
Van boven dalen goede gaven,
Volmaakte giften naar beneén.
Ach, waarom in den grond gegraven?
Van boven komt het Neil alleen.
Wat wroet ge in 's aardrijks ingewanden ?
Van' boven zijn de milde handen.
Ach! boven moet het heerlijk wezen,
Want daar komt zooveel schoons vandaan!
Die uit het graf is opgerezen,
Is ons naar boven voorgegaan.
Daarheen dan hart en hand geheven!
Dadr is het voile, rijke leven!

Weinigen in ons land hebben zooveel gesproken en
geschreven als Ds. J. de Liefde. Er is een tijd geweest,
waarin hij als van provincie tot provincie, van stad
tot stad en van plaats tot plaats het land doorging,
„predikende bekeering en vergeving der zonden" ; een
tijd, waarin geschrift op geschrift van hem uitging, nil
voor kinderen, dan voor volwassenen. Waar hij optrad,
vond hij steeds een groot, en meestal ook een heilbegeerig en dankbaar gehoor. Zijne geschriften vonden
overal belangstellende lezers. Het is niet te zeggen,
voor hoevelen hij allerwegen in ons land tot een zegen
is geweest. Niet alsof hij behoorde tot hen, van wie
Jezus' woord geldt: „Wee u, indien alle menschen wël
van u spreken". Integendeel : 't is hem in dat opzicht
niet anders gegaan dan vroegeren en lateren getuigen van
het Evangelie, die geen menschen naar de oogen zagen.
Ik heb mij aangegord, De Liefde's Leven en Werken
te schetsen. 1k meen, dat het velen, voor wie hij geen
onbekende is, aangenaam zal zijn, van hem en zijne
geschriften te lezen ; ik meen ook, dat het voor hen,
die hem niet of slechts weinig kennen, de moeite
waard is, met hem en zijne geschriften in kennis te
komen. Moge dit boek over hem met belangstelling
worden ontvangen en geve God het Zijn zegen mede !

AFKOMST EN JEUGD.
Van De Liefde's af komst en jeugd is betrekkelijk
weinig bekend. De familie De Liefde stamt eigenlijk
uit Blokzijl. De grootvader van den man, wiens leven
we gaan beschrijven, Jakob de Liefde geheeten, verhuisde in 1787 van Blokzijl naar Leiden, waar hij een
zaak in matten en aanverwante artikelen opzette. Hij
had voorspoed in dat bedrijf en verwierf zich eenig
vermogen. Later werd hij aangesteld tot Opziener over
's Lands paal- en dijkwerken aan de Zuiderzee, — een
functie, waarmede hij ook te Blokzijl reeds belast was
geweest, — en voor de vervulling van die nieuwe
betrekking vertrok hij metterwoon naar Texel.
Zijn zoon Jakob zette de zaak van zijn varier na
diens vertrek voort. Hij trad in het huwelijk met Alida
Overbeek, geboren te Hengelo in Overijsel, die als
juffrouw voor de huishouding in dienst was bij Ds. J.
van Geuns, Doopsgezind predikant te Amsterdam. Na
zijn huwelijk verhuisde Jakob naar Haarlem en opende
daar een winkel in matten en vloerkleeden. Zijn zaak
ging echter ten gevolge der tierceering te gronde. Hij
vestigde zich toen te Amsterdam en kreeg daar een
betrekking bij den glasfabrikant Van der Mesch. Dat
geschiedde in 1815. In 1819 solliciteerde hij naar de
vacante betrekking van koster bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam. Hij was toen 30 en
zijne vrouw 33 jaar oud. Zij hadden op dat tijdstip
twee kinderen, namelijk een zoon van 8 jaar, eveneens
Jakob geheeten, en een zoontje van 4 jaar. Dit was
Jan, de latere predikant.
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Overeenkomstig zijn wensch werd Jakob de Liefde tot
koster aangesteld, en zoo betrok hij de kosterswoning,
verbonden aan het kerkgebouw op den Singel, nabij
het Koningsplein. Na eenige jaren overleed zijne vrouw,
waarna hij in 1826 hertrouwde met hare jongere zuster
Johanna. In 1838 is hij te Amsterdam overleden, ongeveer een jaar nadat zijn zoon Jan predikant was geworden. Diens oudere broeder Jakob vestigde zich als
apotheker te Amsterdam, maar ging later over in dienst
van het Britsch- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap.
Hij werd toen door het Genootschap geplaatst te Berlijn,
waar hij ook overleden is. We komen op hem nog terug.
Uit het tweede huwelijk van Jakob de Liefde werden
hem twee dochters en een zoon geboren. De jongste
dochter huwde met C. R. Frowein en vertrok met dezen
naar Amerika. Zij kwam aldaar te overladen, haren
man drie kindertjes achterlatende. Van deze is een
in Amerika overleden , met de beide andere keerde
hij naar Nederland terug. Hij vestigde zich toen als
onderwijzer te Amsterdam en hertrouwde met de oudere
zuster zijner overleden vrouw. De zoon van Jakob de
Liefde uit diens tweede huwelijk, Willem, is de zoo
gunstig bekende latere gasfabrikant, die voor enkele
jaren te Zeist overleden is.
Jan de Liefde is geboren op 25 Dec. 1814, dus kort
voor zijne ouders naar Amsterdam verhuisden. Hij was
lichamelijk zwak en achterlijk. Over 't geheel waren
de kinderen niet sterk, en daarom werd nogal eens
gebruik gemaakt van de goede gelegenheid, in de
vacanties de Amsterdamsche stadslucht te verwisselen
tegen de frissche lucht van het gezondere Hengelo.
Toen Jan eenmaal door de zwakke jaren heen was,
ontwikkelde hij zich in de ruime kosterswoning op
den Singel voorspoedig. De leden van het vrij groote
gezin waren met innige liefde aan elkander verbonden
en bleven dat tot de dood hen scheidde. Wij zullen
daarvan later treffende bewijzen ontmoeten. Het bleek
reeds vroeg, dat Jan toegerust was met kostelijke gaven
van hart en hoofd. Later heeft hij wel in brieven aan
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zijne zonen zich beschuldigd, dat hij in zijn jeugd
zooveel kostbaren tijd had verbeuzeld, waaraan hij
dan de aansporing verbond, dat zij een nuttiger gebruik
van hun schooljaren zouden maken dan hij had gedaan,
maar niemand die nagaat wat hij geworden is en tot stand
gebracht heeft, zal antlers den indruk ontvangen, dat
hij in zijn jeugd niet gewoekerd zou hebben met de
gelegenheid, hem tot zijn ontwikkeling geboden. Het
is een zelfverwijt, waartoe ieder licht komt, als hij
zich niet voldoende toegerust voelt voor de hooge
eischen, hem door het Leven gesteld.
Jan toonde reeds in zijn vroege jeugd lust tot de
studie, en het kan niemand verwonderen dat hij, lien
wensch koesterende en dagelijks ademende in een
Doopsgezinde atmosfeer, terwijl hij elken dag Doopsgezinde studenten en leeraren ontmoette onder hetzelfde
dak, de begeerte voelde opkomen en vervolgens uitsprak, opgeleid te worden tot Doopsgezind predikant.
Er is gezegd, dat de docenten bezwaar maakten, hem
tot de Kweekschool toe te laten, om zekere karaktertrekken, welke hun niet bevielen. Het is niet uit te
maken, of er inderdaad door hen een dergelijk bezwaar
is geopperd, maar was dat werkelijk het geval, dan
betrof het zeker de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van den jongeling, want zonder twijfel heeft hij
reeds in zijn jeugd daarvan blijk gegeven. Ongunstige
karaktertrekken staan er nergens van hem opgeteekend
en zij blijken ook uit niets. Integendeel : de genegenheid, welke men in zijn kring algemeen den jongeling
toedroeg, mag aangemerkt worden als een bewijs, dat
hij zich reeds in zijn jeugd onderscheidde door die
oprechtheid, opgewektheid en beminnelijkheid, door
welke hij later op zeldzame wijze de harten van zoo
velen tot zich trok.
In 1832 werd Jan de Liefde ingeschreven als student
aan de Kweekschool der Doopsgezinde Societeit, welke
Kweekschool destijds stond onder leiding van de
hoogleeraren Muller en Koopmans. Als student onderscheidde hij zich door ijver en bekwaamheid. Wegens
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zijn opgewektheid en begaafdheid was hij een gewaardeerd lid van het studentengezelschap „Etebon" 9,
voor hetwelk hij ook meermalen een voordracht hield,
hetzij in poezie, hetzij in proza. Zeker is, dat hij voor
Etebon een verhandeling gehouden heeft over: „De
oorzaak en de strekking van de verscheidenheid in
het geschapene" en over : „Rome ten tijde van Porsenne en Leiden ten tijde van Requesens". Niet onwaarschijnlijk stammen eenige gedichten, in 1852 door hem
uitgegeven, althans ten deele uit zijn studententijd.
Het meestbekende van die verzameling is „Des Christens wraak", aanvangende: „Er reed eens een Pacha
ten bloedigen strijd". Niet onbekend is ook het tweede
gedicht : „Als en Maar", waarvan de aanvangsregels
luiden : „Vriendelijk koutend voor 't opene venster,
Zat eens een zevental knapen bijeen". Minder bekend
zijn : „Karel de Groote's Zegetocht", „De Bijbel der
Weduwe" en „Daniel". Al deze gedichten zijn in een
ernstigen toon gesteld en blijkbaar opgeweld uit een
godvreezend gemoed.
Tegen 't einde van De Liefde's studententijd viel er
in „Etebon" iets voor, dat de goede verstandhouding
tusschen hem en zijne medestudenten verbrak en hem
het gezelschap deed verlaten. Eenigen tijd daarna (dat
was in 1836) gaf hij te kennen, het op prijs te zullen
stellen als hem, volgens gebruik, het eerelidmaatschap
werd verleend, maar dat werd door het gezelschap
geweigerd, tenzij hij eerst ongelijk erkende. De toon,
waarop hem die weigering bericht werd, was echter
zOO zacht en vriendelijk, dat men er een warme toegenegenheid voor zijn persoon uit proeft. Hij voldeed
terstond aan het verlangen en richtte aan het gezelschap een schrijven dat het bevredigde, waarop hem
op de meest heusche wijze het eerelidmaatschap werd
1) Etebon moet eigenlijk geschreven worden E. T. E. B. 0. N. De naam
stamt uit den Franschen tijd. De letters vormen elk voor zich het begin
van een woord uit den volzin : „Eigen tabak en bollen om niet". Men
weet, dat in dien tijd de tabak zeer duur was. Wie rooken wilde, moest
tabak medebrengen. Ik dank deze opmerking aan den Heer Hoogenbirk.
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verleend. Uit die kleine gebeurtenis kan men zien, dat
het niet in De Liefde's aard lag, zoo onverzettelijk op
zijn stuk te staan als men wel Bens beweerd heeft, en
eveneens, dat aansluiting hem aangenamer was dan
afzondering.
De Liefde is niet alleen een ijverig en ernstig, maar
ook een vroolijk student geweest. Vijf en twintig jaren
later, toen hij reeds een langen tijd van strijd en
ingespannen arbeid achter zich had, bracht ik in gezelschap van hem en zijne gale een avond door bij
vrienden. In dien kleinen kring van vertrouwde vrienden
geraakte hij ongezocht aan het vertellen, en wat wij
dien avond van hem te hooren kregen, liet bij ons
geen twijfel over, of hij heeft in zijn studietijd met
zijne vrienden menige onschuldige studentengrap uitgehaald. Er werd in dien kring hartelijk om gelachen,
maar gastheer en gastvrouw voelden zich wel eenigszins teleurgesteld, want zij hadden zich een meer
stichtelijken avond voorgesteld. Ook in zijn latere
jaren toonde De Liefde zich gansch niet afkeerig van
humor. Zelf kon hij hartelijk lachen, maar hij maakte
ook niet zelden dat anderen het deden. Vroolijkheid
was een van zijne meest in 't oog vallende eigenschappen, en zij is hem tot zijn levenseinde bijgebleven.
Het kan niet and ers, of zij moet hem `reeds eigen zijn
geweest als kind. Dat heeft hij niet onduidelijk uitgesproken in het volgende lied, waarin hij de stemming
uitdrukte, die naar zijne voorstelling bij ieder kind
moet worden gevonden : 1)
0, wij kindren, wij leven
Als de vogeltjes blij,
Want de Heere daar boven
Zorgt voor u en voor mij.
Van ons alles te geven
Wordt die Heer nimmer moe;
Elken dag duizend gaven
Strooit Hij vriendlijk ons toe.
I ) No. 2 uit de Zangstukjes, door De Liefde overgenomen uit het
„Kindergartchen".
De Liefde

2
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Als de zon in den morgen
Uit de sluimring ons kust,
Staan wij op zonder zorgen,
Na een veilige rust.
En des avonds, dan zijn wij
Van het spelen zoo moe,
En dan sluiten wij de oogen
Zonder zorgen weer toe.
0, wat rijkdom van zegen
Geeft die vriendlijke God!
Mocht mijn hart maar steeds kleven
Aan Zijn woord en gebod !

Wat nu de eigenlijke voorbereiding van De Liefde
tot Doopsgezind predikant betreft, we vernemen daarover eenige bijzonderheden van den Doopsgezinden
leeraar De Holl en van hemzelven. De Holl schrijft
over hem : 1)
„Als student volgde hij de colleges van de hoogleeraren Muller en Koopmans, die, ofschoon in menig
opzicht van opvatting verschillende, toch beiden supranaturalisten waren. Hij was een geliefd leerling van
Muller, het toenmalige hoofd der Doopsgezinde wereld.
Later heeft De Liefde dezen leermeester meermalen
moeten bedroeven.
„Dat Prof. Muller hem hcog stelde en veel van
zijne bekwaamheden en zijn religieus hart verwachtte,
blijkt ook hieruit, dat hij op De Liefde rekende, om
zijn eigen vroegere gemeente te Zutphen, waar een
vrij grof rationalisme heerschte, weder op de oude
paden terug te voeren.
„Bepaaldelijk door zijn toedoen was het, dat De
Liefde het leeraarsambt in die gemeente kon aanvaarden. Prof. Muller heeft zich in zijne verwachting
teleurgesteld gezien ; toch heeft hij nooit opgehouden
.om De Liefde als een, helaas, afgevallen, doch geliefden discipel te treuren. Met smart vernam hij in
1869 den flood van zijn leerling, die de wapenen tegen
zijn leermeester gekeerd had.
1) Doopsgez. Bijdragen van 1901, bl. 144.
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„Als student heeft De Liefde de opvattingen van
Prof. Muller grootendeels aanvaard, ofschoon hij ook
toen reeds meer bevrediging schijnt te hebben gevonden bij de dogmatiek van den meer naar de orthodoxie neigenden Koopmans."
Tot zoover Ds. De Holl. De Liefde zelf liet zich in
1844, toen hij reeds in zijne tweede gemeente stond
en de groote verandering (waarover straks) reeds in
zijn leven was ingetreden, over die voorbereiding aldus
uit: „De vorming der Doopsgezinde leeraren is door
verreweg de meerderheid der Doopsgezinden toevertrouwd aan twee mannen, wier lessen ik drie jaren
lang heb bijgewoond. Bezitten deze beiden 66n geloof?
In mijne toenmalige dwaasheid en lichtzinnigheid bekommerde ik mij weinig over deze gewichtige vraag.
Maar als ik thans hun beider voorlezingen inzie en
mij daarbij de mondelinge voordracht hunner lessen
herinner, dan kan ik mij niet genoeg verwonderen,
hoe, onder het toezicht Bier beide mannen, de gedenkpenning 1 ) heeft kunnen geslagen worden. Het was
mij en velen mijner medestudenten, als wij van het
college des eenen in dat des anderen overgingen, vaak
te moede, alsof wij van den eenen godsdienst in den
anderen kwamen. WO is waar, de eene hoogleeraar
behandelde de geloofsleer, de andere de zedeleer, maar
de laatste was te zeer van zijne geloofsovertuiging
doordrongen, om haar niet overal in zijne zedekundige
lessen tot beginsel en grondslag te stellen. Ook was
aan Z.H.E. de besturing der uitlegkundige lessen toevertrouwd, waarbij natuurlijk het geloof niet altijd buiten
sprake kon blijven. En nu! Wat hebben wij dan van
den geloove geleerd ? Terwijl de een sours des morgens
ons nadrukkelijk bewees, dat de Heere Jezus niet God
was, sprak ons de ander des namiddags, bij de uitlegging van Filipp. 2 : 6-9, van lien Jezus op zoo
1) Bedoeld is de gedenkpenning, welke in 1835, bij de viering van het
derde eeuwfeest sedert Menno's uitgang uit het Pausdom en van het honderdjarig bestaan der Doopsgezinde Kweekschool, geslagen is, en die het randschrift vertoont: „Een Heer, een geloof, een doop".
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verheven toon en in zulke krachtige uitdrukkingen, dat
wij geen anderen indruk ontvingen, dan de prediking
der Godheid van Christus op ons zou gemaakt hebben.
Terwijl de een al de bewijzen, welke de Theologie
aanbiedt, bijbracht, om het bestaan des satans tegen
te spreken, sprak de ander vaak van dien overste der
wereld als van een wezen, aan welks bestaan niet te
twijfelen viel. Terwijl de een ons leerredenen liet
samenstellen, waarin wij tot den mensch spraken als
tot een wezen, dat kracht genoeg in zichzelven bezat,
om, met hulp der genade, zichzelf te volmaken en te
reinigen van zonden, sprak de ander bij zijne zedekundige lessen over den mensch en zijne bedorvene
natuur in een toon, die gewis Augustinus en Calvijn
zou gesticht hebben. Terwijl de een het verband van
's Heeren kruisdood en onze zaligheid als voor ons
verborgen voorstelde, openbaarde ons de ander een
verband tusschen die twee zaken, dat onwillekeurig
een plaatsbekleedende voldoening vermoeden liet."
Uit die aangehaalde woorden van De Liefde, te
vinden in zijne later te bespreken brochure : „Gevaar !
Gevaar ! en geen vrede !" valt op te makers, dat het
onderwijs, gelijk het destijds aan de Kweekschool gegeven werd, verwarrend werkte op de leerlingen. Dat
kon ook wel niet anders. Voor zoover hij aan het einde
van zijn studietijd een overtuiging had, stond hij aan
de zijde van Prof. Koopmans, van wien hij in genoemde
brochure getuigde : „Ik schaam mij dien leermeester
niet, en dank hem openlijk tot eere Gods, dat hij in
's Heeren hand het eerste middel is geweest, om mij van
de duisternis over te brengen in het licht." In den
eersten tijd van zijn predikantschap drongen er echter
van het licht nog slechts zwakke stralen door in de
duisternis, welke hem omhulde. Dat is volkomen duidelijk uit hetgeen hij nog in 1855 verklaarde : „Ik was
ook eenmaal een prediker van zielendoodende dwalingen.
Ik was van jongsaf in de verloochening van 's Heeren
Godheid opgevoed, en van die beginselen doortrokken
werd ik in 1839 predikant bij de Doopsgezinden te
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Zutphen. Het behaagde den Heere echter in Zijne aanbiddelijke genade, mijne oogen te openen voor Zijn
licht, en gedrongen als ik mij gevoelde, dat licht te
laten schijnen, begon ik openlijk de genade van onzen
aanbiddelijken Verlosser te prediken."
In 1837 deed De Liefde eindexamen aan de Kweekschool. Hij schreef daarvoor een dissertatie, tot onderwerp hebbende : „Over het onderscheid van den toestand des menschen vOOr en na den val, benevens
eene aanwijzing van den invloed, lien dit op de
Christelijke leer moet hebben gehad." Het bestuur der
Kweekschool was over dat stuk slechts matig voldaan,
althans in de notulen der bestuursvergadering van 26
Juni 1837 staat de volgende aanteekening : „Dat het
vreemde, zoo in onderwerp als in behandeling, bij al
de erkende blijken van scherpzinnigheid en groote
bekwaamheid, het raadzaam deed achten, hem daarover door professoren te doen onderhouden." 1) Nadat
aan die opdracht voldaan was, werd hij geschikt en
bevoegd verklaard tot aanvaarding van het leeraarsambt, en het duurde niet lang, of hij kon den herdersstaf opnemen. In de praktijk gevoelde hij echter weldra,
dat er aan zijne geestelijke uitrusting veel ontbrak.
Hetgeen hij aan de Kweekschool opgedaan had, bleek
hem nu, volgens zijn eigen verklaring, voor een goed
deel te bestaan uit „bout, hoof en stoppelen"; en het
kleinere deel, dat wel waarde in zich had, maar nog
een flood kapitaal voor hem was, kreeg pas beteekenis
nadat Gods Geest het had levend gemaakt.
I) Doopsgez. Bijdragen 1901, blz. 145.

PREDIKANT TE WOUDSEND.

De proponent De Liefde ontving een beroep naar de
Doopsgezinde gemeente te Woudsend, en nam dat aan.
Na in 't huwelijk te zijn getreden met zijn nicht
Berendina Albertha Dijk, geboren op 27 Dec. 1808 te
Hengelo, vertrok hij derwaarts. Hij deed er zijn intrede
op 10 Dec. 1837. Bevestiger was Ds. D. Gorter, van
Warns, die tot tekst koos de woorden van Marcus
10 : 42-45: Jezus, hen tot zich geroepen hebbende,
zeide tot hen : Gij weet, dat degenen, die geacht worden
oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over
hen, en hunne grooten gebruiken macht over hen, doch
alzoo zal het onder u niet zijn, maar enz. Ofschoon
wij dienaangaande geen mededeelingen bezitten, mogen
wij ons toch verzekerd houden, dat de bevestigingsrede
op den jongen predikant indruk gemaakt heeft; althans,
hij heeft in latere jaren nog een gedeelte van dien
tekst, namelijk de woorden : „Alzoo zal het onder u
niet zijn", gekozen als motto voor een zijner belangrijkste opstellen, waarin hij er tegen opkomt, dat de
Kerk zich een inrichting gegeven heeft gelijk aan die
van den Staat. Wij zullen op gelegener plaats dat
opstel bespreken. De Liefde's intreetekst was Coloss.
1 : 28: Denwelken wij verkondigen, vermanende een
iegelijk mensch en leerende een iegelijk mensch in
alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mensch
volmaakt stellen in Christus Jezus.
De jonge predikant genoot te Woudsend een grooten
toeloop, vooral van Hervormden. Hij was gewoon,
gelijk men hem geleerd had, bij zijne prediking zich
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te bedienen van Bijbelsche uitdrukkingen. Wij ouderen
herinneren ons nog wel, hoe we in onze jonge jaren
geregeld orthodoxe termen en Bijbelsche uitdrukkingen
van de kansels hoorden, maar vaak een verkiaring
daarvan ontvingen in vrijzinnigen geest, meer bedekt
in de preek, meer onomwonden op de catechisatie en
in gesprek. Men hoorde de uitdrukkingen : zonde, bekeering, verzoening, wedergeboorte, geloof enz., maar
in zijn verkiaring maakte de prediker daarvan niet
zelden lets anders dan een gewoon mensch daaronder
verstaat. Deze wijze van doen was destijds algemeen.
Het zullen wel, althans voor een goed deel, die Bijbelsche termen zijn geweest, welke in lien geestelijk
schralen tijd, toen er allerwegen, niet het minst in
Friesland, een begeerte naar waarheid ontwaakte, zoovele Hervormden tot de prediking van De Liefde
trokken. De hem aangeboren welsprekendheid, de gave
van de dingen duidelijk en pakkend te kunnen zeggen,
gesteund door andere aantrekkelijke eigenschappen,
zullen het overige gedaan hebben. De Liefde bezat
van der jeugd aan in bijzondere mate de gave, de
menschen tot zich te trekken. Dat kostte hem blijkbaar geen moeite. Zijn open gelaat, zijn sprekende
oogen, zijn klankrijke stem, zijn vriendelijkheid, zijn
belangstelling in anderen, zijne degelijke opmerkingen,
zijn opgewektheid niet het minst, namen zonder moeite
degenen, die met hem in aanraking kwamen, voor
hem in.
Onder degenen, die over De Liefde geschreven hebben,
nemen Doopsgezinde predikanten een niet onbelangrijke
plaats in. We bezitten minstens Brie bijdragen van die
zijde, en wel van B. Cuperus, J. J. Honig Jr. en F. J.
de Holl. Ze plaatsten alien hunne opstellen in de
„Doopsgezinde Bijdragen", welke zoo goed als uitsluitend door Doopsgezinden gelezen worden, zoodat
ze weinig bekend zijn. Het is geen van die heeren
mogelijk geweest, een geheel onpartijdige beschouwing
te leveren, wat wel zijn oorzaak zal hebben in gemis
aan geestesgemeenschap. Ds. De Holl heeft wel naar
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onpartijdigheid gestreefd, maar ook bij hem komt het
gemis aan sympathie hier en daar voor den dag. Zoo
zegt hij by. heel onvriendelijk, sprekende over De
Liefde's werkzaamheid te Woudsend ') : „Oude menschen herinneren zich hem daar nog als een opvliegend
en doortastend man. Anders heeft hij in die gemeente geen
bijzonder spoor nagelaten, behalve een kleine wijziging
in het Boek van de Leeden der bejaarden Doop genegene Kristenen tot Woudsend". Nu, doortastend was
De Liefde zeker, en wellicht in zijne jonge jaren niet
geheel van heftigheid vrij te pleiten, maar als men
zegt, dat hij opvliegend was, dan laat men zijn karakter
geen recht wedervaren. lk mag zeggen, dat ik in mijn
persoonlijken omgang met hem en in mijn jarenlang
verkeer met zijne vrienden, daarvan nooit iets bespeurd
noch vernomen heb. Integendeel, ik heb meermalen
gelegenheid gehad, mij juist over zijne zachtmoedigheid
te verwonderen.
Over den aard zijner prediking in die dagen heeft
De Liefde zelf o.m. het volgende opgemerkt 2): „Zelf
in de school van het Supranaturalisme onderwezen,
en op den adem van den Doopsgezinden geest mijne
eerste standplaats binnenzwevend, heb ik achtereenvolgens geen andere preeken geleverd, dan die mij thans
wegens hare nevelachtigheid en onbestemdheid doen
blozen. Immers, getrouw aan de les der school, trachtte
ik altijd mij zooveel mogelijk van schriftuurlijke woorden en termen te bedienen, al verstond ik die ook
(waartoe, meende ik, de exegese van dezen of genen
ouden of nieuwen uitlegger mij vrijheid gaf) in een
geheel gewrongenen zin, of al verstond ik ze ook in
het geheel niet. Ik had voor mijzelven slechts hoogstonbestemde begrippen van de schriftuurlijke waarheden,
en mijn systeem had, alhoewel reeds velerzijds orthodox
gekleurd, ten gevolge van hetgeen ik uit de lessen
van Prof. Koopmans had opgevangen, echter zoomin
een vast samenhangend middelpunt, als regelmatigheid
1) Doopsgez. Bijdragen 1901, blz. 145.
2) Zic „Gevaar! Gevaar !" blz. 78.
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in de daaruit voortschietende stralen, of eenparigheid
in de omliggende deelen. Of indien er een middelpunt
mocht zijn, het was een middelpunt uit vuur en water
samengesteld, waar de genade en de werken beide als
oorzaken der verlossing werden vastgehouden. Mij
houdende aan de schriftuurlijke termen, sprak ik van
geloof, geloof in Christus, geloof in Zen bloed, als
onmisbaar tot zaligheid, maar eischte van den geloovige
nochtans een handel en wandel, die zooveel mogelijk
aan dat geloof beantwoordde, eer ik hem toestond, zich
de zaligheid toe te eigenen. Hierdoor brak ik gewoonlijk in het tweede gedeelte mijner leerrede weer af,
wat ik in het eerste had opgebouwd, en de toepassing
bestond dan meestal uit vermaningen tot geloof, berispingen wegens ongeloof, opwekkingen tot strijd en
gebed, vertroostingen, bemoedigingen, enz. Alzoo : de
leerrede, die gewoonlijk met de genade begon, eindigde
vanzelf met de werken, en Christus was en bleef niets
meer dan een Medehelper tot 's menschen eigen zaligmakende pogingen.
„Tot een held ere en streng doorgaande ontwikkeling
van de uitdrukkingen geloof, bekeering, genade, verlossing, heiligmaking, kwam het niet. De Bijbelsche
term : Christus is voor 011S gestorven, werd, ook a.1
dachten mijne Hervormde hoorders daarbij aan plaatsbekleedende voldoening, door mij nochtans gebezigd
in den zin van : Christus is ten onzennutte gestorven.
En zoo ik mij dan in een ontwikkeling van dat nut
inliet, dan noemde ik wel is waar de vele voordeelen
van 's Heeren kruisdood tot onze verbetering, beschaming en bemoediging, maar maakte het ten slotte
af met te zeggen, dat wij het eigenlijk verband tusschen
lien dood en onze zaligheid niet kunnen doorzien.
Schriftuurplaatsen, die tot een behandeling der leer
van de Godheid van Christus, de onmiddellijke werking
des Heiligen Geestes, de menschelijke onmacht, het
bestaan en de werking des duivels, de verkiezing, de
roeping enz. noodzaakten, werden nooit door mij tot
teksten gekozen. Waarom niet? Behoorden zij dan niet
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evenzeer als alle andere schriftuurplaatsen tot Gods
Woord ? Gewis ! Maar deze dingen waren „verborgenheden" in de openbaring, en — verborgenheden voor
mijzelven wel het allermeest Het gevolg van dat alles
was, dat mijne gemeente, als een andere colossus, met
den eênen voet in de genade, met den anderen in de
werken bleef staan, en de zaligmakende waarheid midden
door en onder zich zag been en weer zeilen, zonder
door haar geraakt te worden.
„Ziedaar een der betreurenswaardigste vruchten van
den tegenwoordigen Doopsgezinden geest. 1k predikte
wel waarheid, maar al de waarheid mijner prediking
te zamen genomen was ongenoegzaam tot zaligheid.
Helaas ! had ik slechts openlijk verkondigd, dat Jezus
een valsche Messias, dat God niet liefde, dat de mensch
geen zondaar is — ik zou gewis zooveel kwaads niet
gesticht hebben. En nog rijst de bede mijns harten tot
den God der genade, dat Hij het door mij in mijne
blindheid gezaaide, op goede tarwe zoo nauw gelijkende en toch zoo schadelijke onkruid, door Zijne
almachtige hand uit de harten mijner arme, met en
door mij bedrogene hoorders rukke ! Met klanken, met
termen, met Bijbelsche woorden heb ik hunne ziel
gespijzigd, maar niet met brood, wijn en melk."
ZOO schreef De Liefde in 1844, dat is 5 jaren na zijn
vertrek van Woudsend. Heeft hij in zijn eerste gemeente
inderdaad „geen bijzonder spoor" nagelaten, dan ligt
de oorzaak daarvan in den aard zijner toenmalige
prediking en geenszins in zijn karakter. Vele jaren
later kwam De Liefde in zijn „Volksmagazijn" (1858,
bl. 4) nog eens op lien eersten . tijd terug. Men had
hem allerlei raad gegeven, ten einde aan zijn Tijdschrift
meer lezers te bezorgen. Men had o. a. beweerd, dat
hij in veel uitgebreider kring zegen , zou kunnen verspreiden, als hij een weinig minder sterk kleurde, de
lijnen wat minder scherp teekende, en, al gevend en
nemend, tusschen de klippen trachtte door te zeilen,
zonder daarom nog den rechten koers uit het oog te
verliezen. Hij geeft op die, overigens goedbedoelde,
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raadgevingen het volgende antwoord : „Wij kennen die
laveerkunst zeer wel. Wij hebben haar in vroeger tijd
dikwijls beproefd, en weten zeer goed, dat zij ook nu
nog door boek- en tijdbladschrijvers op godsdienstig
gebied beoefend wordt. Maar wij hebben er geen vrede
bij kunnen vinden. Zij is niet de praktijk van een
eerlijk man. Zij verzwijgt wat iedereen gevoelt, dat
eigenlijk gezegd moest worden. Zij verkondigt waarheid
in overvloed, maar juist niet die waarheid, welke in
oils land en in onzen tijd allereerst en het allerluidst
behoort verkondigd te worden."
De Liefde's verblijf en werkzaamheid te Woudsend
duurde slechts kort. Tien maanden na zijne komst
aldaar trof hem een smartelijk verlies : op 14 Oct. 1838
ontviel hem zijne echtgenoote. In hetzelfde jaar overleed
zijn vader. Dat deze slagen hem nader tot den Heer
brachten en den ernst zijner prediking nog verdiepten,
valt niet te betwijfelen. Kort daarop echter ontving hij
een beroep naar Zutphen, en wel op speciaal verlangen
van zijn vroegeren leermeester, Prof. Muller. Hij nam
dat beroep aan. Op 24 Febr. 1839 hield hij te Woudsend
zijn afscheidsrede, en wel over Joh. 15 : 9: Gelijkerwijs de Vader mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad; blijft in deze mijne liefde.
Als een bewijs van de goede verstandhouding tusschen hem en de gemeente te Woudsend, sluiten we
dit tweede gedeelte onzer levensbeschrijving of met
de mededeeling, dat hij in Febr. 1840 aan deze zijne
vroegere gemeente een fang bezoek bracht en bij die
gelegenheid in haar midden „de allerverblijdendste
indrukken" ontving. Deze mededeeling is door ons
ontleend aan een brief, door hem geschreven op 21
Febr. 1840, bij zijn verblijf ter plaatse.

PREDIKANT TE ZUTPHEN.

Het is wel zeker, dat De Liefde reeds te Woudsend,
althans tegen 't einde van zijn verblijf aldaar, onvoldaan
was over zijne prediking en ongerust over zijne verhouding tot God. In dien zielstoestand aanvaardde hij
op 7 April 1839 het leeraarsambt bij de Doopsgezinde
gemeente te Zutphen. Deze zijne nieuwe gemeente bestond destijds uit ongeveer 40 leden, „die, met enkele
uitzonderingen, niet alleen de Godheid, maar zelfs het
voorbestaan van Christus loochenden, en in den persoon
van Jezus niets meer dan een volmaakten Israelietischen
zedenleeraar erkenden. In deze gevoelens, met den aankleve van die, was de gemeente gedurende 20 jaren
opgewassen, zoodat niet slechts de kinderen, maar ook
volwassenen, deze begrippen als schriftuurwaarheid
aankleefden en verdedigden." l ) De gevoelens van den
jongen predikant (hij was bij zijne komst te Zutphen
25 jaar oud) behaagden reeds dadelijk aan sommigen
uit de gemeente niet. Voor zijn persoon gevoelde men
algemeen genegenheid, maar zijne prediking viel niet
algemeen in den smaak, vooral niet omdat zij zoo
ernstig was. En dat werd er op den duur niet beter
op. Er had namelijk in zijn hart en leven een gewichtige verandering plaats gevonden, en deze liet niet
na, haren invloed te doen gelden op zijne prediking
en zijn catechetisch onderwijs, ja zij beheerschte weldra
geheel zijn optreden.
Een man als De Liefde blijft niet halverwegen staan.
1) Antwoorcl aan Prof. S. Muller, bl. 13.
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Met ernst en gebed zocht hij ten opzichte der hoogere
dingen tot zekerheid te komen, en — „den oprechte
gaat het licht op in de duisternis" (Ps. 112 : 4). Het
kwam bij hem tot een besliste bekeering, tot een
overgang uit de duisternis tot het licht. Ten aanzien
van den tijd, waarop die groote verandering bij hem
plaats vond, verkeeren we in onzekerheid. Uit een
zijner brieven blijkt echter, dat hij zijn verjaardag in
1839 wenschte te beschouwen als den feestdag zijner
wedergeboorte, zoodat we wel niet dwalen, wanneer
we zijn bekeering stellen in dat jaar. Ten aanzien van
de wijze, waarop hij tot een nieuw leven kwam, heeft
hij ons niet in onzekerheid gelaten. Moesten we zijn
opvolger te Zutphen, Ds. Cuperus, gelooven, dan hadden
we die gewichtige verandering in zijn leven toe te
schrijven aan den invloed van De Liefde's tweede
vrouw. Hij hertrouwde namelijk op 8 Juli 1840, dus
ruim een jaar na zijn komst te Zutphen, met Esther
Sophie Molenaar, geboren te Leiden .op 8 Mei 1817,
dochter van Izac Molenaar, Doopsgezind predikant te
Crefeld. Nu beweert Cuperus 1 ), dat De Liefde „langzamerhand onder den invloed zijner tweede vrouw meer
en meer naar de rechtzinnige richting overhelde". Ik zou
niet gaarne van den invloed van deze voortreffelijke
vrouw en beslist geloovige Christin iets afdoen, maar men
mag lien invloed ook niet overschatten, en dat heeft
Cuperuss-rnet die bewering stellig gedaan. Het is trouwens niet de eenige onjuistheid, waaraan die man zich
schuldig heeft gemaakt. Van De Liefde zelven vermeet
hij zich te schrijven : „Zijn naam vertegenwoordigt het
tegenbeeld van hetgeen hij moet aanduiden." En aan
het slot zijner beschrijving van de gebeurtenissen, welke
aanleiding gaven tot het vertrek van De Liefde uit
Zutphen, leest men de volgende hatelijke woorden :
;,Wie eens zijn leven schetsen zal, mo't het beeld
teekenen van een man met zeldzame talenten begaafd,
maar tegenover Wiens groote gaven een grenzenlooze
1) Doopsgez. Bijdr. 1881, bl. 56.
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eerzucht en even groote heerschzucht stonden." Uit deze
aangehaalde woorden blijkt duidelijk, dat Cuperus den
aard van De Liefde's geloof niet heeft begrepen en daarom ook zijn strijd niet heeft verstaan. We zullen den
aangevallene niet met vele woorden tegen die beschuldiging van eerzucht en heerschzucht verdedigen, maar
liever eenvoudig verhalen wat er te Zutphen gebeurd is,
terwijl we echter hier vooraf constateeren, dat hetgeen
Cuperus eerzucht en heerschzucht noemde, door De
Liefde zelven genoemd is : zijn onverzettelijk vasthouden
aan een waarheid, die het leven van zijn leven en de
rotssteen zijner hoop in leven en sterven was, wat niet
wegnam, dat hij toegaf en betreurde, zich in de hitte
van den strijd wel eens te scherp geuit te hebben. 1)
Wat nu De Liefde's bekeering aangaat, hijzelf heeft
ons daarover ingelicht en ons medegedeeld, hoe zij
zich heeft toegedragen. In de dagen toen hij ongerust
was over zijn zielstoestand, kwam hem in handen het
bekende geschrift van John Angell James : „Bestuur en
Aanmoediging voor ieder, die ernstig de zaligheid
zoekt". Dat boekje, door hem op reis in een diligence
gelezen, maakte een diepen indruk op zijn gemoed,
en bracht hem onder Gods zegen tot beslistheid van
overtuiging. Over die heerlijke ervaring schreef hij later
aan een jeugdige vriendin aldus : „Toen ik voor het
eerst in mijn leven hoorde, dat er iemand uit den
hemel op aarde gekomen was, om ons de deur van
het hemelsch paradijs te openen, sprong mijn hartavan
vreugde op, want ik dacht: Heerlijk! Nu is er ten
minste mogelijkheid op, om nog in het paradijs te
komen. En toen ik straks daarop vernam, dat het de
Heere, de Almachtige zelf was, toen viel er als 't ware
een zware steen van mijn hart, en ik zeide bij mijzely en : God zij geloofd ! Nu is de rechte man gekomen
en thans is er geen zwarigheid meer. En ik heb het
ook zoo bevonden, want toen ik daarop met al mijn
nood en Teed tot Hem ging en riep : Heere Jezus !
1)

Zie Volksm. 1854, bl. 219, en Antwoord aan Prof. Muller, bl. 36.
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ontferm U mijner en breng ook mij uit Egypte in
Kanaan, toen vond ik in Hem een goeden en vriendelijken Her, een teederen Herder, een barmhartigen
Hoogepriester, die mij met innige liefde opnam en
terstond geruststelde. Zie, dat zal ik nooit vergeten,
hoe oud ik ook word. 't Was alles op eens uit den
weg geruimd en terstond in orde." 1)
Een paar jaren later (in 1857) schreef hij : „Ik herinner mij, dat ik, nu ongeveer 15 jaren geleden, toen
ik nog in den overgang van het liberalisme tot de
orthodoxie stond, een tijdlang juist Zulke preeken 2)
in de Doopsgezinde kerk te Zutphen hield. 'De valschheid van het vroeger door mij geleerde stelsel, dat
wij menschen, door een werk van onszelven, trachten
moeten den hemel te bekomen, was mij recht duidelijk
geworden, en het heerlijke schriftwoord : Uit genade
zijt gij zalig geworden, schoot, gelijk een levenwekkende zon, zijne stralen warm in mijne ziel. Met den
hieruit ontstanen gloed trail ik toen voor mijne gemeente op, en predikte haar de blijde tijding, dat zij
den hemel als een geschenk van God om niet ontvangen kon, niet anders vertrouwende, of zij zou lien
nieuwgevonden schat met dezelfde blijdschap aannemen,
als waarmede ikzelf verrast hem aangenomen had.
Jeugdige onervarenheid en gebrek aan menschenkennis
deden mij toen Bingen verwachten, wier onwaarschijnlijkheid en onmogelijkheid mij eerst later, bij rijper
ondervinding, duidelijk werd. Genoeg — de nieuwe
leer vond allesbehalve een gewenschte ontvangst. Zelfs
kwam een mijner hoorders, huisvader van een talrijk
gezin, bij mij met het verzoek, dat ik uit mijne prediking de leer der zaligheid uit genade zou weglaten,
daar hij anders zijne kinderen van mijne catechisatie
zou wegnemen. Ik kon dat verzoek niet inwilligen en
bijgevolg werd de bedreiging uitgevoerd." 3)
1) Volksm. 1855, biz. 289.
2) Hij heeft het oog op preeken, gelijk Prof. Hoekstra in den eersten
tijd van zijn hoogleeraarschap te Amsterdam hield. Uit deze woorden
blijkt intusschen, dat De Liefde als vrijzinnig man te Zutphen kwam.
3) Volksm. 1857, blz. 228.
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Zoo zijn we ongezocht verzet midden in den strijd,
die ten gevolge van De Liefde's bekeering en veranderde
prediking te Zutphen in 't leven werd gerOepen. De
„nieuwe leer" werd door de Doopsgezinden aldaar
niet verdragen, ofschoon hun predikant al het mogelijke
deed, om hunne belangstelling er in op te wekken en
te vermijden wat hun afkeer er van zou kunnen vermeerderen. Hij liet zich dienaangaande later volgenderwijze uit : „Ik herinner mij menigen Zaterdagavond,
waarop ik, mijne preek overlezende, meende de zaak
zoo overtuigend aangetoond te hebben, dat een kind
ze vatten kon. Maar, helaas ! het was veelmeer olie
in het vuur. Ook onthield ik mij in den beginne
zorgvuldig van alle leerstellig betoog over de Drieeenheid, de voldoening en dergelijke uitstekende punten
der orthodoxie, want ik kende den afkeer der Doopsgezinden van de Gereformeerde formulieren. Maar dat
alles baatte niet: de genadeleer was en bleef het
ondraaglijk struikelblok, het Carthago delenda, dat
alles bedierf. Want — en dit was wel een der hoofdbewijzen, welke men er tegen in bracht — het was
volstrekt niet Menist; het was Gereformeerd. En of
ik nu al, met Menno Simons' Opera Omnia onder
mijn arm, zonneklaar aantoonde, dat die goede hervormer wel degelijk geleerd had zooals ik, het hielp
altemaal niet met al : ik was geen Menist prediker
meer."
Toen het vuur van den strijd begon te smeulen,
bracht De Liefde een bezoek aan zijn leermeester,
Prof. Muller, te Amsterdam, het toenmalige hoofd der
Doopsgezinde broederschap, ten einde raad en terechtwijzing te halen, doch hij vond dien door de tegenpartij
reeds zeer tegen hem ingenomen. Later, toen het
smeulende vuur reeds sterk begon te rooken, ontving
hij van dien hoogleeraar een scherp afkeurenden brief,
tevens het onaangename bericht inhoudende, dat, zoolang de bestaande moeilijkheden niet uit den weg
waren geruimd, de toelage van tweehonderd gulden,
welke hem jaarlijks door bemiddeling van den pro-
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fessor uitgekeerd werd, zou worden ingehouden. 1)
Hoe gaarne zou De Liefde gezien hebben, dat eens
een van de beide hoogleeraren of een van de bestuurders van de Kweekschool naar Zutphen was overgekomen, ten einde bemiddelend op te treden! Dat
geschiedde evenwel niet : men heeft hem zijn strijd
alleen laten strijden, en stelde hem in het ongelijk,
zelfs zonder hem gehoord te hebben. 2)
Over dien strijd, zijn oorzaak en gevolgen, schreef
De Liefde in 1854 het volgende : „Ik weet zeer goed
wat het zegt, wegens overtuiging der waarheid, tegenover een drom van tegenstanders, van wegens hunne
persoonlijke hoedanigheden achtenswaardige en mij
dierbare ambtgenooten en bloedverwanten, van aanzienlijken en geringen, van vrienden en bekenden,
dag en nacht in het vuur te staan ; ik weet wat het
is, om dier overtuiging wille, de opspraak te zijn van
een gansche stad, ja van het gansche land , ik weet
wat het in heeft eindelijk, ten gevolge van dien strijd,
een bestaan en eere gevende betrekking te verliezen,
en als een melaatsche uit de genoeglijke en eervolle
kringen der maatschappij verwijderd te worden. Dat
alles is mij zeer wel bekend, en indien ik thans sedert
jaren een leven vol strijd en zorg heb moeten leiden,
zoo ben ik mij maar al te wel bewust, van welke
gebeurtenis of het begin dier moeitevolle loopbaan
dagteekent. Nochtans (ofschoon veel verkeerds betreurende, dat in mijnen jeugdigen, soms vleeschelijken
ijver die scheuring voorafging), over die gebeurtenis
zelve heb ik nog geen oogenblik berouw gehad, omdat
ik weet, dat de eenige oorzaak dier breuk gelegen
was in mijn onverzettelijk vasthouden aan een waarheid, die ook nu nog het leven van mijn leven en de
rotssteen mijner hoop in leven en sterven is. Ik heb
openlijk en rondborstig uitgesproken, wat mij dierbaar
en ontegenzeggelijke waarheid geworden was, en ik
heb dat gedaan ook met waarschuwing tegen ambt1) Antwoord aan Prof. Muller, blz. 15.
2) Zie Gevaar! Gevaar! blz. 47.
De Liefde
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igepooten, wier leer ik naar diezelfde overtuiging als
verderfelijk voor mijn eigen en mitsdien voor elke ziel
verwierp."
De gisting, door de nieuwe prediking van De Liefde
in het leven geroepen, bepaalde zich geenszins tot den
kleinen kring der Doopsgezinden te Zutphen, maar
zette integendeel de geheele stad in beroering ; ja, zij
deed haren invloed gevoelen in wijden omtrek. Menschen van buiten kwamen des Zondags toestroomen
en vulden het kleine kerkgebouw in de Apenstert tot
op de trappen van den preekstoel. Onder de hoorders
waren er zelfs, die uit de omstreken van Deventer,
Wijhe, Lochem, Arnhem en Apeldoorn kwamen. De
leden zijner eigene gemeente echter lieten hem staan
en kerkten bij de Hervormde predikanten, die, de een
meer, de ander minder, de vrijzinnige richting toegedaan waren. Ook zijn eigen kerkeraad verscheen
niet meer onder zijn gehoor, uitgenomen alleen de
diaken, wiens beurt het was te collecteeren ; en ten
laatste nam deze zelfs de vrijheid, pas tegen het einde
der godsdienstoefening te komen, om zich dan met
het kerkezakje aan den uitganete po ,steeren. 2)
Van welken aard mag dan wel die nieuwe prediking
van De Liefde geweest zijn, dat zijne gemeente er zich
zoo aan ergerde, terwip zoovele anderen er zich toe
aangetrokken gevoelden ? Een antwoord op die vraag
is te vinden in een leerrede, door hem in die onrustige
dagen gehouden en later uitgegeven. Het onderwerp
is : „Geloof en Geloofszegen". Tekst Luc. 5 : 4-11:
En als Jezus afliet van spreken, zeide hij tot Simon :
Steek of naar de diepte, en werp uwe netten uit om
te vangen, enz. Reeds de eerste bladzijde van die
leerrede geeft een voldoend antwoord. Zij luidt aldus :
„Wanneer ik dit Evangelische geschiedverhaal voor
uwe aandacht breng, kan het niemand uwer twijfel1) Het kerkje staat daar nog in denzelfden toestand als in de dagen
van Ds. De Liefde. Het is heel klein en hoogst eenvoudig ingericht. In de
catechisatiekamer hangen portretten van Prof. Muller en enkele anderen,
waaronder ook dat van De Liefde en van zijn opvolger Cuperus.
2) Volksm. 1856, bl. 273, en Antwoord aan Prof. Muller, bl. 4.
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achtig zijn, over welk onderwerp ik heden tot u wensch
te spreken. De Heilige Geest geeft ons hier eene proeve
van het geloof eens zondaars in het woord van zijnen
Christus, en stelt ons de uitwerking dier Godskracht
aanschouwelijk voor oogen. Er zijn er misschien onder
ons, die liever zouden gezien hebben, dat wij eene
meer nieuwe en ongewone stof gekozen hadden. Wij
hebben daarentegen onze keuze meer naar het nuttige
en noodige gericht. Onze tijd vordert eene ontwikkeling van- en herinnering aan de eerste beginselen der
zaligmakende waarheid. De eenvoudigste begrippen der
leere Christi liggen in onze dagen onder bergen stof
van allerlei menschelijke meeningen en schoolsche
stelsels begraven. Men verdiept zich eenerzijds in verstandelijke gevolgtrekkingen en philosophieen, die ten
langen laatste in een land dor en mat, zonder water,
uitloopen ; anderzijds verwijft en verweekelijkt men zich
in de donzen kussens van het vleeschelijk gevoel, zoodat er geen kracht of heerlijkheid meer te vinden is.
Ter linkerzijde scherpt men de zinnen, om te bewijzen,
dat de mensch geloovig geboren wordt ; ter rechterzijde vergunt men hem ternauwernood de hoop van
geloovig te zullen sterven. Wij hebben noch het eene,
noch het andere in de Schrift gevonden. Na al het
twisten, bewijsvoeren en gevolgtrekken, komt het hierop
neder, dat het geloof een doodeenvoudige zaak is ; ja,
z(56 eenvoudig, dat een kindeken zulks het best verstaat.
Het geloof behoort tot die dingen, die ons beginnen
te schemeren, wanneer wij er op gaan staroogen ; tot
die dingen, die van te fijnen en geestrijken aard zijn,
om een lange voorbereiding te kunnen gedoogen. Wij
zullen ons dus niet vermoeien met te beschrijven en
te bepalen, wat gelooven is. Er is niemand, die ooit
een boodschap ontvangen of een nieuwsblad gelezen
heeft, en dat niet weet. Evenmin zullen wij ons allputten met aan te geven, wat er al noodig is om te
kunnen gelooven, want wij zijn overtuigd, dat het
geloof het begin is van alle ware kunnen. Het is de
ondervinding der geloovigen, dat zulke beraadslagingen
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hen juist belemmerd hebben. Zoo ergens, dan is het
hier, dat voorbeelden meer afdoen dan alle redeneeringen. Daarom is de Schrift zoo overvloedig in voorbeelden van- en zoo spaarzaam in bespiegelingen over
geloof. Wij begeeren dat heilige voetspoor te volgen.
De man van onzen tekst biedt ons daartoe de schoonste
gelegenheid aan. Wij zien hem hooren en doen — en
aanschouwen daarin het begin en de voleindiging zijns
geloofs."
Men zal ons toestemmen : hier is een bezadigd man
aan het woord ; geen prediker van dorre leerstellingen ;
geen drijver ; integendeel, iemand die met kalmte, met
waardigheid, met overtuiging spreekt. • De geheele leerrede is in denzelfden toon gehouden. Edoch, het is
niet te ontkennen : er komen Bingen in voor, welke
een vrijzinnig mensch niet gaarne hoort. Hoe gematigd
de prediker des geloofs ook moge optreden, hij kan
den vrijzinnige niet behagen, nu zoomin als toen, toen
evenmin als nu. Geheel anders stond het met hen, die
zich zondaren voor God wisten, en met hen, die de
toevlucht genomen hadden tot de genade Gods in
Christus. Dezelfde prediking, die de vrijzinnigen afstootte, trok de heilbegeerigen en geloovigen aan en
deed hen De Liefde zoeken. Zoo was het juist de
leerrede, waarvan we een klein gedeelte afschreven,
die Ds. 0. G. Heldring tot hem trok en dezen tot het
inzicht bracht der geloofsgemeenschap tusschen De
Liefde en hem. Die ontdekking leidde tot een wisseling
van brieven tusschen beide mannen, en die brieven,
waarin zij elkander mededeelingen deden over hunne
bekeering en geloofservaring, zijn zeer belangrijk. Men
kan ze afgedrukt vinden in Heldring's „yolks-Almanak
voor Tijd en Eeuwigheid" van 1850, en ze zijn later
ook eens afzonderlijk uitgegeven onder den titel : „Twee
merkwaardige brieven". Ds. Heldring deelde in zijn
brief merle, hoe hij na ernstigen strijd gekomen was
tot de verzekerdheid en blijdschap des geloofs in
Christus, en aan het slot noodigde hij zijn vriend tot
een antwoord uit. „In onzen tijd" — zoo schreef
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Heidring — „is het noodig, zich over menig punt
duidelijk te verklaren." Het
Antwoord van Ds. De Liefde aan Ds. Heidring
luidde, eenigszins verkort, als volgt :
Zie, dat is nog eens een brief ! Daar geef ik port voor. 1)
Gij hebt er mij het hart mede warm gemaakt, en ik
kan er niet op zwijgen. Het is mogelijk, dat de geheele
wereld er bijster koud bij blijven zou, als zij het las,
want gij philosopheert er niet veel in. Maar och! de
philosophie stookt het een arm, behoeftig mensch ook
niet warm. Het waarachtige heil ligt niet in de redeneering. Het ligt in de geschiedenis, in feiten. En waar
feiten spreken, daar houdt alle philosophie op; daar
mag zij de markt ruimen. Daarom spreekt uw brief zoo
tot mij. Het is een geschiedenis; een geschiedenis van
uw hart: hoe het van onheil tot heil gekomen is.
Dus is het met u dan ook zoo gegaan ! Het is toch
wonderlijk ! Gij spreekt daar van gebeurtenissen, die
in u plaats grepen, toen gij misschien nog niet eens
wist, dat ik in de fereld bestond, en toen ik zoo
weinig aan u dacht, dat ik uwen naam wel mocht
opschrijven om hem te kunnen onthouden. En echter ....
ik heb u mijn geschiedenis niet meer te schrijven,
want ik zou slechts herhalen wat gij reeds geschreven
hebt. En ik houd mij verzekerd, dat honderden en
duizenden in uwen brief evenzeer als ik hun eigen
geschiedenis zullen terugvinden. Dat is toch maar een
verschijnsel, hetwelk niet is weg te redeneeren. Zoodra
een mensch eens begint over hetgeen hij heeft, en
tast, en ziet, heen te denken, en te vragen wat daarachter ligt en wat daarvan komen zal, dan komt hij
in onrust. En bij alien is het dan dezelfde onrust.
Uwe geschiedenis is alzoo ook wederom een bijdrage
ter bevestiging van de waarheid, welke ik overal heb
opgemerkt, dat wij in den staat onzer omdwaling
1) Men was nog in de dagen toen de ontvanger van een brief het porto
had te betalen.
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meenen, dat het ons slechts aan het rechte begrip
hapert, terwip het ons niet in de gedachte komt, dat
de groote kwaal ook en vooral in het hart schuilt.
Daarom beginnen wij met leerstukken, gelijk gij ook
al begonnen zijt. De leer der rechtvaardigmaking door
het geloof : die zou het eens doen ! Ach, wat heb ik
in dien tijd daarover al een boekenstof in beweging
gebracht! Hoe klaar en duidelijk wist ik het uiteen te
zetten ; hoe consequent en steekhoudend door te zetten
tot in de verste gevolgtrekking !
Maar het ging mij als u: bij al dat begrip en die
kennis vond ik geen rust. Mij bleef wat ontbreken.
Ik zag in, dat ik rechtvaardigmaking door de kennis
had. En dat is nog wat antlers dan rechtvaardigmaking
door het geloof. Denk niet, dat ik de kennis verwerp.
Onkunde brengt de rechtvaardigmaking ook niet aan.
Maar ik had kennis zonder geloof . . . . en dat is een
boos ding. Ik was als een domme zieke, die hartelijk
gaarne gelooft, dat het geneesmiddel goed is, en het
met zorgvuldige angstvalligheid voor zich neerzet, maar
niet op de gedachte komt, dat hij het moet innemen.
Nietwaar? dat is nog eens een rechte domheid !
Maar zoo is een zondaar met al zijn begrip en kennis :
een blinde met twee brillen, een zonnewijzer in den
maneschijn. Is er nu voor een ziek schepsel eenvoudiger ding ter wereld te bedenken dan het drankje,
dat vOOr hem staat, in te nemen ? Het is wel waar,
wat de Schrift zegt: Zich uitgevende voor wizen, zijn
zil dwaas geworden. De vrouw, die achttien jaren
lang die kwaal gehad had, begreep zeer wel, dat zij
de deur uit, door het gedrang heen en den vinger
naar Jezus moest uitsteken, zoo zij zou genezen worden.
Mij dunkt, dat alles was bij haar maar 6ene gedachte,
en even spoedig gedaan als gedacht. Maar die goede
ziel was zonder begrip verder dan ik, en was zij aan
het redeneeren gekomen . . . . och, dan had zij den
eenigen Geneesmeester gewis laten voorbijtrekken.
Nu kwam ik op het leerstuk der toeeigening: een
gewichtig leerstuk, een verheven leerstuk, een alles-
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omvattend leerstuk, maar ook . . . . een stuk, dat niet
te leeren is, en als gij het volstrekt leeren wilt, dan
wordt het van een leerstuk een stuk leer, waarop gij
eeuwig kunt zitten kauwen. Mijn lankmoedige Geneesheer heeft wel groot geduld met mij gehad ! Gelijk bij
u, zoo was het ook bij mij thans de groote vraag, of
ik mij de verzoening in het bloed des kruises wel
mocht toeeigenen. Waarlijk, een vraag, welke reeds
bewees, dat de rechte honger er niet was ; want wie
recht honger heeft, vraagt niet, of het brood wel voor
hem is, maar hij tast toe, al zou hij het dan ook
stelen., En och, was ik maar zoo vrijpostig geweest
van den Heere Christus te stelen ! Waarlijk, Hij had
mij zichzelven niet weer afgenomen ! Het was Jacob,
in den grond, ook om den Christus te doen. Hij heeft
Hem zich met liegen en bedriegen toegeeigend en —
hij heeft Hem behouden. Maar daar zat nu bij mij de
fout, en ik zag het nog altijd niet in : mijn hart was
niet schreeuwende naar de waterstroomen. Ik had het
water nog niet aan de lippen. Ik had nog tijd genoeg,
om alles dood op mijn gemak te overleggen, en eenige
boekdeelen van ouderen en lateren tijd door te lezen
en te bestudeeren over . . . . het leerstuk der toeeigening. Ach, hoe gelukkig, mijn vriend ! dat het
brood, dat uit den hemel gedaald is, van een anderen
aard is dan dat der Gibeonieten ; anders was het gewis
onder al dat peinzen en studeeren van den schimmel
verteerd geworden. Zoo stond ik daar dan, steeds
gemeenzamer wordende met de gedachte, dat het
misschien niet voor mij was, en — onder deze gedachte niet van schrik bezwijkende ! Zeker, recht blij
en welgemoed was het mij van binnen niet, maar met
dat al kon ik toch eten, drinken, slapen en daarheen
Leven, zoodat niemand vermoeden kon, dat ik tusschen
zulk een ontzettend zijn of niet zijn stond te weifelen.
Wat is ons hart toch een afgrond van arglistigheid,
bedrog en zelfbegoocheling!
Intusschen : ik begon eindelijk te vatten, dat het bij
mij aan den honger haperde ; vooral ook, omdat ik
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onder de zeven en zeventig eigenschappen, welke ik
opgegeven vond als kenmerken van een berechtigde
tot het levensbrood, ook een onweerstaanbaren honger,
een smachtend dorsten, een roepen en schreeuwen
naar Christus op den voorgrond gesteld zag. En nu,
zoo denkt gij, begon het dan toch eens hartewerk te
worden. Maar neen, gij bedriegt u. Ook bier werd het
bezorgen van honger wederom aan het begrip aanbesteed. Maar daar was ik aan het verkeerde kantoor,
dat begrijpt gij. Honger maken ! wie is daartoe in
staat ? Honger bederven, ja, dat kunnen wij, maar
honger maken . . . . Nochtans, ik beproefde het, Zooveel begreep mijn begrip wel, dat honger een soort van
gevoel is, en bijgevolg werden nu alle kunstwerktuigen
op het gevoel gericht. Van achteren beschouwende, sta
ik verbaasd over de ondervinding, welke ik toen gemaakt heb van het vermogen, dat de mensch bezit,
om zijn gevoel in beweging te zetten.
Onder en bij dat alles stond daar nu de Heere Jezus
met de gewisse weldadigheden Davids, met wijn en
melk in de handen, op mij te wachten. En, o lankmoedigheid zonder grens, peil of mate ! Hij had het
geduld van niet weg te gaan en mij aan mijn dwaasheid over te geven. Het ergste van alles was nog, dat
ik steeds beweerde, dat ik op Hem wachtte, en klaagde,
dat Hij nog altijd uitbleef om aan mijn verlangen te
voldoen en mij in de ruimte te voeren. Met de lippen
verheerlijkte ik wel de gewilligheid van Christus om
zondaren zalig te maken, en stelde ik den onwil van
den zondaar ten toon om tot Christus te komen, maar
te gelijker tijd verkondigde ik door mijn gedrag een
gewilligen zondaar en een onwilligen Zaligmaker. Want
ik wilde wel tot Christus komen, daaraan haperde het
niet : ik verlangde immers naar Hem , ik zocht, ik riep
Hem, maar Hij was als doof !
Gij beschrijft het zeer juist in uwen voor mij liggenden
brief : Het was een onwil om alles te verkoopen , een
onwil om arm, ellendig, naakt en ontbloot, als een
schandelijke bedelaar daar te staan, en de gewisse
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weldadigheden Davids zonder geld en zonder prijs
als een genadegift te ontvangen. Predikende over de
genade en tegen de werken, was ikzelf zwoegende en
zweetende onder den reuzenarbeid, om althans lets in
mijzelven te voorschijn te brengen, dat mij tot de groote
gave berechtigde. Er was niets in mij van de eenvoudigheid dier vrouw, om maar voetstoots de deur
uit te snellen, door de menigte heen te dringen en
Hem bij Zijn kleed te vatten. Als ik die eeuwig heerlijke geschiedenis in het Evangelie las, bedierf mijn
begrip mij -alles, door zeer scherpzinnig en spitsvondig
op te merken, dat die vrouw toch achttien jaren lang
had moeten wachten, eer het den Heere behaagde
voorbij haar deur te komen. Alsof Hij niet reeds
honderd- en duizendmaal voorbij mijn deur gekomen
was, en alsof Hij niet reeds sedert jaren, dag en nacht,
aan mijn deur stond te kloppen !
Nadat ik eenigen tijd aldus voortgetobd had, behaagde het Gode mij het deksel, dat ik mij voor de
oogen gebonden had, of te nemen. Ziedaar dan toch
iets, waarop gij hebt moeten wachten, zult gij mij
misschien toevoegen. Zeker , zoolang God mij de oogen
niet opende voor deze schrikbarende doolwegen, kon
ik mij het heil in Jezus niet toeeigenen. Maar gij stemt
mij toe, dat bier een hooggewichtig punt wêl te onderscheiden is : er zijn moeilijke en zware wegen, waarop
God den mensch voert; er zijn er ook, waarop de
mensch zichzelven brengt, en waarop God hem nooit
zou gebracht hebben, zoo de mensch ze niet volstrekt
gewild had. Eerstgenoemde wegen, waarop God den
mensch voert, behooren tot de natuurlijke leidingen
Gods. Dan kan de in lijdzaamheid geloovige mensch
zich troosten met de bewustheid, dat zijn liefderijke
Vader hem met goede bedoelingen aldus beproeft, en
dan blijft hem niets anders over te doen, dan in geduld,
smeeken en gebeden te wachten, totdat het den Heere
behaagt hem op effener baan te leiden. Maar wat zullen
wij zeggen van de moeilijkheden en ellenden, waarin
de mensch zichzelven brengt, in het aangezicht en in
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weerwil van de herhaalde duidelijke en uitdrukkelijke
verzekeringen Gods, dat deze zijn weg verkeerd is ?
Zullen wij die wegen prijzen als de ware gangen des
geloofs en der bekeering, omdat het Code behaagd
heeft in Zijne groote lankmoedigheid er ons nog uit
te trekken eer het te laat was ?
Neen, mijn vriend ! wat mij betreft, het is mij zoo
klaar geworden als het licht der zon, dat deze wegen
niet van God zijn. God laat ze toe, dat is zeker,
maar . . . . gelijk Hij den moord van Ken en de wederspannige vlucht van Jona toeliet. Bij mij althans lijdt
het geen twijfel meer, of het is onze duurste roeping,
elken zondaar, die ernstig de zaligheid zoekt, voor die
kromme, duistere wegen te waarschuwen. Gewis, ik
zie in de Schrift zielen genoeg, die hebben moeten
wachten, totdat naar Gods raad haar tijd gekomen was.
Zoo heeft Abram, zoo heeft Zachetis, zoo hebben Saulus
en Cornelius moeten wachten, maar ik zie niet, dat
die wachtenden bekommerd waren. Ik zie ook in de
Schrift bekommerde zielen. Zoo was David bekommerd
in Psalm 38 ; Heman in Psalm 88 ; maar ik zie niet,
dat .zij wachtten op de openbaring Gods in hunne ziel.
Integendeel : en David in Psalm 38, en Heman in
Psalm 88 verzekeren, dat God hun God, de God hens
hells is. Dat staat bij hen als een paal boven water.
Bekommerd zijn zij ; vervarenissen Gods gaan over hen
heen ; zij zijn doodbrakende van der jeugd aan. Maar
waarover zij ook mogen bekommerd zijn, hierover
gewis niet, of God wel hun God, hun Verlosser is.
Dat is bij hen een uitgemaakte zaak. Dat is juist hun
troost en steun bij al hunne bekommernissen. Zoo zie
ik dan in de Schrift wachtenden en ook bekommerden.
Maar wachtenden, die te gelijk bekommerd zijn, of
bekommerden, die te gelijk wachten r-- die zie ik er
niet. Deze verschijnselen vindt men alleen buiten de
Schrift, onder de zoogenaamde geloovigen onzer eetiw.
Toen het mij eindelijk duidelijk werd, dat de Heere
Christus waarlijk voor mij gestorven was en mijne
zonden gedragen had, zag ik in, dat ik een waarheid
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leerde kennen, die reeds bij het begin van al mijn
zuchten en worstelen even duidelijk, overvloedig en
handtastelijk op elke bladzijde der Schrift had uitgedrukt gestaan. Ach ! toen werd ik daar ontwaar, welk
een ontzettenden cirkel ik nutteloos had rondgeloopen.
Maar hoe duidelijk werd het mij daar tevens, welk
een fontein van genade, geduld, lankmoedigheid en
minzaamheid de Heere Jezus is, tegenover mijn dor
en stijf hart. Zelfs daar heeft Hij nu zoo lang met
milde handen en vriendelijke oogen gestaan, wachtende
totdat het mij eindelijk vleide, mijn dwaas en gevaarlijk
spel te laten varen.
Neen ! Hij heeft meer gedaan dan bloot wachten.
Hij heeft mij ter linker- en ter rechterzijde paal en
perk gesteld, zonder dat ik het bemerkte, zoodat ik
overal blind liep en eindelijk vermoeid in Zijne armen
nederzeeg. En nu, ja, nu weet ik wat hongeren en
dorsten naar Hem is, en wat het is, in Hem verzadiging van vreugde te vinden. Neen, dat is geen eigengemaakte, kunstig bewerkte gevoelsaandoening, geen
opwinding der zenuwen, geen uitpersen van zuchten,
geen overspannen dringen. Het is een gelooven, dat
Hij liefheeft, dat Hij onuitsprekelijk liefheeft, met een
liefde tot in den dood ; dat Hij liefheeft wat in zichzelf hatelijk en afschuwelijk is, maar diep deerniswaardig en rampzalig tevens. Het is een gelooven in
deze liefde, zonder begrip viaarom, zonder gevoel van
het begrijpelijke ; een gelooven, alleen op Zijne verzekering, op Zijn woord, op Zijnen dood, Zijnen grooten,
eeuwigen liefdedood aan het kruis; een gelooven, hetwelk, gelijk de droppel den steen uitholt, alzoo het
hart allengs en al meer en meer vermurwt en verweekt,
onder den indruk van de aanschouwing Zijner liefde ;
een gelooven, dat niet ophoudt nacht en dag, bij alle
koudheid en ongevoeligheid, bij alle lusteloosheid en
mismoedigheid, bij alle zonde en afwijking bestendig
te fluisteren : Hij heeft u lief ! Hij werpt niet uit ! Hij
is gewillig ! Hij heeft voldaan ! Hij staat met uitgebreide armen ! Hij staat en klopt aan de deur ! Zie,
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dat is een macht, die onwederstaanbaar is. Daarvoor
moet het hart eindelijk breken, al is het ook van steen
of van staal. Die zachte, bestendige, allesdoordringende
wasem weekt los. ZOO, zOO heeft mijn ziel leeren
hongeren en dorsten, mijn Broeder !
Zingen in den storm.
We nemen den draad van ons verhaal weer op.
Met diepe smart ontwaarde De Liefde in zijne gemeente de toenemende spanning in den loop der jaren
1843 en '44. Trouwens, een ieder zag wel in, dat de
toestand onmogelijk op die wijze kon voortduren.
Onderscheidene pogingen werden er, zoo van de zijde
der gemeente als van zijn kant, in het werk gesteld,
om de zaak in der minne te schikken, doch die
pogingen mislukten alle. Het duurde niet lang, of alle
kinderen op een paar na werden van zijne catechisatie
genomen, en het spreekt wel vanzelf, dat er aan de
bediening van Doop en Avondmaal niet gedacht kon
worden. Zoo was hij dan een predikant geworden
zonder gemeente, zonder catechisatie, zonder Doop en
Avondmaal , en ofschoon hij in de huisgezinnen over
't geheel vriendelijk ontvangen werd, konden die bezoeken kwalijk huisbezoek heeten, daar ten laatste,
om onaangename redekavelingen te vermijden, het gesprek maar op onverschillige zaken gebracht werd. 1)
Tegen het einde van 1843 nam de spanning dermate
toe, dat De Liefde 't maar beter vond heen te gaan.
In een vergadering met zijnen kerkeraad op 12 December
van dat jaar verklaarde hij zich bereid ontslag te
nemen, mits hij zijn tractement van f 1000 behield.
Aangezien men echter die voorwaarde niet wenschte
te aanvaarden, bleef de bestaande toestand voortduren. 2)
Het was in den aanvangstijd van die beroeringen,
dat De Liefde in 't licht gaf zijne „Vier godsdienstige
liederen met begeleiding der piano-forte" — wel een
1) Zie Antwoord aan Prof. Muller, blz. 5.
2) Doopsgez. Bijdr. 1881, blz. 58.
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bewijs, dat hij den moed niet liet zinken, al viel dat
alleenstaan hem zwaar. De titels dier liederen zijn :
Verlangen, De drie boeken Gods, Het eerste huwlijksjaar en De Blinde. Het zeldzaam schoone en innige
eerste lied : 0 ! daar te zijn ! zal men aan 't einde van
dit boek vinden. Het is opmerkelijk, dat hij dat lied
van innig verlangen naar den hemel dichtte en componeerde reeds in het begin zijner werkzaamheid te
Zutphen. Het tweede lied doet licht vallen op De
Liefde's standpunt ten opzichte van Gods openbaring.
Wij laten het hier volgen :
DE DRIE BOEKEN GODS.
Drie boeken gaf God ons, drie boeken in 't leven,
Vol waarheid, vol wijsheid, vol eeuwige kracht.
Godzelf heeft de bladren dier boeken beschreven,
Tot heil Zijner kindren op aarde gebracht.
En meerder dan menschen- en englenverstand
Besloot in die boeken des Eeuwigen hand.
Het eerste is het boek in de harten geschreven,
't Is 't boek des orakels van goed en van kwaad;
't Is 't strafboek der zonde; 't is 't wetboek van 't leven,
Waar 't wee en 't wel op den bladzijde staat.
En hij, die de sprake dier bladren bevat,
Omsluit in zijn boezem een hemelschen schat.
Het tweede is het boek in de schepping geschreven,
Toen menschen nog kinderen waren op aard.
En waren de menschen steeds kindren gebleven,
Nooit hadden hunne oogen zich duister gestaard.
't Is 't boek, dat Gods wijsheid en almacht ons wijst,
Op iedere bladzij Zijn majesteit prijst.
En 't derde is het boek in den hemel geschreven,
Eer Bergen en dalen bestonden op aard.
't Is 't boek der verlossing ten eeuwigen leven,
Dat wondren van liefde en gend openbaart.
En siddert een ziel voor gericht en voor straf:
Dat boek geeft haar vrede bij dood en bij graf.
Drie boeken heeft God voor Zijn kindren geschreven,
Wier hemelschen zin ook het kind slechts bevat.
Geen menschlijke wijsheid ten toppunt verheven
Ontsluit voor de ziel zulk een kostbaren schat.
Want meerder dan menschen- en englenverstand
Besloot in die boeken des Eeuwigen hand.
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„Het eerste huwelijksjaar" is een lied, door De
Liefde gedicht en op muziek gebracht in den zomer
van 1841, toen hij een jaar verbonden was met zijne
tweede vrouw. Hun huwelijk was hoogstgelukkig.
Mevrouw De Liefde was een hoogstaande vrouw,
geheel levende voor haren man en hare kinderen, eens
geestes met hem en trouw deelende zoowel in zijne
moeilijkheden als in de zegeningen hem geschonken ,
daarbij vriendelijk, gastvrij en meer naar binnen dan
naar buiten levende. De Liefde was immer welsprekend,
maar hij was dat vooral, wanneer hij sprak over de
heerlijke eenheid tusschen Christus en Zijne Bruid, de
Gemeente. Dan voelden degenen, die hem en zijne
vrouw kenden, dat hij putte uit eigen gelukkige echtvereeniging. In Efeze 5 vond hij het ideaal van het
Christelijk huwelijk.

De kwestie van den Doop.
Inmiddels verscheen te Zutphen een man ten
tooneele, wiens komst van veel beteekenis was voor
den loop der gebeurtenissen aldaar. Dat was J. B. de
Pinto, geboren te 's Gravenhage op 25 Nov. 1809, een
man van Israelietische afkomst, onder den invloed van
Dr. A. Capadose tot bekeering gekomen en in 1841
gedoopt in de Herv. Kerk aldaar. Deze man voelde
zich aangetrokken tot De Liefde, en wel in die mate,
dat hij met hem onder een dak ging wonen. Zij bestudeerden samen de profetieen van het Oude Testament.
Ook lazen zij de geschriften van J. N. Darby, welke
niet lang geleden den weg naar ons land gevonden
hadden, en het boek van A. Keith : „De stipte en
letterlijke vervulling der Bijbelsche profetieen". Behalve
op de toekomst des Heeren en de herstelling van
Israel in Palestina, vestigden zij ook hun aandacht op
het leerstuk van den Doop, naar aanleiding van het
vlugschrift van Ds. J. E. Feisser : „Beknopte aanwijzing
van het ongeoorloofde in den Doop der kleine kinderen." ') Dat geschrift bewoog De Liefde, zich aan te
1) Te Groningen, bij W. van Boekeren, 1843.

47
sluiten bij Feisser, een strijder als hij, en zwaar lijdende
ter wille zijner overtuiging. De Liefde deed dat in
zijn brochure : „Viet de Kinderdoop, maar de Doop
der bejaarden is het Bondszegel des Nieuwen Verbonds."
Oorspronkelijk zou hij over den Doop een briefwisseling gevoerd hebben met Ds. H. P. Scholte te Utrecht.
Samen waren zij overeengekomen, om, wanneer het
resultaat der correspondentie hun belangrijk genoeg
voorkwam, er publiciteit aan te geven, maar nu was
Scholte hem vOOr geweest, door een publieke bespreking van Feissers vlugschrift, ten gevolge waarvan
De Liefde van zijne zijde ook zijne beschouwing
openbaar maakte. Zijn brochure strekt om te betoogen,
dat de Doop alleen mag bediend worden aan hen,
die de wedergeboorte deelachtig zijn. s Scholte antwoordde in een geschrift, getiteld . „De Heilige Doop,
of het teeken in het vleesch ook voor de kleine
kinderen der geloovigen, ter verzegeling van het eeuwig
verbond." ') De Liefde liet het er niet bij, maar greep
aanstonds weer de pen en schreef een weerlegging
van Scholte's pleidooi. Hij gaf aan deze Jprochure den
titel van „Trouw aan het Woord !" Hij herinnert er
zijn tegenstander aan, dat er geschreven staat: Wie
geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eerst het inwendige en dan pas het uitwendige,
eerst het onzichtbare en daarna het zichtbare. „De
Kinderdoop" — zoo zegt hij — „is een stelselmatige
ontheiliging van het lichaam des Heeren. Hij is een
der voornaamste middelen in de hand des boozen
geweest, om, reeds sedert de derde eeuw, de wereld
te verchristelijken en de gemeente te verwereldschen."
Hij roept daarom Scholte toe : „Trouw aan het Woord !
Doe weg uit het midden uwer gemeente dat verzinsel van
het schepsel, hetwelk Gods gebod krachteloos maakt."
Onder den invloed der correspondentie met Feisser,
den vader van het Nederlandsche Baptisme 2), later ge1) Te Amsterdam, bij Hoogkamer en Co., 1845.
2) Zie Dr. G. A. Wumkes, De opkomst en vestiging van het Baptisme
in Nederland, Sneek, A. J. Osinga, 1912.
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volgd door eenige persoonliike ontmoetingen, neigde

De Liefde destijds allengs meer tot het Baptisme,
maar naarmate het Baptistisch beginsel in hem doordrong, werd de verwijdering tusschen zijne gemeente
en hem grooter. En de verhouding werd er niet beter
op, then in 1844 van zijne hand een brochure verscheen
onder den opzienbarenden titel :
Gevaar Gevaar ! en geen vrede!

