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Vergeet uw eigen persoonlijke
verantwoordelijkheid niet!
OF

Tot

kiezen geroepen
Christenen, voor zoover gij eenig
begrip hebt van den ernst dezer
tijden, vergeet uw eigen persoonlijke
verantwoordelijkheid niets
Bij de Stembus III (1869)bladz. 4.

„Niemand wane dat hem de staatkunde niet aangaat.
Immers zoodra het r e c h t voor de Staten niet meer
geldt en het belang in de plaats van recht komt,
verliezen de volken, de gezinnen, de personen meer en
meer het ontzag voor hetgeen recht is en eigenbelang,
de zelfzucht komt op den troon en dat is de ontbinding
van maatschappij en huisgezin".
Niet allen oude schrijven dit woord van den grooten
staatsman M r. GOEN VAN PRINSTERER. Ook nu nog
worden onder de Christusbelijders meerderen gevonden,
die wars zijn van alle staatkunde en ineenen, dat de
politiek is een samenweefsel van wereldsche listigheden.,
dat de politiek alzoo iets is dat voor den Christen
belemmerend werkt op het pad der gerechtigheid en
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daarom als een soort zwarte kunst moet worden geteekend.
En toch ! de politiek is geen zaak van lagere orde,
waarboven een Christen verheven moet zijn. Ze is niet
iets zondigs, dat een Christen moet schuwen, -- al
heeft de zonde ook hier hare verwoestingen aangericht,
* *
*

Wat is politiek !
Politiek is niet anders dan regeerkunst. Ze is de
kunst die in elken kring noodig is. Ze is noodig in
het huisgezin. Noodig in de kerk. Noodig in de maatschappij, in vereenigingen en vergaderingen. Noodig
zelfs op een anarchistisch congres.
Politiek is alzoo ook noodig in den Staat.
Zonder regeering is het onmogelijk, dat er ook maar
éen enkele kring kan bestaan. De behoefte aan regeering
is door den Schepper van hemel en aarde zelf in het
samenstel der dingen ingelegd, en de kunst om in deze
ingeschapen behoefte wel te voorzien, de kunst om
goed te regeeren, is eene verhevene en Goddelijke kunst.
Wordt het ons in de Heilige Schrift niet als iets
schoons geteekend, zijn eigen huis wel te regeeren ?
En schrijft de Apostel niet, dat de ouderlingen, die
wel regeeren, dubbele eere zullen waardig geacht
worden ?
En wanneer het dan eene schoone taak is, om eigen
huis wel te regeeren en het voortreffelijk is, om het
ambt van Opziener, het ambt der Kerkregeering wel te
bekleeden, zou het dan niet eene verhevene en schoone
kunst wezen, om een lánd en volk wèl te regeeren?
Is de politiek of regeerkunst derhalve niet iets laags
of zondigs, maar juist iets verhevens en voortreffelijks,
dan mag „het doen aan politiek" niet als iets bedenkelijks geteekend worden en is men in landen als het
onze, met een grondwet als wij bezitten, gehouden tot
het doen aan politiek. Aan de burgers is het gegeven
invloed op de regeering des lands uit te oefenen, in
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ons land zelfs zoo'n grooten invloed, dat wij kunnen
spreken .van een "grondwettelijke" regeering.
Was' het doen aan politiek verkeerd, dan zou de uitoeferling van invloed op de regeering door een Christen
zijn af te keuren. Nu dit niet zoo is en de regeering
zelve een Goddelijke kunst is, nu is het ook des Christen
roeping en zijn dure plicht, zijn rechtmatigen invloed
ten goede van de regeering des lands uit te oefenen,
opdat door hem eene goede politiek worde bevorderd.