Er was namelijk een hevige strijd uitgebroken in
het Doopsgezinde Genootschap. Ds. Halbertsma, Doopsgezind predikant te Deventer, had zekere beschuldigingen gericht aan het adres van ambtgenooten en den
naderenden ondergang van het Genootschap voorspeld.
Prof. Muller van de Doopsgez. Kweekschool, en Ds. J.
Boeke, Doopsgez. predikant, weerlegden die beschuldigingen en die voorspelling. Nu had Halbertsma ook
zijn ambtgenoot De Liefde wegens diens orthodoxe
gevoelens in den strijd betrokken, en deze, slagvaardig
als weinigen, greep terstond naar de wapenen. Hij
richtte ze echter niet tegen den Deventerschen collega,
maar tegen het geheele Doopsgezinde Genootschap in
deszelfs voorgangers en leden. Had Halbertsma gewezen
op den achteruitgang van het Genootschap, veroorzaakt
ook door de orthodoxie van enkele jonge predikanten,
de tegenpartij trachtte gemeenten en leden te kalmeeren, bewerende, dat er geen gevaar voor ondergang
dreigde. Daartegenover trachtte nu De Liefde in het
licht te stellen : 1. dat het middelpunt van vereeniging
bij de Doopsgezinden onhoudbaar is ; 2. dat hunne
eenheid zelve niet in Christus is; 3. dat de middelen,
welke zij aanwenden om die eenheid te bevestigen en
te bevorderen, niet uit God zijn, en 4. dat de vruchten,
welke die eenheid oplevert, in tegenspraak staan met
Gods Woord. Ten aanzien van het eerste punt constateert hij, dat de Doopsgezinden, geen bindende
belijdenis hebbende, zich er wel in verheugen, dat zij
„alle menschelijke geloofsregelen verwerpen" en zich
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„in algemeen erkende en onbetwiste vrijheid eeniglijk
rondom de H. Schriften bewegen", maar dat hunne
beweerde eenheid slechts schijn is, aangezien ieder
vrij is voor zichzelven te bepalen, wat hij als woord
van God aanneemt. Ook het leerstuk van den Doop
kan bezwaarlijk middelpunt van vereeniging zijn, want
de opvattingen van den Doop loopen onder hen sterk
uiteen en zij zijn het eigenlijk alleen eens in de uitwendige plechtigheid. Er is dus bij hen geen wezenlijk
middelpunt. — Wat punt twee betreft, wijst hij op de
meest uiteenloopende gevoelens onder de Doopsgezinden ten opzichte van den persoon des Heeren. — Bij
de bespreking van het derde punt vestigt hij vooral
de aandacht op de Algemeene Doopsgezinde Societeit
te Amsterdam, een inrichting, beoogende de instandhouding en ondersteuning van behoeftige gemeenten,
en zorgende voor de opleiding van jongelieden tot den
predikdienst, waartoe de gemeente van Amsterdam haar
Kweekschool en Bibliotheek ter beschikking stelt.
Werd nu de Societeit maar door den Geest van Christus
bestuurd, dan zou van haar een goede invloed uitgaan. Doch dat is niet steeds het geval. Zij is, evenmin als de gemeenten, aan een vasten regel des geloofs gebonden en gaat Licht met den tijdgeest mee.
Wee den afhankelijken predikant, die niet in harm
geest predikt, geen echte Menist is ! Hij moet zich
schikken en plooien, of verliest zijn toelage ; hij heeft
slechts den keuze : arm of Menist. -.---- In de ontwikkeling van zijn vierde punt wijst de schrijver allerlei
verkeerdheden aan, welke het gevolg zijn van het
streven naar bewaring van een schijneenheid, z. a. de
leervrijheid, of liever nog : de onverschilligheid ten
aanzien der leer. Men staat alle ketterij toe, uitgenomen den Kinderdoop. Verder : het volkomen ontbreken
van kerkelijke tucht. Nu roept men wel algemeen :
„Wij zijn vrij !" maar schrijver vraagt : of dit vruchten
zijn van de vrijheid in Christus ? Zou dan de vrijheid
in Christus bandeloos en teugelloos zijn?
Aan het einde van zijn breedvoerig betoog, waarin
De Liefde
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hij den Doopsgezinden harde waarheden heeft doen
hooren, zegt De Liefde : „En nu, wat zullen wij zeggen ?
Is er vrede onder de Doopsgezinden ? Is er eenheid ?
Voorzeker ! maar — een vrede met groot gevaar;
maar — een eenheid, die de tweedracht en de ontbinding in haren schoot voedt. Gij hebt wel den twist
en den strijd uit het midden der gemeente weggenomen,
maar daarentegen het egoIsme in de harten der leden
bevestigd. En zoo zij dan nu ook al niet over God
en Zijn dienst met elkander strijden, hun strijd is
evenwel slechts op een ander en voorwaar oneindig
lager en gevaarlijker gebied verplaatst. Kom dan slechts
en bespied die leden, die in de kerk vrede ademen,
in hunne bewegingen buiten de kerk ! Gij ziet er een
koele zelfstandigheid der individuen, twisten en veeten
onder families en bloedverwanten, strijd over de wereld
en over al wat in de wereld is. En deze vruchten moet
het Doopsgezind Genootschap, gelijk het nu is samengesteld, noodzakelijk voortbrengen. En waar het eenige
positieve, hetwelk het Genootschap aanbiedt, zoo weinig
belangwekkend is ; waar de kern en het middelpunt
van vereeniging de harten zOO koud laten : hoe kan
daar het Genootschap op een duurzaam bestaan rekenen ?
Hoe ? Is het onverschillig, of mijn Verlosser God dan
wel een schepsel is ? Onverschillig, of mijne ziel door
de werken dan wel door de genade moet zalig worden ?
Onverschillig, of ik Christen geboren dan herboren
moet zijn ? Onverschillig, of de straffen hiernamaals,
eeuwig dan wel tijdelijk zullen zijn? Onverschillig, of
God mij dan of ik God tot mijne zaligheid het eerst
kiezen moet? Dat alles onverschillig? Maar niet onverschillig, of ik als kind dan a!s volwassene den waterdoop onderga? Ik zie het Genootschap in gevaar ! Ik hoor
stemmen, die Vrede ! Vrede ! roepen. Wat zal ik beters
doen, dan tot de slapenden van hun gevaar spreken ?
„Doopsgezinden ! opent de ooren voor de stemme
der waarheid en uwe oogen voor uwen hachelijken
toestand. Keert, o keert weder tot het geloof ! Ziet uw
ongeloof ! Ziet, hoe gij uzelven het geloof niet geven
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kunt, en werpt u smeekend voor den troon van lien
God, die alleen het ware geloof geven kan. Keert, o
keert weder tot het geloof, tot den God, wiens naam
Verlosser is ; tot den Verlosser, wiens naam is Heere
der heerscharen ! Ook uwe kerkelijke inrichting behoort
een anderen vorm te hebben. Het is zoomin echt
Doopsgezind als Apostolisch, dat slechts een man in
het midden der gemeente jarenlang het woord der
prediking bedient. Dadrdoor wordt de gemeente geheel
lijdelijk en sluimert vanzelf in. In de Apostolische
gemeenten was dat niet alzoo. Daar had in de samenkomsten deze een psalm, gene een leer, een ander
een openbaring, een vierde een uitlegging, en bracht
ze tot stichting in het midden der vergadering.
„Dock waar zou ik eindigen ? Ik wilde van geen
gevaar spreken, zonder tevens van middelen te gewagen,
welke het gevaar onder den zegen des Heeren zouden
kunnen verhoeden. Dat men samenkome, dat men
oordeele, onderzoeke, toetse !"
Na het verschijnen dezer in een profetentoon geschreven brochure, voer er wel een beving door het
leger der Doopsgezinden, maar de beweging ging
spoedig voorbij. De stem van den wachter schijnt daar
niets blijvends uitgewerkt te hebben. Buiten dat leger
echter sloeg de stem des roependen bij velen in.
Wormser te Amsterdam b.v. schreef aan Groen van
Prinsterer : „Het werkje van Ds. De Liefde heb ik met
hartelijke vereeniging gelezen ; zoo rond en onbevangen
kan alleen het geloof in onzen Heer en Zaligmaker,
die God en geen schepsel is, spreken." En Groen's
antwoord daarop luidt : „Het werkje van Ds. De Liefde
heb ik met blijdschap gelezen. Voorzeker, dat is geloofstaal, en het meeste is niet bij uitsluiting op de
Doopsgezinden toepasselijk. Het is een woord, waarop
antwoord en wederantwoord zal worden vereischt, en
er is geen strijd, waarbij de waarheid, indien het de
zuivere waarheid is, niet wint." 1)
1) Brieven van J. A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer,
Amsterdam, HOveker & Zoon, 1874, deel I, b1. 20 en 21.
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Vietigellam.
Na de afwijzing door de gemeente van De Liefde's
voorstel, haar gedaan, om een minnelijke scheiding
aan te gaan, nam zij, ofschoon ze slechts uit tien tot
twaalf huisgezinnen bestond, het besluit, een tweeden
predikant aan zijne zijde te beroepen. Zij koos daartoe
Ds. Van Pesch, een man, die vanwege zijn ziekelijkheid zijn ambt had moeten neerleggen, doch nog kracht
genoeg scheen overgehouden te hebben, om, althans
tijdelijk, den wensch der gemeente te kunnen vervullen.
Hem werd opgedragen, het predikwerk met zijn collega
te deelen, . zoodat De Liefde den eenen en hij den
anderen Zondag predikte. 1 ) Op 2 Juni 1844 hield
deze tweede predikant zijn eerste leerrede.
In datzelfde jaar overviel De Liefde een hardnekkige
keelaandoening, welke hem verhinderde te preeken,
ja, hem noodzaakte den geheelen winter van 1844 op
'45 zijn kamer te houden. Intusschen verspreidde zich
in Zutphen het gerucht, dat De Liefde zou afgezet
worden. Zijne Hervormde vrienden, door het gerucht
verschrikt, boden hem aan, een kerk voor hem te
bouwen, waarin hij in dat geval dadelijk zou kunnen
optreden. De gedachte, een goede gelegenheid te hebben tot verkondiging des Evangelies, ten einde, ook
in het geval hij aanbleef, niet genoodzaakt te zijn, zijne
vrije Zondagen werkeloos door te brengen, was hem
aangenaam, en hij ging dus op dat aanbod in. Zijne
vrienden kochten daarop een stuk grond in de stall,
en deden onverwijld er een lokaal op verrijzen ; doch
toen hij voor de eerste maal in dat lokaal zou optreden,
werd hij daarin door gezegde keelaandoening verhinderd.
Het zag er in die dagen recht donker voor hem uit,
maar gelukkig kwam er uitkomst. een zijner vrienden
gaf hem den raad, genezing te zoeken in een Wasserheilanstalt te Geltschberg bij Leitmeritz, eenige uren
achter Dresden, en die vriend deed zijn raad vergezeld
gaan van de vereischte middelen. Zoo vertrok hij dan
1) Antwoord aan Prof. Muller, bl. 5-8.
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derwaarts in Juni 1845, en in Augustus d.a.v. mocht
hij hersteld terugkeeren.
Nu had Feisser in den zomer van 1844 een bezoek
gebracht te Zutphen, en dat had den vriendschapsband
tusschen hem en De Liefde 2eer versterkt. Bij een
tweede bezoek in Jan. 1845 verklaarde Feisser, zich
eerlang te willen laten onderdompelen in den vloed,
terwijl De Liefde erkende, dat het ook met hem
dien weg op moest, daar hij den door hem op 20jarigen leeftijd ontvangen Doop niet meer voor echt
hield en zich derhalve nog als ongedoopt beschouwde.
Wat De Pinto aangaat, diens houding tea aanzien
van den Doop was in die dagen nog onzeker. De
Liefde verwachtte evenwel, vOOr hij een besluit nam,
in deze aangelegenheid nog licht van de Duitsche
Baptisten, met wie hij zich door bemiddeling van
Feisser in verbinding had gesteld. In Mei 1845 kwam
Feisser ten derden pale te Zutphen, thans vergezeld
van den Duitschen Baptist KObner. Feisser had toen
juist den Doop ontvangen, en de bezoekers hielden
zich overtuigd, dat verscheidene broeders en zusters
te Zutphen zich zouden laten onderdompelen. Zij
drongen aan op een onverwijide onderwerping aan
's Heeren bevel, doch De Liefde en De Pinto vonden
dat te onstuimig en traden met heftigheid tegen hen
op. Zeer teleurgesteld verlieten de bezoekers Zutphen.
Feisser beklaagde zich na zijn thuiskomst, in een brief
aan De Liefde, over de ondervonden behandeling, maar
De Liefde gaf hem te kennen, dat hij de betrekking
tot de Baptisten had afgebroken. De meest aannemelijke verklaring voor de verandering in zijne houding
is wel, dat de Duitschers zijne inzichten in de toekomst des Heeren en de herstelling van Israel niet
geheel deelden. De Pinto daarentegen liet zich op 24
Juni 1845 door een medebroeder doopen in de Berkel,
buiten de Hospitaalpoort te Zutphen, waarna twee
gelijkgezinde broeders eveneens werden ondergedompeld. Nog eenige andere leden van den kring, waaronder een paar vrouwen, ontvingen op dezelfde wijze
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den Doop. ZOO ontstond te Zutphen een kleine Baptisten-Gemeente, waarvan De Pinto de voorganger
werd. 1)
De scheiding.
Zoodra De Liefde hersteld uit het buitenland teruggekeerd was, stelde De Pinto hem de vraag, of hij
nu ook van voornemen was, tot „de Gemeente des
Heeren" toe te treden, met verzaking van zijne kerkelijke betrekking. De Liefde antwoordde, daartoe geen
vrijheid te gevoelen. Zijne vrienden dachten algemeen,
dat hij de betrekking met zijne gemeente verbreken
zou, voortaan in het lokaal zou optreden, en een eigen
gemeente zou oprichten. Tot dat laatste had hij echter
destijds geen plan. Aan kerken en secten, zoo meende
hij, had ons land geen gebrek : waartoe die nog vermeerderd? 2) Hij wenschte echter den band der gemeenschap te onderhouden met „de levende gemeente
des Heeren" en met haar den volgenden dag het
Avondmaal te vieren, wat echter wegens verzet van
De Pinto niet doorging. De Liefde had zich ook over
den Doop bezonnen : het kwam hem nu voor, dat
zijn Menistendoop niet zoo verwerpelijk was, als hij
eerst gedacht had. Ook was het voor hem nog niet
uitgemaakt, of zijne gemeente, wegens hare ontaarding,
1) Dr. Wumkes, over De Liefde's houding ten aanzien van den Doop
sprekende, maakt de opmerking: „Bestendigheid was niet een karaktertrek,
die hem sierde." Daarin is iets waars, voor zoover het ondergeschikte punten
betreft. De Liefde erkende dat ook zelf. Ik was er eens bij tegenwoordig,
dat men hem in een gemeentevergadering te Amsterdam veranderlijkheid
verweet. Hij antwoordde : „Ik dank God, dat ik veranderen kan. Het is
een bewijs, dat ik een levende boom ben; een doode boom verandert
niet." lets dergelijks deed zich onlangs voor met Dr. A. J. Th. Jonker.
Iemand had zich op diens dissertatie beroepen ter bestrijding van de zoogen.
„Modus vivendi". Dr. Jonker kwam daartegen op in „De Nederlander" van
5 Sept. 1916, op grand hiervan, dat zijn proefschrift bijna 40 jaar oud is
en hij de daarin geponeerde stellingen thans niet meer voetstoots voor
zijn rekening neemt. En hij besluit dan met deze woorden : „De rechivaardige groeit als een palmboom. Hij ontgroeit in (lit groeien mede aan
theologische en kerkelijke meeningen. Gelukkig !" — 't Is heerlijk, in het
hoogste te volharden tot het einde, maar in het ondergeschikte te durven
veranderen.
2) Antwoord aan Prof. Muller, blz. 29.
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in het geheel geen gemeente van Christus meer was.
De Pinto en diens vrienden waren, naar het gevoelen
van De Liefde, veel te ver gegaan in hunne beschouwing van het gemeentelijk wezen ; men moest
aan den Geest meer vrijheid laten ; hij zou gelooven,
dat Jezus de Christus is, al stond het niet woordelijk
in de H. Schrift. Toen De Pinto daarop zeide : „Dan
kunt gij goed terecht met de Groninger leer", antwoordde De Liefde : „Ja, die heeft ook een substraat
van waarheid. Ach, treden wij toch niet in Gods
verborgen raad ! Een dag brengt alles aan het licht."
Na dit onderhoud achtte De Pinto zich genoopt, „luidens
Gods heilig, onverzettelijk Woord, alle gemeenschap
met De Liefde of te breken".
Den eersten Zondag na zijn terugkomst beklom De
Liefde weer den kansel in de Doopsgezinde kerk.
Daarna begonnen tie moeilijkheden opnieuw. Van beide
kanten rees gewis menigmaal de vraag : Hoe zal hieraan nog een einde komen ? Een der diakenen noodigde
hem op zekeren dag bij zich, en legde hem officieus
de vraag voor, hoeveel hij van zijn jaarwedde zou
willen laten vallen, om dan in vrede heen te trekken.
Hij antwoordde daarop, dat hij het beneden zich achtte,
op deze wijze met de gemeente een accoord aan te
gaan. Wel herinnerde hij zich het bevel van den Heiland :
„Zoo iemand u niet zal ontvangen, noch uwe woorden
hooren, uitgaande uit dat huis of uit die stad, schudt
het stof uwer voeten of"; ook zag hij zeer goed in,
dat zijne vrouw en kinderen, evenals hijzelf, des Heeren
moesten zijn en geroepen waren met hem om Zijns
Woords wille te lijden, maar hij miste nog de kracht
om door te zetten. De gegeven toestand kostte hem
een bangen strijd in de binnenkamer. Toen echter
gebeurde er iets, dat aan zijne weifeling een einde
maakte. Op zekeren morgen kwam hun dienstmeisje
met beschreide oogen van de markt thuis. Zij vertelde,
dat andere dienstmeisjes haar gezegd hadden : „Jouw
mijnheer is een broodpredikant : hij blijft zijn gemeente
maar aldoor dwingen, hem zijn tractement te betalen,
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ofschoon hij er niets voor doet." Dat verhaal bracht
De Liefde tot het besluit, den knoop door te hakken,
en daarvan deed hij mededeeling aan den kerkeraad.
Men kwam nu overeen, dat hem eervol ontslag zou
worden verleend, met toekenning eener toelage van
1500 (het halve tractement) per jaar gedurende 4 jaren,
terwip de gemeente de huur van zijn huis overnam,
loopende tot Mei 1846. ')

Galerij van Bijbelsche vrouwen.
In het jaar 1845, toen De Liefde onafgebroken in
zulk een hevigen strijd gewikkeld was, verscheen een
zijner beste geschriften. Het is „De Diligence." Doch
vs6Or we dat geschrift bespreken, eerst een woord over
een ander boek, dat de lange lijst zijner geschriften
opent en mede in de Zutphensche periode, maar vOör
den strijd, althans vOOr het uitbreken van den strijd,
valt. Dat boek is zonder den naam des schrijvers gedrukt. Misschien ligt daarin de reden, waarom het
weinig bekend is geworden. De titel luidt : „Galerij
van Bijbelsche vrouwen uit het aartsvaderlijk tijdperk".
Het bestaat uit een Voorrede van 8, een Inleiding van
20, een beschouwing over Eva van 106, een dito over
Sara en Hagar van 170 en een dito over Rebekka van
85 bladzijden. Het plan van den schrijver was, zijne
beschouwing te vervolgen, doch het is daartoe niet
gekomen. In de Voorrede zegt hij : „Ik vlei mij, door
dit geschrift een ledig vak in onze godsdienstige
letterkunde eenigszins te zullen aanvullen." De volgende passages uit de Inleiding komen mij wel belangrijk voor ter beoordeeling van De Liefde's Bijbelbeschouwing : „Het Woord van God spreekt tot
menschen over menschen. Behalve de bekendmaking
van onzienlijke, eeuwige waarheden, bevat het tevens
de geschiedenis van het broze, menschelijke geslacht,
en ook die van menig afzonderlijk hart. Wanneer wij
nooit dat Woord gekend of gelezen hadden, en er
1) Antwoord aan Prof. Muller, bl. 8-11; Volksm, 1854, bl. 219.
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werd ons bericht, dat de Schepper van hemel en aarde
ons een boek gegeven had, waaruit wij Zijnen wil en
Zijne genade konden leeren kennen, dan zouden wij
allicht een aaneengeschakelde ontwikkeling van hooge,
verhevene waarheden in dat boek verwachten ; wij
zouden misschien denken, een allerbondigst vertoog
over onze aardsche plichten en betrekkingen, een volledige en stelselmatige uiteenzetting der hemelsche
verborgenheden in dat boek te zullen vinden, en wellicht ons het meestdoorwrochte, schranderste en wijsgeerigste werk, dat ooit het licht zag, herinneren, om
ons daarnaar een flauw denkbeeld te kennen vormen
van dat eerie boek, waarvan het Verstandigste en Verhevenste aller wezens de Maker was. Ja, wij zouden
bij de eerste doorlezing van dat bock ons zeker ten
hoogste bevreemd, zoo al niet teleurgesteld gevoelen,
wanneer wij reeds de eerste bladzijden van de eerste
kleederdracht onder de menschen, van de uitvinding
van. werk- en speeltuigen, van den eersten scheepsbouw zagen gewagen ; wanneer ons oog hier en daar
op een dorre lijst van namen en cijfers stuitte, en wij
ons zelfs in de huis- en slaapkamers van herders en
landbouwers zagen rondvoeren. Maar het allerminst
misschien zouden wij vermoed .hebben, een levensgeschiedenis van enkele personen, en mededeeling van
hunne dagelijksche lotgevallen, huiselijke tooneelen
en maatschappelijke betrekkingen, een bekendmaking
van hunne bijzondere gedachten en gesprekken bij
bijzondere gelegenheden te zullen aantreffen. En toch —
zoo is het Woord van God. Ook hieruit blijkt weder,
dat Zijne gedachten niet de onze zijn, en dat Hij niet
bij menschen raad genomen heeft, toen Hij aan de
samenstelling van het boek Zijner openbaring arbeidde,
om er menschen door te leeren en te zaligen."
„Het is altijd" — zoo zegt hij in 't vervolg van de
Inleiding — „een zaak van hoog aanbelang geacht, de
bijzondere personen, welker geschiedenis of ondervindingen in Gods Woord verhaald worden, tot voorwerpen eener opzettelijke of afzonderlijke beschouwing
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te stellen. Zij staan daar \TO& ons als weerspiegelende
ons eigen hart. Wij leeren in hen het binnenste van
den mensch bespieden, zooals het zich vaak in deszelfs geheimste beraadslagingen, meestverborgene beginselen en donkerste schuilhoeken verraadt. De ongewijde geschiedenis schijnt ons hiertoe evenzeer de
gelegenheid aan te bieden, maar zij vertoont ons den
mensch door den mensch geschetst. De geschiedenis
in Gods Woord daarentegen is door dien Eenige geschreven, die de harten kent en de nieren proeft.
Daarbij : de geschiedenissen van Gods Woord zijn geen
waarheid in het kleed der verdichting; zij zijn de
waarheid in de werkelijkheid. Het is dezelfde God,
die toen, en die thans, het menschdom leidt naar
Zijne raadslagen, en zooals Hij zich vertoonde aan het
hart der menschen in dien tijd, zoo is Hij nog — en
nog veel meer daarenboven."
Het is om die reden — zoo verklaart de schrijver — dat hij enkele levensberichten uit den Bijbel
heeft bijeengebracht. De beschouwingen, in zijn boek
vervat, betreffen Bijbelsche personen alleen van het
vrouwelijk geslacht. Hij acht het namelijk van groot
nut voor de kennis van het menschelijk hart, eens
opmerkzaam bij de vrouwen in den Bijbel stil te staan,
niet vergetende ons eigen hart daarbij voor oogen te
houden.
We kunnen echter niet meer ruimte voor de bespreking van de „Galerij" afstaan. Het boek bevat
veel belangrijks en is in zijn geheel zeer lezenswaard.
Het lijdt echter eenigermate aan breedsprakigheid , een
gebrek, dat ook in enkele latere geschriften van De
Liefde valt te constateeren, met name in zijn „Bijbel
voor de jeugd".
De Diligence.
Een geheel ander geschrift is het vermaarde boekje :
„De Diligence of de reis naar de stall der erfenis".
Het verschilt zOO sterk van de „Galerij", dat, als we
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niet. beter wisten, we er aan zouden kunnen twijfelen,
of beide geschriften wel uit dezelfde pen zijn gevloeid.
Niet onaardig schreef Wormser aan De Liefde toe
„zekere weelderigheid en overvloed van bekwaamheden, welke hijzelf niet meester is". Groen v. Prinsterer teekent daarbij aan : „Een oordeel, dat ik (zonder
het veelszins schadelijke dezer weelderigheid) gaarne
onderschrijf". 1 ) Later geven we het oordeel van A.
Pierson, die eveneens een oog heeft gehad voor den
rijkdom van gaven, dien eênen man geschonken.
In de geestige voorrede, die aan Matthias Claudius
doet denken, licht de schrijver het ontstaan van dit
geschrift op deze wijze toe : „De volgende bladen behelzen eene voorlezing, die ik voor geruimen tijd tot
nut van het algemeen heb uitgesproken. Of het algemeen er nut van getrokken heeft? . . . . Dat is een
vraag, welker beantwoording het algemeen niet van
mij verwachten kan. Hoe 't hiermede echter gelegen
zij, ik hoop geenen overbodigen arbeid te doen, met
deze voorlezing voor het algemeen toegankelijk te stellen. Wie haar indertijd gehoord heeft, zal kunnen bespeuren, dat zij in lengte en breedte, en, naar ik hoop,'
ook in diepte gewonnen heeft. Toen ik haar voorge,lezen had, ontwaarde ik den volgenden dag, dat zij de
hoorders in twee klassen gesplitst had. Sommigen hadden „een amusant reisverhaal" gehoord , anderen hadden
„wel niets meer gehoord, maar toch meer verstaan".
Een omstandigheid, waaruit ik de gevolgtrekking heb
afgeleid, dat er een onderscheid is tusschen hooren en
verstaan. Of er nu insgelijks tusschen lezen en verstaan
een onderscheid is, zal wellicht door dit geschrift aan
den dag komen. Overigens ontbreekt het mij aan stof,
om deze voorrede uit te breiden. Druk en uitvoering
zijn, dunkt mij, gunstig uitgevallen , een opmerking,
waardoor ik de recensenten reeds aanstonds eenige moeite
bespaar. Gebreken ? Ik durf het niet betwijfelen, hoe
1) Brieven van Wormser, II, bl. 67. In 1908 verscheen de 6de druk van
De Diligence bij G. F. Callenbach te Nijkerk.
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gaarne ik ook zou wenschen het tegendeel te kunnen
beweren."
De Liefde schreef dus, dat hij de voorlezing „voor
geruimen tijd" had uitgesproken. 1k heb te Zutphen
naar tijd en plaats onderzoek gedaan, maar ben niets
zekers te weten gekomen. Volgens Ds. De Ho11 heeft
hij haar voor de Nutsafdeeling te Zutphen gehouden,
en dat is ook hoogstwaarschijnlijk. Ds. Honig, te Balk,
heeft in de Doopsgez. Bijdragen van 1896, bl. 27, verhaald, dat De Liefde in den winter van 1841 op '42
„De Diligence" in een Nutsvergadering op zijn vroegere
standplaats Woudsend heeft laten voordragen. Er is
geen reden, die mededeeling in twijfel te trekken en
dan blijkt daaruit, dat de voorlezing reeds in 1841
bestond. Daarna heeft de auteur haar dan, volgens de
voorrede, den - tegenwoordigen vorm gegeven.
In „De Diligence" vertelt iemand, Benjamin (de jongste
zoon) geheeten, zijn heengaan uit- en lateren terugkeer tot de ouderlijke woning, staande te Deventer.
Benjamin had het thuis niet naar genoegen. Hij wilde
gaan varen, maar zijn vader eischte, dat hij zou gaan
studeeren. Hij stemde noode daarin toe, mits hij kon
gaan naar de Academie zijner keuze. Daartegen had
zijn vader bezwaar, maar een rijke oudtante nam de
kosten op zich. Benjamin koos Amsterdam en reisde
derwaarts. Zijn gedrag had echter tusschen hem en
zijn vader een verkoeling doen ontstaan. Eenmaal te Amsterdam zijnde, deed hij niet veel aan studie, maar des
te meer aan pret, totdat dit vroolijke leven hem begon
tegen te staan. Inmiddels had men te Deventer van
zijn ongeregeld leven gehoord. Zijn vader onderhield
hem daarover op ernstige wijze, maar tevens zOO
liefdevol, dat zijn hart er door geroerd werd. Zijn
tante daarentegen deed hem bittere verwijten, en verminderde hare toelage, zoodat hij voortaan „in gebukte houding" zou moeten gaan. Zijne vrienden verlieten hem, nu hij geen gevulde beurs meer had, maar
hij treurde daarover niet. Hij legde zich thans' met de
borst op de studie toe en verheugde zich over de
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betere verhouding tusschen hem en zijn vader, zelfs
begon hij naar huffs terug te verlangen. Hij moest het
nu heel zuinig aanleggen, maar gelukkig had zijn vader
te Amsterdam een boezemvriend, een ernstig en vroom
man, die hem nu en dan aan tafel noodigde en zich
vriendelijk met hem onderhield. Op een avond in
schemerdonker op zijn kamer zittende, daar hij geen
geld had om olie te koopen, ontving hij een brief van
zijn vader, waarin hij in schemerlicht las, dat tante
overleden was en hem tot universeel erfgenaam gemaakt had. „Zoo kan men in 't bezit van schatten zijn,
terwip men te arm is om olie te koopen." Hij besluit,
den volgenden morgen reeds naar Deventer te vertrekken. Om aan 't noodige voor de reis te komen,
gaat hij terstond zijn gouden horloge te gelde maken.
Den volgenden morgen is hij reeds tijdig aan 't
bureau van de diligence. Daar treft hij zijns vaders
vriend, den heer Sybrand aan, die dezelfde reis gaat
maken. Deze schijnt het er op gezet te hebben, zijn
geloof in zijn vader en diens brief te schokken. Om
hem te overtuigen, laat Benjamin hem den brief van
zijn vader lezen. Deze leest in den donkeren wagen
bij het licht van lucifers : „In groote haast meld ik
u, dat uwe oudtante het heden morgen heeft afgelegd.
Ik meld u ook, dat zij Udes haren erfgenaam benoemd
heeft, enz." Volgens Benjamins goede lezing stond er
„U als", maar zijn reisgenoot maakte daarvan opzettelijk „Udes", om hem aan 't wankelen te brengen.
Bij de lamp in de gelagkamer te Muiden wil hij
Sybrand overtuigen. Als deze den brief bij het licht
houdt, valt er een druppel olie juist op het betwiste
woord en maakt dat onleesbaar, waarom Benjamin
den nu onleesbaren brief op den haard werpt. „Ik
hoop toch niet, dat gij nu met den brief ook de erfenis
verloren hebt ?'' — vraagt Sybrand. „Heb daarvoor geen
vrees," — zoo luidt Benjamins kostelijke antwoord —;
„de erfenis is van dit schrift niet afhankelijk : zij ligt
vast in het testament der erflaatster." Hij is niet door
den brief erfgenaam geworden, maar heeft den brief
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ontvangen omdat hij erfgenaam was. Hij laat zich dus
niet aan het wankelen brengen. ' „Ik ken mijn vader
te goed," — zegt hij — „en de heerlijke tijding zit
mij veel te diep in het hart, om ze mij door zulke
aanvechtingen te laten ontrukken."
Nadat men Muiden verlaten heeft, krijgt de wagen
een geduchten schok, maar de conducteur stelt de
passagiers gerust. „Gelukkig hij," — zeggen Benjamin
en zijn reisgenoot — „die een geleider bezit, welke
hem tegen alle gevaar kan waarborgen." — Even
later ontstaat er in den wagen een strijd tusschen een
jonkman en een meisje. Het meisje beweerde namelijk
tegenover den jonkman, dat de zon in 't Westen
opkomt, maar . . . . zij blijkt blind te zijn, waarop
Sybrand zegt : „Het is altijd moeilijk, met een blinde
over het licht te spreken."
Tusschen Naarden en Amersfoort wil Sybrand met
een winkelier uit Amersfoort over Benjamins erfenis
spreken, maar die man stelt daar absoluut geen belang
in. 1 ) „Is men geen erfgenaam, dan is geen onderwerp
zoo vervelend als de erfenis". — In de gelagkamer te
Amersfoort doet een passagierster zich te goed aan
karbonaadjes, en zij is zoo verdiept in haar smulpartij,
dat zij verzuimt in te stappen. De wagen vertrok dus
zonder haar. Zij had gedacht : „De conducteur zal 't
zoo nauw niet nemen," maar de conducteur hield zich
aan de bepalingen. Haar eetlust was grooter dan haar
reislust, en „uit haar verzuim bleek, dat zij niet reisde
naar haar vader, noch om een erfenis te aanvaarden".
Niet ver van Voorthuizen hield de wagen stil. Een
man, die verder moest, maar wegens een ongeluk niet
loopen kon en geen geld had om de vracht te betalen,
werd gratis opgenomen en mocht meerijden naar
Milligen. Zijn kameraad, die p eenzelfde ongeluk
getroffen had, had er de voorkeur aan gegeven liever
voort te strompelen, om te zien hoe ver hij het met
eigen kracht brengen kon. Sybrand maakte daarover
1) In 't gesprek met hem werd een opmerking gemaakt over de tierceering,
blijkbaar een toespeling op het bl. 13 gezegde.
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deze opmerking : „Het is een dwaze zaak, door werken
er te willen komen, als men er alleen door genade
komen kan."
Na Voorthuizen gepasseerd te zijn, komen onze beide
reizigers in gesprek met een koopman, die door zijn
schuldheer naar Deventer ontboden is onder schoone
beloften, welke hij niet vertrouwt. Hij reist dus met
een bezwaard gemoed : hij hoopt het beste, maar vreest
het ergste. Hoe anders was het met Benjamin, die zijn
weg reisde met blijdschap ! Het verschil tusschen hen
beiden deed Sybrand deze gevolgtrekking maken : „Het
is, om op reis waarlijk en bestendig blijde te zijn, niet
genoeg, een gelukkige bestemming te vermoeden of
waarschz.inlijk te achten. Neen, men moet er zeker van
zijn, anders kan zij ons onmogelijk met duurzame
vreugde bezielen." — Een eindje verder staat een arme
vrouw met een ziek kind op den arm in den kletterenden regen. Zij wil graag mederijden, maar heeft
geen geld en doet een beroep op het medelijden van
den conducteur. Deze verklaart, reeds een passagier
gratis te hebben opgenomen en niet verder te kunnen
gaan. De bezwaarde koopman had wel willen en kunnen helpen, maar hij was bang, straks geld te kort te
komen. Benjamin echter weet raad : hij staat zijn plaats
of aan de vrouw, betaalt voor haar de vracht, en gaat
zelf in den regen op den bok zitten. Hij denkt: het
is maar voor een korte poos ; straks kom ik thuis ; en
ziet varier hoe doorweekt mijn kleeren zijn, dan zal
hij mij toch om mijn opoffering prijzen. Te Milligen
stapt de vrouw uit. Benjamin neemt zijn plaats in den
wagen weer in, en heeft inmiddels geleerd, hen, die in
de hoogte gezeten zijn, niet te benijden. Sybrand richt
daarop tot genoemden koopman de volgende woorden :
„Het ontbrak u aan geloof, en daarom ontbrak het u
ook aan doen. Gij hadt geen onwankelbare hoop, en
daarom hadt gib ook geen overwinnende kracht. Wie
aan zijn toekomst twijfelt, is ook in zijn leven twijfelend,
onvast, tot handelen onbekwaam. Om, niet schoorvoetend en gedwongen, maar blijmoedig, alle opoffering
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zich te getroosten, om alle buien, stormen en vlagen
vroolijk te overwinnen, is het niet genoeg een schoon
verschiet te wenschen, te vermoeden, waarschipilijk te
achten : men moet van het bezit der erfenis zeker zijn."
Voorbij Milligen merken Benjamin en Sybrand een
reiziger op, die, in den achtersten hoek gezeten, de
beste plaats van alien had, maar desniettegenstaande
zeer ontevreden leek en onophoudelijk mopperde over
tocht, zitting, enz. Bij ondervraging bleek hij een handelsreiziger te zijn. Reeds 12 jaren had hij schier onafgebroken tusschen de wielen doorgebracht, om wat
te eten te kunnen geven aan vrouw en vier kinderen.
Daarbij had hij geen uitzicht, dat aan zijn zwerftochten
ooit een einde zou komen. De zaak was dus : deze
man had geen vooruitzichten. I-Iij had geen vertroostende
hoop in 't verschiet; geen land der rust, waar hij eens
vrede zou vinden na al zijn zwerven. En wanneer men
geen thuiskomen heeft aan 't einde der reis, dan zoekt
men de rust reeds gedurende de reis : dan wordt vanzelf de diligence ons huis, onze blijvende plaats. Is
men daarentegen van een schoone toekomst zeker, dan
kan men zich over al het tegenwoordige ongemak gemakkel ij k heenzetten.
Te Apeldoorn stapte een Duitscher, een slagersknecht,
in den wagen en nam tegenover Benjamin plaats. De
man was in een jolige stemming. 't Hart lag hem op
de tong, en spoedig wisten de medepassagiers, dat hij
een lot in de Staatsloterij had gekocht, en in een
koffiehuis de courant eens opnemende had meenen te
zien, dat hij de veertigduizend getrokken had. Zijn
vrouw, „die beter lezen kon dan hij", en nog drie
andere personen, hadden de cijfers van het briefje met
die van de courant vergeleken, en alien waren 't er
over eens : de zaak was in orde. Sybrand en Benjamin
mochten beiden ook eens vergelijkere, maar zij bemerkten
terstond een klein verschil : de onkundigen hadden een
9 voor een 8 aangezien. Zij deelden den Duitscher
heel voorzichtig den uitslag van hun onderzoek mede,
maar een burgerman, hoewel beter wetende, stelde hem
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valschelijk gerust, door te zeggen : „Deze heeren willen
zich met jou vermaken. Jij hebt met je vrouw en je
drie kameraden gelijk !" De Duitscher nam dus de
betere lezing niet aan ; er waren immers zes stemmen
voor en slechts twee tegen. En mocht er nu al eefi
gering verschil zijn ten aanzien van dat eene cijfer :
zulk een bagatel was niet waard er zich het hoofd
over te breken. Men moest hem nu wel in zijn dwaling
laten. „teen reiziger is meer te beklagen", — zoo
sprak Sybrand tot Benjamin — „dan die met een
ingebeelden schat een wezenlijke armoede te gemoet
gaat. Hoe ontzettend gaan hem de oogen open, wanneer
hij straks het tegenovergestelde vindt van alles, wat
hij zich op refs droomde ! De man is tot een valsche
hoop gekomen door een valsch geloof. Hij heeft beginnen te gelooven wat er niet stond, en wat er werkelijk geschreven staat, gelooft hij niet. Er is in zake
van het geloof niets noodwendiger, dan dat men elke
letter en elken tittel van het getuigenis, waarop men
afgaat, getrouw gadeslaat en bewaart. En er is niets
dwazer dan te roepen : Het zal er zoo nauw niet op
aan komen !"
Het laatste station, Twelloo, is bereikt. In de gelagkamer ontmoet Benjamin een Groninger jurist, een
vroegeren schoolmakker, en verneemt van dezen, dat
zijn vader hem gelast heeft thuis te komen, omdat hij
naar diens oordeel nu lang genoeg zijn geld verkwist
en zijn tijd verboemeld heeft. Zij namen samen plaats
in den bijwagen, met Sybrand en een Deventersman,
met wien Sybrand eerst een apartje gehad heeft en
die nu aan Benjamin vertelt, dat bij hem thuis alles
wel is en hij den vorigen avond zijn tante gezond en
wel ontmoet heeft. 't Is doorgestoken werk : Sybrand
wil eens zien, of Benjamin wel onbepaald vertrouwen
stelt in den brief van zijn vader, dien hij nu niet meer
kan inzien noch als bewijsstuk kan bezigen. Benjamin
laat zich niet van zijn stuk brengen. In zijn toorn wil hij
dien Deventersman toevoegen : „Gij zijt een onbeschaamde . . . .", toen juist het Licht van een lantaarn viel op
De Liefde
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het gelaat van Sybrand en van dien man beiden, en
hij bemerkte, dat zij lachten. „Ik wilde slechts eens
zien," — sprak Sybrand — „welke proef uw geloof
aan uws vaders woord kon verduren. Ik ben voldaan :
gij hebt door het geloof overwonnen."
De wagen spoedt zich voort, maar 't ging Benjamin
nog te langzaam. „Ha," — riep* hij uit — „we zijn
er haast!" Den jurist daarentegen liepen de paarden
veel te hard. Voor zijn part mochten ze terugkeeren,
of liever nog naar China rijden. Hij voelde spijt over zijn
gedrag, maar besefte ook, dat het nu te laat was. „Mijn
vader is niet gemakkelijk, wanneer hij gaat oordeelen !" —
zei hij, en het werd hem hoe langer hoe banger.
Terwijl men Deventer binnenrijdt, fluistert Sybrand den
blijden erfgenaam in het oor: „Welk een onderscheid,
of men een oordeel dan wel een erfenis, een rechter
dan wel een vader te gemoet gaat ! Hier treedt men
bevend des rechters huis binnen, — cladr valt men
juichend in de armen des vaders."
Ziedaar, de korte inhoud van het reisverhaal. Wat
heeft De Liefde er mede bedoeld ? Dat is niet twijfelachtig : hij heeft op indirecte wijze, in gelijkenissen,
het Evangelie willen voorstellen aan menschen, die hij
met de directe prediking niet kon bereiken. Het is dus
geen „reis naar de eeuwigheid", geen „Pelgrimsreis"
als die van Bunyan, zooals Ds. Honig gemeend heeft, 1)
maar de reis naar het vaderhuis, de terugkeer naar
den Vader, de reis welke we alien maken moeten, zal
het ons welgaan. Benjamin is de verloren zoon; in
hem is ons aller beeld geteekend. Amsterdam, de
wereidstad, stelt de wereld voor, waarin de zondaar
zijn eigen weg gaat, ver van den Vader, die hem nochtans niet uit het oog verliest. De strenge tante legt
hem den teugel aan : zij doet het werk der Wet. De
geoefende druk opent het hart voor de liefde des
Vaders, en maakt het zoo ontvankelijk voor de bood1)

Doopsgez. Bijdragen van 1896.
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schap des Evangelies. De vriend des Vaders, Sybrand,
doet nu eens het werk van het geweten, verwijtend
en bestraffend, en dan weer het werk des Heiligen
Geestes, als hij troost en bemoedigt. De brief des
Vaders, in welks toon de vergiffenis ligt opgesloten
en die den zoon voile heil toezegt, is den zoon dierbaar boven alles. Hij weet, de goedheid des Vaders
verbeurd te hebben. Het komt er dus voor hem terdege
op aan; te weten wat er in den brief staat, en daarop
onwrikbaar te vertrouwen. Onnoodig haast te zeggen,
dat die brief de Schrift, met name het Evangelie is,
dat den zondaar van de liefde des Vaders vergewist.
De verzekerdheid daarvan is het persoonlijk bezit van
den zoon : hij kan ze niet aan anderen bewijzen. —
Op den terugweg tot den Vader nu doen zich allerlei
aanvechtingen, bestrijdingen voor, maar het vast vertrouwen op de liefde des Vaders doet den zoon alle
schokken doorstaan, en de leidsman (de overste Leidsman) leidt hem veilig voort. Het spreekt vanzelf dat
hij, die zulk een groot heil te gemoet gaat, daarvan
voortdurend spreekt (getuigt), maar zijne woorden laten
anderen veelal koud : ze voelen er niet voor; de dingen
die hem vervullen gaan hun niet ter harte. Zijne blijdschap doet hem de aardsche bezwaren licht achten,
en hij is gaarne bereid tot hulpbetoon : de onwanklbare hoop, welke hij bezit, doet hem wandelen in de
liefde. Intusschen vervolgt hij met goeden moed zijn
weg : hij verlangt de rust niet op reis, maar weet, dat
zij hem beidt aan het einde. — Allen zijn we wel op
reis, maar hoe verschillend is de stemming: de een
is bezwaard, omdat hij niet zeker is van een blijde
toekomst ; een ander gaat met een valsche hoop een
ontzettende teleurstelling te gemoet; een ander weer
vat het leven luchthartig op, en weer een ander vervalt tot wanhoop, als hij bedenkt, dat zijn zondig leven
en de versmade liefde des Vaders hem het ergste
moeten doen duchten. Wie daarentegen als Benjamin
reist naar zijnen Vader, die hem wacht, gaat zijn weg
met blijdschap, in vast vertrouwen op Zijn woord, en
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hoe dichter hij nadert aan 't huffs van zijn Vader, hoe
sterker zijn verlangen wordt.
Een fijne trek in dit zeldzaam schoone boekje, dat,
zooals Ds. Honig zeer terecht zegt, „schittert als een
juweel van groote waarde", is nog, dat de auteur het
gordijn laat vallen iterstond na het binnenrijden der
diligence in „de stad der erfenis". De ontmoeting met
den Vader, het feit der verzoening, yindt plaats binnenskamers.

AMBTELOOS, NIET WERKELOOS.
Van Doopsgezinde zijne 1 ) is beweerd, dat De Liefde
geenszins uitgeworpen is, maar „bij minnelijke schikking" van zijne gemeente te Zutphen is heengegaan.
Daarover nu nog te twisten, zou Been zin hebben.
Immers, uit het voorafgaande is duidelijk genoeg gebleken, dat zijn positie onhoudbaar was geworden en
hij zich wet genoodzaakt moest voelen heen te gaan.
De „schikking" betrof alleen de wijze van heengaan
en het behoeden van hem en zijn gezin in de eerste
jaren tegen broodsgebrek, niets meer. Had zijne gemeente zich van hem afgewend, zonder vrees voor
tegenspraak mag men hetzelfde zeggen van het Doopsgezind Genootschap in zijn geheel. In zijn antwoord aan
Prof. Muller heeft De Liefde terecht daarop gewezen.
Heeft De Liefde het er soms op toegelegd, dat men
hem zou uitbannen ? Dat blijkt uit niets. Was er dan
soms bij hem een streven zich of te scheiden ? Volstrekt
niet. In „Gevaar ! Gevaar !" zegt hij uitdrukkelijk op
blz. 91: „Men zal bij het lezen dezer regelen wellicht
vermoeden, dat zij een inleiding bevatten tot mijn
openlijk afscheid van het [Doopsgezind] Genootschap.
Men zal zich echter bedrogen vinden." Na zijn terugkomst te Zutphen uit het buitenland, in 1845, verklaarde hij opnieuw, niet gezind te zijn, van zijne
gemeente heen te ‘gaan. Ja, zelfs nog in 1854 (we
zeiden het boven reeds), betuigde hij, wars te zijn
geweest van het oprichten eener eigene gemeente. Na
eenmaal opgehouden te hebben, Doopsgezind predikant
1)

0.a. door Prof. S. Muller en Ds. F. J. de Holl.
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te zijn, is hij niettemin tot de oprichting van een eigen
gemeente overgegaan. Zijn ideaal : „vrij te zijn van
alle menschelijke heerschappij en gezag , noch naar
Synoden, noch naar Concilien, noch naar Classen en
Ringen, _noch naar iets ter wereld geregeerd te worden,
maar als de vrije Gemeente van Christus pal te staan
rondom de baniere Zijns kruises" — dat ideaal is hem
te machtig geweest, om niet te trachten het te verwezenlijken, toen de gelegenheid zich voordeed. 1)
De Apostolisch=ChristelijkaAfgescheidene
Gemeente.

Nadat in Sept. 1845 de betrekking van De Liefde
tot de Doopsgezinde gemeente te Zutphen geeindigd
was, trad hij zonder verwij1 op in het voor korten tijd
te zijnen behoeve gebouwde lokaal „Bethel" in de
Polsbroek, waar hij nu zijne getrouwe volgelingen
stichtte met het' Woord. Het is echter niet bij eenvoudige prediking gebleven : zijne getrouwe volgelingen
vereenigden zich met hem nog in hetzelfde jaar tot
een gemeente. Van de oprichting dier gemeente werd
onmiddellijk kennis gegeven in een klein igeschrift,
getiteld: „Belijdenis des geloofs der Christelijke Gemeente te Zutphen, bij Zijne Majesteit den Koning
der Nederlanden bekend onder den naam van Apostolisch-Christelijk-Afgescheidene Gemeente".
In een voorrede, gericht „aan alle geloovigen", zegt
deze gemeente o.m. het volgende : „Geliefde Broeders
en Zusters ! Door de genade onzes grooten Gods en
Zaligmakers onze dure roeping gevoelende om, zooveel
in ons is, tot den opbouw van Zijnen geestelijken
tempel, welke is Zijne Gemeente, bij te dragen, achten
wij het allereerst noodig, naar de wijsheid, die ons
gegeven is, mede te werken tot de bijeenvergadering
der kinderen Gods in dezen lande, welke, helaas ! sedert
vele jaren in eene toenemende verstrooidheid en ver1)

Zie „Gevaar! Gevaar!" biz. 95.
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wijdering van elkander leven. Het zal overbodig zijn,
u de wenschelijkheid, schriftuurlijkheid en noodzakelijkheid dier bijeenvergadering aan te toonen ; van alle
zijnen zijn reeds stemmen des geloofs opgegaan, die
dit in het licht stelden en ernstig er op aandrongen. Het
is echter eene smartelijke ervaring, dat het over 't algemeen alleen bij dat roepen blijft, en dat de gewenschte
gevolgen daarvan tot heden nog immer te schaars gevonden worden. En voorzeker, het is ook niet genoeg,
de zaak aan te prijzen ; het is noodig, dat men wete en
in het licht stelle, langs welken weg zij kan en moet
bereikt worden. Er zijn hiertoe reeds verschillende
wegen voorgeslagen ; sommige derzelve zijn ook beproefd geworden, doch het schijnt alsof men hiermede
de oplossing van het gewichtige vraagstuk nog weinig
genaderd is. De verstrooilng is niet verminderd, en
de scheuringen dreigen eerder toe- dan of te nemen.
„Wij hebben — niet met een roem, die uit ons is ;
wij wenschen te roemen in God — wij hebben een
daad gedaan ; een daad, zoo wij vertrouwen, naar den
Woorde Gods ; een openbaring van den Geest der
waarheid. Wij wenschen de opmerkzaamheid aller
geliefde Broeders en Zusters in den Heer, welken
naam zij ook dragen, daarop te vestigen ; niet opdat
zij ons, maar opdat zij ons werk zien mogen ; niet
opdat zij ons, maar onzen Vader verheerlijken, die in
de hemelen is. Wij hebben ons uit een verstrooilng,
waarin wij, een iegelijk op zijnen weg, verspreid waren,
teruggetrokken, en ons vereenigd tot een lichaam in
Christus Jezus. Niet alsof wij ons voorstelden, dat hier
op aarde in deze eeuw eene volmaakt reine gemeente
mogelijk ware ; verre van daar. Maar zoomin als bij
een vaststaande uitdrukking eener gemeenschappelijke
belijdenis, het aantal dergenen lichtelijk schaden zal,
die zich geveinsdelijk aansluiten, zoozeer zal bij het
ontbreken van lien, de prediking des Woords en de
gansche leiding der gemeente in de macht eener meerderheid vervallen, die openljie en onbelemmerd de
gronden des heils verloochent.
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„Wij hebben gemeend, onze bijeenvergadering reeds
-aanstonds en in het vervolg, onder opzien tot onzen
God, te moeten vrijwaren voor tweeerlei gevaar : losbandigheid en beknelling. Te dien einde hebben wij
de hierna volgende vaststaande belijdenis opgesteld,
welke de strekking heeft, eenerzijds de grondslagen
des heils duidelijk en scherp genoeg te teekenen ;
anderzijds voor de bijzondere gevoelens van elk geloovig gemoed, ten aanzien van ondergeschikte geloofszaken, een ruimte over te laten, waarin het zich
vrij en onbelemmerd bewegen kan.
„Wij brengen deze onze belijdenis in het licht als
een samenvatting van de eenvoudige grondslagen des
heils in Christus, in welke alle kinderen Gods, wier
verstand niet verward geworden is, vereenigd zijn. Wij
gevoelen grond en vrijmoedigheid, al de zoodanigen
terug te wijzen of uit onze gemeenschap uit te sluiten,
die weigeren de zaken, in deze belijdenis vervat, mede
te belijden, maar wij wenschen tevens aan een ieder,
die tot ons toegetreden is, de vrijheid te laten, in de
geloofszaken, welke in deze belijdenis niet staan uitgedrukt, of te wijken.
„Er zijn twee zaken, welke een bijzondere vermelding verdienen. De eene is de instelling van den Doop.
Wij hebben die, evenzeer als de instelling des Avondmaals, opzettelijk uit onze belijdenis achterwege gelaten, omdat wij haar niet tot de fundamenten des heils
rekenen kunnen. Wat het Avondmaal betreft, wij achten
het ongeoorloofd, deze instelling des Heeren te verwaarloozen of op een andere wijze te gebruiken dan
met Zijne inzetting en de heiligheid der zaak overeenkomstig is. Ten aanzien van den Doop zijn wij in
de volle verzekerdheid onzes gemoeds overtuigd, dat
de Schrift ons geen grond geeft, anderen tot leden der
gemeente aan te nemen dan dezulken, die door de
belijdenis des geloofs zich vrijwillig bij haar aansluiten,
en dat ook aan geen anderen, dan aan dezulken, de
Doop mag bediend worden. Er is ons voor den geest
gebracht, om het stuk des Doops geheel aan elks
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bijzonder gevoelen over te laten, zoodat in de gemeente
zoowel zuigelingen als belijders gedoopt werden, naar
elks verkiezing. Doch aangezien de Doop een daad is,
die van het gansche lichaam der gemeente uitgaat, en
de gemeente blijken zou met zichzelve in strijd te zijn,
zoo zij den Doop evenzeer vOOr als na de belijdenis toediende, zoo hebben wij deze zaak aanstonds als een
onordelijkheid, die in 's Heeren lichaam niet betaamt,
verworpen. ') Nochtans willen wij deze zaak van onze
zikle geenszins als een scheidsmuur oprichten. Indien
er onder de geloovigen zijn, die, alhoewel van ons
gevoelen ten aanzien des Doops verschillende, echter
deze zaak niet gewichtig genoeg achten, om onze gemeenschap te schuwen, en dus van hunne zijde daarin
geen bezwaar ter vereeniging vinden, zoo zullen zij
hierin bij ons geen moeilijkheid ontmoeten, Ja, wij
wenschen zOO verre te zijn van den Doop als een
muur des afscheidsels op te richten, dat wij elke gemeente, die zich elders in dezelfde belijdenis met ons
vereenigt, als onze zustergemeente zullen erkennen, al
mocht hare heerschende meening ten aanzien van den
Doop ook van de onze verschillen1
„De andere zaak, welker vermelding wij niet kunnen
voorbijgaan, is het gemeentelijk bestuur en daaraan
verbonden tucht. Wij erkennen geen macht boven de
gemeente buiten haar eenig Hoofd, den Heere Jezus
Christus, en sluiten daarmede alle zoodanige vereeniging van de gemeente met de wereldlijke macht buiten,
waardoor aan de laatste eenig recht van bestuur over
de geestelijke en huishoudelijke belangen der eerste
zou te beurt vallen. Wij zullen onder ons het herderlijk
en huishoudelijk bestuur alleen aan dezulken toekennen,
die door de gemeente zelve daartoe beroepen zijn.
1 ) Dr. Wumkes zegt in zijn boek over 't Baptisme, bl. 68: „De kinderdoop werd als een onordelijkheid, die in 's Heeren lichaam niet betaamt,
verworpen, de doop op belijdenis als schriftmatig erkend." Dat is ten deele
niet juist. Tweeerlei doop in een en dezelfde gemeente, dat is het, wat
als een onordelijkheid verworpen werd. De gemeenle wilde den kinderdoop
wel erkennen, maar niet zelf toedienrn. juist D:56 was het later gesteld in
de Vrije Evang. Gemeente te Amsterdam. Zie ook Doopsgez. Bijdr. 1901,
bl. 165.
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Onder het toezicht en de leiding der aldus beroepen
herders en opzieners achten wij ons van den Heere
bevolen, de tucht en goede orde in ons midden te handhaven overeenkomstig de voorschriften der Apostelen."
De belijdenis dezer Gemeente, vervat in XIV artikelen,
nemen we niet op, aangezien zij in den grond dezelfde
is als van de later te bespreken Vrije Evangelische Gemeente te Amsterdam, waarheen we hier dus verwijzen.
De Zutphensche Vrije Gemeente heeft slechts enkele
maanden bestaan. Hoevele leden zij geteld heeft, is
ons niet bekend, en hare korte levensgeschiedenis ligt
in het duister. Nog in het jaar harer oprichting werden
aan De Liefde zekere aanbiedingen gedaan, welke zijn
vertrek naar elders en daarmede tevens de opheffing
der gemeente ten gevolge hadden.
Arbeid voor het Christelijk onderwijs.

Het waren moeilijke dagen, welke De Liefde nu met
zijn groeiend gezin had te doorleven, maar zij voelden
zich door den Heer gedragen. Het was een tijd, waarin
zij nadrukkelijk mochten ervaren : „Gij helpt niet enkel
dragen, maar draagt onszelven mee". Hij schreef in
die dagen aan een vriendin te Amsterdam : „De Heer
is bezig, de eene kole vuurs na de andere op mijn
hoofd te hoopen. Evenwel, Hij zorgt ook genadiglijk
voor hetgeen strekken kan tot verderving van den uitwendigen mensch, en geeft doornen in het vleesch,
opdat blijke, dat Zijne genade ons genoeg is. Mijn
leven is thans met donkere wolken rondom en in 't
verschiet, maar op het schip zelf is het zonneschijn.
Wij wandelen met rozen in de hand door de woestijn ,
wij zitten als met een tiensnarig instrument in een
belegerde stad." Het moet in die donkere dagen zijn
geweest, dat hij het volgende lied dichtte en zong : 1)
Zijt Gij aan boord, geen nood! geen nood!
Al schokt de storm mijn levensboot,
Al zweept de zee mijn hulkje voort:
Geen nood! geen nood! zijt Gij aan boord.
1)

Uitgever J. W. Swaan te Arnhem, 1848.
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Gij spreekt, en siddrend zwijgt d' orkaan.
Gij spreekt, de golven vluchten gaan.
Zijt Gij aan boord, geen nood! geen nood!
Al schokt de storm mijn levensboot.
Zijt IGij aan boord, ik ben gerust,
Al schuurt de kiel langs klip en kust,
Al ebt het tij, al stijgt de vloed:
Zijt Gij aan boord, 't is alles goed!
Gij spreekt, enz.
Zijt Gij aan boord, geen nood! geen nood!
Al gaapt het graf, al grimt de dood,
Al splijt de mast, al zinkt de boot:
Zijt Gij aan boord, geen nood! geen nood!
Gij spreekt, enz.

De aanbiedingen, boven bedoeld, kwamen van de
zijde der „Christelijke Vrienden", over wie we in 't
vervolg zullen hebben te spreken. Men was in die
dagen onder hen denkende en raadplegende over
Christelijk onderwijs en de stichting van een Christelijke Normaalschool te Nijmegen. Sommigen van hen,
zooals Baron W. van Lijnden te Zutphen, Mr. a Groen
van Prinsterer en met name Mr. J. J. L. van der Brugghen,
destijds Kantonrechter te Nijmegen, zagen in den rijkbegaafden en nu juist ambteloozen De Liefde den aangewezen Directeur voor die op te richten Normaalschool. 1 ) Met het oog daarop werd hem het voorstel
gedaan, in Duitschland het Christelijk onderwijs te
gaan bestudeeren. Hij Ham dat voorstel aan, en begaf
zich, daartoe financieel in staat gesteld, vooral door
de mildheid van Groen van Prinsterer, met zijn gezin
Haar Meurs (in de Rijnprovincie), waar hij zich aan het
Seminarie voor Christelijke onderwijzers onder Direktor
Zahn (Praparanden-Anstalt) voor zijn (naar men toen
dacht) toekomstige taak voorbereidde. Terwip hij zich
daar be yond, geraakte het directorschap van de Rheinische Mission te Barmen vacant en werd De Liefde
1) Zie over de met De Liefde destijds gevoerde correspondentie : Dr.
Wumkes, Het Baptisme, bl. 69 en 70.
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aldaar tot waarnemend Director aangesteld, voorloopig
voor zes maanden. Van daar dateert De Liefde's warme
genegenheid tot de Zending, waarvan hij in de volgende
jaren zoo menig bewijs heeft gegeven. Hij be yond zich
aldaar in 1847. Hij gaf er 38 uur les per week in
verschillende vakken, en voelde zich in het Missionshaus te Barmen recht op zijn plaats. Hij zou er o.a.
eenige Hottentotsche jongelui voor hunne verdere studie
voorbereiden, en die jongemannen trokken hem zeer
aan. De predikanten van het Wupperthal waren hem
echter wegens zijne Baptistische gevoelens kwalijk gezind,
en wisten te bewerken, dat zijne aanstelling niet werd
gecontinueerd. Zoodoende liep zijne taak te Barmen
reeds in het voorjaar van 1848 ten einde.
Intusschen was hij in kennis gekomen met zekeren
heer Anderson te Londen, die hem derwaarts op bezoek
noodigde. In Sept. 1847 voldeed hij aan die uitnoodiging. Gedurende zijn verblijf aldaar, schreef hij op
verzoek van genoemden heer eenige traktaatjes in het
Engelsch, welke er zeer in den smaak vielen en waarvoor hij ruim betaald werd. Men deed te Londen moeite,
er een passenden werkkring voor hem te vinden, maar
wegens de ongunstige tijdsomstandigheden slaagde men
daarin niet.
Tegen 't einde van 1847 bracht De Liefde zijn
domicilie over naar Elberfeld, terwijl zijn gezin te
Meurs bleef wonen. Hij kwam te Elberfeld in aanraking met mannen van allerlei godsdienstige richtingen, o.a. met Ds. Kohibrugge, die hem om allerlei
redenen — blijkens zijn brieven — niet sympathiek
was, en hij bewoog er zich vooral in een kleinen kring
van Baptistisch-Darbistische vrienden. Men stichtte
elkander met gebed, gezang en Bijbelbespreking. Ook
hield hij daar een paar keer in de week een Bijbellezing, terwip hij zich verder onledig hield met schrijven
voor de Duitsche en Hollandsche pers. Hij bracht er
o.a. het eerste deel zijner Algemeene Geschiedenis ten
papiere. De kopij werd door hem uit Elberfeld opgezonden naar Amsterdam, waar het boek zou gedrukt
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worden. Inmiddels brak de revolutie te Parijs uit, en
geen boekverkooper in Duitschland waagde het in die
omstandigheden jets uit te geven. Hij verliet toen in
Maart 1848 Elberfeld, en voegde zich weer bij zijn
gezin te Meurs, waar intusschen de inrichting van
Zahn gesloten was.
Dezelfde reden, waarom De Liefde Barmen had moeten
verlaten, leidde er toe, dat men hem niet aan het hoofd
der Christelijke Normaalschool durfde plaatsen. Naar
het schijnt, heeft hij daarover niet ernstig getreurd.
Hij zag liever uit naar een geschikte gelegenheid tot
verkondiging van het Evangelie hier te lande, wetende,
hoe groote behoefte daaraan bestond ; wat niet wegneemt dat hij, nu eenmaal, vooral door Van der Brugghen,
zijn hart was gewonnen voor schoollectuur in een
Christelijken geest, zich beijverde daarin te voorzien.
Achtereenvolgens verscheen van hem een geheele
reeks schoolboekjes, waaraan hij weldra nog andere
geschriften voor de jeugd toevoegde. Zoo is hij het
geweest, die den stoot gegeven heeft tot het stichten
eener Christelijke lectuur voor school en huisgezin.
Straks zijn anderen hem nagevolgd, maar de geschriften
van De Liefde nemen tot heden onder die lectuur nog
een eerste plaats in. Onder het koren, dat jaren aaneen
zijn uitnemenden molen verlaten heeft, is gansch geen kaf.
De mensch en de dieren.

In 1846, dus voor De Liefde naar Duitschland ging,
verscheen het eerste boekje van die reeks in het licht,
getiteld : „De mensch en de dieren. Een leesboek voor
scholen en huisgezinnen." Een voortreffelijk boek voor
kinderen, maar waaruit ook volwassenen heel wat
nuttigs kunnen leeren. De schrijver handelt daarin :
over den mensch in het algemeen ; over den mensch
in zijne deelen ; over slapen en droomen ; over de
kleeren ; over het huis en de huisdieren en over het
vee. De meeste van de lesjes eindigen met een van
die lieve versjes, zooals alleen De Liefde heeft kunnen
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schrijven, en die hij eenige jaren later, op muziek
gezet, verzameld en in eên bundel uitgegeven heeft.
Aan het slot van het lesje over „Het gehoor" b.v.
staat dit versje :
Wij hebben twee ooren,
Om alles te hooren
Wat God ons vermeldt ;
En om ze te sluiten,
Wanneer men van buiten
Wat kwaads ons vertelt.
Maar schoon wij ook hoorden
De kostlijkste woorden
En 't heiligste lied,
Wanneer wij van binnen
Dat woord niet beminnen,
Dan baat het ons niet.
0 Heer, wil mij leeren,
Mijne ooren te weren
Van 's leugenaars mond,
Maar ze open te zetten
Voor al Uwe wetten
In iederen stond.

Het lesje over „De Kleeren" eindigt met 't volgende versje :
De zorg des Heeren,
Geeft ons de kleeren,
Zoo warm en zacht,
Opdat geen koude
Ons hindren zoude
Bij dag of nacht.
De lange jassen,
De doeken, dassen,
De pet of hoed,
De mantels, rokken,
De kousen, sokken,
Aan been en voet.
De broeken, frakken,
De jurken, jakken,
Geruit of paars ;
De schoenen, klompen,
En ook de lompen
Der bedelaars.
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De hand des Heeren
Geeft al die kleeren
Naar ieders nood,
Voor alle landen,
Voor alle standen,
't Zij klein of groot.
Maar om te sieren
En om te zwieren
In ijdle pracht,
En om te pronken,
Is niet geschonken
De kleederdracht.
Een man op klompen,
In beedlaarslompen,
Is dikwijls meer
Dan al de heertjes
Met mooie kleertjes,
Bij God den Heer.
Het oog des Heeren
Ziet door de kleeren
Ons in 't gemoed.
Of 't kleed niet fijn is,
Zoo 't hart maar Zijn is:
Dan is het goed.

In 1849 kwam van „De mensch en de dieren" het
tweede deel, eerste stuk in het licht en in 1850 het
tweede stuk van dat deel. Drie jaren later verscheen
er nog een vervolg op in „De Ambachten". Hoe gaarne
wij bier uit deze oorspronkelijke, pittige, echt-christelijke, onvolprezen schoolboeken meer wilden citeeren,
we kunnen er, helaas ! niet meer ruimte voor afstaan.
Als men De Liefde's geschriften uit die jaren doorleest, dan krijgt men niet den indruk, dat de schrijver
onder zorg gebukt ging, en toch was dat wel degelijk
het geval. Zijn geloof echter deed hem goeden moed
houden, en hij en zijn gade sterkten zich in den Heer,
zoodat de buitenwereld in hunne bezwaren niet gemoeid werd. Het moet in die dagen geweest zijn, dat
hij het volgende lied schreef, een navolging van „Das
deutsche Vaterland", op dezelfde melodie gezet:
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DES CHRISTENS VADERLAND.
Wat is des Christens vaderland?
Is 't Nederland? Is 't Frankenland?
Is 't waar de Rijn of Donau vloeit?
Het koren golft? De wijnstok groeit?
O neen, o neen, o neen, o neen!
Naar beter land voert God mij been.
Wat is des Christens vaderland?
Is 't Engeland? Der Denen land?
Is 't waar de storm van 't Noorden ruischt?
Is 't waar de wilde Newa bruist?
O neen, enz.
Wat is des Christens vaderland?
Is 't Griekenland? Is 't Zwitserland?
Is 't waar des bisschops mijter pronkt?
Is 't waar Falerna's nektar vonkt?
O neen, enz.
Wat is des Christens vaderland?
Is 't Azia? Australia?
Is 't waar de zon van Sarah schroeit?
Is 't waar de Missisippi vloeit?
O neen, enz.
Dat is des Christens vaderland,
Waar 't al omsnoert der liefde band;
Waar 't reine hart zijn God aanschouwt,
Waar Salem prijkt, van God gebouwd.
Dat zal het zijn! Dat zal het zijn!
Dat eeuwig vaderland is mijn!
Dat is des Christens vaderland,
Waar 't licht des Lams den nacht verbant;
Waar aller vromen kruis verzinkt,
Geen angel steekt, geen traan meer blinkt.
Dat zal het zijn! Dat zal het zijn!
Dat eeuwig vaderland is rnijn!
Der heemlen hemel zal het zijn!
O God, mijn God! dat zal het zijn!
Maak hier mij arm, maak daar mij rijk,
En aan Uw heerlijk beeld gelijk!
Dat zal het zijn! Dat zal het zijn!
Dat eeuwig, heerlijk land is mijn!

Nu denke men zich De Liefde's toestand in, toen hij
dat lied dichtte! Zonder plaats, waar hij zijn hoofd
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kon nederleggen ; zonder werkkring ; zonder inkomen ;
met een kruis o: zijn schouders, dat zwaar begon te
drukken; met een donkere toekomst voor zich. Doch
hoe hij zich sterkte in den Heer zijn God, dat leert
ons zijn lied. Hier arm, maar &dr rijk ! Hier niets,
waarop hij voor zich en zijn gezin rekenen kon, maar
daar boven een heerlijk land, dat hun wachtte! Hier
duisternis, daar enkel licht! Hier angst en tranen, daar
vertroosting en gejuich !
Toen het waarschijnlijk was, dat hij het directeurschap der Normaalschool niet krijgen zou, schreef hij
aan Mr. Groen van Prinsterer : „Om den persoon mag
hier niets gedaan of gelaten worden. Of ik hier te
lande dan wel aan den oever van de Missisippi mijn
hoofd eenmaal neerleg, daaraan is in den grond der
zaak weinig gelegen voor een pelgrim naar den hemel,
en de Heere kan in eenen dag negen duizend schooldirecteuren verwekken, in elk van welke ik met al
mijn gaven en kennis of wat het ook zij negenduizendmaal laveeren kan. Indien in gemoede uw zin tegen
mijne aanstelling in die betrekking mocht gericht worden, en des Heeren zin er voor is, — dan zal de
aanstelling geschieden tegen uw zin. En Indien de
Heere de zaak niet goedkeurt, dan zal zij afspringen
tegen mijn zin. Bij dat alles hopen wij elkander de
broederhand te drukken en samen te bidden: Niet
onze, maar Uw wil geschiede !"
Hij kreeg het directeurschap niet, maar bleef toch
werken voor het Christelijk onderwijs. Intusschen blijkt
uit zijn schrijven aan Groen van Prinsterer, dat hij
reeds in 1846 denkende was over Amerika. En toen
nu zijn werk in Duitschland afgeloopen en hij weer
zonder middel van bestaan was, kwam opnieuw het
plan op, naar de nieuwe wereld te verhuizen. In April
1848 begaf hij zich in verband met zijne geschriften
voor het Christelijk onderwijs naar Amsterdam, 's-Gravenhage en Nijmegen. Te Amsterdam zou hij bovendien een ontmoeting hebben met een scheepsgezagvoerder, om over passage naar Amerika te onderhanDe Liefde

6
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delen. Juist be yond Ds. 0. G. Heldring zich daar ter
plaatse. Deze vernam van De Liefde's voornemen,
spoedde zich tot hem en wist hem van zijn plan of te
brengen. Te gelijker tijd wendde Heldring pogingen
aan, om de Christelijke Vrienden aldaar te bewegen,
De Liefde aan een passenden werkkring te helpen.
Er werd o. a. over gedacht, hem aan te stellen tot
predikant voor Israel, op een jaarwedde van f 800.—,
maar het schijnt daartoe niet gekomen te zijn. Hoe dat
zij, het gevolg van zijn bezoek aan Amsterdam was,
dat, althans voorloopig, van Amerika werd afgezien en
dat De Liefde met zijn gezin op 3 Mei van dat jaar
naar Nederland terugkeerde. Voor de goedkoopte vestigde hij zich niet in de hoofdstad, maar in het nabijgelegen en goedkoopere Abkoude.
Zijn voorname werk was nu vooreerst de verdere
zorg voor lectuur ten behoeve van het Christelijk
onderwijs. I ) Gebleken was, dat er in de eerste plaats
behoefte was aan een leesboekje voor de laagste klasse,
waarbij zich dan „De Mensch en de dieren", bij opvolging kon aansluiten. Daarvoor schreef hij nu

De Schoolvriend,
een voortreffelijk boekje, met een rijken en aangenamen inhoud. 't Is niet te zeggen, hoeveel duizenden
kleinen van die aardige lesjes, nuttige verhaaltjes en
lieve versjes hebben genoten. Nog altijd vallen ze in
den smaak der jonge jeugd en als zij ze op school
lezen of als moeder of grootmoeder vertelt van „Herman
den huichelaar", van „Teunis Talmkous," van „Den
driftigen Klaas", van „Jakobijntje Jamaar" of van „De
Dierenplager", dan zijn ze een en al aandacht. Het
zou mij een genoegen zijn, hier enkele van de aardigste
1) In 1898 is men aangevangen van De Liefde's schoolboekjes een „gewijzigde uitgave" te dden verschijnen. De Heer A. Goldschmidt heeft in
„De Vrije School" van 17 en 24 Nov. 1898 tegen vele der aangebrachte
wijzigingen terecht een krachtig protest doen hooren. Volgens hem hebben
„schennende handen" de uitnemende schoolboekjes van De Liefde bedorven.
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verhaaltjes op to nemen, loch — ik moet voortdurend
denken aan de ruimte.
Ook „De Schoolvriend" bevat een aantal schoone
verzen, b.v. deze vrije bearbeiding ten behoeve der
kinderen van 1 Cor. 13, „het hoofdstuk der liefde" :
Al waren mijn knikkers
Robijn en saffier,
Al was ook mijn vlieger
Van zilverpapier,
Al had ik een stokpaard,
Gansch sierlijk en mooi,
Al had ik een sijsje
In goudene kooi,
Al had ik een bromtol
Van 't kostbaarste hout,
Al had ik een hoepel
Met rinkels van goud,
Al had ik twee bokken
Met hoorneri zoo lang,
Met zilveren leidsels
En goudene stang,
Al was ook mijn spaarpot
De rijkste van 't land,
Al was ik de knapste
In kunde en verstand: —
't Zou me alles niet baten,
En 't was me geen schat,
Wanneer ik de liefde
Des Heeren niet had.

Verdichting en Geschiedenis.

In hetzelfde jaar, waarin „De Schoolvriend" verscheen, in 1848 dus, kwam er van De Liefde nog
„een leesboek voor de lagere scholen" uit, en wel
„ten dienste van de verstgevorderde leerlingen der
hoogste klasse". Men had dus nu deze volgorde : Schoolvriend, Mensch en Dieren, en daarop het nieuwe boekje.
Hij gaf er den titel aan van „Verdichting en Geschiedenis" en deelde het of in vier afdeelingen :
I Fabelen en Gelijkenissen; II Vertellingen ; III Mythen
en legenden ; IV Geschiedenis. Laatstgenoemde afdeeling
kan beschouwd worden als een voorproef van zijne
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Algemeene Oeschiedenis. Het was des schrijvers bedoeling, later op dit leesboek een vervolg te geven,
doch dat is achterwege gebleven.
Het geheele boekje is voor de jeugd aangenaam te
lezen, en daarbij leerzaam. Als proeve van den inhoud
schrijf ik hier de vertelling van „De keisteen en de
straatmaker" af, ofschoon ze misschien aan sommige
lezers bekend is.
Een keisteen zei eens tot een straatmaker : „Meester !
_ ik verkies niet zoo eng tusschen mijne kameraden
ingestampt te worden."
„En waarom niet?" vraagde de werkman.
„Omdat ik de vrijheid bemin en mijn leven niet
zoo benauwd wil doorbrengen als mijne broeders," —
antwoordde de steen.
„Welaan!" — zei de straatmaker, — „ik zal uwen
vrijheidszin eens voldoen." Met deze woorden wierp
hij den steen midden op de straat.
Vriend kei verheugde zich in de wijde ruimte, waarin
hij zich be yond, en bakerde zich in de zonnestralen.
Het duurde evenwel niet lang, of een knaap, die hard
kwam aanloopen, viel over hem en bezeerde zich gevoelig. Boos stond de knaap op en gaf den steen een
schop, dat hij in de straatgoot terecht kwam.
„Hm !" — sprak de steen tot zichzelven — „hier
is het geenszins verkieslijk! In dezen nauwen doortocht
zit ik tamelijk beklemd, en het water, dat over mij
heenspoelt, is verre van lieflijk."
Terwijl de steen zoo sprak, kwamen al de buren
hunne huizen uitloopen. De halve straat en de voorhuizen stonden blank van water, daar de goot verstopt was. Men onderzocht de goot, en toen men den
steen vond, wierp men hem, zoo bemorst als hij was,
weder toornig op straat.
Niet lang had hij zoo gelegen, of er kwam een
molenaarskar aanrijden. Het wiel ging over hem heen
en kneusde hem aan alle zijden. Intusschen veroorzaakte
hij zulk een geduchten schok, dat de as van de kar
brak en de zakken meel op straat vielen. De op-
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schudding, welke daardoor ontstond, was onbeschrijflijk.
De gansche straat liep vol menschen ; men onderzocht
de oorzaak van het gebeurde, en het bleek, dat die
bij denzelfden steen lag, welke nog onlangs een overstrooming had veroorzaakt. De verontwaardiging was
algemeen : men wierp nu den steen in een diepe .
moddersloot.
Daar lag vriend kei, van de gansche wereld verlaten
en vergeten, in de diepte van den afgrond. Slijk en
modeler waren zijn woning, kikvorschen en hagedissen
zijn gezellen, en wekenlang drong er geen zonnestraal
tot hem door. „Ach !" — zoo zuchtte hij toen — „lag
ik maar weer naast mijn broers in de netgeplaveide
straat ! Hun gebondenheid is verreweg begeerlijk boven
mijne vrijheid !"
Eenigen tijd daarna gaf het stadsbestuur last, dat
de sloot zou uitgebaggerd worden, en onder een massa
slijk en mod,der kwam ook onze steen voor den dag.
Men wierp hem bij een hoop andere steenen, en bij
gelegenheid van een verbetering der straat, kwam hij
weer in de handen van den straatmaker.
„Ei, vriend !" — zei deze — „vind ik u daar weer?
Hoe heeft u uwe vrijheid bevallen ?"
„Slecht ! zeer slecht !" antwoordde de kei ; en hierop
verhaalde hij zijn geschiedenis.
„Welnu" — hernam de straatmaker — „wat begeert
gij thans, dat ik met u doen zal ?"
„Leg mij, bid ik u" — antwoordde de kei — „hoe
eer hoe liever naast mijn broers, en stamp mij maar
vast in den grond. Ik wil mij liever in het plaveisel
schikken, dan een steen des aanstoots zijn."
In dit boekje „Verdichting en Geschiedenis" heeft
De Liefde bij uitzondering geen enkel gedicht opgenomen.
Christelijke Denkleer.
Tot de serie schoolboekjes, door De Liefde geschreven, behoort ook een over onze taal. Geen spraak-
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kunst natuurlijk, want het zou even gezocht zijn, een
„Christelijke" spraakkunst te willen schrijven als een
„Christelijke" rekenkunde, maar een woordbeschouwing.
De volledige titel is : „Christelijke denkleer, op woordafleiding gegrond". Hij gaf het in den vorm van een
verhaal. De leerling • wordt binnengeleid in het gezin
van zekeren heer Hermann, en wordt, hetzij in den
huiselijken kring, hetzij op een wandeling, onderhouden
over onze taal, met het doel, dat hij over de woorden
zal nadenken en ze zoodoende recht zal leeren verstaan. Hiervan uitgaande, „dat de overtuiging, dat de
beteekenis der dingen niet uit het door den mensch
willekeurig aangenomene, maar uit het van God gegevene moet gekend worden, een echt Christelijke
overtuiging is, en dat hij, die zijn denken daarop
grondt, leeren zal Christelijk te denken," noemde hij
dit boekje „Christelijke denkleer".
Het maakt een ietwat zonderlingen indruk, dat de
man, die in het boekje de verklaring van Nederlandsche
woorden geeft, een „Duitschen" naam draagt. Dat
neemt echter niet weg, dat er uit zijne lessen voor
jongen en ouderen veel te leeren valt. De schrijver
heeft dit boekje verdeeld in acht hoofdstukken. Aan
het einde van het vierde hoofdstuk zingt een der
dochters van den heer Hermann het schoone Duitsche
avondlied, door De Liefde op de volgende wijze vertaald : 1)
Bij des avonds vreedzaam zwijgen,
Hoort Gij 't stille loflied stijgen,
Roept het dankbaar hart U aan,
Heer! wiens goedertierenheden
Zelfs ons talloos overtreden
In getal te boven gaan.
Hoeveel goeds zondt Gij weer neder!
Hoe zorgvuldig, trouw en teeder
Sloeg Uw Vaderoog ons gal
Schoon wij U zoo vaak vergaten,
Gij hebt ons geen uur vergaten,
Maar beveiligd in gená.

1)

No. 47 van de Zangstukjes.
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Dank zij U ook voor het lijden,
Dat met Vaderlijk kastijden
Ons deez' dag werd toegedeeld;
0, Uw roede is zoo weldadig!
En Uw hand is zoo genadig,
Als Gij elke wond weer heelt!
Heer! heel ook de hartewonde!
Geef de rust weer, door de zonde
Dezen dag in ons verstoord!
Delg, in Vaderlijk vergeven,
Alles uit wat wij misdreven
Met gedachte, daad of woord.
Langzaam daalt de schaduw neder,
Spoedig sluit ons oog zich weder,
Maar Uw oog slaapt nimmermeer!
Wil ons alien dan behoeden!
Schenk verkwikking aan de moeden,
En den lijder rust, o Heer!

De schrijver besluit zijn Denkleer als volgt: „Het
zal mij hartelijk verheugen, indien de uitkornst zal
bewijzen, dat mijne lezers met evenveel belangstelling
de gesprekken van den heer Hermann lezen, als waarmede ik dezelve heb medegedeeld. Zij zullen dan met
mij gevoelen, van hoeveel gewicht de afleidkunde is,
niet alleen voor een juiste kennis van de uitdrukkingen,
waarvan wij ons dagelijks bedienen, maar ook voor een
helder en klaar denken over de zaken, waarvan God
de Heer ons de benamingen (gewis niet willekeurig!)
in onze taal gegeven heeft. Het is van het hoogste
belang, dat wij leeren onze begrippen, meeningen en
overtuigingen te gronden op datgene wat is, wat God
door middel van de taal in het hart des yolks heeft
neergelegd. Indien het dan blijken zal, dat ik niet
vruchteloos gepoogd heb, om dit streven bij mijne
lezers op te wekken, en dat zij mijnen arbeid met
graagte ontvangen, dan zal ik, zoo God wil en mij
krachten spaart, niet vertoeven de verdere gesprekken
mede te deelen, die de heer Hermann over des menschen
ziel en over hetgeen der ziel dierbaar is, gehouden
heeft."
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Er is geen vervolg op de Denkleer verschenen. Met
zekerheid is niet te zeggen, wat daarvan de reden is.
Algemeene Geschiedenis.

Boven (131. 76) is gezegd, dat De Liefde te Elberfeld
het eerste gedeelte zijner Algemeene Geschiedenis
schreef, en bij de bespreking van „Verdichting en
Geschiedenis" (bl. 83), drukten wij ons vermoeden
uit, dat de afdeeling „Geschiedenis" in dat leesboek
een voorproef was van het groote werk, waaraan hij
bezig was te arbeiden. De verschijning van dat werk
werd onmiddellijk voorafgegaan door zijn „Schets der
Algemeene Geschiedenis voor de scholen". Op den
titel van dit boekje heeft hij zich genoemd : „Schrijver
van de Mensch en de Dieren, de Schoolvriend, Christelijke Denkleer, enz." In die opsomming is de volgorde
aangegeven, waarin die geschriften verschenen zijn. In
het eerste stukje van de „Schets" (het geheel beslaat
156 bladz.) wordt de Oude Geschiedenis en die der
Middeleeuwen-, in het tweede stukje (dat een jaar later
verscheen) wordt de Nieuwe Geschiedenis behandeld.
Ten einde het standpunt, waaruit de Schrijver de
Geschiedenis beschouwt en door de leerlingen wil
beschouwd hebben, te doen kennen, halen we hier de
paragraphen 2 en 53 aan :
In § 2 leest men : „De gebeurtenissen der wereld
hebben plaats gehad naar den eeuwigen Raad en onder
de leiding Gods. Die Raad Gods is : zondaren zalig
te maken door het geloof in Jezus Christus, en al de
koninkrijken der wereld aan Hem te geven, die als
Koning zal heerschen in alle eeuwigheid (Openb. 11 :15).
Wanneer men u nu verhaalt, hoe God alle gebeurtenissen daarheen geleid heeft, opdat Jezus Christus als
Zaligmaker en als Koning komen zou, dan verhaalt men
u eene Christeltike algemeene geschiedenis. Gij kunt
de Christelijke algemeene geschiedenis niet verstaan,
zonder geloof in den Heere Jezus Christus, die ons uit
den Babel bekend is. Maar zoo gij die geschiedenis
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in dat geloof beschouwt, dan leert gij uit haar kennen :
de liefde Gods, de boosheid van den mensch, de rampzaligheid van den dienst der zonde en de heerlijkheid
van den dienst Gods in Jezus Christus onzen Heer."
En in § 53 zegt de schrijver : „Kort na de vestiging
van het vierde of jzeren wereldrijk, omstreeks het
30ste jaar der regeering van Augustus, werd de toekomstige Koning van het eeuwige rijk uit de maagd
Maria te Bethlehem geboren, namelijk Jezus Christus,
de Zoon Gods en de Zoon Davids. Daar Hij kwam
om een eeuwig koninkrijk op te richten, zoo kwam
Hij de wereld overwinnen, niet in bloot menschelilke
kracht, maar in de kracht Gods, en dit is de kracht
Gods, namelijk de liefde. Hij heeft zich als den beloofden Gezalfde of Koning aan Zijn yolk, de Joden,
in vele krachten en wonderen aangeboden, loch deze
hebben Hem verworpen. Toen heeft God Zijnen Raad
uitgevoerd, om dien Gezalfde eerst aan de Heidenen
te geven, terwijl de Joden nu zoolang moeten wachten,
totdat de volheid der Heidenen zal ingegaan zijn (Rom.
11 : 25). De oorzaak, waarom onder de menschen geen
koninkrijk eeuwig blijven kon, lag in hunne zonde, en
daarom heeft Christus de zonde der wereld weggenomen
(Joh. 1 : 29). Uit het graf opgestaan en ten hemel
gevaren, heeft Hij door Zijnen Heiligen Geest een
nieuw en eeuwig leven uitgestort in de harten dergenen,
die in Zijn woord gelooven, namelijk Zijne Gemeente.
Zoo heeft Hij eerst Zijn Koninkrijk van binnen, in den
geest, in de harten gesticht, en daarom is het onzichtbaar, zoolang deze wereld duurt. Maar eenmaal zal,
naar de profetie der Schrift, deze wereld voorbijgaan,
en dan zal Christus ten tweeden male komen, om Zijn
eeuwig Koninkrijk zichtbaar te maken. Dan zal Hij
zitten op den troon Davids, in het midden van Zijn
dan bekeerd yolk Israel. Alle volken zullen zich dan
voor Hem nederbuigen , de Gemeente Zijner geloovigen
zal met Hem heerschen, en dan zal het gezien worden,
dat de gekraisigde Zoon Davids de waarachtige Koning
is van het eeuwige rijk."
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Genoeg om te doen zien, dat De Liefde in zijne
beschouwing van de geschiedenis een eigen standpunt
innam. Dat treedt uit den aard der zaak nader en
duidelijker aan den dag in zijne Algemeene Geschiedenis zelve. Het eerste deel daarvan verscheen in 1849,
waarschijnlijk nog vdOr de. schrijver Abkoude tegen
Amsterdam verwisselde. Het omvat de Oude Geschiedenis. Het tweede deel, waaraan hij begon in Jan. 1850,
volgde pas in 1853 en loopt over de Middeleeuwen.
Het derde deel, waarin de Nieuwe Geschiedenis had
moeten worden behandeld, is nooit verschenen. !) De
titel van het werk (416 en 437 bladz.) luidt : „Algemeene Geschiedenis voor het yolk, van het standpunt
des Christelijken geloofs beschouwd." In de voorrede
verklaart de schrijver, dat hij zijn landgenooten het
verhaal van de geschiedenis der wereld niet aanbiedt
in den waan, dat zij de gebeurtenissen, welke hij hun
mededeelt, niet even getrouw in andere geschriften
kunnen vinden. Ook is zijn doel geenszins, een schat
van nieuwe ontdekkingen of van oorspronkelijke beschouwingen te geven. leder beoefenaar der geschiedenis beziet haar uit een bepaald gezichtspunt, „al
naarmate iemands wenschen en neigingen naar staatkunde of wijsbegeerte, naar kunst of wetenschap uitgaan", en hij gelooft wel, dat elke van deze wijzen
van zien hare nuttigheid heeft. Maar hij gelooft tevens,
dat dit nut onberekenbaar grooter zou zijn, indien
men, van welk bijzonder standpunt ook uitgaande,
steeds de lamp der Schrift ter hand nam. „Het Bijbelsch
Christelijk standpunt" — zoo zegt hij — „is gewis
het eenig ware en blijvend vruchtbare, voor geleerden
zoowel als voor ongeleerden." De schrijver wenscht
zijn boek beschouwd te zien als een Bijbelsch Christelijke Geschiedenis. Met die uitdrukking bedoelt hij
niet een zoodanige Geschiedenis, die slechts door hier
1) Naar ik heb hooren zeggen, lag de oorzaak in een verschil met den
uitgever over het honorarium, wat niet onmogelijk is, immers : het werk,
dat zooveel tijd en inspanning vorderde, werd met slechts /14.— per ye!
betaald.
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en daar ingevlochten Bijbelplaatsen en stichtelijke
opmerkingen haren godsdienstigen auteur verraadt, maar
veeleer een behandeling der geschiedenis, welke Christus
als den hoofdpersoon der gansche geschiedenis erkent
en op den voorgrond stelt, „en zulk een Geschiedenis
mag een Bijbelsch-Christelijke heeten, al ware 't ook,
dat zij nauwlijks een paar Bijbelteksten of zelfs geen
enkele stichtelijke uitboezeming bevatte."
En dan vaart de schrijver aldus voort : „Ik heb van
den tijd af, dat de Heere Christus mij bekend werd,
niet alleen als die is en die was, maar ook als die
komen zal, de geschiedenis met vernieuwde belangstelling beschouwd, en van toen af is het mij duidelijk
geworden, dat Hij lets meer is dan alleen een onder
de vele groote en gewichtige verschijningen in de geschiedenis. Wat Hij dan voor mij is en hoe ik Hem
in betrekking tot de geschiedenis meen te moeten beschouwen, zal, naar ik vertrouw, door de volgende
bladen in het licht gesteld worden. Misschien dat ik
daarmede ook den geleerden beoefenaar der geschiedenis een wenk geef, lien hij slechts behoeft, om bij
zijne grondigere kennis en zijnen ruimeren blik schatkameren te ontsluiten, die mij nog verborgen zijn."
Over de waardij van dit zoo belangrijke werk van
De Liefde is nog voor korten tijd een zeer waardeerend
oordeel uitgesproken door Mr. A. van Daehne van
Varick, in een artikel, geschreven naar aanleiding eener
lezing van Henri Borel. In bedoeld artikel wordt het
volgende gezegd : 1 ) „Voor zoover het schrijver dezes
na veeljarig onderzoek bekend is, werd na het afgesloten tijdperk van Israels profeten en den Ziener op
Patmos, slechts aan vijf mannen de eere geschonken,
om op het gebied der wijsbegeerte van de geschiedenis
zich een gedenkzuil op te richten, welke eeuwen kan
verduren." Die door den schrijver bedoelde vijf mannen
zijn : Augustinus, Bossuet, Vico, Gratzy en De Liefde.
Wat de schrijver zegt van de eerstgenoemde vier
1)

Zie „De Nederlander" van 24 en 25 Maart 1915.
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mannen, kunnen we laten rusten, maar wat hij in dat
artikel over De Liefde zegt, vinde hier een plaats :
„Hadden Sint Augustinus en Bossuet de banen voor
eene Christelijke geschiedbeschouwing geopend, onze
landgenoot verdient op dat terrein met hen in eenen
adem te worden genoemd. In hoogte, in diepte, in
reinheid van blik, in gloed van stijl evenaart hij die
beiden ; in bezielende schetsing van de Grieksche en
van de Romeinsche toestanden en personen overtreft
hij Bossuet. Daarenboven is deze laatste nauwlijks
tot aan Moehammads dagen gekomen ; De Liefde behandelt ook diens beteekenis en die der Arabieren,
maar vooral die van dat andere hoofdvolk der Middeleeuwen en, als dragers van het Evangelie, wellicht ook
der toekomende eeuwen, de Duitschers , voorts beschrijft hij de geboorte en het leven van alle heden in
Europa wonende natien tot aan de Kruistochten. Die
tijden liggen ver, niettemin is de kennis van het ontstaan dier staten, van hunne eerste duizendjarige
worstelingen, van hun karakter, zeden en streven, gelijk De Liefde ze schildert, van onmisbare waarde om
den huidigen toestand te begrijpen. Kan men den
schrijver van de „Algemeene Geschiedenis voor het
yolk, van het standpunt des Christelijken geloofs beschouwd", verwijten, dat hij de kerk der pausen te
persoonlijk beoordeelt, gelijk Gratzy het de Evangelische
kerk doet, men bedenke : ook de zon is niet zonder
vlek. Een schat van wetenschap, ja van wijsheid, blijkt
elk hoofdstuk, en het boek zelf weegt op tegen een
bibliotheek. Geen belangrijker boek werd, naar ons
weten, sinds menschenheugenis geschreven, treffend
aantoonend, in het licht van Daniels voorzegging aangaande Christus' Wereldrijk, volgend op het tegenwoordig, als ijzer en leem onsamenhangend, voor geen
organisatie vatbaar statenstelsel, dat de geschiedenis
de gestadige opleiding des menschdoms is tot den
Christus."
Het is te betreuren, dat geldelijke omstandigheden
den schrijver verhinderd hebben, zijn eenig schoone
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Geschiedenis te voltooien. De Nieuwe Geschiedenis
zou zeker niet het minst waardevolle gedeelte van zijn
werk geweest -zijn. Later heeft hij zijne Algemeene
Geschiedenis in het Engelsch willen uitgeven, maar
de door hem geraadpleegde uitgevers durfden de onderneming niet aan; ze meenden, het boek zou niet voldoende verkocht worden : sommigen zouden het verwerpen, omdat hij de Staatskerk afkeurde, en anderen,
omdat hij een aanhanger was van het duizendjarig rijk.
Nathan, de kajuitsjongen.
In bovengenoemden brief aan Mr. Groen van Prinsterer (bl. 81) zegt De Liefde : „Voor het schoolwezen
voel ik mijn hart hoe langer zoo meer ontbranden,
terwij1 ik krachten tot die zaak in mij begin te ontwaren, die vroeger voor mijzelven min of meer verborgen waren." Dat moet zoo wel geweest zijn, want
men voelt in al zijne geschriften voor de jeugd de
warmte van zijn hart, en dat blijft ze aantrekkelijk
maken. 't Is alsof hij hetgeen zijn verstand gedacht
heeft, vOOr hij het neerschrijft eerst door zijn hart doet
stroomen, om daar warmte op te nemen. En al schrijvende kwam hij tot de ontdekking, dat hij zich niet
tot schoolboeken behoefde te bepalen, maar gaven
had ontvangen om voor de jeugd in 't algemeen te
schrijven. Daarmede maakte hij een aanvang in 1848,
toen hij zijn eerste verhaal voor jongelieden in 't licht
gaf, namelijk „Nathan, de kajuitsjongen, of de reis naar
Jeruzalem". Twee bedoelingen waren het, welke hij
zich bij het schrijven van dit verhaal hoofdzakelijk voor
oogen stelde, namelijk : de harten der jeugdige lezers
opmerkzaam te maken op de uitnemende voorrechten
van de vreeze des Heeren, en hen op te wekken tot
ernstige belangstelling in de bekeering van Israel en
de Heidenen.
Het verhaal vertelt de lotgevallen van een armen
Jodenjongen uit Amsterdam. Deze had gehoord van
Jerusalem, en Brandt nu van verlangen om daarheen
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te gaan. Hij verneemt, dat hij er niet antlers komen
kan dan over zee, maar laat zich niet afschrikken. Hij
verhuurt zich aan een scheepskapitein voor kajuitsjongen, en maakt achtereenvolgens met verschillende
schepen een lange reis langs de Westkust van Afrika,
vertoeft aan de Kaap, komt op Madagascar, enz. enz.
Op die reizen maakt hij kennis met het zendingswerk,
maar vindt ook zelf den Heiland, waarna hij de reis
naar het aardsche Jerusalem opgeeft, om met vasten
gang den weg naar het Jerusalem dat boven is te
betreden. Na lang omzwerven komt hij te Amsterdam
terug, brengt daar een bezoek aan de ouderlijke woning,
vindt zijn vader overleden en legt voor zijn moeder
en verdere familieleden getuigenis of van de hoop,
welke in hem is op Jezus. De ontmoeting met zijn
familie loopt hierop uit, dat zij Nathan uitwerpt.
Bestaat er verband tusschen dit boek en den arbeid
onder Israel, dien sommigen De Liefde hadden toegedacht? Niet onmogelijk. Boven alien twijfel staat
echter, dat het boek de blijken draagt van veel kennis
van het zendingswerk in Afrika, waarvan De Liefde
voorzeker te Barmen veel vernomen had, en tevens
van hartelijke genegenheid voor de zending onder
Israel en de volken. Aan zijn voornemen, in 1850 een
tweede deel van „Nathan" te doen verschijnen, heeft
De Liefde geen gevoig kunnen geven, wat jammer is.

WERKZAAMHEID TE AMSTERDAM.