• *
*

"Christenen, voor zoover gij eenig begrip hebt van
den ernst dezer tijden, vergeet uw eigenpersoonlijke
verantwoordelijkheid niet I"
Zoo schreef Mr. GROEN VAN PRINSTERER in 1869,
toen een \electorale veldslag naderde.
En zoo rgept hij, nadat hij gestorven is, door zijne
nagelaten geschriften, ook nu nog ons toe.
Wij moeten weten, wat het voor ODS beteekent kiezer
te zijn en welke dure roeping dit recht voor ons
medebrengt.
Wij moeten, vooral in ODze dagen, nu een worstelstrijd op het politieke erf zoo belangrijk 'is, kennen de
tegenovergestelde beschouwingen, welke er onder ODS
menschen op staatkundig gebied worden gevonden. In
ons leven toch worden de zaken zoo verschiUend bekeken, z66zeer zelfs, dat wanneer eene zaak naar onze
verschillende beschouwingen beschreven wordt, men
s.oms moeilijk zou kunnen gelooven, dat het nu toch
een en. dezelfde zaak is.
Dat geldt ook van het stemrecht. en van de beschouwingen dienaangaande. En het is vooral deze tweeeriei
blik, schoon dan inrijke n u an c e e r i n g, die onze overweging vraagt. Er ziJn twee rechtstreeks tegenover
elkander staande ideeen, de re\'-olutionaire en de antirevolutionaire beschouwing.
pe \. Rev 0 1uti 0 n air e beschouwing leert, dat de
volken hun eigen heer' en meester zijn. en dat dienten99

gevolge het volk ziolt z elf bereft te regeeren. Het heeft
geen wetten te ontvangen, het behoeft zich niet te
laten voorschrijven hoe het moet handelen. Neen, het
volk maakt zelf zijne wetten. De volkswil is de hoogste
wet. De grondwet en al de wetten die er worden gevonden, zijn eene formuleering van den volkswil en
dan wel voorgelicht door het gezond verstand.
Voor het begrip ,,Overheid" in zijne hooge en edele
b ieekenis is hier geen plaats meer over. Over heid,
over iets te staan, boven andere groepen met souverein
gezag bekleed te zijn, om over die groepen het recht
te handhaven, hoe kan men hier aan denken. Al
dweept men met Oranje, en al is men vooraan bij
Koninginnefeesten, zoo kan men toch niet nalaten om
te spreken van den Kroon, als veeleer „ornament dan
fundament", van den Koning „als het groote vliegwiel
om de beweging der staatsmachine onafhankelijk te
maken van het doode punt" ; van een koning, die naar
de kwalificatie van Mr. BUYS slechts „Mandataris van
een corporatie" is of naar THORBECKE ' s opvatting „eenheid der uitvoerende magt" is, of die zooals OPZOOMER
het uitdrukte, slechts „de punt zet op de i", of die
zooals het Dagblad van Z.-H. en 's-Gravenhage begeerde, „het als een zijner „pligten" beschouwt „dat
hij regeert in den zin der meerderheid" of naar Prof.
KRABBE's leer -- fungeert als „Raad van Staat". In
vollen zin kan men niet de vorstin, als overheid erkennen
en gebruikt men uit gewoonte of om zijn ware gedachte
schuil te houden de oude namen en termen nog, men
verwerpt inderdaad de oorspronkelijke bedoeling. Al
drukt men het in nog zulke fluweelzachte vormen uit,
-- men kan in de Overheid niets anders zien dan
administreerende personen, niet over heden, maar
onderdanen van den volkswil, verantwoordelijke dienaren,
instrumenten van het souvereine volk, die dat souvereine
volk eigenlijk kan maken en breken, zooals het wil.
De Revolutionaire idee kent geen zuivere voorstelling van
I00