Het wonen in het kleine Abkoude beviel op . den
duur niet, en al spoedig richtte zich het oog naar
Amsterdam zelf, om daar een woning te zoeken. Het
vinden van een bestaan.... dat was de groote
moeilijkheid ! Omstreeks Juli 1848 schreef De Liefde
aan iemand : „Men moet in Nederland Gereformeerd of
Roomsch zijn, zoo men een bestaan in de geleerde
wereld wil hebben." Hij bedoelde natuurlijk als
schrijver. Na lang wikken en wegen kwam hij tot het
besluit, zich in Amsterdam te vestigen en dan uit te
zien, hoe de Heer daar zijn weg Leiden zou. En dat
werd hem nu spoedig duidelijk. In Febr. 1849 verhuisde hij naar de hoofdstad en vestigde zich op de
Heerengracht Nr. 63. 1 ) Op een schoonen middag in
September van dat jaar stond hij op een van de
bruggen, welke destijds over een der vuilste grachten
van Amsterdam lagen. 2) Hij had dikwijls hooren
spreken over den toestand van maatschappelijke en
zedelijke verwaarloozing, waarin de achterbuurten der
stad verkeerden. Vooral de bevolking der Goudsbloemgracht was berucht uithoofde van haar onzedelijkheid
en vervuiling. Het schouwspel, dat zich thans aan
zijne oogen voordeed, toen hij daar op de brug stond
en zijn blik liet gaan langs de dubbele rij ellendige
huisjes, aan weerszijden van die vervuilde gracht
1) Het tegenwoordig nummer is 211.
2) Zie Volksm. 1856, blz. 102; Verslag van Heil des Volks over 1904
(50-jarig bestaan), en The little grain, of De geschiedenis van een zaadkorreltje in Gods akker.
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staande, overtrof verre de voorstelling, welke hij er
zich, afgaande op de beschrijving van anderen, van
gemaakt had. „Zou er niets gedaan kunnen worden
om Christus in dit oord van duisternis en ellende te
brengen ?" vroeg hij aan een broeder, die naast hem
stond. ') „Laten we het probeeren" — zoo luidde het
antwoord. — „Men kan ten minste wel zeggen, dat
dit juist een plaats voor Hem is, die gekomen is om
het verlorene te zoeken en zondaren zalig te nlaken."
Zij liepen de brug af en begaven zich naar een Bier
lage huisjes, waar een arme vischvrouw aan de deur
stond, met een vriendelijke uitdrukking op haar gelaat.
Hij knoopte een gesprek met haar aan en haalde haar
over, hem een avond in de week haar voorkamer af
te staan voor het houden van een Bijbellezing. Den
volgenden avond reeds zat hij achter een kleine tafel,
die als voor den avondmaaltijd met een wit tafellaken
gedekt was. En waarlijk, het beste brood lag er ook
op : het Woord van den levenden God. Vijf arme
vrouwen en een blinde orgeldraaier waren de eerste
gasten, die deelnamen aan dezen eenvoudigen maaltijd.
Dit was het kleine begin van een werk, hetwelk de
Heiland der zielen zegende met Zijne levenwekkende
genade. Sinds lien avond werd gedurende de wintermaanden in dat huisje wekelijks een Bijbellezing gehouden. Het getal aanwezigen uit die buurt nam
wekelijks toe, en weldra werd de schare zOO groot,
dat de vrouw den beweeglijken wand, welke haar
voorkamertje van het achtervertrek afscheidde, wegnam,
zoodat nu haar geheele huisje van den voor- tot den
achtergevel opgepropt met hoorders geraakte. En toen
ook deze ruimte te klein werd, sloeg men den achtermuur door en werd een gedeelte van het achtererf bij
het huisje getrokken, waardoor dit veranderde in een
lokaal, dat ruim 200 menschen kon bevatten. Hier zat
de spreker dan in het midden tusschen de twee vertrekken, op een stoel met een zindelijk beddekussen,
1)

Men zegt, dat het E. Kuiper was.
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recht genoeglijk te spreken over het dierbare Woord
des levens, dat op de eenvoudige tafel opengeslagen
vOOr hem lag. Het was treffend en verblijdend te zien,
met hoeveel honger velen tot het genot van het onvergankelijk brood samenvloeiden. Menigmaal was de
plaats zoo gevuld, dat niet alleen een twintigtal hoorders langs een ladder door het lage dakvenster op
den zolder klommen, maar ook de bedstede tot zitplaats werd gebezigd. 1)
In den winter van 1853 op '54 werden in die buurt
geen Bijbellezingen gehouden, maar ze konden in Nov.
1854 op een ander punt van de Goudsbloemgracht
worden hervat. De Liefde werd namelijk dat jaar door
de vriendelijke hulp van een broeder in staat gesteld,
niet ver van de vorige vergaderplaats een perceel aan
te koopen, en daar verrees nu een net en vriendelijk
lokaal, voorzien van een galerij en groot genoeg om
250 hoorders te bevatten. Het was voor hem een recht
verblijdend oogenblik, toen hij op 28 November van
dat jaar voor een talrijke schare daar voor het eerst
mocht optreden. Hij koos tot onderwerp Matth. 21: 33 :
Hij groef een wijnpersbak daarin en bouwde een
toren. Naar aanleiding van die woorden toonde hij
aan, dat dit gebouw een geestelijke wijnpersbak en
wachttoren zou zijn, gesteld in den wijngaard der
Goudsbloemgracht. 2) De Goudsbloemgracht, ook oudtijds „het Franschepad" geheeten, is kort daarop gedempt. De daardoor ontstane straat ontving den naam
Willemstraat, en daar, op de oude plek dus, maar in
een nu reeds tweemaal vernieuwd lokaal, wordt de
arbeid van De Liefde nog altijd door zijn opvolgers
voortgezet.
Ook op andere punten , in lien aanvangstijd is door
De Liefde een dergelijke evangelisatie begonnen. Zoo
1) Volksm. 1855, blz. 62. — Over een soortkelijk aanvangspunt van
evangelisatie vertelt De Liefde in zijn verhaal „De koopvrouw", zie
Volksm. 1855, blz. 15. Dit verhaal is ook afzonderlijk uitgegeven bij
A. Berends te 's-Gravenhage.
2) Dr. Wumkes heeft op blz. 105 van zijn „Baptisme" dit lokaal verward
met „Tecum Habita".
De Liefde
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vindt men b.v. gesproken van de Boomsloot, de
Jonker- en Ridderstraat, enz. De kosten van het werk
kwamen op hemzelven neer. Hij zegt daarover ergens: 1)
„Niets was natuurlijker, dan dat ik hier te lande, bij
de zoodanigen van wie ik billijkerwijze krachtige ondersteuning verwachten kon, aanzoek deed om hulp. Doch,
het smart mij dit te moeten betuigen, dat aanzoek was,
op enkele uitzonderingen na, vergeefsch. Mijne werkzaamheid vond geen genade in de oogen Bier broederen,
die overigens ruimschoots in staat geweest zouden zijn,
mijne opgehevene hand-en te schragen. Waarom ? Omdat mijn arbeid niet uitging van een Kerkgenootschap,,
welks belangen men hooger stelde dan al wat er op
het gebied van zielenbehoudenis door mij verricht was
of verricht worden mocht." Men houde deze verklaring
in gedachten, als men straks verneemt, dat hij de zee
overstak om te collecteeren, om enkele jaren daarna
voorgoed ons land te verlaten.
Had De Liefde in den aanvang geen andere bedoeling dan „slechts in beperkten kring, alleen binnen
de hoofdstad en alleen door eigen persoonlijke
prediking, jets bij te dragen tot behotAdenis van zielen
uit den toenemenden stroom van ongeloof, dwaling en
ketterij", hij werd er weldra als vanzelf toe geleid,
zijn evangelisatiewerk uit te breiden en ook buiten de
stad te gaan arbeiden. Zoo trail hij b.v. op 9 Jan. 1850
voor 't eerst op te Ouderkerk a. d. Amstel, den volgenden dag te Leiden, enz. Wij zullen nog gelegenheid
vinden, daarover breedvoeriger te spreken.
In Tecum Habita.

Men drong er bij De Liefde op aan, dat hij zich
niet zou bepalen tot bovengenoemd lokaal, waar hij
nu elken Dinsdagavond in de wintermaanden optrad,
maar dat hij ook geregeld elken Zondag prediken zou.
De toenmalige kerkelijke toestanden maakten lien aandrang verklaarbaar. Hij huurde daarop met ingang van.
1) Volksm. 1856, blz. 66.

99
Mei 1849 de zaal „Tecum Habita", staande op de
Heerengracht bij de Hartenstraat, en wel voor f 600
's jaars. De opkomst was ook daar altijd groot en van
zijne prediking ging een rijke zegen uit. Er zijn ons
eenige gedrukte leerredenen, door hem in dat lokaal
uitgesproken, bewaard gebleven, z. a. een leerrede over
„Jezus op de bruiloft te Kana", gehouden op 22 Sept.
1850. Als proeve van zijne wijze van preeken laten we
hier de voorafspraak van die leerrede volgen :
„De Heere Jezus op een bruiloft ! De Heilige Israels
in de vergadering eener vroolijke, wijndrinkende menigte!
Welk een wonderlijke zaak ! Wie, die voor de eerste
maal de levensgeschiedenis van dien Mensch, van dien
Zone des Allerhoogsten gadeslaat, zal zulk een tooneel
verwachten ? En hoe vertoont zich daar die heilige
Profeet, wiens lippen slechts overvloeiden van de
dingen, die daar boven zijn, wiens stemme immer waarschuwde tegen de liefde tot de wereld ? Treedt Hij
te voorschijn als een boetprediker, die het feestgedruisch eensklaps tot een doodelijke stilte dwingt ?
Komt Hij met een geesel van touwkens in de hand,
om de feesttafels om te werpen, den wijn uit te storten
en de gasten uit te drijven ? Verre van daar ! Hij schaart
zich onder de vroolijken ; Hij voorziet hen zelfs van
wijn, die hunne harten verheugt, en noodigt hen daarmede als vanzelf uit, de vreugde ongestoord te genieten.
„Inderdaad, een wonderlijke zaak ! Misschien niet het
minst wonderlijk voor Zijne pasgeworvene discipelen,
die meest alien leerlingen van den stroeven boetprediker
der woestijn waren. Johannes de Dooper was gekomen,
noch etende, noch drinkende, en zietdaar ! nu hadden
zij een Meester, die at en dronk, en van wien men
zeggen zou : Hz" is een vraat en wiinzuiper ! Wij
twijfelen nauwlijks, of menigeen hunner zal bij den
aanvang van dit feest Hem met heimelijke bevreemding
gadegeslagen en over Zijne deelneming aan den rondgaanden beker zich verwonderd hebben.
„Zoolang de rnensch nog bevangen is onder eenige
dienstbaarheid der Wet, beschouwt hij het leven „en
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deszelfs goederen als een dienstknecht, en hij verwondert, ja ergert zich over de vrijheid, waarmede het
kind Gods zich in de weldaden zijns Vaders beweegt.
Het was misschien om Zijne discipelen reeds dadelijk
van lien grond der dienstbaarheid los te maken, dat
de Heer hun dit voorbeeld Zijner vrijheid gaf. Maar
eilieve, zegt rpij, mijne hoorders ! hoedanig zijn de overleggingen uwer harten, zoo dikwijls als gij dit tooneel
te Kana gadeslaat? Ik twijfel niet, of gij zult misschien
door het gezag van den Heer weerhouden worden van
u eenige aanmerking tegen Zijn gedrag te veroorloven,
maar nochtans zweeft er op den bodem uws harten
wellicht iets, dat naar eenige beschuldiging, althans
naar eenige bevreemding zweemt. Gij ziet niet in,
welk nut deze Zijne wonderdaad den zondaren aanbracht. Wel is waar, gij erkent in dit wonder een
Godverheerlijkende strekking, doch — zoo vraagt gij
bij uzelven — is er eenig ongelukkige, die hier geholpen , eenig bedrukte of geslagene, die hier vertroost
of gered is ? We zien hier geen zieke die genezen,
geen blinde die ziende gemaakt wordt. Wij aanschouwen
slechts een verlegen gastheer en een vroolijke bruiloftsschare, die tijdig van wijn voorzien worden. En dan
— zoo vervolgt gij — dit is nog wel het beginsel der
teekenen, het eerste wonder, waarmede de Messias
Israels, de Verlosser der wereld, Zijn verheven loopbaan opent ! Inderdaad, mijne hoorders ! dat vermeerdert schijnbaar het wonderlijke dezer zaak niet
weinig. Doch het is juist hierop, dat mijne aandacht
gevallen is bij de opmerkzame lezing van dit geschiedverhaal. Wij hebben hier het eerste wonder van 's Heeren
hand. Dit teeken ontsluit de reeks van al Zijne volgende
wonderen, en staat aan den ingang van Zijn grootsch
en gewichtig leven. Zou dit eerste wonder niet me4
wijze voordacht daar geplaatst zijn? Zou het niet
iets meer tot het nadenkend geloof spreken, dan
het vleeschelijk oog er in leest? Zou het niet, als ware
het een profetische spiegel, in een veelbeteekenend
bceld te aanschouwen geven wie Hij is, die daar ge-
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reed staat op het tooneel der wereld te verschijnen ?
„Ik wil, ter beantwoording van deze en dergelijke
vragen, met u den Heere Jezus gadeslaan in het verrichten van dit Zijn eerste wonderteeken. Om eenige
bezwaren, welke het geschiedverhaal voor velen oplevert, zoo mogelijk op te heffen, zal ik : ten eerste u
op het tooneel der gebeurtenis verplaatsen ; daarna de
beduidenis aantoonen van het beginsel der teekenen,
waarmede Hij Zijn loopbaan opende, en ten derde u herinneren, voor wie deze beschouwing vruchtbaar kan zijn."
Deze voorafspraak gelde als een proeve van de wijze,
waarop De Liefde in „Tecum Habita" preekte. Vroeger
(bl. 34) gaven we reeds een gedeelte van een preek,
door hem te Zutphen gehouden. De inhoud zijner
prediking was immer hoogernstig, en had steeds ten
doel, Gods oneindige liefde in den Heere Jezus Christus
duidelijk te doen uitkomen, door de verkondiging van
die liefde de zielen te trekken, en de geloovigen te
sterken in hun allerheiligst geloof. Zoo eindigt dan
ook de leerrede, welker voorafspraak we afschreven,
op deze wijze : „Houdt moed, geliefden, op uwen weg,
waar gij niets ziet, maar alles door 't geloof bezit.
Houdt moed, en verkwikt u aan den wijn, dien de
Heere u telkens in uwen beker vloeien laat. Weldra
komt Hij, die Heerlijke, om allen, die op Hem gewacht
hebben, in te leiden in Z/ne bruiloft. Welzalig wier
vaten gevuld zijn, en wier leden het bruiloftskleed
bedekt. Amen !"
We bezitten van De Liefde uit denzelfden tijd een
Hervormingspreek over 't onderwerp : „De rechtvaardigmaking door het geloof, het beginsel aller ware hervorming" (tekst Gal. 2 : 16); verder een twaaiftal
lijdenspreeken en nog eenige andere leerredenen over
verschillende onderwerpen, z. a. : „Petrus' keuze",
leerrede over Joh. 6 : 68 ; „De verledenheid, het heden
en de toekomst der kinderen Gods in betrekking tot
zonde en heiligheid" (tekst Rom. 6 : 22) ; „De onmogelijkheid van het eeuwig verderf te ontvlieden voor hen,
die de zaligheid in Jezus Christus verwaarloozen" (tekst
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Hebr. 2 : 3 en 4). 9 „Geijkte termen" komen in deze
preeken niet voor. Er is ook niet het minste streven in, de
hoorders naar den mond te praten, veeleer het tegendeel. Het gebruik van Heere was hem eigen, uit eerbied,
en geenszins om de schare te believen, zoodat hij dan
ook nooit op die toonlooze e een accent zou leggen,
gelijk men tegenwoordig nogal eens hoort doen, vooral
door jonge predikers, die graag hoogerop willen. Van
zulke dingen was De Liefde wars ; hij was of keerig
van alle vertoon. „De ware kracht" — zoo uitte hij
zich eens — „de ware kracht is eenvoudig. Geen
buitengewone woorden te gebruiken, maar gewone
woorden op een buitengewone wijze te gebruiken —
dat is het geheim der welsprekendheid. De Heere geve
ons een nederig, kinderlijk gemoed, opdat wij niet
trachten te schitteren, maar' Hem te doen schitteren in
al Zijne heerlijkheid." Zijne preeken waren in den regel
lang, ofschoon hij eens zeide : „Lange verlovingen en
lange preeken hebben veel overeenkomst: zij doen Of
in slaap vallen, Of zij ergeren. Als het amen te lang
uitblijft, begint men te vergeten, wat in de inleiding
gezegd is." Het gehoor echter vond zijne preeken
nimmer te lang. Naar de gewoonte van die dagen
onder de orthodoxen liet hij uitsluitend psalmen zingen.
Later gingen zijne oogen open voor de *schoonheid
van vele Evangelische gezangen. Zoo was hij eens zeer
getroffen door Gez. 49 : 2: „Ja, 't was Uw lust, een
mensch te zijn !" Hij had toen wel willen veranderen,
maar stond tot de Gezangen gelijk zoovele Hervormde
predikanten tot den Vervolgbundel : als men die niet
van den aanvang of laat zingen, dan komt men er niet
licht toe ze op te geven. Daarom is hij er, na de
oprichting der Vrije Evangelische Gemeente, liever toe
overgegaan, een eigen bundel in te voeren, gelijk we
later zullen zien.
1)

Op een enkele na zijn deze leerredenen uitgekomen bij J. C. Hamel
te Amsterdam-. Een twintigtal er van is in 1870 herdrukt en uitgegeven door
G. F. Callenbach te Nijkerk, met een zeer sympathiek „woord vooraf"
van diens vader, Ds. C. C. Callenbach.
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Christus in de beelden der natuur.

Nam in het evangelisatiewerk te Amsterdam De
Liefde's krachtsontplooiing op verwonderlijke wijze toe,
datzelfde mag ook gezegd worden van zijne prestaties
op letterkundig gebied. Deze waren in de jaren 1849—'60
eenvoudig enorm. Wat heeft die man gearbeid en gewoekerd met den rijkdom zijner gaven, en dat onder
voortdurende tijdelijke zorgen ! Terwip hij nog bezig
was aan zijn groote werk over de Algemeene Geschiedenis, verscheen er van hem geschrift op geschrift :
degelijke, goeddoordachte, frisch i geschreven werken
en werkjes, meest van blijvende waarde, voor kinderen,
jongelieden en ouderen, voor vrijen en dienstbaren,
voor aanzienlijken en geringen ; stukken van populairen
en van wetenschappelijken aard. Wat kij in die jaren,
onder al zijn practisch werk door, ten papiere gebracht
heeft, grenst aan het ongelooflijke. Terecht heeft Van
Oosterwijk Bruyn van hem gezegd : 1 ) „Hij was met
buitengewone en veelzijdige gaven door God verrijkt.
Op elk gebied, waarop hij den voet zette, muntte hij
uit. Zijne schoone gedichten bracht hijzelf op even
schoone muziek. Voor kinderen schreef hij op onnavolgbare wijze, zoodat er geen beter Christelijke schoolboeken dan de zijne in Nederland bestaan, maar niet
minder bewees hij zijn zeldzaam talent, toen hij een
Algemeene Geschiedenis schreef voor het yolk. Zijn
Volksmagazijn voor Burger en Boer behandelde op de
meest bevattelijke wijze de meest verschillende onderwerpen ; en dat hij ook niet bevreesd was, om tegen
geleerden in het strijdperk te treden, bewees o. a.
zijne voorti-effelijke brochure „Waarschijnlijkheid of
Zekerheid", waarin hij de Moderne Theologie onderhanden nam. Dat alles geschiedde in een vorm, die
het tot een aangename bezigheid maakte, te lezen wat
hij schreef : men behoefde er zich niet bij in te spannen,
zooals bij de geschriften van Groen en Da Costa, maar
kreeg het brood smakelijk, geheel gereed vOOr zich
1) Bouwsteenen, deel VII, bl. 333.
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De Liefde heeft in Nederland voor de Christelijke
literatuur een geheel nieuwe school gesticht."
Een zijner kleine geschrijten uit lien tijd draagt den
titel : „Christus in de beelden der natuur." Het is in
1849 gedrukt, en wel in zakformaat, gelijk er in die
dagen meer boekjes zijn verschenen. Het is een juweeltje.
Voor de kennis, niet alleen van den inhoud, maar ook van
het leven des schrijvers, is het zeker van belang, hier jets
over te nemen uit de Inleiding. Daarin zegt de schrijver
o. m. : „Het heeft mij altijd getroffen, sedert ik Christus
heb leeren kennen en beminnen, dat ook de natuur om
mij heen zoo geheel anders voor mij geworden is. In
mijne jeugd heb ik in „De duizend-en-een-nacht" eens
van een betooverde stad gelezen, waarin menschen en
beesten sedert eeuwen in beweginglooze houding gestaan hadden, totdat zij plotseling op het woord van
een koningszoon onttooverd en tot leven en beweging
teruggeroepen werden. lets dergelijks is er voor mijn
oog in de natuur gebeurd, sedert de ware Koningszoon
het woord des levens over mijne ziel uitsprak. Het is
mij, alsof de zon eerst toen recht begon te schijnen,
de boomen te leven en de stroomen te ruischen. Nu,
dat is ook geen wonder : zoolang de mensch den Geest
Gods niet in de schepping zweven en leven ziet, is
hem de natuur een lijk en hare heerlijkheid een doode
schilderij. Daarom kan hij er ook zoo onbarmhartig in
rondslaan, snijden en kerven, gelijk iemand die een
lijk ontleedt, en werpen alles het onderste boven, gelijk
de Vandalen te Rome met de kunststukken der oude
meesters gedaan hebben. Toen de Romeinsche consul
Mummius de stad Corinthe plunderde en tie keurigste
schilderstukken, waarvoor schatten gelds betaald waren,
door zijne woeste soldaten in de schepen dragen liet,
waarschuwde hij hen, voorzichtig te zijn, daar hij anders
voor hunne rekening nieuwe zou laten maken. Over
dat domme woord hebben de verstandige Grieken toen
ter tijd de handen van verbazing in elkander geslagen,
en zij konden het zich maar niet begrijpen, hoe iemand
tot zulk een laag peil van smakeloosheid vervallen kon
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als die Romeinsche veroveraar. Maar ik vraag op mijne
beurt, of die fijne Grieken en die wijze Egyptenaren
het wat beter maakten met de onvergelijkelijke meesterstukken huns Formeerders, toen zil het schepsel eerden
en dienden boven den Schepper, als hadde een verderfelijk mensch de hemelen uitgespannen als een doek,
of als hadde het viervoetig gedierte de aarde gegrond
op hare grondvesten. En toen de Vandalen te Rome
met knots en moker onder de uitmuntendste kunstwefken der klassieke oudheid rondsloegen, en alles wat
los en vast was naar hunne schepen vervoerden, om
er ,te eeniger tijd hunne Afrikaansche wegen mede te
bepuinen, toen hebben zij een heiligschennis begaan,
waarop de klassieke mannen nog heden ten dage met
verfoeiIng terugzien. Maar ik vraag wederom op mijne
beurt, of het tegenwoordige verlichte menschdom wat
meer gevoel voor het goede en schoone aan den dag
legt, wanneer het, onder de kunstwerken van de handen des Heeren rondwandelende, alles op cijns stelt
tot vetmesting, versiering en verheerlijking van zichzelven, en in dat alles geen diepere gedachten leest
dan dat er een eerste Oorzaak moet zijn, die machtig,
wijs, liefderijk en al het mogelijke is, dat een mensch
zou believen te zijn, wanneer hij eens tot Schepper,
Onderhouder en Bestuurder der wereld werd aangesteld.
„Het is er mij niet om te doen, het menschdom te
beleedigen, maar ik houd staande, dat er geen platter
prozalst en geen onzinniger Vandaal is dan de mensch,
wanneer hij met zijn zondig, onbekeerd hart onder de
schepselen Gods rondwandelt. Hij bespeurt ten eenenmale niets van dien machtigen Goddelijken Geest, die
hem daar van alle zijden te gemoet ademt, en hij verstaat geen grein van de eeuwige poezie, die hem van
uit den hemel en van de aarde tegenklinkt.
„Zoo is dat dan wel een bewijs, naar ik meen, dat
oog en oor met iets anders moeten gewapend zijn,
indien de mensch uit de schepselen datgene verstaan
zal, wat voor achttienhonderd jaren een eenvoudige
tentenmaker en na hem nog zoovele andere geringe,
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eenvoudige zielen er uit verstaan hebben, wanneer zij
getuigen, dat de onzienlijke dingen Gods, beide Zijne
eeuwige kracht en Goddelijkheid, uit de schepselen
verstaan en doorzien worden.
„Ach, de natuur' is zulk een schoon boek ! En dat
de mensch er niets beters uit leert, ligt alleen hieraan,
dat hij er vOOr staat gelijk de ezel van Holbein voor
het plaatwerk zijns meesters. Maar wanneer, gelijk
Luther zegt, de rechte Man komt, die al deze dingen
gemaakt heeft, namelijk Christus, en u het oog, het
oor en het hart vernieuwt, dan beginnen de boomen
te spreken, de stroomen in de handen te klappen, en
de sterren zingen een harmonie der sferen. Zie ! dan
wordt het u wonderlijk te moede om het hart, en gij
ziet, dat alles om u heen spraak en letterschrift Gods
is, hetwelk Hij aldus van den beginne of gansch kunstig en sierlijk heeft ter neder gesteld, opdat het Zijne
eer zou vertellen en de heerlijkheid verkondigen Desgenen, „die vOOr alle dingen was, en door wien alle
dingen te zamen bestaan" (Col. 1 : 17). Nu, dan is
het ook geen wonder, dat Hij, op aarde nedergedaald
zijnde, overal zichzelven vond afgebeeld en afgespiegeld, en dat Hij slechts links en rechts te wijzen had,
om overal te kunnen zeggen : „Ziet, dat ben ik ! 1k
ben de weg, ik ben het brood, ik ben het licht, ik
ben het water, ik ben de rots." Dat was nu geen gelukkige vinding, noch dichterlijke geestigheid, gelijk
wanneer een gewoon mensch zichzelven eens met een
boom of met een stee p vergelijkt ; neen, dat was de
explicatie of uitlegging van de schilderij, gelijk wanneer
een bekwaam kunstenaar een gezelschap bij zich ontvangt, om zijn meesterstuk te bezichtigen, en hij het
hun dan stuk voor stuk aantoont, om het hun duidelijk
te maken, wat ieder ding beteekent en waarom hij het
alzoo gemaakt en geordend heeft."
De schrijver gaat het gezegde dan met voorbeelden
aantoonen, maar bepaalt zich „voorshands, om niet
in eens te uitvoerig te zijn," tot twee beelden,
namelijk : de weg en de dear, „in de hoop van te
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eeniger tijd meerdere te kunnen laten volgen". Het is
echter, helaas ! bij die voorbeelden gebleven. Hoe belangrijk zijne beschouwingen over die beide onderwerpen ook mogen zijn, en hoezeer ook deze „perzik"
naar meer smaakte, en ofschoon het boekje herhaalde
malen is herdrukt geworden : een vervolg is niet gegeven, en dat natuurlijk niet, omdat de bron uitgedroogd was, maar waarom dan niet?". . . .
Spreuken voor de keuken.

Het voorbericht van dit boekje is onderteekend :
A., Maart 1849. Onder die A. hebben we vermoedelijk
Abkoude te verstaan. Het zal dan geschreven zijn kort
voor de verhuizing naar Amsterdam. De auteur noemt
zich op den titel : „Philodulus," maar de toevoeging :
„Schrijver van de Mensch en de Dieren enz.", wijst
duidelijk De Liefde aan. Het boekje is geschreven
„met het Joel, om aan den dienstbaren stand een
lectuur te verschaffen, die niet alleen onderhoudend,
maar ook opbouwend is in de kennis en betrachting
van het eerie noodige", en de schrijver is zich bewust,
„hiermede een veld ter bearbeiding gekozen te hebben,
dat nog slechts voor een klein gedeelte ontgonnen is".
Dat mocht in die dagen wel gezegd worden. Tegenwoordig staat de zaak geheel anders. Het boekje was
een proeve. „Zoo het debiet mocht bewijzen," — zegt
het voorbericht — „dat wij den gewenschten weg
ingeslagen hebben, zullen wij gaarne nog meer stukjes
laten volgen, die een doorloopende voortzetting van
het onderhavige zullen uitmaken."
Uit den titel zou men niet licht den inhoud raden.
Men zou denken aan uitdrukkingen, kern- of zinspreuken, muurteksten, kortom : aan lets voor de
keuken geschikt of op de keuken toepasselijk. Toelichting der bedoeling is dus niet overbodig. En deze
wordt ook door den schrijver gegeven. Zij komt op
het volgende neer : In de keuken van Graaf Willibald
was elken avond een groot gezelschap bijeen. Dan
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vond men daar het geheele personeel, bestaande uit
een twintigtal personen, werkzaam in huffs, stal en
park, gezeten rond de lange keukentafel. Er werd thee
en koffie gedronken en veel gepraat, ja gebabbeld.
Achterklap en laster namen dan niet zelden mede plaats
aan de tafel, en aangezien er nogal eens verschil van
gevoelen onder de aanwezigen was, ontstond er niet
zelden ruzie. Die toestand mishaagde zeer aan den
Graaf en de Gravin, godvreezende menschen, die voor
hunne ondergeschikten het goede zochten. Zij peinsden
op een middel, om den avond voor hun personeel gezelliger en nuttiger te maken, maar konden het rechte
niet vinden. Na eenigen tijd echter kwamen zij ongezocht in aanraking met zekeren Zacharias, die op een
naburig dorp schoolmeester was geweest, maar wegens
zijne vroomheid en oprechtheid verdreven was en nu
van een klein jaargeld moest zien rond te komen. Bij
kennismaking bleek hij gaven en geschiktheid te hebben om met menschen om te gaan, en nu werd door
den Graaf aan dezen Zacharias de leiding van het
personeel in de keuken opgedragen. Dat ging best.
De ex-schoolmeester had weldra het vertrouwen van
het personeel gewonnen en hij wist het zoo in te
richten, dat de avonduren nuttig besteed werden. Met
toestemming van het personeel hield hij ook nu en
dan, terwiji alien om de tafel geschaard zaten, een
voordracht, naar aanleiding waarvan zich dan doorgaans
een gesprek ontspon. Op die wijze werden de avonden prettig en nuttig doorgebracht, en de leiding van
Zacharias werd door het personeel zeer gewaardeerd.
Twee van die voordrachten van meester Zacharias nu
zijn door De Liefde voor ruimer kring opgeteekend.
De eene heeft tot onderwerp Spreuken 9 : 10: „De
vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid", en
de tweede Spreuken 19 : 29: „Gerichten zijn voor de
spotters bereid en slagen voor den rug der zotten."
Met „Spreuken voor de keuken" is dus bedoeld :
woorden van den Spreukschrijver, op toepasselijke
wijze behandeld voor het personeel in de keuken.
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Was de weg, door den schrijver bewandeld, niet
goed ? Ik zou dat niet durven beweren. Is zijne poging
niet gewaardeerd ? Wij weten het niet. Hoe dit moge
zijn : de verdere voordrachten van meester Zacharias zijn
niet te onzer kennis gebracht.

De Zangstukjes.
De Liefde was niet alleen spreker en schrijver, hij
was ook dichter en zanger. We vernamen het reeds
van Van Oosterwijk Bruyn : „zijn schoone gedichten
bracht hijzelf op even schoone muziek". Reeds schreven
we eenige zijner liederen af, bestemd om gezongen te
worden onder begeleiding van orgel of piano. Ook
maakten we reeds kennis met zijne gedichten voor
kinderen, waarvan de meeste voorkomen in zijne leesboeken voor de school. In 1849 ving hij aan, die
gedichten, op muziek gebracht, uit te geven. De bundel
groeide allengs aan, en weldra telde men negen-enzeventig liederen, sommige vertaald, enkele naar een
lied van vreemden oorsprong bewerkt, maar de meeste
oorspronkelijk. Het zijn liederen voor school en huisgezin ; sommige voor jonge kinderen, vele voor oudere
kinderen, maar ook vele welke volwassenen graag zingen. Onder die voor de kleinen staat dit lied wel
bovenaan :
Klokje klinkt,
Vogel zingt,
Iedereen op zijne wijs.
Kind! ook gij
Zing daarbij,
Tot des Heeren lof en prijs.

Voor grootere kinderen bevat de bundel een rijken
voorraad. Ik herinner aan No. 4:
Er gaat door alle landen
Een trouwe Kindervrind.
Geen oog kan Hem aanschouwen,
Maar Hij ziet ieder kind.
De hemel is Zijn vaderland;
Hij is des Heeren afgezant.
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Natuurlijk bevat de bundel ook schoolliederen. En
verder veel liederen op de natuur en op de jaargetijden, b.v. het blijde No. 57:
Daar is hij, daar is hij, de lieflijke Mei!
Hij strooit weer de bloemen in bosch en op wei,
En drenkt weer de vloeren met geurigen dauw,
Bevolkt weer met zangers der hemelen blauw.

En het statige No. 22:
Ziet, hoe dansen,
Ziet, hoe glansen,
Ginds de sterren zilverrein,
Alsof ze ons zeggen zeggen wouden,
Dat wij ook komen komen zouden.
Daarboven moet het heerlijk zijn!

Ernstig en schoon is het 77ste lied :
Bekrans met loof u vrij den schedel,
Met eerlaurieren, versch geplukt:
Waar is de lauwerkrans, zoo edel,
Die niet de dood heeft afgerukt?
Waar is de staf der heerschappije,
Die voor de doodsknots niet bezweek ?
Waar is de feest- en prachtkleedije,
Die voor het grafgewaad niet week?

Om binnen ons bestek to blijven, besluiten we met
No. 67, De Liefde's berijming van Habakuks geloofslied :
Schoon de vijgeboom liegt,
En de wijnstok bedriegt,
En de olijfboom verderft,
En de kudde versterft:
Toch zal ik vroolijk zingen,
En in mijn God opspringen!

Nagenoeg 20 jaren na het overlijden van De Liefde
gaf zijn schoonbroeder, de heer C. R. Frowein, een
verzameling nagelaten liederen van De Liefde uit, onder

111
den titel „Liefdeklanken" 1 ) Er zijn 37 stuks. „Van de
meeste leverde hij de woorden en de muziek; van
andere alleen de woorden bij bestaande melodieen of
compositien ; van de overige de woorden alleen, waarbij
de muziek van mijne hand is" — zegt Frowein. Er
bevinden zich in deze verzameling 4 nummers uit de
„Zangstukjes" en 20 nummers uit den bundel „Geestelijke liederen" (waarover nailer) ; de overige liederen
zijn nieuw. Ouder die nieuwe zijn 4 Kerstliederen,
o. a. het schoone, bekende lied :
Een Kind is ons geboren!
Zijn Naam is Wonderlijk.
Hem is de troon beschoren
Van 't hemelsch koninkrijk.
Halleluja, Halleluja, Halleluja,
Van 't hemelsch koninkrijk.

Verder vindt men onder die nieuwe het aandoenlijke
Troostlied, waarmede de dichter zonder twijfel zichzelven en de zijnen in de eerste plaats heeft trachten
te troosten :
0, ween om hen niet, treurend hart,
Wier ziel juicht in Jeruzalem,
Door God verlost van al hun smart;
Zij zijn niet dood, maar leven Hem!

Het tijdschrift Timotheus.
In 't laatst van 1847 vatte De Liefde het plan op,
een Christelijk tijdschrift voor de jeugd op touw te
zetten. Swaan te Arnhem zou de uitgever zijn. Oorspronkelijk zouden enkele Christelijke vrienden daaraan
medewerken, maar van samenwerking is niet gekomen
en zoodoende vatte De Liefde de taak alleen op. Het
tijdschrift verscheen met 't- begin van 1849 en ontving
den naam „Timotheus", naar hem, „aan wien de Apostel
I) Amsterdam, litiveker & Zoon.
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Paulus die twee schoone brieven geschreven heeft", en
die reeds in zijn prille jeugd den strijd des geloofs
voerde, om welke reden hij aan de jeugdige lezers van
het tijdschrift ten voorbeeld werd gesteld, want amen
kan niet te jong zijn om God te dienen, maar men
kan zijn jonkheid wel verbeuzelen, en maken dat men
later geen lust heeft in den dienst des Heeren". Het
tijdschrift beleefde zeven jaargangen. De inhoud bestaat uit verhalen, gedichten, liederen, anecdoten,
raadsels, eenvoudige opstellen over geschiedkundige,
aardrijkskundige, natuurkundige en werktuigkundige
onderwerpen, zendingsgeschiedenissen, enz., enz.. Verhalen vormen het hoofdbestanddeel. Men weet, en zijne
talrijke, in omloop zijnde geschriften getuigen er van :
De Liefde was een meester in het vertellen. Naar de
verhalen grepen de jeugdige lezers algemeen het eerst,
en nog altijd zijn vele er van geliefd. De Amsterdamsche uitgever was zich van de aantrekkelijkheid der
verhalen zOO bewust, dat hij ze alle heeft overgedrukt,
nil afzonderlijk en dan gecombineerd ; vele zijn meermalen herdrukt. Tot de schoonste en meestgeliefde
verhalen mogen we rekenen : De verdrietige reis, De
Zangeres, Geloof en onderzoek, De rots der Moeder
(jaarg. I); De Geschiedenis van den jongen Epée, De
zwarte ziel en de blanke huid, Luisteren, De Vergelding (in jaarg. II), Het Knekelhol, De Rotstroon, Klara
en het roodborstje, De Savoyaard en de Aartsbisschop
(in jaarg. III) ; De jonge Scheepstimmerman, De jonge
Samaritaansche, Gods Raad is wonderbaar (in jaarg. IV) ;
De blauwe heer, De vier schrandere makkers, Onze
schuld (in jaarg. V) ; Het oude en nieuwe, De bedelknaap, Een corrector (in jaarg. VI); Bekeering van een
dief, Poccahontas, Een wijze nar (in jaarg. VII).
Om hier toch iets uit den rijken inhoud op te nemen,
schrijven we af : een opstel over het water, een der
anecdoten en het eerste der 8 coupletten van een der
liederen.
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HET WATER.

Welk een gewichtige rol speelt dit element in onze
schepping ! Dat zegt ons de Schrift reeds, als zij opmerkt, dat „de aarde uit het water en in het water
bestaat" (2 Petr. 3 : 5). En onze dagelijksche ondervinding bevestigt dat ieder uur. Wijzelf zijn wandelende
watervaten, want al onze vochten, ons bloed en onze
sappen, zijn toch eigenlijk niets anders dan water, met
andere bestanddeelen vermengd. De lieve lucht, welke
wij inademen, is almede van waterdampen doortrokken,
en aan den hemel hangen die groote gieters, de wolken,
die in gansche stroomen zich boven ons hoofd ontlasten. Wij, Hollanders, vooral kunnen er van spreken,
welk een element het water is. Wij kunnen ons niet
wenden of keeren, of het water spat ons bijna tegen
het hoofd of dreigt ons weg to spoelen van onze plaats.
Daar hebt gij vOO'r alle Bingen die groote, ruime, wijde
zee, die onze kusten bekabbelt of soms geweldig
rammeit. Deze beslaat reeds meer dan de helft van
de oppervlakte van onzen aardbol. Voegt men daarbij
nog de rivieren en meren, die als zoovele spiegels
de groote zaal onzer schepping versieren, dan komt
men tot het besluit, dat het water niet minder dan
tweederde gedeelte van de oppervlakte onzer aarde
inneemt. Graaft gij voorts in den grond, ja, al is het
ook in het steenachtigste gedeelte van een kurkdrogen
berg, zoo duurt het niet lang, of gij bespeurt, dat die
berg allesbehalve kurkdroog is, want overal borrelen en
springen de klare, heldere waterbronnetjes opwaarts, en
besproeien uwe schreden met verfrisschenden dauw. Ja,
neem zelfs het droogste voorwerp dat gij kent, een stuk
oud perkament, dat er verschrompeld en rimpelig uitziet
vanwege de droogte, en breng het aan een apotheker :
hij zal u door zijne instrumenten kunnen toonen, dat
er in dat droge perkament wel degelijk nog vochtdeelen
aanwezig zijn. Met e'en woord : er is geen ding in deze
wereld, of er is water in. De Schrift spreekt ook daarin
de waarheid : „de aarde bestaat uit en in het water".
De Liefde
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En welk een groote zegen is het water niet voor
ons ! Dat erkent gij eerst recht, wanneer gij, van dorst
smachtend, naar pomp, bron of beek snelt, om u aan
de frissche teugen te laven. Om niet te spreken van
de dankbaarheid, waarmede de door de zon verschroeide
planten en bloemen hare bladeren en kelken ten hemel
heffen, wanneer de malsche regen in koele, verfrisschende droppelen nedervalt! Voor eenigen tijd heb
ik eens getracht, de werking van het water in versmaat
te beschrijven. Ziehier een stuk van dat gedicht:
't Vernielt de dammen,
Het bluscht de vlammen,
't Verbieekt de sluizen,
Het reinigt de huizen.i
Men kan er mee plassen,
Men kan er mee wasschen
De jurken en jassen,
De doeken en dassen,
De hemden en rokken,
De kousen en sokken.
En in de vorst
Wordt het een korst,
Als een marmerblad,
Als kristal zoo glad;
Daar kan men op rijden,
Daar kan men op glijden,
Daar kan men op zwieren,
Daar kan men op slieren
Met sleden, op schaatsen,
Naar allerlei plaatsen;
Als een vogel zoo snel,
Als een kogel zoo fel:
Vooruit en gezwind,
Als de wind, als de wind,
Gezwind en vooruit
Met snorrend geluid.
En als het kookt,
En wasemt en rookt,
Dan stoomt het met macht,
Met razende kracht,
Langs ijzeren adren,
En wentelt de radren;
De hamers bonzen,
De wielen gonzen;
De siddrende spillen,

115
Zij snorren en trillen,
Zij raatlen en drillen ;
Zij kiappren en wappren
Al op en al neder,
Al heen en al weder,
Bij dag en bij nacht,
Door 's waters kracht.
Maar krachtiger nog en verkwikkender tevens
Is 't hemelsche water des eeuwigen levens,
Dat stroomt van de lippen van Jezus den Heer:
Wie daardoor gelaafd wordt, dien dorst nimmermeer.
DE AARTSBISSCHOP EN DE BOER.

Een keurvorst van Keulen, die tevens aartsbisschop
was, uitte eens een vreeselijken vloek, in de tegenwoordigheid van een eenvoudigen boer. Toen deze
zich hierover zeer verwonderde, vroeg de aartsbisschop,
wat de oorzaak zijner bevreemding was.
„Wel," — antwoordde de boer — „ik had nooit gedacht, dat een aartsbisschop vloekte."
„Ja," — zeide de keurvorst — „dat geloof ik wel,
maar gij moet ook begrijpen, dat, wanneer ik vloek,
ik dat niet doe in mijn hoedanigheid van aartsbisschop,
maar van prins."
„Zoo," — zeide de boer — „dat wist ik niet. Maar
vergun mij dan u een vraag to doen, namelijk deze :
als de prins eenmaal naar de hel gaat, waar zal dan
de aartsbisschop belanden ?"
NIEUWJAARSLIED.
Wat is de Heer toch trouw en goed,
En onzen lofzang waard,
Die weer een jaar ons heeft behoed,
Voor ramp en dood gespaard.
Wij bidden dan: „O Hemelheer!
Bewaar ons ook dit jaar nog weer!"

Het tijdschrift is in een goeden toon geschreven tot
aan het einde. Het bracht den jeugdigen lezers veel
belangrijks aan op allerlei gebied. Van onbeduidendheden hield het zich steeds verre, en het hoofddoel :
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de jongelieden voor den Heiland te winnen, werd nooit
uit het oog verloren. Niettemin is deze Timotheus omgekomen uit gebrek aan belangstelling: het aantal
abonne's nam langzamerhand af, zoodat het tijdschrift
niet meer bestaan kon, zooals • aan het slot van den
laatsten jaargang bericht wordt.
De Handwijzer.
In verband met de afspraken, in 1848 door De Liefde
gemaakt met eenige Christelijke Vrienden te Amsterdam,
nam hij in het volgende jaar maatregelen, om daar ter
plaatse een Christelijk Weekblad uit te geven, bepaaldelijk voor het y olk. Het eerste nummer verscheen
bij den aanvang van 1850. Het blad kwam uit in klein
folio, in twee kolommen. De inhtud was van gemengden aard , hij had meer een godsdienstige dan
een politieke strekking. Een eigenlijk nieuwsblad was
het niet. Uitgever was H. HOveker te Amsterdam. De
Liefde had aan dit zijn blad den naam gegeven van
„De Handwijzer", en wilde het doen dienen om in die
dagen van donkerheid en verwarring aan dwalenden
den weg des behouds te wijzen. Dat was de hoofdzaak , alles wat verder in het blad voorkwam, was van
ondergeschikt belang. 1)
Het blad was aanvankelijk niet onvoorspoedig. Zelfs
werd reeds in de tweede maand na de oprichting gemeld : „De Handwijzer wint meer en meer veld." Van
Gereformeerde zijde werd de invloed van De Liefde
echter niet bepaald met ingenomenheid gadegeslagen.
Op 31 Mei 1850 schreef J. A. Wormser, destijds de
voorman of althans een der voormannen van de Gereformeerde partij te Amsterdam, aan Mr. Groen van
Prinsterer : „De zaken 2) van Ds. De Liefde in zijn
1) De volledige titel was : „De Handwijzer, Volksblad tot nuttig en gezellig onderhoud. Redacteur J. de Liefde." Als medewerkers zijn genoemd
Ds. N. Beets, Ds. J. P. Hasebroek en Ds. 0. G. Heldring. Zie „De Ver.
Chr. Stemmen," 1850, blz. 487.
2) Wormser was deurwaarder. Vandaar misschien dat hij van „zaken" sprak.
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nieuwe kerkgebouw gaan voorspoedig. Hij trekt veel
yolk, ook uit den deftigen stand. Zoo wordt de Kerk
meer ontbonden ; alle kerkelijke inrichting en instellingen
meer uit de gemoederen weggenomen ; en het verbond
der genade, de vastheid en regel voor de gansche gemeente, uit het oog verloren, om plaats te maken voor
individueele opvattingen en beschouwingen, en voor
allerlei individueele gemoedswerkzaamheden en onderhandelingen met God. Ik voor mij zie geen heil dan
in het genadeverbond, dat de gansche Kerk omvat.
Dan heeft de Kinderdoop, waarvan de wettigheid hier
te Amsterdam door steeds meerderen betwijfeld wordt,
kracht en beteekenis, lieflijkheid en leven, ook als de
grondslag van de huiselijke- en schoolopvoeding; dan
ook eerst kan men dierbaarheid zien in Christen-staten
en Christen-natien, en erkennen dat de Heere rechtvaardig is, wanneer Hij Zijne oordeelen zendt over
volken, die grootendeels uit verbondbrekers bestaan,
en bij welke het verbreken des verbonds stelselmatig
geleerd en verdedigd wordt." 1 ) En speciaal wat „De
Handwijzer" betreft schreef hij op 23 Sept. d.a.v. aan
Groen : „Ik waardeer het alleszins, dat de hoogere
standen [door „De Nederlander"l goed worden ingelicht, maar stel er ook veel belang in, dat de in waarheid nog zeer groote schaar van geloovigen uit de
middel- en lagere standen worde bemoedigd, opgewekt,
bevestigd. „De Handwijzer" is daarvoor niet in alle opzichten geschikt. Men gevoelt dit, en zegt dat hij ten
opzichte van de Kerk naar alle zijnen wijst, en daardoor zijne lezers in het onzekere laat." 2)
Het antwoord van Groen geeft blijk van een ruimere
opvatting : „Ik zou met u wenschen, dat „De Handwijzer"
in het kerkelijke meer positief was ; anders vind ik
over 't algemeen, dat er veel goeds en nuttigs in voorkomt." 3) Groen maakte bij de uitgave dezer correspondentie in 1874 nog de volgende aanteekening bij zijnen
1 ) Brieven van J. A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van
Prinsterer, I, bl. 123. 2) Aid. bl. 137. ,3) Ald. bl. 138.
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brief : „Niettegenstaande zijn onkerkelijkheid was de
bestrijding van de Revolutie door De Liefde, op zijn
geniaal-populairen trant, van veel waarde." Groen
noemt verder in die aanteekening De Liefde een „onafhankelijk bondgenoot", en dat ter weerlegging van
„Het Handelsblad", dat de meening ingang trachtte te
doen vinden, als zou „De Handwijzer" in dienst van
Groen staan, waartegen De Liefde zelf reeds nadrukkelijk opgekomen was. ') Uit onze aanhalingen zijn
twee dingen duidelijk : 10. in het kerkelijke was De
Liefde zichzelf, en 2o. in de politiek stond hij vrijwillig en beslist aan de zijde van Groen van Prinsterer.
In de vergadering van „Christelijke Vrienden" van
Oct. 1850 werd gesproken over het al of niet voortbestaan van „De Handwijzer". De Liefde verklaarde,
dat de inkomsten van het blad niet geevenredigd waren
aan den tijd, lien hij er aan moest besteden, zoodat hij
de redactie wenschte neer te leggen. Men was echter
algemeen voor voortzetting op den bestaanden voet en
benoemde een commissie, welke zou moeten zorgen,
dat aan den redacteur een vast honorarium werd uitgekeerd. Die commissie van beheer, bestaande uit de
heeren Van Eik, De Marez Oyens en Giilcher, bepaalde
het honorarium op f 1600. Intusschen trad Wormser
met Htiveker en T. M. Looman in onderhandeling over
een nieuw weekblad. Die poging mislukte wel, maar
leverde toch het bewijs, dat de Gereformeerden het
blad kwalijk gezind waren. De omstandigheden kwamen
hen te hulp. De inkomsten namelijk waren nauwlijks
voldoende tot dekking van het honorarium. Om het
blad in stand te houden, wilde men nu trachten tot
een vergelijk te komen, ten einde het aantal abonnementen vermeerderd te zien. En zoo vinden we De
Liefde dan op 16 Mei 1851 in de woning van Wormser,
om met dezen over de belangen van het blad te raadplegen. Wormser vond dit een geschikte gelegenheid,
om hem alle bezwaren mede te deelen, welke hij tegen
1)

Brieven van Wormser, I, bl. 138.
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zijnen arbeid had, waarop De Liefde verklaarde bereid te zijn, zich van schrijven in anti-kerkelijken geest
te onthouden. Hij gaf daarbij te kennen, zOO weinig
vijandig tegen de Kerk gezind te zijn, dat hij wel tot
de Hervormde Kerk zou willen overgaan, mits men
hem de noodige vrijheid van beweging toestond.
Wormser deed, alsof hij die verzekering aannam, maar
in werkelijkheid geloofde hij ze niet, want hij schreef
aan Groen : „De Liefde . . . . Gereformeerd ! De Handwijzer . . . . kerkelijk ! De dzaken beginnen inderdaad een
zeer ernstige houding aan te nemen, en vereischen
meer en meer omzichtigheid, opdht wij het rechte pad
bewaren. Mij dunkt, De Liefde moet, alvorens lid van
de Gereformeerde Kerk te worden, in zijn schrijven en
prediken maar eerst gedurende eenigen tijd blijken van
zijn sympathie voor die Kerk geven." ')
In Juni d. a. v. werd door Wormser nader met De
Liefde en het commissielid Gtilcher over het blad
geconfereerd. In zijn verslag over die conferentie
schrijft Wormser aan Groen : „Wij zijn overeengekomen,
dat het blad bepaaldelijk het kerkelijk standpunt zal
aannemen ; het nieuwe programma zal door mij gesteld
worden ; de beginselen zullen met bestemdheid aangegeven, maar de schijn eener eigenlijke verandering
van beginselen vermeden worden. Ds. De Liefde zal
trachten, van „De Handwijzer" een „Nederlander" in het
klein te maken. De romantische verhalen zullen wegvallen, en vervangen worden door de mededeeling van
belangrijke voorvallen, in onze vaderlandsche of in
de kerkelijke geschiedenis vermeld, martelaars-historian,
enz. In een woord : „De Handwijzer" zal zich een ander
publiek voorstellen ; niet de eigenlijke wereld, maar
het publiek van „De Nederlander," doch met dit onderscheid, dat „De Handwijzer" tot de laagste, „De Nederlander" tot de hoogste standen spreken zal. „De Handwijzer" zal trachten, het oor te winnen van de godvruchtigen onder de dienstbaren, arbeiders, handwerks1)

Brieven van Wormser, I, bl. 216 en 217.
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lieden enz., en dan aan deze zelve overlaten om het
blad in handen te geven aan kameraads en bekenden,
wier harten nog niet voor de waarheid gewonnen zijn."
Aan het slot voegt Wormser aan zijne mededeeling
toe : „Ik heb geen vol vertrouwen, dat al die goede
voornemens verwezenlijkt zullen- worden." ') Groens
antwoord op die mededeelingen luidt: ,,Met belangstelling las ik uw bericht omtrent de conferentie met
De Liefde. Indien „De Handwijzer" aan die geopende
uitzichten beantwoordt, zal het mij, met u, zeer aangenaam zijn. Intusschen acht ik een gestadig en werkzaam toezicht niet dvertollig, of, beter gezegd, onmisbaar." 2)
Onder die zoogenaamde „romantische verhalen",
door Wormser afgekeurd, hebben we te verstaan eenige
verhalen, welke als feuilleton (gelijk men zulke stukken
tegenwoordig noemt) in „De Handwijzer" zijn opgenomen, en die daarna afzonderlijk zijn uitgegeven, z. a. :
„De vluchteling", het verhaal van de lotgevallen en
de bekeering van een Pruisischen deserteur , „De
Vredemaker" , verder : „Magdalena of de kracht der
genade", enz.
Voor we de opheffing van „De Handwijzer" mededeelen, vermelden wij even wat Da Costa er in een
brief aan Groen van 6 Sept. 1850 over schreef : „Intusschen blijft het meer dan ooit, dunkt mij, zaak, de
hand aan een goede journalistiek te houden. „De Nederlander", „De Handwijzer" en andere dag- of weekbladen
kunnen in deze dagen nog goede diensten doen." Bij
dat woord „De Handwijzer" maakt Groen de volgende
aanteekening : „Onder redactie van den bij uitnemendheid begaafden Ds. De Liefde. Te midden van veel
strijd en leed, kloekmoedig en blijmoedig evangeliebelijder. Verscheidene zijner echt-evangelische en tevens
van vernuft tintelende geschriften hebben blijvende
waardij." 3)
1) Brieven van Wormser, I, bl. 219.
2) Ald. bI. 220 en 221.
3) Brieven van Da Costa, medegedeeld door Groen van Prinsterer, II, blz. 9.
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Intusschen, aan het toezicht, door Groen aanbevolen,
zal wel niets ontbroken hebben. Is hierop soms ook
van toepassing het woord van Ds. N. H. de Graaf :
„Als men lets dood wil maken, dan moet men het
kerkelijk maken ?" Hoe dat zij, nog in hetzelfde jaar,
waarin het blad „een kerkelijk standpunt" heette ingenomen te hebben, hield het op te bestaan, en toen
richtte De Liefde in voile onafhankelijkheid een eigen
maandblad op, vraarover straks. Even with- zijn einde,
geraakte het biaadje nog in een geruchtmakende
zaak betrokken. De Liefde had het redacteurschap
overgedragen aan zekeren P. Dekker Jr., die als zoodanig het blad redigeerde van 1 Mei tot einde Juli
1852. Deze man nu ging in Augustus van dat jaar tot
de Roomsche Kerk over, wat leidde tot een onaangename gedachtenwisseling in de Christelijke bladen.
Des Christens Ontvangst en Uitgaaf.

De Liefde's werkzaamheid — er is boven door ons
reeds op gewezen — bepaalde zich niet tot Amsterdam.
Integendeel, hij ging, zoo het hem mogelijk was, overal
waar men hem riep, steeds bereid uit te deelen van
hetgeen de Heer hem geschonken had. Zoo kwam hij
dan ook op 10 Jan. 1850 te Leiden en verkondigde
daar het Evangelie. Na afloop der samenkomst vernam
hij, dat daar voor een of ander Christelijk belang een
loterij zou worden gehouden , een loterij „met nieten".
Dehzelfden avond nog — zoo vertelde men mij —
zette hij zich neer, en schreef aan een stuk door
het kostelijk boekje : „Des Christens Ontvangst en
Uitgaaf. Eenige bladzijden uit het dagboek van eenen
Proponent." Den volgenden morgen gaf hij de kopij
ten geschenke aan de commissie voor die verloting.
Of de zaak zich precies zOO heeft toegedragen, daarvoor kan ik niet instaan, maar zeker is : het boekje
is uitgegeven door de Vereeniging voor Christelijk
armbezoek, genaamd „Broederliefde" en gedrukt te
Leiden bij J. H. Zitman in 1850, en het heeft, volgens
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hetzelfde verhaal, gediend voor genoemde verloting,
waardoor deze nu werd een verloting „zonder nieten".
Het verscheen op 3 Febr. 1850. 9
In den vorm van een verhaal wordt het woord van
den Heiland tot Zijne discipelen : „Gij hebt het om
niet ontvangen, geeft het om niet !" verklaard, als
geldende ons menschen in het algemeen en den dienaar
des Evangelies in het bijzonder. Een bejaard Evangeliedienaar, Oom Adriaan geheeten, wiens geheele zijn en
doen de toepassing is van dat veelbeteekenende woord
des Heilands, krijgt zijn neef, den jeugdigen Proponent
Benjamin, bij zich, om hem ter zijde te staan in zijn
arbeid in het dorp Tegenburgen. Den Zondag na diens
aankomst neemt zijn oom genoemde woorden des
Heilands tot tekst. Het volgende is een fragment zijner
rede : „Toen wij geboren werden, was de moederschoot
reeds bereid, de wieg gespreid, het kleed geweven,
alles wachtende op onze komst. Hadden wij dat zoo
vooruitbesteld ? Of hadden wij iemand last gegeven,
het voor ons te koopen op rekening? Vervolgens
opgroeiende hadden wij een moeder, die ons verzorgde ,
een varier, die voor ons arbeidde ; een dak, dat ons
beschutte ; een spel, dat ons vermaakte ; een tucht, die
ons opvoedde ; vrienden, met wie wij ons lief deelden
en aan wie wij ons Teed klagen konden. En wat brachten
wij mede in onze hand, om den Ge yer een vergoeding
te schenken voor dat alles? Noemt mij de koopsom, of
toont het mij aan, wat wij daarvoor in ruil gegeven
hebben ! Is er met ons een accoord gemaakt, eer de
Heere God Zijn zon over ons deed opgaan ? Heeft
Hij vooraf een verdrag met ons gesloten, eer Hij den
regen gaf en onze harten vervulde met spijze en
vroolijkheid ? Neen, ik meen, dat het anders is ! Er
wordt geademd, er wordt geleefd, er wordt gegeten
en gedronken, er wordt gearbeid en ingezameld, er
1) Het boekje is vele malen herdrukt en behoort tegenwoordig tot de
uitgaven van Bredêe te Rotterdam, die het voor 10 cents verkrijgbaar stelt.
Ik heb hier naast mij liggen den zesden druk, maar deze is ten gevolge
van slechte correctie zOO ontsierd door drukfouten en uitlatingen, dat het
ergerlijk is.

123
wordt genomen en genoten, ter linkerzijde zegen op
zegen, en ter rechterzijde weldadigheid op weldadigheid, van den morgen itot den avond, van de wieg
tot het graf . . . . en wie kan zeggen : hier is de prijs,
waarvoor ik het ontvangen heb ? Ja, ik ga nog verder.
Wij hebben niet alleen geen prijs gegeven, maar wij
hebben ondank en tegenspoed en oproer daarvoor in
de plaats gesteld. Want er wordt maar geleefd en
genoten alsof het alles vanzelf komt, en alsof het niet
anders behoort te wezen, dan dat de zon ons dient
en de regen ons zijn hulpe schenkt. Als men het lieve
brood gegeten en den beker gedronken heeft, dan
wischt men den mond af, en gaat naar buiten, en
werkt en zwoegt, en lacht en springt, en vloekt en
Scheldt . . . .
„En wanneer ik mij nu onpartijdig tusschen God en
ons stel, dan kan ik wel eens vragen : wat mag lien
hoogen God toch bewegen, om maar altijd voort te
gaan met zegen en weldadigheid uit te gieten over
zulk een boos en wederhoorig geslacht ? Want wie is
er, die een paard houden wil, dat achteruitslaat, of
een hond, die hem naar de keel vliegt ? Zal hij het
eerste niet aan den vilder geven en den laatsten een
Steen om zijn hals binden en hem in de zee werpen ?
Maar zoo doet nu de Heere God niet met ons, loch
Hij zegent en geeft mildelijk, lankmoedig zijnde en
niet verwijtende. Maar als ik dan vraag, wat Hem
daartoe beweegt, zoo zie ik, dat dit niets anders zijn
kan dan Zijne groote en oneindige liefde, die Hij in
Zijnen Zoon Jezus Christus heeft geopenbaard. Dezen
heeft Hij gezonden tot een verzoening voor de zonden
der wereld, en Hij is een schuldoffer geworden voor
de schuldigen, opdat de zonde hare straffe en de wet
haren eisch en de gerechtigheid Gods hare voldoening
bekome. Zoodat God nu een ruime baan heeft om
zondaren te kunnen zegenen en doodschuldigen wel
te doen, zonder dat Hij ophoudt God te blijven, die
heilig is in Zijn richten en rechtvaardig in Zijne oordeelen."
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Zoo sprak Oom Adriaan. Zijn rede scheen weinig
indruk te hebben gemaakt, doch de Propohent nam
het gesprokene ter harte en; leerde den zin allengs
verstaan. Maar nu mbest hij ook de tweede heeft van
's Heilands wooed : „Geeft het om niet," leeren begrijpen en . . . . leeren beoefenen. Zijn oom maakte
hem duidelijk, dat uit „om-niet-ontvangen" moet
voortvloeien : „om-niet-geven." De reden waarom
er zoo weinig „om-niet" gegeven wordt, ligt eenvoudig daarin, dat er zoo weinig „om-niet" ontvangen
wordt. En dat is een moeilijke les : wij willen ten
minste lets voor onze moeite hebben, al is het dan
slechts een glimlach of een handdruk. Dat komt, omdat
wij niet doordrongen zijn van het besef, dat we alles,
wat we zijn en hebben, „om-niet" hebben ontvangen. „Wat men met doen, met zuren arb.eid, verworven heeft, dat deelt men noode en dan slechts
onder veel zuchten uit; wat men „om niet" ontvangen
heeft, dat geeft men gemakkelijk." De Proponent heeft
dat in 't eind ingezien, en daarvoor werd zijn leven
en werk gezegend voor hemzelven en voor anderen.
Dit boekske bevat, niet het minst in de gesprekken
tusschen oom en neef, een schat van Evangelische
wijsheid. leder Christen, maar vooral ieder Evangeliedienaar, behoorde het grondig te kennen. Maar het
laat ook licht vallen op den aard van De Liefde's
prediking en verklaart den zegen, die daarvan uitging.
Zijn prediking was geen verkondiging der Wet ; zoo
weinig, dat men zich de mogelijkheid niet kan voorstellen, dat in een godsdienstoefening, door hem geleid,
de Wet zou worden voorgelezen. Hij wilde dan ook
niets weten van vraag en antwoord van den Catechismus :
„Waaruit kent gij uwe ellende ? Uit de Wet." i iij zette
daarvoor in de plaats : het kruis van Christus. Zijn
prediking was evenmin confessioneel, al zette hij de
confessie geenszin g op zijde, zie o.m. bladz. 70-74.
Een dor betoog, een droge redeneering, waarin voor vele
hoorders zoo weinig zielevoedsel is, zou men van hem
niet hooren. Neen, schering en inslag zijner prediking
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was steeds de oneindige liefde Gods tot zondaren, tot
alle zondaren, in onzen Heere Jezus Christus. Hij
schepte dus levend water uit de onuitputtelijke bron
van Gods genade, welke God vloeien doet „om niet".
We zeiden het in den aanvang reeds : de ontferming
Gods is de gouden draad, welke men ziet heenloopen
door al zijne geschriften, dus ook door zijne leerredenen.
Almanak voor Hart en Huis.
Gelijk Heldring te beginnen met 1848 gedurende
eenige jaren zijn „ yolks-Almanak voor tijd en eeuwigheid" uitgaf, zoo gaf De Liefde te beginnen met 1850
zijn „Almanak voor hart en huis" uit. Op den kalender
met dagteksten volgde daarin steeds eenige Christelijke
lectuur, door Dr. Wumkes terecht „Christelijke yolkslectuur van de beste soort" genoemd ; echt-Bijbelsche
gedachten, in proza of poezie, verstaanbaar voor iedereen, practisch en opbouwend. De lectuur in den Almanak
voor 1850 vangt aan met het volgende stukje : Hart
en Huis. Twee belangrijke zaken, dunkt mij, waarbij
een mensch aan het begin, het midden en het einde
van het jaar wel eens mag stilstaan. Ten minste, ik
voor mij ken al geen gewichtiger stukken in mijn Leven
dan deze twee, en ik geloof, dat er wijze mannen ten
alien tijde geweest zijn en nog zijn, die hierin met mij
eensluidend denken. Zeker zou men ook een menigte
van andersdenkenden kunnen aantoonen, die wellicht
tot zichzelven gezegd hebben : „Om mijn hart zal ik
mij dit jaar niet bekommeren en met mijn huis zal ik
mij niet veel bemoeien." Maar ik vind dit een zeer
treurig en onverstandig voornemen, en ik mocht den
zoodanigen in dezen Almanak wel een stemme der
waarschuwing medegeven op reis, die hen overal en
overal vervolgde, en hun nacht noch dag rust liet, totdat
zij begonnen in te zien, dat het hoog tijd en hoog noodig
is, zich om zijn hart te bekommeren en met zijn huis
te bemoeien. Ten minste, dat was het gevoelen van
tden wijzen koning, die placht te zeggen : „Behoed uw
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hart boven al wat to bewaren is, want daaruit zijn de
uitgangen des levens." En van het huis zeide hij :
„Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door
verstandigheid bevestigd." — Er volgen dan korte
stukjes over de onderwerpen : lk heb een hart. Ik heb
een huis. Mijn hart is geen nevenzaak. Mijn huis is
geen bijzaak. Waar zal mijn hart zijn ? Waar zal mijn
huis zijn ? Zoo hart, zoo huis. Enz. Uit denzelfden
Almanak nemen we hier het volgende gedicht over :
DE HUISVRIEND.
Weizalig is de woning,
Gezegend is de disch,
Waar Christus heerscht als Koning,
En Gast en Huisvriend is.
Waar ieder lid bij dag en nacht
Hem hartlijk, hartlijk welkom acht!
Daar heerschen goede zeden,
Die eerbaar zijn en fijn,
Daar hoort men goede reden,
Die rein en lieflijk zijn.
Want wie daar toon en wetten geeft,
Is Hij, die in den hemel leeft.
Daar zal men rijkdom vinden
Van eehte huwlijkstrouw,
En liefdekoorden binden
Daar 't hart van man en vrouw :
Want de eerste in die verbintenis
Is Hij, die de Amen; Amen is.
De kindren vroeg reeds staamlen
Zijn naam aanbiddingswaard,
En beter schat verzaamlen
Dan wijsheid dezer aard.
Want wie als Huisvriend wordt bemind,
Is Hij, de groote Kindervrind.
Daar leeren maagd en knechten,
Hoe Hij voor hen ook leeft,
Gelijke liefde en rechten
Aan vrije en dienstknecht geeft.
En hoe Hijzelf, de Zondaarsvriend,
Op aarde 't meeste heeft gediend.
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Daar wordt geen tijd versleten
In Jaffe zotternij,
En God niet snood vergeten
In booze spotternij.
Want voor den Heer der heerlijkheid
Is in dat huis een troon bereid.
Daar wordt geen twist gevonden,
Die tusschen twee vernacht;
Daar is voor alle zonden
Vergeving aangebracht.
Want Hij, die hart en huis vervult,
Is zelf de Uitdelger aller schuld.
Daar is in alle lijden
Een Trooster, die niet faalt,
Die licht geeft en verblijden,
Zelfs waar de doodsnacht daalt.
Want Hij, wiens gunst dat huis bestraalt,
Heeft op den dood gezegepraald.

Gezegd onderwerp „Hart en Huis" komt in elken volgenden Almanak terug. Zoo spreekt die voor 1851 over
Huiselijkheid, Hartelijkheid, de Voeding, de Kleeding,
de Opvoeding, enz. Die voor 1852 handelt o. a. over
Gezelschap, Trouwen, Nood en Staatkunde. Sprekend
over laatstgenoemd onderwerp, zegt de schrijver: „Gij
hebt misschien tot heden gemeend, dat de staatkunde
in niets antlers bestond dan in gedurig uit to kijken
of de koning en de ministers wel op hun post staan,
en zich zoo gedragen als gij 't begeert. Maar dat is al
een zeer bekrompen staatkunde ; het woord beduidt
veel meer : staatkunde is eenvoudig kunde of kennis
van den staat. Nu is 't evenwel openbaar, dat er al
velerlei staat in de wereld is, zooals : 1 o. de staat
uwer ziel voor de eeuwigheid ; 2o. de staat van uwe
gezondheid ; 3o. de staat van uw huis ; 4o. de staat
der Kerk, en 5o. de staat van koning en land." — In
den Almanak voor 1853 bepaalt de schrijver zijne lezers
o. a. bij : Een schat, Lectuur en Opvoeding. Men vindt
daarin ook het
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LIED DER VERWONDERING. ')
Ja, Heer! dat mag een wonder heeten,
Een wonder Uwer sterkte en macht:
Ik ben er nog, zoo teér van maaksel,
Zoo zwak van moed, zoo klein van kracht !
Gevallen is zoo meen'ge ceder,
Geknakt zoo meen'ge eikenstam :
En ik — ik mag nog ademhalen,
Daar God mij in Zijn hoede nam.
Ja, Heer! dat mag een wonder heeten,
Een wonder van Uw wijs beleid :
Mijn dwaasheid had mij duizend nooden
En duizend dooden toebereid,
Maar Gij boogt recht wat ik verkeerde ;
Wat ik bedierf, hersteldet Gij;
En waar ik mijnen voet verstrikte,
Daar maaktet Gij mijn schreden vrij.
Ja, Heer! dat mag een wonder heeten,
Een wonder Uwer trouw en zorg:
Gij waart me een Leidsman aan mijn zijde,
Waar listig zich een slang verborg.
Gij hebt in stormen en gevaren,
Door mijn verstand niet eens bevroed,
Mij sluimrend • in Uw arm gedragen,
Gelijk een teedre moeder doet.
Ja, Heer! dat mag een wonder heeten,
Een wonder der barmhartigheid :
Dat Ge aan den wortel van mijn leven
Nog niet de bijl hebt aangeleid ;
Dat Ge al mijn ongerechtigheden,
Zoo lang genadig hebt geduld,
En mij, die al Uw gunst verbeurde,
Met spijze nog en vreugd vervult.
0, leer mij inzien in die wondren,
Opdat mijn hart Uw naam vereer,
En, in aanbidding neergezonken,
Volkomen zich tot U bekeer!
0, geef mij wijsheid, om to merken,
Waartoe dit alles mij geschiedt,
Opdat mijn hart van goede werken
Een rijken, vollen oogst U biedt!
1)

Zie „Liefdeklanken" No. 28. Het heet daar: Lied der Overwinning.
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De Almanak voor 1854 bepaalt den lezer o. a. bij de
cholera, waarmede God in het verloopene jaar ook
weder ons land bezocht had, en hem wordt toegewenscht
te verstaan : dat hij in een land leeft, waar de dood
hem elk oogenblik onvoorziens overvallen kan ; dat
het voor hem hoogst wenschelijk is, een vrede te bezitten, die sterker is dan de cholera ; dat het niet zijn
kracht of wijsheid is, die tot dusverre de cholera van
zijn huis geweerd heeft, maar de ontfermende God ;
dat God hem heeft gespaard, niet, omdat hij beter is
dan degenen die omgekomen waren, maar opdat hij
tijd zou hebben in te zien, dat hij evenzeer den dood
verdiend heeft als zij, en dat hem een onschatbaar
voorrecht geschonken is, zoo hij mocht behooren onder
degenen, die in een goede verstandhouding staan met
Hem, die alleen machtig is, hem van den dood te bewaren, of, sterft hij, hem 'uit den dood te verlossen. 1)
Wij besluiten dit overzicht met een citaat uit den
laatsten Almanak, dien voor het jaar 1855:
DE TURKEN.

De Turken staan in de geschiedboeken van ons geslacht slecht aangeschreven, en 't is ook geenszins mijn
voornemen, hier een lofrede op hen te schrijven.
't Wordt meer dan tijd, dat zij de poort van Europa
weer uitgejaagd worden, welke zij zoo gewelddadig,
nu vier eeuwen geleden, binnengedrongen zijn. Zij
schijnen dit ook zelf te verwachten, want de bres,
waardoor de eerste Turksche sultan Konstantinopel is
binnengerukt, is nog altijd open, en zij hebben die
nooit durven herstellen, omdat er onder hen een profetie
in omloop is, dat zij door diezelfde bres weer zullen
moeten ontvluchten. 't Schijnt dan ook, dat de God
des hemels en der aarde zich begint op te maken, om
de toebereidselen tot die verjaging te treffen, en den
weg naar het land der belofte, sedert eeuwen door die
1) Er bestaat een leerrede van Ds. De Liefde, gehouden in 1853, in dien
choleratijd. Onderwerp : „De Cholera, eene roede in de hand des Heeren."
Tekst Amos 3 : 6b.
De Liefde

9
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ongeloovigen versperd, vrij te maken voor zijn oude
yolk. Hoe eer dit geschiedt, hoe blijder wij zullen zijn,
want al deze dingen moeten voorafgaan, eer de groote
Koning komen kan, dien wij met reikhalzend verlangen
op de wolken des hemels verwachten.
Maar wanneer nu de Turken uit Europa zullen verjaagd zijn, zullen er dan geen Turken meer in Europa
gevonden worden ? Ach, ware dit zoo ! want er wonen
nog ruim zooveel Turken buiten als in Turkije. Ja,
misschien zijt gij, die dit leeft, wel zeif een Turk, en
mogelijk wel een sultan onder de Turken!
Ik een Turk? Ik dien immers geen stomme beelden 1
De Turken ook niet.
Maar ik dien den eenigen God, Schepper van hemel
en aarde !
De Turken ook.
Maar ik vereer den Heereqezus !
De Turken ook, alleen niet genoeg, en gij wellicht
ook niet.
Maar ik ben een fatsoenlijk mensch, en drink mij
nooit dronken !
De Turken ook niet.
Maar ik geloof in een Leven na dit Leven !
De Turken ook.
En ik bereid inij hier voor een zaligen hemel !
De Turken ook:
Ja, maar mijn hemel is beter !
Zooveel te erger, dat gij er niet beter naar leeft.
En nog iets : ik geloof in de predestinatie !
De Turken ook. Zoo ziet gij, dat gij met al deze
dingen nog een rechte Turk zijn kunt, en mogelijk zijn
er nog meer punten van overeenkomst tusschen u en
de Turken ; bijvoorbeeld :
De Turk neemt van den Bijbel aan, al wat hem belieft — en gij ook.
De Turk ziet in Jezus niets meer dan een schepsel
— en gij ook.
De Turk wil van geen verzoening in het bloed des
kruises weten — en gij ook niet.
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De Turk is een ongemakkelijk heer, dien men niet
te na moet komen — en gij ook.
De Turk kan in zijn huis soms als een tiran te werk
gaan — en gij ook.
De Turk voedt zijn kinderen vaak voor moord en
doodslag op — en gij ook.
Weshalve, indien gij de Turken zoo gaarne uit
Europa wenscht te verdrijven, gij al dadelijk met den
Turk in uw eigen hart en huis beginnen kunt.

Eene geschiedenis onzer dagen.
Wij hebben boven gezien, dat Wormser de „romantische verhalen" uit „De Handwijzer" had weten verwijderd te krijgen. Hij was de eenige niet, die destijds
aan zulke verhalen geen plaats in de Christelijke lectuur
wenschte toegekend te zien. Ds. De Liefde dacht
daarover anders, maar hij was ook in menig opzicht
zijn tijd vooruit. Of nu het verhaal, welks titel hierboven staat, een plaats had gevonden in „De Handwijzer", valt niet meer na te gaan. Genoeg : het is door
De Liefde uit het Fransch vertaald, en hij heeft zich
over de uitgave als volgt verantwoord : „Het zijn slechts
weinige woorden, welke ik heb laten voorafgaan, om
dit werkje van den mij onbekenden Franschen schrijver
bij het Nederlandsch publiek in te leiden. Het behelst
een verhaal, dat aan de eene zijde de heilloosheid eener
ongodsdienstige opvoeding en van een leven in den
dienst der wereld, en daartegenover de voorrechten
van een stil, eenvoudig, huiselijk leven in den dienst
van God in het licht stelt. Het wereldsche leven, dat
hier geschilderd wordt, verplaatst den lezer naar Parijs,
dat middelpunt van Frankrijks weelde en beschaving,
maar ook van Frankrijks lichtzinnigheid en zedeloosheid. Uit dien hoofde dragen de tooneelen, welke hier
voorkomen, verven en tinten, die voor een Hollandsch
oog misschien wat te sterk schijnen. Ik houd mij echter
overtuigd, dat licht en bruin hier volstrekt niet overdreven zijn, en dat ieder jongeling, die de wereld staat
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in te treden, hier naar waarheid het einde beschreven
ziet, waartoe ook hij komen kan, wanneer hij zijn weg
niet naar de beginselen der H. Schrift inricht. Ik geloof waarom, dat dit verhaal, hetzij dan verdicht of
niet, ook in ons land wezenlijk nut kan stichten, en
wensch van harte, dat het jets moge bijdragen tot bevordering van een beteren geest, dan wij tot heden
van onze Fransche naburen bekomen hebben.
„Wat den romantischen vorm betreft, waarin het verhaal gekleed is, mag ik verzekeren, dat ik daarin hoegenaamd niets aanstootelijks gevonden heb voor het
Christelijk gevoel. Wanneer in ons verhaal de liefde
der beide kunnen kennelijk de hoofdzaak uitmaakt, en
wel in Bier voege, dat alles er op ingericht is, om de
driften en hartstochten der lezers in beweging te
brengen, dan is zulk een lectuur, hoe bevallig overigens
ook, zonder twijfel even schadelijk als zondig te noemen.
Maar wanneer een verhaal onmiskenbaar de strekking
heeft, om de ellendigheid eerier liefde buiten God in
het Licht te stellen, dan aarzel ik niet te verklaren, dat
ik zulk een lectuur een behoefte van onzen tijd acht
te zijn. Ik zie niet in, waarom men schromen moet,
van een Christelijk standpunt, ook ten aanzien van het
kiezen van een echtgenoot, wenken en waarschuwingen
te geven, en waarom het ongeoorloofd zou zijn, die
wenken en waarschuwingen in den vorm van een verhaal in te kleeden. Ik acht het tenminste geenszins
onwaarschijnlijk, dat een jonkman of een jongedochter,
die op het punt staat van een liefdesverbintenis, louter
op wereldschen grand, aan te knoopen, tot ernstig en
heilzaam nadenken gewekt wordt, wanneer deze bladen
hem of haar tijdig onder de oogen komen. En mocht
de uitkomst bewijzen, dat ik mij in de gunstige uitwerking. van dit boek niet bedrogen heb, zoo zal ik
den tijd en de moeite geenszins nutteloos verspild
achten, welke ik besteed heb aan het vertalen van dezen
Christeljken roman."

Het boek zelf kunnen we hier buiten bespreking
laten, daar het buiten het leven van den vertaler om-
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gaat. Dat deze zichzelf durfde zijn, leert het bovenstaand voorbericht.

De Verteller en De oude Dina.
In 1851 verschenen er van De Liefde weer een paar
leesboekjes voor de lagere school. Het eerste was
„De Verteller". Het boekje is 188 bladzijden groot en
bevat zestig lesjes. De kinderen geraken door deze
lectuur in kennis met allerlei landen (waaronder Arabie
en China) ; met allerlei steden (waaronder Haarlem,
Genua, Joppe, Londen, Jerusalem, Portsmouth en Napels) ;
verder met allerlei merkwaardigheden (z. o. het Lago
Maggiore, een Buddha-tempel), enz. Zulke lesjes worden
afgewisseld met verhalen over belankrijke personen
(waaronder Stephanus, Luther enz.), en met verdichte
verhalen, z. a. het bekende verhaal van Androkles en
het verhaal van den „Buiger".
Aan het slot van „De Verteller" wordt verhaald van
de oude Dina. Deze was voorheen brievenbestelster
geweest. Op zekeren dag werd zij in een Bosch, dat
zij moest passeeren, door slechte lieden overvallen,
van haar brieventasch beroofd en tegen den grond
geworpen, waarbij zij haar been brak. Nu kon zij haar
werk niet meer doen, maar zij kreeg een klein pensioen en kon rondkomen. Zij wilde graag voor anderen
nuttig zijn en noodigde kinderen van het dorp bij zich,
om hen te vertellen. De kinderen hoorden hare verhaaltjes graag ; later heeft een barer jeugdige vriendjes
die opgeschreven en ze zijn nu door den schrijver
voor ruimer kring bijeengebracht. Hij heeft daarom
deze verzameling naar haar „De oude Dina" genoemd.
Het boekje had de bestemming om aan „De Schoolvriend" vooraf te gaan, waarom de inhoud dan ook
van eenvoudigen aard is. Het boekje was eertijds zeer
naar den smaak der kinderen ; of het nog in gebruik
is en bevalt, is mij onbekend. Onder de twintig stukjes
zijn enkele gedichten, o. a. „De vaderlandsche knaap",
een navolging van 't bekende : „Mijn vader had een
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houwer". Het gedichtje van De Liefde vangt aldus aan:
Mijn vader heeft een Bijbel,
Een foliant.

Het laatste lesje van 't boekje bestaat uit het gedichtje : „Gods lof uit de schepselen", en luidt aldus:
De boompjes, die groeien,
De bloempjes, die bloeien,
De stroompjes, die vloeien,
't Looft alles den Beer.
De koetjes, die loeien,
De windjes, die stoeien,
De kipjes, die broeien,
Vermelden Zijn eer.
De vooglen, die zingen,
De mugjes, die springen,
In duizenden kringen,
't Looft alles den Heer.
Hoeveel zegeningen,
En kostlijke Bingen,
Die we alien ontvingen,
Vermelden Zijn eer.
De heuvlen en dalen,
De goudene stralen,
Bij 't rijzen en dalen
Der zon in haar pracht,
De blijde koralen
Der boschnachtegalen,
Lofzingend verhalen
Gods goedheid en macht.
Mijn voedsel en kleeren,
Mijn spelen en leeren,
Mijn bedje van veeren,
Zoo zachtkens gespreid,
't Moet alles verme'dren
De grootheid des Heeren,
Dien Koning der eeren,
Tot in eeuwigheid.

Laat me hieraan een enkel proza-stukje mogen toevoegen, en wel No. 17: „De kiekentjes".
Er lagen eens twee eieren bij elkander in 66n nest.
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In ieder ei zat een kiekentje, en die spraken met elkander.
„Lieve tijd," zeide het eene kiekentje, „wat zit ik
hier benauwd in dit ei !"
„Ik ook !" zei het andere, „en hoe komen wij er uit?
Het is rondom dicht!"
„Ja," zei het eene — „en wie weet, hoe het er daar
buiten uitziet!"
„Dat weet ik niet," zei het andere. „Als wij daar
buiten maar wat te eten krijgen !"
„Ja," zei het eene, „en misschien staan er wel
leelijke dieren, om ons op te eten !"
„Ach," zei het andere, „wie weet, hoe droevig het
daar is ! Er is misschien niet eens een plaats, waar
wij kunnen staan of liggen !"
„O, wij ongelukkige kiekentjes !" zoo riepen zij nu
beide. „Wat zal ons overkomen, als wij uit onze eieren
kruipen !"
Nu begonnen zij bitter te weenen, en zij waren recht
beangst en bedroefd.
Maar zie ! toen zij een en twintig dagen in de eieren
gezeten hadden, pikten zij met hunne snaveltjes door
de eierschaal heen en kropen ze naar buiten. En daar
stond hunne moeder, de klokhen, reeds op hen te
wachten. Zij sprak hen vriendelijk toe en breidde de
vleugelen over hen uit, waaronder zij warmpjes gekoesterd werden. En eenige dagen later zagen zij de
lieve zon en hoorden zij de vogeltjes zingen in de lucht,
en pikten zij de graankorrels op van den dorschvloer.
„Och !" zeiden zij toen, „wat zijn wij dwaas geweest,
dat wij ons zoo benauwd gemaakt hebben ! 't Is hier
immers veel heerlijker dan in die eieren, en wij hebben aan geen ding gebrek. Er is voor alles gezorgd,
veel beter dan wijzelf het hadden kunnen doen."
Weest toch zonder zorgen
Voor den dag van morgen!
God de Heer regeert.
Boven bidden, denken,
Wil Hij alles schenken,
Zoo gij Hem maar eert.
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Weekoverzicht.
We zijn in 1851. Wie de moeite wil doen, aandachtig
onze „lijst van geschriften" te beschouwen, zal zich
kunnen overtuigen van Ds. De Liefde's groote werkzaamheid. Onder de geschriften van dat jaar behoort
ook „De Vluchteling", waarover boven reeds gesproken
is. Er ging in die jaren te Amsterdam in zeldzame
mate kracht van hem uit; hij was er zeer gezien ; had
immer een aanzienlijk gehoor, en bewoog zich zoowel
in de kringen van aanzienlijken als in die van geringeren. We vinden de volgende aanteekeningen uit
de laatste week van Mei 1851:
Dinsdag 27 Mei. Den geheelen voormiddag op de
studeerkamer. Om 5 uur bij Graffner gegeten. Om 6 uur
bij Hoogkamer een proef gecorrigeerd. Te 8 uren een
Bijbellezing op 't Franschepad. Zeer vol voor 't seizoen.
Overigens niets bijzonders gepasseerd. Na thuis gekomen te zijn, met brood en suikerwater gesoupeerd.
Blijde gedachte : Zie zoo, nu heeft Maatje in Hengeloo 1)
de mand en legt misschien op het bed van de kindertjes
een Chinaasappel voor elk, daar zij morgen bij 't ontwaken zoo maar in te happen hebben. Och, mijn God,
zegen die lieve Ma en onze zes lievelingen ! Hierop
plaats ik ze alien een voor een voor den Heer en bid
om Zijnen zegen over hen.
Woensdag 28. Tot 5 uren gestudeerd. Gegeten bij
Graffner. Geen kerk 's avonds wegens Hemelvaartsdag.
Theedrinken bij Pierson. 2) Discours over de school
op de Boommarkt en over het schoolwezen in het algemeen. Zij inviteerden mij om Vrijdag te komen eten.
Om 8 uur bij Jaspers, wiens vrouw de proef van de
preek onderhanden heeft, waaraan nogal wat valt te
doen. Zelfs moest er nog bij geschreven worden. 1k
dicteer, Mej. Jaspers schrijft en Jaspers rookt er een
1) Mevr. De Liefde be y ond zich toen daar.
2) Bedoeld is de heer Gregory Pierson, de vader van A. Pierson en
diens broeders.
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sigaar bij. Zoo wordt het 11 uur. Toen een boterhammetje. Voorts naar huffs en naar bed.
Donderdag, Hemelvaartsdag. Voile kerk. Om half 12
op den trein naar Haarlem. Bij Toepoel gegeten. Te
5 uren preeken. Van 7-9 gewandeld in den Hout.
Kwart voor 10 op den trein.
Vrijdag 30. Den geheelen dag gestudeerd. Om half 5
gegeten bij Pierson. Daarna even aan bij Mej. Jaspers
wegens de proef. Toen met Pierson naar Labouchêre,
voor de comparitie in zake de verkiezingen. Talrijke
vergadering bij Labouchêre, onder presidium van Van
Eik. Da Costa sprak veel. Er wordt een comite opgericht voor de verkiezingen. Om 11 uur nog even
soupeeren bij Pierson.
Zaterdag 31. Den geheelen dag gestudeerd. Om.
4 uur naar Millard. Nogal dispuut over het duizendjarig rijk. Om 7 uur thuis. Gestudeerd tot 12 uur en
toen naar bed.
Zondag 1 Juni. Voile kerk; tekst 1 Petr. 2 : 9. Na
de kerk op de studeerkamer het dagboek bijgeschreven.
Om 4 uur ga ik eten bij Oyens, die mij bij Labouchêre
gevraagd heeft. Daar wordt gescheld : compliment van
mijnheer Scheepmaker en of UE. van middag wil
komen eten. Neen, Ploeger ! zeg maar, dat ik vriendelijk
laat bedanken, daar ik reeds gevraagd ben bij mijnheer Oyens. Van avond om 8 uur zullen Koo 1 ) en ik
een pijp rooken bij Den Ouden.
Om nog iets over bovengenoemde politieke vergadering te zeggen : de verslagen van die vergaderingen
werden gepubliceerd in „De Handwijzer". Toen dat
blad spoedig daarna ophield te bestaan, heeft De Liefde
zich aan de politiek onttrokken. Ais hij er later nog
over spreekt, dan is het in een ongunstigen zin. Wat
overigens zijn omgang met de Amsterdamsche patriciers
betreft, die nam allengs af, waartoe vooral bijdroegen
zijne houding ten opzichte der Herv. Kerk en de oprichting der Vrije Evangelische Gemeente.
1) zijn broeder Jacob.
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Zadok, de verworpeling Israels.
Reeds een- en andermaal kwam De Liefde's „toegenegenheid tot Israel" ter sprake. Wij zagen ook, dat
men hem in 1849 tot predikant voor Israel had willen
benoemen, maar hoe daarvan waarschijnlijk niets gekomen is. Dat zal wel in verband staan met de spoedig
daarop gevolgde aankomst te Amsterdam van den
Schotschen Zendeling C. Schwarz, wien de Joden aldaar tot arbeidsveld waren aangewezen. Dat had echter
geen invloed op De Liefde's gevestigde overtuiging ten
aanzien van Gods oude y olk. Zijne gedachten dienaangaande heeft hij met de hem imtner eigene helderheid uitgesproken in een rede, door hem te Amsterdam
gehouden op 11 Nov. 1851. 1 ) Hij ziet in den onvruchtbaren vijgeboom (Luc. 13 : 6-9) het beeld van
Israel, „maar"
zegt hij — „de vijgeboom is niet
voor eeuwig uitgehouwen." Sedert de Christus deze
aarde verlaten heeft, is de winter, de stormachtige
regentijd, over Israel aangebroken. Maar Hij zal wederkomen uit den hemel, en dan zal de zomer aanbreken.
Tegen dien tijd zal er werking komen in den vijgeboom.
Dat gelooft de wereld niet. Ja, ztlfs een groot gedeelte der Christelijke Kerk gelooft het niet. „Maar,"
— zoo zegt hij — „ik geloof het, en zoovelen als God
er in de laatste dagen met mij de oogen geopend heeft,
om de onuitwischbare letteren te lezen en te verstaan
van de profetie, welke daar zegt: Hij heeft ze alien
onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij ze alien
zou barmhartig zijn."
De leerrede, waaraan we eenige volzinnen ontleenden,
verscheen 1852 in druk. In hetzelfde jaar gaf De Liefde
in het licht: „Zadok, de verworpeling Israels, een verhaal van Charlotte Elisabeth" 2) en. door hem uit het
1) Opgenomen in „De toekomst Israels", een tijdschrift, dat uitgegeven
werd door C. de Wolff Dz. te Gorinchem.
2) De eigeplijke naam van deze schrijfster is Mevrouw Tonna. Zij overleed in 1846 te Ramsgate. Rev. W. Jamieson schreef een levensbericht
over deze merkwaardige vrouw in ,,De Vereeniging : Chr. Stemmen" van 1847.
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Engelsch vertaald. „Israels bekeering en toekomst"
— zoo zegt hij in de voorrede — „houdt thans veler
gemoed in grootsche verwachting gespannen of ten
minste tot ernstig schriftonderzoek bezig, en in menig
Christelijk huisgezin hebben de kinderen, naast een
busje voor de Zending onder de Heidenen, er ook een
voor de Evangelisatie onder Israel." Voornamelijk voor
de kinderen van het Christelijk gezin was „Zadok"
bestemd. Zij worden in het boekje bekend gemaakt
met de geschiedenis van Israel ; met de profetieen aangaande de Joden ; met hun lijden in de verstrooilng ;
met de moeilijkheden, welke den Evangelisatie-arbeid
onder hen belemmeren ; maar ook met de vruchten ;
en zij worden er in opgewekt tot deelneming aan lien
arbeid.
We komen later op De Liefde's verwachtingen voor
het yolk der Joden nog terug.
Voorlezingen over de Algemeene Geschiedenis.

In den winter van 1850 op '51 hield De Liefde
„Tien voorlezingen voor het yolk, over eenige onderwerpen uit de Algemeene Geschiedenis". Men teekende
in voor f 5.— de tien lezingen. In 1852 gaf hij ze in
druk, en ze vormen een flunk boekwerk van 302 bladz.
In die lezingen behandelde hij de volgende onderwerpen : 1. Over de aanleiding tot de omwenteling in
Frankrijk in 1795. — 2. Overzicht over de Fransche
omwenteling tot op den flood van Lodewijk XVI. —
3. De wijzen van Griekenland. — 4. Over het leven
en de gevoelens van Socrates. — 5. Over de aanleiding
tot de Kruistochten. — 6. Over den eersten Kruistocht
en de verovering van Jerusalem door de Kruisvaarders. —
7. Over het koninkrijk Jerusalem en eenige tafereelen
uit de Kruistochten. — 8. Over de slavernij. — 9. Over
den slavenhandel. — 10. Over den toestand der slaven
in de kolonien en hunne vrijmaking.
Had hij in de voorrede van zijne Algemeene Geschiedenis doen uitkomen, dat hij de resultaten van
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zijn onderzoek op dit gebied bepaaldelijk bestemd had
voor het yolk: in gelijken geest spreekt hij in de
voorrede op deze tien voorlezingen. Hij zegt daarin :
„Gelijk ik de voorlezingen zelve indertijd voor het
volk gehouden heb, zoo bestem ik ook `de uitgave
daarvan voor het yolk. De geleerde, en hij, die op
het gebied der hedendaagsche letterkunde thuis is,
zoeke hier niets, dat hem nieuwe zaken of verrassende
beschouwingen aanbiedt. Ik stelde mij met deze voorlezingen niets antlers ten doel, dan den burger, wiens
dagelijksche arbeid hem weerhoudt, in den bloemhof
der wetenschap te wandelen, eenige nuttige tijdkorting
in eenen winteravond te bezorgen, door zijne aandacht
bezig te houden met eenige onderwerpen uit den
ouden en nieuwen tijd, wier beschouwing aan verstand
en hart heilzame lessen en opmerkingen aanbieden
kan". — En dan zegt hij verder : „Het is vooral ook
het laatste, namelijk : het hart goed voedsel aan te
bieden, wat ik met mijne voorlezingen indertijd beoogd
heb en ook thans met de uitgave van dit boek beoog.
De dingen, waarmede ik den lezer hier bezighoud,
worden hem voorgedragen van uit dat Christelijk
standpunt, op hetwelk ik geloof, dat iedereen staan
moet, die de dingen om hem heen in hunne ware
gedaante, verband en strekking wil beschouwen. Alles
wat men buiten Christus ziet, ziet men valsch. Men
moge veel, diep, hoog, ja alles zien, maar — men
ziet valsch. Christus alleen is de zon, die ook op het
gebied van kennis en kunst alleen het ware licht werpt.
Ik heb gepoogd, mijnen hoorders, en thans mijnen lezers,
de dingen, waarover ik hen hier onderhoud, in dit
Licht voor te stellen."
Uit onze eerste aanhaling spreekt De Liefde's groote
bescheidenheid, en uit onze tweede spreekt een beschouwing, die zeker ook nu nog veel te weinig onder
de belijders van Christus aangetroffen wordt, maar die
niettemin de eenig juiste is.
Deze voorlezingen van De Liefde hebben meerendeels
een blijvende waarde, maar ze zijn veel te weinig bekend.
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Volksmagazijn voor Burger en Boer.

Bij de opheffing van het weekblad „De Handwijzer"
ging De Liefde er toe over een maandblad op te
richten onder bovenstaanden naam. In zijn eersten
vorm, klein kwarto in twee kolommen, beleefde het
vijf jaargangen. In zijn daaropvolgenden vorm, gewoon
octavo, beleefde het nog eens vier jaargangen. Het
eerste nummer verscheen bij den aanvang van 1852,
het laatste bij 't einde van 1860. Het „Volksmagazijn"
bevat een rijkdom van gezonde, stichtelijke lectuur,
en is een goudmijn voor de kennis der toenmalige
toestanden op 't gebied van Kerk, Evangelisatie en
Onderwijs. Wij zullen er in 't vervolg onzer biographie
gedurig naar hebben te verwijzen. Het eerste artikel,
onder het opschrift „Smakelijk eten !" is te eigenaardig en
te, kenmerkend, om het hier niet, althans ten deele, over
te nemen. De redacteur zegt daarin o. m. het volgende :
„Smakelijk eten ! dat wenschen wij onzen lezers toe,
nu wij hen voor de eerste maal aan dezen onzen
nieuwen disch noodigen. Wij meenen, dat dit niet
meer dan beleefd is van een gastheer ; en tevens een
recht trouw, oud vaderlandsch gebruik. Tegenwoordig,
nu alles naar de Fransche mode een nieuwe snede
bekomen heeft, hoort men ook dat niet meer aan vele
tafels, maar 't is nog veel, wanneer men met een tot
glimlachen geplooid gelaat voor elkander een buiging
maakt. Trouwens, dat is geen wonder, want welke
goede, trouwe gewoonte onzer voorvaderen hebben de
nieuwerwetsche zeden ons al niet ontroofd! Men denkt
er in vele huizen ook niet meer aan om te bidden of
te danken als men aan tafel zit, maar valt zoo maar
op de spijzen aan, evenals de redelooze dieren. En
waar men onzen lieven Heer niet meer om Zijnen
zegen vraagt, daar is het geen wonder, dat men elkander
ook geen „smakelijk eten !" meer toewenscht. 't Is
alsof men een heimelijke vrees heeft, dat onafgebeden
brood weinig kans heeft van smakelijk te zijn. Neen,
dan deden onze vaderen het anders ! Zij stelden hun
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brood en hun water onder den zegen van Boven, en
wenschten elkander zoo trouwhartig toe, wat ieder
voor zich gaarne heeft als hij eet, namelijk dat het
goed smaken en NATO bekomen moge. Nu, 't was dan
ook een ander geslacht dan het tegenwoordige, dat
verzeker ik u. Ziet slechts op de schilderijen van lien
tijd, waarop hunne portretten afgebeeld staan ! Welke
krachtige, kernachtige, fiksche, gespierde kerels, met
rozen der gezondheid op de wangen, en oogen, die
fonkelen als sterren ! Daar behoeft men niet te vragen,
of zij ook een gezegend yolk waren en of hun het
lieve brood ook goed gesmaakt had. Hoe kon het
ook antlers : want zij hebben wat gewerkt en uitgevoerd !
De welvaart, waarvan wij thans nog teren, hebben zij
in het zweet huns aangezichts voor ons gewonnen.
En waar fiksch en ijverig gearbeid worth, daar smaakt
het eten goed, al bestaat het ook slechts uit karnemelk
met roggebrood, of uit een eenvoudig maal hutspot.
„Het moge dan al niet nieuwerwetsch zijn, wanneer
wij onzen lezers „smakelijk eten !" toewenschen, het is
dan toch echt vaderlandsch, en dadrom geven wij meer
dan om al de nieuwerwetsche lanfanterijen, welke wij van
onze gladde naburen overgenomen hebben. Het is ons
een ware lust en een stoffe tot dank, dat wij Nederlanders
zijn. Niet alsof de lieve zon in Duitschland ook niet
scheen, en alsof het in Frankrijk nooit regende (ja, het
regent er zelfs al te veel, tot straatsteenen toe !), maar
omdat er aan het kleine pleksken gronds, dat wij bewonen,
zegeningen en herinneringen verbonden zijn, welke wij
in die mate en op die wijze nergens elders aantreffen.
„Als wij den loop onzer geschiedenis nagaan, dan
zien wij op elke bladzijde de aandoenlijkste bewijzen,
dat wij, klein, zwak en onbeduidend als wij zijn, te
midden van de volken dezer wereld een bescherming
en ondersteuning genoten hebben, welke ons een
bijzondere zorg en liefde van God jegens ons verkondigen. Wij zijn ontrukt geworden aan ellenden,
behouden in gevaren, beschermd voor vijanden in
oogenblikken, waarin iedereen moest toestemmen, dat
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menschelijke tusschenkomst niet meer denkbaar was. ')
En hoe, in weerwil van die ellenden, die gevaren, die
vijanden, ons hoopken yolks tot een aanzien en bloei
gestegen is, zOO groot, dat het de talrijkste nation
voorbijstreefde, der wereld de wetten stelde, en zelfs
zijne benijders tot bewondering dwong . . . . dat getuigen nog de werken van voorspoed en welvaart uit
dien tijd, welke nog immer, als gedenkzuilen der groote
goedheid en getrouwheid Gods over ons yolk, in ons
midden staan. Dat alles is niet door toeval geschied,
maar daarbij is een vinger geplaatst, welke naar Boven
wijst, en hij is geen waar Nederlander, die dat niet
met aandoening en dankbaarheid opmerkt en erkent.
Maar daarom behoort er dan ook een hartelijke genegenheid tot ons land en yolk, en tot Oranje, dien
weldadigen palmboom Nederlands, in ons binnenste
te wonen, zoodat wij het niet goed kunnen aanzien,
dat men zich zoo dwaselijk begint te verfranschen of te
verengelschen, als waren nog wel de oud-vaderlandsche
rijkdommen, maar niet meer de oud-vaderlandsche beginselen en zeden voor onzen tijd te gebruiken.
„Wat ons betreft, wij wenschen ten minste ons
Tijdschrift in dien geest in te richten, dat ieder Nederlander het vrij lezen kan, zonder gevaar te loopen van
ontworteld te worden aan den goeden, ouden, welbeproefden grond onzer voorgeslachten. Wij wenschen
gezonden, echt vaderlandschen kost op te disschen, die
hoofd en hart voedt, sterkt en verkwikt. Wij komen
er voor uit, dat wij voor den geest geen voedsel kennen,
dat gezond, versterkend en verkwikkend is, tenzij het
overeenkome met hetgeen ergens iemand gezegd heeft :
„Al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel
luidt, zoo er eenige deugd, en zoo er eenige lof is,
datzelve bedenkt."
De tijd ligt te ver achter ons, om het tegenwoordige
geslacht veel belang te doen stellen in den geheelen
inhoud der achtereenvolgende jaargangen van het tijd1) Hoe toepasselijk ook op den tegenwoordigen tijd!
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schrift. Voor ons doel zal het voldoende zijn, iets te
zeggen over zijn geschiedenis, en over den geest, waarin
het geredigeerd was en verder geschreven zou worden.
Wij vernemen dat uit den zevenden jaargang.
Zes jaren had dus het „Volksmagazijn" reeds bestaan. De redacteur had de gelegenheid niet ongebruikt
gelaten om zijne denkbeelden te ontvouwen en tegen
dwalingen en misbruiken op te komen. Het tijdschrift
had vrienden gewonnen, maar ook veel vijanden gemaakt, want het had gestreden naar links en naar
rechts. „Wat de redactie wilde, welken weg zij als
den weg des heils erkende, en welke de gronden
waren, waarop hare overtuiging, tegenover die der
groote menigte, steunde", — dat alles achtte zij thans
overgenoeg bekend. Zij had het er dus nu maar bij
willen laten, maar van onderscheidene kanten ontving
zij zoovele dringende -en bemoedigende beden om
haren arbeid voort te zetten, dat zij van haar besluit
terug kwam. Zij achtte het nu billijk iets te zeggen
over geest en toon, waarin het werk zou voortgezet
worden. De redactie verklaart dan, „dat men haar
arbeid niet voor een speculatie op de publieke opinie
houden moet" ; ook niet op „de godvruchtige opinie
van ons Protestantsch publiek". Deze toch „is niet
billijker of redelijker dan elke andere publieke opinie".
Christus is niet zoozeer door de staatkundige opinie
vervolgd geworden ; zijne bloedvijandin was de godsdienstige opinie. De redactie is er zich wel van bewust,
dat zij, met deze gedragslijn te volgen, „de tijdelijke
belangen van haar tijdschrift geenszins bevordert".
Men heeft haar verweten, dat zij de dingen wel wat
sterk kleurt. Door de lijnen wat minder scherp te
teekenen, en, wat gevend en nemend, tusschen de
klippen door te zeilen, zou — zoo beweerde men —
het voortbestaan van het tijdschrift beter verzekerd
zijn. De redactie gelooft echter niet, „dat zulk een
stuurmanskunst op de wateren der openbare meening
het yolk in de gewenschte haven brengt". — Sommige
lezers zouden meer stichtelijke lectuur in het tijdschrift
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wenschen. Aan dezulken wordt dit antwoord gegeven :
„Wij wenschen voorzeker te stichten, maar onder dat
woord verstaan wij iets anders dan Touter streelen.
Over het geheel is stichten allesbehalve een aangename
arbeid voor het gevoel. Wie een gebouw stichten wil,
gelijk het behoort, moet niet opzien tegen het oorverdoovend, stofopjagend en zweetuitdrijvend werk van
heien, hameren, boren en breken. Onze Nederlandsche
vromen meenen over 't geheel, dat stichten alleen in
pleisteren, schilderen, lakken en vergulden bestaat",
en daarin is de redactie het met hen niet eens. Intusschen, zij wil trachten meer gemoedelijke stukken
te geven, maar zal nochtans blijven voortgaan, het
tijdschrift ook als strijdschrift te doen dienen. Aan
het slot van dat artikel zegt de redactie : „Het is een
onbetwistbare daadzaak, dat onze Heer en de vrijheid
Zijner discipelen allerwegen in ons land bestreden
worden. Hieruit volgt voor elk Christen, die in het
openbaar spreekt, de dure roeping, om ook in het
openbaar tegen te spreken. Gelijk de Heer de zonde
het allerminst in Zijn eigen kinderen dulden kan, zoo
mag ook de Christen het kwade en de ongerechtigheid het allerminst in zijne vrienden ontzien. Er is
slechts eën partijzucht, welke lof verdient, namelijk
die, welke partij trekt voor Jezus, maar zij is onmogelijk,
zoo zij , niet gepaard gaat met volstrekte onpartijdigheid jegens al het andere. Wij haten de kleurloosheid.
Wij hopen ook dit jaar weder sterk te kleuren, maar
alleen met de bloedkleur des kruises. Wij willen opkomen voor de uitsluitende souvereiniteit van den
gekruisigden Christus, op alle punten van Zijn gebied."
In een volgend artikel geeft de redactie, onder het
opschrift „Onze beginselen", nog eens duidelijk te verstaan, waarvoor zij eigenlijk strijd voert. Zij besluit
dat artikel met de volgende woorden : „Ons beginsel
is : vrijheid van alle macht en heerschappij buiten
Christus. Hij is ons Hoofd, onze Heer, onze Meester,
en geen ander. Niemand kan van ons verlangen, dat
wij in zaken van godsdienst een Synode, hetzij van
De Liefde
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Dordt of Den Haag; een overheid, hetzij Ministerie of
Classis, gehoorzamen. Maar wij kunnen daarentegen
wel van een ieder, die Christen heeten wil, verlangen,
dat hij Christus gehoorzaamt. Dat is een recht, hetwelk
niemand ons betwisten kan. Kan men ons aantoonen,
dat Christus verlangt, of zelfs goedkeurt, dat mannen,
die Hem als God prediken, ambtgenooten in een en
dezelfde kudde zijn en blijven van predikers, die
Zijne Godheid een dwaasheid noemen — wij zullen
terstond ophouden er tegen te getuigen. Maar zoolang
men ons dat niet aantoont, roepen wij het dien rechtzinnigen leeraren toe : De Heer zal u bestraffen, want
gij dient en gehoorzaamt een anderen meester. Zoolang
zullen wij het die Staatskerk blijven toevoegen : Gij
zijt een afvallige, die uwen wettigen Bruidegom in het
aangezicht slaat en u, om schandelijk loon, als slavin
bij een anderen man verhuurd hebt." — Voegde men
De Liefde toe : Waar bemoeit gij u toch merle ? Gij
behoort immers niet tot de Herv. Kerk! dan luidde
zijn antwoord : „Hierom bemoeien wij ons met die
Kerk, omdat zij den naam van onzen Heer en Heiland
draagt, en onder dien naam al die leugenen verbreidt
en al die ongerechtigheden pleegt, waardoor het arme
yolk reeds sedert een reeks van jaren van het Noorden
tot het Zuiden des lands vergiftigd en bedorven is en
wordt. En dat is een zaak, die ons wel degelijk aangaat,
want die heilige en gezegende naam is ons te dierbaar, dan dat wij het stilzwijgend kunnen aanzien, dat
Hij den volke als een vermenger van waarheid en
leugen, als een weger met dubbele weegschaal, als
een tweetongig monster met een waarheid in de rechteren een leugen in de linkerhand wordt voorgesteld."
In een artikel
Onze strijd
heeft de redactie het bovenstaande nog nader toegelicht. Zij is er zich van bewust, dat het tijdschrift van
lieverlede ook een strijdschrift geworden is. Die
wending betreurt zij niet: wij bevinden ons nu een-
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maal in een wereld, waar waarheid en vrijheid niet
zonder strijd kunnen bekomen en gehandhaafd worden.
„Het doel van den strijd nu moet zijn : behoudenis der
dwalenden. Men bereikt dat doel niet, door alleen te
velde te trekken tegen gevaren, waartegen bijna iedereen
op zijn hoede is, of tegen vijanden, door wie op dit
oogenblik niemand bedreigd wordt. Diefstal is een
verderfelijk kwaad, maar wij zullen toch geen tijdschrift
oprichten tot bestrijding van den diefstal ! Ook is het
Buddhisme een verderfelijke dwaling : nochtans achten
wij het niet noodig, daartegen hier te lande de wapenen
te voeren. Elk yolk heeft echter een of andere hoofdondeugd, welke men de nationale afgoderij van het.
oogenblik zou kunnen noemen. Zoo was Baal de
nationale afgod der tien stammen geworden ten tijde
van Elia. In de dagen van Jezus. daarentegen was het
de synagoge. De ontrouwe krijgsknechten des Heeren
nu kenmerken zich daardoor, dat zij tegen alle afgoderij, uitgenomen juist die eêne, de wapenen voeren.
Elia daarentegen streed juist tegen Baal, en Jezus tastte
juist de synagoge aan. — Er wordt dezer dagen hier te
lande veel gestreden. Men strijdt tegen het pausdom.
Voortreffelijk ! Welk Evangelisch Christen moet het niet
toejuichen ? Men strijdt tegen het liberalisme. Uitnemend ! Elk Bijbelsch Christen moet het goedkeuren.
Maar wie bestrijdt nu den afgod, die binnen de legerplaatsen der rechtzinnige partij gediend wordt ? Daar
staat in het midden des lands die reusachtige Staatskerk, 1 ) dat beeld der oude synagoge, die „heilige
1) De verhouding tusschen Staat en Kerk is, sedert dit opstel door d. L.
geschreven werd, zeer gewijzigd. De organisatie der Herv. Kerk wortelde
destijds, volgens het Regl. van 1816, in het Koninklijk gezag. In het Regl.
van 1852 is, democratisch, de orde omgekeerd : „niet van boven naar
beneden, maar van beneden naar boven". Dat Regl., na door den Koning
bij besluit van 23 Maart 1852 te zijn bekrachtigd, — zooals noodig was
naar art. 15 van het Regl. van 1816 — is in werking getreden op den
1 sten Mei 1852. Elf reserves, onder welke de Koninklijke goedkeuring
verleend was, zijn opgeheven bij Kon. besluit van 22 Juli 1870, en dat
Kon. besluit is door het bestuur der Kerk ontvangen met een begeleidende
ministerieele missive, meldende, dat naar het oordeel der Regeering, „de
verplichtingen en rechten van den Staat tot de Kerkgenootschappen zich
bepalen tot bescherming, toezicht en ondersteuning". (Zie Douwes en Feith,
Kerkelijk Wetboek.)
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plaats", met hare wetten en reglementen, met hare
goederen en voorrechten, met de begunstiging des
konings gekroond, met het lidmaatschap der hoogste
standen vereerd, met de meest eer- en winstgevende
bedieningen, posten, beroepen en betrekkingen, zoo
in den Staat als in eigen boezem rechtstreeks of zijdelings verbonden, en mitsdien door al wie onder het
yolk eer of winst of begunstiging zoekt, ontzien, geeerd,
aangekleefd, op de handen gedragen. De liefde en
vreeze voor die Kerk heeft onder de rechtzinnige partij
ztilk een hoogte bereikt, dat men om harentwil de
leugen toelaat en de gerechtigheid laat vervolgen,
binnen hare muren de meest schaamtelooze ongerechtigheid lijdelijk aanziet, en buiten hare muren de waarheid niet hooren wil, tenzij ze eerbiedig ontzag betoont
voor die algemeen aangebeden inrichting. Hier is dus
het tastbaar bewijs voorhanden, dat er zich onder de
rechtzinnige partij een ander regelgevend en levendrijvend middelpunt bevindt dan Christus, die de leugen
haat en de gerechtigheid liefheeft. Zal nu een krijgsknecht des Heeren, die zich in de legerplaats van die
partij bevindt, een getrouwen strijd voeren, dan moet
hij niet alleen het pausdom en het liberalisme, maar
juist ook clien afgod bestrijden, want ook rechtzinnige
zielen moeten behouden worden, omdat ook rechtzinnige
zielen kunnen verloren gaan. Men zou ons de vraag
kunnen tegenwerpen, of wij dan meenen, dat alien,
die in de Staatskerk blijven, verloren gaan, en dat
alleen in afscheiding de zaligheid to zoeken is ? Maar
deze vraag is hier ongepast. Wij zeggen alleen, dat
afgoderij ten verderve leidt, en dat geen zaligheid
mogelijk is, zoo men zich niet van de afgoderij afscheidt. Het blijven in de Kerk op zichzelf zal niemand
verderven, en de afscheiding zal niemand zaligmaken.
Het beginsel der genade is : Jezus alleen, en al wat
daarbij, daarvoor of daarboven geplaatst wordt, om
het even hoe het heeten moge : kerk, kapel, klooster,
catechismus, oude varier, loop, rechtzinnigheid, predestinatie, leerstelsel, of wat het ook zij, dat wordt
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door haar aangewezen als Been recht hebbende om te
bestaan. In dit opzicht is de genade ongenadig. Hare
spreuk is : wat Jezus vergunt, dat mag geschieden, en
wat Hem mishaagt, dat mag niet zijn."
„Intusschen" — zoo leest men verder in hetzelfde
artikel — „wij strijden niet louter om of te breken.
Wij treden op voor het beginsel van vrije gemeenten.
Wij zien zoomin hell als schriftuurlijkheid in het beginsel van het Darbisme, dat de bediening des Geestes
tot een bediening der letter terugbrengen wil, en het
echt Christelijk Protestantsch begrip van verscheidenheid in eenheid verstaat in den zin van verbrokkeling
tot een menigte van op zichzelf staande en onsamenhangende eenlingen. Wij handhaven de vereeniging van
Christenen in de orde der Schrift, die de bediening
der ouderlingen als regelend beginsel van samenleving
in de gemeente gegeven heeft. Wij herinneren er aan,
dat de gemeente zelve als hoogste macht op aarde in
de Schrift erkend wordt, en dat het aan hare vrije
keuze ligt de personen, die zij begeert, tot hunne bedieningen te roepen. Wij verlangen voor de gemeente
de vrijheid, om hare grondslagen en regelen van orde
alzO6 uit 'te drukken, als zijzelve het goedvindt, zonder
dat zij daarin aan de goed- of afkeuring eener andere
gemeente, van een kerk of van een kerkelijk lichaam
onderworpen is. En mochten er meer gemeenten van
lien aard ontstaan, zoo zouden wij op het zeerst de
vestiging van een band tot gemeenschap en samenwerking tusschen die gemeenten onderling aanbevelen.
Wij hebben, zooveel ons bewust is, nooit de wapenen
tegen het synodaal beginsel in zake van gemeentelijke
organisatie gevoerd, en wij begeeren dat ook nu niet
te doen. Aileen verlangen wij zfilk een synodale inrichting, als waardoor de vrijheid van elke gemeente
in eigen kring onbelemmerd blijft. 1 ) Het is onze
overtuiging, dat uit de oprichting van zulke vrije ge1) Dat komt dus vrij wel neer op wat nu voorgesteld was in het ontwerp
,,Modus vivendi," als men slechts de bezoldiging uit de staatskas wegdenkt.
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meenten hier te lande, op de Schrift gegrond en in
den Geest der genade en der vrijheid bestuurd, onder
's Heeren zegen een onberekenbaar heil voor ons yolk
ontstaan zou. Wij zouden ons over niets meer verblijden, dan wanneer wij b.v. in Amsterdam allengs
vijftig zulke gemeenten, ieder met haar eigen leeraar
en kerkeraad, zagen verrijzen. Wij houden ons verzekerd, dat daardoor op vijftig onderscheidene punten
van die volkrijke en grootendeels zoo verwaarloosde
stad even zoovele bronnen van Christelijke beschaving,
toezicht en tucht zouden ontstaan, waarvan de uitwerking op de bevolking spoedig tot blijdschap van
de kinderen Gods, tot verzekering ook van maatschappelijke orde en welvaart, en tot eere van onzen gezegenden Verlosser blijken zou. Wij stellen ons echter
niet voor, dat wij van het werk, hetwelk wij aangevangen hebben, in dit Leven veel meer dan moeite en
strijd ondervinden zullen. Behaagt het den Heere, dat
werk te doen wassen, dan zullen eerst onze kinderen
na ons er de lieflijke vruchten van plukken."
De aan het slot uitgesproken vrees is vervuld, maar
de lieflijke vruchten.... bleven ze niet uit ?
Politiek.
Den geheelen inhoud van het „Volksmagazijn" bespreken : dat zou ons ver over de ons gestelde grens
voeren. We bepalen ons derhalve tot eenige hoofdpunten.
Boven zagen we, dat Ds. De Liefde te Amsterdam in
den eersten tijd aan zekere politieke vergaderingen
deel nam. Dat deed hij waarschijnlijk in 't belang van
„De Handwijzer". Na de opheffing van dat blad zien
we hem niet meer zich in den politieken strijd mengen.
Streed hij voorheen aan de zijne van Groen van
Prinsterer, later onthield hij zich. Politiek en staatkunde
stonden in zijne schatting, nadat hij er kennis mee
had gemaakt, blijkbaar net hoog aangeschreven. Ofschoon hij dat niet bepaald verklaard heeft, heeft hij
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zijn gevoelen op indirecte wijze vrij duidelijk uitgesproken. In de „Plaatsvervanger" b.v. laat hij Felongoo
zeggen : „Hm ! ik vertrouw de staatkunde niet veel.
Waar zij in het spel komt, wordt de eerlijkste borst
vaak een schurk", en onder het opschrift „Wat eigenlijk
staatkunde is", verhaalt hij in het „Volksmagazijn" de
volgende fabel, waarvan de afkeurende strekking bezwaarlijk ontkend kan worden: Zeker koning, Dhitarashta
geheeten, sprak op zekeren dag tot een van zijn
ministers : „Zeg mij toch eens oprecht: door welk
middel zullen wij het best onze vijanden overwinnen?"
De minister antwoordde : „Luister eens, mijn vorst!
met welk een sluwheid een woudbewoner, een jakhals,
die van slimme vonden gebruik wist te maken, zich
gedragen heeft.
Een jakhals dan, wêl met verstand begaafd en door
en door geslepen, ging op zekeren tijd met een tijger,
een muis, een wolf en een ichneumon een vriendschappelijke overeenkomst aan. Bij die gelegenheid
ontdekten zij een statige, vlugge antilope, die aan de
spits van een groot p eer voorbijtrok. De vrienden beraadslaagden samen, hoe zij die antilope zouden bemachtigen.
De jakhals merkte op : „De vlugheid en ervarenheid
van dit dier hebben dikwijls uwe aanvallen, o tijger !
verijdeld. Laat daarom de muis heengaan en haar in
den slaap den voet doorknagen : dan kunt gij haar
overvallen en kunnen wij samen een heerlijken maaltijd
houden."
Dat voorstel werd eenparig goedgekeurd en aanstonds uitgevoerd. De muis doorknaagde den voet van
de antilope en verlamde lien; daarop overviel haar
de tijger en spoedig lag het schoone dier ontzield ter
aarde. Ondertusschen had de jakhals zich gebaad, en
nu kwam hij aanspringen met de woorden : „Bravo !
nu zal ik zoolang den buit bewaren !" Hierop gingen
de overige .vrienden ook naar den vloed, om zich
eveneens te baden, en lieten den jakhals alleen, die
nu tijd had om een plan te vormen.
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De tijger kwam het eerst terug van den vloed,
trotsch op zijn onverwinnelijke kracht. Toen hij nu
den jakhals aantrof, verzonken in diepe gedachten, vroeg
hij : „Wat maakt u zoo bezwaard, o wijste der wijzen
en raadsman der verstandigen ?" De aangesprokene antwoordde : „O gij, die zulk een schrikbarend gehuil
kunt aanheffen ! hoor, wat de muis van u gezegd heeft;
zij zeide : Zie nu eens dien koning der wouddieren
met zijn gevreesde sterkte ! Ben ik het niet, die de
antilope heb gedood ? En hoewel hij zich nu van mijn
machtigen arm heeft bediend, stoft hij er op, dat hij
de overwinnaar is ! Mijnentwege mag hij het vleesch
alleen houden, als hij zoo trotsch op zulk een daad
is : ik begeer er niets van !"
„Wel," antwoordde de tijger, „ik ben blij, dat gij
mij dit vooruit zegt. 1k wil mij in 't vervolg op mijn
eigen kracht verlaten. lk wil alleen de woudbewoners
opzoeken : daar is voor mij voedsel genoeg te vinden !"
Met deze woorden ijlde hij het bosch in.
Terstond daarop kwam de muis. De jakhals sprak
tot haar : „Lieve vriendin ! wees blijde, dat gij er zoo
goed afgekomen zijt ! Luister eens, wat de ichneumon
gezegd heeft: Foei ! ik wil dat antilopeavleesch niet
eens meer aanroeren. Het is mij al te walgelijk ; ik zal
voor mijn middagmaal liever de muis verorberen. Lieve
vriendin ! neem die woorden als een waarschuwing ter
harte !" — Zoodra de arme muis dat gehoord had, liep
zij in de grootste ontsteltenis heen en verborg zich in
een muizengat.
Nu kwam ook de wolf, na zich gebaad te hebben,
met grooten eetlust aanloopen, maar zijn trek ging
spoedig over, toen de jakhals hem toeriep : „Wee u,
tegen wien de toorn van den koning der dieren ontbrand is ! Elk oogenblik kan hij met zijn welpen hier
zijn. Loop ! vlieg! verlies geen oogenblik!" — De wolf
kromp daarop van schrik ineen en was een oogenblik
later reeds niet meer te zien.
Ten laatste naderde ook de ichneumon, en luister
nu eens, o machtigste vorst — zoo voer de minister
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voort — wat de jakhals tot dezen zeide : „Allen, die op
hunne kracht hebben vertrouwd, heb ik overwonnen,
en zij zijn gevlucht. Nu moeten wij alleen nog samen
strijden, en bijaldien gij mij overwint, is de buit uw deel!"
— De ichneumon antwoordde : „Als gij met zulke helden
als de wolf en de tijger zijn, gestreden hebt, en ze
zijn door u overwonnen, en als gij zelfs de handigheid
van de muis hebt verijdeld : zoo durf ik het niet
wagen met uwe hoogheid te strijden!" Dat gezegd
hebbende, verwijderde zich de ichneumon.
Aangezien nu de jakhals — zoo besloot de minister
— op die wijze al zijne makkers had weten weg te
redeneeren, behield hij voor zich alleen het vleesch
van de antilope, dat hij zich goed liet smaken, en
welks bezit hij uitsluitend aan zijn listigheid te danken
had. Door dat middel kan, o koning! een vorst gemakkelijk zijn macht vergrooten, als hij de vreesachtigen
door vrees, de moedigen door vleierij, de hebzuchtigen
door geschenken en de zwakken door geweld weet te
overwinnen.
Maar — zoo vraagt ten slotte de schrijver — hoe
zou de minister het bij lien raad met zijn geweten
gesteld hebben?
We zagen boven reeds, hoe De Liefde in zijn Almanak
voor 1852 aanraadt, bij staatkunde maar liever 't oog
te hebben op den staat der ziel, der gezondheid, der
kerk, van het huis en slechts in de laatste plaats van
het land.
Schijnbaar tegen, inderdaad vOOr.

Is De Liefde een bestrijder van de Herv. Kerk geweest, gelijk wel beweerd is? Geenszins. Zijn strijd
ging tegen de Staatskerk, tegen de bemoeiIng van den
Staat met de zaken der Kerk, en tegen de afhankelijkheid der Kerk van den Staat. En verder tegen alles,
wat hij in de Kerk in strijd achtte met het Evangelie ,
tegen richtingen en partijen , tegen het vasthouden aan
de inzettingen der ouden , tegen het te veel hechten
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aan de historische lijn. Hijzelf formuleerde zijn strijd
eens met deze woorden : „We wenschen ons tijdschrift ') een strijdschrift te doen zijn, strijdende tegen
alle dwaling en misverstand, uit vorige dagen tot ons
overgekomen, maar ook tegen alle nieuwerwetsche
philosophie en ketterij, welke er op uit is, om de oude
waarheid te verdraaien of uit te roeien. Ik ben er verre
af, van op alles, wat de vaderen geloofd en geschreven
hebben, ja en amen te zeggen, doch mijne ziel twijfelt
er evenmin een oogenblik aan, dat zij defunclamenteele
waarheden der zaligheid zuiver en getrouw hebben
nedergelegd."
Voor die zoogenaamde „historische kerklijn" voelde
De Liefde niet veel. Hij zegt daarover: „Het beginsel
van de heiligheid of onschendbaarheid der historische
kerklijn laat zich op alle kerken toepassen. Op dezelfde
gronden, waarop de Gereformeerde bewijst, dat hij
zondigen zou, zoo hij zich van zijn Gereformeerde lijn
afscheidde, kan ook de Luthersche bewijzen, dat hij tot
geen prijs ophouden mag Luthersch te zijn. Maar op
dezelfde wijze kan ook de Roomsche, en, zoo gij wilt,
zelfs de Jood redeneeren. Hoe komt het, dat gij, Hervormde, zoo sterk aan uw Gereformeerde lijn trekt, of
gij, Lutheraan, aan uwe Luthersche ? Om de waarheid
te zeggen, wij zijn er in geboren. Onze ouders waren
Gereformeerd, en daarom zijn wij het ook; en onze
ouders waren Luthersch, daarom ijveren wij zoo sterk
voor de Luthersche lijn. Maar als uwe ouders dan eens
Joden geweest waren ? Ja, dan waren wij misschien
even ijverig Joden. Zoo komt dan al uw ijver voor
uwe „historische lijn" feitelijk hierop neer, dat gij al
uwe levenskracht toewijdt aan de handhaving van hetgeen gij door vleeschelijke geboorte geworden zijt en
bekomen hebt. Het is ons beginsel daarentegen, alle
instellingen en leeringen van menschen z66 laag te
schatten als onszelven, namelijk : stof en assche. Wij
willen aan het historisch overgeleverde onzen eerbied
1 ) , Namelijk het Volksmagazijn voor Burger en Boer.
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niet ontzeggen, indien de rhistorische lijn der ontwikkeling slechts in den Tweeden en niet in den eersten
Adam haar aanvangspunt heeft." De geheele strijd van
De Liefde kan men dus ook zoo noemen : een terugroepen tot de Schrift, of, Oudtestamentisch uitgedrukt :
„Tot de Wet en tot de Getuigenis !" En hij sloot
daarvan niemand buiten.
De zoogenaamde „Groninger richting" ergerde in die
dagen de geloovigen in hooge mate. Ook De Liefde.
De vader van die richting, Prof. Hofstede de Groot,
had in Den Haag gepreekt en zijn optreden aldaar had
„een hevige verontwaardiging" verwekt, waaraan Groen
van Prinsterer uiting had gegeven in „De Nederlander".
De professor schreef die verontwaardiging toe aan
„overdreven zachtzinnigheid" van het kerkbestuur tegen
de orthodoxen, en meende, dat men dezen op grond
van een of andere bepaling in de reglementen zou
moeten censureeren en „bij volharding in het stichten
van wanorde en het lasteren en opruien ter kerke
kunnen uitwijzen". Deze uitingen gaven De Liefde aanleiding, den vinger te leggen op den misstand, dat men
menschen, die in de leer niet afweken van de belijdenis,
op grond van de reglementen buiten de deur zou
kunnen zetten. Wat nu te doen ? De Liefde geeft daarop
het volgende antwoord : , „Wij begeeren niet, dat de
orthodoxe partij zich van de Kerk afscheidt, maar wij
zullen ons hartelijk verheugen, wanneer zij uitgeworpen
wordt, want wij staan met velen in den lande buiten
den tegenwoordigen kerkmuur, evenals de arme Heidenen
indertijd buiten den Joodschen kerkmuur stonden. Wij
kunnen dus niet beter doen, dan den heer Hofstede
de Groot dringend verzoeken, om toch vooral zijn
uitwerpings-idee niet te laten varen. Niet dat wij hem
tot een boos werk willen aansporen ! Neen, wij meenen
dit zOO, dat, wanneer nu toch eenmaal het booze plan
der uitwerping bestaat en niet meer verhinderd kan
worden, wij dringend verzoeken, dat het dan maar hoe
eerder hoe liever geschiede. Wij doen dit te meer,
omdat alle pogingen, om een uitwerping tot stand te
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brengen, bij de orthodoxen zelve tot dusverre, helaas,
nog altoos vruchteloos zijn."
Op den 4den Oct. 1853 werd te Amsterdam beroepen :
Dr. L. S. P. Meijboom, leerling der Groninger Hoogeschool en een der voorloopers van de Modernen. De
toenmalige Amsterdamsche predikanten bewaarden daarover het stilzwijgen, maar niet alzoo een aantal leden
der Herv. gemeente aldaar, over 't geheel behoorende
tot de volksklasse. Deze dienden een protest in bij den
kerkeraad '), die het vervolgens opzond aan het Classicaal bestuur. Dit erkende wel, dat Meijboom meeningen
had voorgedragen, afwijkende van „de oude belijdenisschriften", maar was niettemin van gevoelen, dat hij
de formulieren van eenigheid der Herv. Kerk niet had
weersproken noch bestreden, en verklaarde, het beroep
te zullen approbeeren. Adressanten gingen in hooger
beroep, maar vruchteloos : Meijboom kwam te Amsterdam.
Het feit nu, dat een man als Meijboom zijne dwaalleeringen openlijk voor de Amsterdamsche gemeente
kon komen verkondigen ; de lauwheid daarbij van de
Amsterdamsche predikanten, die zich tegen het beroep
niet hadden verzet, en de weigering van de besturen
der Kerk, om tegen dwaalleer handelend op te treden,
deed De Liefde naar de pen grijpen. Mocht iemand
ook nu weer willen vragen, met welk recht hij zich
mengde in een aangelegenheid der Herv. Kerk, dan
zou zijn antwoord luiden : „Met hetzelfde recht, waarmede ik mij als Nederlander, en vooral als Christen,
in elke aangelegenheid, die het eeuwig welzijn des
yolks betreft, mengen mag, ja moet." Hij schreef dan
een „Open brief over eenige gevoelens van den thans
te Amsterdam beroepen predikant." 2) Aan de hand van
1)Tot de protesteerenden behoorde de godsdienstonderwijzer G. H. Heuring.
Deze kreeg wegens die daad zijn ontslag en vond zelfs bij de predikanten
Van Marken en Hasebroek geen steun. In die vervolging zag De Liefde een
krenking van 's mans geweten, overtuiging en vrijheid.' Volksm. 1855, b1.128.
2) Amsterdam, H. de Hoogh, 1853. Zie ook : Een woord van toelichting
tot het antwoord van het Class. Bestuur van Amsterdam op de adressen,
ingediend tegen de beroeping van Ds. Meijboom, door J. de Liefde, Amsterdam,
H. de Hoogh, 1854.
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een vragenboekje van Meijboom, in 1852 bij Thieme
te Nijmegen gedrukt, en getiteld : „De hoofdzaken der
Christelijke waarheid ten dienste van catechisatie, school
en huisgezin, in vragen en antwoorden gebracht",
toonde De Liefde aan, hoe zeer en hoe ver de gevoelens van Meijboom afweken van de leer der Schrift,
en hij besluit zijn brochure met deze woorden : „Arme
gemeente, die aan zulke herders wordt toevertrouwd !
Arme predikers, die zulke zielverdervende Bingen den
volke durven leeren !"
Inderdaad : De .Liefde zocht het welzijn der Kerk,
boven vele anderen, die daartoe eerder geroepen waren.
Treffend zegt hij ergens : „Wij hebben niet te vragen:
Hoe zullen wij de Ned. Herv. Kerk verstoren? maar :
Hoe zullen wij haar behouden ?" En hij voegt er bij :
„Ook 1k vraag dit van harte, ofschoon ik buiten die
Kerk sta, en, helaas, persoonlijk weinig genot en vriendschap van haar ondervind." 1)
Een ernstige grieve had De Liefde tegen het vreedzaam samenwonen van predikanten van verschillende
richting in een en dezelfde kerk. Hij had zich te Zutphen
daarover reeds geergerd, en te Amsterdam werd het er
niet beter op. Dat van denzelfden kansel b.v. des
voormiddags de Godheid van Christus verloochend
en des avonds Zijn Godheid beleden en verkondigd
werd, zonder dat tegen de ontkenning van des voormiddags zelfs een woord van protest werd vernomen
— dat was voor hem, voor wien zijn Heiland het
een en het al was, zulk een ongerijmdheid, dat hij
er gedurig een woord van afkeuring over moest doen
hooren. Hij wenschte, dat aan die „broederlijke" verhouding een einde gemaakt werd, en de belijders des
Heeren zouden inzien, dat zij voor Zijne eer en waarheid
hebben op te komen. Zijn getuigenis daartegen is hem
zeer kwalijk genomen, maar hij bleef het een ongerijmdheid vinden. „Ik sta wel slechts alleen," zeide hij,
„maar daaruit volgt nog niet, dat ik ongelijk heb." 2)
1 ) Volksm. 1854. bl. 217. 2) Volksm. 1855, bl. 175-180.
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Er was nog lets anders, waartegen De Liefde meende
te velde te moeten trekken. Hij noemde dat „de verderfelijke kerkelijkheid" en schreef daartegen een lang
artikel, onder het opschrift: „Protestantsch Pausdom" 1).
Op vier verschijnselen vestigt hij de aandacht : 1°. Men
doet wat de kerk gebiedt en Christus verbiedt. 2°. Men
laat na wat de kerk verbiedt en Christus veroorlooft.
3°. Men stelt de kerkgemeenschap hooger dan de gemeenschap in Christus. 4°. Men stelt het kerkbehoud
hooger dan het behoud der zielen. Hij eindigt dit uitvoerig artikel, dat ook in onze dagcn der overweging
alleszins waard is, met de volgende woorden : „Christus
heeft Zijn bloed niet gestort voor een kerk, maar voor
de zielen. Een kerk, hoe nuttig, eer- en eerbiedwaardig
zij ook zij, is iets vergankelijks zij zal verouderen en
verdwijnen. Men zal in den hemel geen Hervormde,
Luthersche noch Roomsche kerk vinden. Maar de zielen
zijn eeuwig. Behoud de kerk, en gij behoudt tot aan.
behoud de zielen, en gij behoudt tot over het graf.
Dit is het voornaamste dit is het, waarvoor ik tot
aan mijn laatsten ademtocht hoop te strijden. 1k begeer
geen kerken te sloopen. Kunnen ze blijven staan — het
is mij wel. Maar staan zij der vrije prediking des
Evangelies in den weg — dat zij dan vallen !"
Het optreden van Meijboom als N. H. predikant te
Amsterdam en van Zaalberg als N. H. predikant te
's-Hage bracht de Herv. Kerk in beroering. In 1855
regende het adressen aan de Synode. Een groep predikanten, uitmakende de vereeniging „Ernst en Vrede",
verzocht, de Kerk niet alleen naar reglementen te besturen, maar de leer der Kerk te handhaven. De Classicale vergadering van Harderwijk verlangde door de
Synode uitgesproken te zien, „dat onder de leer der
Herv. Kerk, tot wier handhaving alle kerkbesturen geroepen zijn, uit den aard der zaak geen andere kan,
mag en moet verstaan worden dan de leer, welke op
Gods Woord gegrond en in de bekende belijdenis1)

Volksm. 1855, bl. 114. Het artikel is ook afzonderlijk uitgegeven.

159
schriften onzer' Kerk uitgedrukt is". Andere corporaties
en particuliere personen drukten zich in gelijken geest
uit. De rechtzinnigen kwamen dus allerwegen in 't
geweer en men zag den toestand der Kerk donker in.
Met die beweging en dat verzet stemde De Liefde van
harte in, maar hij miste iets. Hij zou gewild hebben,
dat men niet was gekomen met verzoeken en wenschen,
maar met eischen. Men had handhaving der leer moeten
eischen als een recht en niet moeten vragen als een
gunst. En, man van de daad, had hij gewild, dat men
ronduit verklaard had, ingeval van weigering, de gehoorzaamheid aan de Synode te zullen opzeggen. ZOO
was het echter niet bedoeld. Ds. 0. G. Heldring had
geklaagd over het gebrek aan vrijheid voor de rechtzinnigen in de Herv. Kerk : „er was geen ontkomen
aan de tirannie der vrijzinnige meerderheid." ') De
Liefde, die bezwaren besprekende, merkte echter op :
„Wat beduidt al dat klagen over de tirannie en slavernij
der Kerk, terwijl men toch metterdaad zijn hats gehoorzaam onder het juk kromt? Wie dwingt Ds. Heldring
en de overige rechtzinnigen, zoo leeraren als leden,
zich die slavernij te laten welgevallen ? Christus, dat
weten wij, heeft de Zijnen vrijgemaakt, en Hij roept :
Staat dan in die vrijheid en wordt niet wederom met
het juk der dienstbaarheid bevangen !" ZOO dacht ook
Dr. A. Capadose er over, die, zich richtende tot de
„geachte voorgangers, getrouwe leeraars der eenmaal
zoo bloeiende vaderlandsche Kerk", tot hen deze
woorden sprak : „Wij zien uit met smachtend verlangen
en billijke verwachting naar het oogenblik, dat gijlieden
bij uwe heilzame protesten en beginselen, ook heilzame daden en handelingen voegt, waarvan de vrucht,
onder den zegen Gods, tot bevrijding en heil der Kerk
zou kunnen strekken." 2)
Al dat indienen van adressen en protesten leidde
tot niets. Het derde jaarlijksche verslag van de „Vereeniging tot handhaving en verbreiding van de leer en
1) Zie „de Ver. Chr. Stemmen" van 1855, bl. 765.
2) In „De Nederlander", No. 1412. Zie Volksm. 1855, bl, 142.
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de rechten der N. H. Kerk" was in druk verschenen.
„Het is een gewichtig document," — schreef De Liefde —
„in zooverre namelijk, als het iedereen, die niet blind
is, overtuigt van de onmogelijkheid, om in de Herv.
Kerk iets tot herstel harer breuke bij te dragen. Men
roept gedurig : Niet afscheiden ! Wij moeten in de Kerk
blijven, dan kunnen wij in haren eigen boezem tot
haar herstel werken ! Maar sla nu eens een oog in het
verslag der Vereeniging, die het zich opzettelijk ten
taak stelt, alle krachten tot dat herstel in te spannen.
Wat heeft zij kunnen doen ? Bladz. 10 : „Het werd ons
niet gegeven, dit jaar in den geregelden weg, door een
adres of protest iets tot verbetering van den toestand
der Kerk te beproeven." Droevige bekentenis ! Maar
zou zij wel geheel en al waar zijn ? Werd het u niet
gegeven, in den geregelden weg, te protesteeren ? Wie
moet u dat dan geven? De Heer? Wel, die geeft het
u immers elken dag uwe protesten en adressen tegen
Dr. Meijboom en anderen aan de Synode in te zenden !
Wat heeft u daarin dit jaar verhinderd ? 0, dat hebben
wij reeds lang geleden gedaan ! Ei zoo ! En wat was
daar het gevolg van ? Ja, om de waarheid te zeggen :
we zijn als met een boodschap weer naar huis gestuurd.
Wel foei ! En wat hebt gijlieden toen gedaan ? Wel,
toen zijn wij ook maar stil thuis gebleven, en nu
wachten wij totdat er weer eens een Dr. Meijboom of
zoo iemand komt : dan zullen we opnieuw protesteeren
en adresseeren." — Zoo dreef De Liefde den spot met die
nuttelooze pogingen tot kerkherstel. Genoemde Vereeniging vond haar troost in het woord des Heeren :
De poorten der hel zullen mijne gemeente niet overweldigen. „Neen, zeker niet," — riep De Liefde uit —
„maar wel de N. H. Kerk. Zoo die niet reeds door
de poorten der hel overweldigd is ! Wat is die kerkblindheid toch een diepe duisternis! Terwijl men ttchzelven met de ontrouw bedekt als met een kleed, pleit
men op de trouw des Heeren. Alsof de Heer ook niet
getrouw zal zijn in de vervulling Zijner bedreigingen !"
De vele misstanden in de Kerk gaven De Liefde
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dikwijls aanleiding tot een ernstig woord. Had hij 't
vroeger reeds opgenomen voor vervolgden in 't buitenland, z.a. b.v. Dr. Giacinto Achilli 1) en de echtelieden Madiai in Italie 2), hij nam het evenzeer op
voor verongelijkte landgenooten. In 1856 b.v. werden
15 leden van de Herv. gemeente te Koudum, enkel
en alleen omdat zij gemoedsbezwaren hadden om
geregeld van den dienst van hunnen predikant gebruik
te maken, door den kerkeraad vervallen verklaard van
hun lidmaatschap. Over 't geheel genomen trokken de
leden der Kerk zich van dat geval weinig aan, maar
De Liefde wijdde aan die afgesnedenen een woord van
sympathie. — Van ernstiger aard was de behandeling,
Ds. H. W. Witteveen te Ermelo in 1859 op aanstoken
van zijn vrijzinnigen kerkeraad aangedaan. Na eerst
wegens de toepassing der kerkelijke tucht op een man,
die zich onwaardig gedragen had, door het rechtzinnig
Classicaal bestuur van Harderwijk geschorst te zijn in
de uitoefening zijner bediening, werd hij vervolgens
door het vrijzinnige Provinciaal Kerkbestuur van Arnhem
als predikant afgezet, en ten slotte nog op een valsche
aanklacht door de rechtbank .te Arnhem veroordeeld
tot terugbetaling van een zeker bedrag, door hem met
goedvinden der geheele gemeente uit de catechisatiebus
besteed voor Christelijk onderwijs. Die ergerlijke verongelijking van den waardigen en godvruchtigen
Witteveen bracht De Liefde op zijne zijne, maar het
gebeurde gaf dezen geen gunstiger indruk van den
toestand der Herv. Kerk en van den invloed van den
Staat op haar. 3)
Over den strijd, door De Liefde gevoerd tegen d6b.
1) Zie zijne brochure over hem, Amsterdam, H. Hiiveker, 1850. Het stuk
komt ook voor in de „De Ver. Chr. Stemmen" van 1851.
2) Volksm. 1852, bl. 160, 286; 1853, bl. 155. De bevrijding der Madiai's
uit de vervolging om des geloofswille deed De Liefde een „Klacht en juichtoon" aanheffen, waarover Da Costa 28 Maart 1853 aan Groen van Prinsterer schreef : „Een fiksch vers, misschien de vermelding in uwen Nederlander wel waard." Zie Brieven van Da Costa medegedeeld door Groen
van Prinsterer II, bl. 118.
3) Zie Volksm. 1859, bl. 89, 136 ; 1860, bl. 271.
De Liefde
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Doopsgezinde broederschap en met name tegen den
hoogleeraar Muller, hebben we (b y. bl. 33) reeds gesproken. Ook tegen andere hoogleeraren van dat Genootschap heeft hij zijne stem verheven. Zoo schreef hij in
't Volksm. van 1852, bl. 368 : „De Doopsgezinde hoogleeraar Van Gilse heeft, naar wij vernemen, Zondag 10
October gepreekt over Jac. 4 : 7: Wederstaat den duivel
en hij zal van u vlieden. De professor is toen terstond
voor den dag gekomen met zijn geVoelen, dat er geen
duivel is. Zijn onderwerp had dan dienen te zijn : de
roeping van den Christen, om weerstand te bieden aan
iemand, die . . . . niet bestaat." — Dezelfde hoogleeraar
werd later door De Liefde onder handen genomen
wegens zijn ijveren, „voor de leervrijheid in de Herv.
Kerk", welke ijver door hem hieraan werd toegeschreven, dat de Doopsgezinden, zelve geen bindende belijdenis hebbende, ook de Hervormden wel zoo gelukkig (!) zouden willen zien.
Dezelfde vreedzame verhouding tusschen de belijders
en de loochenaars van Jezus' Godheid, als De Liefde
veroordeeld heeft bij predikanten in de Herv. Kerk,
veroordeelde hij natuurlijk ook bij voorgangers van de
Doopsgezinden. Prof. Hoekstra, pas opgetreden als
hoogleeraar aan de Kweekschool der Doopsgezinden te
Amsterdam, en bekend staande als een leeraar, die
o.a. ontkende, „dat de Bijbel Gods Woord is en dat
de lijdende Christus in het Oude Testament te vinden
is", had op een Zondagvoormiddag zijn eerste rede
gehouden voor de Doopsgezinde gemeente te Amsterdam,
waarna Ds. Van der Goot, bekend staande als een
geloovig predikant, aan den avond van denzelfden dag
den Heer in warme bewoordingen dankte „voor den
zegen, die thans aan de gemeente en aan de studeerende jongelingschap te beurt gevallen was, van dezen
leeraar en hoogleeraar in hun midden te hebben mogen
ontvangen." Dat gaf aan De Liefde o.a. deze opmerking in de pen : „Ik heb steeds gemeend, dat Christen
te zijn was : waar te zijn. Handelingen echter als deze
geven aan het Christendom het voorkomen van een
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hoffelijkheidsdienst, en aan het gebed dat van een
wederzijdsche beleefde plichtpleging."
Met de Gereformeerde broederen is De Liefde herhaalde malen in strijd geweest. Reeds — zooals wij
zagen — in 1845 met H. P. Scholte over den Kinderdoop. Vervolgens kort na zijn optreden te Amsterdam
met D. Postma, predikant bij de Chr. Afgesch. gemeente
te Zwolle, die zijne bevoegdheid betwistte. Later met
S. van Velzen, predikant bij de Chr. Afg. gemeente
te Kampen en met eenige andere predikanten der
Geref. Kerk over de Vrije Evang. Gemeente en de leer
der algemeene verzoening. Over dezen laatstgenoemden
strijd zullen we in 't vervolg een woord zeggen.
De Heidelbergsche Catechismus.
We hebben hier ook iets te zeggen over De Liefde's
verhouding tot de kerkleer. H. J. Koenen had in „De
Heraut" opgewekt tot een openbaar en plechtig herdenken op 19 Jan. 1863 van de invoering van den
Heidelbergschen Catechismus, 300 jaar geleden. De
Liefde gaf daarop voor zijn deel een antwoord in een
artikel onder het opschrift: „Het derde eeuwfeest van
den Heidelbergschen Catechismus". I ) Hij verklaarde
daarin, zichzelven geenszins te rekenen tot degenen,
wien de Catechismus in het geheel niet ter harte gaat.
Integendeel : hij erkende, dat er kostelijke dingen in
voorkomen : reeds dadelijk het antwoord op de eerste
vraag : „Wat is uw eenige troost in leven en in sterven?"
Het geschrift heeft ook een meer dan gewonen invloed
op den geest onzes yolks en op den gang der,gebeurteniss en in ons land gehad. Er is hier te lande geen
boek aan te wijzen, dat, naast den Bijbel, ztilk een
invloed heeft uitgeoefend. De Catechismus heeft evenwel
ook een nadeeligen invloed gehad. Hij heeft het zijne
bijgedragen tot de betreurenswaardige splitsing der
Protestanten in Gereformeerden en Lutherschen. Daarbij
1)

Opgenomen in het tijdschrift Berea, 1863, bl. 14.
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en vooral : de Catechismus is de uitdrukking van een
bepaald godgeleerd stelsel, en bij alien eerbied voor
den vromen zin en de bekwaamheden van Olevianus,
Ursinus en den Paltzer keurvorst, kan men toch niet
ontkennen, dat zij kinderen hunner eeuw waren, en zij
gaven hun Christendom, zooals z/ het toen voelden,
en hun stelsel, zooals zij het toen zagen. „Sedert ik
het Evangelie in de vrijheid, waarmede Christus mij
heeft vrijgemaakt, gelezen heb," — verklaarde De
Liefde — „voel ik het Christendom op vele punten
anders, en zie ik, dat het stelsel Gods, zooals dat in
de Schrift is neergelegd, een geheel ander is dan het
hunne." De Catechismus — zoo vernemen wij verder —
is voor hem een bloot menscheliik geschrift, niet op
last van den Heer, maar van Frederik III vervaardigd,
en hij kan niet begrijpen, met welk recht deze kon
eischen, dat alle Paltzers juist zoo over de Christelijke
openbaring dachten als de opstellers en hij. Verder :
de Catechismus is ten onzent op hoog gezag ingevoerd,
en men kan aannemen, dat hij ten minste van 16181795 den geest van het Nederlandsche yolk beheerscht
heeft. Gedurende al dien tijd hebben onze Nederlandsche leeraren moeten preeken zooals Ursinus en Olevianus- zouden gepreekt hebben, al verschilden zij ook
in overtuiging met hen. „Oud en jong is hier to lande
meer dan 150 jaren lang van Groningen tot Antwerpen
en van de Duitsche grenzen tot de groote zee bestendig
in dien Catechismus, als in een bad, gebaad , met dien
Catechismus, als met de moedermelk, gelaafd-, het was
de Catechismus op school, de Catechismus in de kerk,
de Catechismus in de huisgezinnen, de Catechismus
overal. Geen wonder, dat Ursinus onzen vromen lieden
tot in merg en been gedrongen en als door het bloed
gevaren is." — „Ik wil gaarne gelooven," — zoo vaart
De Liefde voort — „dat menige ziel door den Catechismus tot kennis der zaligheid gekomen is, maar ik
geloof tevens, dat ook menige ziel door hem tot onherstelbare doodigheid, dorheid en vormelijkheid is gebracht geworden. Is het ons alleen om zaligheid, dat
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is om redding te doen : nu ja, dan kan reeds een,
enkele tekst den armen Jozef uit den flood in het
leven overvoeren. Daartoe hebben wij, Gode zij dank !
geen Catechismus met zijn 52 Zondagen en 129 antwoorden noodig. Doch wat de zaliggemaakte, door
Christus geredde gemeente inzonderheid noodig heeft,
is : ontwikkeling van het ontvangen leven, wasdom in
Christus, op- en uitschieting der ranken en twijgen
aan den wijnstok, in de vrije werkzaamheid van het
geleidelijk groeien in de open lucht Gods." t1— In plaats
van de invoering van den Catechismus feestelijk te
herdenken, moest men zich — zoo oordeelde De
Liefde — liever verootmoedigen, omdat men dat leerboek uit de handen van den Staat had aangenomen.
Het gerechte loon voor die afgoderij met den Staat is,
dat thans het • ongeloof onze kansels beheerscht en
onze scholen Gods Woord derven. „De aardsche Staatsregeering is gelijk een windvaan, die heden naar het
Oosten en morgen naar het Westen gekeerd kan zijn.
Zij client God niet, maar den tijdgeest. Is die tijdgeest
in 1563 Calvinistisch, dan geeft zij u den Catechismus
met den Bijbel ; waait de tijdgeest om, in de richting
van Voltaire en Strauss, dan schopt zijzelf haren
Catechismus weder op zijde, geeft u in 1863 de Moderne
Theologie en .rukt den Bijbel weder uit de handen
uwer kinderen. Dat hebt gij nu eenmaal te wachten,
zoo gij dien meester in de gemeente dienen en zijne
bezoldigingen genieten wilt. Klaag daarbij niet : gij hebt
er het lieve brood, trotsche gebouwen van kalk en
steen, en een goedkoopen godsdienst voor. Maar vier
geen feest, want uwe kinderen zullen in 1957 ook
feestvieren tot gedachtenis van het honderdjarig bestaan
der invoering van de Staatswet, die den Bijbel van
uwe scholen gebannen heeft. Neen ! Zal er op 19
Januari een feesttoon gehoord worden, die in den
hemel weerklinkt, heft dan op dien dag als een man
den kreet aan : Geen penning meer van den Staat voor
de Gemeente Gods ! Eere den koning op zijn gebied,
maar in de Gemeente geen ander Heer en Meester
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dan Jezus. Komt dan en offert een iegelijk uwe gave,
aan zilver en goud, uw goed en uw bloed, en ondersteunt den dienst en de dienaren des Heeren uit de
vrijwillige liefde uws harten. En neemt een pennemes,
en snijdt den Catechismus van achter uwe Bijbels weg,
en legt dat enkele Woord Gods in het midden, en
heft dan uwe hand op naar den hemel en roept : Dit
is het leerboek en geen ander voor ons en onze
kinderen !"
De lezer, die ons tot hier gevolgd heeft, zal nu het
standpunt van De Liefde wel kennen, en ook we1
begrijpen, hoe het kwam, dat deze rijkbegaafde man,
prediker en schrijver, allengs een eenzame werd. Ja,
Wormser zag het goed in, toen hij hem op 16 Mei
1851 voorspelde, dat hij, zoo voortgaande, eindelijk
alleen zou staan. Maar zoo alleen staande, tong hij
getroost en blijde :
Vrijheid! zoo te minnen!
Die mijn banden slaakt!
Vrijheid, die van binnen
Mij zoo zalig maakt!
Gij, op aard gezonden
In des menschen Zoon,
Gij hebt mij gebonden
Aan des Vaders troon.
Telg des Ongezienen!
Bron van vreugde en rust!
Gij leert mij te dienen,
Ja, met hartelust.
Vrijheid! 0, al bonden
Duizend keetnen mij,
Gij maakt van der zonden
Slavendienst mij vrij!

Zoeken van aansluiting.
Maar gevoelde De Liefde dan geen behoefte aan
aansluiting? Zeker we!, zelfs in sterke mate ! We zagen
boven reeds, hoe hij, nog te Zutphen zijnde, •ich aangetrokken gevoelde tot den geloovigen en vervolgden
Feisser en diens vrienden. Op 2 Febr. 1845 schreef
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hij aan dien broeder : „De Heere geve ons, elkander
spoedig te ontmoeten. Och, wat hunkeren die kinderen
Gods naar elkander!" 9 Te Barmen en Elberfeld zocht
hij ijverig den omgang met medegeloovigen. En te
Amsterdam, na zijne vestiging aldaar, ging het niet
anders. Over zijn verkeer in den kring der „Christelijke
Vrienden" spreken we straks. In de eerste jaargangen
van het „Volksmagazijn" treffen we meermalen namen
aan van mannen, bekend op Christelijk gebied, o. a.
P. van Eik, Mr. I. da Costa, Mr. Groen van Prinsterer,
W. van Oosterwijk Bruyn e. a. In de Jongelingsvereeniging onder den Handwerksstand en op ander
gebied heeft hij in de eerste jaren broederlijk met die
mannen samengewerkt. Het kan daarom ook niet verwonderen, dat hij op 2 Jan. 1849 aan Mevrouw Groen
van Prinsterer schreef : „De Heere Christus is gekomen
om de middelmuren des afscheidsels weg te nemen, niet
om ze op te richten tusschen Zijne schapen ; de
scheidsmuren, welke er bestaan, zijn niet Zijn werk."
En zoo knoopte hij te Amsterdam ook betrekkingen
aan met de daar woonachtige Baptisten, inzonderheid
met hun voorganger Tekelenburg en met Millard. Met
den laatstgenoemden was hij reeds van vroeger bevriend.
De omgang met hen dompelde . hem opnieuw in het
doop-vraagstuk ; ditmaal met het gevolg, dat hij zich
in den Herfst van 1849 door Millard liet onderdompelen.
De Doop werd in die jaren door vele godvreezende
menschen ernstiger opgevat dan tegenwoordig. Hier zijn
we echter genaderd tot het punt, waar we eindelijk
het slot kunnen schrijven op ons nog onvoltooid hoofdstuk De kwestie van den Doop. In 1854 namelijk kwam
De Liefde ten aanzien van den Doop tot een geheel
ander inzicht. Hij gaf daarvan rekenschap in het „Volksmagazijn", in een opstel, getiteld : „Een blik op den
Christelijken Waterdoop bij het Licht van Schrift en
Historie." 2) Hij herroept daarin zijn vroeger geschrift:
„Niet de Kinderdoop, maar de Doop der bejasarden
1) Zie Dr. Wumkes, Het Baptisme, bl. 280.
2) Het is ook afzonderlijk uitgegeven bij H. de Hoogh te Amsterdam, 1854.
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is het Bondszegel des N. Verbonds." Hij is namelijk
thans tot het inzicht gekomen, dat de Schrift nergens
den Doop, maar wel den H. Geest het zegel des
Nieuwen Verbonds noemt. Heeft hij voorheen, op het
voetspoor van anderen, den Doop ook een teeken genoemd, hij is daarvan merle teruggekomen. De Schrift
gewaagt wel meermalen van teekenen, beelden, schaduwen en afbeeldingen, maar hij heeft niet bespeurd,
dat zij ergens den Doop daaronder rangschikt. Integendeel : zij spreekt over deze plechtigheid steeds als over
een handeling, welk eene van zonden reinigende, behoudende en zaligmakende kracht heeft. Reeds het
plechtige woord des Heeren : „Wie geloofd zal hebben
en gedoopt zal zijn, zal zalig worden" (Marc. 16 : 16),
moet iederen onbevangen lezer den indruk geven, dat
een plechtigheid, welke met het geloof op een lijn
geplaatst wordt als vereischt tot zaligheid, toch wel
lets meer moet zijn dan een bloot teeken of zinnebeeld.
Vestigt men verder zijn aandacht op sommige uitspraken
der Apostelen, dan ontmoet men uitdrukkingen, welke
zOO sterk en veelbeteekenend zijn, dat men, indien de
Doop niet meer is dan. een teeken, met recht zou
vragen, of dan die uitdrukkingen niet te veel zeggen?
B.v. in Hand. 22 . 16 zegt Ananias tot Saulus : „Sta
op ! laat u doopen en uwe zonden afwasschen !" In
die woorden wordt dus aan den Doop duidelijk een
zonden-afwasschende kracht toegeschreven. En zoo kent
de Apostel Petrus in zijn eersten brief (3 : 21) aan
den Doop een behoudende kracht toe. Daarbij : teekenen
en zinnebeelden behooren thuis in het 0. Testament,
de bedeeling der schaduwen. In de bedeeling des
N. Testaments daarentegen, in het huffs der mondige
zonen en dochteren Gods, waar alles wezen, waarheid,
kracht en leven is, weet de schrijver voor teekenen en
figuren geen plaats te vinden. Maar : heeft de Heer dan
twee afwasschingsmiddelen tegen de zonde gegeven ?
De Schrift beschrijft ons den mensch in zijn tweeledig
bestaan, naar ziel en lichaam. Beide heeft de mensch
door de zonde verontreinigd, en Christus is gekomen
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om hem beide naar ziel en lichaam te verlossen. Nu
wordt den zondaar een tweeledig reinigingsmiddel aangeboden, namelijk een voor de ziel (het geloof), waardoor het bloed van Christus op zijne ziel toegepast
wordt, en een voor het lichaam (de Doop), waardoor
de van zondesmet en onheiligheid reinigende kracht
van het bloed des Heeren op zijn lichaam wordt toegepast, zoodat de mensch op deze wijze algeheel gereinigd wordt. De Liefde gaf deze laatste opmerking
niet als onbetwijfelbare waarheid, maar alleen als een
proeve ter verklaring van het verband tusschen de
reiniging door het geloof en die door den Doop.
Vraagt men nu, aan wie het reinigingsmiddel de Doop
moet worden toegediend, dan moet de schrijver bekennen, dat ook in de beantwoording dezer vraag zijn
gevoelen belangrijk gewijzigd is. Het komt hem namelijk
thans voor, dat de Doop voorgeschreven en noodig is
uitsluitend voor degenen, die uit den onheiligen kring
der wereld worden overgebracht in den nieuwen,
heiligen kring : de Gemeente-. Hoe de Apostelen na
den eersten tijd handelden met degenen, die binnen
dezen kring geboren waren, daarop geeft de Schrift
geen antwoord. Uit het stilzwijgen van den Heer en
Zijne Apostelen over de toediening des Doops binnen
den kring der Gemeente, laat zich de strijd verklaren,
welke sedert zoovele eeuwen in de Christenheid over
dit punt is gevoerd. Nu is het echter niet tegen te
spreken, dat de Christelijke Kerk goedgevonden heeft
een plechtigheid, bij wijze van besprenging, wassching
of indompeling, aan te houden, alhoewel dat nergens
geboden was, maar „ik geloof", — zoo besluit De
Liefde — „dat de Christelijke Kerk door meer dan
louter menschelijke wijsheid er toe gekomen is, om een
instelling voort te zetten, waardoor de Doop, eenmaal
aan de vaderen geschied, bij het nageslacht in heilige
herinnering wordt gehouden. Vraagt men verder, aan
wie dan deze plechtigheid het best kan bediend worden,
zoo geloof ik voor mij, dat de kinderlijke leeftijd de
voorkeur verdient."
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De Liefde had zich dus nu een voorstander van den
Kinderdoop verklaard en hij heeft in dit nieuwe gevoelen volhard. Van zijne leerlingen zijn er echter
verscheidene tot het Baptisme overgegaan, o. a. E.
Gerdes, toen hij als evangelist te Stadskanaal werkzaam was. Deze gaf van zijn voornemen schriftelijk
kennis aan zijn leermeester, die hem o. m. antwoordde :
Ik herroep mijn „Trouw aan het Woord !" Ik verstond
het Woord niet op dat punt, toen ik die brochure
schreef. De „Kinderdoop" — zegt gij — is onzin.
Zeer wel, maar is er zin in den doop van bejaarden ?
De Heer zond Zijne discipelen tot de Heidenen, nu
Israel Hem verworpen had. Door den Doop, op het
geloof toegediend, vormden zij in die heidenwereld
een heiligen kring, de Gemeente. Maar wat moeten
wij nu denken van degenen, die binnen dien heiligen
kring geboren zijn ? Zijn die Heidenen, zoolang ze
niet gedoopt zijn ? Vele Baptisten beweren het, en dat
is van hun standpunt consequent. Maar dat is niet de
beschouwing van den Apostel Paulus. „Uwe kinderen"
— zegt hij — „zijn niet onrein, maar heilig." Blijkbaar hield hij het er dus voor, dat de kinderen der
Gemeente reeds vanzelf, door hun geboorte uit een
gemeentelid, deelden in de reiniging, welke Christus
aan Zijne Gemeente door het bad de waters eens
voor al toegedeeld heeft. Het wederom *asschen van
voorwerpen, welke reeds rein zijn, dat is eigenlijk de
ware onzin. Wat mij betreft, kunt gij u dus laten
doopen : ik zal er mij niet aan ergeren. Maar ik zeg
u vooruit, dat gij u, van dat oogenblik aan, in een
peillooze zee van strijd en vijandschap stort. Zonder
dat gij het wilt, en voor gij er aan denkt, wordt de
Doop het centrum van uw leven en strijden, en Christus,
die allêen het centrum zijn moet, geraakt op den achtergrond. Ik spreek uit ondervinding : ik ben zelf een
volbloed Baptist geweest, maar God heeft mij uit de
praktijk licht gegeven om in te zien, dat het Baptisme,
volgens de Schrift, een ware onzin is."
De kwestie van den Doop was dus nu voor De Liefde
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opgelost, en daarmee keerde hij zich van de Baptisten af.
Ook bij de Plymouth-broeders of Darbisten („de vergadering", gelijk ze zichzelf noemen) heeft De Liefde
zich pogen aan te sluiten. Reeds te Zutphen had hij
(zie bl. 46) geschriften van Darby gelezen, en toen
deze nu in Sept. 1854 een samenkomst hield te Amsterdam, beyond De Liefde zich onder de aanwezigen.
Hij had gehoopt, Darby dien avond zijne overtuiging
aangaande de punten, waarin hij en zijne volgelingen
zich onderscheiden, te hooren ontwikkelen, maar vernam daarvan niets. Ook in een volgende bijeenkomst
kwamen die niet ter sprake. Beide keeren hield Darby
een gewone Bijbellezing. Bij nadere kennismaking met
hunne beschouwingen werd het De Liefde weldra
duidelijk, dat hij in de Darbistische atmosfeer onmogelijk Leven kon. Het individualisme, dat de Darbisten
beheerscht ; het zich afzonderen en opsluiten in gezelschappen ; hunne wettische inzichten ; hun afkeuren
van schier al het bestaande ; hunne ontkenning, dat de
Heilige Geest is de Geest der vrijheid en der genade ;
en niet het minst : hun verwaarloozen van de massa
der Christenheid . . . . die en vele andere punten deden
hem zich beslist van hen afwenden en hen bestrijden.
In Maart 1858 schreef hij, naar aanleiding van een
onderhoud met den Darbist Lemkes, te Alphen : „Het
Darbisme is een zielsziekte ; een fixe idealisme, waarvan
men maar niet of te brengen is, tenzij door bittere
ondervindingen." De omgang met voormannen van de,
Darbisten in Engeland, heeft in het gevoelen van De
Liefde ten aanzien van het Darbisme geenszins wijziging gebracht 1).
Men zou De Liefde groot onrecht aandoen, als men
zijne verzekering aan Wormser, in 1851, dat hij wel
tot de Hervormde Kerk zou willen overgaan, als men
hem slechts de noodige vrijheid van beweging waarborgde, als niet eerlijk gemeend beschouwde. De toestand, waarin de Kerk te Amsterdam in die dagen
1) Zie Volksm. 1854, W. 354; 1858, bl. 238, 563; 1860, bl. 286. Zie ook
Dr. Wumkes, Het Baptisme, bl. 80 en 82-86.
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verkeerde, maakte overgang voor hem wel niet gemakkelijk ; maar toch, had men hem zooveel mogelijk
willen tegemoet komen, niet onmogelijk is het, dat de
gebeurtenissen een geheel anderen loop zouden hebben
genomen. Van de zijde der Kerk heeft men het belang
daarvan echter niet ingezien. Integendeel : de houding
der predikanten jegens hem is bij toeneming onvriendelijk geworden. De menschen, die zijne prediking
volgden, zoowel buiten als binnen Amsterdam, behoorden voor verreweg het grootste gedeelte tot de Herv.
Kerk ; de zegen, van hem uitgegaan, is grootendeels haar
ten goede gekomen, maar hij had meer voor haar
kunnen zijn. Hij heeft wel eens gemeend, meer sympathie te vinden bij de Afgescheidenen. Zoo schreef
hij in 1856 : „Zoo wij in ons vaderland op bondgenooten zullen hopen, kunnen wij alleen op de Afgescheidenen zien" . . . . maar hij is spoedig ontnuchterd.
Neen, vooral na zijne brochure over den Kinderdoop,
had men er zich van de zijde der Herv. Kerk een eere
in moeten stellen, den begaafden man te winnen. In den
grond was hij haar sympathiek gezind, en dan was de
richting, voor welke hij het meest gevoelde, die van
Chantepie de la Saussaye. Deze had in het tijdschrift
„Ernst en Vrede" een artikel geschreven, ter verdediging
van de zoogenaamde Ethisch-irenische richting tegen bedenkingen van antirevolutionnaire (versta: rechtzinnige,
Gereformeerde) zijde. Hij behandelde daarin de vraag :
in hoeverre de antirevolutionnaire partij wijs gedaan
had, met het herstel der Kerk te beproeven Tangs den
weg van de bekende adressen. Die partij had toen
hare kracht gezocht in handhaving der Dordtsche belijdenis. „Maar hoe," — zoo vroeg d. 1. S. — „indien
het nu eens bleek een onloochenbaar feit te zijn, dat
tusschen de overgeleverde en de tegenwoordige belijdenis
der Kerk een onoverkomelijke kiove bestaat ?" Die
vraag veronderstelde, dat er een wezenlijk verschil is
tusschen beliftienis en Kerk, met andere woorden : dat
de belijdenis niet de Kerk is. De la S. nam als beginsel aan, dat de Kerk kan voortduren, al houdt de
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belijdenis op te bestaan, om voor een andere plaats te
maken. De Kerk staat boven de belijdenis ; ja, zip kan
er mede in tegenspraak staan, en nochtans Kerk blijven.
Hij nu constateerde tusschen de tegenwoordige belijdenis
der Kerk en de overgeleverde een onoverkomelijke klove.
Hij kende der Kerk het recht toe, heden haar geloof
uit te spreken, al zou dit ook de belijdenis opheffen.
Daarom wilde hij ook volstrekt niet, dat men de handhaving der oude belijdenis zou verlangen.
In die beschouwingen vond De Liefde veel, waarmede hij van harte instemde. En hij heeft zich daarover nog nader uitgesproken. In het tijdschrift „De
Vereeniging" plaatste de heer Mackay namelijk een
opstel over de onderscheidene richtingen onder de
orthodoxen in de Kerk. Hij onderscheidde : 1° de juridische richting, welke de Kerk tracht te herstellen,
door met de belijdenisschriften in de hand aan te toonen,
dat alleen de orthodoxe leer recht heeft gepredikt te
worden, en dat bijgevolg de vrijzinnige predikers zich
op wederrechtelijke wijze van de kansels hebben
meester gemaakt ; 2°. de rnedische richting, welke,
genezenderwijze te werk gaande, tracht, door de getrouwe verkondiging der waarheid, de dwalenden allengs
op het rechte spoor terug te brengen ; 3° de ethischirenische richting, die, door Touter en hoofdzakelijk
tot de conscientien te spreken, de onderscheidene partijen
in de Kerk op den gemeenschappelijken bodem der
oprechte gewetensovertuiging tracht te vergaderen, in
de hoop van hen alsdan tot een vrede te verzoenen,
waarbij elke partij de andere, hoezeer ook in begrippen
van haar verschillend, nochtans als een eerliike, gemoedelijke en gewetensgetrouwe partij eerbiedigt en hoogacht.
Dat opstel nu van Mackay besprekende, laat De
Liefde zich aldus hooren : ') „Ik moet zeggen, dat ik
van deze Brie richtingen met de eerste, de juridische,
het minst, 2) en met de laatste, de ethisch-irenische,
1) Tijdschrift „Berea", onder redactie van A. Hardenberg, I, bI. 170.
2) Evenzoo ging het Da Costa, die „een levende geloofsbelijdenis" wenschte,
„geheel nieuw in vorm en samenstel. Het oude is niet meer vast te houden."
Zie Brieven, medegedeeld door Groen van Prinsterer, II, bl. 244.1
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het meest sympathiseer; dat wil zeggen, niet zooals
laatstgenoemde zich thans en tot dusverre in hare praktijk vertqont, maar zooals zij, naar de etymologische
beteekenis der woorden, in beginsel, gedacht moet
worden. Met andere woorden : naar mijne overtuiging
kan de ethisch-irenische richting, indien zij zich slechts
getrouw aan haar beginsel ontwikkelt, tot het gewenschte doel leiden. De juridische daarentegen, hoe
consequent en getrouw ook volgehouden, zal nooit tot
een uitkomst leiden, die het rein Christelijk gemoed
bevredigt. Er moge veel begrip en kennis in de juridische
richting zijn : leven en liefde zitten er niet in. Dat
blijkt ook uit haar praktijk. Want met al haar roepen,
dat zij voor de waarheid te velde trekt, toont zij toch,
dat het recht bij haar hooger geldt dan de waarheid.
— De medische richting heeft meer gloed en leven,
maar zij mist karakter. Zij wil alleen heelen, niet strijden ,
zij wil alleen licht geven, maar geen schaduw veroorzaken. — De ethisch-irenische richting daarentegen
kan, mits zij onvervalscht gehouden wordt, tot iets beslists leiden. Zij wil tot de conscientien spreken, en
door den ernst en drang der wakker gemaakte gewetens de onderscheidene partijen tot eenheid in Christus
vergaderen. Zij gaat uit van het humane begrip, dat
men elks gevoelen eerbiedigen moet, en dat, zoo men
iemand, die ter goeder trouw en in gemoede dwaalt,
wil terechtbrengen, men beginnen moet met hem achting
voor zijn persoon en geduld met zijn overtuiging te
betoonen. Dit is een wijs en evangelisch beginsel, dat
tot het gewenschte doel leiden kan, indien men dan
nu ook het geweten getrouwelijk, klaar en bestemd aan
het woord laat komen. De ethisch-irenische richting
erkent, dat de vraag : Wat dunkt u van den Christus ?
Wiens Zoon is Hij ? geen duistere vraag is in het
Evangelie. Een beroep op het geweten is hier dus
volkomen voldoende, en inderdaad het eenige, waarop
een beroep mogelijk en doelmatig is. Wat baat het
toch, menschen tot eenheid te brengen, als die eenheid
buiten hun geweten omgaat?"
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Vereeniging van Christelijke Vrienden.
Als bewijs van ontwakend geestelijk leven bier te
lande kwamen, te begonnen met 1845, tweemaal 's jaars
Christelijke vrienden uit verschillende oorden des lands
te Amsterdam bijeen, tot gemeenschappelijk bidden en
onderlinge gedachtenwisseling over onderwerpen van
practisch Christendom. Die conferenties werden gewoonlijk gehouden in het Casino, het Odeon of op het Rusland. Men zag daar dan gelijkgezinde mannen, behoorende tot allerlei kerken en richtingen, meerendeels
predikanten, broederlijk samen bidden en overleggen.
Onder hen treffen we vele bekende namen aan, z. a.
Nic. Beets, Van der Brugghen, Brummelkamp, Callenbach, Capadose, Da Costa, Elout van Soeterwoude,
Gregory Pierson, Heldring, Koenen, Baron van Lijnden,
Baron Mackay, De Marez Oyens, Van Rhijn, Ch. de
la Saussaye, Schwarz, Van' Toorenenbergen, Wormser
en vele anderen. Groen van Prinsterer leidde in den
regel de vergadering. In latere jaren werd aan de
predikanten Tinholt en De Liefde eenige malen het
secretariaat opgedragen. De verslagen werden opgenomen in „De Vereeniging, Christelijke Sternmen",
welk tijdschrift, uit deze conferenties voortgekomen,
voor 't eerst verscheen in 1847, onder redactie van
0. G. Heldring. De conferenties hadden geen kerkelijk
karakter, maar onder den invloed dergenen, die haar
gaarne dat karakter zouden zien aannemen 9, ontaardde
zij op 't laatst in een vergadering ter bespreking van
de belangen der Herv. Kerk. Toen begonnen de dissenters weg te blijven, en weldra was De Liefde (die
in April 1850 voor 't eerst de presentielijst teekende)
nagenoeg de eenige dissenter, die nog de bijeenkomsten
bijwoonde. Hij was destijds nog verre van het voornemen, een vrije gemeente op te richten, en hoopte,
dat deze conferenties zouden leiden tot zillk een vrije
1) Op 27 Dec. 1854 schreef Wormser aan Groen v. P. • „Sedert jaren
hebben wij verlangd, dat de vergadering van Chr. Vrienden kerkelijk zou
worden ; men wilde niet ; thans dringen de omstandigheden — de Gereformeerde Vereeniging zal er wel komen." Brieven II, blz. 145.
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ontwikkeling in de Herv. Kerk, alis waarin ook hij
zou kunnen deelen.
Het „Volksmagazijn" van 1853 opent met een verslag der conferentie van 12 en 13 October te voren. Het
is van De Liefde zelven. Uit toon en inhoud blijkt
diens ingenomenheid met deze samenkomsten. Die bijeenkomst, door hem beschreven, bestond voornamelijk
uit leden van den hoogeren en geleerden stand, maar
ook leden van den burger- en boerenstand ontbraken
niet. Het was „een vergadering, zachtkens gezeten op
welgevulde zittingen, in een met tapijt bevloerde kamer,
en . . . . zonder vrouwen." Dit laatste kornt, zonderling
genoeg, in Christelijke vergaderingen nog veel voor,
en wordt meestal goedgepraat met een herinnering aan
Paulus' woord, dat de vrouwen in de gemeente behooren
te zwijgen. De Liefde heeft getracht, ook aan vrouwen
toegang te doen verleenen, en sommige zijner medeleden vielen hem daarin bij, maar Heldring duchtte van
haar tegenwoordigheid een verkeerden invloed op de
mannen, en de meerderheid was het daarmee eens,
zoodat De Liefde's voorstel werd afgesternd. Overigens
kwamen in deze conferentie belangrijke aangelegenheden ter sprake, b.v. de oprichting van het Seminarie
der Vrije Schotsche Kerk ; 9 de zending op Java ; de
Evangelisatie onder de zeevarenden ; de Evangelisatie
onder de Roomschen, enz.
Deze nuttige en opwekkende samenkornsten hielden
echter geen stand, en ze liepen geheel anders of dan
De Liefde gehoopt en verwacht had. Het geval Meijboom
—Zaalberg beroerde de Herv. Kerk en nam de gedachten der vrienden, saamgekomen op 24 Oct. 1854,
tot het houden hunner 20ste bijeenkomst, vlak voor de
intrede van Meijboom te Amsterdam, geheel in beslag.
De opkomst was dan ook buitengewoon groot. Terwijl
1) De Liefde is aangezocht, als docent aan 't Seminarie op te treden.
Hij heeft er inderdaad eenigen tijd les gegeven. Toen wilde men hem
curator maken. Ook is er over gedacht, zijne kweekschool met het Seminarie te vereenigen. Kort daarna heeft men echter de betrekking met hem
afgesneden, omdat hij „de Kerk" te weinig ontzag.
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in de eerste jaren 40-50 personen de presentielijst
teekenden, telde men nu meer dan 200 aanwezigen,
w. o. predikanten, evangelisten, godsdienstonderwijzers
en gewone gemeenteleden. Laatstgenoemden hadden
verreweg de overhand. Ten gevolge der afwijzing van
de protesten, ingediend bij de hoogere kerkbesturen,
was de ontevredenheid ten top gestegen. Men was benieuwd te weten, wat de rechtzinnige predikanten in
de Kerk nu van plan waren te doen. Nagenoeg niemand
van hen had zich nog in den strijd gemengd : zij hadden
dien aan de leden overgelaten en — toegezien. Men
verlangde hen over hunne houding te interpelleeren,
en de conferentie was daartoe de eenige gelegenheid.
Blijkbaar voelden zich de predikanten, die de vergadering bijwoonden, dan ook tot een verklaring genoopt,
en zij gaven die bij monde van De la Saussaye, in
den vorm van drie en twintig stellingen. Ook vernam
men van dezen spreker, dat predikanten een adres aan
de Synode zouden indienen, waarin zij hun ,,diep
medelijden" met de gemeente, wegens het ongelijk,
haar aangedaan, zouden uitspreken. Die verklaring werd
afgelegd op den avond van den 24sten, en met teleurstelling vernomen. Sommige aanwezigen, waaronder De
Liefde, konden zich niet weerhouden op te merken,
dat men, waar de kudde beschadigd wordt, van de
herders wel lets meer dan een betuiging van medelijden verwacht.
Den volgenden morgen droeg Heldring eveneens zes
stellingen voor. Hij betreurde het ljden der Gemeente,
maar trachtte de aanwezigen te troosten met de opmerking, dat lijden altijd het lot en kenmerk der Nederlandsche Kerk geweest is. Zij is een kerk van martelaren; door lijden is zij groot en sterk geworden. Op
grond daarvan spoorde hij aan tot gebed en lijdzaamheid. — Toen De Liefde deze redeneering van Heldring
gehoord had, kon hij niet nalaten, op het verschil
tusschen het lijden der oude martelaren en dat der
tegenwoordige predikanten te wijzen. Naar zijne zienswijze bestond het verschil hierin, dat de vrome marDe Liefde
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telaren, juist omdat zij de ongerechtigheid in de Kerk
niet lijden wilden, liever vervolging tot op brandstapel
en schavot geleden hadden, terwijl, naar het scheen,
de predikanten, omgekeerd, juist om geen vervolging
te lijden, liever de ongerechtigheid in de Kerk leden.
Hij drukte het onderscbeid in een zestal korte stellingen uit, er op wijzende, dat de predikanten, indien zij
volhardden in de thans gevolgde gedragslijn, wet nooit
gevaar zouden loopen van martelaren te worden.
De puntigheid der tegenstelling, misschien scherper
dan eigenlijk bedoeld was, prikkelde eenige der aanwezigen tot lachen. De la Saussaye, daarover verstoord,
verlangde een afkeuring der vergadering van het door
De Liefde gesprokene. Zij werd door voetgetrappel
gegeven — een demonstratie, welke te gemakkelijker
van leden der Kerk te bekomen was, wip zij door een
leeraar der Kerk tegen den nagenoeg eenigen dissenter,
die daar aanwezig was, verlangd werd. Niet alle aanwezigen stemden met de bejegening, De Liefde aangedaan, in. J. Wolbers verzocht aanteekening in de
notulen, dat hij met het votum van afkeuring niet had
ingestemd, en het voorgevallene werd door velen betreurd, ook om De Liefde's groote verdiensten.
Wat De Liefde zelven aangaat, met zulk een wijze
van strijdvoeren zoomin bekend als ingenomen, nam
hij zijn hoed en verliet stilzwijgend de vergadering.
Denzelfden avond nog verscheen hij op uitnoodiging
in een broederkring, waar ook Ds. Heldring en Ds.
Hasebroek tegenwoordig waren, en waar, „door onderlinge, broederlijke samenspreking, alle misverstand, dat
uit het gebeurde zou hebben kunnen ontstaan, zonder
verloochening evenwel van beiderlei standpunt, voorkomen geworden is." ZOO zegt het officieel verslag.
Intusschen : beide hoofdpersonen in dezen strijd hebben
hem nog eenigen tijd voortgezet, ieder in zijn eigen
orgaan. De breuk is niet geheeld, maar velen bleven
haar oprecht betreuren. In November d.a.v. schreef
Da Costa aan Groen : „De afkeuring in onze meeting
van 25 October aan de onbescheidene theses van De
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Liefde gegeven, was niet zoo onbepaald gemeend, als
zich onze vrienden de predikanten misschien hebben
voorgesteld. Den vorm afkeurende, was menigeen het
met de zaak zelve toch eigenlijk eens. En (ik meen
redenen te hebben voor deze gissing) ware het niet
een billijke deferentie voor den praeses geweest, het
votum van afkeuring zou niet zonder debatten en
geduchte tegenspraak doorgegaan zijn." — Groen maakt
bij deze woorden van Da Costa de volgende aanteekening : „Zeker is het dat ik [Gr. v. P. was praeses !],
in dit kritiek oogenblik, althans niet van te weinig
leeraarlievendheid blijk gaf. Het votum van afkeuring,
op verzoek van Ds. Ch. de la Saussaye, ten gevolge
waarvan De Liefde de vergadering verliet, werd
gegeven, niet onmiddellijk na zijne, in het gegeven
oogenblik, alleszins behartigenswaardige theses, maar
wêl na en om de beeldrijke en glimlachwekkende
scherpheid, waarmede hij verklaarde, dat het slechts
een begin was, en hij zich tot veel sterkeren aanval
verplicht rekende." ')
Die conferentie van October 1854 was de laatste
vergadering van Chr. Vrienden. Volgens Wormser werden de bijeenkomsten „met moeite en weerzin samengehouden". Hij wenschte „de bijeenkomsten van Christelijke
Vrienden te doen vervangen door vergaderingen van
de Hervormde Vereeniging van Ds. Heldring". 2) Daaronder zal hij verstaan hebben de door Heldring beoogde „Unie", opgericht in 1856, en waarin plaats
was voor predikanten van allerlei kleur. Met Heldring
en De la Saussaye namen daarin zitting de predikanten
Rutgers van der Loef, Zaalberg en vele andere vrijzinnigen. De mededeeling daarvan besluit De Liefde
met de volgende woorden : „Zulke openbaringen zijn
zeer nuttig. Wij komen er eindelijk door te weten, op
welk terrein wij staan, en er wordt een einde gemaakt
aan de jammerlijke spraakverwarring. Toen ik in 1848
1) Brieven van Da Costa, medegedeeld door Groen van Prinsterer, II,
bl. 307.
2) Zie Brieven van Wormser, medeged. door Groen v. P., II, bl. 149.
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in Nederland kwam, sloot ik mij aan bij de rechtzinnige partij, omdat ik daar alien in Christus vereenigd meende. Er werd ook veel over Christus gesproken : het was de Heere voor en na. Evenwel kon
ik niet met hen voort: het gaf gedurig gehaspel. Langen tijd heb ik niet geweten, waaraan het lag, doch
eindelijk is het mij duidelijk geworden : het is een
spraakverwarring. Christus heet bij de rechtzinnige
partij in Nederland de Kerk, en wel bepaaldelijk de
Nederlandsche Hervormde • Kerk. Had men mij dat nu
maar terstond gezegd ! Dan zou men mij veel moeite
en vergissing bespaard hebben. Nu ik echter eenmaal
de taal des lands heb leeren verstaan, is mijne positie
opeens zeer gemakkelijk geworden. lk weet nu, dat ik
met de rechtzinnige partij in Nederland niets te maken
heb, zoomin als met de Roomsche. Maar ik zal op
klaarlichten dag een lantaarn opsteken en onder de
menschelijke rechtzinnigen naar Christenen zoeken." 1)
Sedert dien tijd was er tusschen de rechtzinnige partij
en De Liefde eene groote klove gevestigd.

Evangelisatie.
„Bij den treurigen toestand, waarin thans de groote
volkskerk verkeert" — zoo schreef De Liefde in 1854
in zijn tijdschrift — „is het een vraag, die elk Christen
in Nederland zwaar op het hart wegen moet, welke
de beste middelen zijn, om het kwaad, dat die Kerk
aan het leven knaagt, te weren, en het onheil, dat haar
bedreigt, of te wenden. Er zijn er, die hare kwaal zelfs
voor zOO ongeneeslijk houden, dat zij geen anderen
raad weten, dan haar ten spoedigste te ontvlieden, en
geen anderen wensch, dan dat zij hoe eer hoe liever
in puin storte. Tot hun getal behoor ik echter niet.
Niet verderven, maar behouden, is de roeping, welke
de Heer aan Zijne discipelen opgelegd heeft. Het
Nederlandsche yolk is een Christelijk Protestantsch
1)

Volksm. 1856, bl. 320, 380, 383.
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volk en behoeft mitsdien een vorm, waarin het zip?
godsdienst uitdrukt en belichaamt. Die vorm is de
zichtbare volkskerk, en zoolang het Nederlandsche yolk
een Christelijk Protestantsch yolk bliift, zal ook de volkskerk bliiven bestaan. Is nu, helaas ! de tegenwoordige

inrichting en., richting dier Kerk hoogstbedroevend,
zoo ligt het alleszins in de roeping van elk Christen,
om het even of hij in dan wel buiten de Kerk staat,
het zijne bij te dragen, om de Kerk van hare afgoden
en banden, maar niet om het yolk van zijn Kerk te
berooven."
Er zijn twee wegen, zoo zegt hij in het vervolg van
dit artikel, die tot behoudenis der Kerk kunnen worden
bewandeld, namelijk de rechtskundige en de geneeskundige weg. Wie den eerstgenoemden bewandelt,
voert den strijd met adressen en protesten, met een
beroep op het recht der Kerk en met den eisch der
handhaving harer wetten. Deze weg echter kan alleen
bewandeld worden door hen, die in de Kerk zijn, en als
hare leden recht van spreken hebben. Voor hem (De
Liefde) echter is die weg gesloten. „Wat den anderen
weg, den geneeskundigen, betreft," — zoo vaart hij
voort — „lien kan ook ik bewandelen. Het eenige
medicijn, dat de Kerk genezen kan, is het Woord Gods.
Laat dat Woord in de Kerk zijn vrijen en ongehinderdert
loop hebben, en zij zal, zij moet herleven. Gansche
streken, ja provincien, liggen in een doodsslaap van
werkheiligheid, onkunde en Schriftverloochening. Maar,
hoe diep het geloofsbewustzijn der vaderen nog steeds
in het hart hunner kinderen geworteld is, blijkt o. a.
hieruit, dat zich slechts een prediker der waarheid, hoe
eenvoudig en minbegaafd ook, behoeft te laten hooren,
en van alle zijden stroomt de hongerige menigte toe,
om zich aan het goede woord des kruises en der
genade te verkwikken, zelfs al wordt het bij ongunstig
weder, op verren afstand, in een boerenschuur of koestal gepredikt." Sprak De Liefde niet uit ondervinding?
Had hij niet in verschillende streken van Noord-Holland,
Overijsel en Groningen op een dorschvloer, in de
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woonkamer van een handwerksman het Evangelie gepredikt? Soms werd zijn stem door het loeien van het
in den stal staand vee verdoofd ; sours vlogen de
hoenders kakelend over zijn hoofd heen ; en niet zelden
blies de tocht de kaars uit, welke zijn Bijbel walmend
verlichtte. Doch dat alles werd niet in aanmerking
genomen. Onder zulke vprblijdende ervaringen betreurde
De Liefde het dikwijls, dat niet alle geloovige leeraren
deden als hij, maar niet velen hadden daartoe lust en
moed. Men wilde nog wel onder Roomschen, Israelieten
en Heidenen evangeliseeren, maar ondertusschen verwaarloosde men de Protestantsche bevolking van het
eigen land.
Overtuigd, dat Evangelieprediking onder onze landgenooten een dringende behoefte was, en onder den
indruk van Gods kennelijken zegen op zijn evangelisatiewerk in de hoofdstad, besloot De Liefde te doen wat
in zijn vermogen was, om ook buiten Amsterdam het
Evangelic te verkondigen. Het duurde echter niet lang,
of zijn arbeidsveld werd zoo uitgebreid, dat zijne kracht
niet meer toereikend was, en hij naar medehelpers
moest omzien. Nu en dan kwam een jonge man zich
aanbieden, maar ook De Liefde zag in, dat „niet alle
hout timmerhout is", en hij was van gevoelen : „beter
geen evangelisten dan ongeschikte". Hij achtte opleiding en onderwijs een eerste vereischte, maar daartoe
ontbrak hem wig de gelegenheid. In het voorjaar van
1853 echter werd hij in het bezit gesteld van een ruime
woning op de Bloemmarkt '), No. 116, welke woning
goede gelegenheid aanbood voor de opneming en
opleiding van eenige jongemannen. Terstond nam hij
er nu twee op, namelijk W. F. Menkhoff, die — naar
het schijnt — een opleiding had genoten aan de
Diakonen-Anstalt te Duisburg, en K. Holleman, afkomstig van Halfweg, nabij Amsterdam. Gedurende den
winter kregen deze dagelijks onderwijs, en toen 't
zomer werd togen zij uit „om het Izaad des levens
1)

De tegenwoordige N. Z. Voorburgwal.
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over het land uit te strooien". Menkhoff, die reeds
eerder gearbeid had in het Noorden, vond zijn werk
onder de veenarbeiders en grasmaaiers in Overijsel,
Drente, Groningen en Friesland. Holleman begaf zich
daarentegen naar de hem bekende Haarlemmermeer,
waar hij een uitgestrekt arbeidsveld vond, vooral onder
de totaal verwaarloosde polderwerkers.
Van dat oogenblik aan brengt het „Volksmagazijn"
gedurig een verslag van de evangelisatie en colportage.
Ontroerende dingen aangaande den diepvervallen en
verwaarloosden godsdienstigen toestand van ons yolk,
vooral ten platten lande, brachten die verslagen aan
het licht. Treffend is met name het verhaal : „Een
colporteur tusschen twee kerken". ') Zelfs Wormser,
gelijk men uit het voorafgaande weet, niet bepaald een
vriend van dit evangelisatiewerk, vond dat opstel „zoo
uitnemend", dat hij Groen voorstelde, het in „De
Nederlander" over te nemen. Het waren moeilijke, maar
zegenrijke paden, welke de evangelisten door onze
provincien bewandelden.
Collectereizen.

In den aanvang van zijn verblijf te Amsterdam had
De Liefde geen ander Joel, dan alleen binnen de stad
en slechts door eigen persoonlijke prediking te evangeliseeren. De lasten en zorgen van het werk droeg
hij alleen. Nadat nu echter het werk zich uitgebreid
had naar buiten de stad, reikten zijne krachten niet
langer toe om de kosten te bestrijden. Hij riep toen
de hulp in van vermogende lieden, van wie hij meende
ondersteuning te kunnen verwachten, maar werd teleurgesteld. Omdat zijn arbeid niet uitging van de Kerk,
meende men zich van ondersteuning te moeten onthouden. Daarom richtte zijn blik zich naar den vreemde.
Hij zag er een verrassende leiding Gods in, dat hij juist
in die dagen (het was in 'April 1854) een bezoek ont1) Volksm. 1854, bl. 252; zie ook Brieven van Wormser, medeged. door
Groen v. P., II, bI. 72.
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ving van een vreemdeling. Deze bleek uit Schotland
te komen ; een land, waar De Liefde nooit geweest
was en in 't geheel geen bekenden had. Die vreemdeling
maakte zich bekend als een der boekhandelaars te
Edinburg. Hij vertelde, dat hij enkele van De Liefde's
geschriften in 't Engelsch had doen vertalen en had
uitgegeven, en dat hij, uit begeerte den auteur te leeren
kennen, de zee was overgestoken. De kennismaking was
aan beide zijden aangenaam, en het kostte De Liefde
geen moeite, de uitnoodiging van zijn gast aan te nemen,
om hem te Edinburg te komen bezoeken. Zoo begaf hij
zich dan naar Schotland, met de stille hoop, ddar de
hulp te vinden, welke men hem hier onthield. Zijn
eerste bezoek aan Edinburg, in Juli 1854, was slechts
kort. Ook het tweede duurde niet lang. De derde reis
echter nam zes weken in beslag. Hij trad toen voor
vele gemeenten op, maakte met woord en pen de hier
te lande bestaande toestanden bekend, en deed een
beroep op de Schotsche Christenen, hunne belangstelling vragende voor zijn werk in en buiten Amsterdam.
Dat was voor hem een ingespannen reis ; ingespannen
ook hierom, dat hij zich nog in de Engelsche taal had
in te Leven. 1 ) Het resultaat dezer collectereis was niet
onbevredigend. Nog verscheidene reizen daarna heeft
hij voor hetzelfde doel naar Groot-Brittanie en lerland
gemaakt.
Na terugkomst van zijn collectereis in 1854 werd De
Liefde gewikkeld in een voor hem zeer onaangenamen
strijd met zijn vroegeren leermeester Prof. Muller, van
welken strijd we (zie b.v. bl. 33 en 162) reeds verhaald
hebben. Het is dus niet noodig, er hier op terug te
komen. Deze bittere ervaring zal wel de reden zijn,
waarom De Liefde van zijne latere collectereizen geen
verslagen publiceerde. Daartegenover spreken wij onze
gedachte uit, dat het verslag over zijn arbeid hier te
lande, opgenomen in het „Volksmagazijn" van 1858,
waarschijnlijk voor het Engelsche yolk bestemd was.
1) Zie daarover zijn geschrift : „A Dutchman's difficulties with the English f
language."
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Bethanie.
De Liefde had dus nu op de Bloemmarkt te Amsterdam een geschikt huis met goede gelegenheid voor de
evangelistenschool. Hij gaf aan deze den naam van
Bethanie, met het oog op den geestelijken zegen, die
nu het deel was van zijn huis. De opgenomen jongelieden vormden met den predikant en de zijnen een
gezin. Dat kon zoo, omdat Mevrouw De Liefde zoo
van harte medewerkte. Van dat samenwonen ging een
beschavende en ontwikkelende invloed op de jongelieden uit. Wie hen later ontmoette, na hun verlaten
van Bethanie, zou in den een geen gewezen bakkersknecht, in een tweeden geen vroegeren smid, en in
een derden geen voormaligen koetsier herkend hebben.
Mevrouw De Liefde was een hoogstbeschaafde vrouw,
van wie een stille invloed uitging. en De Liefde zelf
was zeer gesteld op goede vormen en manieren. De
evangelisten, die zijn school verlieten, hadden — als
ik het zOO mag zeggen — het burgerlijk type afgelegd.
Van tijd tot tijd werd hun getal met een nieuwaangekomene vermeerderd. In de wintermaanden werd
onderwijs gegeven en in de zomermaanden werd geevangeliseerd in verschillende streken van ons land.
Waren de leerlingen thuis, dan werd bij dag gestudeerd en 's avonds vonden ze hun werk in de arme
buurten der stad. Des Zondags was er altijd veel voor
hen te doen in Kinderkerk, Zondagsschool of Bijbellezing. Er ging in die vruchtbare jaren tusschen 1853
en 1863 van „Bethanie" een groote zegen uit, zich
verspreidende over de geheele stad en naar buiten.
Het onderwijs, dat gegeven werd, omvatte de volgende vakken : het lager onderwijs, de algemeene geschiedenis, uitlegkunde van den Bijbel, dogmatiek en
homiletiek. Ook werd eenig onderricht gegeven in de
Grieksche taal, opdat de evangelisten den grondtekst van
het N. Testament zouden kunnen lezen en verstaan. Er
zijn jaren geweest, dat er van 6-8 kweekelingen waren.
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Neemt men daarbij in aanmerking, dat Ds. en Mevr.
De Liefde elf kinderen hebben gehad, dan kan men bij
benadering begrijpen, hoeveel er in het groote huffs
voor dat groote gezin van noode was, en hoeveel er
op de huisvrouw aankwam.
Van de evangelisten noemden we er reeds twee :
Holleman en Menkhoff. Bij deze kwamen zich in de
volgende jaren voegen : Witmond, Simons, Hardenberg,
Gerdes, De Jong en Ginjoolen. Bijna alien waren eerst
door de prediking van De Liefde voor den Heer gewonnen. De Jong is vrij-evangelist geworden en Ginjoolen heeft zijn bestemming niet bereikt. De meestbekende van De Liefde's leerlingen is de vermaarde
en geliefde schrijver E. Gerdes, een man van Duitsche
afkomst, die zich te Amsterdam als taalonderwijzer had
gevestigd en in 1856 ongezocht in aanraking kwam
met De Liefde. Die aanraking was een keerpunt in
Gerdes' leven. Nadat hij tot het geloof gekomen was,
sloot hij zich bij De Liefde aan, en ofschoon hij reeds
verscheidene kinderen had, werd hij onder de leerlingen voor evangelist opgenomen. Hij ontving echter
niet alleen onderwijs, maar gaf ook zelf les. Reeds te
halfnegen 's morgens — zoo schreef hij later 1 ) — vingen
de lessen aan, en deze namen de morgenuren in beslag. Het overige van den dag was gewijd aan het bezoeken van scholen, het houden van Bijbellezingen en
andere practische werkzaamheden. Na de oprichting
van de Vereeniging „Tot Heil des Volks" werd Gerdes
haar eerste voorzitter en in de oprichting van de eerste
Bewaarschool had hij een werkzaam aandeel. In 1859
vertrok hij naar Stadskanaal, om daar als evangelist
te arbeiden, en later vond hij een arbeidsveld eerst te
Doetinchem en daarna te Haarlem. In zijn dagelijkschen
omgang met De Liefde begon ook hij reeds spoedig
als schrijver op te treden, en in productiviteit deed
hij in dat opzicht voor zijn leermeester niet onder.
Zijn schoone Kerstlied : „Er ruischt langs de wolken"
werd in 1857 voor het eerst gezongen.
') In „De Vriend des huizes" van 1891, afl. 8.
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De Liefde heeft uitnemende evangelisten afgeleverd.
Als ik ze even onderling mag vergelijken, dan zou ik
zeggen : Holleman was de degelijkste, Menkhoff de
gemoedelijkste, Witmond de fijnste, Hardenberg de
bekwaamste en Gerdes de aangenaamste spreker.
Holleman vestigde zich in 1858 to Leeuwarden, waar
hij met vrucht arbeidde. Ook hij nam jongemannen in
huis op en bearbeidde met hen geheel Friesland, tot
Ameland en tot in Overijsel toe. Op Ameland vond
toen Simons, die weinig van zich heeft doen spreken,
een werkkring. — Menkhoff vestigde zich in 1856 te
Ouderkerk aid Amstel, waar De Liefde zelf reeds een
paar jaar lang geregeld het Evangelie verkondigd had,
welk werk hij nu aan zijn leerling kon overlaten. —
Te Stadskanaal opende zich juist in die dagen een
nieuw arbeidsveld. Een onderwijzer aldaar, Hardenberg
geheeten, kwam De Liefde uit Amsterdam halen, om
in zijne woonplaats het Evangelie te verkondigen. Deze
voldeed daaraan en mocht als een der vruchten van
zijn arbeid den zoon van dien onderwijzer in het volgende jaar in zijn huis ontvangen ter opleiding. En
toen Gerdes van dezen hoorde over het arbeidsveld
te Stadskanaal, besloot hij ras, met zijn gezin daarheen
te gaan, wat hij ook deed. Toen Gerdes van daar naar
Doetinchem verhuisde, kwam Witmond in 1860 zijne
plaats te Stadskanaal innemen. — Hardenberg werd,
toen zijne opleiding voltooid was, naar Gorinchem genoodigd. Hij arbeidde daar een paar jaren, en keerde
toen terug naar Amsterdam, om daar de plaats van
zijn leermeester in te nemen.
Overal, waar De Liefde's evangelisten zich yestigden en arbeidden, werd vrucht, hier en daar zelfs
rijke vrucht, aanschouwd. Het is echter treurig te moeten
zeggen, dat hun evangelisatiewerk hevig tegengewerkt
werd, inzonderheid door kerkelijke personen, van welke
kleur ook. De heer J. J. Teding van Berkhout, met
wien De Liefde in hoegenaamd geen betrekking stond,
klaagde er in „De Heraut" over, dat er zoo weinig
gedaan werd tegen den aandringenden vijand, en hij
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sprak er terecht zijn afkeuring over uit, dat, „waar
buiten de Kerken om, het Evangelie werd gepredikt",
men dat tegenwerkte. En die tegenwerking kwam niet
slechts van vrijzinnige, maar ook, en zeker niet minder,.
van rechtzinnige zijde. De prediking van De Liefde en
zijne evangelisten werd op allerlei wijze verdacht gemaakt ; de menschen, die hen hoorden, hadden niet
alleen smaad, maar ook niet zelden benadeeling te lijden.
De verslagen in het „Volksmagazijn" leggen daarvan
getuigenis af. De verhouding werd er doorgaans niet
beter op, wanneer hun arbeid voor iemand ten zegen
was geweest, deze dan den dienst in zijn eigen kerk
niet meer bijwoonde, de kinderen niet meer bij zijn
predikant ter catechisatie zond, enz. Zoo kwam het
dan, dat, als zich een groep geloovigen gevormd had,
men lichter overging tot de stichting van een Vrije
Gemeente, wat oorspronkelijk niet in het doel dezer
Evangelisatie lag. 1)
Om nu nog even op de opleiding terug te komen :
De Liefde heeft ook in dat opzicht zijn ideaal niet
bereikt. Dat kan men zien uit een brief, door hem
geschreven in April 1868 uit Londen, aan een der
evangelisten, waarin hij zegt : „Gij spreekt in uwen
brief over uw besef van geringe kracht en wetenschap.
Ja, de Heer weet, hoe innig 't mij steeds gesmart heeft,
dat aan de broeders evangelisten niet dat onderwijs
en die opleiding konden gegeven worden, die zijzelf
zoo hartelijk verlangden en ook zoo noodig hadden.
Niet dat de kracht Gods in de geleerdheid ligt ; verre
van daar ; maar zij ligt ook niet in de onkunde. En
in halve of kwart kennis ligt altijd dit gevaar, dat
iemand, die daarmee als voorganger optreedt, licht te
hoogen dunk van zichzelven opvat en pedant en opgeblazen wordt, uit armoede van stof en gedachten zijn
toevlucht neemt tot holle, vroomklinkende phrasen, en
eindelijk een zekeren dominee-dreun aanneemt, waarin
hij, draaiorgelsgewijs, een zeker aantal onderwerpen
jaar uit jaar in regelmatig op hun beurt aforgelt. Er
1) Zie Volksm. 1858, bl. 315 en 230.
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zijn maar weinigen, die aan dat gevaar ontkomen ; ja,
't is bijna onmogelijk, als men met zoo weinig fonds,
zonder gelegenheid, geld of boeken om te kunnen
studeeren, honderd, honderdvijftig, ja tweehonderd maal
in een jaar spreken moet. Welke pomp, zelfs de rijkelijkst vloeiende, moet daarbij niet lens worden ! 1k
neem het daarom zulken predikers ook volstrekt niet
kwalijk. lk heb hartelijk medelijden met hen, en mijn
gebed tot God voor hen is : Geef hun, Heer, tijd en'
middelen, om, bij het licht van Uw Geest en de wetenschap, Uwe Schrift te onderzoeken ! Want daaraan,
helaas ! ontbreekt het ons volkje. Dat gij 't niet al te
ruim hebt met uw klein inkomen, kan ik wel begrijpen.
En hoe gaarne kwam ik u daarin te gemoet ! Maar de
bronnen zijn opgedroogd. Mijn grootste vijand is altijd
geweest overvloed van geld, maar ongelukkig niet in
mijn kas, doch in de kas dergenen die mij tegenwerkten.
Dat abuis is van den duivel, doch de 1-leer zal 't
eenmaal in orde brengen."
Het Heil des Volks.

Nu De Liefde in de verwachting, door hem gekoesterd van de „Christelijke Vrienden", ook voor zijn
evangelisatiewerk te Amsterdam, was teleurgesteld, besloot hij onverwijld zelf voor den onmisbaren steun te
zorgen. Nog in Oct. 1854 ving hij aan, met eenige
vrienden een gedachtenwisseling te houden over de
oprichting eener vereeniging, ten einde op uitgebreide
schaal onder het Nederlandsche yolk het Evangelie te
doen verkondigen. Zijne vrienden gaven aan zijn wensch
gehoor, en reeds in Januari d.a.v. werd de bedoelde
vereeniging gesticht. Zij ontving den naam „V ereeniging
tot Heil des Volks". Zij zou geen plaatselijke vereeniging zijn, dus niet dienen voor Amsterdam alleen,
maar hare werkzaamheden uitstrekken over 't geheele
land ; verder zou zij niet slechts de Evangelieprediking,
maar ook het Christelijk schoolwezen behartigen. En
bij hare verschillende werkzaamheden zou zij zich niet
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bepalen tot de steden alleen, maar ook de dorpen in
het oog houden, naar het voorbeeld des Heeren, die
niet alleen in de steden arbeidde ; immers : „Hij omging
ook de vlekken en dorpen ; Hij ging het land door,
goeddoende."
Natuurlijk waren er, die bezwaren hadden tegen zulk
even vereeniging. Men vreesde, dat zij schadelijk zou
zijn voor de Kerk. Daartegenover verklaarden de oprichters : 1°. de Vereeniging wil geen kerk zijn. Daarom
ook was zij gevormd naar het model van de „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" ; 2°. de Vereeniging
zou de Kerk niet bestrijden. Zij was geen vereeniging
tegen de Kerk, maar „tot behoud van zielen" ; 3°. de
Vereeniging bedoelde veelmeer het behoud en herstel der
Kerk ; en 4° de Vereeniging wilde trachten tot het behoud
en herstel van het Protestantisme hier te lande werkzaam
te zijn, ook en vooral door zich het Christelijk schoolwezen aan te trekken. In weerwil van die duidelijke verklaring bleef men de jonge vereeniging bestrijden, maar
het ontbrak haar ook niet aan warme verdedigers. 1)
Grondslag en doel der Vereeniging vindt men uitgedrukt in hare statuten. Art. 2 zegt: de grondslag,
waarop de Vereeniging rust, is het Evangelie van onzen
Heere Jezus Christus. Zij beaamt mitsdien zin en geest
van de belijdenisschriften der Hervormde Kerk, enz.
Art. 3 verklaart: de Vereeniging verstaat onder de
benaming „Heil des Volks" dat Neil, hetwelk de vrucht
is van de godzaligheid, welke door een oprecht en
hartelijk geloof in Christus, door Gods genade verkregen wordt, en waaraan de beloften des tegenwoordigen zoowel als des toekomenden levens verbonden zijn.
Het is het doel der Vereeniging, de kennis en het leven
van dat geloof onder het Nederlandsche yolk te bevorderen. — Het Hoofdbestuur der Vereeniging werd
gevestigd te Amsterdam, terwijl daar ter plaatse en
elders zich afdeelingen konden vormen. De afdeelingen
zouden maandelijksche vergaderingen organiseeren,
1) Waaronder de waardige H. J. Lemkes te Alphen, die haar later, helaas,
verliet en tot het Darbisme overging.
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waarin voorlezingen en samensprekingen zouden worden
gehouden over onderwerpen, liggende op 't gebied der
geschiedenis, der natuur, der zending, der kunst of
der wetenschap. Tot verhooging der gezelligheid zou
in de vergaderingen thee of koffie kunnen geschonken
worden, zooals ook gebruikelijk was in de vergaderingen
der Maatschappij t. n. v. 't alg., mits de vergaderingen
maar werden gehouden in beslist Christelijken toon.
— Verder wenschte de Vereeniging evangelisten uit te
zenden, ten einde, inzonderheid ten plattenlande, des
avonds het Evangelie te verkondigen aan degenen,
die van een getrouwe Evangelieprediking verstoken
zijn. Aangezien de Kerk hare roeping in dit opzicht
verzuimde, zou de Vereeniging trachten in den nood
te voorzien.
Na opgericht te zijn in Jan. 1855, werd op 10 April
d. a. v. te Amsterdam een vergadering der Vereeniging
gehouden ter bevestiging van het werk, terwijl onverwijid de arbeid aangevangen werd naar twee zijden:
ten eerste werd K. Holleman aangesteld als evangelist
der Vereeniging, en ten tweede werd een geldelijke
bijdrage afgezonderd voor de Christelijke Normaalschool
te Nijmegen. En nu volgde ook de oprichting van
afdeelingen. Nog in dezelfde maand werd een afdeeling
opgericht te Amsterdam, en voor dat jaar ten einde
was, vond men eveneens afdeelingen te Rotterdam,
Delft en Alphen aid Rijn. Weldra ontstonden ook afdeelingen te Assen, Hengelo (0.), Stadskanaal, Leeuwarden, Workum, Ouderkerk aid A., Dordrecht, Gouda
en Zaltbommel. In 1858 telde de Vereeniging 12 afdeelingen met 439 leden. Hooger dan tot 14 is het
aantal afdeelingen niet geklommen. De meeste van haar
hebben zich niet staande kunnen houden. Rotterdam
b.v. had zijn eigen vereeniging voor Inwendige Zending,
waartegen „Heil des Volks" zou hebben moeten concurreeren, zoodat het beter geacht werd de afdeeling
op te heffen. Ten slotte was van alle vroegere buitenafdeelingen alleen Gouda nog over. Men is toen te
Amsterdam, met instemming van Gouda, te rade ge-
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worden, de afdeeling in de hoofdstad ter gelegenheid
van het Vijftigjarig bestaan der Vereeniging tot de
„Vereeniging Tot Heil des Volks" to verklaren, terwijl
tevens de afdeeling Gouda zich tot een afzonderlijke
„Vereeniging tot Heil des Volks" constitueerde. Er zijn
dus thans geen afdeelingen meer.
Wat Amsterdam aangaat, op 20 April 1855 werd
aldaar een afdeeling der Vereeniging T. H. d. V. opgericht. Zij was de eerste, en haar eerste werk was
(geheel in den geest van den stichter) de oprichting
van een Bewaarschool op de Goudsbloemgracht (de
tegenwoordige Willemstraat), en wel voor havelooze
kinderen — een kostelijk werk, en dat voortgezet is
tot op den huidigen dag. Neemt men eens aan, dat
de kindertjes vier jaren op die school blijven, dan
blijkt daaruit, dat de Vereeniging tot nu toe aan minstens 15 schoolgeslachten heeft gearbeid. Hoe kwam men
tot dien arbeid ? Leden der afdeeling, „van nabij bekend
met de schrikkelijke haveloosheid in die arme buurt,
waren diepbewogen met het lot der twee- tot zesjarige
stumpertjes, die door de ouders in muffe kelders opgesloten, als jonge bedelaars meegenomen, of aan hun
lot op de straat overgelaten werden". Zij ontfermden
zich over die kleinen. Op 17 Juli 1855 werd de Bewaarschool geopend, en weldra ontvingen daar een
paar honderd kinderen verzorging en onderwijs van
's morgens 9 tot 's avonds 6 uren. Daaraan verbond
men voor de ouders en verdere betrekkingen dier kinderen een Bijbellezing op Zondagnamiddag. Uit de
leden werd voor de Bewaarschool een commissie van
bestuur benoemd, terwijl eenige vrouwelijke leden
werden aangesteld tot bestuurderessen. Van den aanyang heeft die arbeid onder de haveloozen zich in de
belangstelling en steun van ernstige menschen mogen
verheugen. Verblijdende vruchten van dat werk staan
er in de verslagen der afdeeling opgeteekend 1).
Tot de eerste werkzaamheden der afdeeling behoorde
1) Zie b v. Volksm. 1856, bl. 28; 1858, bl. 445; Samuel, tijdschrift voor
de jeugd, jaarg. I, bl. 52, 77.
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verder de oprichting van een Christelijke Naaischool.
Zulk een school bestond er echter reeds vöôr de
stichting van H. d. V. Achter het lokaal „Tecum Habita"
be yond zich namelijk een groote kamer, welke alleen
des Zondags voor consistorie gebruikt werd. Toen De
Liefde's evangelisatiewerk eenigszins bevestigd was,
gaf hij daar enkele uren in de week catechetisch onderwijs, maar overigens stond dat vertrek de geheele week
ledig. Dat verdroot hem. Gedurende eenigen tijd wist
hij niet, hoe hij er een nuttiger bestemming aan . zou
kunnen geven, maar eindelijk werd het hem duidelijk,
dat een Naaischool voor behoeftige meisjes 't best aan
de eigenaardigheid van dat vertrek zou beantwoorden.
Hij wachtte nu, tot hij iemand vond, die zich uit liefde
(want middelen voor een salaris ontbraken) daarvoor
beschikbaar wilde stellen. Zoo iemand vond hij daarop
in Mej. G. de Kort, die zich geheel belangeloos voor
dat goede werk gaf en een uitnemende kracht bleek
te zijn. De Naaischool kwam zoodoende tot stand, en
zij kwam ook tot bloei. Toen later het gebouw „EbenHaezer" betrokken en dus „Tecum Habita" verlaten
werd, ging de Naaischool merle over naar een vertrek
van de nieuwe lokaliteit. Inmiddels was men tot de
ervaring gekomen, dat het gratis onderwijs niet behoorlijk gewaardeerd werd, om welke reden het heffen
van een matig schoolgeld werd ingesteld, wat de school
in ieder opzicht ten goede kwam, ook om deze reden, dat
het bestuur nu in staat was het personeel te bezoldigen. In 1856 maakten 60 meisjes van die school gebruik. Van het Ned. Bijbelgenootschap ontving zij
gratis Bijbels, terwijl een paar Engelsche fabrikanten,
vrienden van De Liefde, haar van tijd]tot tijd een flinke
hoeveelheid naaigaren ten geschenke zonden. Uit de
vrouwelijke leden der afdeeling stelden zich eenige
beschikbaar om toezicht te houden.
In 1857 werd besloten tot oprichting eener tweede
Bewaarschool voor haveloozen, en wel op de Boomsloot,
ten dienste van die groote, arme buurt (z. a. Jonkerstraat,
Ridderstraat, Rechtboomsloot, Kromboomsloot, enz.).
De Liefde

13
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Ook aan die Bewaarschool werden Brei- en Zondagsscholen verbonden. Heil des Volks had in 1861 zeven
Zondagsscholen met 620 leerlingen. Aanhoudend namen
de werkzaamheden der afdeeling, haar personeel, de
uitgaven, maar ook de inkomsten toe. We moeten er
ons van onthouden, een breedvoerige beschrijving van
de geschiedenis van het werk te geven, maar willen
hier toch niet afbreken.
Niet alles, wat door Ds. De Liefde is opgebouwd,
heeft de jaren kunnen trotseeren, maar Heil des Volks
te Amsterdam staat daar nog altijd als een levend gedenkteeken van zijne ontferming en zijn ijver, en de
afdeeling, thans voor een groot gedeelte bestaande uit
de zonen en dochteren van de mannen en vrouwen,
die in den eersten tijd de Vereeniging Tot Heil des
Volks vormden, zorgt er voor, dat zijn naam aan het
goede werk verbonden blifft ; ook hierdoor, dat zij reeds
tweemaal zijne eenigovergebleven dochter, Mej. S. de
Liefde, in de stichting harer gebouwen betrokken heeft.
Toen op 28 Juni 1905 het Vijftigjarig bestaan der
Vereeniging werd gevierd, was de hoogbejaarde
M. Wiegand, die schier van den aanvang lid was geweest, nog voorzitter, en A. J. Hoogenbirk, die ook
nog het onderwijs van De Liefde genoten had, ondervoorzitter. Wiegand is sedert overleden, en Hoogenbirk
heeft zijn plaats in de Vereeniging wegens lichaamszwakte moeten verlaten. — De Vereeniging is niet groot :
zij telt slechts 134 leden, maar daarbij een zeer groot
aantal begunstigers. Er wordt door de leden, blijkens
het verslag, heel wat arbeid verricht. Nog steeds heeft
de Vereeniging twee Bewaarscholen, maar deze zien
er heel wat beter uit dan in den beginne. De eene, in
de Barndesteeg, die de vroegere school op de Boomsloot heeft vervangen, is pas belangrijk vergroot. Kort
voor zijn overleden mocht Ds. De Liefde, daartoe uit
Londen overgekomen, in eigen persoon den eersten steen
leggen van het nieuwe gebouw aan de Willemstraat.
Dat was voor hem een aandoenlijke, vreugdevolle
plechtigheid. Die steenlegging gaf hem de stof aan de
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hand voor zijn wel klein, maar waardevol geschrift :
„Over Steen." En nu onlangs, op 23 , Oct. 1915, mocht
Mej. S. de Liefde hetzelfde doen van het nieuwe, grootsche gebouw in de Barndesteeg. Dit gebouw, met zijn
talrijke ruime lokalen, met zijne moderne meubelen en
zijne kasten vol degelijk speelgoed, met zijn centrale
verwarming en electrische verlichting, maakt op den bezoeker een alleraangenaamsten indruk. Beide gebouwen
zijn voortreffelijk ingericht, en het is een aandoenlijk
genoegen, de 600 leerlingen daar onder zoo liefdevolle
en verstandige leiding te zien. De Brei- en Handwerkscholen tellen tegenwoordig 275 leerlingen. De Zusterkring van Heil des Volks zorgt voor kleedingstukkon
en doet huisbezoek. De afdeeling Armenzorg is belast
met de ondersteuning van de gezinnen, waaruit kinderen
de Bewaarscholen bezoeken, en zij houdt verder verstelavonden, naaiavonden en een kleedingdepOt, zij verstrekt nachtleger, houdt een voorschotfonds en belast
zich met Bijbel- en traktaatverspreiding. In het na- en
voorjaar laat de Vereeniging voorts volkslezingen houden
in hare gebouwen. Daarenboven heeft zij nu acht Zondagsscholen en twee Kinderkerken met te zamen
1100 leerlingen, terwijl zij voor het personeel, daaraan
verbonden, opleidingsklassen heeft georganiseerd. En
eindelijk opende de Vereeniging een Volksbibliotheek.
Deze gebouwen en werkzaamheden zijn voor den
Stichter van Heil des Volks een vrij wat schooner gedenkteeken dan een praalgraf of standbeeld.
Dat er voor het stichten dier beide grootsche gebouwen
een aanzienlijk kapitaal noodig is geweest, en dat voor
het onderhoud van deze eigendommen der Vereeniging
en ter bestrijding van de kosten, aan de scholen verbonden, voortdurend groote sommen vereischt worden,
springt in het oog. Voor een deel kan daarin voorzien
worden door de flinke subsidies, welke de Gemeente Amsterdam aan deze scholen verleent. Deze verlichten zeer
den financieelen last. Maar natuurlijk legt de subsidie aan
het bestuur zekere verplichtingen op, en deze beperken
het in zijne vrijheid. En ziedaar Heil des Volks in conflict
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met zijn stichter, zooals blijken zal wanneer we spreken
over De Liefde's inzichten in zake het Christelijk onderwijs. Of zou hij, in deze dagen levende, en de veranderde omstandigheden in aanmerking nemende, vrede
hebben met overheads-subsidie ? lk durf op die vraag
geen bepaald antwoord geven.
Ik stap van Heil des Volks of met iets te vertellen
over de sympathie tusschen twee edele mannen. Op
3 Sept. 1851 schreef De Liefde van uit Hengelo (0.)
aan een vriend te Amsterdam : „Met veel genoegen en
verlangen zie ik de komst van Ds. Hasebroek te gemoet. lk heb hem nooit hooren prediken, maar wat ik
van hem vernomen heb, heeft mijn hart met liefde en
dankzegging vervuld. Hij komt daar buiten twijfel in
een moeilijke betrekking. Mij is verhaald, dat vele
zijner collega's in den kerkeraad protest tegen zijne
beroeping hebben doen aanteekenen in de notulen.
Zij zullen hem gewis van top tot teen gewapend opwachten. De Heere geve aan Zijn yolk een vurigen geest
des gebeds voor hem, en vooral ook een geest van
wijsheid en bescheidenheid ; de vromen kunnen zijne
positie zeer bemoeilijken, door hem te spoedig en te
ijverig in persoon op te zoeken en tot gesprekken
uit te lokken. Hierin leere de Heere een iegelijk van
ons en ook hem toe te zien, hoe wij voorzichtiglijk te
wandelen hebben."
Hebben beide mannen te Amsterdam veel omgang
met elkander gehad ? Waarschijnlijk niet. De Liefde is
ook wel eens mede tegen Hasebroek opgetreden in de
dagen van den kerkelijken strijd. Toch bestond en
bleef de sympathie. Die van Hasebroek uitte zich bij
gelegenheid van het Veertigjarig bestaan van Heil des
Volks, toen de 80-jarige grijsaard het volgende gedicht
aan De Liefde wijdde :
Des Heeren Knecht is heengegaan,
Maar 't goede werk bleef voortbestaan;
Een boom, die rijklijk vrucht blijft dragen!
Wij plukken daaglijks van die vrucht,
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Als we in der heemlen reine lucht
Vaak ziel na ziel herboren zagen,
Gewonnen door het Woord, Gods tolk,
Tot hell van 't dierbaar Neerlandsch yolk.
Wat Loon rijst daarbij uit ons hart?
Lof voor den Knecht, die werktuig werd ?....
Hem dank! — maar eere aan d' Allerhoogsten,
Die op deez' diepbedorven aard,
Ons, schepslen in onszelf onwaard,
Zulke Englenscharen hier laat oogsten.
Alleen een harp op Englenwijs
Brengt Gode daarvoor waardig prijs.

Eben.Haezer.
Tot bevestiging van zijn Evangelisatiewerk en in
verband met zijne verdere plannen, kwam het De
Liefde wenschelifk voor, een eigen kerkgebouw te
stichten, omgeven van de noodige lokalen voor Catechisatie, Kinderkerk, Naaischool, enz. Achter zijne
nieuwe woning op de Bloemmarkt kon hij een complex huizen koopen, met het front staande naar den
toenmaligen Nieuwezijds Achterburgwal. 1 ) Het geheel
bood voldoende ruimte aan voor de behoefte, en het
woonhuis zou met kerk en lokalen in verbinding kunnen worden gebracht. Dat was een prachtig plan,
maar.... hoe aan geld te komen ? Hier scheidde zich
de Voorzichtigheid van de Wijsheid. Wel had hij nog
voor korten tijd, bij de overweging van zekere plannen,
verklaard : „We mogen niet opzettelijk schulden
maken", maar toch : deze 6enige gelegenheid meende
hij niet te mogen laten voorbijgaan. Hij kocht dus die
panden, leende de benoodigde sommen en liet met de
verbouwing beginnen. Maar toen kwam er tegenslag:
terwij1 men aan de verbouwing bezig was, stortten de
oude muren in, en nu moest het een geheel nieuw gebouw
worden. Toen de kerk met aangrenzende lokalen gereed
was, zag alles er keurig uit, :naar „Eben-Haezer", gelijk
hij het gebouw genoemd had, was met zulk een hooge
1) De tegenwoordige Spuistraat.
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hypotheek bezwaard, dat de stichter er onder gebukt
ging. Hij had natuurlijk gerekend op zijne vermogende
vrienden, maar deze lieten hem den last zelf dragen.
In den zomer van 1854 trachtte hij een rentelooze
leening aan te gaan ; hij riep daartoe den steun van Groen
van Prinsterer in, doch deze raadpleegde met Wormser
en die adviseerde tegen : de Liefde's werkzaamheden
waren buiten kijf door den Heer gezegend ; hij was voor
niet weinigen het middel geweest om hen tot den.
Heer te brengen, maar — hij had zich wel eens ongunstig uitgelaten over den Kinderdoop, en tegen het Huis
van Oranje, en veroorloofde zich ruwe uitdrukkingen
tegen de Kerk ; daarbij : hij bezit geen geld, en moet
het dus ook niet bezitten ; „hij moet, terugkomende
op een onberaden stap, het pand trachten te verkoopen, maar z66, dat het hem voor een vaste jaarlijksche
sorn in huur worde afgestaan." 1 ) Om kort te gaan:
ook hier gold niet het bevel : „Draagt elkanders lasten !'' maar 't was : „Een iegelijk zal zijn eigen pak
dragen." Nu moest alles komen van collecten en
honoraria van uitgevers, maar die bronnen gaven niet
genoeg ; gevolg : Langer reizen in Groot-Brittannie om
te collecteeren ; gevolg daarvan : achteruitgang van het
werk binnen en buiten de stad. Als men zich den
toestand indenkt, dan kan men er misschien in komen,
dat aan De Liefde in die moeilijke jaren wel eens een
scherp woord ontviel, soms op zijne geniale wijze.
Die stand en die gang van zaken doet 't hart nu
nog weemoedig aan. Wat had hier met een halve ton,
zeg met een tonne gouds, veel gedaan kunnen worden
en onberekenbaar nadeel kunnen zijn afgewend ! Wat
was het daar goed in „Eben-Haezer", in die eerste
jaren ! Hoe bloeiden de verschillende werkzaamheden
en welk een stroom van zegen vloeide er uit, langs
Achterburgwal en Bloemmarkt ! De kerk, een degelijk,
ruim gebouw, had drie galerijen boven elkander en
was voorzien van preekstoel en orgel. Recht tegenover
1)

Brieven van Wormser, medeged. door Groen v. P., II, bl. 67-69.
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den preekstoel was de bank van de familie De Liefde.
Mevrouw De Liefde was een statige verschijning,
grooter van gestalte dan haar echtgenoot. Er was iets
prinselijks in, als zij des Zondagmorgens vOOr den
dienst met haar talrijk kroost plaats nam in die bank.
Het gezin vulde dan de geheele bank. Er ging een
roering door de harten der groote schare, als bij den
aanvang der godsdienstoefening de deur van de consistorie openging en de prediker, gevolgd door de
ouderlingen en diakenen, zich naar den kansel begaf.
Hij was dan steeds gekleed in zwarten rok, droeg een
breede witte das met boord, en met den hoogen hoed
in de hand schreed de niet lange man met groote
stappen naar het spreekgestoelte, van waar dan zijn
heldere stem weldra, voor ieder hoorbaar, kionk door
het gebouw, terwip zijne groote, schitterende oogen
elk der hoorders als door de ziel boorden. Hoe wist
hij altijd het Evangelie van zijne lieflijkste zijde voor
te stellen, en de harten zijner hoorders te treffen en
te boeien ! Over zijne wijze van prediken spraken we
reeds onder „Tecum Habita". Verwisselde hij een
enkele maal den kansel tegen het orgel, welke heerlijke tonen wist hij dan aan dat eenvoudige instrument l)
te ontlokken !
Op Zondag 10 April 1853 preekte De Liefde voor
't eerst in dit zijn nieuwe kerkgebouw. Geen plaats
was onbezet gebleven, en toch was het er niets benauwd. De tekst was Hand. 8 : 4: „Zij dan nu, die
verstrooid waren, gingen het land door, en verkondigden
het woord". De tekstverdeeling was deze : I. Wij verkondigen hetzelfde woord (het woord der waarheid,
het woord des kruises, het woord des levens); II. Wij
verkondigen dat woord onder gelijksoortige omstandigheden ; III. Wij verkondigen dat woord met hetzelfde Joel.
Zonderling is het, hoe weinig men in het „Volksmagazijn" over „Eben-Haezer" gesproken vindt. De
inwijding op 13 Juli 1854 van het gebouw der Ver1) De Liefde heeft ook een Koraalboek voor de Psalmen geschreven.
Dc titel is te vinden in onze opgave van zijne geschriften.
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eeniging tot verbreiding der waarheid, staande in de
Elandstraat te Amsterdam, is er in beschreven, en nog
wel door Gerdes, maar over den bouw, de inrichting,
de inwijding, het gebruik en de kosten van „EbenHaezer" is ganschelijk gezwegen. Het gebouw wordt
alleen zoo terloops genoemd in verband met vergaderingen.
De Vrije Evangelische Gemeente.
„Mijne prediking is niets anders dan eene eenvoudige
Evangelisatie, zonder gemeentelijk verband", — zoo verklaarde De Liefde nog in 1855 1) — maar dat zou
weldra veranderen. In het volgende jaar verscheen van
hem een artikel in het „Volksmagazijn" onder het
opschrift : „De vrijheid en de Kerk", waarin hij o. a.
dit zegt : „De Vrijheid en de Kerk zijn tweelingzusters,
die elkander met eeuwige liefde beminnen. Maar sedert
het der Kerk goedgedacht heeft, den Geest des Heeren
voor dien der wereld te verwisselen, heeft zij hare
vrijheid verloren en is zij in plaats van een kerk een
kerker geworden. De Heer heeft Zijne Kerk tot deze
schoone, verhevene, heerlijke vrijheid geroepen, dat zij
onmiddellijk alleen onder Hem, als haar Hoofd en
Bruidegom, staat. Zij is een huisgezin van broeders,
die alien gelijke rechten en macht, ofschoon verschillende gaven, roepingen en bedieningen bezitten. Er is
geen meester onder hen, uitgenomen E6n, namelijk
Christus. Er zijn leeraars, herders, ouderlingen, diakenen,
evangelisten, behulpsels, regeeringen — maar deze zijn
te zamen broeders, en ieder • heeft onder den Heer
slechts macht over zichzelven , jegens anderen gaat
elks bevoegdheid niet verder dan het woord van broederlijke vermaning en waarschuwing. Het is in de Kerk
des Heeren niet als in den Staat. Hier zijn gebieders
en heerschers. „De koningen der volken" — zegt de
Heer — „heerschen over hen, en die de macht over
1)

Volksm. 1855, bl. 131.
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hen hebben worden weldadige [di. genadige] heeren
genaamd. Doch gijlieden niet alzoo." Dit laatste is een
gewichtig woord, waaraan alles hangt. Het mag in de
Gemeente des Heeren niet toegaan als in den Staat.
Elk van deze rijken heeft zijn eigen orde. Zoodra men
de orde van het eene rijk wil toepassen op het andere,
veroorzaakt men terstond verwarring. Het is er mede
gesteld, alsof men aan een duif vinnen en aan eefi
schelvisch vleugels wilde aanbinden.
„Er is, Gode zij dank ! een Christelijke Kerk in Nederland. De vraag, hoe hier een Christelijke Kerk te
stichten, komt dus niet meer te pas. Maar die Christelijke Kerk is reeds sedert eeuwen in dienstbaarheid
geraakt. De brandende vraag van onzen tijd is dus
deze : hoe de Christeliike Kerk tot vrijheid te brengen ?
De eenige weg daartoe is : de Kerk van de Staatsmacht
los te maken. Hoe kan de Kerk vrij zijn, als men haar
door den Staat laat salarieeren en hare hoogleeraren
staatsambtenaren doet zijn ? Begrijpt men dan niet, dat
ook hier de spreuk geldt : „Wiens brood men eet,
diens woord men spreekt" ? Deze vereeniging van de
Kerk met den Staat is een hartkanker der Kerk, welke
met alle geneesmiddelen tot haar herstel, hoe zorgvuldig ook toegediend, den spot drijft. Zoolang de
Kerk van den Staat afhankelijk is, staat zij niet onder
Koning Jezus alleen. lk heb alien eerbied voor koning
Willem III, maar zoo hij in de Kerk ook slechts een
syllabe meer te zeggen heeft dan eenig ander lid, hetzij
daglooner of schoenlapper, is het tegen de Schrift.
Heeft de koning geestelijke gaven — weinu, dat hij
ouderling worde, doch alleen wegens zijne geestelijke
gaven, niet wegens zijn aardsche kroon. Ziedaar alles,
wat hij zijn of worden kan in de Kerk.
„Men ziet dus" — zoo gaat hij in dit artikel voort —
„dat ik het volstrekt niet tegen de Kerk heb, maar
tegen haar huwelijk. Zij bevindt zich in eene verkeerde
associatie. Vrijheid is een allereerste vereischte van
het ware Christendom. Zonder vrijheid kan Christus
geen Souverein zijn. Ontneem aan de Kerk hare vrij-
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held — en zij treedt terug onder Mozes, onder de
Wet. Hetgeen het meest verwondering verdient is dit,
dat Christenen en predikanten, die zooveel van vrgheid
spreken, niet inzien, dat al hun roepen en ijveren om
vrijheid ten eenenmale vruchteloos is, zoolang zij Kerk
en Staat vereenigd willen houden. Zoolang men dat
staatsverband wil aanhouden, is het onmogelijk, dat
men tot vrijheid komt, omdat alleen de waarheid
vriimaken kan; en een Christelijke Kerk, die zich
van den Staat onderhouden laat, verkeert in een valschen, onwaren, leugenachtigen toestand. Zulk een
Kerk beweert met hare lippen wel, dat zij een bruid
van Christus is, maar zij laat zich middelerwiji kleeden
en voeden door een anderen man, die er ook nog een
Roomsche, en zelfs een Joodsche vrouw op nahoudt.
Hoe kan zulk een Kerk met mogelijkheid vrij worden ?
Er is slechts Een, die waarlijk vrij maakt, en dat is
de Zoon."

Op die verhouding tusschen Kerk en Staat komt De
Liefde nader terug in een opstel onder 't opschrift :
Alzoo zal het onder u niet ziin (Matth. 20 : 26).
Hij zegt daarin : „Hoe treurig een waarheid is het, dat
dit uitnemend gebod des Heeren in Zijne Kerk ten
eenenmale verwaarloosd is geworden ! Hij spreekt hier
over het groot en beslist onderscheid tusschen den
Staat en Zijne Gemeente. Hij gebiedt ten stelligste,
dat het in Zijne Gemeente niet zal zijn gelijk het in
den Staat is. En niettemin heeft de Kerk, die Zijnen
naam draagt, er naar gestreefd, om juist zoo te zijn als
de Staat is. Ja, om hierin beter te slagen, is zij zelfs
met den Staat in het huwelijk getreden, heeft zij zich
op staatsche wijze doen inrichten en versieren, en heeft
zij zich aan de leiding en de heerschappij van de
oversten der volken overgegeven.
„Dit gebod des Heeren is een gebod tot nederigheid, en de overtreding er van is hoogmoed. De Staat
nu is het tooneel des hoogmoeds, de oefenschool der
hoovaardij. De heerschappij is in de hand der oversten en de macht is bij de grooten. Deze zijn de uit-
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deelers der schatten en de begevers der posten. Daarom
worden zij ook met den eeretitel van weldadige heeren
begroet (Luc. 22 : 25). Zij heeten : majesteiten, excellenties, edelmogenden, hoogwelgeborenen, weledelgestrengen. Zij voeren heerschappij en gebruiken macht over
de volken, die hen dienen. Dat kan niet anders zijn
in een Staat van deze wereld. De Heer gebiedt Zijnen
discipelen ook niet, dit in den Staat te veranderen.
De Christen veroorlooft zich geen bemoeizucht met de
staatsinrichtingen, welke buiten de Gemeente omgaan.
Hij verlangt niet, dat het in den Staat zij gelijk het in
de Gemeente is, maar hij verlangt wel, dat het in de
Gemeente niet zij gelijk het in den Staat is. Alzoo zal
het onder u niet zijn, zegt de Heer. Maar, helaas !
alzoo is het toch in de Christelijke Kerk geworden.
Reeds Jacobus klaagt er over, dat men tot regeling
van de orde in de Gemeente op de sierlijke kleeding
en den gouden vingerring began te letten ; dat men
den armen oneer aandeed en dat de rijken hen overweldigden. Het is den Apostelen niet gelukt, dat kwaad
met wortel en tak uit te roeien. Integendeel : het onkruid
woekerde voort. Mannen, die in den Staat invloed
hadden, bekwamen in de Gemeente meer macht dan
eenvoudige leden. Leeraars van gemeenten in steden
werden hooger geacht dan van gemeenten in dorpen.
De leeraar der gemeente van de hoofdstad der wereld
werd eindelijk overste over alien. ZOO wies de paus
van Rome uit dat beginsel op. Constantijn, de eerste
Christen-keizer, bood in 325 aan de Christelijke Kerk
de hand ten huwelijk. De echt, of juister het overspel,
werd voltrokken, en de trouwelooze staatsbruid richtte
zich voortaan zOO in, als de Staat het begeerde.
„De Hervormers, met Luther en Caivijn aan het
hoofd, hebben in God een groot werk gedaan, maar
zij hebben tevens een groot kwaad laten blijven : zij
hebben het staatsbeginsel in de Kerk behouden. De
Protestantsche Kerken zijn alle staatskerken gebleven.
De Dordtsche Kerk was zuiver in de leer, rnaar boos
in haar beginsel : zij ' was een staatskerk in den volsten
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zin des woords. Sedert is het in de Nederlandsche
Gereformeerde Kerk geworden gelijk het in den Staat
was. De Staat begiftigde de leden der Kerk met eereposten en winstgevende betrekkingen. Van tweeden
luitenant of en opwaarts kon niemand een ,bediening
in den Staat bekleeden, tenzij hij lid der Kerk was.
Omgekeerd vergunde de Kerk aan de staatslieden
groote macht, uitgebreiden invloed, en bijzondere eergestoelten in haar midden. Geen kerkelijk college mocht
er gehouden worden, waarin niet een lid der Regeering zitting had, en de burgemeestersbank was de
hoogste eereplaats in de gemeentelijke vergadering.
„Sedert 1795 is wel het uitsluitend privilege der
Gereformeerde Kerk opgeheven, maar zij is desniettemin Staatskerk gebleven. De Staat heeft alleen den
huwelijksband wat 1osser gemaakt en er nog meer
kerken in opgenomen. De Gereformeerde Kerk is evenwel de sultane favorite gebleven : zij heeft de eerste
liefde en de oudste rechten ; zij heeft ook de meeste
kinderen. Hare hoogleeraren, die de toekomstige herders der gemeenten moeten vormen, worden door de
oversten des y olks benoemd en bezoldigd. Hare Synode,
door de Regeering opgeroepen, vergadert in Den
Haag, 1 ) onder den adem van de grooten dezer wereld.
Hare predikanten mogen geen beroep aanvaarden, zonder
handopening van den vorst, die voor een groot gedeelte in hunne bezoldiging voorziet.
„Alzoo zal het onder u niet zjn — zegt de Heer.
Zijne Gemeente is een kring op zichzelve ; zij heeft
haar eigen middelpunt, namelijk : Christus. 2 ) Zij heeft
haar eigen inrichting, namelijk : de orde des Geestes.
Er zijn in haar onderscheidingen van meerderen en
minderen, van voorgangers en volgers, van leeraren
en leerlingen, doch de maatstaf dezer onderscheiding
is niet de betrekking in de maatschappij, maar de
1) Wel wordt, volgens art. 59 van het Alg. Regl., de vergadering der
Synode nog steeds to 's=Gravenhage gehouden, maar de oproeping daartoe
gaat reeds lange jaren niet meer van de Regeering uit.
2) Vgl. het artikel : jezus Ch istus, de Souverein in Zijne Gemeente,
Volksm. 1857, bl. 184, en De Koning en de Koningin der Joden, aid. b1.264.
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betrekking tot Christus. Niet wie van den Mammon,
maar wie van den Heiligen Geest de meeste gaven
ontvangen heeft, komt hier het eerst in aanmerking." —
Voor de vriiheid der Kerk streed De Liefde reeds
te Zutphen. Zoo roept hij uit in „Gevaar ! Gevaar ! en
geen Vrede !" op bl. 95 : „Ha! vrij te zijn van alle
menschelijke heerschappij en gezag; noch naar Synoden,
noch naar Concilien, noch naar Classen en Ringen,
noch naar iets ter wereld geregeerd te worden, maar
als de vrije Gemeente van Christus pal te staan rondom
de baniere Zijns kruises — dat is heerlijk en alter
naijver waardig!" Hij had gehoopt, en tot het laatste
verwacht, dat de getrouwe leeraars zich zouden hebben laten uitwerpen, gelijk hij immers ook zelf had
gedaan, — maar zij deden dat niet. De kennismaking
vervolgens in Schotland met de Vrije Kerk aldaar, deed
zijn verlangen naar zulk een Kerk in het vaderland in
kracht toenemen. Aandringen op afscheiding achtte hij
echter niet op zijnen weg te liggen. Maar daar deed
zich iets anders voor. Hij voelde zich een van God
geroepen leeraar, maar stond buiten alle kerkverband.
Zijne prediking was door den Heer dermate gezegend,
dat zich om hem heen een kring van vaste hoorders
had gevormd ; en mochten deze nog een enkele maal
hun eigen kerk bezoeken, b.v. om een kind te laten
doopen, zij ontwenden niettemin aan hun kerk, omdat
zij de toenmalige predikanten niet konden hooren. Was
hij een herder zonder kudde, zij waren een kudde
zonder herder. Wat lag nu meer voor de hand, dan
dat deze herder en die kudde zich bij elkander voegden ?
Ofschoon voorheen — gelijk we zagen — niet van
voornemen een eigen Gemeente te vormen, achtte De
Liefde het thans wel in den weg des Heeren te liggen,
daartoe over te gaan. Hij was er zich terdege van
bewust, door dezen stap velen van zich te zullen verwijderen, maar hij was bereid, de gevolgen te dragen.
Immers : gevonden schapen moesten een veiligen stal
hebben; catechisanten, wier leertijd afgeloopen was,
moesten bij een gemeente worden gevoegd; met een
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woord : aan de „losse positie" moest een einde komen,
zij werd onhoudbaar. Zijn eigen gezin eischte ook voorziening in dat opzicht : immers, hij was vader van een
talrijk kroost, maar behoorde met vrouw en kinderen
tot geen kerkgenootschap. Nu waren er eenige personen onder de vaste hoorders, die reeds verklaard
hadden, zich met hem te willen vereenigen. Met dezen
hield hij een samenspreking, en men kwam tot het
besluit, over te gaan tot de vorming van een eigen
Gemeente, namelijk een Gemeente, 1°. vrij van alle
inmenging van den Staat in hare financieele en geestelijke
aangelegenheden, en 2°. vrij van alle ondersteuning
uit vaste fondsen en vaste goederen. Uitdrukkelijk verklaarde De Liefde, dat geen vijandschap tegen de Kerk
hem tot dien maatregel dreef. Integendeel : hij koesterde
voor haar geen anderen wensch, dan haar eenmaal
veranderd te zien „in eene onder haar Hoofd Christus
vrijgemaakte Kerk, over het geheele land verspreid in
gemeenten ten getale van hoogstens duizend leden elk,
en Wier macht niet bij den Staat, maar bij de leden
zelve berust, zij het onder een Synodaal bestuur, uit
den boezem der gemeenten gekozen".
Zoo was dan de Vrije Evangelische Gemeente geboren. Nadat De Liefde op Zondag 27 Juli 1856 des
voormiddags had gepreekt over Joh. 8 : 36: „Indien
dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zoo zult gij
waarlijk vrij zijn", ging hij in den avond over tot de
bevestiging der Gemeente en van de vier door haar
gekozen ouderlingen. Daarop deelde hij de gebeurtenissen mede, welke aan de stichting der Gemeente voorafgingen, waarna hij overging tot voorlezing van den
„Grondslag van vereeniging" en van het „Huishoudelijk
reglement". In den „Grondslag" wordt verklaard : „Wij
nemen de Belijdenisschriften der Nederlandsche Hervormde Kerk aan, als uitdrukkende den zin en geest,
waarin wij de Schrift Gods verstaan, wat de hoofdpunten ter zaligheid betreft, als daar zijn : de leer van
's menschen zondigheid en ellendigheid, van de plaatsbekleedende voldoening aan Gods strafeischende ge-
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rechtigheid door het bloedig offer van Zijnen Zoon
Jezus Christus, van de Heilige Drieeenheid, van de
verkiezing, van de noodzakelijkheid der wedergeboorte,
van de noodzakelijkheid der heiligmaking, van de
onfeilbaarheid der Heilige Schrift en wat dies meer
zij. Wij beamen en belijden deze leerstukken ter
goeder trouw en van ganscher harte, in dien geest en
in die bedoeling, welke blijkbaar in den eenvoudigen
zin en samenhang der woorden gelegen is. Wij binden
ons echter niet aan elken tittel of jota, aanhaling van
teksten, wijze van bewijsvoering, of aan iets hoegenaamd, in genoemde Belijdenisschriften voorkomende,
dat niet als hoofdstuk ter zaligheid kan aangemerkt
worden latende aan ieder van ons volkomene vrijheid,
daarover te denken of te spreken zooals hij in gemoede
meent overtuigd te zijn. — Wij erkennen de instellingen van Doop en Avondmaal, latende aan ieder de
vrijheid, daarover zulke meeningen en begrippen te
hebben, als hij meent overeenkomstig Gods Woord te
zijn. 1 ) — Wij verwerpen alle zoodanige gevoelens of
beschouwingen, waaruit zou kunnen volgen, dat de
Gemeente des Heeren, hetzij in hare geestelijke, hetzij
in hare geldelijke aangelegenheden, zich onder het
bestuur of in eenigerhande afhankelijkheid van den
wereldlijken Staat stellen moet; ons voorts verbindende,
om aan de wereldlijke overheid al die onderdanigheid
en eer te betoonen, welke God in Zijn Woord aan
Zijne Gemeente beveelt.
Van het „Huishoudelijk reglement" zijn de volgende
artikelen belangrijk : Art. 1. Lidmaten der Gemeente
zijn al degenen, die na voorafgaand onderzoek der
ouderlingen en voorstelling aan de Gemeente, door
openbare belijdenis en onderteekening van de grondslagen en reglementen der Gemeente, tot haar toegelaten zijn. — Art. 2. Geen lid der Gemeente mag
tevens lid eener andere Gemeente zijn. — Art. 6. Alle
mannelijke en ongehuwde vrouwelijke leden, alsmede
1) De Doop is, voor zoover mij bekend, in het midden der Gemeente
nooit bediend, wel moet huisdoop enkele malen.voorgekomen zijn.
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zoodanige vrouwelijke leden, wier mannen geen leden
der Gemeente zijn, hebben eene stem. — Art. 11. De
leeraren, ouderlingen en diakenen worden door de
Gemeente zelve gekozen bij meerderheid van stemmen. —
Art. 13. De middelen tot bestrijding van de uitgaven
en onkosten der Gemeente zullen in collecten, vrijwillige bijdragen en in de opbrengst der zitplaatsen
gezocht worden. — Art. 14. Niemand der leden zal
onder de verplichting van eenige geldelijke bijdrage
kunnen gebracht worden. — Art. 17. De ouderlingen
zullen in vereeniging met al de leden toezien, dat de
tucht op de leer en den wandel der Gemeente gehandhaafd worde, overeenkomstig de voorschriften dienaangaande, te vinden in de Schrift.
Het was een dag van hooge zielsverrukking voor
De Liefde, toen hij met tachtig geloovige broeders en
zusters mocht stichten een Gemeente, welke beantwoordde aan zijn ideaal. De Gemeente nam reeds in
den aanvang niet onbeduidend toe. Reeds in 1857
steeg het getal harer volwassen leden tot 150. Deze
behoorden tot de neringdoende en arbeidende burgerklasse ; slechts een enkel renteniertje mocht men
er onder vinden, „maar toch niet van het gehalte, dat er
een rijtuig of buitenplaats op kon overschieten". Het gemeentelijk kapitaal was dus niet groot, en de ontvangst
bepaalde zich tot koper- en klein zilvergeld, doch dat
achtte haar leeraar „recht apostolisch". De Gemeente
was doordrongen van het gevoel harer vrijheid in Christus
en van hare verlossing van de macht des gelds. Zij gevoelde daarbij terstond, dat het eerste kleinood, hetwelk
met deze vrijheid is verbonden, de gemeenschap der
hei ligen is. Zij bepaalde zich daarom niet tot de openbare
godsdienstoefening op den dag des Heeren, maar stelde
daarnaast gemeentelijke . vergaderingen in, te houden
op elken eersten Vrijdag in de maand, des avonds.
Elk lid had de vrijheid, op die vergaderingen een gast
mede te brengen. Het was haar ook niet genoeg, zelve
levend- en vrijgemaakt te zijn : o p een, zij strekte terstond
hare armen naar de ongeloovige wereld uit : „Zending
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is haar eerste gedachte, haar eerste woord, haar eerste
daad, na het Halleluja harer verlossing." Zij verklaarde
zich derhalve terstond „Zendingsgenootschap" te zijn.
Elk lid der Gemeente was als zoodanig dus ook „lid
der zendingszaak". Elke derde Woensdagavond in de
maand was aan de Zending gewijd. In de eerste plaats
behartigde men de Inwendige Zending, door huisbezoek
en Zondagsschool. Ook opende de Gemeente een Kinderkerk, bedenkende dat de prediking in de kerk gewoonlijk gaat boven het kinderlijk begrip. Naast het kerkgebouw be yond zich een ruime zaal, welke in de week
voor gemeentelijke vergaderingen gebruikt werd. Dddr
kwamen de kinderen samen, terwijl de ouders in de
kerk waren. De ouders waren echter vrij, hunne kinderen
daarheen te laten gaan of niet. Om die werkzaamheden
werd evenwel de Uitwendige Zending niet vergeten.
Geenszins ! Het was de wensch en bede der Gemeente,
zoo mogelijk een eigen zendeling uit te zenden. Uit de
kinderen der Gemeente werd een Kinder-Zendingsgenootschap opgericht, en in verband daarmede gaf
men een Zendingsblad voor de jeugd uit, „Paulus"
geheeten. Dat bracht zendingsverhalen en lieve zendingsliederen, meestal van De Liefde zelven. Een Jongedochtersvereeniging, bestaande uit leden der Gemeente,
behartigde eveneens de belangen der Zending. Reeds
spoedig werd door de Gemeente met Ds. Witteveen
te Ermelo van gedachten gewisseld over de uitzending ,,
van diens kweekeling en neef E. F. Malga naar Japan.
Die zaak was voorloopig geregeld ; Malga begaf zich
naar Engeland, om zich in 't Engelsch te bekwamen ;
genoemde Jongedochtersvereeniging hield een verloting
voor zijne uitzending, doch . . . . deze sprong af. Toen
werd door De Liefde uit naam der Gemeente gecorrespondeerd met de Ned. Zendingsvereeniging, om van
haar een kweekeling over te nemen, maar . . . . omstandigheden verijdelden de uitvoering ook van dat plan.
De oprichting der Gemeente was velen onwelgevallig
en deed hen voortaan de kerk op den Achterburgwal
mijden. Men zag er een gevaar in voor de Herv. Kerk.
De Liefde
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Die oprichting deed ook wantrouwen ontstaan ten aanzien van „Heil des Volks", wat verklaarbaar is, want
de leden van beide corporaties waren, op enkele uitzonderingen na, dezelfde personen. Dat wantrouwen
maakte zich ook meester van enkele afdeelingen van
„Heil des Volks" buiten Amsterdam. Met name was
dat 't geval met de afdeeling Workum. Deze diende
bij het Hoofdbestuur bezwaren in, verband houdende
met zekere uitlatingen van Ds. De Liefde over de
Herv. Kerk. Diens antwoord daarop als voorzitter, komt
mij belangrijk genoeg voor, om het hier met geringe
verkorting op te nemen. Het luidt als volgt : 1)
„Geliefde Broeders in den Heer ! Ik heb uwe belangrijke letteren met aandacht, en wegens de liefde, die
er uit spreekt, met blijdschap gelezen. Ja, dat opstel
in het April-nummer 2) is scherp. En nu komt er
nog bij, dat er in het Augustus-nummer weder een
opstel voorkomt, dat niet minder scherp is. Dat zal
u wel weer niet bevallen, en het zou mij teed doen,
zoo het u kwetste. Maar wij worden dan ook tot
schamens toe gekweld door die rechtzinnigen, die niet
tevreden zijn met den lieven Heere Jezus alleen, maar
altijd nog iets anders er bij willen hebben, als het goed
zal zijn. Gijlieden hebt er zoo geen ondervinding van,
maar als gij een half jaar evangelisten waart, zoudt gij
ook zoo spreken als wij. Want dan zoudt gij ondervinden, dat die domme paapsche gehechtheid aan de
kerk en aan de overleveringen der vaderen, gelijk die
bij velen hier te lande aangetroffen wordt, een hoofdbron is van den tegenstand tegen het lieflijk Evangeliewoord, en de oorzaak, dat vele arme zondaren van
ons afgeschrikt en van de prediking der genade teruggehouden worden. Het is den Heere bekend, dat wij
nooit of nimmer, waar wij als evangelisten optreden,
tegen de kerk te velde trekken en er bij de menschen
op aandringen zich of te scheiden. Ik vorder volstrekt
niet, dat de menschen leden der V. E. Gemeente
worden, noch zulk een gemeente oprichten. Maar als
i) Ik dank dit afschrift aan Dr. G. A. Wumkes. 2) Volksm. 1858.
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ik bemerk, dat zij tegen ons woord niets kunnen inbrengen en ons nochtans den voet dwars zetten, omdat
zij gehoord hebben, dat wij niet van de kerk zijn, dan
wordt mijn geest brandende in mij, want dat tast mijn
lieven Zaligmaker aan, en dat kan ik niet dulden. Geschiedt dat nog door vrijzinnigen, dan kan ik het
dragen, omdat zij blind en flood zijn en niet beter
weten. Maar als dat door hen geschiedt, die zich nog
wel het yolk des Heeren willen noemen en beweren
den sleutel der kennis te bezitten, dan kan ik dat niet
aan onwetendheid toeschrijven ; neen, dat is Farizeesche
partijzucht en vijandschap tegen den Christus, om den
wille van synagoge en tempel. Waren wij dwaalleeraars
en verwierp men ons daarom, dan zouden wij moeten
zwijgen. Maar nu wij door den Heiligen Geest genade
bekomen hebben om de waarheid Gods in het aangezicht van Christus te prediken, hetgeen zij ook zelve
niet kunnen ontkennen, nu kunnen wij die verwerping
en tegenstand van hen, die kinderen Gods willen
heeten, niet verdragen. Want wat hebben wij met de
Ned. Herv. Kerk te maken ? Of zijn wij niet veelmeer
gezonden om Hem te prediken, en Hem gekruisigd ?
En zoo wij dat dan doen onder veel smaad en verachting van de wereld, waarom verwerpt men ons dan ?
Ach, dat gij ons een weinig verdroegt ! Hebben wij
dan geen oorzaak, om tegen de kerk te waarschuwen ?
Waarom zucht al wat God vreest en dient? Waarom
moeten wij het land van Zuid tot Noord, van Oost
tot West doortrekken in koude en hitte, zweet en stof,
bespotting en vijandschap ? Is het niet alles wegens
het kwaad, dat de kerk heeft aangericht ?
„Dock dat alles dragen wij met God geduldig. Maar
als nu nog bovendien vromen, uit gehechtheid aan die
kwaadstichtster, ons in ons heilig werk trachten te
hinderen en met den vijand tegen ons samenspannen,
dan barst de geest in ons los en wij moeten het
„Wee u !" uitspreken. Want dat is afgoderij en loozekalk en steendienst, die zich door geen vrome woorden
en lange gebeden laat verzoenen. Het is juist diezelfde
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verfoeilijke geest, die Jezus in de handen Zijner vijanden
overgeleverd heeft. Want de Farizeen hebben Hem
dadrom alleen ter flood gebracht, omdat Hij gevaarlijk
was voor hunne kerk en voor de leer hunner vaderen.
Gijlieden ziet maar immer terug op hetgeen de kerk
vroeger geweest is, alsof dat goed kan maken wat zij
nu is. Want al had zij vroeger uit Touter engelen bestaan, zoo is het toch nil zeker, dat verreweg het
grootste deel harer leeraars vervloekt is, omdat zij
een ander Evangelie verkondigen. En de weinigen, die
nog een zuiver Evangelie verkondigen, blijven er in
door hunnen mond te houden en met die vervloekte
huurlingen in vrede te leven.
„Mijne ziel is verdrietig in mijn binnenste, als ik
zie, dat men het ons kwalijk. neemt, als wij kwaad
spreken van de kerk, maar te gelijker tijd gemeenschap
aanhouden kan met een kerk, die alle dagen kwaad
spreekt van Jezus. Ach, dat is nog de grootste breuke
in den reeds zoo gehavenden muur van Sion ! Het
y olk Gods schaart zich niet als een man om de banier
des kruises, maar wil ook nog andere banieren daarbij
gehuldigd hebben.
„Nu, gij moet het voor den Heere weten. Wij mogen
om u niets doen of laten. De Heere weet, hoe lief wij
u hebben en hoe ons hart naar u is uitgebreid. Doch
onze God verhoede, dat wij voor lets antlers eerbied
zouden hebben darn voor Hem en Zijn heilig, dierbaar
Woord. Wij zijn geroepen de zonde te bestraffen, al
zien wij ze in onze vrienden." —
Ofschoon nu aan Workum de verzekering werd gegeven,
dat aan de evangelisten nogmaals zou worden aanbevolen,
zich in hun prediking en godsdienstonderwijs te onthouden van strijdvoeren tegen de Kerk, onttrok de afdeeling
zich.
Het scheen in den aanvang, dat de Chr. Afgescheidene
Geref. Kerk de hand zou reiken aan de Vrije Evang.
Gemeente. De „Bazuin", het blad dier Kerk, heette de
Vrije Evang. Gemeente te Amsterdam „hartelijk welkom
onder de banier des kruises" en zeide, zich innig over
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Naar ontstaan te verheugen. Het blad schreef : „Langer
zich ophouden in een toestand van grenzenlooze verwarring, waarin het Hervormd Kerkgenootschap als een
ander Rome zijne dagen voortsleept, en waarvan Bilderdijk ten jare 1810 reeds verklaarde, dat het geen
kerk meer was, maar een samenvloeisel van godonteerende dwalingen, is zonde op zonde stapelen." Dat
„welkom" vond, zooals men van den nu eenzamen
man Licht begrijpen kan, weerkiank bij De Liefde. „Zoo
wij in ons vaderland op bondgenooten zullen hopen,
kunnen wij alleen op de Afgescheidenen zien" —
schreef hij. En het denkbeeld lachte hem toe, eenmaal
„met de Afgescheidene Gemeenten in ons vaderland in een Synodaal verband vereenigd te worden".
De „Bazuin" liet echter weidra een anderen toon
hooren. Men had intusschen ingezien, „dat de Vrije
Evang. Gemeente de formulieren der Geref. Kerk had
overgenomen voor zooverre zij deze schriften achtte
overeen te stemmen met Gods Woord". De Liefde
erkende, dat men niet onjuist gezien had : de Gemeente
durfcle hare handteekening niet zetten onder de verklaring, dat zij die formulieren achtte in alles met
Gods Woord overeen te stemmen. Immers, „wetende,
dat alle menschelijk werk gebrekkig, maar Gods Woord
volmaakt is, maakte zij reeds van te voren het besluit,
dat er in de formulieren dingen moeten staan, die niet
geheel en al met Gods Woord overeenstemmen".
Daarover dachten de Afgescheidenen, gelijk bekend is,
anders. Zij hadden bovendien onoverkomelijke bezwaren tegen de zoogenaamde „algemeene verzoening",
door De Liefde voorgestaan, maar door Van Velzen en
zijne collega's bestreden. Dus : aan een bondgenootschap viel niet te denken.
De V. E. Gemeente was dus tot stand gekomen.
Bijna alle aangeslotenen waren oorspronkelijk leden
der Herv. Gemeente van Amsterdam. Deze, 63 in getal,
zonden een „scheidbrief" aan den kerkeraad dier Gemeente. Zij gaven hem daarin kennis, dat zij na rijp
en biddend beraad tot het besluit gekomen waren, de
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Herv. Kerk te verlaten. Zij verklaarden, dat te doen
met droefheid des harten, daar zij niet behoorden tot
degenen, die onverschillig voor de Kerk zijn ; integendeel : zij deden den stap alleen, door plicht en geweten
gedrongen. Hunne voornaamste beweegredenen waren
de volgende : 1° hadden zij bezwaren tegen „de leer,
die thans en reeds jaren lang door de meerderheid der
leeraren in de Gemeente verkondigd wordt" ; 2° hadden zij bezwaren tegen „de voislagen ordeloosheid en
tuchteloosheid van Kerk en Gemeente" ; 3° konden zij
niet langer dulden „het schromelijk gebrek aan kerkelijk opzicht en bestuur in de Gemeente, ten gevolge
waarvan de leden zoo goed als geheel aan zichzelve
overgelaten zijn". Bij dezen treurigen stand van zaken
was de vraag bij hen opgerezen : Wat nuttigheid heeft
het, langer lid van de Ned. Herv. Gemeente te zijn ?
en ook : Wat zal die Gemeente en wat zullen wijzelf
er bij verliezen, zoo wij ophouden tot haar te behooren ? De staat van onmondigheid toch, waarin de
Kerk hare leden houdt, verhindert deze, jets meer voor
haar te doen dan bidden. Gegronde hoop op verbetering
van den toestand verklaarden de onderteekenaars niet
te hebben ; vooral niet, „omdat de Kerk in volstrekte
afhankelijkheid van den Staat is gebracht, zoodat hare
leeraars bezoldiging genieten uit de staatskas en hare
aanstaande leeraars worden opgeleid door hoogleeraren,
die staatsambtenaren zijn". 1)
Het voorbeeld van Amsterdam vond navolging : er
ontstonden naar het voorbeeld der Gemeente aldaar,
Vrije Gemeenten op onderscheidene plaatsen, z.a : te
Ouderkerk aid Amstel, te Leeuwarden, te Stadskanaal,
en elders. En waar zulk een Gemeente ontstond, daar
werd ook aan de plaatselijke Herv. Gemeente een
„scheidbrief" gezonden naar het Amsterdamsche model. 2)
Of de Herv. Kerk er zich wel veel van aangetrokken
heeft? —
Groei en bloei der Amsterdamsche Gemeente werden zeer benadeeld door de gedurige en daarbij soms
1 ) Volksm. 1856, bl. 313. 2) Zie Volk sm. 1857, bl. 176, 179, 238 ;1858 bl. 154.
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langdurige afwezigheid van haren leeraar. Om daarin
te gemoet te komen, • werd zij te rade een tweeden
predikant te beroepen. Haar aandacht viel op Dr. J.
H. Gunning Jr., predikant bij de Herv. Gemeente te
Hilversum. Men meende, dat deze zich niet meer in
de Herv. Kerk op zijn plaats gevoelde, en zich daarentegen in de Vrije Gemeente thuis gevoelen zou. Men
ging er derhalve toe over, hem in April 1860 te beroepen. Dr. Gunning nam echter het beroep niet aan.
In een openbaren brief gaf hij de redenen op, waarom
hij het afwees. Hij erkende wel het goede, waardoor
de V. E. Gemeente zich onderscheidde, z.a. het vrijzijn van den Staat , de meerdere vrijheid, aan de leden
gegeven, en de handhaving der gemeentelijke tucht,
maar hij verklaarde overtuigd te zijn, dat die goede
dingen ook in den boezem der N. H. Kerk door de
werking des Geestes langzamerhand tot stand konden
komen; dat zij er niet, of nog niet waren, lag aan de
ontrouw van de voorgangers en de leden. — Op verzoek van de ouderlingen der V. E. Gemeente nam De
Liefde, die bij de aankomst van Gunnings brief zich
op een collectereis be yond, na terugkomst de pen op
en beantwoordde in een evenzoo openbaar schrijven 1)
diens brief. Op zijn uitvoerig antwoord zullen we hier
niet ingaan. We volstaan met een paar opmerkingen.
Dat het goede, door Gunning in de V. E. Gemeente
opgemerkt, door de werking des Geestes ook in de
Herv. Kerk kon tot stand komen, wenschte De Liefde
niet tegen te spreken, maar hij vond geen grond om
te verwachten, dat het werkelijk gebeuren zou. Was
hier het gelijk niet aan de zijde van De Liefde ? Wat
daarentegen een andere opmerking van Gunning betreft, dat een Gemeente als die van De Liefde staat
of valt met haren stichter en voorganger — was daarin
het gelijk niet aan Gunnings kant? Hoe dat zij, de
teleurstelling in de gemeente was groot.
1) Zie Volksm. 1860, bl. 545. Het antwoord is ook afzonderlijk uitgegeven bij H. Klijn te Amsterdam. Men zie ook Gunnings brochure : De
vrijheid der Gemeente, Utrecht, C. v. d. Post Jr., 1861.
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Als regel werd nu aangenomen, dat, was de voorganger op collectereis, in den predikdienst voorzien
zou worden door een der evangelisten. Doorgaans trad
Holleman dan op, of Hardenberg, of Witmond ; laatstgenoemde wel het meest 9. En dan kwam nu en dan
een brief van den afwezigen leeraar zijne Gemeente
stichten en verblijden. Wij schrijven hier uit een brief,
ged. Londen, 31 Jan. 1862, een gedeelte af.
„Door de getrouwe bewaring en leiding onzes grooten
Gods en Zaligmakers alhier voor eenige dagen in
welstand aangekomen, kan ik u aanstaanden dag des
Heeren niet laten samenkomen, zonder u, al is het dan
ook slechts met weinige regelen, een zichtbaar bewijs
te geven, dat ik in den geest in uw midden ben. De
gemeenschap der liefde, waarmede God ons in Christus
onzen Heer en ons Hoofd heeft samenverbonden, kan
en mag door geen afstanden van land en zee verbroken
worden.
„Ik bemerk, dat ik hier een weinig te vroeg gekomen ben. Er is op het oogenblik in het belang der
Evangelisatie in ons vaderland alhier weinig te doen.
Alle harten zijn getroffen door die ontzettende ramp,
waardoor 215 mannen en vaders van huisgezinnen
levend begraven geworden zijn in een steenkolenmijn.
Overal in het gansche land wordt er gecollecteerd om
in het onderhoud der 500 achtergebleven weduwen en
weezen te voorzien. Ook de beroemde leeraar Spurgeon
zal een leerrede houden, opzettelijk om de harten tot
milddadigheid te bewegen. Waren de kosten van den
overtocht niet zoo groot, ik zou gewis teruggekeerd
zijn, om mijne reis later te hervatten. Mijne letterkundige betrekkingen met de uitgevers alhier maken
echter mijn verblijf niet overbodig. Ik blijf evenwel
gelooven, dat mijne afwezigheid voor dezen keer niet
langer dan een maand zal Buren en ik hoop, den 9den
Maart weder in uw midden het Evangelie te verkondigen.
„Ik hoop en bid van God, dat het Evangelie meer
1) Het opstel „De eeuwige dag", Volksm. 1858, bl. 385, is een preek, die
ik mij herinner in die dagen van Witmond gehoord te hebben.
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en meer dierbaar worden zal aan de V. E. Gemeente.
Ik hoop en bid, dat de V. E. Gemeente in 's Heeren
hand het middel zal worden, om velen in den lande
te doen verstaan, welke de rijkdom en heerlijkheid van
dat Evangelie is. Wij roemen er in, tot eere Gods,
met de hand op de Schrift, dat wij een Gemeente van
uitverkorenen Gods zijn, uitverkoren tot de zaligheid,
uitverkoren naar Zijn welbehagen. Maar wij lezen nergens
in het Woord onzes Gods, dat een uitverkorene Gods
een blok of steen is, die Zijn Heer en Heiland niet
met een vrijen wil kan beminnen. Wij lezen nergens,
dat een uitverkorene Gods niet in staat is, desverkiezende zijnen Heer te verlaten en een anderen heer
te gaan dienen. Wij lezen integendeel, dat wij ernstig
en dringend vermaand en gewaarschuwd worden, om
met vreezen en beven onze zaligheid uit te werken,
opdat het ons niet ga als den kinderen Israels, die ook
uitverkoren waren, en evenwel het land der belofte
niet bereikt hebben, omdat zij hunne uitverkiezing niet
achtten en in hunne roeping niet geloofden. Het menschelijke stelsel zegt u wel, dat zoo iets bij een uitverkorene niet mogelijk is, maar ik bid u, geliefden !
te gelooven wat de Schrift zegt, die Gods Woord is.
Meent hierom niet, heilige Broeders ! dat ik uwen stand
voor God en de eeuwigheid als onzeker of gevaarlijk
voorstellen wil. Verre van daar ! Wij hebben alles met
en voor ons, wat wij begeeren kunnen tot onze geruststelling en vertroosting. Alle machten des vijands,
die tegen ons zijn, zijn machteloos gemaakt door Hem,
die de overheden en machten naakt uitgetogen en overwonnen heeft met Zijn bloed. Niemand kan ons uit
Zijne hand rukken en niets kan ons scheiden van Zijne
liefde. Indien en zoolang wij Hem niet vrijwillig willen verlaten, kan niemand of niets ons dwingen Hem
vaarwel te zeggen. Hij omringt ons als een vurige
muur , Hij bewaart ons in Zijne kracht in ons allerheiligst geloof. Maar wat Hij van ons verlangt, en
waarin Hij ons volkomen vr/ laat, dat is onze persoonlijke, hartelijke overgegevenheid aan Hem. Hierin
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treedt Hij niet met Zijne almacht, om ons to dwingen.
Hij wil, dat wij Hem uit vrijwillige liefde dienen.
„Het menschelijk stelsel leert u ook, dat Jezus, onze
Heer, geen Koning der Joden, maar alleen een Koning
der harten en geesten is. Ik bid u, dat gij tegen deze
groote en gruwelijke leugen getuigt. Indien Jezus de
Koning der Joden niet is, dan is Hij de Christus niet.
Bedenkt welk een heerlijke belijdenis Nathanael uitsprak,
toen hij zeide : „Gij zijt de Christus, de Koning Israels !"
Laat deze belijdenis ook in onze harten en op onze
lippen wonen. Wij zien met heilige vreugde naar
Jeruzalem. Ddar is de troon Davids. [Mar moet eenmaal
onze Jezus als Koning pralen. Ddar moeten wij, Zijne
Bruid, Zijne Koningin, zalig en heerlijk aan Zijne zijde
gezeten zijn. Welk een heerlijke toekomst! Hoe zullen
wij dan al het lijden en den smaad van den tegenwoordigen tijd vergeten ! De flood zal nog wel heerschen
op aarde, maar niet over ons. De zondaren zullen nog
sterven, loch wij zullen geen zonde meer kennen.
Vertroost elkander met deze woorden ! Staat als een
vrije, verloste, blijde Koningin Christi in het midden
dezer wereld, o dierbare Gemeente ! Schudt of alle juk
en keten van menschelijke stelsels en philosophie !
„De Heer, onze gezegende Bruidegom en Heer, die
komen zal en alle beloften vervullen zal naar Zijn getrouw
getuigenis, zij met uwen en met mijnen geest. Amen." —
Het vervolg van de geschiedenis der Gemeente willen
we straks verhalen. We zagen over eenige geschriften
en gebeurtenissen heen, en willen die vooraf bespreken.
In het „Volksmagazijn" van 1852 en '53 schreef De
Liefde een allegorisch verhaal, dat in 1853 ook afzonderlijk uitgegeven is en sedert herhaalde malen is
herdrukt. Het behoort nog altijd tot zijne meestbekende
en meestgelezene geschriften. De titel is :
De Plaatsvervanger, of de tocht naar de
steengroeve.
De korte inhoud van dit geschrift is als volgt : In
den ouden tijd bestond er in Hongarije een koninkrijk,
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welks naam de geschiedenis niet vermeldt. De vorst
heette Edenga 9. Zijn rijk was uitgestrekt, maar dun
bevolkt, en de bodem was arm. Men vond er kostbare
steengroeven, maar de burgers achtten zich te hoog
om daarin of te dalen en te arbeiden. Er werd toen
een bepaling in 't leven geroepen, dat voortaan de
misdadigers tot den arbeid in de groeven zouden worden
veroordeeld, loch de vorst behield zich het recht voor,
zwakke en lichte misdadigers te begenadigen en hun
toe te staan een plaatsvervanger te stellen.
Die ontginningsplannen van den vorst waren echter
niet naar den zin van het y olk. Er ontstond een oproer.
Nu had de vorst voor eenige jaren een weduwe met
hare drie zonen uit medelijden opgenomen. Die zonen,
Hoodemgo 2), Felongoo 3) en Rondaza 4) geheeten, had
de vorst aan zijn eenigen zoon, Sessmia 5) geheeten,
tot speelmakkers gegeven. Het gezegde oproer schokte
den prins diep, maar vooral ontroerde 't hem, dat zijne
drie vrienden zich bij den opstand hadden aangesloten.
Om dien te bedwingen, riep de vorst zijne vazallen te
wapen. De prins stelde zich aan het hoofd, en met
haast trok het leger op tegen de rebellen, die onder
aanvoering van de drie broeders tegen 't paleis oprukten. De strijd ontbrandde; maar was spoedig beslist:
de opstandelingen leden de nederlaag ; een derde gedeelte van hen sneuvelde en de overgeblevenen namen
de vlucht. Tot de laatstgenoemden behoorden ook de
drie broeders. Ellendig zwierven deze nu in de wildernissen rond.
Vervuld van deernis zou de vorst de drie rebellen
wel willen begenadigen. Daartoe wint hij het gevoelen
zijner drie raadslieden in. Wiedhara 6) dringt aan op
't handhaven der gerechtigheid ; Literpe 7) herinnert aan
de bevoegdheid van den vorst, hen te begenadigen ;
Sessmia daarentegen betoogt, dat de gerechtigheid haar
loop moet hebben, alleen — de weg der plaatsvervanging staat open en in een geheim onderhoud
1) Genade. 2) Hoogmoed. 3) Ongeloof. 4) Zondaar. 5) Messias. 6)Waarheid7) Pleiter.
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tusschen hem en den vader wordt afgesproken, dat de
prins in hun plaats naar de steengroeven zal gaan.
Nu wordt een bode, Harucha') geheeten, uitgezonden
om de drie broeders op te sporen. Deze begeeft zich
daartoe in 't gebied van Nasta 2 ), die hem tegen wil
houden, doch niets tegen hem vermag. Na lang zoeken
vindt hij eerst Felongoo, en boodschapt dezen de genade van den vorst. Felongoo echter gelooft niet aan
's vorsten liefde en ontloopt den bode. Daarop vindt
de bode Hoodemgo en bericht hem, dat de vorst hem
genade aanbiedt en dat de prins in de steengroeve is
afgedaald in zijn plaats. Hoodemgo is van meening,
dat zijn jeugdig misdrijf wel wat hoog opgenomen is,
maar nadat de bode hem 't gewicht zijner overtreding
onder 't oog gebracht heeft, gaat hij met den bode
mede. Terwijl ze door het dal Sehedad 3) trekken, waar
Nasta feestviert, heeft Harucha gelegenheid nogmaals
de boodschap der genade aan Felongoo te brengen,
doch deze volhardt in zijn ongeloof. Ten slotte gaat
ook Hoodemgo heen : deze wil zich de genade eerst
waardig maken. Beide broeders gaan hun eigen weg,
ofschoon Orrevo 4) uit de hoofdstad het bericht medegebracht heeft, dat prins Sessmia inderdaad in de
steengroeve is afgedaald, om eenige vrienden te redden.
Harucha zet zijn opsporing voort en vindt in het
diep van het dal den jongsten broeder. Rondaza zit
op een boomstam. Naast hem zit een wellustige vrouw,
aan wie hij zich vergeefs tracht te ontworstelen. Juist
komt Nasta, en dient hem een geduchte kastijding toe.
De bode ontweldigt hem aan Nasta en brengt hem de
boodschap der verlossing. Die tijding is balsem voor
zijn verbrijzeld gemoed. Hij neemt de genade aan en
volgt den bode, die hem naar 't vorstelijk paleis zal
terugbrengen. Op weg ontmoeten ze Hoodemgo, die
een complot heeft gesmeed om Nasta van diens troon
te stooten ; dan wil hij diens gebied aanbieden aan
Edenga. Hij weet Rondaza in het complot te betrekken,
1 ) De Geest. 2) Satan. 3) De Hades. 4) Roover.
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maar de toeleg mislukt en de drie broeders worden
met hunne eedgenooten door Nasta in de buitenste
duisternis geworden. Harucha ontsluit echter hun kerker,
waarop zij den weg inslaan naar de residentie. De weg
daarheen is vol bezwaren. Felongoo en Hoodemgo
slaan aan 't morren, maar Harucha brengt hen tot bedaren. Na eenige dagen bereiken ze de hut van een
grijsaard, en daar mogen ze ademscheppen. Zij ontvangen daar van den koning een brief, een doosje
balsem en voor ieder een mantel. Uit den brief vernemen zij, dat zij voor den koning hebben te verschijnen
in het kleed der veroordeelden in de steengroeve, en
verder, dat hun weg zou loopen langs de groeve, waar
ze den prins zouden aanschouwen in zijne zelfvernedering, om hunnentwil. De brief bevalt aan Hoodemgo
en Felongoo niet. Zij betwijfelen de echtheid, maar de
bode laat hun lien zelf inzien, zeggende : „Meer bewijzen kan ik u niet geven". Wat Rondaza aangaat,
deze verheugt zich van harte over den brief en diens
inhoud.
Hun weg voortzettende, vinden ze bij een engte
Postrefo. 1) Deze stemt onder begeleiding harer harp
een lied aan, waarin zij voorzegt, dat slechts een van
hun drieen het einddoel zal bereiken. Nu willen
Hoodemgo en Felongoo volstrekt weten, wie van hen
de uitverkorene is, maar zij ontvangen geen antwoord
clan dit, dat zij moeten strijden om in te gaan. De
weg loopt nu steil omhoog , de grens van Edenga's
rijk is bereikt. Daar komt van de hoogte eenig krijgsvolk aan. Deze grensbewakers vergewissen zich, of
zij het zijn, die tot dwangarbeid in de steengroeven
zijn veroordeeld. Nadat deze hunne mantels hebben
gezien en den brief des konings, wordt hun toegestaan
verder te trekken. Felongoo echter, beducht geworden,
neemt de wijk en valt in de handen dergenen, die
zijne ziel zochten. Nu wenscht Hoodemgo te weten,
of hij dan wel Rondaza de uitverkorene is. Daartoe
1)

Profetes.
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roept hij de hulp in der geesten, en een dezer maakt
hem wijs, dat hij het is. Daarop vertrouwende, verlaat
hij den bode aan den ingang der steengroeve en slaat
een gemakkelijker pad in. Rondaza daarentegen blijft
den bode volgen. Hun pad daalt of naar den afgrond,
en een stikdonkere nacht gaat hen omgeven. Weldra
bereiken zij nu de plaats der veroordeelden. Onder hen
vindt Rondaza prins Sessmia, die tot hem zegt: „Mijne
krachten zijn ter flood toe uitgeput, maar ik heb den
strijd volstreden ; gij zijt behouden". Op een wenk van
den prins worden nu drie koningsmantels to voorschijn
gebracht, loch daarvan moeten er twee weer worden
weggeborgen, want zij, voor wie ze bestemd waren,
hebben ze versmaad. De derde mantel wordt Rondaza
omgeworpen ; daarin mag hij gaan naar het huis des
vaders.
Toen nu de bode met Rondaza het paleis naderde,
komt op eens Hoodemgo zich weer bij hen voegen.
Bemerkt hebbende, dat Rondaza in het verborgen een
koningsmantel bij zich draagt, schaft hij zich bij zekere
vrouw een dergelijk kleed aan. Dat was echter geen
koninklijk gewaad, maar een tooneelmantel. Bij het slot
des konings aangekomen, mag Rondaza zijn prachtgewaad aantrekken en met zijn geleider betreedt hij het
koninklijk huis, waarin hij met vreugde ontvangen wordt.
Nadat Hoodemgo nu ook zijn gekochten mantel omgeslagen heeft, volgt hij hen naar binnen. Bij Edenga's
paleis aangekomen, wordt Rondaza door de wachters,
die weten wat hij gedaan heeft, met misnoegen ontvangen en voor den koning geleid. Aan diens zijne
ziet hij Sessmia zitten, pralend in heerlijkheid. Rondaza
wordt, om den wille van Sessmia, gerechtvaardigd van
zijne zonden, terwijl Sessmia hem een kroon van goud
op het hoofd zet. „U alleen, o mijn Koning en mijn
Redder — zoo jubelt hij — zij de eer!" Daarop komt
Hoodemgo zich eveneens aanmelden, maar nu het
blijkt, dat hij het voor hem bestemde koninklijk kleed
versmaad heeft, wordt hij verwezen tot levenslangen
arbeid in de steengroeve.
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Ten slotte brengt Rondaza eere aan den bode. Deze
echter draagt de eere over aan Sessmia, maar de prins
verklaart : „Het komt alles van mijn vader !" De vader
op zijn beurt betuigt : „Het is uitsluitend het werk der
liefde. Waar zij woont, daar is 66n geest, een zin.
Komt, zingen wij samen een lied, want waar liefde
woont, daar is vreugde !" Toen grepen alien hunne
harpen en luiten, en zongen een duizendstemmig koor.
Verscheidenheden.

Er stammen uit denzelfden tijd eenige kleinere geschriften van De Liefde, welke ten deele reeds een
plaats kregen in het vergeetboek. Daartoe behooren :
Richardson, De teederheid van Jezus, en B. H. Draper,
Bijbelsche verhalen voor kinderen. Het geschrift van
Richardson is mij niet onder de oogen gekomen. Dat
van Draper, naar de dertiende uitgaaf uit het Engelsch
vertaald, is een voortreffelijk boekje. De verhalen zijn
doelmatig gekozen en in een zeer bevattelijken stip
geschreven. Moeders en Zondagsschoolonderwijzers
kunnen er niet minder dan de kinderen zelve nut uit
trekken. Het verwondert me zeer, dat dit lieve boekje
zoo weinig bekend en dat het zelfs nooit herdrukt is. —
Weinig bekend is thans ook de „Pelgrimstocht van
Johannes Bunyan", in 1853 door De Liefde opnieuw
uit het Engelsch vertaald. Dit boekje, in handig formaat gedrukt en aangenaam to lezen, werd eertijds door
velen gewaardeerd, maar is door nieuwe vertalingen
van de Pelgrimsreis geheel verdrongen. — Een diepen
indruk in breeden kring maakte het kleine geschrift:
„De macht van den Sterkste. Een bladzijde uit het
leven van den zendeling T. Klose." 1 ) - Ten slotte tellen
we hierbij het boekje : „De schipbreukeling uit het
verre land, of : Wat eene goede tijding op eene vermoeide ziel vermag." Dit geschrift heeft groote overeenkomst met „De Diligence".
1) Het verhaal verscheen in den eersten jaarg. van het „Volksmagazijn"
en is daarop afzonderlijk uitgegeven door H. de Hoogh, Amsterdam, 1853.
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Geschiedenis des Vaderlands.

In dat vruchtbare jaar 1853 verscheen ook het eerste
deeltje van De Liefde's „Beknopte geschiedenis des
Vaderlands, een leesboek voor de scholen". Het tweede
deeltje volgde in 1855 en het derde een paar jaren
later. Na een bescheiden voorrede, waarin hij zegt,
aan de jeugd en hare onderwijzers geenszins een
Vaderlandsche Geschiedenis aan te bieden in den
waan, dat er nog geen bestaat, 'maar in de overtuiging, dat er nog geen goede Vaderlandsche Geschiedenissen te veel zijn, richt de auteur in de Inleiding tot de jeugd o. m. de volgende woorden : „Ik
heb gemeend, mijne vrienden ! een nuttig werk, en
u veel genoegen te doen, door u eens bezig te houden
met de geschiedenis van ons vaderland. Dat dit nuttig
is, zult gijzelf reeds inzien, als gij maar bedenkt, dat
gij daardoor te weten komt, hoe de Heere God van
de vroegste tijden of onze voorvaderen geleid heeft,
om hen tot de kennis van Zijn dienst en tot beschaving te brengen. Immers, Hij heeft onze landen aan de
wateren ontrukt ; Hij heeft ze gegrond op de zeeen en
gevestigd op de rivieren, om hier Zijne Kerk te stichten
en een flambouw te ontsteken tot verlichting van velen.
De schatkameren van de welvaart heeft hij hier ontsloten, en den hemel heeft Hij doen druipen van vettigheid, zoodat rijke steden en welvarende dorpen als
uit den grond verrezen, en er geen yolk geweest is,
dat in rijkdom, macht en invloed ons kleine Nederlandsche
yolk evenaarde. Hij heeft onze schepen over de groote
wateren gestuurd, en onze rivieren doen wemelen van
het werk der visschers en handelaren, zoodat de schatten
van het Oosten en de overvloed van het Westen onze
havens en steden binnendrongen. En boven dat alles
heeft Hij hier te lande Zijn dierbaar Evangeliewoord
uit het stof des bijgeloofs en der afgoderij te voorschijn gehaald, en het als een licht op den kandelaar
geplaatst. Dat alles kunt gij uit de geschiedenis van
ons vaderland leeren, welke daarom ook, na de ge-
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schiedenis van het yolk Israel, in de eerste plaats uwe
opmerkzaamheid waardig is."
De Vaderlandsche Geschiedenis was op een na het
laatste geschrift (de „Ambachten", waarover boven
reeds gesproken is), door De Liefde voor het Christelijk onderwijs geschreven. Hij had daarmede zijn taak
voor de school volbracht.

Verkiezing en Verzoening.
Een geheel ander onderwerp is het, dat thans onze
aandacht vraagt. In de dagen toen De Liefde optrad,
werd over Verkiezing en Verzoening heel wat meer
gesproken en geredetwist dan in den tegenwoordigen
tijd. Uit eigen behoefte zoowel als ter wille zijner
hoorders en lezers heeft hij reeds in den aanvang zich
ernstig met beide leerstukken moeten bezighouden
en zijn gevoelen daarover moeten bepalen en formuleeren. Het resultaat zijner overwegingen is te vinden
in zijn bekend geschrift : „Gedachten over het verband tusschen de verkiezing en de algemeenheid der
verzoening". ') Hij leidt dat geschrift met de volgende
woorden in : „Ik stel mij geenszins voor, het gewichtig onderwerp, dat aan het hoofd dezes staat uitgedrukt, in al zijn hoogte en diepte, lengte en breedte
te zullen kunnen meten. Wilde ik alleen over verkiezing spreken, zoo ware mijn taak zeker gemakkelijker ,
en evenzeer valt het licht, de leer der algemeene verzoening op zichzelve te beschouwen. Maar ik help mij
de taak opgelegd, het verband tusschen deze beide
aan te toonen, en daar ligt juist de moeilijke knoop.
Ja, het is metterdaad een knoop, waarvan wij de beide
einden in onze hand hebben, maar waarvan wij niet
of ten minste nauwlijks kunnen zien, hoe het wonderbaar snoer, dat in deze beide einden uitloopt, zich in
zijne verdere bochten en wendingen voortkronkelt.
Naar de beide einden te rekenen, zouden wij denken,
1) Volksm. 1853. Deze studie is ook afzonderlijk uitgegeven bij H. de
Hoogh te Amsterdam, 1855.
15
De Liefde
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dat het twee verschillende snoeren waren, die, tenzij
alleen door een kunstige samenvlechting, hoegenaamd
in geen verband met elkander staan ; en toch weten
wij, dat het slechts 66n snoer is. Ik geloof, dat het
ten alien tijde, sedert dat de mensch begonnen is over
het waarom en daarom na te denken, een gevaarlijke
klip geweest is, het verband tusschen de verkiezing
en de overige verschijnselen dezer schepping met
meetkunstige duidelijkheid te willen aangeven. De oude
philosophen, die wel is waar het woord verkiezing in
onzen zin niet kenden, maar toch, evenzeer als wij,
een albesluitende en onwederstaanbare macht erkenden,
welke zij noodlot noemden, en waaraan zij meenden,
dat zelfs hunne goden onderworpen waren, — die
oude philosophen hebben ook altijd aan dien knoop
zitten tornen, en wanneer zij zich tot vervelens toe
het hoofd daarover gebroken hadden, eindigden zij
gewoonlijk met op de wijze van Alexander een zwaard
te nemen en den knoop door te hakken. Sedert hebben
de meesten, die beproefd hebben dien knoop te ontwarren, tot hetzelfde middel de toevlucht genomen, en
het gevolg daarvan werd dan, dat men Of alles wat
er gebeurde als onverbiddelijke uitwerking der verkiezing beschouwde, en dus alle vrije beweging ontkende, Of wel, men wierp de verkiezing met den aankleve van dien geheel en al ter zijde, en liet het
gansche schepsel Leven en zweven evenals een schip,
dat zonder roer of stuurman naar willekeur op de
golven op en neder danst. Ik hoop, zooveel in mij is,
mij voor deze klip te wachten ; dat wil zeggen : .ik
begeer het snoer in zijn geheel te laten, en niet door
een zwaardslag in twee snoeren te klieven. Het is mijn
doel niet, aan te toonen, hoe de beide einden van
elkander gerukt kunnen worden, maar — hoe zij aan
elkander gehecht zijn. Ik moet echter van te voren
verklaren, dat ik geen kans zie, de lijn z66 te ontwikkelen, dat er zelfs niet meer het geringste spoor
van een knoop overblijft; en ik geloof ook niet, dat
het aan iemand onzer aan deze zijde van het graf
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mogelijk zal zijn, dat te doen. De reden daarvan ligt
eenvoudig hierin, dat wij God niet begrijpen. Gods
wil en 's menschen wil zijn voor ons verstand twee
grondelooze diepten, die zonder twijfel een verbindingskanaal hebben, maar dat ligt zOO diep onder den
grond, dat niemand er kan indalen, zonder het leven
te verliezen. lk begin dus met te verzekeren, dat ik
het verband tusschen de verkiezing en 's menschen wil
niet begrijp, en zoo iemand dit geschrift in handen
neemt, in de verwachting van het verband hier eens
duidelijk ontwikkeld te zien, dan mag hij zich vooraf
verzekerd houden, dat hij zich zal teleurgesteld zien.
Intusschen houd ik twee zaken voor onbetwistbaar,
namelijk : dat er een verkiezing Gods is, en dat de
mensch verantwoordelijk is voor zijne daden. Dit laatste
wil echter met andere woorden niets antlers zeggen,
dan dat de mensch een vrijen wil heeft, of, om mij
voorzichtig uit te drukken, dat Adam met een vrijen
wil geschapen is, zoodat de daden, welke hij gedaan
heeft, gehet1 en al te zijner verantwoording liggen, en
wel zOO, dat hij zich volstrekt niet op eenig besluit
of op eenige macht buiten of boven hem tot zijne
verontschuldiging heeft kunnen beroepen. Deze vrije
wil is ontegenzeggelijk noodig, indien er toerekenbaarheid bestaan zal. Dit laat ik voorafgaan, opdat men
wete, dat ik, wanneer ik over de verkiezing spreek,
den mensch niet als een blok of steen beschouw."
In deze studie, bij welke de schrijver zich niet door
de rede, maar door de H. Schrift heeft laten voorlichten,
heeft hij tal van belangrijke vraagstukken, met het
onderwerp in verband staande, voor zichzelven en zijne
lezers overwogen, zooals : de hoedanigheid van den
Goddelijken wil, de oorsprong van het kwaad, erfzonde
en erfschuld, de booze en diens macht, de souvereiniteit Gods, de beteekenis der verzoening, de aard der
aanbieding van het heil, de aanvaarding en afwijzing
der verlossing, de toekomstige vergelding, enz. Genoeg;
het geschrift zelf is nog onder ieders bereik.
In de prediking en in de geschriften van De Liefde
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neemt weerlegging van verkeerde opvattingen en gevolgtrekkingen van de leer der verkiezing en verzoening
een ruime plaats in. Dat is b.v. het geval in zijn artikel
„Ezau en Jakob" en in zijn opstel „De ziekte der bekommering". De verkiezing weg te cijferen — hij dacht
er niet aan. Dat blijkt onwederlegbaar uit zijn stuk over
„Het geloof der geordineerden ten eeuwigen leven",
naar aanleiding van Hand. 13 : 48. Hij zegt daarin o.a.
het volgende : „Zij geloofden, dat is, in de eenvoudigste beteekenis van het woord : zij namen voor waar
aan, al wat de Apostel hun zeide. Er geloofden zoovelen
als, d.w.z. : zij geloofden niet alien. Er geloofden zoovelen als er geordineerd (d.i. gerangschikt, geschikt
gemaakt, gesteld, verkoren) waren ten eeuwigen leven.
Vraagt men nu, waarom deze gezegende inwerking in
hen en niet in de anderen geschied is, zoo ligt het
antwoord op deze vraag in de voor ons onpeilbare
diepte der souvereiniteit en vrijmacht Gods." En aan
het slot van dit opstel zegt hij : „Het is een lieflijke
en vertroostende verzekering der Schrift, dat het God
is, die de Zijnen ten eeuwigen leven ordineert. Niemand
zou zonder dat ten eeuwigen leven komen. Indien gij
nu bespeurt, dat er eenige werking ten goede in u
plaats grijpt, een verlangen naar verlossing, een gedachte
die ten hemel streeft, wees dan geneigd om te gelooven,
dat God bezig is u te ordineeren ten eeuwigen leven,
en haast u om terstond te erkennen, dat God waarachtig is, en dat Jezus Christus in de wereld gekomen
is om u zalig te maken." —
Over die „Gedachten" van De Liefde is veel te doen
geweest. Hij schreef daarover onder het opschrift „De
algemeene verzoening", het volgende : „Over dit leerstuk
begint zich al meer en meer een geweldige strijd in ons
vaderland en bepaaldelijk onder de rechtzinnigen te ontwikkelen. Het splitst hen in twee partijen, waarvan ik
niet durf bepalen, welke de andere in getalsterkte overtreft. Zonder het te willen of zelfs van te voren te
vermoeden, ben ik door mijn geschriftje over het verband tusschen de verkiezing en de algemeene ver-
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zoening eenigszins aan het hoofd komen te staan van
de zoogenaamde ruimere richting, en dat brengt mij niet
alleen niet in verlegenheid, maar ik verheug er mij van
harte over. De waarheid, dat de Heere Jezus Christus
niet slechts voor de uitverkorenen, maar voor alle menschen gestorven is, is min ecnig Evangelie. Ik ken geen
ander; en zoo er een ander was, zou ik hopeloos en
radeloos worden, evenzeer als ik zonder troost en hope
zou zijn, indien de waarheid, dat God zich degenen
uitverkoren heeft die zalig worden, bevonden werd een
leugen te zijn. Indien ik er een roem in wilde stellen,
echt Gereformeerd te heeten, dan zou ik juist hierin
mijne sterkte zoeken. Want niemand is minder Remonstrant en zuiverder Gereformeerd, dan die de algemeenheid der verzoening te gelijk met de bijzonderheid
der verkiezing leert. De Heidelb. Catechismus toch
spreekt in de 37ste vraag aldus : Wat verstaat gij onder
het woordje geleden ? Waarop hij antwoordt : Dat Hij
aan lichaam en ziel den ganschen tijd Zijns levens op
aarde, maar inzonderheid aan het einde Zijns levens,
den toorn Gods tegen de zonde van het gansche menscheljke geslacht gedragen heeft. Sterker dan met deze
woorden zou ik niet weten, de algemeenheid der verzoening uit te drukken. Dat is de leer der Gereformeerde
Kerk, en wie antlers leert is niet Gereformeerd." —
In het artikel, dat we nu bespreken, geeft De Liefde
echter toe : „voor de onbepaalde vereerders der oude
schrijvers en kerkleeraars is deze leer der algemeene
verzoening, vereenigd met de verkiezing, een steen des
aanstoots en een rots der ergernis. Want het is denzulken eigen, den roem te bejagen, van den weg Gods
tot zaliging van zondaren als een goed afgerond stelsel
te kunnen begrijpen en uitleggen. In zulk een stelsel
past ook de leer, dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven is, volkomen. Want zoo lets kan
het menschelijk verstand duidelijk begrijpen, maar een
algemeene verzoening en toch een verkiezing aan te
nemen — daar is geloof toe noodig. Zulk een geloof
is echter den mensch een dwaasheid en ergernis, omdat
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hij dan, tevens erkennen moet, dat hij bij God een
onvernuftig beest is, en dat zijne vaderen, met al hun
scherpzinnigheid en stelselroem, insgelijks als onvernuftige beesten geredeneerd hebben. En dit laatste is
hem nog wel het ergste, want tast men zijne vaderen
aan, dan tast men zijn godzaligen adeldom aan, en wie
is er niet trotsch op zijn adel ! De Gereformeerde
vaderen hebben ontegenzeggelijk geleerd, dat Christus
alleen voor de uitverkorenen gestorven is ; de Gereformeerde Kerk echter heeft dat niet geleerd. Er moet nu
bewezen worden, dat het gansche menscheliike geslacht
de uitverkorenen zijn, en — dan zijn de vaderen gered.
Maar het lieve Woord van God ziet op deze praktijken
neer, gelijk de zon op den boerenknaap, die stijf en
strak staande hield, dat zij niet grooter was dan een
Edammer kaas. Het was een groot geluk, dat die knaap
niet bij de zon kon komen, antlers had hij er zeker
een stuk afgesneden, om toch maar gelijk te hebben.
Het Woord Gods zegt mij, dat God in Christus was
de wereld met Zichzelven verzoenende. Dat is voor
mij, die een deel der wereld uitmaak, zulk een blijde
boodschap, zulk een kostelijke schat, dat ik hem tot
geen prijs loslaat. Die wereld laat ik mij door niemand,
wie hij ook zij, verkleinen, zelfs niet om een persoon,
want die eerie persoon mocht juist ik eens zijn, en
dan stond ik hopeloos buiten de verzoening. Ik weet
dikwijls niets aangaande mijzelven. 1k weet soms niet,
of ik uitverkoren ben of niet. Ik weet soms niet, of ik
geloof of niet. Maar een ding weet ik altgd, namelijk:
dat ik een deel van de wereld ben. Zoo diep kan ik
des nachts niet in den slaap verzonken liggen, of, als
iemand mij wakker schudt en vraagt : Waar zijt gij ?
antwoord ik terstond : In de wereld ! En als ik dat zeg,
dan volgt daaruit onmiddellijk, dat God in Christus ook
mij met zichzelven verzoend heeft, en ik word klaar
wakker van enkel vreugde. Ja, zoo het mogelijk ware,
dat er een engel kwam, om het woord wereld uit lien
tekst weg te nemen, of er bij te voegen : de wereld
min een, ik zou hem te lijf gaan en mij met hem
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doodvechten. Ik gevoel een behoefte, om de gansche
wereld lief te hebben, opdat zij behouden worde. Ik
gevoel, dat deze behoefte uit God is. Ik gevoel, dat
het uit den duivel zijn zou, indien ik wenschte, dat
een mensch in de wereld niet behouden werd. Maar
indien ik hartelijk wenschen moet, dat alien behouden
worden, dan wenscht God het nog veel meer. Want
mijne liefde kan onmogelijk grooter zijn dan die van
God. AlzOO lief heeft God de wereld gehad. Welgelukzalig is de man, die dit verstaat, en ook alzoo de
wereld liefheeft."
We vernamen het reeds : van rechtzinnige zijde
ondervonden de „Gedachten" van De Liefde bestrijding,
en dat ondervinden ze, gelijk bekend is, heden ten
dage nog wel. Met name waren het de Afgescheidene
predikanten Postma en Van Velzen, die in hun blad
„De Bazuin" tegen hem in 't krijt traden. Zij bestreden zijne leer van de verzoening en kwamen op tegen
hetgeen hij over de vaderen gezegd had. Wat hunne
argitmenten tegen de algemeene verzoening betreft : hij
bleef zich beroepen op de Schrift, en wat aangaat de
vaderen, vulde hij het reeds door hem gezegde aan
met de volgende verklaring : „De vaderen van de 17de
en 18de eeuw waren manner", van wie, hoe geleerd en
vroom zij ook mogen geweest zijn, over het geheel
niet bekend is, dat zij ooit een droppel bloeds voor
de waarheid hebben behoeven te laten. Voor het grootste
deel waren zij kamergeleerden, die in hunne studeervertrekken gansche kwartijnen en folianten schreven,
Welker inhoud ik mij echter niet geroepen gevoel met
meer eerbied te beschouwen dan elk geschrift van een
godsdienstig mensch in onze dagen. Ik zie in wijlen
de heeren Smijtegeld, Van Brakel, Van der Kemp enz.
niets antlers dan medebroeders van de heeren Van Velzen,
Brummelkamp, Felix, De Liefde enz., en ik begrijp volstrekt niet, waarom aan de begrippen of gevoelens van
die thans reeds lang gestorven en begraven heeren
hooger gezag zou moeten toegekend worden dan aan
de meeningen of inzichten van iemand onzer."
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„De waarheid, dat de Heere Jezus Christus voor alle
menschen gestorven is, is mijn eenig Evangelie" —
zoo vernamen we van De Liefde. De verkondiging van
die waarheid met mond en pen — daartoe achtte hij
zich geroepen, daartoe zond hij zijne discipelen uit,
maar daartoe achtte hij verder geroepen „ieder Christen,
die door den Geest des Heeren levend gemaakt is."
Zoo zegt hij : ') „Het gebod : Predikt het Evangelie aan
alle creaturen, is niet uitsluitend tot de elf discipelen
gezegd, maar tot de gansche gemeente. Zoo hebben
de eerste Christenen het ook begrepen, want zoodra
werden zij door de vervolging niet verstrooid, of zij
ginger' het land door en verkondigden het Woord. Zij
vraagden daarbij niet, of zij er wel toe geordend waren,
of zij wel een speciale acte of aanstelling daartoe bekomen hadden, of zij wel een graad aan een of andere
Hoogeschool gehaald hadden. Neen, zij wandelden in
hunne eenvoudigheid van huis tot huis en van oord
tot oord, met de bazuin des Evangelies aan de lippen,
en zij bliezen daarin met den adem des nieuwen levens,
welken de H. Geest hun ingeademd had." Niet alle
Christenen echter hebben dezelfde gaven ontvangen.
Al naargelang de gave en het talent is, behoort een
ieder de plaats to kiezen, waar hij zijn Evangelieverkondiging uitoefent. Aan de geloovige huismoeder
b.v. is als haar plaats aangewezen de kring harer kinderen en dienstboden. Zij zou dwaselijk handelen,
indien zij een kansel beklimmen wilde. Zoo vindt de
geloovige ambachtsman zijn plaats in den kring zijner
kameraden, maar niet op het spreekgestoelte. Het is,
er evenwel ver van verwijderd, dat alleo, die den
kansel beklimmen, daar op hun plaats zouden zijn.
Ook in dit opzicht is niet alle hout timmerhout. Zulke
predikers mogen op hunne ordening door menschen
kunnen roemen, zij ontberen vaak datgene, wat in de
orde Gods de hoofdzaak is, namelijk een door den
H. Geest levend- en vrijgemaakt hart. „De ongeschikt1)

Volksm. 1857, bi. 216: Over de wijze van Evangelieprediking.
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held van zulke door menschen geordende, maar door
Jezus niet levendgemaakte predikers, is in de laatste
jaren zOO openbaar geworden, dat men bijna den regel
zou opstellen : zoo iemand het Evangelie verkondigen
zal, moet hij vooral niet geordend zijn. Wat dan ?
Moet men dan iedereen, die lust en liefde tot Evangelieverkondiging aan den dag legt, maar laten prediken,
en naar kennis, wetenschap, geleerdheid en talenten
niet omzien ? Geenszins, maar men moet zich aan zulke
lieden met ernst en vreugde laten gelegen liggen en
hen in de gelegenheid stellen, zich in die gewichtige
en heerlijke bediening te oefenen."

Schriftbeschouwingen.
„Ik geloof" — zoo schreef De Liefde in Dec. 1854 —
„dat het in onze godsdienstige letterkunde nog altijd
mangelt aan eene voor de vatbaarheid van den eenvoudige berekende Bijbelverklaring." Hij had daarin
wel gelijk, en als iemand in deze dagen hetzelfde verklaarde, men zou hem bezwaarlijk kunnen tegenspreken.
Welnu, ten einde in die leemte eenigermate te kunnen
voorzien, besloot hij, zulk een verklaring ter hand te
nemen. Een aanleiding daartoe vond hij in de Bijbellezingen, welke de Schotsche predikant John Cumming
in den jare 1853 begon uit te geven. De Liefde meende,
„dat een eenvoudige vertaling daarvan, hier en daar
naar inheemsche behoefte gewijzigd, voldoende zou
zijn". Toen echter de verklaring van de eerste zeven
hoofdstukken van Matthews (Cumming gaf zijn werk
in den vorm van voorlezingen) afgedrukt was, bleven
de overige afleveringen van het Engelsche werk zOOlang
uit, dat De Liefde zich genoodzaakt zag, zijn arbeid
uit eigen bronnen voort te zetten, en dat is voor zijne
verklaring zeker geen nadeel geweest. Op die wijze is
zijne verklaring van het Evangelic van Matthews ontstaan. Op den titel daarvan staat gedrukt: „Bijbellezingen over het Nieuwe Testament", waaruit blijkt,
dat hij verder wilde gaan van bock tot bock. Of hij
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ook het Oude Testament in zijn plan begrepen had,
is ons niet bekend. Was dat zoo, dan is hij er niet
toe gekomen. Wat nu zijne verklaring van Matthews
aanbelangt, zij beantwoordde inderdaad aan het Joel, en
daarom handhaaft zij zich nog tot op den tegenwoordigen
tijd. Jammer genoeg gaat zij niet verder dan tot aan
het 26ste hoofdstuk. De schrijver wilde namelijk later
„de lijdens- en opstandingsgeschiedenis des Heeren in
een afzonderlijk deel beschouwen, en alsdan de berichten der vier Evangelisten te gelijk in behandeling
nemen".
Als vervolg op Matthews verscheen twee jaren later
de eerste aflevering eener verklaring van het Evangelie
van Marcus, geheel in denzelfden geest bewerkt als
die van het eerste Evangelie. Na het verschijnen Bier
eerste aflevering, loopende tot hoofdstuk 3 vers 17,
is echter deze uitgave gestaakt, men weet nu niet
meer te zeggen om welke reden. Het schoone plan
heeft dus slechts een begin van uitvoering gehad.
In hetzelfde jaar, waarin De Liefde zijn Matthews in
't licht gaf, verscheen van hem : „De Moorsche Kamerling. Een Schriftbeschouwing over Hand. 7 : 26-40."
Een voortreffelijke Bijbelbespreking van 160 bladzijden,
leerrijk en opbouwend in hooge mate, waarschijnlijk
een uitgewerkte leerrede. Ruim 10 jaren later verscheen: „De Koningin van het Zuiden, een getuige
tegen het geslacht der ongeloovigen." Ook een uitgewerkte preek, door De Liefde kort voor de uitgave
gehouden over Matth. 12 : 42. Het is een hoogernstig en alleszins behartigenswaardig woord, dat hij
zoo kort voor zijnen dood en bewogen door innige liefde,
in deze bladzijden tot zijne landgenooten heeft gericht.
Nog eêne Schriftbeschouwing noemen we hier ten
slotte. Zij geldt een onderwerp, door DeLiefde behandeld
onder allerlei namen, z. a. : Onze lichamelijkheid ; De
eerste en de tweede Adam ; De twee scheppingen ; De
oude en de nieuwe schepping. 9 Die vele namen reeds
1) Zie Volksm. 1858, bl. 337; 1859, bl. 49 en 545, en De oude en de
nieuwe schepping, Bijbelstudie over 1 Cor. 15 : 45-47, Nijkerk, G. F.
Callenbach.

235
bewijzen, welk een rijkdom van gedachten dit onderwerp in hem wakker riep. Hij kwam er inderdaad niet
over uitgedacht, en dus ook niet uitgesproken. Zijne
beschouwingen komen, kort samengetrokken, op 't
volgende neer : Er is bijna niets klaarder in de Schrift,
en toch niets meer verwaarloosd in de Godgeleerdheid,
dan de leer onzer lichamelijkheid. Wij zijn van nature
Heidenen, en toonen .dat allerduidelijkst in de wijze,
waarop wij over den mensch * en zijne toekomst denken
en spreken. Het is alsof ons lichaam slechts een bijzaak is, welke tot ons wezen als mensch niets toeof afdoet. De ziel, zoo meent men veelal, maakt ons
eigenlijk tot menschen ; het lichaam is slechts een uitwendig bekleedsel, dat eenmaal wegvalt, en waarbij
ons mensch-zijn even weinig verliest als een paarl bij
de schelp. Onze toekomst stelt men zich volgens die
opvatting voor, onder het onbepaalde begrip eener
zaligheid der ziel. De kansels weergalmen dan ook
Zondag op Zondag van vermaningen, om vooral to
zorgen voor het heil onzer ziel. De goegemeente hoort
zich onder zulke preeken als een vergadering van aanstaande schimmen toespreken. Mies wat er in de beschrijving der toekomstige zaligheid lichamelijks voorkomt, z.a. gouclen kronen, palmtakken in de handen,
witte kleederen enz., dat wordt stilzwijgend alleen als
beeld verstaan. Zulk een lichaamlooze toekomst en
schimachtige zaligheid der geloovigen is sedert de
dagen van Constantijn den Groote in den regel het
hoofdthema der kerkelijke leer over de laatste dingen
geweest. Toegegeven moet worden, dat de Schrift de
ziel hooger stelt dan het lichaam ; het lichaam is uit
stof genomen — de ziel is uit God gevloeid. Toch
stelt de Schrift het wezen des menschen niet in zijn
ziel, maar in zijn lichaam. Daarom ontving hij ook den
naam van Adam, door welken zijn oorsprong, namelijk
(le „adama" of aarde, aangeduid wordt. Hieruit volgt,
,dat een lichaamlooze ziel geen mensch is. Met zulk
een vooruitzicht troost ons de Schrift dan ook niet.
Integendeel : zij verzekert ons, dat Christus gekomen
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is om ons mensch-zijn to redden, en zij bevestigt haar
verzekering door de verkondiging der lichamelijke verrijzenis van Christus, den eersten nieuwen mensch uit
het graf des ouden. Halleluja ! Wij zullen als lichameIgke wezens voortbestaan. Dat is geen schimmenleyen.
„Ik kan mijzelven in mijne toekomst voorstellen. Ik
zie mijzelven in een menschelijke gestalte, met een
lichaam, in vorm en gedaante aan het tegenwoordige
gelijk, daarheen wandelen in de heerlijke schepping
Gods. 1k versta nu, wat de zaligheid rnijner ziel zal
zijn : dit, dat zij belichaamd, in een eigen, reine, volmaakte woning, voor het aangezicht des Heeren staan,
Zijne liefde genieten, Zijn werk werken zal. In 1 Cor.
15 : 45-49 stelt de Apostel ons, met het oog op de
toekomstige schepping, in dezelfde lichamelijke betrekking tot Christus, als wij in de tegenwoordige
schepping lichamelijk tot Adam staan. Hij plaatst Adam.
en Christus, als twee stamhoofden, met de uit hen
geborene geslachten naast elkander : „Gelijkerwijs wij
het beeld des aardschen (Adams) gedragen hebben" —
zegt hij — „alzoo zullen wij ook het beeld des hemelschen dragen". Hoe wij het beeld des aardschen
dragen, dat weten wij : wij zijn lichamelijk uit hem
geboren, naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Nu,.
evenzoo zullen wij ook het beeld des hemelschen
dragen. Dat wil dus zeggen : onze toekomstige hemelsche
lichamen zullen, als uit Hem geboren, van Zijn natuur,.
Zijn gelijkenis zijn. Maar de geboorte van den nieuwen
mensch vindt reeds nu, in dit Leven, bij de geloovigen
plaats. Bijgevolg moet dat nieuwe Christus-lichaam,
hetwelk bij de opstanding heerlijk aan het licht treden
zal, reeds thans in den geloovige aanwezig zijn. Is nu
echter Schriftuurlijk bewezen, dat door het geloof in
Christus werkelijk iets nieuw-lichamelijks in ons verwekt wordt, zoo is daarmede aan alle zaligheidsieer,
welke louter op een navolging van Christus gebouwd
wordt, de bodem ingeslagen. Door het opvolgen van
zedelessen toch, of door het navolgen van een voorbeeld, kan onmogelijk een nieuw lichamelijk schepsel
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in ons verwekt worden. Waar dit plaats vinden zal,
claar moet van Christus zelf, als den stamvader, een
zaad uitgaan, dat uit zijn aard het bedoelde schepsel
voortbrengt, en dat zaad is : Zijn wootd (1 Petr. 1 :
23). Dat zaad, door het geloof in het hart ontvangen,
en vruchtbaar ontkiemd, brengt daar datgene voort,
wat elk zaad voortbrengt, namelijk een gelijkenis, een
evenbeeld van den stamvader. De gevolgtrekkingen,
waartoe deze zoo eenvoudige als Schriftuurlijke beschouwing leidt, — zoo mocht de schrijver wel
zeggen — openen ons de heerlijkste uitzichten in de
toekomst. — Ten slotte merken we op, dat hij niet
verzuimd heeft er de aandacht op te vestigen, dat de
nieuwe mensch, „de mensch des heiligen levens, geboren in den mensch der zonde en des doods", zijn
bestaan openbaart door strijd, ten bewijze, dat er niet
maar een is, maar dat er twee zijn, wier naturen tegen
elkander begeeren en leven. ')

Concordantie des Bijbels.
Abraham Trommius, geboren te Groningen op 23 Aug.
1633, studeerde aldaar in de Oodgeleerdheid, werd in
1655 proponent en stond daarna als predikant eerst te
Haren en daarna te Groningen, waar hij op 29 Mei
p719 overleed. Hij schreef een verbetering der psalmberijming van Datheen, enz. Zijn zeer gewaardeerd
hoofdwerk was echter de Concordantie des Bijbels,
(hie dikke deelen in folio, gedrukt in 1665-1700. Een
tweede uitgave van dit werk is in 1750 bezorgd door
Gilissen. Uit den aard der zaak kwam dit kostbare
werk niet onder ieders bereik, en het is daarbij z66
uitvoerig, dat het opzoeken van een tekst vaak zeer
tijdroovend is. Om een voorbeeld van de uitvoerigheid
te geven : zelfs van woordjes als en, in, op, aan enz.
zijn alle Bijbelteksten, waarin ze voorkomen, door den
1)

Zie daarover : Openbare brief van Ernst Kiesflink aan zijn neef
Leendert Uitvlugt, over den nieuwen en ouden mensch en wat daarmede
samenhangt, Volksm. 1860, bl. 241.
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auteur in zijn werk opgenomen. Het behoort tot de
verdiensten van De Liefde, dat hij van dien grooten
Trommius een vereenvoudigde uitgave bezorgd heeft.
Dat te doen lag geheel in zijn lijn. Ten eerste moet
een man als hij, dagelijks de Schrift onderzoekende,
wel al het ongerief van zulk een wichtig en uitvoerig
werk gevoeld hebben, maar ten andere moet een prediker
en schrijver als hij, die er zoo innig van overtuigd
was, dat Schriftonderzoek voor iedereen noodzakelijk
is, wel hebben ingezien, dat een handige concordantie
een der beste hulpmiddelen daartoe mag geacht worden.
En zoo toog hij dan aan den arbeid en vervaardigde
hij een vereenvoudigde en verbeterde uitgave der
„Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Trommius". Dit werk kwam in 1854 uit, zonder zijn naam,
bij H. de Hoogh te Amsterdam. Het voldoet ten voile
aan de behoefte van gewone menschen. Het boek is
handig van formaat, practisch ingericht, en men kan
bij eenig overleg er alle Bijbelplaatsen zonder veel
moeite in vinden. De oorspronkelijke prijs van dit
werk van 524 bladz. in Brie kolommen, was f 10.50;
zoo laag gesteld, om het onder veler bereik te brengen.
De latere uitgever, J. van Hoeve Jr., te Gorinchem,
heeft den prijs nog belangrijk verlaagd. Niet weinigen
zijn of waren De Liefde voor dezen nuttigen arbeid
dankbaar.
Andermaal verscheidenheid.
Behalve de geschriften uit de jaren 1854-1856,
waarvan we reeds min of meer uitvoerig gewag gemaakt hebben, verschenen er van De Liefde in dien
tijd nog enkele minder bekende geschriften, welke we
toch niet stilzwijgend willen voorbijgaan. Daartoe behoort : „Een groot geheim", door hem vertaald uit het
Fransch, maar nu alleen nog slechts bij name bekend. —
Weinig bekend is nu ook : „Legaat eener moeder aan
haar nog niet geboren kind, door Elizabeth Joceline".
Volgens een mededeeling op den titel is dit geschrift
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door De Liefde uit het Engelsch vertaald, waarvoor hij
gebruik gemaakt heeft van een herdruk der uitgave
van 1625. In het voorbericht zegt hij, dat hij het vertaald heeft op verzoek van den uitgever. Het boekje
is in vele opzichten uitnemend en in zijn aard iets
buitengemeens. Het is geschreven door een zeer ontwikkelde en begaafde vrouw. Als kind onderwezen in
de heilige Schriften, heeft zij in haar volgend leven
getoond, die op hoogen prijs te schatten. Oodsvrucht
en nederigheid sieren haar geschrift. Na zes jaren zeer
gelukkig gehuwd te zijn geweest, viel haar ten deel,
moeder te zullen worden, maar tegen den tijd harer
bevalling maakte zich de bewustheid van haar meester,
dat zij die niet overleven zou. ZOO zeker was zij daarvan, dat zij, ofschoon pas 27 jaar oud, zich een lijkkleed aanschafte en verordende, dat men haar na haren
dood daarin moest wikkelen. Nu, in die gewisheid van
haar naderend einde, schreef zij haar „Legaat", bestaande in moederlijke raadgevingen voor haar nog niet
geboren kind, en aan die raadgevingen voegde de
moeder voor haar kind eenige gebeden toe.
Het derde geschrift, dat we hier te noemen hebben,
draagt den titel : „Bladzijden uit het Christelijk leven,
keur van ware geschiedenissen uit het gebied van
geloof en geloofsleven". Er zijn door den schrijver
negentien zulke verhalen in dit boekje bijeengebracht.
Ze zijn niet alle even belangrijk, maar sommige zijn
schoon en treffend. Het was des schrijvers bedoeling,
indien het debiet niet tegenviel, allengs „een bibliotheek
van Christelijke verhalen te vormen", loch die bedoeling
heeft hij niet kunnen verwezenlijken.
Van nog een vierde geschrift hebben we hier melding
te maken. In April 1852 was op de vergadering van
„Christelijke vrienden" o.a. gesproken over de behoefte
aan geschikte lectuur voor zeevarenden. De auteur der
„Stichtelijke Uren", Dr. Nic. Beets, werd aangezocht,
een godsdienstig handboek voor zeelieden te schrijven,
maar hij verontschuldigde zich. Het lag geheel in den
aard van Ds. De Liefde, die aangelegenheid, zoodra hij
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van de behoefte overtuigd was, aan te pakken. Hij kwam
te weten, dat er reeds langer dan een eeuw een
kostelijk boek voor zeelieden bestond, getiteld : „De
godvreezende zeeman". Het was geschreven door N. S.
van Leeuwaarden, uit liefde tot de zeevarenden, en
Hieronymus van Alphen, predikant te Amsterdam, later
hoogleeraar te Utrecht, had het van een inleiding voorzien. Van dat voortreffelijk boek deed De Liefde nu in
1856 een gerevideerde uitgave verschijnen. Het bevat
zes en twintig overdenkingen met toepasselijke gebeden
en stichtelijke gezangen. In de voorrede zegt hij o.a. :
„Ziethier, lieve vaderlandsche zeelieden en schippers !
opnieuw u een boek in handen gegeven, dat nog een
treffend gedenkteeken heeten mag van dien goeden
ouden tijd, toen onze vrome vaderen niet alleen een
kerk in hunne schepen bouwden, maar er ook getrouw kerk in hielden. Het onschatbare werk van Van
Leeuwaarden is gewis aan velen uwer bekend, en wie
van u het nog niet kennen mocht, voor dien is het
meer dan tijd, er zich bekend merle te maken." Verder
zegt hij : „Wij meenen onzen vaderlandschen zeelieden
een waren dienst te doen en aan de behoudenis van
menige ziel onder , hen bevorderlijk te zijn, door dit
uitmuntende werk opnieuw in het licht te geven."
De Vrije School.

Aan den schoolstrijd van die dagen heeft ook De
Liefde deelgenomen.. Men wilde het onderwijs hervormen. Vier of vijf ministerien handen sinds 1848
vergeefs beproefd, een nieuwe schoolwet tot stand
te brengen. Ten slotte gelukte dat aan Minister Van
der Brugghen, wiens naam door ons reeds genoemd
is in verband met de Normaalschool te Nijmegen en
met de „Christelijke Vrienden". Diens ontwerp en de
besprekingen daarvan in de pers enz., boden aan De
Liefde een geschikte gelegenheid, zijn gevoelen over
't onderwijs, dat hem, gelijk boven gebleken is, na aan
het hart lag, uit te spreken. Dat gevoelen kwam in
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't kort hierop neer : Staat en Kerk hebben ieder hun
eigen gebied. De Staat heeft voor de orde in de maatschappij te zorgen, en hem is daartoe het zwaard in de
hand gegeven. Aan de Kerk daarentegen zijn de geestelijke
belangen toevertrouwd. Christus liet zich met den Staat
niet in, maar Hij duldt ook geen bemoeienis van den
Staat met Zijne Kerk. Christelijke kerken te stichten,
scholen te bouwen en kinderen op te voeden, dat zijn
zaken, welke nooit door God aan de staatsmacht zijn
opgedragen. Christus heeft een Kerk gesticht, en door
de Kerk de school, maar een staatsmacht heeft hij
nimmer verordend. Men heeft veel over het al of niet
mogelijke en geoorloofde van een Christelijken staat
getwist, maar zulk een staat is in de tegenwoordige
bedeeling niet te verwachten. De Staat is godsdienstloos
en moet volstrekt neutraal zijn. Hij is louter een administratief lichaam. Laat de Staat dus geen kerken stichten,
geen scholen bouwen, geen godsdienstleeraars noch
schoolmeesters bezoldigen. Het Evangelie kent de overheid alleen als rechter en handhaver der orde. Intusschen : opgevoed moet er worden, maar de Schrift zegt :
„Gib vaders ! voedt uwe kinderen op." Waar zegt zij :
„Gij, overheid ! voedt het yolk op?" De opvoeding is
zaak en taak der huisvaders. Laten die zich met elkander
verstaan en scholen bouwen. — De Staat wil nu het
onderwijs hervormen, en zegt: „teen Christendom
meer op de scholen !" Op zichzelf is dat uitmuntend,
want de Heer beware onze jeugd voor een Christendom,
dat de Staat haar zou willen geven. Het wetsontwerp
van Van der Brugghen nu stelde naast de openbare,
neutrale, gemengde school, de oprichting van bijzondere
scholen met rijkssubsidie in uitzicht. Dat had, zoo
meende De Liefde, alleen dèze goede zijde, dat de
wet dan een proefsteen zou worden, waaraan het
blijken zou, hoe het stond met het Nederlandsche
Christendom. „Er is" — zoo zeide hij — „veel vroomheid, en rechtzinnigheid, en kerkschheid, en leere der
vaderen, en oefeningen met gebeden en psalmzingen
enz., maar dat alles kan men ruimschoots hebben . . . .
De Liefde
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en zijn geld in den zak houden. Dat alles kost niets.
Maar scholen kosten geld, en door deze wet zal de
Heer nu eens de proef nemen, of Zijne kinderen ook
nog meer dan woorden, gebeden en gezangen voor
Zijn dienst overhebben, want worden nu geen bijzondere scholen opgericht, dan zijn wij verloren."
Van der Brugghen was een bekend voorstander van
het Christelijk onderwijs. De kerkelijk-rechtzinnige
partij had van hem een regeling in haren geest, een
Christelijke schoolwet, verwacht; edoch, hij bleek nu
als minister de gemengde school, een school voor heel
de natie, voor te staan. Hij meende : de gemengde
school was nationaal geworden, en er was wel lets
goeds van te maken, al was het dan ook zonder gebruik van den Bijbel. Er was alleen noodig, dat het
onderwijs van een Christelijken geest doortrokken was.
Groen van Prinsterer daarentegen wenschte destijds de
school in een Protestantsche en Roomsch-Katholieke
gesplitst te zien, loch V. d. Brugghen weigerde er toe
merle te werken, de natie alzoo uit elkander te halen.
Ook De Liefde had daartegen groot bezwaar. Ging het
yolk uit eigen beweging tot scholensplitsing over, dan
was het wat anders, maar van den Staat mocht, volgens zijne zienswijze, zulk een splitsing niet uitgaan.
Het groote nadeel daarvan achtte hij, dat men dan de
Roomschen verwijderde uit het midden van het Evangelische volksleven en hen voor altijd isoleerde binnen de
kloostermuren van hun bijgeloof en onkunde. „Ik schrik"
— schreef De Liefde — „bij de gedachte, dat er in ons
land zulk een talrijke partij zou zijn, welke van staatswege
ondersteund zou worden in het weren van den Bijbel,
en wier kinderen van jongs aan door den Staat buiten
aanraking met Bijbellezende kinderen zouden gehouden
worden. Moeten er van Staatswege scholen zijn, dan
moeten die wel gemengd zijn, en in een gemengde
school is de Bijbel onmogelijk." Hij meende echter,
dat de Staat beter zou doen, zich van 't oprichten van
scholen te onthouden. Wat nu V. d. Brugghen betreft,
die had zich, volgens De Liefde, op een gevaarlijk
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terrein begeven, toen hij zich tot minister had laten
aanstellen, want nu werd hij genoopt te doen, wat
hij anders niet zou gedaan hebben. De gemengde
school moest er nu wel zijn, maar het lag niet op
den weg van iemand van Christelijke overtuiging, om
dat te bewerken. NU moest hij aan de staatsscholen
wel zulk een inrichting geven, dat alle partijen : zij,
die de kinderen van jongsaf in de Schrift wenschten
onderwezen te zien, en zij, die verlangden, dat de
kinderen nooit of nimmer den Bijbel zouden lezen, er
hare kinderen konden heenzenden. En verder, volgens
de nieuwe schoolwet zouden de kinderen moeten worden opgeleid tot alle Christelijke en maatschappelijke
deugden, maar . . . . zonder Bijbel. De onderwijzer zou
zich hebben te onthouden „van iets te leeren, te doen
of toe te laten, wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden". 1 ) Het geven van onderwijs in den godsdienst werd overgelaten aan de kerkgenootschappen.
Hiertoe waren de schoollokalen buiten de schooluren
voor de leerlingen der school beschikbaar. Het ontwerp
opende — gelijk gezegd is — den weg voor de oprichting van bijzondere scholen met uitzicht op rijkssubsidie, maar deze gunstige bepaling werd door de
Tweede Kamer verworpen. Met een „gemengde staatsschool" nu kon De Liefde zich volstrekt niet vereenigen. Hij noemde die een kwaad, omdat zij niet anders
dan een godsdienstlooze school zou kunnen worden,
maar een „gesplitste staatsschool" achtte hij een nog
veel grooter kwaad, omdat hij er niets anders in zag,
dan een vereeuwiging der nationale secten. „Geef aan
het yolk niets dan vrije scholen" — schreef hij — „en
ik kan mij met de verwachting streelen, van eenmaal
het gansche yolk tot Gods Woord te zien terugkeeren.
Geef aan het yolk een gemengde school, met vrijheid
van bijzondere scholen daarnaast, en ik zal die stree1) Het ondeugdelijke van zulk een onderwijs heeft De Liefde getracht
aan te toonen in een blaadje, getiteld: „De openbare school volgens de in
1854 ontworpen wet op het schoolonderwijs", Amsterdam, H de Hoogh, 1857.
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lende verwachting beneveld zien. Maar geeft gij gesplitste scholen, dan verdwijnt die verwachting ten
eenenmale in rook. Als eenmaal de Staat gesplitste
scholen zou geven, dan zou alle hereeniging voor altijd
onmogelijk gemaakt zijn."
Naar het inzicht van De Liefde kon er in de toenmalige omstandigheden wel geen andere schoolwet
gegeven worden dan die van V. d. Brugghen, tenzj
de Grondwet veranderd werd. Hij voor zich achtte dat
wenschelijk, maar dan in dêzen zin, dat de Staat ophield, zich met de opvoeding der kinderen te bemoeien. „Zal de Staat geen godsdienst hebben, dat hij
dan ook geen scholen hebbe." Was de Staat godsdienstloos, behoorde hij zich dan niet te onthouden
van al zulke zaken, welke zonder godsdienst onmogelijk
kunnen beheerd worden?
Genoeg om De Liefde's wensch ten aanzien van het
onderwijs te doen kennen. In letterlijken zin was die
wensch dezelfde als die van Jhr. Mr. A. F. de Savornin
Lohman : „de vrije school voor heel de natie," maar
daarom bedoelden beiden nog niet hetzelfde : immers,
De Liefde wilde het onderwijs geheel losgemaakt zien
van den Staat; het dus ook niet door den Staat doen
betalen. Nu is op 28 Nov. 1916 de Grondwet wel
veranderd, maar vermoedelijk zou De Liefde, zoo hij
deze Grondwetswijziging had mogen beleven, er Groens
bekende uitdrukking op toegepast hebben : Dankbaar,
maar niet voldaan.
De Koning en de Koningin der Joden.
De herstelling van Israel en de heerlijkheid der
Gemeente hielden de gedachten van De Liefde, sinds
te Zutphen hem de oogen daarvoor opengingen, voortdurend bezig. Beide, zaken kwamen voor hem in het
innigste verband te staan. Bij voortgezet Schriftonderzoek werden zijne gedachten over dat onderwerp allengs
helderder en bepaalder. Zoo werd het hem een dierbare waarheid, waarin, waaruit, waarvoor hij leefde.
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De heerlijke toekomst van Israel en de Gemeente vervulde, bezielde, bekrachtigde hem. Zij was hem tot
bestendige blijdschap en troost onder zijne vele wederwaardigheden, en bood hem rijke stof voor menige
preek, menig opstel, menig lied en menigen brief.
Zijn gevoelen en dat der andere Chiliasten heeft hij
op duidelijke wijze uiteengezet in zijne uitnemende
verdediging van Da .Costa tegen den aanval van den
Doopsgezinden hoogleeraar Van Gilse '), maar men
vindt onzes inziens zijne gedachtpn over bedoeld onderwerp het meest volledig samengevat in zijn opstel :
„De Koning en de Koningin der Joden, of Christus en
Zijne Gemeente". Wij laten hier den hoofdinhoud van
dat artikel volgen : De waarheid, dat Jezus de Koning der
Joden is, heeft de Christelijke Kerk, sedert Constantijn
den Groote, steeds verzuimd, ontkend, bestreden.
Ook de Hervormers hebben haar verworpen. Luther
noemde haar een Joodsche fabel. Calvijn verlamde
haar, door alle uitdrukkingen der Schrift, welke daarop
doelen, figuurlijk te verklaren. In den Heidelbergschen
Catechismus is geen spoor van die waarheid te vinden,
en door de latere kerkleeraren wordt zij, met slechts
weinige uitzonderingen, ontkend. Dat is het gevoig der
heerschappij van het heidensche element in de Kerk,
waardoor het Israelietische element verdrongen is. Het
echt Israelietische karakter van den Christus is van
lieverlede geheel en al uit de Godgeleerdheid der Kerk
weggeredeneerd. De vraag der discipelen, even voor
de hemelvaart des Heeren tot Hem gericht : „Heed
zult Gij in dezen tijd aan Israel het koninkrijk weder
oprichten ?" wordt zoo verklaard, alsof de Heer er op
geantwoord had : „Gij tragen en onverstandigen van
harte ! ziet gij nu nog niet in, dat ik aan Israel nooit
zulk een koninkrijk oprichten zal ?"
leder onpartijdig Bijbellezer zal moeten erkennen,
dat de Schrift den Heere Jezus als den Koning der
Joden aan ons voorstelt. Reeds de Wijzen uit het Oosten
1) Zie Mr. 1. da Costa en zijne tegenstanders, Volksm. 1857, bi. 481.
519 en 545. Dit opstel is ook afzonderlijk uitgegeven.
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kwamen in Kanaan aan met de vraag : „Waar is de
geboren Koning der Joden?" Zij hadden dezen Zijnen
titel in de sterren gelezen, en de Heilige Geest verzekert ons, dat dit een Goddelijke openbaring was,
aan hen geschied. De Christelijke Godgeleerden hebben
dezen titel steeds aldfis willen verklaren, alsof het
woord Joden hier slechts een figuurlijke uitdrukking
voor Christelzike Kerk zou zijn, zoodat de titel Koning
der Joden eigenlijk beduiden zou : Koning der Kerk.
Met dezen titel wordt de Heere Jezus dan ook overal
in de geschriften der Christelijke Godgeleerden genoemd, en ook in de gebeden der geloovigen wordt
Hij gedurig als de „Koning Zijner Kerk" aangesroken.
Nu is het zeker niet ongepast, om aan den Heere Jezus,
als Hoofd en Heer Zijner Kerk of Gemeente, die zelve
uit koningen en priesters bestaat, insgelijks den koningstitel toe te kennen, doch men zal moeten toestemmen,
dat deze benaming altijd overdrachtelijk en geenszins
schriftuurlijk is. Nergens toch in de Schrift wordt Jezus
de „Koning Zijner Gemeente" genoemd. Wel beet Hij
haar „Hoofd", haar „Heer", haar „Bruidegom", maar
nergens haar Koning. En waar Hij „Koning" genoemd
wordt, wordt die titel steeds met de Joden, met Israel
samengevoegd. Met andere woorden : de Schrift noemt
Jezus het „Hoofd" Zijner Gemeente en den „Koning"
der Joden.
Nu is het wel waar, dat Israel of het Joodsche yolk
als een type of voorafschaduwing van de Gemeente
mag aangemerkt worden. Zoo noemt ook Paulus de
geloovigen in de Gemeente het geestelijk Israel, de
geestelijke kinderen Abrahams. Maar het behoeft toch
geen betoog, dat er in de Schrift ook tallooze malen
van de Joden en Israel gesproken wordt, waarbij volstrekt niet aan de Gemeente uit de Heidenen gedacht
kan worden. Dat hebben de Christelijke Godgeleerden
zelve ook menigmaal erkend. Zoo b.v. wanneer de Schrift
over de straffen en vervloekingen spreekt, die over de
Joden komen zouden, hebben de Christelijke Godgeleerden zich wel gewacht, dat op de Gemeente toe te
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passen. Neen, dan waren de Joden in letterlijken zin
bedoeld. Maar wordt in andere Schriftuurplaatsen van
den zegen Gods over Israel gesproken, dan passen
diezelfde Godgeleerden dat op de Gemeente toe.
Mocht nu iemand al willen beweren, dat de Oostersche Wijzen wel degelijk begrepen hebben, dat van
de Joden in eigenlijken zin geen sprake kon zijn, en
dat het Kind van Bethlehem van een geheel ander
yolk Koning was, verplaatsen wij ons dan naar het
rechthuis van Pilatus. Daar staat de Heere Jezus voor
den Romeinschen stadhouder, en deze doet Hem de
vraag : „Zijt gij de koning der Joden ?" Hier zal toch
wel niemand willen beweren, dat Pilatus aan jets anders
dan het Joodsche yolk, in den letterlijken zin van het
woord, gedacht heeft. En wat antwoordt de Heer?
„Gij zegt het !" dat is, volgens het spraakgebruik
van dien tijd : „Ja, ik ben dat ; ik ben de Koning der
Joden." En op dat antwoord, op dien titel, heeft Pilatus
den Heer als misdadiger en oproerling ter flood laten
brengen en boven zijn hoofd geschreven : „Jezus de
Nazarener, de Koning der Joden". Dat was dus de misdaad, waarop Pilatus Hem liet kruisigen, namelijk : dat
Hij zich een titel toegekend had, die alleen den keizer
van Rome toekwam. Het gaat niet aan, in dit gesprek
van den Heer met Pilatus een figuurlijke beteekenis aan
het woord „Joden" te willen geven, maar wel had die
uitdrukking hier een verklaring noodig. Pilatus kon
namelijk niet anders meenen, dan dat Jezus zich Koning
van den toenmaligen Joodschen staat verklaarde te
zijn, en die verkeerde opvatting heeft Jezus hem ontnomen, door hem te verzekeren : „Mijn koninkrijk is
niet van deze wereld." En voorzeker, zoolang de tegenwoordige inrichting der wereld staat, zal Jezus den
Joodschen troon niet bestijgen. Wel is Hij de Koning
der Joden, doch zijn Israelietisch rijk zal eerst dan
aanvangen, wanneer de tegenwoordige Babylonische
statenwereld voorbijgegaan en Israel in zijn land hersteld zal zijn.
Intusschen heeft die verklaring des Heeren : „Mijn
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koninkrijk is niet van deze wereld", aan de Christelijke
Godgeleerden aanleiding gegeven tot een schromelijke
misvatting, en wel bepaaldelijk daardoor, dat zij het
woord „wereld" met het woord „aarde" verward hebben.
Zij hebben des Heeren woorden zOO verstaan, alsof
Hij gezegd had : Mijn koninkrijk behoort niet op deze
aarde thuis. Daaruit leidden zij dan de gevolgtrekking
af, dat Zijn koninkrijk dus tot den hemel behoorde.
Er is echter tusschen wereld en aarde een wezenlijk
onderscheid : de aarde is de planeet, welke wij bewonen ; de wereld echter is een zekere staat of toestand,
welke korter of langer op deze aarde plaats vindt. Zoo
spreekt de Schrift b.v. van de „oude wereld". Thans
bevinden wij ons in een staat van zaken, welken de
Schrift de „tegenwoordige wereld" noemt, en deze zal
voor de „toekomende wereld" plaats maken. Indien
iemand nu zou willen beweren, dat die toekomende
wereld niet op deze aarde Naar plaats zal vinden, zoo
zou hij zich grootelijks bedriegen : de Schrift verzekert
toch integendeel, dat de Joden juist zoo wonderdadig
en planmatig als afzonderlijk yolk door God bewaard
worden, opdat zij eenmaal in de toekomende wereld
het luisterrijkste yolk onder de natien der aarde
mogen zijn.
Wat volgt daaruit? Dat wij onzen Heere Jezus nog
steeds te verwachten hebben, om hier op aarde als
Koning der Joden te regeeren. Want om dien titel heeft
Hij zich laten kruisigen, en om dien titel hebben Zijne
vijanden Hem bespot, zeggende : „Wees gegroet, gij
Koning der Joden !" De engel, die aan Maria de boodschap harer bevruchting bracht, zeide tot haar : „God
zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven". Wanneer heeft Hij dien troon beklommen ? Bij Zijne hemelvaart? Maar David heeft immers nooit een troon in
den hemel gehad ! Wij besluiten dan, dat onze Heere
Jezus tot op dit oogenblik nog niet als Koning der
Joden geregeerd heeft, maar dat Hij in de toekomst
als Koning der Joden te Jeruzalem op Davids troon
zitten en regeeren zal, en dat wij, als Zijne vrienden,
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die in Hem gelooven, Zijne eer behooren te handhaven,
door openlijk en alom te verkondigen, dat de Koning,
die eenmaal over de tegenwoordige Joden of hunne
kinderen, als zij in Palestina zullen teruggekeerd zijn,
regeeren zal, is : Jezus de Nazarener, die onder Zijnen
Koningstitel gekruisigd is onder Pontius Pilatus.,
En te meer behooren wij, Zijne geloovige Gemeente
uit de Heidenen, dat te doen, omdat wij daarmede te
gelijk onze eigene toekomstige heerlijkheid verkondigen,
welke wij uit genade in Hem beerven zullen. Want
(en ach, waarom gelooven zoovele leden der Gemeente
dat niet?) wij, de Gemeente uit de Heidenen, zijn . . . .
de toekomstige Koningin, die aan de zijde van dien
Joodschen Koning, op zijnen Davidstroon gezeten, met
Hem heerschen zal. Is Jezus de Koning der Joden, de
Gemeente uit de Heidenen is de Koningin der Joden.
Evenals Salomo, die type van den toekomstigen Joodschen Koning, een heidensche koningin, Sulamith, aan
zijne zijde had, zoo zal ook zijn tegenbeeld, de ware
Salomo, de ware Vredevorst, een Koningin uit de
Heidenen aan Zijne zijde hebben, namelijk Zijn Gemeente. Want de Gemeente uit de Heidenen is de
Bruid, de Vrouw des Lams. Zij is, evenals Eva uit
Adam, uit Christus genomen. „Want wij zijn leden
Zijns lichaams, van Zijn vleesch en van Zijne beenen"
(Ef. 5 : 30). En hierin is dan ook de voortreffelijkheid
van de Gemeente uit de Heidenen boven Israel gelegen.
Hare hemelsche paleizenstad, het „Jeruzalrn dat boven
is", bewonend, zal zij nederdalen op de aarde (Openb.
21 : 10), om aan de zijde van haren koninklijken
Bruidegom, die haar met Zijn bloed gekocht heeft,
over de Joden, en door de Joden over alle volken der
aarde te regeeren. En daarom : wien voegt het meer
dan de Gemeente, om voor de waarachtigheid van den
Koningstitel van haar Hoofd en Heer uit te komen ? En
wie behoort meer de Joden met armen der liefde en der
ontferming te omvatten dan zij, die eenmaal in hen het
yolk aanschouwen zal, over hetwelk zij, aan den arm van
haren beminden Bruidegom, zal regeeren in eeuwigheid?
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Het belang der Gemeente, wat de toekomst aangaat,
is dus nauw verwant aan het belang der Joden. Daaruit moet bij de Gemeente toegenegenheid tot Israel
voortvloeien. Het tijdschrift van De Liefde wekt daartoe
dan ook gedurig op, b.v. in een artikel : „Drangredenen
tot belangstelling in Israel en in de voorzeggingen, dat
yolk betreffende". Hijzelf gaf daarvan menig blijk. De
moordaanslag b.v., Zondag 1 Aug. 1858 gepleegd op
den predikant Schwarz, zendeling onder Israel, toen
deze, staande op den kansel der Vrije Schotsche Kerk
to Amsterdam, door een jeugdig Israeliet met een dolk
in de borst gestoken werd (gelukkig niet doodelijk),
deed De Liefde een woord van hartelijke deelneming
neerschrijven met den getroffene, maar ook een woord
van diep medelijden met dien beklagenswaardigen
Jodenknaap. 1 ) — Dat de Evangelisatiearbeid onder de
Joden zijn voile sympathie had, is boven reeds herhaalde malen gebleken. Op roerende wijze heeft hij
in een zijner liederen 2) de verwoesting van Kanaan,
maar ook de toekomstige luisterrijke herstelling bezongen. In het eerste gedeelte heft hij aldus klagend aan :
0 land, waar de Heere
Zijns grooten Naams eere
Eens spreidde ten toon!
Waar zijn uwe boomen,
Die eens aan uw stroomen,
Ach! bloeiden zoo schoon?

In het tweede gedeelte echter laat hij den juichtoon
hooren :
Maar eens zal Hij komen,
Die Kandn zijn boomen
En vruchten hergeeft:
Als na zOOveel smarte
In Israels harte
Zijn Christus herleeft.

Zoozeer leefde De Liefde in die schoone verwachtingen voor Israel en de Gemeente, dat hij nog zeer
kort voor zijn dood een voorlezing van Kemmler uit
1 ) Volksm. 1858, bladz. 456. 2) langstukjes No. 46.
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het Duitsch vertaalde, over het onderwerp : „Het Christen* ideaal der toekomst". Die voorlezing was hem
zonder twijfel bijzonder sympathiek. De vertaling verscheen in druk kort na De Liefde's overlijden.
Kerstverhalen en Traktaatjes.
De tegenwoordig ten onzent zoo algemeene viering
van het Kerstfeest rondom een verlichten Kerstboom
stamt, gelijk bekend is, als zoodanig uit Duitschland,
en hangt samen met de oprichting van Zondagsscholen.
Deze wijze van het Kerstfeest te vieren deed de behoefte geboren worden aan Kerstverhalen en Kerstliederen. Het eerste Kerstlied was het algemeen bekende
en geliefde lied van E. Gerdes : „Er ruischt langs de
wolken een lieflijke Naam". In 1857 werd dat lied het
eerst op het Kerstfeest gezongen. De eerste, die een
Kerstverhaal schreef, was Ds. J. de Liefde. Men kan
het vinden in het tijdschrift Samuel, jaargang 1857. 1)
Het draagt den titel : „Het Kersverhaal", omdat in het
verhaal de Kerstgeschiedenis verteld wordt. Het is nog
in hetzelfde jaar ook afzonderlijk uitgegeven in klein
formaat, met een plaatje. Later heeft de firma HOveker
het herdrukt onder den titel : „Dertig jaren later",
welke titel hieraan ontleend is, dat de heer Barends,
ten wiens huize het feest, waarvan verteld wordt,
gevierd werd, zijn verhaal in den huiselijken kring
aanving met deze woorden : „Het is nu ruirn dertig
jaren geleden, dat een knaap, lien ik Hendrik noemen
zal, op den schemeravond van een tweeden Kerstdag
langs den straatweg wandelde, die naar het dorp B.
leidde." Dit eerste der nu ontelbare Kerstverhalen is
te bekend, om er hier meer van te zeggen.
Er bestaat van De Liefde ook nog een tweede,
grooter Kerstverhaal. Het draagt den titel van „De
Vrijbuiter" en verscheen in 1862. Het speelt in het
Harzgebergte. De Kerstgeschiedenis wordt in dit verhaal niet verteld in den huiselijken kring, en nog
1) Redacteur E. Gerdes, Uitgever J. van Hoeve Jr. te Gorinchem.
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minder in een Zondagsschool of kerk, maar in een
roovershol. Het boekje is boeiend geschreven en viel
zeer in den smaak van jongelieden.
Voor zoover valt na te gaan, schreef De Liefde in
1847 zijn eerste. traktaatjes, en wel in het Engelsch
(zie bl. 76). Menig blaadje is in de latere jaren daarop
gevolgd. Men ontving ze daar met graagte van hem
en las ze gaarne. Men schijnr te Rotterdam van die
Engelsche blaadjes kennis te hebben bekomen, en op
verzoek van zijne Rotterdamsche vrienden schreef hij
daarop ook in het Nederlandsch nu en dan een traktaatje. Ze zijn gemakkelijk aan stijl en inhoud te herkennen. Een viertal zullen we hier kortelijk bespreken.
Ze dragen geen van alle den naam des schrijvers.
Het eerste (uit 1850) draagt den titel : „Een droom
voor slapenden en wakenden". Tot den verteller komt
in den droom een man, Kerux (Bode) geheeten. Deze
neemt hem mede naar de gevangenis, waar hij aan de
veroordeelden de begenadiging des konings verkondigt.
Zij nemen die echter niet aan en verkiezen hun kerker
boven de vrijheid. De bode gaat daarop bedroefd verder. Weldra komt hij met zijn geleider aan een armoedige hut, waarin een vrouw zit aan haar spinnewiel,
zuchtende onder den last eener zware schuld en zwoegende om daarvan vrij te komen. De bode zegt tot
haar : „Wees vroolijk en zing een lied !" maar zij antwoordt, dat niet te kunnen : zij moet hard werken om
haar groote schuld te betalen. De bode deelt haar
echter mede, dat de schuldheer haar door hem laat
aanzeggen, dat hij hare schuld heeft kwijtgescholden.
Hij laat haar den kwijtbrief zien, en de vrouw gelooft,
springt op van vreugde en zingt het lied der verlossing.
Daarop neemt de bode den verteller mede naar de
kade der drukke handelsstad, waar hij de voorbijgangers noodigt naar een heerlijk land aan de overzijde
der zee, maar zij verontschuldigen zich allen, de tegenwoordige Bingen verkiezende boven de toekomende.
Toen richtte hij de noodiging tot een bedelaar in
lompen gekleed. Deze nam haar met vreugde aan. Na
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eenigen tijd kwam het schip des konings van de overzijde der zee, en voerde hem met andere bedelaars
over naar de hun beloofde heerlijkheid.
Het tweede, dat we noemen, is : „Jezus alleen". Het
telt 16 bladzijden en vangt aldus aan : „Reeds de gedachte alleen, dat in Jezus Godzelf op aarde gekomen
is, om ons uit onzen nood te redden, moest genoeg
zijn, om de Christenheid te overtuigen, dat wij voor
tijd en eeuwigheid niets meer noodig hebben dan dien
Jezus alleen. Wanneer een schepsel in onze diepte
nederdaalt om ons te helpen, kan er nog ruimte overblijven voor de vrees, dat hij misschien niet genoeg
gedaan en voor ons nog iets te doen overgelaten heeft.
Maar waar Godzelf de redder en volbrenger is, daar
weet ik niet wat er nog ontbreken kan. Of is Hij het
dan niet, die alles in alien vervult?"
Het derde traktaatje, dat we hier ter sprake brengen,
heeft tot onderwerp : „God wil dat alle menschen zalig
worden" (1 Tim. 2 : 4). Het is in de eerste jaren van
zijn bestaan in duizenden exemplaren verspreid en door
velen met dankbaarheid gelezen, maar het behoort nu,
helaas, gelijk zoovele andere geschriften van De Liefde,
tot het verleden.
In 1861, terstond na de groote doorbraak in den
Bommelerwaard, schreef De Liefde, voornamelijk ten
dienste van het Evangelisatiewerk in de geteisterde
streken, een kostelijk woord : „Het hoog vertrek". Hij
leidde dat in op de volgende wijze : „Akelig luidde de
noodklok van het dorp X. De wateren hadden de overhand bekomen : de dijk was doorgebroken. Er viel niet
aan te denken iets te redden. Het onverbiddelijk element
brak voort met alverslindende woede. Wings tilde de
landman Willem N. zijne beide kinderen uit hun bed
en snelde er de trap mede op naar den zolder. Middelerwijl greep zijne vrouw den zuigeling uit de wieg en
reikte hem dien toe. Reeds stond zij tot aan de knieen
in het water. Om Gods wil, spoed u! riep zij haar
man toe, die het kind aannam en er mede naar boven
snelde. Daarop snelde zijzelf ook de trap op en wierp
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het zolderluik toe. Akelig was het, 't arme vee te hooren
aangaan in den stal. En het bulderen van den wind !
En het ruischen der zwellende vloeden ! En het schreien
hunner kinderen in die bittere koude !" Te midden van
die ontzettende verwoesting, omgeven van enkel ellende,
met een geopend graf onder zich, zat daar het geredde
gezin, veilig geborgen in hun „hoog vertrek". Dit
laatste nu bood den schrijver de stof, om met ernst
er op te wijzen, hoe noodig het is, een veilige toevlucht
te hebben tegen den vloed, opdat men met David kan
zeggen : De Heer is mijn hoog vertrek.
Geestelijke Liederen en Stille Uren.

In de godsdienstoefeningen door De Liefde geleid,
zong men enkel Psalmen. Wij hebben daarover reeds
gesproken. (Zie blz. 102.) ZOO was het in den aanvang
ook in de Vrije Evangelische Gemeente. Dit kon natuurlijk zoo niet blijven. De Gemeente benoemde dan
ook een commissie voor de vervaardiging van een
zangbundel, en deze liet in Mei 1861 als eerste vrucht
harer bemoeilngen drukken een „Proeve van eenige
geestelijke liederen en psalmen". In het voorbericht
daarvan zegt De Liefde namens die commissie : „Om
aan eene reeds lang gevoelde en dikwijls uitgedrukte
behoefte der V. E. Gemeente alhier te voldoen, geven
wij hiermede, bij wijze van proeve, vier en twintig
geestelijke liederen en psalmen in het licht, welke wij
hopen, dat onder den zegen van Boven zullen bijdragen,
om de Gemeente in staat te stellen, „den Heere met
aangenaamheid in haar hart te zingen". Wel is waar,
de Bruid des Heeren heeft in de wildernis dezer zondige
wereld, nu haar Bruidegom afwezig is, vaak oorzaak
genoeg om te treuren. Maar in het geloof, bij de verwachting der heerlijke toekomst, welke zij te gemoet
gaat, en bij de ondervinding der vele bewijzen van de
liefde en trouw haars Heeren ook in dezen tijd, heeft
zij, zelfs in hare verdrukking, overvloedige stoffe des
roems en behoefte aan een lied, om zich te troosten
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als het donker, of aan het gevoel haars harten lucht
te geven wanneer zij goedsmoeds is."
In dezen eersten bundel (die door geen tweeden
gevolgd is) zijn opgenomen : twee liederen om te zingen
bij den aanvang en twee om te zingen aan het slot
der godsdienstoefening; twee Opstandingsliederen, drie
Pinksterliederen, drie Avondmaalszangen ; de overblijvende zijn dank-, lof- en opwekkingsliederen. Met
een enkel lied uit dezen waarlijk schoonen bundel
hebben we reeds kennis gemaakt. Het hoofdlied uit
dezen bundel draagt den naam van „Geestelijke strijd".
Een enkel lied vinde hier een plaats :
Dierbre Heiland! onze zangen
Stijgen tot Uw troon omhobg.
Wat wij ook op aard ontvangen,
Waar we ook staren met het oog:
Immer slaakt de geest een zucht,
Dringende door wolk en lucht,
Naar die reine hemelzalen,
Waar Uw Bruid met U zal pralen.
Daar, aan Uwe zij gezeten,
Zal zij deelen in 't genot,
Wat hier niet is of te meten:
De nabijheid van haar God,
Als ze aanbiddend nederzinkt,
Waar het eeuwig hallel klinkt.
Dierbre Heiland, Heer en Koning!
Wij verlangen naar die woning.
Heer! doe ons geloovig wachten,
Wijl Gij onze plaats bereidt;
Duurt het jaren, dagen, nachten —
Eenmaal komt die zaligheid!
Dan, bevrijd van zonde en druk,
In een stooreloos geluk,
In het eeuwig hof daar boven,
Zullen we U naar waarde loven.

Bijzonder geliefd was in de Gemeente de „Slotzang
bij het einde der vergadering" .
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Nu zij de Vader, met den 'Zoon,
En met den Geest geprezen!
Een God, ver boven alle goon;
Drie Namen in 6en Wezen.
Een andre Heiland is er niet,
Dan deze God, die 't al gebiedt.
Looft, looft dat Opperwezen!

Ook werd aan 't einde veel gezongen „De Apostolische
zegen" :
Des Heeren getrouwe genade,
De liefde van God, onzen Vader,
Des Heiligen Geestes gemeenschap,
Zij met ons alien. Amen!

In hetzelfde jaar, waarin de „Geestelijke liederen"
verschenen, gaf De Liefde een boekje uit over het
gebed, onder den titel : „Stine Uren in den omgang
met God". Het is een vertaling van een geschrift van
Austin Phelps. In de voorrede zegt de vertaler o.m. :
„Het Amerikaansche werkje, waarvan ik hier aan mijne
landgenooten eene vertaling aanbied, bevat opmerkingen, wenken en raadgevingen aangaande het gebed,
die ik wenschte, dat ter kennis van alle bidders
kwamen. lk heb menig boek over het gebed gelezen,
maar nooit een boek, dat dit onderwerp, in zulk een kort
bestek, zoo grondig behandelt. Men vindt hier het een
en ander, dat ook in andere werken over het gebed
gevonden wordt, maar veel meer nog wat ik mij niet
herinner elders aangetroffen te hebben. De schrijver
openbaart een scherpte van blik in de schuilhoeken
van het menschelijk hart, die zonden ontdekt, waar
wij vaak meenen het toppunt van geheiligde gemoedsstemming bereikt te hebben. Met diezelfde scherpte
teekent hij den kring, lien het gebed in ons godsdienstig leven behoort in te nemen, en hij brengt zijnen
lezer daardoor tot de ontdekking, dat veel, wat bidden
geacht wordt, in het geheel geen bidden is, en veel,
wat men gewoon is werk en arbeid te noemen, juist
tot het wezen des gebeds behoort. Men wordt hier
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ontwaar dat er, zoo ergens, dan in menige binnenkamer misverstand en wangevoel plaats heeft. Men
leert hier die eenzame plek met eerbiedige behoefte
betreden, om haar met heilige vreugde te verlaten."
Dit boekje „Stine Uren" is inderdaad een kostelijk,
echt stichtelijk geschrift.
Donkere wolken.
Het werk van Ds. De Liefde beleefde zijn zomertijd.
De Gemeente bloeide. Zij had het goed. Aan haar hoofd
zag zij voortreffelijke mannen, z.a. Willems, Van Os,
Hageman, Van Smirren en anderen. De openbare godsdienstoefeningen waren opbouwend ; van de prediking
ging kracht uit ; de vergaderingen der Gemeente waren
gekenmerkt door een goeden geest ; de leden waren
onderling door de liefde, „welke is de band der volmaaktheid", verbonden. Het was inderdaad voor de
Gemeente een heerlijke tijd. Ook het Evangelisatiewerk,
van De Liefde en zijne medearbeiders uitgaande, mocht
zich in bloei verheugen.
Edoch reeds in 1859 deden zich verontrustende verschijnselen voor. De financieele zorg namelijk ving aan
te drukken. Vermogende lieden trokken zich allengs
terug, en de overblijvenden — wij vernamen het reeds —
waren menschen van kleine middelen. De voorganger
collecteerde met ijver, ten einde de kerk en de gebouwen vrij te maken, maar de inzameling bracht daartoe te weinig op. Toen vatte hij het plan op, naar
Amerika over te steken, om daar hulp te zoeken. Zelfs
dacht hij er over, zijn opleidingsschool daarheen over
te brengen en dan van daar uit het werk in Nederland
te besturen. Hij meende : „Amerika is juist een land,
om zulk een zaak met kracht aan te vatten, zoo de
Heer met Zijn Geest in de zeilen blaast". In dat geval
zou de evangelist Witmond, naar hij wenschte, hem
vergezellen om hem bij de opleiding behulpzaam te
zijn. Doch zou dat gebeuren, dan moest de Gemeente
eerst een anderen voorganger hebben, en nu Gunning
De Liefde

17
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voor het beroep bedankt had, moest naar een ander
worden omgezien. Het bleef dus voorloopig bij plannen.
Zijn verjaardag in 1860 (25 Dec.) was voor De Liefde
een heerlijke dag. Na de kerk kwam de Gemeente in
de huiskamer van haar leeraar bijeen, en vereerde zij
hem een prachtige boekenkast. De liefde, hem daarin
bewezen, verheugde zijn hart. Hartelijke toespraken,
psalmgezang en gebeden verhoogden de vreugde. Aan
zijn broeder Jacob, te Berlijn, wien hij daarvan mededeeling deed, schreef hij bij die gelegenheid : „In de
Gemeente hebben wij veel reden, om den Heer te
danken. Men begint meer en meer doordrongen te
worden van het besef, dat wij leden zijn van het lichaam
van Jezus; Zijne Bruid, de Sulamith van den heerlijken Salomo. Dat maakt ons wat meer los van den
ijver voor leerstukken. liver moet er zijn, maar de ijver
voor een persoon is wat antlers dan de ijver voor een
leer. De eene is de ijver der liefde, de andere die der
wetenschap. Wij hebben ons nu eenmaal lang genoeg
met wetenschap beziggehouden , wij zijn er mede in het
knekelhuis geraakt. Calvijn heeft lang genoeg geregeerd :
het wordt tijd, dat Jezus weder regeere ! Calvijn heeft
ons nooit verteld, dat Jezus de Koning der Joden is,
en daarom ook nooit geloofd, dat Zijne Gemeente de
Koningin der Joden is. Maar wij beginnen thans het
opschrift boven het kruis te verstaan, en dat is betere
Theologie dan die van Geneve. Een braid heeft niet
een leer, maar een bruidegom. Van Hem moet zij den
ganschen dag spreken, omdat zij voor Hem alleen leeft."
Spoedig daarop be yond De Liefde zich weer in GrootBrittannie. Bij het collecteeren kwam nu het schrijven
voor de Engelsche pers. Toen de Christelijke uitgevers
aldaar eenmaal zijne talenten hadden leeren kennen,
overstelpten zij hem weldra met verzoeken om kopij.
Daar zat iets zeer aantrekkelijks in. Niet alleen trok het
hem aan, tot zoovelen het woord te mogen richten, maar
hij kon ook op die wijze zijne belangen onder de aandacht van het Engelsche pulpek brengen, en daarbij :
het stoffelijk voordeel van het werk zelf was niet gering.
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Was het al wel, wanneer een uitgever in Nederland
f 15.— voor een vel druks betaalde, de uitgevers der
Engelsche tijdschriften betaalden tien- tot twintigmaal
dat bedrag. Als 't schrijven voor die tijdschriften eens
een voldoende som opleverde ! Dan behoefde hij niet
meer zoolang afwezig te zijn, en zou al zijn werk in
Nederland zijn geregelden voortgang kunnen hebben.
„Hoe meer ik over ons zijn en werken in Holland denk",
— zoo schreef hij in Febr. 1861 — „hoe meer moed
en lust ik er voor bekom. Ik ben zoo innig en blij
overtuigd, dat wij op het rechte aanbeeld slaan. De
Gemeente is in den laatsten tijd allerliefst. Zij begint
dat beginsel van Christelijk samenleven recht schoon
te representeeren. Ons werk zal eerst recht beginnen
op te schieten . . . . als we de gebouwen kwijt zijn.
In de artikelen van kalk en steen heb ik gedwaald,
maar niet in het groote artikel : de Gemeente des Heeren."
Allengs ontstond nu het volgende plan : de gebouwen van de hand doen ; elders eenvoudig gaan wonen ;
de Gemeente des Zondags bedienen en in de week
een enkele maal een gemeentevergadering bijwonen.
Juist kwam Hardenberg, een zijner begaafdste leerlingen, beschikbaar. Dat scheen een uitkomst, want de
Gemeente hoorde hem gaarne. „Laten we maar goeden
moed houden" — zoo schreef hij in 't voorjaar van
1861 aan zijne vrouw. „De Heer, die ons niettegenstaande onze zonden en dwaasheden tot dusverre zoo
wonderlijk en trouwelijk geleid heeft, is en blijft onze
God en onze hulp. Vier onzer lievelingen zijn reeds
bij Hem geborgen ; Hij zal ook ons met al onze nog
overgeblevene kinderen in Zijne heerlijkheid opnemen.
De gedachte van hier op aarde nog eenmaal tot rust
en gemak te komen, begin ik al meer en meer te laten
varen. Ik ben verzoend met het vooruitzicht, van hier
in dit leven bestendig als tot aan de lippen door het
water te zullen gaan, gelijk wij dat nu al zoovele jaren
gedaan hebben. Wij hebben nu eenmaal een groot
huishouden en geen kapitaal. Onze eenige rijkdom
is ons geloof. Maar een leven in het geloof is een be-
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stendig wandelen op een grond, lien men niet ziet."
Met de uitvoering van het pasgenoemde plan werd
een begin gemaakt. Men zag om naar een woning
elders. Oegstgeest (ter wille van Leiden) en Utrecht
kwamen daarvoor in aanmerking. Na eenige aarzeling
werd laatstgenoemde plaats gekozen. Het woonhuis op
de Bloemmarkt werd dus ontruimd en de familie verhuisde in Dec. 1861 naar Utrecht. Men hoopte, dat de
geldschieter de kerk met kosterswoning aan de Gemeente zou willen blijven verhuren, maar dat is niet
geschied. Des Zaterdags reisde De Liefde, als hij thuis
was, naar Amsterdam ; preekte daar des Zondagsvoormiddags ; trail dan 's avonds op te Haarlem ; logeerde in
het ledige huis of elders, en keerde 's Maandags naar
Utrecht terug. 's Woensdags om de 14 dagen preekte
hij 's avonds te Rotterdam, immer voor een stampvolle
zaal. Op de tusschendagen werkte hij thuis rustig voor
de Engelsche pers. Hij hoopte, dat „nog een jarenlang
ongescheiden samenleven" zou volgen , 66k, om hunne
kinderen allen „groot en bekeerd" te zien, want —
zoo schreef hij eens — „dat is mijn dagelijksch gebed :
zij moeten alien met ons in Jezus samenkomen eer
wij sterven". Gedurig kwam een noodzakelijke reis
naar Engeland het samenwonen storen. „De zorgen
zijn vele," — schreef hij in Mei 1863 — „maar de
kracht, welke onze God ons geeft, is ook groot. Dat
Hij mijn God is, is mij thans zeer dierbaar. Zonder
geloof zou ik vaak zeggen : 1k kom om ! Maar in den
Heer zullen wij over alle bergen en muren springen."
Een moeilijke tijd was voor de Gemeente aangebroken, en 't ging haar niet best af, nu te zingen „met
aangenaamheid in het hart". Integendeel : zij werd met
smaad overdekt, en dat niet in de eerste plaats van
de zijde der wereld. Ik woonde eens in die dagen een
vergadering der Gemeente bij (ik behoorde namelijk
tot hare leden). De leidende ouderling las met bewogen
stem den berijmden 123 sten Psalm voor :
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lk hef tot U, die in den hemel zit,
Mijn oogen op, en bid.
Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heeren,
Om nooddruft te begeeren,
En 't oog der maagd is, op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen:
Zoo slaan wij 't oog op onzen Heer, tot Hij,
Ook ons genadig zij.
Geef ons gend, geef ons gend, o Heer!
En red ons tot Uw eer.
Wij zijn reeds moe van al de schampre woorden,
Die wij van smaders hoorden;
Ons treurig hart is moe van al het spotten,
En 't hoonend samenrotten
Der hoovaardij, die nedrigen veracht
En weelderig belacht.

Die avond, met haar klaaglied en smeekgebed, staat
mij nu, na a5öveel jaren, nog levendig voor den geest.
Hardenberg dan kwam en nam de leiding der Gemeente over. In den aanvang ging alles goed. „Br. Hardenberg wordt zeer gesterkt naar den geest" — zoo
schreef bovenbedoelde ouderling mij in Juli 1861.
De Liefde was dus als voorganger afgetreden, maar
bleef nu en dan de Gemeente stichten met het Woord.
Het kerkgebouw werd met de annexe huizen in 1862
verkocht aan de stad. Deze liet de kerk afbreken 1)
en op de plek, waar „Eben-Haezer" gestaan had, een
openbare school („een Bijbellooze en Christuslooze
school", schreef De Liefde) bouwen. Die bestemming
was voor De Liefde en voor zijne Gemeente wel een
groot verdriet, maar daar stond tegenover, dat hij nu
ontlieven was van een last, .welke hem jarenlang gekweld en gedrukt had.
De bestaande Evangelisaties leden niet onder de
groote verandering: de evangelist Holleman arbeidde
met kracht in Friesland, geholpen door drie helpers,
voor wie hij geldelijke ondersteuning ontving uit het
Wupperthal, waarheen hij jaarlijks een refs maakte om
1) Zie daarover A. J. Hoogenbirk: Om de Kunst, Nijkerk, G. F. Callenbach, 1903, en daarin het hoofdstuk „Weg", blz. 51.

262
te collecteeren. Witmond werkte met zegen te Stadskanaal, waar de Vrije Evangelische Gemeente in die
dagen ruim 100 leden telde. Ook op andere plaatsen
verkeerde het Evangelisatiewerk in bloeienden toestand.
Het ligt echter niet in het plan van dit boek, de geschiedenis van arbeid, waarin De Liefde niet rechtstreeks betrokken was, te beschrijven.
Na het sluiten van „Eben-Haezer" keerde de Gemeente van Amsterdam nog eens naar haar vroegere
lokaal „Tecum Habita" terug. Te beginnen met April
1863 werden hare godsdienstoefeningen en vergaderingen weder aldaar gehouden.

NAAR ENGELAND.

Op aandrang van de Engelsche uitgevers, voor wie
De Liefde geregeld werkte, besloot hij, daar hij nu
toch in Nederland geen bindenden arbeid meer had,
met zijn gezin naar Londen te verhuizen. Hij kwam
daartoe te eerder, wip hij voor zijne zonen geen toekomst zag in Nederland, aangezien hij wel wist, dat
zijn strijd tegen de Kerk hem „van alle protectie en
recommandatie" had beroofd. De winter van 1863 op
'64 bracht de familie recht genoeglijk te Amersfoort
door. Op 17 April 1864 trad hij nog eens op te
Amsterdam en te Haarlem. Voor zijn afscheidspreek
in de Vrije Evang. Gemeente had hij tot tekst gekozen
2 Tim. 1 : 13: „Houd het voorbeeld der gezonde
woorden, die gij van mij gdhoord hebt, in geloof en
liefde, die in Christus Jezus is". Ook woonde hij nog
eens een gezellige gemeentevergadering bij. Daarop
volgde den 3den Mei de overtocht van het geheele
gezin naar Londen. Had De Liefde gedurende het
grootste gedeelte van het jaar 1863 voor een Engelschen uitgever gereisd om de Philanthropische Inrichtingen van Europa te bezoeken, dat werk werd door
hem in 1864 voortgezet en ten einde gebracht, waarna
de vruchten van dat uitgebreid onderzoek door hem
werden te boek gesteld. We hopen daarop terug te
komen. Hij was dus in die jaren meestal ver van de
zijnen verwijderd. Kon hij daartoe de gelegenheid
vinden, dan deed hij Amsterdam aan, waar hij dan
weder in „Tecum Habita" voor zijne Gemeente optrad.
Zoo be yond hij zich ook in Nov. 1864 weer in haar
midden, en haar algemeene opkomst en groote harte-
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lijkheid bewezen hem bij vernieuwing, welk een groote
plaats hij bleef beslaan in de harten. En was de liefde
niet wederkeerig?
Vijftig jaar.

Op den 25sten Dec. 1864 vierde De Liefde te Londen
zijn vijftigsten verjaardag. Hij schreef daarover aan zijn
schoonbroeder Frowein : „Mijn 50ste verjaardag was
een mager feest. Godsdienstig viert men het Kerstfeest
hier in het geheel niet. Het Engelsche Kerstfeest staat
gelijk met een Amsterdamschen Hartjesdag : uitgaan,
wandel en, partijen houden, eten en drinken — ziedaar
alles. En om mijn geboortedag bekommerde zich niemand, uitgenomen natuurlijk mijne lieve huisgenooten,
doch die misten nu geheel de medewerking van zoovele lieve vrienden, welke vroeger die dagen zoo recht
feestelijk plachten te maken.
„Vijftig jaar ! Een halve eeuw ! Is het mogelijk ? Is
het werkelijk zoo ? Weinig dacht men, dat het arme
stumpertje, hetwelk op 25 December anno 1814 de
wereld kwam binnenkermen, en 5 voile jaren noodig
had alleen om het loopen te leeren, het zOO lang zou
uithouden. Nog minder dacht men, dat hij, als een
tegenhanger van Jobs satan, op de vraag, hem zoo
dikwijls gedaan : Van waar komt gij ? zou antwoorden :
Van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen, — en i dat hij eindelijk zijn halve-eeuwjubileum te Londen zou vieren. En wie zal zeggen,
waar men hem eenmaal begraven zal ? Doch dat zal
mogelijk in het geheel niet gebeuren — ten minste
zoo de Heer niet langer uitblijft dan wij allen, die
Hem liefhebben, wenschen en bidden.
„Tevredenheid is en blijft toch maar altijd een
schaarsch artikel in deze wereld. lk ben er nu al 50
jaar lang van aan 't inzamelen geweest, en ach, wat
heb ik nog maar een bitter beetje ! Wij hebben 't hier
waarlijk goed : een logeabel huis, ruim ons brood, een
aangenamen werkkring — en toch ben ik niet tevreden,
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zoo als het zijn moest. Om de waarheid te zeggen :
zoo goed kan men het mij hier niet maken, dat ik niet
wenschen zou met de eerste de beste gelegenheid weer
naar Holland te kunnen oversteken. De advertentie der
Gemeente in „De Heraut" ') wekte dien wensch weer
met nieuwe kracht in mij op. Ath, hoe gaarne zond ik
een briefje er op in ! Ik bid, dat die advertentie in
's Heeren hand een middel moge zijn, om de Gemeente
van een recht vromen, bekwamen en getrouwen herder
te voorzien, want dat ik ooit weder haar herder worden
zou, ik zie er, helaas ! weinig waarschijnlijkheid toe." —
Hardenberg had zijn werk neergelegd en zoodoende
was de Gemeente bij den aanvang van 1865 zonder
predikant. Eenige harer leden deden een schriftelijk
beroep op haren stichter, om hem te bewegen terug
te keeren, doch hij moest hen teleurstellen. Zij heeft
daarna voor korten of langer tijd achtereenvolgens verschillende voorgangers gehad, van welke Ziegeler en
Van Meerloo haar het langst gediend hebben, maar zij
ging in ledental en ook financieel aanhoudend achteruit.
Ten laatste kon - „Tecum Habita" niet meer bekostigd
worden, en toen bracht zij hare samenkomsten over
naar het lokaal van „Heil des Volks" in de Willemstraat. ZOO hield zij zich nog eenigen tijd op de been,
tot zij in 1888 of '89 voor opgeheven werd verklaard.
Tot opheldering van het kort bestaan der Gemeente
en van haar wegsterven, en dat na zulk een krachtig
begin, is het volgende op te merken : ten eerste was
de organisatie niet goed, in zooverre dat de zaak te
kostbaar was opgezet. Daarop ziet dan ook de uitdrukking van De Liefde : „In de artikelen van kalk en
steen heb ik gedwaald". Ook was het gemis aan eenheid
in zake den Doop een gebrek, dat op den duur wel
tot ontbinding moest leiden. Ten tweede : met zulk een
in ieder opzicht rijkbegaafd prediker als De Liefde was,
staat en valt een gemeente. Wie gewoon was hem te
hooren, kon het nergens elders vinden. Men kent wel
1) In „De Heraut" van begin Jan. 1865 had de V. E. Gem. een nieuwen
voorganger gevraagd.
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overeenkomstige gevallen. Ten derde : het bestaan en
vergaan van een Vrije Gemeente hangt nauw samen
met den toestand van de plaatselijke volkskerk. Verbeteren de toestanden, wordt van de kansels weer een
prediking naar de Schrift vernomen, kunnen de menschen daar weer naar genoegen' kerken, laten doopen
en ten Avondmaal gaan, dan lossen als regel zulke
buitenkerkelijke kringen zich op. — Nu was het beginsel, waaruit de Vrije Evangelische Gemeente was
geboren, zonder twijfel zuiver. Terecht kon De Liefde
daarom zeggen : „In het artikel Gemeente des Heeren
heb ik niet gedwaald". De verbeterde toestanden in
de Herv. Kerk van het groote Amsterdam hadden ook
niet noodzakelijk tot den ondergang van De Liefde's
Gemeente behoeven te leaden. Er zijn tal van Vrije
Gemeenten in ons land, welke zich zeer goed weten te
handhaven 1 ). Zonder bijkomstige omstandigheden had
de Vrije Evang. Gemeente te Amsterdam evengoed kunnen blijven bestaan als de Gemeente van Ds. Mense
aldaar. Tot verklaring van den ondergang heeft men
wel beweerd, dat De Liefde de oprichting Zijner Gemeente bedoeld zou hebben als nooa'hulp, tot tijd en
wijle men zich weer met de Herv. Kerk zou kunnen
vereenigen, maar die bewering vindt geen steun in de
geschiedenis, noch in de geschriften van den stichter.
De Liefde heeft den ondergang zijner Gemeente
(gelukkig !) niet beleefd, maar hij heeft dien kunnen
voorzien. Is hij toen ten aanzien van het beginsel van
overtuiging veranderd ? Wij kunnen op die vraag antwoorden door hier een brief van hem, ged. 5 Juni 1866
en gericht aan een familielid te Hengelo, of te schrijven.
Aileen het tweede gedeelte heeft daarop betrekking, maar
ik wil ook het eerste gedeelte den lezers niet onthouden.
1)

Vrije Evangelische Gemeenten vindt men tegenwoordig in Nederland
te Amsterdam, Dordrecht, Ermelo, Franeker, Glanerbrug, Goes, Heerde,
Hilversum, lerseke, Leeuwarden, De Leije, Nijverdal, Ossenzijl, OudePekela, Raalte, Rilland-Bath, Spijkenisse, Veendam, Wemeldinge, Winschoten,
Zuidveen.
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Nog niet te laat!
„Wat ons zeer verheugt is het bericht van de groote,
onverwachte en heerlijke verandering, welke er bij
Steven plaats gevonden heeft, en die hem tot op zijn
laatsten ademtocht niet heeft verlaten. Wat zijn 's Heeren
wegen toch anders dan de onze ! Als er iemand was,
van wien ik het betwijfelde, of er ooit een teeken van
geestelijk leven bij hem zou to bespeuren zijn, dan
was hij het. En zie . . . . te elfder ure treedt hij daar
te voorschijn met een helderheid en beslistheid van
geloof, zooals wij die zelfs bij menig beproefd Christen
niet in die mate aantreffen. Hoe gaarne had ik dat eens
bijgewoond! Want zulk een bekeering mag waarlijk
wel onder de zeldzaamste verschijnselen in de Christelijke gemeente en onder de merkwaardigste werken
Gods gerekend worden. Wij menschen vergeten onze
werken, maar de Heer vergeet Zijn werk niet. 1k was
het reeds lang vergeten, dat ik u iets over den godsdienst gedicteerd heb, en ik kan er mij ook nu niets
meer van herinneren, maar God, die mij indertijd daartoe gebruikt heeft, is het niet vergeten, en, zooals nu
van achteren blijkt, Hij heeft reeds jaren van te voren
het middel doen vervaardigen, waarvan Hij Zich bedienen zou, om eenmaal een in duisternis begraven
ziel tot het licht te brengen. Dat is het wonderbare
doen van Hem, die niets, wat bruikbaar is en ten zegen
zijn kan, ongebruikt laat liggen.
„Intusschen, zoo verblijdend als de bekeering en het
zalig afsterven van Steven is, er is toch ook veel
droevigs in de herinnering aan verbonden. Het is altijd
een smartelijke gedachte, dat zulk een zestigjarig leven
gansch buiten God en Christus is doorleefd geworden,
niettegenstaande hem het Evangelie zoo duidelijk en
nadrukkelijk verkondigd geworden is. Hoe geheel
anders had dat leven, zoowel voor hemzelven als voor
die hem omringden, kunnen zijn, en welk een oorzaak
van eere voor den Heer en van vreugde voor ons zou
dat leven zeker geweest zijn, had hij de omhelzing
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der heerlijke waarheid, welke hem reeds twintig jaren
geleden verkondigd geworden is, niet tot heden uitgesteld ! Het is en blijft bij al het verblijdende der eindelijke bekeering een droevige gedachte, dat het leven
hem niet eer aantrok dan toen de dood in het gezicht
kwam. 1k maak deze opmerking niet, om iets aan uwe
blijdschap over zijne behoudenis le verminderen ; verre
van daar ! maar om, zoo mogelijk, den schadelijken
indruk te keer te gaan, welke zulk een late bekeering
licht op nog onbekeerden en vooral op jongelieden
zou kunnen hebben ; en ik bid u, uwe kinderen en
kindskinderen daarop opmerkzaam te maken. Het ligt
zoo geheel in onze wereldschgezinde natuur, onze bekeering uit te stellen ; en als zij dan zien, dat iemand,
die dat gedaan heeft, toch nog intijds terechtgekomen
is, dan worden wij in dat heilloos uitstel licht aangemoedigd. Niemand zal, naar ik vertrouw, in den laatsten tijd daarover meer berouw gevoeld en daartegen
ernstiger gewaarschuwd hebben, dan Steven zelf. Aan
hem is groote genade geschied, maar er zijn duizenden
en milrioenen uitstellers de eeuwigheid ingegaan, die
van deze genade geen bewijzen gegeven hebben. Het
is een heilloos waagstuk, de bekeering uit te stellen.
Maar ook, al kon men zeker zijn, dat men, evenals
Steven, nog voor zijn dood terecht zou komen : welk
een schromelijk verlies van krachten, die jarenlang voor
den Heer en Zijn dienst hadden kunnen gebruikt worden,
gaat er mede gepaard ! Hoeveel beter is het niet, Jezus
te gaan dienen in de kracht zijns . levens en in de
vreugde der liefde, dan als een afgeleefde grijsaard
en in de ontroerenis van den naderenden dood !"
Te laat !
„Ja, dat uitstellen van een goed werk, dat heden
client gedaan te worden, is een der zwaarste blokken
aan de voeten van de Christelijke Gemeente. Ik geloof,
de eeuwigheid zal het openbaren, dat er meer onheil
is gesticht geworden door het goede, dat uitgesteld-,
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dan door het kwade, dat verricht is. Dat is mij dezer
dagen weer opnieuw levendig voor den geest gekomen,
toen ik in „De Heraut" las, dat Dr. Capadose er
eindelijk toe gekomen is, zich openlijk van de Kerk of
te scheiden. 9 Had hij dat vOOr 30 jaren gedaan, toen
de Kerk in beginsel reeds even bedorven was als thans,
en toen hij nog in de kracht zijns levens was, dan
bestond er hoogstwaarschijnlijk thans een Vrije Christelijke Kerk in ons land, even bloeiend als die van
Schotland. Want voor 30 jaren was de invloed van
Capadose op de Christenen onbeperkt; alter oogen
zagen op hem. Thans is hij een afgeleefde grijsaard.
Anderen hebben zijn plaats ingenomen en hij is tot
een schaduw geworden. Zijne afscheiding is goed en
verblijdend, maar . . . . te laat! Uitstel heeft hier alles
bedorven. Er is geen vrije kerk, die als een bolwerk
Gods de heerlegers der Christusverloochenaars te keer
gaat. Capadose zou nu zulk een kerk wel gaarne zien
verrijzen, maar . . . . te laat ! te laat! Het tij is verloopen.
Niemand kan nu den stroom meer keeren. Wat heb ik
niet 15 jaren lang in Holland gestreden, geleden en
gebeden, om de Christenen tot die vrijheid te brengen,
waartoe de 70-jarige grijsaard dan nu eindelijk toch
gekomen is. Maar men heeft mij alleen laten strijden ,
ja, tegengewerkt; ja, verguisd. Eindelijk heb ik het
strijdperk, waar ik alleen toch niets uitvoeren kon,
verlaten, en heb mij in den vreemde begeven. En thans
— nu ik hier in de verte mijne dagen slijt — nu begint men datgene te doen, waarom men mij van den
beginne uitgesloten heeft. Nit erkent men, dat ik gelijk
had. Nil zou men den strijd wel weer willen aanbinden.
Helaas ! waarom dat niet 15 jaar vroeger bedacht?
Thans is het te laat !
„Te laat. Toen ik voor 22 jaren „Gevaar! Gevaar !
en geen vrede !" schreef, verkondigde ik waarheden,
waarom men mij toen in de Menistenkerk belachte,
en ik waarschuwde tegen de heillooze gevolgen, welke
1)

Verg. Volksm. 1859, bl. 569,
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thans maar al te zeer verwezenlijkt worden. Ik zag
toen ter tijd duidelijk in, dat de leer, welke Prof. Muller
destijds op de colleges onderwees, op Christusverloochening moest uitloopen. De tegenwoordige hoogleeraar, Prof. Hoekstra, Muller's leerling, is thans een der
hoofdleiders van de moderne, Christus-verloochenende
richting. Wat moet Muller nu wel denken ? Ik heb
medelijden met den armen, ouden man. Het schijnt,
alsof God hem opzettelijk zOO lang leven laat (mij
dunkt, hij moet bij de 80 zijn), opdat hij nog met eigen
oogen zie, hoe hij met anderen mede den grond gelegd
heeft tot de verwoesting der Menistenkerk als een
Christelijke gemeente. Misschien rijst de gedachte aan
„Gevaar ! Gevaar !" nu wel Bens bij hem op, en voelt
hij, zijns ondanks, dat het zoo ver niet zou gekomen
zijn, als hij dat boekske toen ter tijd niet in toorn tegen
den grond geworpen, maar ernstig ter harte genomen
had. Doch nu is het te laat! De jaren zijn vervlogen,
en zij keeren niet weer!"
Bijbel voor de jeugd.

We staken reeds met de familie De Liefde naar
Engeland over, maar keeren nog even terug, om enkele
geschriften te bespreken, die van hem in het licht
verschenen zijn kort voor dien uittocht. En dan noemen
we in de eerste plaats zijn „Bijbel voor de jeugd".
Men had De Liefde voorgesteld, een werk te schrijven
als Van der Palm's „Bijbel voor de jeugd", maar meer
geschikt voor onzen tijd. Hij had dien voorslag aangenomen en toog in Januari 1862 aan het werk. Het zou
geen „Bijbelsche Geschiedenis" worden, en ook geen
„Kinder-Bijbel" ; neen : zich plaatsende op de grensscheiding tusschen het aankomend en het volwassene
geslacht, wenschte hij „op eenvoudige bevattelijke
wijze, met vermijding van al wat alleen voor geleerden
verstaanbaar is, te spreken over dat Boek der boeken,
'twelk mij" — zoo zeide hij — „als het Woord Gods,
als eenig betrouwbare bron voor de kennis der zalig-
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makende waarheid en als een onfeilbare gids door dit
leven naar een beter, boven alles dierbaar is". Het zou
dus eigenlijk een boek worden voor ontwikkelde jongelieden en voor het Christelijk publiek in het algemeen.
Er werd door den schrijver rekening gehouden met de
jongste ontdekkingen der wetenschap op allerlei gebied.
Men zou this het boek kunnen noemen : een populairwetenschappelijke beschrijving van den inhoud des
Bijbels, van geloovig standpunt. Men kan dat een en
ander zien uit de Inleiding, die in zes paragraphen
handelt over : De Bijbel het Woord Gods ; het standpunt des schrijvers met betrekking tot de behandeling
van de Bijbelstof ; de betrekking van den Heiligen Geest
tot den Bijbel en de Bijbellezers ; de betrekking van
de wetenschap tot den Bijbel ; de invloed der Bijbelsche
geschiedenis op het hart, en het verband der Bijbelsche
geschiedenis met het voornemen Gods in Christus.
Het werk zou uitkomen bij De Hoogh en Brinkman
te Amsterdam. Werkelijk verscheen nog in 1862 de
eerste aflevering (96 bladz., met inbegrip van Voorrede
en Inleiding ; en voorzien van een „Aanhangsel over
de gesteldheid van de aardkorst volgens de ontdekkingen
der Geologie, door C. R. Frowein"). Het is, helaas !
bij die eerste aflevering gebleven. In het volgende jaar
schreef De Liefde eens aan zijn broeder te Berlijn :
„Mijn Bijbel voor de jeugd ligt nog altijd bij De Hoogh
op zolder. Hij wil of durft hem niet uitgeven". Verdere
berichten over dat werk staan ons niet ten dienste.
Wij zouden onze bespreking dus hier kunnen eindigen,
ware het niet, dat deze eerste aflevering licht doet
vallen op zekere uitdrukking, welke men in geschriften
van De Liefde aantreft, en waarvan de bedoeling ons
antlers duister zou blijven. Ik bedoel de uitdrukking
vochtschepping.
In een brief van 9 Juli 1856 schrijft hij aan zijne
oudste zuster : „Gij zult het, hoop ik, recht naar uwen
smaak hebben bij de lieve vrienden. Jammer, dat het
weer u niet gunstiger is. Doch wij zijn hier in een
vochtschepping, en moeten leeren te verlangen naar
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die aarde, waar geen zee zal zijn." En in het Volksm.
van 1859, bl. 56, schrijft hij : „De Adamietische schepping is ontegenzeggelijk een vochtschepping, waarvan
de zee alleen reeds een bewijs is, welke twee-derden
van de oppervlakte dezer aarde inneemt." Hij haalt
daarbij 2 Petr. 3 : 5 aan. De Inleiding op den Bijbel
voor de jeugd nu geeft van die uitdrukking de volgende opheldering : „Wij behoeven den blik slechts
om ons heen te slaan, slechts een duim diep in onze
aardkorst te graven, slechts onszelven met een speld
in de huid te prikken, om overal de waarheid bevestigd
te zien, dat het water, het vocht, de vloeistof, het
hoofdelement onzer tegenwoordige schepping is. Diep
in haar binnenste mag het hart dezer aarde van een
onuitblusschelijk vuur branden, dat gedurig en van tijd
tot tijd in vulkanen uitbarst, hare aderen zijn overal
met water gevuld, en terecht heeft een beroemd natuurkundige eenmaal gezegd :' Het water is het bloed onzer
tegenwoordige schepping. Hieruit laat zich dan ook
al het onbestendige en wisselvallige verklaren, waaraan
deze schepping onderhevig is. Wat bestendigs is er te
verwachten van een schepping, wier hoofdbestanddeel
zulk een onvast, wegvloeiend en zwalpend element is?
Geen wonder, dat zulk een schepping, die uit de
bouwvallen eener gevallene wereld opgebouwd en uit
zulke onvaste bestanddeelen samengesteld is, niet het
hoofd- en einddoel der scheppende wijsheid Gods kon
zijn. Geen wonder dat Hij, na deze, nog een andere
schepping op het oog had, welke wij in de toekomst
verwachten, wanneer de aarde door vuur vernieuwd,
gelouterd en uitgebrand (2 Petr. 3 : 10), van alle onvaste en wegvloeiende bestanddeelen bevrijd zal zijn,
zoodat er ook zelfs geen zee meer zal zijn (Openb. 21 :1)
en er een vaste bodem zal gevestigd zijn voor de oprichting van dat heerlijk koninkrijk, welks kenmerk de
onbeweeglijkheid zal zijn (Hebr. 12 : 28). Voorwaar,
wie op dien afzichtelijken waterpoel, die in Gen. 1 :2
beschreven wordt, een meer dan oppervlakkigen blik
slaat , wie opmerkt, hoe daaruit de tegenwoordige
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vochtschepping, van welke Adam het hoofd is, oprijst,
maar om eerlang plaats te ruimen voor een onbeweeglijke lichtschepping, welker hoofd de Zon der gerechtigheid, de blinkende Morgenster zal zijn, die kan
niet anders dan besluiten, dat onze tegenwoordige
schepping alleen een voorbereidende, een doorgangsschepping is, die slechts bestemd is om den weg te
banen tot verwezenlijking van het groote en grootsche
einddoel Gods, namelijk de schepping van den nieuwen
hemel en de nieuwe aarde, over welke de Zoon Gods
en des menschen Koning zijn zal in eeuwigheid." 1)
Tegen het Modernisme.

Bij den aanvang van 1860 verscheen De Liefde's
eerste artikel tegen Dr. A. Pierson en de Moderne
Theologie, onder het als vraag gestelde opschrift :
„Ervaring of Geloof ? Psalm 78 : 5-7." 2) Het vangt
aldus aan : 0 tijden ! 0 zeden ! Waartoe zijn wij gekomen ! Dr. Pierson heeft onlangs een recensie der
intreerede van Prof. Doedes 3) geschreven 4), en neemt
het daarin dezen hoogleeraar niet minder dan kwalijk,
dat hij durft zeggen : „Dat Jezus uit de maagd Maria
geboren is, wonderen verricht heeft, en na Zijnen flood
in het leven teruggekeerd is — dat staat bij mij vast."
Dat had, volgens Pierson, de hoogleeraar niet mogen
zeggen, ten minste niet, zoo hij een wetenschappelijk
man heeten wilde. En waarom niet? Omdat bij een
wetenschappelijk man niets vast staan mag, dan wat
door de ervaring als uitgemaakt bevestigd is. Tegen
1) Mijn vriend W. J. van der Lelie zendt mij de volgende aanteekening,
door hem uit den mond van Ds. De Liefde op de catechisatie opgeschreven:
„Onze schepping begint Gen. 1 : 3. Zij is dus geen oorspronkelijke (zie vs 1),
maar een gedeeltelijke herstelling eener verwoeste schepping (vs. 2); een
gehalveerde schepping, tusschen duisternis en licht. Haar hoofdbestanddeel
is water 12 Petr. 3 : 5); een vochtschepping, die vanzelf vergankelijk en
verderfelijk is ; een doorgangsschepping tot die schepping, welke onverderfelijk en zonder zee zal zijn (Flebr. 12 : 27; Openb. 21 : 1), en waarvan
Christus het Hoofd is."
2) Volksm. 1860, bl. 9.
3) Als hoogleeraar te Utrecht. 4) In „De Gids" van 1860.
De Liefde
18
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die stelling merkte De Liefde in 't kort het volgende
op : Als Pierson gelijk heeft, als ik niets meer weten,
niets meer voor uitgemaakt houden mag, dan wat de
algemeene ervaring mij leert, dan sta ik zonder hoop
en troost in de wereld. Want de eindleer, waarop alles,
wat alle menschen van alle eeuwen ondervonden hebben, uitloopt, komt voor mij hierop neer, dat mijn
lichaam tot stof en asch zal gesloopt worden, en wat
er dan daarna met mij geschieden zal, daarvan zegt
mij de ervaring niets. Inderdaad, dat zou voor mij
genoeg zijn, om eens voor al er voor te bedanken,
een wetenschappelijk man te zijn. Een wetenschap, die
mij alleen vergunt zeker te zijn van den dood, is erger
dan de dood zelf. De hedendaagsche wetenschappelijke
man wil niets aannemen dan wat met de algemeene
ervaring overeenkomt en met de natuurwetten niet in
strijd is. Wat mij echter aangaat, het staat bij mij vast,
dat achttien eeuwen geleden een mensch, Jezus genaamd, een blindgeborene ziende gemaakt en dooden
opgewekt heeft, en deze mijne overtuiging wordt in
het minst niet geschokt door de bewering der wetenschap, dat natuurwetten onverbrekelijk zijn. Ik daag
de wetenschap uit, dat te bewijzen. Tegenover de
bewering der wetenschap, dat het niet kan, staat de
verklaring van vroegere geslachten, dat zij die feiten
hebben zien gebeuren. Welk recht heeft de wetenschap, dat getuigenis voor niet-ontvankelijk te verklaren ? Is het soms, omdat het boek, waarin het vervat
is, een oud boek is ? Maar verwacht de wetenschap
het getuigenis eener oude ervaring dan uit een nieuw
boek ? 1k wil aan de kritiek gaarne haar voile recht
laten wedervaren. Zoo het geschrift der oudheid, welks
verhalen ik geloof, den toets der scherpste, mits onpartijdige kritiek niet kan doorstaan, mag ik het niet
langer gelooven. Een kritiek echter, die van te voren
als regel vaststelt, dat geen geschrift geloofwaardig is,
hetwelk verhalen bevat, welke met onze tegenwoordige ervaring in strijd zijn, is stellig niet onpartijdig.
Wij kunnen met volkomen consequentie de wonder-
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verhalen des Bijbels gelooven en de tegenwoordige
ervaring blijven erkennen. Die verhalen toch worden
door den Bijbel voorgesteld, als teweeggebracht door
een kracht, die boven de natuur en sterker dan de
natuurwetten is. De mannen der Schrift verklaren
plechtig, dat zij onder andere een gekruisigden en
gestorven mensch weder levend aanschouwd hebben.
Maar wat doet nu de wetenschap ? Zij haalt de schouders op, en roept : „Niet uitgemaakt ! Die mannen verhalen ons zaken, welke wij in ons leven nooit hebben
zien gebeuren." Intusschen : uit de verklaring van die
mannen is een Christelijke Kerk voortgesproten, die hun
getuigenis voortplant, en er is overmoed toe noodig, om
van dat eerwaardig getuigenis te durven zeggen : „Niet
uitgemaakt!" Iets anders zou het zijn, wanneer de kritiek
in staat geweest was te bewijzen, dat de geschriften
des Nieuwen Testaments onecht en de schrijvers onbetrouwbare menschen waren, maar dat is tot heden
niet gelukt. Daarenboven : er is den mensch iets ingeschapen, dat men het orgaan voor het ware en eerltike
noemen kan. Zal nu het getuigenis van een verhaal
bij mij tot evidentie komen, dan heb ik nog iets anders
noodig dan de uitspraken der kritiek alleen : dan behoef ik inzonderheid de uitspraak van mijn orgaan voor
waarheid en eerlijkheid. En nu hangt het er in zaken
van evidentie bovenal van af, of bij iemand dat instinct onbelemmerd spreken kan. Ook ik heb in mijn
jongere jaren een tijd gekend, toen ik de uitspraken
des Evangelies weersprak, omdat zij streden met wat
ik mijn ervaring noemde, maar mijn waarheids- en eerlijkheidsgevoel is mij te sterk geworden, zOO sterk,
dat ik er de publieke opinie om getrotseerd heb. Blijf
mij nu uit den weg met uwe ervaring, want wij spreken
niet over hetgeen nil, maar achttien eeuwen geleden
geschied is. De komst van God in het vleesch is geen
zaak, die alle dagen geschiedt. Zij is eenmaal gebeurd,
en wij hebben maar te weten, of wij het bericht daarvan gelooven willen. Die komst van God onder ons
is eenmaal als een heilfontein in de ervaring onzes
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geslachts opgericht, om met hare frissche wateren de
dorre velden aller volgende ervaring te besproeien.
Het geloof is het kanaal, waarlangs die heilsstroomen
van den top van achttien eeuwen rugwaarts tot in onze
dalen nedervloeien. De wetenschap zie toe, dat zij dat
kanaal niet afsnijde. Wat mij betreft, ik wil er dag en
nacht uit drinken, want het staat bij mij vast, dat mijne
ziel er waarlijk bij leeft.
Pierson werd over zijn recensie van vele zijden aangevallen. Zijn opstel had bij velen ergernis verwekt.
In een tweede artikel 1 ) poogde hij nu die ergernis
weg te nemen, bewerende, dat die aan misverstand
was toe te schrijven. Intusschen ging hij in zijn repliek
nog een stap verder, door o. a. te verklaren : „Voor
ons is Christus in geen geval de wonderdoener meer ;
voor ons stilt hij het geweld der golven niet meer
en wekt hij geen dooden meer op ; voor ons bestaat
er geen wondermacht meer dan de wondermacht van
zijnen geest", enz. Toen greep De Liefde opnieuw de
pen en schreef een tweede artikel tegen Pierson. Hij
stelde de vraag : „Misverstand of onheil ?" 2) en toonde
aan, dat het verschil tusschen Pierson en zijne tegenstanders geen misverstand was, maar lets van veel
ernstiger aard. Zoo b.v. wat betrof Piersons begrip
van openbaring. Wat hij openbaring noemde, was niets
antlers dan vrucht van menschelijk denken, van menschelijken aanleg en ontwikkeling. Wij daarentegen gelooven
de mannen, die verzekerd hebben, dat God door Zijnen
Geest tot en door de profeten en apostelen gesproken
heeft. — Van den Bijbel verklaarde Pierson, dat hij geen
gezaghebbend boek is ; alleen op het gebied van het
zedelijk-godsdienstig leven munt hij boven andere geschrif ten uit. Daartegenover schreef De Liefde : „De
Bijbel heeft, uit een wetenschappelijk oogpunt beschouwd, op geen enkel gebied superioriteit, om de
eenvoudige reden, dat hij niet samengesteld is om een
1) Eveneens opgenomen in „De Gids" van 1860.
2) Volksm. 1860, bl. 513. Dit opstel tegen Pierson is met het eerstgenoemde ook afzonderlijk uitgegeven bij H. Klijn te Amsterdam.
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wetenschappelijk boek te zijn of op het gebied der
letterkunde te prijken. Maar zoo men weten wil, of er
tusschen den Schepper dezer aarde en sommige harer
bewoners van tijd tot tijd een persoonlijk verkeer
plaats gevonden heeft, en zoo ja, wat daarvan dan
waar en bekend is, dari is de Bijbel het eenig wetgevend boek." — Pierson beperkte verder het gebied
der ervaring tot hetgeen met oogen gezien en met
handen getast wordt. Daartegenover herinnert De Liefde
aan hetgeen hij in zijn vorig artikel reeds aangetoond
had, dat wij die gelooven nog een ander ervaringsgebied kennen. „Wij kennen een bron van kennis en
zekerheid in ons binnenste, die wel niet in strijd is
met de gegevens der uitwendige bronnen, maar daarvan toch onderscheiden is, en ons menige zaak leert
kennen en weten, die uit het gebied der ervaring
buiten ons alleen niet is te bewijzen." En verder :
Piersons ontkenning van de lichamelijke opstanding
van Jezus logenstrafte het getuigenis der apostelen,
die verklaard hebben : „Wij hebben met Hem gegeten
en gedronken, nadat Hij uit de dooden opgestaan was."
Een verzachtende omstandigheid ten gunste van Pierson
in dit opzicht vond De Liefde hierin, dat de Christelijke
Kerk nu reeds eeuwenlang eigenlijk niet meer aan onze
lichamelijke toekomst gelooft. „De goegemeente is tot
op den huidigen dag steeds getroost geworden met
het vooruitzicht van een heerlijke ziele-zaligheid, waarbij
de palmtakken en gouden kronen, de witte kleederen
en de stad der fondamenten wel met veel ophef vermeld worden, doch aan de schare is van jongsaf geleerd, laatstgenoemde zaken alleen als zinnelijke beelden
van de onzinnelijke, lichaamlooze zaligheid te verstaan." 1)
Zoo is het dan niet te verwonderen, dat men er allengs
toe gekomen is, de lichamelijke opstanding ter zijde
te stellen. Wij hebben dat te danken „aan hetgeen de
Kerk steeds met ophef en welbehagen als hare geestelijke Schriftopvatting heeft opgevijzeld, en waardoor
I)

Vgl. bladz. 235.
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het gansche hoofdstuk der toekomstige geschiedenis
van Jezus op aarde tot een Touter figuurlijke prentafbeelding van een onaardsche, onlichamelijke en schimachtige toekomst is ontkleed geworden." — Het verschil tusschen de opvatting van Pierson en het geloof der Gemeente is niet slechts een misverstand ,
neen, dat gevoelen is een onheil. „Indien Christus niet
opgewekt is," — zegt Paulus — „zoo is uw geloof
te vergeefs, zoo zijt gij nog in uwe zonden. Zoo zijn
dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn."
Tusschen Paulus en Pierson althans bestaat geen misverstand, maar een oorlog op leven of dood. „Voor
mij is het uitgemaakt," — zoo schreef De Liefde in
dat tweede artikel — „dat Dr. Pierson innerlijk met
het Christendom gebroken heeft", en hij besluit met
de volgende roerende woorden : „Dr. Pierson loochent
de zaligmakende waarheid Gods, en doet zich mitsdien, tot mijne diepe smart, kennen als een dwaalleeraar
in de Gemeente Gods, tegen wien ieder Christen, wien
de eer des Heeren en het heil der zielen op het hart
weegt, elkeen behoort te waarschuwen. Het valt mij
hard, deze verklaring openlijk ter neder te schrijven
betreffende een man, dien ik als veelbelovend jongeling
in den mij nog immer dierbaren huiselijken kring zijner
ouderlijke woning zoo menigmaal met blijde verwachting
voor zijn toekomstige loopbaan heb gadegeslagen, en
voor wien ik en om die lieflijke herinneringen, en wegens
hetgeen mij van zijn karakter en bekwaarnheden bekend
is, ook nu nog te veel gevoel, om zonder aandoening
en droefheid zulk een oordeel over hem te kennen
uitspreken. Maar nu hij openlijk een belijdenis heeft
afgelegd, die niets minder is dan een bijislag aan den
wortel der zaligheid van Gods Gemeente, zie ik mij
door hemzelven genoodzaakt, daar ik ook een leeraar
der Gemeente Gods ben, insgelijks openlijk tegen hem
op te treden, opdat ik niet schijne de eer des Heeren
en het heil der zielen aan persoonlijke toegenegenheid
op te offeren."
Vier jaren later voelde De Liefde zich genoopt, nog
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eenmaal tegen Pierson op te treden. Deze had zijn
„Richting en Leven" uitgegeven, en naar aanleiding
van dat boek schreef De Liefde nu zijn beroemde
brochure : „Waarschijnlijkheid of Zekerheid ?" Een kort
overzicht van den inhoud volgt hier. De schrijver vangt
aan met een bekentenis te doen, namelijk : dat hij een
Christen is door overlevering. Dat verontrust hem echter
niet; integendeel : het verblijdt hem. Zelf zou hij de
kennis van God niet hebben kunnen uitvinden, maar
deze is hem door het voorgeslacht overgeleverd. De
overlevering zegt, dat God zich in vroegere tijden
aan de menschen geopenbaard heeft. Dat vindt hij een
belangrijk bericht, want het tegenwoordige laat hem
onvoldaan. De mensch moet, zal 't goed zijn, de stof
overheerschen, en wordt integendeel dikwijls door de
stof overheerscht, en zijn einde is de dood. Kan
men nu niet lets weten over een bestaan nä den
dood ? Waarschijnlijk wel, zegt de Moderne Theologie,
maar aan wdarschijnlijkheid hebben wij niet genoeg:
wij hebben zekerheid noodig. Tot dusver hebben wij
ons onder het aardsche leed getroost met het uitzicht
op het leven hiernamaals, maar nu roept de Mod.
Theologie ons toe : „Spreek niet van een hiernamaals !
Dat is er misschien niet eens ! Laag, omlaag, 't hart
naar beneden, niemand weet wat boven is !" Men moet
volgens haar niet zoo altijd op reis zijn naar de eeuwigheid, waarvan men toch niets weet, maar liever het
leven zeif tot het doel zijner bestemming maken. Zulk
een redeneering ontkent echter de innigste behoeften
des menschen, en waar het geloof in de toekomst gedood is, daar komt de mensch er vanzelf toe, zijn hart
van de hoogere dingen of te trekken, om in den dienst
van het stof en de vergoding van zichzelven reddeloos
te gronde te gaan. Het waarschijnlijke kan op den
duur niet bevredigen. Indien de Mod. Theologie alleen
tegen een overdreven zorg voor de eeuwigheid te velde
trok, zou de schrijver haar eerste bondgenoot willen
zijn. De beschroomdheid, ja weerzin der orthodoxen,
over 't geheel, om deel te nemen aan de ontwikkeling
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en volmaking der maatschappij, is niet goed te keuren.
De scherpe beschuldiging der Mod. Theologie, dat het
Christendom der rechtzinnigen onbruikbaar is voor de
maatschappij, behoort ons meer te beschamen dan te
verontwaardigen. Vat aan het Protestantisme aanleiding
tot deze menschheid-verloochenende richting gegeven
heeft, is zijne onware opvatting van de toekomst der
menschheid. Het Evangelie leert ons, dat de menschheid
niet bestemd is om deze aarde te verlaten, maar haar
tot in eeuwigheid te bewonen. Men heeft echter nooit
recht geloofd, dat de• mensch Jezus de Christus is,
d. w. z. een Koning op aarde, de Koning der Joden.
Vandaar al die dwalingen. De Schrift opent voor
onzen blik een verschiet op aarde, dat aan de menschheid, met Jezus aan haar hoofd, het toppunt van ontwikkeling en beschaving zoowel als van vrede en
zaligheid belooft. Het is er daarom ook verre van af,
dat de schrijver den tegenwoordigen vooruitgang der
maatschappij met afkeer zou gadeslaan ; hij keurt slechts
den geest af waarin en het doel waartoe deze beweging gedreven wordt; in de beweging zelve stelt
hij levendig belang. Werpt nu een rechtzinnige hem
tegen : „Hoe kunt gij in deze aardsche zaken zooveel
belang stellen, daar gij toch deze aarde verlaten zult?"
zoo luidt zijn antwoord : Dat is zoo, maar — ik kom
weerom ! Of weet gij niet, dat de geloovigen bij Jezus
behooren ? Hij heeft in Zijne opstanding het leven en
de onverderfelijkheid aan het Licht gebracht ; Hij heeft
zich nu voor een zekeren tijd verwijderd, doch komt
terug om Zijn koninkrijk hier op aarde op te richten,
en daarin zullen wij deelen.
Het is openbaar, dat de tegenwoordige maatschappij
van een geheel anderen geest gedreven wordt dan die
uit Jezus is. De drijfveer, welke haar beweegt, is eigenbelang, en de hefboom, waarvan zij zich bij voorkeur
bedient, is. het geld. Als men in deze maatschappij
vooruitkomen wil, dan moet men van Jezus niet of
slechts van ter zijne en als ter sluiks gewagen. Met
al uw talent en bekwaamheid wordt gij toch onge-
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lukkig, zoo gib in plaats van de menschen, Jezus eerst,
en in plaats van geld Zijn welbehagen zoekt. Zulken
bekomen van de maatschappij slechts de kruimkens,
welke daar vallen van de tafel der heeren. En daarvoor
weet hen de Mod. Theologie niet anders te troosten dan
met een waarschijnlijke vergoeding. Daarentegen bevinden zich onder degenen, die door de maatschappij
rijkelijk bedeeld en hoog gevierd worden, vele goddeloozen en ondeugenden. En bij hen tempert de Mod.
Theologie de vrees voor een rechtvaardige vergelding.
Waarlijk, de raad der Mod. Theologie, om deze tegenwoordige maatschappij tot hoofddoel .des 'evens te
stellen, kan niet anders verklaard worden dan uit een
laakbare achteloosheid voor het toekomstig geluk des
menschen. In alle Bingen toch komt het bovenal op
het einde aan. Nu is het er ons allen om te doen,
eenmaal gelukkig te worden, loch het is wreed, ons
een weg aan te raden, die tot dusverre aan duizenden
bewezen is een weg tot ongeluk te zijn. De ervaring
leert, dat men in den regel te stiefmoederlijker door de
maatschappij beloond wordt, naarmate men nuttiger
voor haar is. Daarentegen ziet men duizenden, die niets
of weinig voor de maatschappij zijn, in het bezit van
een klein of groot vermogen een onafhankelijk leven
leiden. — Mozes was een groot man. Hij was onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en heeft zonder
twijfel het zijne tot hare ontwikkeling bijgedragen ;
nochtans heeft hij, om zoo te spreken, zijn carriêre in
de Egyptische, maatschappij bedorven : hij weigerde de
zoon van Farao's dochter genaamd te worden en nam
voor altijd afscheid van dat land. Waarom ? Hij had
een toekomstige maatschappij op het oog, welke hem
meer aantrok. In hem wordt ons als in een beeld aanschouwelijk voor oogen gesteld, hoe men bij het leven
voor de toekomst de tegenwoordige maatschappij met
wijsheid gebruiken, en tevens met niet minder wijsheid
verzaken kan.
De schrijver herhaalt dan : ik geloof in het bericht
der overlevering, dat er een openbaring van God op
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aarde heeft plaats gevonden. Dit geloof bevindt zich
uit den aard der zaak altijd in een eigenaardigen,
geenszins gemakkelijken toestand. Het houdt zich bezig
met een onzichtbare wereld. Meest alle menschen gelooven in het bestaan van zulk een wereld, loch alleen
op grond van een inwonend gevoel, dat door overlevering en opvoeding aangewakkerd is. Nu zijn er
eenigen, die beweren, een of andere uit de kennis der
natuurwetten onverklaarbare verschijning ontmoet te
hebben, maar het is hun zoo goed als onmogelijk, dat
aan anderen te bewijzen. Er blijft hun dus niets anders
over dan geloof in hunne eerlijkheid te eischen. De
wereld is vol menschen, die nooit iets buitengewoons
ervaren hebben, maar hier is een man die verzekert,
wël iets buitengewoons ervaren te hebben. Nu is het
gemakkelijk, zoo iemand toe te voegen : „Gij hebt u
bedrogen !" Maar daarin ligt toch iets onbillijks. Ik heb
lien man vroeger misschien altijd geloofd. Waarom
geloof ik hem dan nu niet? Het bestaan eener onzichtbare wereld begrijpen wij niet, en nog minder hoe zij
op de zichtbare kan inwerken. De Mod. Theoloog
erkent : „Ons geheele leven wordt beheerscht door de
ernstige overtuiging: er is een geheimzinnige wereld
van het oneindige, waarheen uit al ons denken en gevoelen allerlei wegen leiden", — maar is het dan
waarschijnlijk te achten, dat die geheimzinnige wereld
nimmer met de onze in aanraking komt? Ca ik onderzoeken, of de geschiedenis mij ook van dergelijke
buitengewone verschijnselen bericht geeft, dan valt dat
onderzoek bevestigend uit. De geschiedenis van Jezus,
om ons daarbij alleen te bepalen, is vervuld van wonderen en bovennatuurlijke verschijnselen. Maar wat doet
nu de Mod. Theologie ? Zij ontkent ze. En waarom ?
Omdat ze met de natuurwetten in strijd zijn !
En dan vaart de schrijver aldus Voort. „Ik heb reeds
erkend, dat ik een kind der overlevering ben. Toen ik
tot ernstig zelfonderzoek ontwaakte, be y ond ik, dat ik
zonder mijn eigen verdienste lid was van die godsdienstige . afdeeling der menschheid, welke de Christe-
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lijke heet. Ik moet bekennen, dat de vraag nooit bij
mij opgekomen is, of ik er al dan niet in blijven zou.
Een andere vraag drong zich aan mij op : Zal ik mijn
hart en leven aan den Christelijken godsdienst geven ?
Om dat te kunnen doen moest ik weten of zij waar
is, en om dat te weten te komen, begaf ik mij tot het
onderzoek van hetgeen mij de Christelijke traditie overgeleverd had. Het trof mij al aanstonds, dat alles neerkwam op de vraag : Is Jezus uit de dooden opgestaan, of
niet? Dat een mensch, die, na gestorven te zijn, wederom
uit het graf opstaat, ook anderen uit den flood heeft
kunnen opwekken, blinden de oogen heeft kunnen
openen enz., verwondert mij niet. Als die mensch mij
verzekert, dat Hij Gods Zoon is en machtig om zalig
te maken, geloof ik hem. Was nu de opstanding van
Jezus een gebeurtenis geweest, die ten overstaan van
alle bewoners der garde had plaats gevonden, zoo zou
het pleit spoedig beslecht zijn. Doch dat is niet het
geval. De overlevering meldt ons, dat betrekkelijk
weinigen er getuigen van geweest zijn. Die getuigen
nu zijn sedert eeuwen niet meer onder ons. Er blijft
dus niets anders over dan te onderzoeken, of er onder
hunne tijdgenooten ook geweest zijn, die aan hun getuigenis voile geloof geschonken hebben, en dat onderzoek valt allergunstigst voor hen uit : duizenden hebben
hen geloofd, z(545 volkomen, dat zij, in de hoogste
geestdrift ontvlamd, goed en bloed, lijf en leven voor
dat geloof ten offer gebracht hebben. Een gansche
Christenheid is uit dat geloof opgewassen. Voor iemand,
die geen moeite heeft om in bovennatuurlijke verschijnselen te gelooven, kan dat reeds voldoende zijn. Voor
hem, die naar de opstanding Borst gelijk het hert naar
de waterstroomen, is het getuigenis der eerste Christenen
volkomen voldoende, om hem de verrijzenis van Jezus
als feit te doen erkennen. De wetenschappelijke kritiek
echter verlangt, dat dit, getuigenis aan het scherpste
onderzoek worde onderworpen. Hoe gaarne zouden wij
nu even het vermogen bèzitten, van ons achttien eeuwen
te kunnen terug verplaatsen, om navraag te doen bij
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de tijdgenooten der Apostelen ! Dat is voor ons nu
eenmaal een onmogelijkheid, maar die belangrijke taak
is voor ons verricht door Paulus. Hij, een tijdgenoot
der Apostelen, was in den beginne niet alleen hurl
vriend niet, maar zelfs hun vijand. Van vooringenomenheid met hunne leer was hij dus niet te beschuldigen.
Daarbij was hij een der scherpzinnigste geleerden zijns
tijds, waarvan zijne geschriften nog getuigenis afleggen.
Zoo iemand, dan is hij in de gelegenheid geweest, de
echtheid van de opstanding te onderzoeken, en hij
heeft, blijkens zijne brieven, die gelegenheid niet ongebruikt gelaten. Als gevolg daarvan stond hij onwrikbaar in de overtuiging, dat Jezus waarlijk was opgestaan, zoo dat hij aan de Corinthiers schrijft : Indien
Christus niet opgewekt is, zoo is uw geloof te vergeefs, zoo zijt gij nog in uwe zonden. En waarop
beroept hij zich tot staving zijner leer? Op zijn eigen
ervaring bij Damascus ? Ja, ook daarop ; maar hierop
wijst hij vooral, dat de Heer van Petrus is gezien, en
van de twaalven, en van meer dan vijfhonderd broederen op eenmaal, van welke, toen hij dat schreef, het
meerendeel nog in leven was. Dat onderzoek heeft
hem van de waarheid der opstanding zOO diep overtuigd, dat hij zijn gansche leven voor die overtuiging
veil had.
„De Mod. Theologie bestrijdt ook de geloofwaardigheid van het Dude Testament, en meent zich daarbij
op Jezus te kunnen beroepen. Maar ten onrechte. Wij
zien Hem van 't begin van Zijn optreden tot aan Zijn
laatsten ademtocht toe als met de Wet, de Psalmen en
de Profeten in de hand het land doorwandelen. En
Zijn voorbeeld is mij genoeg, om insgelijks in die
Schrift te gelooven. 1k belijd echter dit geloof .niet,
zonder mij de bezwaren bewust te zijn, welke de
kritiek tegen de geloofwaardigheid der Schrift , in den
weg legt, en ik verheel mijn onvermogen niet, om
vooralsnog al die bezwaren te kunnen opheffen ; maar
dat schokt mijn geloof niet. Wat doet het er ook toe,
of de Heilige Schrift in elke letter, tittel of jota feilloos
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is of niet ? Dat raakt den eigenlijken inhoud,piet. Onze
kennis van Gods geopenbaard Wezen, van Zijn raad
en van Zijn wil, hangt niet of van een woord, een
tekst, of zelfs van een bladzijde meer of minder. Ons
geloof steunt op feiten, welke God op aarde heeft
doen geschiederi.
„Er zijn altijd twee hoofdpartijen onder de voorgangers in de Christenheid geweest, die elkander weerspraken : de eene partij verdedigt de Schrift als openbaring Gods, de andere verwerpt haar als een mengsel
van historie en fabelen. Wat moeten eenvoudige menschen nu doen ? Tijd om dat alles te lezen hebben
zij niet; bekwaamheid om het te beoordeelen nog minder. Hier komt nu het inwendig getuigenis des harten
te pas. „Zoo iemand den wil van God wil doen," —
zegt de Heiland — „die zal van deze leer bekennen,
of zij uit God is." Bij zulk een gemoedstoestand heeft
men voor zijn rust en zekerheid weinig behoefte aan
een geleerd, historisch onderzoek. Daar is het genoeg,
dat eenige vrome geleerden, die uw vertrouwen genieten, met geheel de Christenheid u verzekeren, dat
de historie der Schrift onomstootelijk is. Dat er honderden tegenover hen staan, bekommert u niet meer. De
Schrift zelf heeft u op dat verschijnsel overvloedig
voorbereid. Uw hart blijft Jezus als Gods Zoon, als
uwen Zaligmaker liefhebben, al zijn er ook duizenden
onder de oversten en schriftgeleerden, die niet in Hem
gelooven. Dat is voor den eenvtudigen, ongeletterden
Christen, wiens gemoed naar God en Zijne verlossing
dorst, genoeg, om van den grond zijner hope zeker te
zijn. Dat is geen waarschijnlijkheid, want alle twijfel
is hier buitengesloten. De historische echtheid der
Schrift waarborgt de waarheid der gebeurtenissen welke
zij verhaalt, en het inwendig getuigenis bevestigt hare
goddelijkheid. Deze geloofsovertuiging is de ware
zekerheid : zij is de zekerheid aangaande de dingen, die
zeker zijn en ons in eeuwigheid niet zullen begeven." —
De Liefde wist heel goed, dat zijne bestrijding het
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ongeloof niet zou kunnen bezweren, „maar" — zoo
zegt hij — „wij kunnen toch den twijfelende, den door
anderer ongeloof verontrusten geloovige, tot kalmte
brengen, en wij kunnen den onpartijdigen toeschouwer
toonen, dat ons geloof op beteren grond dan een stom
ontzag voor de overlevering steunt."
„Waarschijnlijkheid of Zekerheid" is vele malen herdrukt. De auteur heeft den derden druk nog mogen
beleven. De voorrede is onderteekend „Amersfoort,
Febr. 1864". De brochure was dus in lien winter geschreven, en zOOzeer vervulde hem het onderwerp, dat
hij kort vOOr de verschijning aan zijn oudste dochter
(toen 19 jaar oud en te Stuttgart gelogeerd) er aldus
over schreef : „Gisteren heb ik weer te Amsterdam
gepreekt voor een groot gehoor over Hebr. 12 : 2.
De Heer gaf mij veel te zeggen, en beiden, spreker en
hoorders, hebben gevoeld, dat het Evangelie een kracht
Gods tot zaligheid en vrede is. Wat zal ons ook antlers
troosten bij het voorbijsnellen der jaren met zooveel
wat ons hier lief en dierbaar is, en bij het schrikbarend
toenemen van het ongeloof, de onverschilligheid en de
stofvergoding, dan de groote, onuitsprekelijke vreugde,
welke ons is voorgesteld, van Jezus te zien in Zijne
heerlijkheid en ze te deelen met Hem : een vreugde,
die gewis alle verstand te boven moet gaan, daar Hij
ze 't wel waard geacht heeft, er het kruis voor te
dragen ! De Moderne Theologie tracht wel dezer dagen
met verdubbelde kracht, gelijk Renan in Frankrijk, het
yolk van alle uitzicht op die vreugde te berooven, en
het zal Naar, naar ik vrees, ook wel bij velen gelukken.
Doch ons, God zij geloofd ! maken die aanvallen op
ons geloof, dat geloof nog te vaster en dierbaarder,
schoon er veel is, waarop wij zwijgen moeten, omdat
het geloof uit Zijnen aard arm is aan zulke zicht- en
tastbare bewijzen, als de gevoellooze ervaringsphilosophie
verlangt. Doctor Pierson heeft nu weer een con amore
geschreven werk van twee deelen uitgegeven, waaruit
blijkt, dat hij na al zijn zoeken en onderzoeken het
niet verder brengen kan dan tot de aanneming, dat het
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bestaan van God waarschijnlijk is, terwijl hij gelooft,
dat van de Evangelien alleen de bergrede en eenige
gelijkenissen van Jezus zelven afkomstig zijn, en al het
overige er door de Apostelen bij bedacht is. Nu, dat
za1 natuurlijk aan velen behagen, want een slechtswaarschijnlijke God maakt vanzelf een toekomstig oordeel
onwaarschijnlijk, en waar van het Evangelie niets meer
overblijft dan de bergrede en de gelijkenissen, daar
kan men van het Christendom al zachtjes aan beginnen
afscheid te nemen, om het eerlang geheel of te schaffen,
gelijk de geest des tijds dan toch eigenlijk wil. Wij
naderen den algemeenen afval met rassche schreden.
Doch hoe treurig dit ook aan den eenen kant zij, het
verblijdt mij toch, omdat de afval nu eenmaal de onvermijdelijke tunnel is, waardoor wij tot het heerlijke
land der toekomst komen moeten. Wij moeten ons deze
waarheid der profetie maar recht duidelijk voor den
geest houden, opdat wij niet al te zeer verbaasd en
verlegen worden, als zoovelen, en zelfs zoovele lieve
en knappe menschen, beginnen te twijfelen en ongeloovig te worden. Want de bijna tweeduizendjarige
afwezigheid van alle directe openbaring van Christus
zal al meer en meer velen aan het wankelen brengen
en hen doen twijfelen, of die oude geschiedenissen wel
waarlijk gebeurd zijn. Dat is zeer natuurlijk. Ikzelf gevoel er vaak den invloed van op mijn eigen gemoed,
en zoo 't geen zonde en dwaasheid ware, zou ik soms
tegen den Heer wel eens willen murmureeren, dat Hij
nu al in 1800 jaren niets van Zich heeft laten hooren
of zien. 't Is niet te verwonderen, dat dit aan oppervlakkig geloovigen (en dat zijn toch de meeste geloovigen) begint te vermoeien en te verdrieten. De tien maagden, de wijze zoowel als de dwaze, beginnen slaperig
te worden, omdat de Bruidegom ook zoo lang uitblijft.
Laten wij, die den invloed Bier lethargische omgeving
niet geheel ontgaan kunnen, dan toch zorgen, dat wij
olie in onze lampen hebben, namelijk de olie der liefde
tot Jezus, die toch kan blijven voortbrandcn, al begint
het geloof ook te geeuwen en de hoop zich te rekken."
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Na de verschijning der brochure heeft Pierson in
Maart aan De Liefde een schrijven gericht. De inhoud
daarvan is ons niet overgeleverd, maar wel het antwoord van De Liefde. Dat luidt als volgt :
Aan Dr. A. PIERSON te Rotterdam.
Amersfoort, 4 April 1864.
Weleerwaarde Zeergeleerde Heer !
Toen ik voor eenige dagen uit Londen terugkwam
(waar ik een huis gehuurd heb, dat wij met Mei
moeten betrekken), vond ik uwe aangename letteren
van 22 Maart, waarop ik eerst nu tijd vind in haast
(wegens allerlei bezigheden aan een emigratie verbonden) met dankzegging te antwoorden. Gij zijt volkomen gerechtvaardigd wegens uw stilzwijgen over
mijne brochure. Vergun mij op de beide vragen, welke
gij mij doet, bij later gelegenheid, hetzij per missive,
hetzij in druk, terug te komen. De noodige rust en
tijd ontbreken er mij thans toe. Laat het mij nu alleen geoorloofd zijn te sluiten met de uitdrukking van mijnen
hartelijken en biddenden wensch, dat gij terug komen
moogt van zulk een beschouwing van Jezus, welke ik
niet anders dan als een voor Hem vernederende en
voor ons grievende miskenning van Zijnen hoogheerlijken persoon aanmerken kan. 1k bid van God, dat gij
met uwe uitnemende gaven ons yolk ten goede moogt
behouden worden. Maar, -helaas ! welke oprechte gevoelens van achting en genegenheid voor uwen persoon
mij ook bezielen, gij drijft de zaken thans tot het
droevig alternatief, dat wij Of met het Christendom, Of
met u breken moeten, en hierbij kan ik in de keus
geen oogenblik aarzelen. Gij noodzaakt mij en — God
weet, hoe smartelijk mij dit is, die u en de uwen
steeds als waart gij mijne maagschap heb liefgehad —
u als verderfelijk voor het yolk te beschouwen. Gij
zijt te verstandig en te billijk, om dit onverdraagzaamheid te kunnen noemen. 1k zou karakterloos zijn, zoo
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het tegendeel bij mij plaats vond. Ik kan niet gelooven,
dat een ander zalig kan worden met een godsdienst,
waarmede ik geloof, dat ikzelf zou verloren gaan. Er
blijft ons niets antlers over dan onze kinderen, onze
vrienden en al wat wij liefhebben, tegen u te waarschuwen. En gij moet hetzelfde doen tegen ons. Dit
is, helaas ! „de groote ergernis", waartoe het nu
tusschen ons gekomen is. Ik kan wel eens bij mijzelven vragen : Was dat wel noodig geweest? Is Dr. Pierson
misschien wat al te haastig geweest, om zich in den
nieuwen stroom te werpen ? Zal hij niet misschien
over 20 jaren, als al het nieuwe van al dat nieuwe
eens of is, en vele teleurstellingen Otirtel and Schleier
entzwei gerissen haben, zal hij dan niet misschien met
weemoed tot zichzelven fluisteren : Hoevele noodelooze
tranen en smarten en kostbare offers hadden kunnen
voorkomen worden ? Maar de tijd zal het leeren. Wij
moeten nu elkander in de handen van God overgeven.
Hij zal wel weten, ons op onze plaats te brengen. Dat
troost mij ook bij de gedachte aan u. Hij is al zoo
dikwijls miskend geweest : Hij kan er ook dit nog wel
bij dragen en tevens den dwalende tot inkeer en behoudenis Leiden.
Ik ben met oprechte heilbede voor u en uw huis,
Uw dw. dienaar en oude vriend,
J. DE LIEFDE.

Op den 19den April d. a. v. had De Liefde een
lang onderhoud met Pierson, maar onder vier oogen.
Gelijk er in De Liefde's hart groote toegenegenheid
was en bleef voor Pierson als mensch, zoo droeg ook
deze wederkeerig hem achting en sympathie toe. Ten
bewijze daarvan nemen we hier over, wat Pierson
over hem geschreven heeft : 1 ) „De Liefde was een
man van talent bij uitnemendheid, een Bier armen die
1) Oudere Tijdgenooten, P. N. v. Kampen en Zoon te Amsterdam, 2e dr.,
1904, blz. 111,
De Liefde

19
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alles hebben gekregen, een Bier zwakken die alles
vermogen. Schrijver, redenaar, dichter, komponist, humorist en theoloog, bij afwisseling of tegelijk, was hij
rusteloos werkzaam naar de groote verscheidenheid
van zijn aanleg. Ook hij was, als Da Costa en Capadose, klein van postuur, een zekere hoekigheid met
groote bewegelijkheid verbindende. Zijn echt en open
Hollandsch gelaat tintelde van meer zuidelijke levendigheid. Gelijk bij vele anderen, verjoeg een zekere
aangeboren nuchterheid ook bij hem de mystiek en
eenig dwepen in geenen deele. Hij behoorde tot de
karakters, naar wier grondtoon de meesten vruchteloos
schijnen te vragen : rijke capriccio's van de natuur, vol
verrassingen en oorspronkelijke wendingen, en wier
rhythmus nooit iemand in het oor heeft bewaard, om
welke reden het evenwel niet ophoudt een rhythmus
te zijn. Hij had een scherp oog voor het komiscfie in
de wereld en was bij uitstek goedlachs. Als hij het ontdekte, moest hij zijn lachiust botvieren, in weerwil van
al de deftigheid die de omgeving toevallig mocht schijnen
te eischen. Benepen, afgepast, berekenend kwamen
in zijn woordenboek niet voor. Hij droeg het hart op
de tong. Toch kan men niet beweren, dat zijn natuurlijkheid het gevolg was van een ongeschokt godsdienstig
geloof. Misschien was hij uit geheel zijn kring, ik zeg
niet het meest toegankelijk voor, maar zeker het meest
onder den indruk van de aanvallen die tegen het
supranatureele werden gericht. Zooveel ik weet, was
twijfel niet zijn deel, maar wel smart, een sterk aangrijpende smart, over de geringe algemeene bewijskracht
van die bewijzen die voor hem persoonlijk voldoende
waren, om den twijfel te weren. Dat God eens, in
letterlijken zin, gesproken had tot den mensch, stond
voor hem vast, maar waarom was dit zoovele honderden
van jaren geleden ? Waarom scheurde thans nooit het
gordijn der wolken ? Was het heden niet noodiger,
niet onontbeerlijker dan ooit, bij het dagelijks aangroeiend getal der ongeloovigen ? Zulke vragen bestormden zijn gemoed en dat bij toeneming, naarmate
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uit den eigen kring van het Rêveil jonge mannen 9
te voorschijn traden, die het geloof der ouders niet
konden omhelzen. Indien de Allerhoogste nog eens
sprak uit zijn Hemel, als in de dagen van ouds ! Die
verzuchting welde bij hem op uit een gevoel, dat het
geestige van zijn stijl plaats deed maken voor den toon
van diepe aandoening. Misschien had hij beter gedaan
met zich in deze theologisch-apologetische vragen niet
te verdiepen, om in stede daarvan zich te plaatsen voor
zijn klavier, een nieuw lied te dichten en tegelijk te
komponeeren, in den geest van dat „o Daar te zijn,
waar nimmer tranen vloeien", of van dat „Waar is des
Kristens vaderland ?" liederen, die, — faalt mijn herinnering niet, want ik oordeel naar indrukken, lang geleden ontvangen, — De Liefde hadden kunnen stempelen
tot een Nederlandschen Gellert, indien zijn dichterlijke
ader milder had gevloeid."
De g.eschiedenis van Jozef.

In 1864 verscheen van De Liefde nog een geschrift
van geheel anderen aard. De titel luidt : „De geschiedenis van Jozef, voor kinderen berijmd, in twaalf zangen."
In de voorrede zegt hij : „Het is nu bijna twintig jaren
geleden, dat ik dit berijmd verhaal voor de kinderen
schreef. Ik weet niet wat er de oorzaak van is — maar
het is eerst nu uit een bundel oude papieren te voorschijn gekomen. Mij dunkt, het zou onbillijk zijn, het
thans niet in het licht te geven. De kinderen, voor wie
ik toen ter tijd dit gedicht schreef, zijn thans wel geen
kinderen meer, en ik verlang dan ook volstrekt niet,
dat zij het lezen, maar velen hunner hebben misschien
nu zelf kinderen, en voor die kan het boekske wellicht tot zegen en genot zijn. Willen echter de ouders
het ook nog lezen, ik heb er niets tegen. Misschien
verschaft het toch ook hun nog een oogenblik van genoegen. Want wie, die de geschiedenissen der Schrift
niet voor fabelen houdt, kan zonder genot de geschiedenis van Jozef lezen, al leerde hij ze ook reeds op
1) Daaronder ook A. Pierson zelf.
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den schoot zijner moeder kennen ? En zoo besluite dan
dit boekske, dat ik nog even veiör mijn vertrek naar
den vreemde [Engeland] voor de pers gereedgemaakt
heb, de reeks van kindergeschriften, waarmede ik van
tijd tot tijd de vaderlandsche jeugd heb mogen onderhouden. Dat de kinderen mijns yolks het als een vriendelijke gift ten afscheid ontvangen ! Dat zij er uit leeren
mogen, gelijk Jozef, in den weg des geloofs en der
vreeze Gods te wandelen, is de hartelijke wensch,
waarmede ik hun deze afscheidsgift toereik."
De eerste zang van dit aardige, leerrijke, maar veel
te weinig bekende boekje vangt aldus aan :
In 't vruchtbaar land van Kanaan,
Alwaar Jordaan en Kedron vloeien,
Leefde eens een goed, rechtvaardig man,
Die tenten had, en goud, en koeien.
Twaalf zonen vormden zijn gezin;
De jongste heette Benjamin.
Zijn naam was Jakob. Hij aanbad
Zijns vaders God van ganscher harte,
Die hem zoo rijk gezegend had,
Zoo vaak verlost uit nood en smarte,
Hem Kanaan had toegezeid
Ten erfdeel tot in eeuwigheid.

In den zesden zang, „Jozef voor Farao", verhaalt de
dichter als volgt van de toovenaars:
De toovenaren komen,
Met tabbaards wit en rood,
Met breedgeplooide zoomen,
Met mutsen spits en groot.
Zij buigen statig neder,
Zij buigen zus en zoo,
En buigen zich al weder
Voor koning Farao.
Zij plaatsen zich in rijen,
Voor koning Faroos oog,
De handen in de zijen,
De mutsen steil omhoog:
„O vorst! wij zijn gekomen,
Gehoorzaam aan uw macht;
Vertel ons uwe droomen,
De droomen van deez' nacht!
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„Wij zijn die wijze mannen,
Zoo kundig en zoo knap!
Wij kennen 's hemels plannen
En 's menschen wetenschap.
Wil ons uw droomen zeggen ;
Hoe wonderbaar 't ook zij,
Wij wet€n ze uit te leggen
Door onze tooverij."

Het slotvers (het boekje telt 75 bladz.) luidt aldus :
En Jozef bleef in macht en eere bloeien;
Hij was tot heil voor koning en voor land;
Hij mocht zijn huis bevestigd zien en groeien,
Gelijk een boom, in vetten grond geplant;
En toen de dood ontbond zijn aardsche boeien,
Gaf hij zijn ziel in 's Heeren trouwe hand ;
En moe en zat van 's levens last en luste,
Ontsliep hij zacht voor 't land der eeuwge ruste.

Laatste Geschriften.
De geschiedenis van Jozef was het laatste van De
Liefde's kindergeschriften. Wat er verder van hem voor
kinderen verschenen is, bestaat uit herdrukken en
overdrukken. Vooral de verhalen uit het tijdschrift
„Timotheus" zijn meermalen herdrukt. Afgezien daarvan
zijn er na 1864 nog eenige geschriften van hem in 't
licht gekomen, en die ga ik nu kortelijk bespreken, voor
zoover ze nog niet genoemd zijn.
Daartoe behooren dan in de eerste plaats een „zestal
leerredenen", door hem in Febr. 1865 te Londen voor de
Nederlandsche pers in gereedheid gebracht, loch pas in
1867 in 't licht verschenen. Hij schreef ze „op herhaald
en vriendelijk verzoek" van zijne vrienden. De onderwerpen, door hem in deze zes leerredenen behandeld, zijn :
De eisch des Evangelies ten eeuwigen leven (tekst
Rom. 10 : 9 en 10) ; De geschiedenis van het geloof van
Rachab (tekst Joz. 6 : 25); Gods vermaning tot bekeering
van de heidensche onwetendheid (tekst Hand. 17 : 30);
Gods zegen in Abraham over de Heidenen (tekst
Gen. 12 : 3b) ; De verschijning van den verrezenen
Heer aan Maria Magdalena (tekst Joh. 20 : 11-17)
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en De zelfontlediging Gods in;de gestalte eens menschen
(tekst Filipp. 2: 6-8).
In 1867 verscheen bij J. P. van Dijk te Zwolle een
boek (194 bladz.), getiteld : „De zeven gewetens. Met
gebeurtenissen uit het dagelijksch leven opgehelderd,
door J. de Liefde. Naar het Engelsch door Broeder
Jonathan." In de uitgave daarvan was de auteur niet
gekend. Zelfs was hem geen exemplaar van de vertaling gezonden. Over die handelwijze was hij zeer
ontsticht. Had men hem vooraf geraadpleegd, dan zou
hij 't boek voor Nederlandsche lezers meer geschikt
hebben gemaakt. Wat den inhoud betreft volsta ik met
de mededeeling, dat in het boek gehandeld wordt over:
een onkundig-, het slapend-, het dwalend-, het toegeschroeid-, het beschuldigend-, het wrekend en het
rein geweten. Waarschijnlijk heeft men die zeven stukken
te beschouwen als even zoovele artikelen, gediend
hebbende voor een Engelsch tijdschrift.
In hetzelfde jaar ving men aan met de uitgave van
het werk : „Vruchten des geloofs, ingezameld op den
akker van het Protestantisme door J. de Liefde. Uit
het Engelsch door G. Jaspers." Uit den algemeenerr
titel schijnt te blijken, dat de uitgave bij stukken is
geschied en in 't geheel 10 jaren gevorderd heeft. Ik
kom op dit werk terug, als ik De Liefde's arbeid voor
de Engelsche pers beschrijf.
In 1869 verscheen bij H. de Hoogh en Co. te Amsterdam : „Het leven van onzen Heer, naar de vier
Evangelien zooveel mogelijk in tijdrekenkundige orde
gerangschikt, door S. J. Andrews, uit het Engelsch
vertaald onder toezicht van J. de Liefde." Van dit boek
verklaart De Liefde in de voorrede : „Het is als het
ware een beknopte Evangelische bibliotheek, waarin
men een rijken schat van wetenswaardige zaken, alle
strekkende tot verduidelijking van het leven onzes
Heeren, bij elkander vindt." Het boek telt 389 bladzijden, is rijk van inhoud en was zonder twijfel voor
velen bij de overpeinzing van 's Heeren leven tot voorlichting.
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Het laatste werk van De Liefde voor de Nederlandsche pers is geweest : „Levensschets en gedachten van
Immanuel Gottlieb Kolb." Een paar maanden voor zijn
overlijden maakte hij kennis met het oorspronkelijke,
Duitsche werk. De frischheid van beschouwing, de
diepte der gedachten en vooral de juiste aanwijzing
der ware oorzaken van een kwijnend, machteloos Christendom, grepen hem (volgens het voorbericht) dermate
aan, dat hij verklaarde, tranen te hebben gestort Dij de
overweging, hoezeer men door gebrek aan ernsT van
Goddelijke krachten wordt beroofd, die ons zoo mildelijk in Jezus Christus zijn geschonken. Zoo was het
dan ook geen wonder, dat hij, hetgeen hij voor
zichzelven heilzaarn bevonden had, ook aan anderen
wenschte merle te deelen. Zoo ontstond dit geschrift,
waarin hij in beknopten vorm het oorspronkelijke heeft
samengevat, en dat kan beschouwd worden als De
Liefde's laatste getuigenis van de hooge noodzakelijkheid van een nauwgezet Christelijk leven. — Over nog
een ander Duitsch geschrift, dat hem eveneens in zijne
laatste levensdagen bezig hield, een voorlezing van
Kemmler over „Het Christelijk ideaal der toekomst",
is boven (blz. 250) reeds gesproken.
In hetzelfde jaar waarin De Liefde overleed, verscheen nog van hem een klein geschrift, waarover straks
iets zal gezegd worden. De titel is : „Over steen." —
Ook na zijn heengaan zijn er nog geschriften van hem
in 't licht verschenen, maar alleen verhalen. Daartoe
behooren : „Clement Carew of eene eerste zonde en hare
gevolgen", vertaald uit het Engelsch, een zeer belangrijk verhaal, en „De Arke Noachs en andere nagelaten verhalen". Ht lijdt wel geen twijfel, of ook de
acht verhalen, in dat boekje bijeengebracht, zijn aan
Engelsche tijdschriften ontleend. Het eerste van die
acht heeft veel overeenkomst met „Een droom voor
slapenden en wakenden" (zie blz. 252). — Of het
verhaal van De Liefde : „Het lot in de klingelbuil",
een overdruk dan wel oorspronkelijk is, heb ik niet
kunnen uitmaken.
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Arbeid voor de Engelsche pers.
Een blik op de lijst der geschriften van De Liefde
doet zien, dat na kennismaking met Engelsche uitgevers in 1854 het aantal zijner Nederlandsche pennevruchten allengs verminderde. Daarentegen ving weldra
zijn arbeid voor de Engelsche pers aan, en het duurde
niet lang, of deze ging op een goed deel van zijn tijd
beslag leggen. The Postman's bag (De oude Dina),
The Pastor of Gegenburgh (Des Christens Ontvangst
en Uitgaaf), The Military deserter (De Vluchteling),
The Peacemaker (De Vredemaker) en andere verhalen
baanden hem den weg. Men engageerde hem voor het
tijdschrift „Good Words" en de uilgevers van „Dublin
University Magazine" plaatsten met ingenomenheid een
artikel van hem in hun tijdschrift. Gemakkelijk viel
hem, vooral in den aanvang, het schrijven voor de
Engelsche pers geenszins. Hij zeide daarover eens : „Het
wemelt hier van bekwame, talentvolle auteurs. Als ik
de werken van sommigen lees, ontzinkt mij soms de
moed, bij de gedachte : daar kan ik nooit mee wedijveren !" Uitgevers, schrijvers en lezers moedigden
hem echter aan. Men vond, en dat bevreemdt ons niet,
dat hij iets ongemeens had ; iets, dat men zoo niet bij
Engelsche schrijvers vond. Het hooge honorarium was
ook een factor, welke meetelde. Daarom bepaalde hij
zich ook nagenoeg geheel tot tijdschriften : voor artikelen
in periodieken toch werd men beter betaald dan voor
boeken. Deze werden slecht betaald, tenzij de schrijver
zich eerst door artikelen in tijdschriften naam gemaakt
had. In het jaar 1861 werkte De Liefde reeds voor
vijf tijdschriften. ')
Ook kleine geschriften van hem, traktaatjes en vooral
verhalen, vonden grage afnemers. Ik vind aangeteekend,
dat hij in Oct. 1862 voor „Good Words" schreef het
verhaal : William Kromhout, De Plattelands-Heelmees1) Leisure Hour, Sunday at Home, Good Words, Family Treasury en
British Messenger, waarbij later nog kwam het tijdschrift Sunday Magazine: tijdschriften met 30 tot 150 duizend inteekenaren.
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ter (Country Surgeon), Peter Barends de meesterknecht,
The. Saving Wife (een verdicht verhaal), The little
screw (Thomas Kruk) en The two Bible 's. Doch — dat
werk bracht ook al zijn kruis merle. Zoo had b.v. de
redacteur van „Good Words" zijn Plattelands-Heelmeester dermate besnoeid, dat De Liefde nauwlijks zijn
eigen werk herkende. Geheele hoofdstukken waren
er uit weggelaten en al het positief Christelijke was er
uit verdwenen. In het origineel was de held van het
verhaal door hem voorgesteld geworden als een Christelijk jonkman, die aan den voet van het Kruis geleerd
had alles te verloochenen, om te kunnen liefhebben,
maar in het verminkte verhaal was hij een goede
jongen geworden, die uit goedhartigheid er ongelukkig
afkomt en eindelijk van hartzeer sterft. Dat hij een
Christen was, kon men aan geen enkel woord bespeuren. Geen wonder, dat de auteur schreef : „Ik had
wel willen gaan zitten schreien, toen ik het gelezen
had". Voor zulk schrijversleed is geen troost. Maar
ja toch, want op de aangehaalde woorden laat De
Liefde volgen : „Ach, wat is het toch moeilijk, met
Jezus door de wereld te komen ! Maar — zooveel te
gemakkelijker ook in den hemel te komen."
De Liefde's pennevruchten maakten over 't geheel
in Engeland grooten opgang, vooral de „story's", waarvan hij er niet genoeg kon leveren. Eenige van die
verhalen zijn in onze taal overgebracht en die vertalingen zijn meerendeels opgenomen in Gerdes' Zondagsblad. Op verzoek van den uitgever van „Good Words"
bezocht hij in het voorjaar van 1863 onze bedelaarskolonies (Ommerschans, Veenhuizen, Frederiksoord en
Willemsoord) en gaf hij daarvan een beschrijving in
dat tijdschrift. Deze werd als een meesterstuk in dat
genre bewonderd. De groote lof deed hem deze uitboezeming slaken : „Och ! en ik was zoo bang, dat
het opstel niet deugen zou ! Wat is de Heer genadig
voor mij, dat Hij mijne pen bestuurt, zonder dat ik
het weet." Een volgend artikel van hem over de
Rijnsche Zending voldeed eveneens bijzonder.
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In Mei van dat jaar engageerde de redacteur van
„Good Words" De Liefde voor zijn nieuwe tijdschrift
„Christian Work throughout the World" als hoofdreiziger voor zijn tijdschrift, dat het hoofdorgaan moest
worden voor het belangrijkste, dat er op 't gebied van
Inwendige Zending in de geheele Christenheid gebeurde. De redacteur wilde niet meer afhankelijk zijn
van menschen die berichten zonden, maar stelde lieden
aan die ze gingen halen. Aan dat gewichtig werk was
een ruime bezoldiging verbonden en gedurende een
aantal maanden drukten nu de geldelijke zorgen eens
niet. „Laten we niet verzuimen" — zoo schreef hij
aan de zijnen — „in deze genadige uitkomst de hand
van onzen God dankbaar op te merken. Wie weet,
hoeveel engelen het in deze aangelegenheid om
onzentwil druk gehad hebben !" Het werk bestond
hierin, dat hij de voornaamste liefdadige inrichtingen
op het vasteland van Europa moest bezoeken en daarvan een beschrijving geven. Nog in 1863 ving hij de
groote rondreis aan, en in het volgende jaar werd zij door
hem voortgezet en ten einde gebracht. Het was een
zeer vermoeiende arbeid, niet alleen wegens de verre
reizen en de bezichtiging der inrichtingen tot in de
onderdeelen, maar ook omdat stapels verslagen en
statistieken moesten worden doorworsteld. In het geheel
werden van de menigte inrichtingen, welke er in de
onderscheidene deelen van het vasteland gevonden
werden, zes en twintig door hem bezocht, en van die
heeft hij er vijftien beschreven. Zijne opstellen werden
achtereenvolgens in het tijdschrift afgedrukt en in
1865 afzonderlijk uitgegeven in twee deelen, elk van
ongeveer 400 bladzijden. De hoofdzakelijke inhoud is
te vinden in het boek „Vruchten des geloofs".
Toen dat groote werk volbracht was, vond De Liefde
weer anderen arbeid voor de Engelsche tijdschriften,
en dat ging zoo maar voort zoolang hij in Engeland
was. De uitgevers bleven vragen en hij was als een
bron, die te rijkelijker geeft hoe meer men er uit put.
Zijn zoon Jacob ontwikkelde zich allengs tot letter-
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kundige en in 1867 schreef hij samen met zijn vader,
o. a. voor het tijdschrift „Sunday at Home". Eenigen
tijd later, toen het schrijven den vader zwaar begon
te vallen, assisteerde hem zijn oudste dochter. Hij
dicteerde en zij schreef op. Zoo hield hij zich aan den
gang; „moede, nochtans vervolgende". Hij schreef aan
iemand in die dagen : „Niets dringends te doen te
hebben is voor krachtvolle mannen geen zegen. Er
behoort veel sterkte van karakter en kracht van wil
toe, om zichzelven uit be ginsel een drang te geven,
welken men uit de omstandigheden niet meer bekomt.
Slechts weinige geesten zijn mannelijk genoeg, om dien
strijd met moed door te zetten. Maar zulke mannelijke
geesten zijn ook ware koningen. Zij regeeren de stof.
De omstandigheden beheerschen hen niet; integendeel,
zij beheerschen de omstandigheden. Zulke koningen
zijn veel waard in het rijk van Christus, en de duivel
heeft een hekel aan hen. Als hij kans ziet hun een
stil, gemakkelijk leven te bezorgen, laat hij het niet."
In het Familiegaeiligdom.

We zetten den toegang tot het familie-heiligdom niet
wijd open, maar slaan slechts om een hoek een blik
naar binnen. Wat was er een innige en hechte band,
die dezen man en vader verbond met gade en kroost!
Hoe trouw gingen zijne gebeden met die van zijne gade
op voor het tijdelijk en eeuwig welzijn hunner kinderen,
en hoe ernstig vermaande hij een ieder van hen, om
toch de goede keuze te doen. Zoo schrijft hij aan een
van zijn zonen : „D it leven is zeer kort. Uwe bestemming
is, om in de eeuwigheid aan de zijde van den Hemelschen Koning in heerlijkheid te pralen. Maar gij zult
die heerlijke bestemming missen, zoo gij er u hier
niet toe voorbereidt. Gods eeuwige wet is : wat gij zaait,
zult gij ook maaien. Geef uw hart aan Jezus en begin
van dat punt uit te leven. Gij ziet u omringd van allerlei ijdelheid en dwaasheid. Begin de ijdelheid en dwaasheid daarvan in te zien. Het leven is ernst, bij al het
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vroolijke dat het aanbiedt en dat God er bij geeft. Maar
des levens genot is niet des levers hoofdzaak. De
hoofdzaak is : met het aangezicht des harten hemelwaarts gekeerd Jezus to verwachten. Daarbij kan men
eerst recht vroolijk zijn."
Het huwelijk van De Liefde en zijne gale is gezegend geworden met elf kinderen. Hun bezit hebben
zij inderdaad als een grooten zegen beschouwd. Veel
moeite en zorgen zijn, in verband met dat talrijk kroost,
hun deel geweest, maar zij hebben die zonder murmureeren gedragen. De engel des floods is meermalen
bij hen binnengetreden, maar zij hebben verstaan, dat
zijn komst was met vrede. Zijn eerste komst viel op
1 April 1854. Toen nam hij den kleinen Hendrik merle,
ruim een jaar oud. Dat berichtte De Liefde aan zijn
oudste zuster, met de volgende woorden : „Onze kleine
Hendrik is bij de engeltjes, bij den Heer. Nog even
voor zijn heengaan sloeg hij de oogen naar boven en
hief de handjes omhoog. Daar zag hij zeker wat wij
niet zien konden. Wij verheugen ons in tranen, wij
weenen met blijdschap." In den „Almanak voor Hart
en Huis" (1855) staat een gedicht van De Liefde op
den flood van dat kind. We nemen hier het eerste en
laatste couplet op :
Ons jongste zoontje is gestorven!
Mijn vrienden, ach! dat valt ons zwaar.
't Was met niet minder vreugd verworven,
Dan of 't ons eerste kindje waar.
Zes kindren had ons God gegeven,
Een frisschen bloemhof om ons heen,
Maar hij, de zevende der zeven,
Was zevenvoudig afgebeén.
En nu, ons zijn nog zes gebleven,
Hun liefde lenigt de oudersmart,
Maar toch, de zevende der zeven
Woont met die zes in 't ouderhart.
En vaak als de avond is gekomen,
Zien we op naar 't blinkend sterrenheer.
Daar heeft hem Jezus opgenomen;
Goddank! — wij zien hem spoedig weer.
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De dood, zooals ik zeide, heeft zijn bezoek meermalen herhaald, en hij deed dat zoowel te Londen als
te , Amsterdam. We zullen daarvan niet in het breede verhalen, maar als we nu jets gaan mededeelen uit nagelaten brieven van De Liefde aan zijne kinderen en anderen, zullen we er toch niet geheel van kunnen zwijgen.
Op 23 Juli 1854 schreef hij uit Glasgow aan zijn
oudste dochtertje Bertha, die toen 13 jaar oud was :
„Een klein briefje voor u, mijn lief dochtertje ! Uw lief
briefje uit Hilversum heeft mij recht veel pleizier gedaan.
Ik was wat verrast ! 0, ik wilde, dat gij bij mij geweest
waart, toen ik door de Hooglanden reisde. Wat is het
daar schoon en hoe heerlijk heeft de Heer dat alles
gemaakt ! Hooge groene heuvelen en watervallen en
fraaie buitenplaatsen. Doch het schoonste van alles is
hier, dat het y olk den Heer vreest. Toen ik in de boot
aan tafel zat, verzocht de hofmeester mij het gebed te
doen. Wat zegt gij daarvan ? Dat ziet men in Holland
en Duitschland niet. Ik denk gedurig aan u alien.
's Avonds in mijn gebed begin ik met u en eindig
met Ida."
Ida, in 1851 geboren, groeide voorspoedig op, en
maakte in 1864 den overtocht naar Londen mede. Daar
werd zij in Augustus van datzelfde jaar aangetast door
typheuse koortsen, en deze sleepten haar ten grave.
Dat was een groote smart! De vader schreef daarover
aan de familie te Goes : „Na een hevige worsteling
tegen den dood ontsliep zij kalm en zacht in Jezus.
Ja, in Jezus ! want in hare bewuste oogenblikken beleed
zij Hem nog als haar eenige grond en hoop. Heden
(4 October) hebben wij het dierbaar opstandingszaad
aan de aarde toevertrouwd. Wij zitten nu als verslagen
bij elkaar. Toch zijn we goedsmoeds. Wij hadden haar
zoo lief ! Zij begon zoo hoopvol te ontwikkelen ! Zij
was zulk een verstandig, vlug, handig en practisch
meisje ! Doch zij is niet dood — zij leeft Gode. En
wij zullen haar weldra weerzien bij Hem, lien wij uit
den hemel verwachten."
We veroorloven ons nog enkele andere aanhalingen uit
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brieven. Aan zijne zonen Jacob en Willem (toen 13 en
11 jaren oud) schreef De Liefde op 10 Aug. 1859 uit
Beeslack : „Hoe maken mijne lieve jongetjes het toch ?
Dagelijks en ook dikwijls in mijne nachtwaken denkt
pa aan u, mijn lievelingen, en nimmer lig ik op mijn
knieen voor mijn God en Heiland, of ik smeek Hem,
dat Hij u toch recht gezond en voorspoedig doe opgroeien en uwe lessen op school zegene, maar bovenal,
dat Hij u helpe vastelijk in den Heere Jezus te gelooven als uwen eenigen Zaligmaker, en Hem eerlijk
en oprechtelijk lief te hebben, daar Hij u zoo onuitsprekelijk liefheeft, want Hij heeft u duur gekocht, en
wat men duur koopt, daar stelt men veel prijs op, al
heeft het ook in zichzelf geen waarde, maar om den
prijs lien men er voor gegeven heeft. Gij moet dat maar
vastelijk gelooven, dat de lieve Jezus u hartelijk liefheeft, veel meer en veel hartelijker dan ik — en wat
zou ik niet reeds doen, om u voor tijd en eeuwigheid
gelukkig te maken !"
Op 31 Augustus van hetzelfde jaar schreef hij uit
Aberdeen aan zijn oudsten zoon Johannes, een veelbelovend jongeling : „Als gij dezen ontvangt, viert gij
uwen 17den verjaardag. God de Heer zegene u, mijn
zoon, naar lichaam, ziel en geest ! Mijn vaderhart is
van blijden dank tot onzen lieven Heiland vervuld, die
u tot dusverre gespaard heeft en ons de vreugde vergunt
van u nog in ons midden te zien. Hoevele ouders
hebben dat voorrecht niet mogen smaken! Hoe menig
vader weent bij het graf van zijn zoon ; hoe -menige
moeder zegt op droeven toon : Had de flood mij niet
beroofd, dan drukte ik nu een jongeling aan mijn
moederhart ! — Gij zijt nu de kinderjaren uitgetreden.
Het leven begint van lieverlede voor u meer ernst en
beteekenis te krijgen. Maar ook de verleidingen en
verzoekingen worden gewichtiger en meer beteekenend.
Gij komt al meer en meer aan den tweesprong te staan,
en zult moeten kiezen, of gij ter rechter- of ter linkerhand
wilt inslaan. Teel van 'tgeen gij in dit tijdperk beslist,
wordt voor uw gansche leven, ja voor de eeuwigheid
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beslissend. 1k wensch en bid u van harte toe, dat gij
het gewicht dezer opmerking recht .levendig bereft.
Tot dusverre waart gij zorgeloos en onbezorgd. De
Schrift vraagt : Waarmede zal de jongeling zijn pad
zuiver houden ? Zij antwoordt : Als hij dat houdt naar
Uw woord. En gij weet, wie het Woord Gods is. Als
gij Jezus niet tot uw deel en leidsman kiest, zult gij
gewisselijk een dwalend jongeling en een dwaas man
worden. En dat verhoede God ! Het is mijn innige
vaderbede voor u, dat gij in dit jaar tot een besliste
keuze komen moogt om Jezus te volgen. Hierin is alles
opgesloten. 1k wensch u gezondheid, voorspoed, hell
en vreugde toe, met al die liefde, waarmede een teeder
vader zulks zijn kind kan toewenschen, maar dat alles
ligt te zamen vereenigd in dien 66nen naam : Jezus !"
Het nu volgende is een fragment van een brief, geschreven uit Amsterdam op 17 Sept. 1860 aan hunne
tweede dochtqr Mico (Maria Jacoba), destijds een zestienjarig meisje en op school te Cleef : „Gij klaagt over
het contrast tusschen hetgeen gij zijn moet en werkelijk
zijt. Zoo dikwijls vraagt gij : waar zijn mijne vruchten ?
En in Johannes hebt gij gelezen : Een iegellk die uit
God geboren is, zondigt niet. Vooreerst moet ik u
zeggen, dat gij genoemd contrast tot aan uwen dood
zult blijven opmerken, zoolang gij op 'tgeen er al zoo
in uw hart oprijst blijft letten. Dit lichaam, lieve kind,
is een lichaam der zonde. Daarin zullen nu eens lieflijke en dan weer hatelijke aandoeningen oprijzen, al
naargelang de wisselingen des vleesches dat medebrengen. De vraag moet dus niet zijn : wat rijst er in
mij op ? maar : hoe zal ik het booze terugdringen en
het goede aankweeken ? Dat is des levens strijd en
taak, en dien strijd zult gij tot uwen laatsten ademtocht
te voeren hebben. Ook over tien, twintig, dertig jaren
zullen nog gedurig booze dingen en begeerlijkheden
in u opstijgen. Maar zoo gij niet nu reeds begint ze
te keer te gaan, zullen ze alsdan uwe meesters zijn.
Begint gij echter nu reeds er tegen in te werken en
u tot het goede te dwingen, door b.v. met geweld
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vriendelijk te zijn waar gij lust hebt tot gemelijkheid,
dan zult gij de kracht van dat booze allengs verlammen, zoodat het al minder en minder sterk bij u opwelt en het goed-zijn u gemakkelijker wordt. Om nu
in deze oefening te voiharden, hebt gij Jezus noodig,
die 1°. bij elken val u weer opricht en alles uitwischt;
2°. u moed en kracht geeft om voort te gaan, en 3°.
u eindelijk de overwinning belooft. Dat gij soms of
vaak het onderspit delft, is wel droevig, maar niet
hopeloos, zoo gij maar volhardt en alles met Hem bespreekt, evenals een kind op school, dat bij elke fout
weer bij den meester komt, om terechtgeholpen te
worden. De meeste Christenen houden moedeloos op
met strijden, omdat zij vergeten, dat de genade een
school is. Zij denken, dat, nu zij nog niet volmaakt
heilig zijn, alles verloren is. Maar wij moeten blijven
gelooven, dat wij niet verloren zijn, al schieten wij ook
veel te kort, opdat wij al oefenende minder en minder
te kort schieten. Wat nu overigens die plaats in Johannes
betreft, zoo moet gij weten, dat het woord zondigen
in den Bijbel vaak, en bepaaldelijk hier, de beteekenis
heeft vat/: afvallen van Christus, het Christendom
verzaken, weder een ongeloovige worden, tot de sfeer
van het zondige buiten God en Christus bestaande
leven terugkeeren en zich weer bij den duivel aansluiten.

Nu, dat doet een waarlijk uit God geborene niet. Hij
moge door zwakheid vaak misstappen, maar in dien
zin zondigen, gelijk de duivel zondigt, die beslist partij
tegen God kiest, dat doet hij niet, dat kan hij niet,
want Gods zaad blijft in hem. Vele menschen hebben
zich door dezen tekst laten verontrustep, door de beteekenis van de woorden zondigen en zondaar niet te
kennen. Vergelijk Rom. 5 : 8: als wij nog zondaars
waren. Paulus was toch ook, toen hij dat schreef, in
den gewonen zin van het woord nog een zondaar, d. i.
met zonde behept, maar in dien anderen zin was hi
't niet meer, d. i. hij was geen ongeloovige onchristen
meer, maar thans een door genade in Christus •zaliggemaakte dienaar Gods. Zie ook de beteekenis van het
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woord zondaar in Luc. 6 : 32 en vergelijk dat met
Matth. 5 : 46 ; dan zult gij opmerken, dat zondaar in
die plaats hetzelfde beduidt als tollenaar, een die zonder • God en Christus in de wereld leeft en geen Christen
is. — De tekst Matth. 13 handelt niet van de Gemeente of Kerk, maar van de wereld. De akker, zoo
zegt de Heer vers 38, is de wereld. Nu is het zeker
waar, dat wij de boozen niet uit de wereld mogen uitroeien, noch daarom uit de wereld gaan. Maar daaruit
volgt niet, dat wij dus ook de boozen in de Gemeente
of Kerk moeten dulden. Ook bier begaan vele Christenen een fout, door wereld en Kerk te verwarren.
Lees 1 Cor. 5 : 9-11. Daar zegt Paulus zelf, dat wij
niet uit de wereld moeten gaan, noch ons in de wereld
van de boozen moeten afscheiden, maar hij zegt, dat
wij in gemeenteliik, broederlijk verband niet met boozen
mogen omgaan, dus ook niet met hen mogen eten,
avondmaal houden, enz."
Deze tweede dochter trad eenige jaren later in het
huwelijk met den heer Nimmo te Londen, en op 26 Mei
1865 beviel zij aldaar van een zoon. Haar varier berichtte dat met groote vreugde aan de familie Frowein
te Amsterdam : „Een blijde tijding ! Mico is allervoorspoedigst moeder geworden van een zoon. Zoo zijn
we dus nu grootouders ! 1k ben dadelijk voor den
spiegel gegaan, om te zien hoe ik er nu wel uitzag."
Niet lang daarna, op den 8sten Juli, mocht De Liefde
met zijne beminde vrouw herdenken, hoe hun God en
Vader hen voor vijf en twintig jaren door den band
des huwelijks had verbonden. Een paar dagen later
schreef hij aan zijn zuster en schoonbroeder te
Amsterdam : „Uwe brieven waren ons gelijk druiventrossen, uit het vaderlandsche Kanaan overgezonden
te onzer verkwikking in het land onzer vreemdelingschap. lk zeg met Borger : lk wensch geen stap terug
te treden ! En toch bekruipt me soms de wensch :
kon ik die 25 jaren nog eens Overleven, hoeveel zou
ik dan niet doen wat ik gedaan heb, en hoeveel zou
ik anders doen dan ik het deed. Hoe ouder ik word
De Liefde
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en hoe bezadigder en onpartijdiger blik ik over mijn
achter mij liggend leven begin te slaan, des te meer wast
de droevige overtuiging in mij, dat, als eenmaal de maaier,
en de wanner, en de zifter op mijn levenszakken hun
werk zullen gedaan hebben, het bruikbaar overschot,
helaas ! zeer gering zal zijn." --, De V. E. Gemeente te
Amsterdam zond door middel van den ouderling Willems bij genoemde feestelijke gelegenheid een brief met
hartelijke gelukwenschen, vergezeld van een smaakvolle
pendule voor den schoorsteenmantel. Voor deze dubbele
verkwikking in het land hunner vreemdelingschap ontving de Gemeente nog in dezelfde maand een innig en
uitvoerig wederschrijven van haren stichter, dat we hier
zeker in zijn geheel zouden opnemen, indien we de
noodige ruimte er voor konden afstaan. — Er is geen
zilveren feest gevierd : de rechte feestlust ontbrak. Er
werd besloten, het in een dertigjarig feest te veranderen,
„op hoop, — zoo schreef De Liefde — dat we het dan in
Holland vieren kunnen. Tenzij de Heer voor dien tijd
komt, om ons tot Zilne bruiloft op te nemen, 'tgeen verreweg het beste is. Doch des Heeren komst eens buiten
rekening latende, kan ik maar immer niet gelooven, dat
het des Heeren wil is, dat ik mijn leven hier in den
vreemde zou eindigen, ofschoon ik moet bekennen, dat
ik het er wel eens naar gemaakt heb om te verdienen,
evenals Mozes, alleen van Nebo's heuvel te mogen aanschouwen, hoe anderen de vruchten plukken van 'tgeen
waarvoor ik levenslang geleden, gebeden en gestreden
heb. De Heer heeft mij willen gebruiken om allerlei,
zoo grootere als kleinere Bingen, in Holland tot stand
te brerigen — en nu zit ik op dit Engelsch Nebo, om
alleen op verren afstand te aanschouwen, hoe iedereen
er vrucht en genot van heeft behalve ikzelf. Dit baart
mij een weemoed, dien Engelakid met al zijn rechten
en voorrechten niet kan verdrijven. Doch — Zijn wil
geschiede ! Kom haastiglijk, Heere Jezus !"
Dat De Liefde niet alleen innig verbonden was aan
gade en kroost, maar ook aan zijne zusters en broeders,
spreekt vanzelf. Noode onthoud ik er mij van, citaten
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uit zijne brieven aan hen te geven. — Ook verder
of staande betrekkingen waren van zijne toegenegenheid niet uitgesloten. Zoo bleef hij ook met de
familieleden te Hengelo medeleven en medelijden. In
Dec. 1866 bereikte hem te Londen van een bejaard
bloedverwant aldaar het bericht, dat diens dochter
ernstig krank was. Hij zond daarop aan den vader
een brief vol vertroostingen, en nadat het bericht van
haar overlijden te Londen was aangekomen, schreef
hij op 6 April 1867 aan haar varier: „De lieve jeugdige lijderes is dan nu uit haar lijden in de vreugde
van Jezus overgegaan. Dat is een groote troost, maar
gij zijt nu zoo alleen in uwe droefheid achtergebleven.
Het is nog een zware beproeving des Heeren voor u
op den laten avond van uw leven. In plaats van, zooals gij wel dikwijls zult gewenscht hebben, in haren
arm te ontslapen, ontsliep zij in den uwen. Zoo zijn
des Heeren wegen ; ze zijn niet als de onze. kilif
zouden het anders gemaakt hebben. Onze wegen zijn
altijd in de helderheid, zoo redelijk, zoo verstandig,
zoo begrijpelijk, maar . . . . zij eindigen in duisternis
en onverstand. Gods wegen zijn in de donkerheid,
maar zij eindigen in het licht. — Ik verheug mij te
vernemen, dat haar lijden niet zwaar geweest is. De
jeugdige, maagdelijke bloem is zachtkens overgeplant
geworden. De Hovenier heeft het wel met haar gemaakt. Zij heeft genoeg van des levens zonde leeren
kennen om Jezus te zoeken. Toen heeft haar Heiland
haar tot Zich genomen. Voor 's levens verdere ellenden
heeft Hij haar bewaard. Zij zal nu nooit meer weenen
of zien weenen. Zij ziet Hem, Wiens glimlach de
hemelen doet juichen. Als gij nu eenmaal heengaat,
kunt gij om harentwil het hoofd gerust neerleggen. Zij
zingt met hare moeder de litderen der verlosten,
wachtende op uwe komst. Of misschien hebben wij
wel op hare wederkomst te wachten, indien de Heer
mocht komen terwijl wij nog hier zijn. Dat was nog
het beste van alles. Het doet ons te meer roepen .
Korn haastiglijk, Heere Jezus !"

LAATSTE LEVENSDAGEN.

Hoe De Liefde leefde in de verwachting van Jezus'
wederkomst, dat is in hetgeen voorafging ten duidelijkste gebleken. Met de jaren nam dat nog toe. Zoo
schreef hij aan iemand bij den aanvang van 1867:
„Ik word meer en meer overtuigd, dat in den tegenwoordigen tijd de leer der wederkomst van Christus
behoort op den voorgrond gesteld te worden. Alles
neigt in dezen tijd van afval tot het gevoelen, dat
Jezus van Nazareth dood is en dood blijven zal ; Hij
is als een gewoon mensch gestorven ; Hij was een
goed man — maar Hij is dood. Dat is de hoofdinhoud
der tegenwoordige richting. Hiertegenover moet nu
gepredikt worden de waarheid, dat Hij leeft; dat Hij
komt; dat Hij eerlang te verwachten is. In de tijden
der Hervorming was een andere dwaling de hoofdrichting der eeuw. Toen riep de Roomsche Kerk, dat
men door zijn eigen werken zalig worden moet. Daartegenover predikte Luther de waarheid der zaligheid
uit genade door het bloed des kruises. De Roomsche
Kerk ontkende de opstanding en het leven des Heeren
in den hemel niet. Zoo was er dus Coen geen noodzaak, om die waarheid op den voorgrond te stellen.
Maar wij begeven thans andere tijden. Men ontkent
thans, dat Jezus leeft. Om dat tegen te spreken, is er
geen krachtiger middgl dan te bewijzen, dat Hij weldra
komt. Ik wil hiermede niet zeggen, dat men zich moet
begeven in berekeningen van dag en datum wanneer
de Heer komen zal : dat zijn dwaze vernuftspelingen.
Maar ik bedoel, dat men vooral het groote feit moet
inLhet licht stellen, dat de geschiedenis van Jezus niet
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met Zijn kruisdood geeindigd is; dat Hij slechts voor
een poos afwezig is om weder te komen, en dat wij
ons op die heerlijke komst voorbereiden moeten." In
die verwachting levende, lette hij aandachtig op de
teekenen der tijden. De toestand van Europa kondigde,
naar zijn gevoelen, duidelijk aan, dat de wederkomst
des Heeren aanstaande is. „Dat we eigenlijk nu nog
eerst recht den Europeeschen oorlog zullen krijgen",
— zoo schreef hij in die dagen aan zijne oudste
dochter — „daaraan twijfel ik niet. Geheel Europa zie
ik nog in vlammen. En of Engeland er dan buiten blijven
zal of kan ?" — Wat hij voorzag, is na 60 jaar inderdaad gekomen : geheel Europa in vlammen, en Engeland
op zoodanige wijze in den vreeselijksten oorlog betrokken, als het zeker nooit had gedroomd.
Het klimaat van Engeland schijnt voor De Liefde
minder gunstig te zijn geweest. In Juli 1861 overkwam
hem, dat hij op een morgen ontwaakte met een drogen
hoest, die eenige minuten aanhield en hem sinds dien
tijd bestendig kwelde. Er voegden zich aanvallen van
duizeligheid, een zekere zwaarmoedigheid, rheumatische
pijnen en een maaglijden bij. Hij schreef in dat jaar
eens uif Londen naar huis : „Ik voel me recht arm,
troosteloos ellendig, eenzaam ; mijn maagkwaal maakt
mij alles donke y en hopeloos voor de oogen. Lust heb
ik in niets dan in stilzitten en slapen. Dat is mij een
rechte doorn in het vleesch. Doch door den geest
moeten wij de bewegingen des lichaams dooden." In
1862 werden de rheumatische pijnen heviger, vooral in
de beenen, maar de geest overwon ze. Hij schreef toen
naar huis : „De Heer is goed en zeer vriendelijk jegens
mij. De gedachte aan de komst van Jezus doet mij
vaak huppelen, in weerwil van mijn pijnlijk been." In
1863 schreef hij eens aan zijn broeder Jacob : „Och,
dat de Heer toch spoedig kwame, van Wien wij een
beter lichaam zullen bekomen!" Volgens een mededeeling
van Gerdes, bij wien hij in Nov. 1864 eenige dagen
te Haarlem logeerde, zag hij er reeds toen verouderd
en vervallen uit.
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Afgezien van zijn werk, waarin hij mocht zien „een
werk in 's Heeren wijngaard", wilde het leven in
Engeland hem niet bevallen. „Het leven hier" — zoo
schreef hij in 1866 aan zijn oudste zuster — „het
leven hier is en blijft voor mij eentonig en meestal
onbeduidend. In de Engelsche toestanden, die hier den
ganschen dag het onderwerp der gedachten en gesprekken uitmaken, interesseer ik mij weinig. Ik ben
er niet in opgegroeid en heb er geen smaak voor. Of
de Fenians Canada zullen verovereri en of de oorlog
in Nieuw-Zeeland ook beter door de kolonisten dan
door de gouvernementstroepen gevoerd kan worden,
zijn vragen, die mij niet lang kunnen bezighouden.
Daarentegen, in welke betrekking de tegenwoordige
gebeurtenissen in Europa tot de komst des Heeren
staan, is een vraag, waarover hier onder onze vrienden
zich schier niemand bekommert, omdat men in de komst
des Heeren niet gelooft. En over Hollandsche toestanden
bekommert men zich nog minder, omdat men ze niet
kent noch begrijpt. De preeken hier zijn zuiver orthodox,
maar zooals Calvijn en Knox ze voor 300 jaar zouden
gepreekt hebben, en dan zonder het vuur en de zalving
van die reformatorische helden. Wat men van den
Bijbel niet gelooft, dat vergeestelijkt men eenvoudigweg,
en wat men in zijn ongeloof niet begrijpt, dat laat men
onaangeroerd liggen, alsof het er in het geheel niet
stond. Wij gaan elken Zondag prompt ter kerk, maar
dikwijls weten we niet, wat we er eigenlijk te maken
hebben, daar we meestal dingen moeten hooren, die
Of een kind wel weet, Of die wij niet gelooven. 1 ) En
dat, waarnaar we eigenlijk smachten het te hooren, dat
hooren we nooit. Ik heb een poging aangewend om
zelf aan 't preeken te komen, en, om niet te schijnen
een oppositiekerk te willen stichten, een lokaal gehuurd aan de andere zijde der Theems. Na tachtig
gulden aan advertenties enz. besteed te hebben, zag
ik er Brie menschen, en nadat ik er twee maanden
gepreekt had, waren er negen. Toen gaf ik het maar op,
1) Ach, werden zulke preeken hier te lande nooit gehouden !
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omdat de onkosten te zwaar waren. Er is hier zulk
een legio van kerken en kapellen, en zulk een zwerm
van predikers, zoo leeken als dominees, dat men
er in verdrinkt. Wie hier een gevulde kerk wil bekomen, moet eerst een paar jaren in verscheidene
kerken gepreekt hebben, en wanneer hij dan op die
wijze bekend geworden is als prediker, dan kan hij
beginnen zich een partijtje te vergaderen in een bevolkte
buurt, waar wegens toeneming der populatie aan een
kerk behoefte is. Nu, zoo iets was mijn plan volstrekt
niet; ik wilde geen gemeente stichten, maar elken
Zondag preeken."
De Liefde bleef in Engeland Nederlander in zijn hart.
In Mei 1867 schreef hij aan zijn oudste zuster: „Met
al uwe zorgen en lasten hebt gij het onder uwe
broeders en vrienden toch maar oneindig heerlijker
dan wij hier in dit koude Siberie, het land, zooals
W. von Humboldt zeide, „wo es keine Sonne gibt".
Brrr ! Hoe menschen het hebben kunnen praktizeeren,
om zulk een manier van samenleving te voorschijn te
roepen, en hoe ze daarin genoegen kunnen vinden, is
me totaal een raadsel. Maar wij kunnen ons niet voorstellen, hoe een os of een paard een ganschen dag
pret kan hebben in een donkeren stal. Zij hebben
zichzelven dan perfect begrepen, toen ze zich den naam
van John Bull gaven. Alles wordt hier met de perskracht van een bul en met de handigheid van een buffet
gedreven. Zonder twijfel, ze doen verbazende dingen :
Zendingsgenootschappen, Bijbelgenootschappen, Traktaatgenootschappen — alles op ontzettend groote schaal.
Maar 't is grootendeels niets antlers dan in-'t-werkstelling en tentoonspreiding van physieke krachtbullisme.
Ze zijn de houthakkers en waterdragers van het Christendom ; zeer nuttig, o ja! gelijk een pootige kruier.
En daarbij belachelijk trotsch, met een bekrompen
eilandenverstand : Engeland is de wereld."
Niemand van ons, die de laatste bladzijde gelezen
heeft, zal zich verbazen te hooren : „De Liefde snakte
naar Holland." Hoe kon hij verlangen naar den vader-
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landschen grond ! Maar hij kon niet weg : hij kon het
werk niet missen, en, naar zijne overtuiging, kon het
werk hem niet missen : „'t is geen breikous, welke
men met pennen en kiuwen op tafel neerlegt en die
straks door een ander wordt afgebreid". Zoo arbeidde
hij dan maar voort, in de week schrijvende van 's morgens 9 tot 's avonds 5 uur, en des Zondags nu en dan
een liefdebeurt vervullende. Ondertusschen werd het
er met zijn weistand niet beter op ; gezondheidstoestand en heimwee gingen hand aan hand. In 't begin
van 1867 luidden de berichten bepaald ongunstig, doch
er kwam weer eenige verbetering, en het bleef goed
gaan, tot er plotseling in November iets ernstigs voorviel. Hid deelde dienaangaande het volgende mede :
„Op Zondag 17 November gebeurde er iets, dat ons
in 't begin zeer ontstelde. 't Was ruw weder. Mijne
vrouw en ik gingen in de voormiddagkerk, op 10 min.
rijdens van hier per spoor. 't Was koud in de stations,
en op het perron, waar we op den trein stonden te
wachten en waar we er weer uitstapten, sloeg de
koude recht vinnig tegen mij aan. Evenwel, ik voelde
niets bijzonders, woonde de preek ongehinderd bij,
zong merle als iedereen, zonder hoesten of iets dergelijks, en wandelde met mijne vrouw weer bedaard
terug naar het station, op 5 min. loopens van de kerk.
We hadden echter nogal te vechten tegen den wind,
die ons vlak in 't gezicht woei. Juist halverwegen de
kerk en het station voelde ik, zonder dat ik hoestte,
een gerochel in de borst ; de mond raakte mij vol bloed
en nu volgde er al hoestende mondvol na mondvol.
Verbeeld u den schrik en de verslagenheid mijner arme
vrouw ! 't Was een breede, lange straat, en er was
geen levend schepsel te zien, geen rijtuig, geen koffiehuis. Aan onze linkerhand een onafzienbare rij gesloten heerenhuizen ; aan de rechterhand een onafzienbare hooge muur, welke 't spoor van den weg scheidt.
Tegen lien muur stond ik te leunen, terwiji de wind om
mij heen gierde. Mijne arme vrouw was ten einde raad.
Gelukkig kwam er juist een man voorbij, en die beloofde,
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een vigelante te zullen halen. Intusschen zag een heer, die
in een Bier huizen woonde, onzen toestand en noodigde
ons binnen. Dat was een uitkomst! Hij nam mij als
een broeder onder den arm en leidde mij zachtjes in
zijn woonkamer. Hij was ook een broeder. Een maand
geleden had hij mij hooren preeken. Men gaf mij een
stoel en wat ik verder noodig had. Spoedig bedaarde
nu het , hoesten en opgeven, en toen het rijtuig kwam,
bracht dat ons naar het station. Om twee uur zat ik
goed en wel op mijn kamer. 's Middags kwam de dokter.
Na nauwkeurig onderzoek stelde hij ons gerust. Hij
meende, dat de ongesteldheid van voorbijgaanden aard
zou zijn. — Na dien dag heb ik nog een paar malen
bloed opgegeven, maar overigens ben ik volkomen
gezond. Mijn werk heb ik geen oogenblik behoeven
te staken, maar ik moet natuurlijk mijn kamer houden
en mij in acht nemen. Zoo heeft ons de Heer in Zijne
groote goedertierenheid weder genadig uit groote ontsteltenis en verlegenheid geholpen. Gedachten des floods
waren mij den eersten dag zeer nabij. Jezus is mij
door het gebeurde te dierbaarder geworden. Hoe troosteloos zou ik zonder Hem geweest zijn! Hoe kalm en
getroost was ik nu!"
Gedurende dien winter was het met De Liefde's
gezondheid „vallen en opstaan", maar, gelijk hijzelf
zeide, hij kon zijn werk voor de Engelsche pers voortzetten. Zelfs ontwierp hij nog nieuwe plannen. Zoo
vatte hij b.v. het voornemen op, te zamen met eenige
geestverwante Engelsche godgeleerden een „Leven van
Jezus" te schrijven, maar het is daartoe niet gekomen,
althans : hij heeft er niet toe medegewerkt. Op 20 Dec.
1867 schreef hij aan een paar vertrouwde vrienden 1)
te Rotterdam, die hem op zijn verzoek in betrekking
hadden gebracht met een uitgever aldaar : „Onze
aardsche tabernakelen worden ouder en worden er niet
beter op. We hebben al zoo menige jas versleten :
1) Gerretson en Rutteman. 1k dank dezen brief aan den Heer G. C.
Rutteman te Rotterdam.
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geen wonder, dat eindelijk ook de beurt aan den
Adamsrok komt. Maar, Gode zij dank, dat wij, die in
Christus zijn, niet behoeven te vreezen, naakt bevonden
te worden. Wij zullen niet alleen gekleed, maar zelfs
overkleed worden met de feestkleederen van den rijksten
en schoonsten aller Bruidegoms. In deze Bingen verschillen gij en ik niet, en dat verblijdt mij. Wij zullen,
in den geest samen om het Kindeken te Bethlehem
geschaard, onze dank- en feestliederen aanheffen. De
Heere geve u en ons een recht gezegend Kerstfeest !
Moge het 't laatste zijn, dat we vieren, eer Hij komt
met de wolken ! Het is toch op Zijne tweede komst,
dat Zijne eerste wijst. De verwachting van de Wijzen
uit het Oosten is nog niet vervuld, noch de belofte
van Gabriel aan Maria. Wij zien den Koning der Joden
nog niet op den troon Davids. Hij moet w ederkomen ,
anders heeft Zijne eerste komst geen beteekenis. Maar
de Christelijke Kerk heeft dat nooit willen gelooven,
sedert ze yolks- en staatskerk geworden is. 't Was ook
wel hard voor Constantijn, te gelooven, dat hij den
wereldschepter eerlang zou moeten overgeven in de
handen van een Joodsch Monarch, en dat niet Rome,
noch Konstantinopel, maar Jeruzalem de stad des
grooten Konings of Keizers zijn zou. Ook was het wel
wat moeilijk voor de fijne Grieken en deftige Romeinen,
te gelooven, dat zij te eeniger tijd zouden komen te
staan onder een Joodsch Gouvernement. Daarom was
het maar beter, die gansche leer van het toekomstig
Joodsch koninkrijk van de lijst der kerkelijke geloofsbegrippen te schrappen. En zoo gaat het nog met alle
koningen en volken dezer wereld. Zij wenschen Jezus
en den Joden wel alles goeds in den hemel, maar hier
op aarde regeeren — dat niet. Geen Joden-regiment!
En daarom kan men er natuurlijk ook geen staatskerk
toe krijgen, die leer op te nemen. Prof. Van Oosterzee
mag ze niet prediken. Hij zou de glazen van zijn eigen
Nederlandsche yolks- en staatskerk inslaan. Daarom
draait, wringt en knoeit hij in zijn Leven van Jezus,
dat soeperige water- en melkboek, alles ook zoo
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jammerlijk dooreen, als hij over de boodschap aan
Maria en over de Wijzen uit het Oosten spreekt. Een
staatskerkelijk prediker en professor moet een verloochenaar zijn van die toekomst."
In 't begin van Juni 1868 kwam De Liefde met de
„Batavier" naar Rotterdam. De overtocht liep zonder
ongeval voor hem af, en men ontving tehuis van hem
het volgende goede bericht : „Heerlijke reis over zee.
Bijna niet gehoest. Goed geslapen." Reeds om 8 uur in
den morgen had hij daar een onderhoud met den uitgever,
hem door zijne vrienden aanbevolen. Daarop spoorde
hij naar Haarlem, waar hij zijn intrek nam bij Gerdes.
Juist werd daar de vergadering van „Heil des Volks"
gehouden. Het verblijf aldaar deed hem goed. Hij schreef
naar huis : „Ik ben een geheel ander mensch en leef
geheel weer op. Men heeft natuurlijk zeer aan mij verloren, doch ik val mee in kracht. Allen willen volstrekt,
dat ik hier blijf en nooit weer naar Engeland ga. Nu,
we zullen zien wat de Heer wil. Heden peulen gegeten,
en pannekoeken, met sla ! Denkt eens !" — Op Dinsdag
16 Juni spoorde hij naar Amsterdam. Hij bezocht er
zijne uitgevers en wandelde eens rond. Zijne voormalige kerk was uiterlijk nog onveranderd, maar 't
opschrift „Eben-Haezer" was veranderd in : „Openbare
Armenschool No. 9". Over de nieuwe werken te Amsterdam, z. a. het Paleis van Volksvlijt en het Vondelpark, was hij verrukt. Dat park noemde hij „een paradijs".
Er werd door hem van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om een deskundig geneesheer te raadplegen.
Deze verklaarde zijn toestand voor niet gevaarlijk,
en meende : „hij kon er best oud mee worden". Hij
beklom dan ook in die dagen te Haarlem nog eens
den kansel, maar nam zich overigens in acht.
Van eerie werkzaamheid kon hij zich echter onmogelijk onthouden. De nauwe, onreine Goudsbloemgracht,
het „Franschepad", waar De Liefde in 1849 zijn evangelisatiewerk aanving, was in een breede straat, de
tegenwoordige Willemstraat, herschapen. De oude Bewaarschool was afgebroken en „Heil des Volks" wenschte
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nu in plaats daarvan een grooter en solider gebouw te
doen verrijzen. Daarvoor zou op 24 Juni de eerste steen
worden gelegd. De grondlegger der Vereeniging was
uitgenoodigd, dat werk te verrichten, en met vreugde
had hij de uitnoodiging aangenomen. Hij zond naar
huis er het volgende verslag van : „De plechtigheid van
Woensdag is tot aller tevredenheid heerlijk afgeloopen.
Aan het station ontving mij een deputatie, bestaande
uit E. Kuiper en J. van Smirren. Zij begeleidden mij
naar Kuipers woning. Daar vergaderde het bestuur der
Vereeniging. De blijdschap, mij weer te zien, was allertreffendst. Toen naar de Willemstraat. Daar stonden de
„Franspattertjes", versperrende de straat vOOr het steigerwerk. Wij beklommen een voor ons met viaggedoek
versierde tribune in de open lucht, bij heerlijk weer.
Na gezang verwelkomde Kuiper mij plechtig in Nederland, in Amsterdam, aan deze plaats. Daarop legde ik
den steen en hield een . rede van een halfuur, welke
mij hoegenaamd niet vermoeide. Verder spraken nog
Frowein, Obermeijer en anderen. Wat een handgedruk,
toen de plechtigheid afgeloopen was ! Wel duizend
menschen, alien oude kennissen (ook vrouw Schouten
van 't Franschepad 9 drongen tot mij door. 't Was
allerliefst en alleraandoenlijkst."
De rede, door De Liefde bij die gelegenheid gehouden, heeft hij kort daarop, eenigszins omgewerkt,
in druk gegeven onder den titel : „Over Steen". 't Is
een van zijne schoonste kleine geschriften, en het heeft
te hooger waardij, omdat het zijn laatste woord tot de
Vereeniging „Tot Heil des Volks" bevat, maar tevens
ook zijn laatste oorspronkelijke geschrift is. Uitgaande
van het leggen van den eersten steen, wijst hij op het
schijnbaar onbeduidende, maar in de werkelijkheid gewichtige van zoodanige handeling. Wie den eersten
steen gelegd heeft, op dien rust mede de verantwoordelijkheid van hetgeen er later op volgt. En nu is er
bijna geen mensch in de wereld, die niet gedurig in
zijn leven zulk een handeling gaat verrichten. Want
1) In wier huisje De Liefde zijn werk daar aangevangen had, zie bl. 95.

317
den eersten steen te leggen is eigenlijk hetzelfde als
den eersten stap te doen. In den regel geschiedt niets
gemakkelijker en spoediger dan dat, maar hoe menig
gebouw, 'twelk er op te staan komt, wordt een huffs
van jarenlang, ja soms van levenslang berouw ! „Daarom,
o mensch ! zoo gij wilt, dat het u hier en hiernamaals
wel gaat, kies u het Woord Gods tot uwen grond, en
leg geen eersten steen, tenzij gij verzekerd zijt, dat hij
ddarop te liggen komt."
Besloten werd, dat De Liefde niet naar Engeland
zou terugkeeren, maar de familie zich te Haarlem zou
vestigen. En zoo geschiedde. „Ik ben steeds vooruitgaande," — zoo schreef hij in die dagen — „schoon
natuurlijk langzaam. De morgenhoest blijft weg. De
slaperigheid is nu ook over. Daarentegen nog nu en
dan gejaagdheid. De snelle po ps blijft. Over dag nu
en dan hoesten, en 's nachts weinig opgeven." De
beterschap was echter niet blijvend. Gedurig gaf hij
bloed op en dan kreeg hij vaak een harde koorts. In
September kwamen er weer betere dagen en maakte
hij flinke wandelingen. In het laatst van October schreef
hij aan Frowein : „Het gebed uws geloofs en dat van
de overige broeders vermag veel. De Heer verhoort.
De dokter was vandaag recht in zijn schik. lk gevoel
mij zeer wel, en ben geneigd te gelooven, dat hetgeen
ik kwijt geraakt ben, juist dat is, wat mij altijd gehinderd heeft, en weg moest, eer de andere kwalen
konden verdwijnen. Ik durfde u nog niet herwaarts
noodigen. Over 8 dagen acht ik verkieslijker, omdat
ik dan, als alles zoo gunstig blijft voortgaan, zal kunnen meepraten, terwip ik nu voorzichtigheidshalve nog
den stomme zou moeten spelen, 'tgeen voor mij een
toestand is gelijk als die van een leeuw, wien de
tanden uitgebroken en de nagels afgesneden zijn."
Het gebeurde in die dagen, dat een zijner vermogende Amsterdamsche vrienden hem een naamloos
briefje zond met een bankbiljet. De Liefde herkende
echter het schrift, en zond den edelen gever de volgende
regels uit Haarlem terug :
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Vergeefs tracht gij naamloos uw naam te verhelen:
Uw hand bracht hem voort uit zijn schuilhoek aan 't licht.
Er zijn er, helaas, hier op aarde niet velen,
Wier naam spreekt uit al wat hun hand heeft verricht.
Want velen doen klinken den naam van het wezen,
Maar 't wezen ontbreekt aan den klinkenden naam,
Omdat in hun handlen schier niets is te lezen,
Van 'tgeen, hun ten lof, wordt geboekt door de faam.
En handling en naam zijn meest in onze dagen
Gezellen, van weerzijdsch gezelschap ontbloot;
Tweelingen, maar o! die elkander verdragen
Als Ezau en Jacob in Rebekka's schoot.
U hoorde ik nooit anders dan uit uwe werken ;
Uw hand is uw naam, en uw naam is uw daad.
En wat gij, bescheiden, vaak niet laat bemerken:
Uw daad is 't, die ondanks uzeif, het verraadt.
Vergeefs dan beproeft gij uw naam mij te onttrekken ;
Getroffen herkende ik den gever der gift,
Want dankbare liefde wist voort u te ontdekken,
Al stond ook uw naam niet vermeld onder 't schrift.

In plaats van gunstiger te worden, werd de toestand
van den patient langzamerhand slepend. De hoest bleef
aanhouden ; de zwakte nam toe, maar het hoofd bleef
helder, de hand vast, en het geloof onbewogen. De
proef werd genomen, of misschien een andere woning
in Haarlem den patient bevorderlijk zou kunnen zijn,
maar vergeefs : het proces ging onverhinderd door.
Op 7 Febr. 1869 schreef hij aan de Vrije Evang.
Gemeente te Amsterdam den volgenden brief :
„Geliefde Broeders en Zusters in den Heere Jezus
Christus, onze hoop en kracht ! Uwe hartelijke gelukwenschen, op mijn verjaardag mij toegesproken, hebben
mij zeer verblijd en vertroost, en had mijne ziekte mij
niet verhinderd, ik had uwe liefde terstond beantwoord ;
neen, ik ware het Kerstfeest in uw midden komen
vieren, om, gelijk vroeger zoo menigmaal, God den
Vader te loven, die Zijnen Zoon in de wereld gezon-
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den en ons door Hem zalig gemaakt heeft van onze
zonden. Doch, mijne geliefden ! het is 's Heeren wil,
dit thans anders te beschikken. Strikt aan mijn kamer
gebonden, kan ik alleen door de pen u van mijne
liefde en gemeenschap een zichtbaar bewijs geven. II<
weet zelfs, dat gij dat niet eens zoudt noodig hebben,
om in mijne liefde te blijven gelooven. Hoe zou ik
die dierbare Gemeente kunnen vergeten, die de eersteling mijner planting in 's Heeren wijngaard is ; die
met mij zooveel geleden, gebeden en gestreden heeft,
en tot op dit oogenblik toe, trots alle stormvlagen
getrouw gebleven is aan het beginsel des heils en der
vrijheid in Christus, waarop ons Leven gebouwd is en
waarbij wij hopen te volharden totdat Hij komt, dien
wij verwachten uit den hemel.
„Het is alleen mijne geknakte gezondheid, die mij
belet, datgene voor u te zijn en te doen, wat ik naar
de behoefte van mijn hart anders zoo gaarne zijn en
doen zou, mij in uw midden te vertoonen, al ware 't
ook alleen om u in den Heer de hand te drukken.
Helaas ! het is mij verboden. Nog minder is het mij
mogelijk, het lieflijk Evangelie in uw midden te komen
prediken. Mijne gezondheid is wel, de Heer zij er
voor geloofd ! niet verergerend, maar zij is nog verre
van mij te veroorloven te doen, wat ik vroeger zoo
zonder moeite doen kon. Uwe gebeden, geliefden !
heb ik zeer noodig. Mijn geest is dikwijls door lichamelijke oorzaken ternedergedrukt. Ware thans de grond
van mijn geloof en hoop in mijzelven, in mijn gevoel
of bevinding gelegen, ik zou reeds sedert lang tot
wanhoop vervallen zijn. Maar Gode zij dank door
Jezus Christus, onzen Heer ! mijn geloof steunt ook
nu nog op gronden buiten mij : op de laden Gods,
die Hij in Christus tot onze zaligheid gedaan heeft ;
op die gronden, die ik u van den beginne steeds gepredikt heb en waarom zoo menig onkundige en be:,
vooroordeelde broeder mij verketterd heeft. Dat geloof
heeft mij in deze tijden, nu er vaak gedachten van
flood en zelfs van eeuwige verlorenheid over mijne
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ziel heengingen, staande gehouden, getroost en gesterkt
in God. Ik bid u, mijne broeders ! blijft ook gij staande
in dat geloof. Verkondigt het, en geen ander, aan. alien,
die waren troost op ziek- en sterfbed noodig hebben.
Reeds in den ouden dag riep een waar geloovige :
Bezwijkt ook mijn vleesch en hart, zoo blijft God toch
mijn deel en mijn rotssteen in eeuwigheid.
„De genade en de vrede van onzen Heere Jezus
Christus zij overvloedig op u ! Hij doe u krachtig
wassen, kan het zijn, in aantal van recht levende en
in het geloof gezonde leden, maar vooral in de genade
en kennis van onzen Heere Jezus Christus. Kondet gij
uw beginsel verloochenen en uw standpunt verlaten,
ik twijfel niet, of gij zoudt meer toevloed van leden
bekomen, doch de Heere beware u daarvoor. Onze
kracht is niet in veelheid van menschen, maar in een,
namelijk Jezus !"
Op 20 April d.a.v. schreef hij aan zijn broeder
Willem : „Uwe en anderer gebeden voor mijn herstel
zijn, althans tot dusverre, niet geheel en al onverhoord
gebleven. Men oordeelt algemeen, dat ik er meer en
meer goed begin uit to zien, schoon dikwijls, op hetzelfde oogenblik, waarop men mij dat zegt, ik mij
gevoel, alsof mijn laatste uur geslagen is. Doch dat is
een gevolg van dat kwellende spel der zenuwen,
'twelk niemand kent, die niet weet, wat onderbuikslijden
is. Mijn hoest blijft wel is waar dezelfde, doch mijne
krachten nemen eer toe dan af, niettegenstaande ik
sedert November slechts twee- of driemaal in de open
lucht geweest ben. Ik hoop dat, als ik met den naderenden zomer weer aan 't wandelen kom en lichaamsbeweging heb, veel van mijne tegenwoordige kwellingen,
zooals slaapzucht, kortademigheid, gedruktheid van
geest enz. verdwijnen zal. Help ons bidden, dat de
Heer het geve ! Intusschen is het zoo goed als besloten,
dat ik geen winter weer to Haarlem afwachten zal.
Verlangt de Engelsche uitgever niet — wat ik hoop
en vertrouw — dat ik naar Engeland Zal terugkeeren,
dan verhuizen wij in 't najaar waarschijnlijk naar
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Amsterdam, 'twelk voor asthmatieke en aamborstige
gestellen, als het mijne, ontegenzeggelijk de beste plaats
in den winter in Holland is."
Volgens Gerdes was er iets als heimwee, dat De
Liefde trok naar Amsterdam, zijn geboorteplaats, het
middelpunt van zijn vroegeren arbeid. ') Als hij in
Engeland de verzuchting slaakte : „Och, bracht de Heer
mij nog eenmaal naar Holland terug ! Ik smacht er
naar, namelijk om er weer te wonen, te leven en te
sterven !" — dan dacht hij daarbij in de eerste plaats
aan zijn geliefd Amsterdam. Nu, hij heeft zijn wensch
verkregen. Na afloop van den zomer van 1869 verhuisde de familie naar Amsterdam en betrok daar een
huis op de Prinsengracht bij de Lauriergracht, Nr. 256.
Slechts kort heeft hij daar gewoond. Langzamerhand
namen zijne krachten af, maar liet zijn lichaam het
toe, dan arbeidde hij nog, want zijn geest bleef helder
tot zijn laatsten ademtocht. Men verhaalt, dat hij op
den morgen van zijn sterfdag tot zijn oudste dochter
zeide : „Ik sta meteen op, want ik wil u iets dicteeren".
Juist kwam zijn schoonbroeder Frowein de kamer
binnen. Deze onderkende terstond op De Liefde's gelaat
de voorteekenen van den flood. Hij maakte hem op zijn
naderend einde opmerkzaam en vroeg hem, of hij soms
nog iets te zeggen had. Toen richtte De Liefde zich
op en vroeg : „Zou dit dan sterven zijn ?" Daarop ging
hij weer liggen en sprak : „Ik vergeef allen, die mij
verdriet hebben aangedaan, en beveel mijn vrouw en
kinderen in Gods bescherming. Mijn hoop staat . . . .
vast..., in . . . . Een snik volgde — het was afgeloopen.
Ja, maar alleen wat het aardsche leven aangaat. Na al
zijn arbeiden en strijden, na al zijn lijden en zwerven,
na al zijn tranen en gebeden, na al zijn gelooven en
hopen, nam de Heer Zijn trouwen dienaar tot Zich en
bracht hem in het land der ruste en der vreugde. Hoe
vurig had hij verlangd naar de wederkomst des Heeren !
Hij heeft die komst echter niet in het vleesch mogen
1)

Zie „De Vriend des Huizes", 1891, blz. 474.
De Liefde
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aanschouwen. Hij had heimwee, zoo zeiden we, naar
den vaderlandschen grond. Dat was zoo, maar dieper
zat bij hem het heimwee naar „des Christens vaderland".
Ontelbare malen heeft hij dat, soms op roerende wijze,
uitgesproken. Ja, reeds in zijne jonge jaren, toen hij
pas in Jezus zijn Heiland had leeren kennen, heeft hij
dat heimwee uitgezongen in zijn welbekend, aandoenlijk schoone lied :
0! dadr te zijn,
Waar nimmer tranen vloeien,
Waar 't hart geen angst, geen kommer kent noch pijn,
Waar doorn noch distel groeien!
0! dadr te zijn!
0! dadr is 't schoon,
In 't vaderland der vromen.
Dadr is geen kruis! Ddar wordt de doornenkroon
Van 't buigend hoofd genomen.
0! dadr is 't schoon!
0! dadr.... dddrheen,
Waar puinen zijn noch graven.
Dorst hier het hart naar Gods gerechtigheén,
't Kan dadr zich eeuwig laven.
0! dddr.... dadrheen!
0! dddr zijt Gij,
De Bron en Heer des levens.
Ddar ben ik rein! Dadr van de zonde vrij,
En eeuwig zalig tevens!
0, dadr zijt Gij!

De Liefde overleed op 6 Dec. 1869 en werd den
10den d.a.v. grafwaarts geleid door zijne diepbedroefde
vrienden. Hij werd ter aarde besteld op de OosterBegraafplaats te Amsterdam. Ds. P. Huet, juist in de
stall zijnde en den stoet tegenkomende, vernam wie er
begraven zou worden en volgde den stoet. Bij het graf
speak hij een roerend woord. Hij verklaarde, Ds. De Liefde
gekend te hebben als een oprecht man, die rond en
e erlijk voor zijn overtuiging uitkwam, en niemand ontzag,
als het op de waarheid aankwam. Hij bracht verder in
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herinnering het vele, dat door De Liefde gedaan was
voor ons yolk en voor de jeugd en hoe het zijn lust
was geweest te verkondigen het rijke Evangelie van
Gods genade. „Hij is heengegaan in de verzekerdheid
des geloofs" — zoo besloot hij. „Mijne ziel sterve den
dood des oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne !"
Ook Holleman, de oudste der evangelisten, hield een
treffende rede. Hij achtte hier het woord van toepassing :
„Er is een groote in Israel gevallen." De Liefde was
klein van persoon — zoo zeide hij o. m. — maar een
groot man in zijn werk, door de rijke gaven, hem van
God geschonken. Met moed en kracht heeft hij het ongeloof bestreden, en de waarheid verkondigd, dat er
geen hell is dan in Jezus alleen. „Wij zullen hem nooit
vergeten," — zoo eindigde deze spreker — „den man,
die ons als een held is voorgegaan in geloof, hoop en
liefde." Nog anderen voerden aan de groeve het woord,
den overledene herdenkende als den stichter van Heil
des Volks, van de Vrije Evangelische Gemeente, en van
een Christelijke schoollectuur. Ten slotte zong de
vriendenschaar uit De Liefde's „Geestelijke Liederen" :
Eens zult gij rechtvaardig,
0 Heer! van den troon,
Uw strijderen geven
De hemelsche kroon.
Dan zullen zij rusten;
Dan juichen zij blij:
„Onze is de overwinning,
Maar de eer bekomt Gij!"
Ja, ginds in den hemel,
Waar zonde is noch dood,
Noch smarten, noch tranen,
Noch kommer, noch nood,
Dddr wuiven de palmen
Ons reeds te gemoet,
Die 't Lam, dat geslacht is,
Bevocht met Zijn bloed.

Het graf is vervolgens gedekt met een zerk, waarop
zijne vrienden het volgende hebben doen beitelen :

GELEGD DOOR

DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE.

HIER RUST

J. DE LIEFDE,
geboren to Amsterdam, 25 December 1814,
overleden aldaar 6 December 1869.
EEN PREDIKER VAN HET EVANGELIE VAN JEZUS
CHRISTUS DOOR WOORD EN SCHRIFT, EEN ARBEIDER
IN DES HEEREN WIJNGAARD, TOT HEIL DES VOLKS;
EEN VERDEDIGER VAN DE VRIJHEID WAARMEDE
CHRISTUS HEM HAD VRIJGEMAAKT.
HIJ RUSTE VAN ZIJNEN ARBEID EN STRIJD, TOTDAT
JEZUS CHRISTUS HEM ZAL OPWEKKEN IN DEN DAG
DER OPSTANDING.

HIJ HAD ONS VOLK LIEF EN HEEFT ONS
DE SCHOLEN GESTICHT.

DE VEREENIGING TOT NEIL DES VOLKS.

NASCHRIFT.

Omstreeks een jaar geleden ontving ik, kort na
elkander, twee brieven van ongeveer denzelfden inhoud.
De eerste was van den Heer W. Jonker Jr., OudRedacteur van „De Nederlander" ; de andere van den
Heer S. Coolsma, Oud-Zendeling. Met aandoening las
ik in beide brieven hetzelfde voornemen, namelijk om
een levensschets van mijn lieven Vader in het licht te
geven. Dat dit mij trof, is begrijpelijk. Er sprak zooveel trouwe aanhankelijkheid, zoo groote waardeering
uit hunne woorden. Beiden werischten de herinnering
aan mijn Vader levend te houden bij het yolk, dat hij
lief had. lk haastte mij dan ook, onder betuiging mijner
hartelijke erkentelijkheid, hen van mijne medewerking
te verzekeren in het leveren van gegevens, voor zoover dat nog in mijne macht was. Wie van hen nu dit
werk ten uitvoer zou brengen — het stond natuurlijk
niet aan mij om dat te beslissen. Buiten mij om kwamen
de twee vrienden overeen, dat de Heer Coolsma, als
de oudere in jaren en met mijn Vader meer persoonlijk
omgang gehad hebbende, er de meest aangewezen persoon toe was. Dat hij thans niet voor het eerst de pen
als schrijver opvat is, vooral in Christelijke kringen,
bekend. Ofschoon het nu voor hem rusttijd is, drong
toch de liefde hem nog tot een nieuw werk, en met
onverflauwde toewijding heeft hij zich daaraan gegeven.
Toen hij mij met groote voldoening schreef, dat de Heer
Callenbach zich dadelijk bereid verklaard had, het werk
uit te geven, wisten wij, dat ook de uitvoering in goede
handen was. En nu ik, op beider verzoek, een begeleidend woord zal schrijven, is mij dit een welkome
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taak, omdat ik dezen vrienden zoo gaarne een woord
van warmen dank breng voor hunne hartelijke toewijding, en tevens met blijdschap de gelegenheid aangrijp, het boek mijne innige wenschen mede te geven.
Het is geenszins een gemakkelijke taak, welke de
Heer Coolsma op zich nam. Voor verschillende perioden
uit het leven van mijn Vader ontbreken de gegevens.
Daarbij, ik geef dat toe, is een figuur als mijn Vader,
met zijn veelzijdige natuur, niet gemakkelijk te teekenen.
De Heer Coolsma laat hem bij voorkeur zelf spreken.
Toch verheugen wij ons altijd, wanneer wij den ouden
vriend zien verschijnen, om het ontbrekende aan te
vullen. Zoo zal dan mijn Vader nog eenmaal spreken
tot het Nederlandsche yolk, en misschien zijn er nog,
die hemzelven in dit werk terugvinden. Zelf heb ik,
helaas ! slechts korten tijd omgang met hem gehad, en
ik kan hem mij nauwlijks anders herinneren dan door
ziekte en zwakte ondermijnd. Ik kon dan ook eigenlijk
niet uit eigen ondervinding spreken, toen mij eens
gevraagd werd, in korte woorden een indruk van hem
te geven. Afgaande op hetgeen men mij van hem verteld
en ikzelf van hem gelezen had, antwoordde ik, dat hij
mij voorkwam als iemand, die niet schroomde in de
zon te zien, terwip hij dit met het kind gemeen had,
dat hij zich blindelings kon neerleggen bij hetgeen zijn
Vader hem verzekerde, trots groote behoefte om te
begrijpen, trots groote waardeering van kennis en
wetenschap. De ziel te volgen, die zich tusschen deze
twee uitersten beweegt, is niet altijd gemakkelijk. Zeker
heeft hijzelf ook wel de moeilijkheid er ivan ondervonden,
en gaf hij mogelijk daardoor soms den indruk van
ongestadigheid. Maar zou misschien p ier het woord
niet van toepassing zijn, dat van hem eens gesproken
is, namelijk dat de rhythmus toch niet ontbrak ?
Het ligt zeker niet in de bedoeling van den schrijver,
noch, en wel allerminst, in de mijne, den persoon te
verheerlijken. Mijn Vader was, mijns inziens, een geroepene tot een bepaalden arbeid in een bepaalden
tijd, en een geroepene toch wordt nooit uitgezonden
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zonder te zijn toegerust met de noodige krachten en
gaven. Ik geloof echter niet, dat de invloed, welke van
hem uitging, in de eerste plaats aan deze is toe te
schrijven. Zouden gelooven en liefhebben hem niet tot
een voorlooper gemaakt hebben ? Jezus Christus had zijn
hart veroverd, zijn verstand gevangen genomen : voortaan
gloeide hij slechts voor Hem en Zijne zaak en strekte
hij zich uit met reikhalzend verlangen naar hetgeen
voor lag. Als zijne dochter spreek ik het met aandoening uit, dat een heimelijke jaloezie mij bekruipt,
omdat in alles wat hij sprak en schreef een diepe
liefde en een onbeweeglijk geloof mij tegenstralen.
Men gevoelt zich onder het lezen onwillekeurig gedrongen,- den Persoon te leeren kennen, die zulk een
liefde, zulk een vertrouwen opwekt. Daarom kon hij
dan ook zeggen : „De man, die uit de dooden is opgestaan, heeft bij mij altijd het laatste woord, hoe ongerijmd het ook schijne". Bijzonder treft mij ook altijd
zijn levendig besef van de beteekenis der gebeurde en
nog te gebeuren feiten, welke hem steeds een bron
van tintelende blijdschap zijn. In . een zijner brieven
zegt hij bijvoorbeeld : „Morgen Hemelvaartsdag ! Wees
blijde met mij, niet omdat het Hemelvaartsdag is, maar
omdat de Heer ten hemel is gevaren."
De Heer Coolsma zegt, dat mijn Vader zijn tijd
vooruit was. Kan dit wel, waar hij zijn dierbaarste overtuigingen ontleende aan de eerste Christengemeente ?
Zou men niet eerder kunnen zeggen, dat hij naast zijn
tijd liep, om zijne tijdgenooten bij den mantel te grijpen
en hun blik en aandacht te smeeken voor de dingen,
waaraan zij, zijns inziens, achteloos voorbijliepen?
Met diepe bezorgdheid zag hij de kennelijke misstanden in de Kerk; haar gebrek aan begrip van hare verhouding tot haar Hoofd ; aan besef van de gevolgen
daarvan ; aan besef van de beloften, haar voor de
toekomst gedaan. De ijver van het huffs des Heeren
verteerde ook hem ; en dreef deze hem zoo ver, dat
men hem wel eens onbescheidenheid ten laste legde :
wat nood! er is toch al eerder naar een scherp wapen
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gegrepen, om uit te drijven uit 's Heeren tempel, die
er niet behoorden te zijn. Dat de Gemeente reeds hier
met de gaven en krachten, welke haar Hoofd voor haar
ontvangen had, als een machtig bolwerk had moeten
staan tegenover iederen invloed des boozen ; dat zij
op elk gebied het laatste woord had moeten spreken —
dat was wel heimelijk zijne overtuiging. Meer dan
alles was het hem een smart, dat de Gemeente die
eenheid miste, welke het gemeenschappelijk uitzien
naar haar Bruidegom haar had moeten geven. Zijne
Gemeenteliederen, welke ik terug vond bij de Apostolische Gemeente, waar men over deze dingen veel Licht
heeft ontvangen, drukken zijne innigste gevoelens
daaromtrent uit.
En nu, nog eens, mijne liefste wenschen vergezellen
dit boek. lk weet, mijn Vader zou zich verblijden, dat
het mogelijk velen nog zal opwekken de dingen te
zoeken, welke eeuwig blijven. Daartoe zegene het de
Heer!
Arnhem.
S. DE LIEFDE.
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1844.
3. Gevaar ! Gevaar ! en geen vrede ! Zutphen. A. E. C. van
Someren.
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1845.
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J. Az. Doijer.
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7. Belijdenis des geloofs der Apostolisch-Christelijk-Afgescheidene Gemeente to Zutphen. Deventer, A. ter Gunne.
1846.
8. De mensch en de dieren, 1 ste deel. Nijmegen, D. J. Haspels.
1847.
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voor orgel of piano in accoorden gezet. Arnhem, J. Az. Doijer.
10. Des Christens vaderland. Accompagnement voor piano-forte.
Amsterdam, H. HOveker.
1848.
11. De Schoolvriend, lste stukje. Amsterdam, H. HOveker.
12. Verdichting en geschiedenis, lste deel. Arnhem, J. W. Swaan.
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Amsterdam, H. HOveker.
14. Geloof en geloofszegen, leerrede. Arnhem, J. W. Swaan.
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1849.
16. Algemeene geschiedenis voor het yolk, Iste deel.
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17. Christelijke Denkleer, 1 ste stukje. Amsterdam, Hoogkamer & Co.
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bij H. HOveker.
1850.
25. De Handwijzer, weekblad, 1850 en '51. Amsterdam, H. Hiiveker.
26. Des Christens Ontvangst en Uitgaaf. Leiden, J. H. Zitman.
27. Jezus op de bruiloft te Kana, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
28. De rechtvaardigmaking door het geloof, leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
29. Petrus' keuze, leerrede. Amsterdam, S. de Grebber Simonsz.
30. De verledenheid, het heden en de toekomst der kinderen
Gods, leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
31. De gevangenneming en bevrijding van Dr. Giacinto
Achilli. Amsterdam, H. HOveker.
32. Een droom voor slapenden en wakenden. Amsterdam,
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33. Almanak voor Hart en Huis (1850-'55). Amsterdam,
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1851.
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J. G. Hamel.
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J. G. Hamel.
40. De gekruisigde Christus uitgetart, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
41. De scheuring van het voorhangsel des tempels, leerrede.
Amsterdam, J. G. Hamel.
42. Overdenking bij kruis en graf, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
43. De rijkdom der opstanding van Jezus Christus, leerrede.
Amsterdam, J. G. Hamel.

333
44. De heerlijke verwachting der kinderen Gods, leerrede.
Amsterdam, J. G. Hamel.
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46. De hemelvaart van Jezus Christus, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
47. Het eerste Christelijke Pinksterfeest, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
48. Een blik op het eerste werk des Heiligen Geestes in de
Gemeente van Christus, leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
49. De roepstem des Heeren tot bekeering, leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
50. De aard, oorsprong en gevolgen van het dood geloof,
leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
51. Eene geschiedenis onzer dagen. Uit het Fransch. Amsterdam,
L. F. J. Hassels.
52. De vluchteling. Amsterdam, J. G. Hamel.
53. Een woord over de Christelijke Zending. Amsterdam, J.
G. Hamel.
54. De oude Dina. Amsterdam, H. HOveker.
55. De Verteller. Amsterdam, H. HOveker.
1852.
56. De eerste ontmoeting tusschen God en den mensch na
den val, leerrede. Amsterdam, J. G. Hamel.
57. Uzzia, een waarschuwend voorbeeld, leerrede. Amsterdam,
J. G. Hamel.
58. De dood van Lots huisvrouw, leerrede. Amsterdam. J. G.
Hamel.
59. De onmogelijkheid van het eeuwig verderf te ontvlieden
voor hen, die de zaligheid in Jezus Christus verwaarloozen, .
leerrede. Amsterdam, H. de Hoogh.
60. Zadok, de verworpeling Israels ; een verhaal van Charlotte
Elizabeth. Uit het Engelsch. Amsterdam, W. H. Kirberger.
61. Richardson, De teederheid van Jezus. Uit het Engelsch.
Amsterdam, J. G. Hamel.
62. De Vredemaker. Amsterdam, H. HOveker.
63. Tien voorlezingen over eenige onderwerpen uit de Algemeene Geschiedenis. Utrecht, Kemink & Zoon.
64. De toekomst Israels, leerrede. Gorinchem, C. de Wolff Dz.
65. Magdalena, of de kracht der genade. Amsterdam, W. H.
Kirberger.
66. Volksmagazijn voor Burger en Boer. Jaarg. 1852 en '53
bij J. G. Hamel ; jaarg. 1854—'57 bij H. de Hoogh, en jaarg.
1858—'60 bij H. Klijn, te Amsterdam.
67. Des Christens wraak en andere gedichten. Amsterdam,
H. H8 veker.
68. De Plaatsverva nger, of de tocht naar de steengroeve
Amsterdam, H. HOveker.
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1853.
69. Algemeene Geschiedenis, 2de deel, de Middeleeuwen.
Amsterdam, H. HOveker.
70. De macht van den Sterkste. Amsterdam, H. de Hoogh.
71. Pelgrimstocht van Johannes Bunyan. Utrecht, Kemink & Zoon.
72. Klacht en juichtoon over de echtelieden Madiai, wegens
hun Protest. geloof ingekerkerd, maar thans in vrijheid gesteld ,
gedicht. Amsterdam, H. de Hoogh.
73. Een schipbreukeling uit het verre land. Amsterdam, H.
de Hoogh.
74. De cholera, een roede in de hand des Heeren, leerrede,
Amsterdam, H. de Hoogh.
75. Beknopte Geschiedenis des Vaderlands, 3 deeltjes.
Amsterdam, H. de Hoogh.
76. Open brief over eenige gevoelens van Dr. L. S. P. Meijboom. Amsterdam, H. de Hoogh.
77. De Ambachten. Amsterdam, H. H8veker.
78. B. H. Draper, Bijbelsche verhalen voor kinderen. Uit het
Engelsch, naar de 13de uitgave. Amsterdam, H. de Hoogh.
1854.
79. Bijbellezingen over het Evangelie van Matthews. Amsterdam,
H. de Hoogh.
80. De Moorsche kamerling, een Schriftbeschouwing. Haarlem,
J. J. van Brederode.
81. Antwoord aan Prof. S. Muller. Amsterdam, H. de Hoogh.
82. Een blik op den Christelijken waterdoop bij het licht
van Schrift en Historie. Amsterdam, H. de Hoogh.
83. Een woord van toelichting tot het antwoord van het
Classicaal bestuur van Amsterdam. Amsterdam, H. de Hoogh.
84. Nederlandsche Concordantie des Bijbels van Trommius,
vereenvoudigde en verbeterde uitgave. Amsterdam, H. de Hoogh.
85. Een openbare school volgens de in 1854 ontworpen wet
op het schoolonderwijs. Amsterdam, H. de Hoogh.
86. Elizabeth Joceline, Legaat eener moeder aan Naar nog
niet geboren kind. Uit het Engelsch. Amsterdam, M. H. Binger
& Zoon.
87. Een groot geheim. Een geschenk voor alien, die de zielen
hooger achten dan het lichaam, en God meer beminnen dan
de wereld. Naar 't Fransch. Amsterdam, H. de Hoogh.
1855.
88. Gedachten over het verband tusschen de verkiezing en
de algemeenheid der verzoening. Amsterdam, H. de Hoogh.
89. Protestantsch Pausdom. Amsterdam, H. de Hoogh.
90. Bladzijden uit het Christelijk leven. Amsterdam, H. de Hoogh.
1856.
91. Bijbellezingen over het Evangelie van Marcus, hoofdst.
1-3. Amsterdam, H. de Hoogh.
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92. De godvreezende zeeman, door N. S. van Leeuwaarden,
onder toezicht van J. de Liefde. Amsterdam, H. de Hoogh.
1857.
93. Het Kersverhaal. Gorinchem, J. van Hoeve Jr.
1858.
94. God wil dat alle menschen zalig worden. Rotterdam. M.
Wijt & Zonen.
1859.
95. Jezus alleen ..
1860.
96. De Vriie Evangelische Gemeente. Amsterdam, H. Klijn.
97. Openbare brief aan Dr. J. H. Gunning Jr. Amsterdam,
H. Klijn.
98. Ervaring of Geloof ? en Misverstand of Onheil? Twee
opstellen ter wederlegging van Dr. A. Pierson. Amsterdam,
H. Klijn.
1861.
99. Proeve van eenige geestelijke Liederen en Psalmen, ten
gebruike bij de V. E. Gemeente to Amsterdam. Amsterdam,
H. Klijn.
100. Het Hoog Vertrek. Rotterdam, M. Wijt & Zonen.
101. Stille Uren in den omgang met God, door Austin Phelps.
Uit het Engelsch. Amsterdam, H. HOveker.
1862.
102. De Vrijbuiter, een Kerstverhaal. Amsterdam, H. Haveker.
103. Bijbel voor de jeugd, 1 ste afl. Amsterdam, H. de Hoogh
en C. L. Brinkman.
1863.
104. Het derde eeuwfeest van den Heidelbergschen Catechismus.
Amsterdam, J. Tak.
1864.
105. Waarschijnlijkheid of Zekerheid ? Utrecht, J. J. H. Kemmer.
106. De geschiedenis van Jozef, voor kinderen berijmd, in
twaalf zangen. Amsterdam, H. HOveker.
1867.
107. Zestal leerredenen. Utrecht, J. J. H. Kemmer.
108. De Koningin van het Zuiden. Amsterdam, H. de Hoogh.
109. De zeven gewetens. Zwolle, J. P. van Dijk.
110. Vruchten des geloofs, ingezamèld op den akker van het
Protestantisme. Amsterdam, HOveker & Zoon.
1869.
111. Over Steen. Amsterdam, H. HOveker.
112. Levensschets en gedachten van I. G. Kolb. Amsterdam,
Hiiveker & Zoon.
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113. S. J. Andrews, Het leven van onzen Heer. Uit het Engelsch,
onder toezicht van J. de Liefde. Amsterdam, H. de Hoogh en Co.
1870.
114. Het Christelijk ideaal der toekomst, door Kemmler. Uit
't Hoogduitsch. Amsterdam, HOveker & Zoon.
115. Clement Carew, of een eerste zonde en hare gevolgen.
Amsterdam, Htiveker & Zoon.
1871.
116. De Arke Noachs. Nagelaten verhalen. Rotterdam, D. Bolle.
1884.
117. De Apostel der vrijheid. Een verhaal, 2de druk. Dordrecht,
Koebrugge & De Zeeuw.
1892.
118. De trouwe gezant en de koopvrouw. 's-Gravenhage,
A. Berends.
1897.
119. Het lot in de klingelbuil. 's-Gravenhage, A. Berends.
BEKENDE OVERDRUKKEN.
Uit het tijdschrift „Timotheiis", jaarg. I—VII :
I. Geloof en onderzoek.
De rots eener moeder.
De verdrietige reis.
De jeugdige plantenkundige.
De Zangeres.
Drie jongens die terecht kwamen.
Peter de Groote.
II. De geschiedenis van den jongen Epee.
Een gesprek over uurwerken.
De zwarte ziel en de blanke huid.
School voor kinderen van haveloozen.
De vergelding.
lets over de Rechabieten.
Luisteren.
III. Het knekelhol.
De gems.
Geschiedenis van Saleh.
De Savoyaard en de Aartsbisschop.
Gebedsverhooring.
Klara en het roodborstje.
Damascus.
De tijger en de alligator.
De rotstroon.
De Bijbelcolporteur onder de roovers.
IV. De jonge scheepstimmerman.
Het water.
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De jonge Samaritaansche.
De jongen in het veldleger. Hetzelfde als : Het soldatenkind.
De arme Jacob.
Gods raad is wonderbaar.
V. De blauwe heer.
De vier schrandere makkers.
Onze schuld (Hans en Grietje).
VI. Trekken uit het leven der dieren.
De bedelknaap.
Het Oude en Nieuwe.
De hulp des Heeren.
Een Corrector.
VII. Overwin het kwade door het goede.
De houthakker.
Wat een jongeling doen kan.
Poccahontas.
Het heldhaftige meisje.
Hooren, zien en zwijgen.
Mathilda, de kleine Jodin.
De wijze Nar.
In „Vertellingen en Schetsen", Amsterdam, HOveker, behalve eenige der bovengenoemde verhalen, ook nog:
De Deensche edelman.
Zendingsijver van een arm kind.
In „Geloof en onderzoek", Amsterdam, HOveker & Zoon,
behalve twee der bovenstaande verhalen, ook nog :
Het soldatenkind.
In „Uit drie landen", Amsterdam, HOveker & Zoon :
Miliczia van Praag, of de Bohemers in Londen.
De geschiedenis van een Kankantrieboom (uit „Volksmagazijn
voor Burger en Boer").
Bertrand de Moleville (uit „Volksm. voor B. en B.").
In „De Arke Noachs" :
Een visioen uit het verleden.
Een schets uit de tijden der Lollards.
Een bezoek bij Marie, de Fransche geloofsheldin.
Pieter de Preeker.
Een eerlijk hart.
Model van een Jezuietischen zendingspost.
De Zondagsschool to Helmsvale.
De bedelaarsspoel.
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Beets, Dr. N., 116, 175, 239.
Beginselen, 145.
Bekeering, 29, 30, 32.
Bekommering, 42.
Belijdenis, 72, 172, 173.
Belijdenisschriften,190,206,207.
Berkel, De, 53.
Bethanie, 185-189.
Bewaarschool voor haveloozen,
186, 192, 194.
Bibliotheek der Doopsgez., 7, 49.
van Chr. verhalen, 239.
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Bilderdijk, Mr. W., 213.
Bloemmarkt, 182, 185, 260.
Blokzijl, 13.
Boeke, Ds. J., 48.
Bommelerwaard, 253.
Boomsloot, 98.
Bossuet, 91, 92.
Breedsprakigheid, 58.
Bronsveld, Dr. A. W., 7.
Brugghen, Mr. J. J. L. van der,
75, 77, 175, 240-244.
Brummelkamp, 175, 231.
Bunyan, 66, 223.
Bijbelbeschouwing,56-58,276—
278, 285 (zie ook Schriftbesch ouw i ng).
Bijbellezing, 96, 97, 136, 185.
Bijbelsche uitdrukkingen, 23-26.
Bijbelverklaring, 233.
Callenbach, Ds. C. C., 102, 175.
Calvijn, Joh., 20, 203, 245, 258,
310.
Capadose, Dr. A., 46, 159, 175,
269, 290.
Catechismus, Heidelb., 163-166,
245.
Chiliast, 245.
Cholera, 129.
Chr. Afgesch. Geref. Kerk, 212,
213.
Christelijke lectuur, 77-82, 125.
Christelijke Normaalschool, 75,
81, 191, 240.
Christelijk onderwijs, 74-77, 81,
141, 225, 240-244.
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Christelijke Vrienden, 75, 82,116,
118, 175-180, 189, 239, 240.
Collecteeren, 98, 183, 184, 198,
215, 216, 258, 261.
Concordantie, 237, 238.
Costa, Mr. Is. Da, 10, 103, 120,
137,161,167,175, 179, 245, 290.
Cumming, John, 233.
Cuperus, Ds. B., 23, 29, 30, 34.
Daehne van Varick, Mr. A. van,
91, 92.
Darbisme, 76, 149, 171.
Darby, J. N., 46.
Deventer, 48.
Dissertatie, 21.
Doedes, Dr. J. I., 273.
Doop, 46-50, 53, 72, 73, 117,
167 -170, 198, 207.
Doopsgezinde Broederschap,
162, 269, 270.
geest, 26.
gemeente to Amsterdam, 13.
Societeit, 15, 48,
49, 50.
Doopsgezind Genootschap, 48,
49, 69.
Dordrecht, 191, 266.
Drieeenheid, 32, 207.
Duivel, zie Satan.
Duizendjarig rijk, 93, 137, 245.
Dijk, Berendina A., 22, 27.
Eben-Haezer, 193, 197-200, 261,
Edinburg, 184.
262, 315.
Eik, P. van, 118, 137, 167.
Elberfeld, 76, 77, 167.
Engeland, zie Londen.
Engelsch perswerk, 258, 259,
296-299.
Ermelo, 161, 263.
Ervaring, 274, 275.
Etebon, 16.
Ethisch-irenische richting, 172,
173, 174.
Evangelisatie, 97, 141, 180183, 185.
Feisser, Ds. J. E., 46, 47, 53,
166, 167.
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Formulieren, 32, 213.
Frederik III, 164.
Frowein, C. R., 14, 110, 111,
264, 271, 305, 316, 317, 321.
Geloof, 35, 36, 43.
Geltschberg, 52.
Gemeentelijk bestuur, 73.
Gemeentevorming, 70-74.
Gerdes, E., 170, 186, 187, 251,
315, 321.
Gereformeerd, 119, 229, 230.
Gereformeerden, 116.
Gerretson Jr., B. J., 7.
Gerretson Sr., B. J., 313.
Gezin, 186, 2033 , 299-307.
Gilissen, 237.
Gilse, Prof. van, 162, 245.
Godheid van Christus, 20, 25,
28, 49, 50, 146, 157, 162.
Goldschmidt, A., 82.
Goot, Ds. P. van der, 162.
Gorter, Ds. D., 22.
Gouda, 191, 192.
Goudsbloemgracht, 95, 97, 192,
315.
Graaf, Ds. N. H. de, 121.
Gratry, A. J. A., 91, 92.
Gri€ksche taal, 185.
Groen van Prinsterer, Mr.
51, 59, 75, 81, 93, 103, 116121, 155, 161, 167, 179, 198, 242.
Groen van Prinsterer, Mevr., 167.
Groninger richting, 55, 155, 156.
Giilcher, 118, 119.
Gunning Jr., Dr. J. H., 215, 257.
Haarlem, 13, 137, 186, 260, 263,
315, 317.
Haarlemmermeer, 183.
Hageman, J. C., 257.
Handwijzer, 116 --121, 131, 137.
Hardenberg, A., 186, 187, 216,
259, 261, 265.
Hasebroek, Ds. J. P., 116, 156,
178, 196.
Heil des Volks, 189-197, 210,
265, 315, 316.
Heldring, Ds. 0. G., 36, 37, 82,
116, 159, 175-179.
Hengelo (0.), 14, 136, 191, 307.
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Heraut, De, 265, 269.
Herstelling, zie Israel.
Hervormde Kerk, 119, 137, 146,
148, 153, 156, 157, 160, 161,
175, 209, 211, 213, 214.
Heuring, G. H., 156.
Historische lijn, 154.
Hoekstra, Prof. P., 31,162, 270.
Hofstede de Groot, Prof., 155.
Holl, Ds. F. J. de, 18, 19, 23, 60, 69.
Holleman, K., 182, 183, 186, 187,
191, 216, 261, 322.
Honig Jr., Ds. J. J., 23, 60, 66, 68.
Hoogenbirk, A. J., 7, 16, 194, 261.
Huet, Ds. P., 322.
Huisbezoek, 44, 209.
Israel (Arbeid onder), 82, 93,
138, 250.
Israel (Herstelling van), 46, 53,
138, 139, 218, 244-251, 314.
James, John Angell, 30.
Jamieson, Rev. W., 138.
Jaspers, 0 , 136, 137, 294.
Jonker, Dr. A. J. Th., 54.
Jonker Jr., W., 325.
Jonkerstraat, 98.
Juridische richting, 173, 174,181.
Karakter, 15, 24, 29, 30, 54.
Keith, A., 46.
Kemmler, 250, 295.
Kerk, 51, 141, 146, 158, 159, 177,
180, 198, 200, 211, 212, 214,
241-244, 327.
Kinder-Bijbel, 270.
Kinderdoop, zie Doop.
Kinderkerk, 185, 195, 209.
Koenen, H. J., 163, 175.
Kohlbriigge, Dr. H. F., 76.
Koopmans, Prof., 15, 18-20, 24.
Kort, Mej. G. de, 193.
Koudum, 161.
Kritiek, 275, 283.
Kuiper, E., 316.
Kweekschool, 15, 18-20, 33, 49.
Leerstukken, 39, 258.
Leeuwarden, 5, 191, 214, 266.
Leiden, 98. 121.
Lelie, W. J. van der, 7, 273.
Lemkes, H. J., 171, 190.

Leven van Jezus, 313.
Lichamelijkheid, 234-237, 277,
278.
Liederen. 254-256.
Liefde, Jakob de (vader), 13,
14, 27.
Liefde, Jakob de (broeder) 13,
14, 137, 258, 309.
Liefde, Jakob de (zoon), 298,
299, 302.
Liefde, Mej. S. de, 7, 194, 324-328.
Liefde, Mevr. J. de, geb. Molenaar,
29, 46, 136, 185, 199, 299, 300,
305.
Liefde, Mevr. W. de, geb. Overbeek, 7.
Liefde, Willem de (broeder), 14,
320.
Liefdeklanken, 111.
Lohman, Jhr. Mr. A.F. de Savornin,
244.
Londen, 76, 216, 258, 263-299,
309-311, 317.
Looman, T. M., 118.
Luther, Dr. M., 203, 245, 308.
Lijnden, Baron W. van, 75, 175.
Mackay, 173, 175.
Madiai's, 161.
Malga, E. F., 209.
Marez Oyens, De, 118, 137, 175.
Medische richting, 173, 174, 181.
Meerloo, F. J. van, 265.
Menist, 49, 54.
Menkhoff, W. F., 182, 183, 186,
187.
Menno Simons, 19, 32.
Meurs, 75-77.
Meijboom, Dr. L. S. P., 156-158,
160, 176.
Millard, J., 137, 167.
Moderne Theologie, 103, 156,
273-291.
Modus vivendi, 149.
Molenaar, Ds. Izac, 29.
Muller, Prof. S., 15, 18, 19, 27,
32, 34, 48, 69, 162, 184, 270.
Natuurwetten, 282.
Nederlander, De, 117, 119, 120,
155, 159.
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Nederlandsche Zendingsvereen.
209.
Nederlandsch Herv. Kerk, zie
Hervormde Kerk.
Noodlot, 226.
Olevianus, 164.
Onkerkelijkheid, 118, 119.
Oorlog (Europeesche), 309.
Oosterwijk Bruyn, W. van, 103,
109, 167.
Oosterzee, Dr. J. J. van, 314.
Opleiding (bij de Doopsgez.),
19-21.
Opleiding (tot evangelist), 182,
185, 188, 257.
Opleiding (tot predikant), 232.
Opleidingsklasse, 195.
Opstanding van Jezus Christus,
283, 284.
Oranje, Huis van, 198.
Os, J. van, 257.
Ouderkerk a. d. Amstel, 98, 187,
191, 214.
Ouderling, 208.
Overbeek, Familie, 7, 13, 14 enz.
Overlevering, 282, 283.
Palm, J. H. van der, 270.
Partijzucht, 145.
Paulus, (Zendingsblad), 209.
Pausdom, 147.
Persoon des Heeren, 49, 50.
Pesch, Ds. van, 52.
Philosophie, 37.
Pierson, Dr. A., 59, 273-291.
Pierson, Gregory, 136, 137, 175.
Pinto, J. B. de, 46, 53-55.
Plymouth-broeders, zie Darbisme.
Politiek, 150-153.
Postma, Ds. D., 163, 231.
Predestinatie, 130.
Predikanten, Houding der, 172,
187.
Preekwerk, 36, 101, 199, 232.
Psalmzingen, 102, 254.
Rechtzinnigen, 210, 231, 280.
Renan, J. E., 286.
Richting en Leven, 279.
Ridderstraat, 98.

Roeping, 25.
Romantische vorm, 120, 132.
Roomschen, Arbeid onder de, 176.
Roomschen, Verhouding tot de,
242.
Rotterdam, 191, 260.
Rutteman, G. C., 313.
Rijnsche Zending, 75, 297.
Satan, Bestaan van den, 20, 25.
Saussaye, D. Chantepie de la,
172, 175, 177 –179.
Scheidbrief, 213, 214.
Scholte, Ds. H. P., 47, 163.
School, De Vrije, 240-244.
Schoolgeld, 193.
Schoollectuur, 77, 103, 133, 225.
Schoolliederen, 110.
Schoolstrijd, 240-244.
Schoolwezen, 93, 136, 190.
Schotland, 184, 205.
Schotsche Kerk, Vrije, 176, 205,
250, 269.
Schriftbeschouwing, 233-237,
(zie ook Bijbelbeschouwing).
Schwarz, C., 138, 175, 250.
Simons, H., 186.
Smirren, J. van, 257, 316.
Staat en Kerk, 241-244.
Staatkunde, zie Politiek.
Staatskerk, 146-148, 153, 200204, 314.
Stadskanaal, 186, 187, 191, 214,
261.
Stichtelijk, 145.
Straf (Eeuwige), 50.
Subsidie (Overheids-), 195, 196,
241-244.
Supranaturalisme, 18, 24.
Synode, 145, 149, 204, 205.
Tecum Habita, 97-102, 193, 262,
263, 265.
Teding van Berkhout, J. J., 187.
Tekelenburg, H. G., 167.
Tinholt, Ds., 175.
Toeeigening, 38, 39.
Toekomst des Heeren, 46, 53.
Toelage, 32, 33, 49, 56.
Traktaatjes, 252-254.
Trommius, Abr., 237, 238.
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Tucht, 73.
Turken, 129-131.
Ursinus, Dr. Zach., 164.
Vaderlandsche Geschiedenis,

224, 225.
Velzen, Ds. S. van, 163, 213, 231.
Vereeniging Chr. Stemmen, 10,
138.
Verkiezing, 25, 207, 225-233.
Verzoening, 213, 225-233.
Vochtschepping, 271-273.
Voldoening, 20, 25, 32, 206.
Volkskerk, 181, 314.
Volksmagazijn, 103, 141-146.
Voorbestaan van Christus, 28.
Vooruitgang, 280.
Vrouwen (in de Gemeente), 176,
207.
Vrouwenkiesrecht, 207, 208.
Vrije Evangelische Gemeente, 5,
6, 73, 74, 137, 212, 213, 254,
259, 265.
Vrije Gemeente, 70-74, 149, 150,
175, 188, 200-218, 265, 266,
306, 318.
Vrije wil, 227.
Water, 113-115, 271 — 273.
Wedergeboorte, 29, 50, 207.
Wederkomst van Christus, 130,
308, 310.

Welsprekendheid, 23, 102.
Wereldlijke macht, 73.
Wet (Verkondiging en lezing
der), 124.
Wiegand, M., 194.
Willems, T. W., 257, 306.
Willemstraat, 97, 265, 315, 316.
Witmond Cz., J., 186, 187, 216,
257, 261.
Witteveen, Ds. H. W., 161, 209.
Wolbers, J., 178.
Wonderverhalen, 274, 275.
Workum, 191, 210, 212.
Wormser, J. A., 51, 59,116-120,
131, 166, 171, 175, 183, 198.
Woudsend, 22-27, 60.
Wumkes, Dr. G. A., 47, 54, 73,
75, 97, 125, 210.
Wupperthal, 76, 261.
Zaalberg, Ds. J. C., 158, 176,
179.
Zahn, Dir., 75, 77.
Zangbundel, 254-256.
Zeevarenden, 176, 239, 240.
Zendingswerk, 93, 94, 176, 208,
209.
Ziegeler, Ds. A. G., 265.
Zondagsschool, 185, 194, 195,209,
Zutphen, 18, 21, 27, 28-56, 69.
157, 166, 171, 205.

Verbetering en aanvulling.
Op bl. 91 en 92 is een fout overgenomen uit „De Nederlander".
Er staat namelijk Gratzy. Men leze daarvoor Gratry.
De aanvulling betreft het blad „De Handwijzer". Op bl. 116
heb ik gesproken over den inhoud van dat Weekblad. Later
vond ik in Da Costa's Compleete Dichtwerken (uitgave 1876)
op bl. 672 „Luther's Psalmlied", en uit de „Toelichtingen'',
M. 869, bleek mij, dat dit lied het eerst gedrukt is in „De
Handwijzer".
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