hetkoningschap. ,,Conservatieven en Liberalen
hebben te zamen" --- sprak GROEN -- „het zelfstandig koningschap gesloopt".
Op revolutionair standpunt ligt in het parlement en
dan met name in de Tweede Kamer, het zwaartepunt
van alle macht en gezag en recht in den lande. Dat
staatslichaam moet de wetten maken en door hare
dienaren „de ministers, hoofden van de Departementen"
die voorschriften laten uitvoeren. En kent de grondwit
den vorst het recht van „veto" (het al of niet be..
krachtigen der wet) toe, men kan zich daarmee vereenigen zoolang dit prerogatief der kroon niet meer is
dan een bloote formaliteit en de koninklijke goedkeuring
wordt verlaagd tot een etiquette, waaronder de waar des
te beter onder het nog niet genoeg revolutionair ontwikkelde volksdeel aan den man wordt gebracht.
Bij deze beschouwing is het recht om te kiezen dus
niet een v e r k r e g e n, maar een natuur recht ; van
welk recht ieder -- bijzondere omstandigheden voorbehouden -- gebruik zal moeten kunnen maken. Het
kiezen van parlementsleden is eigenlijk een souvereiniteitsdaad. Het is de eerste, de gronduiting van den wil
van het souvereine volk. In beginsel wordt in dien
daad recht en wet geschapen, want de stem van de
kiezers bevat een, mandaat i m p e r a t i e f, een gebiedende opdracht. Het derde artikel van de V e rklaring van de rechten van den mensch en
den b u r g e r, uitgevaardigd door de „Nationale Vergadering" in Frankrijk (1789), sprak het onomwonden
uit: „Geen lichaam en geen afzonderlijk persoon kan
eenig gezag uitoefenen, dat niet bepaaldelijk van het
volk uitgaat". En zoo maakt ook de kiezer in beginsel
uit, wat gedurende een zeker tijdvak als recht en
onrecht, deugd of misdaad gelden zal. Is immers de
volkswil de hoogste wet, dan kan er geen sprake zijn
van een objectief, onveranderlijk goed en kwaad, recht
en onrecht. wijst het stembiljet een andere meerderheid
^d^

aan, dan wisselt daarmee ook de publieke opinie en
dan is het mogelijk, dat op een en hetzelfde moment,
in het eene land goed, recht en deugd is, wat in het
andere land kwaad, onrecht, zonde wordt geheeten.
Op dit standpunt is het kiesrecht, het allergewichtigste op politiek en sociaal terrein.
Daar klinkt de „vox populi" de stem des volks, als
een „vox del" de stem van een god, van eene hoogste
souvereine macht, welke staat, boven de stem van dien
God, dien Potentaat der Potentaten, met wien WILLEM
VAN ORANJE een vast verbond had gemaakt ; boven
dien God van „Nederland en Oranje", die door Profeten
en Apostelen, ja door onzen Heere en Heiland heeft
gesproken.
Tegenover deze beschouwing van het kiesrecht als een
natuur recht, staat die, van de antirevolutionairen.
De volken zijn niet hun eigen heer en meester, maar
het eigendom van Hem, die hemel en aarde heeft
geschapen. Het is niet de eerste vraag „wat wil het
volk?" maar „wat gebiedt de Schepper van het heelal?"
En met dien wil des volks moet zeer zeker rekening
worden gehouden, maar alleen in zooverre die wil overeenstemt met den wille Gods.
De wetten zijn alzoo niet de formuleering van den
volkswil, van den wil van de helft plus één, maar zij
moeten inhouden de eeuwige beginselen van recht,
waarheid en billijkheid, gelijk die in natuur en schriftuur zijn geopenbaard, verklaard voor en toegepast op
practische gevallen van ons burgerlijk en maatschappelijk leven, in zijne veelvoudige betrekkingen en dan
rekening houdende met de eigenaardige kenmerken
van een volk en met de leidingen, welke God met dat
volk nam in de historie.
De antirevolutionair erkent over heden, die geen
zaakgelástigden zijn van den steeds wisselenden volkswil, maar die een gezag bekleeden, waarvan -- zooals
GROEN schreef -- „de aard, in den aanhef der wetten,
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door het veelbeteekenend woord „bij de gratie Gods"
kenbaar gemaakt wordt". De overheid heeft maar niet
uit te voeren, wat de volkswil voorschrijft, maar moet
voor alles rekenen met wat God eischt en derhalve
moet zij steeds opkomen voor het stellige en onveranderlijke recht. De Overheid erlangt niet hare bevoegdheid van het volk -- ook al wijst het volk haar bij
volksstemming aan -- maar van God.
En op dit standpunt is een parlementslid dan ook
geen wettensmid, zooals iemand het eens uitdrukte. De
anti-revolutionair gaat uit van de overtuiging, dat het
volk recht heeft om zijne belangen uit te spreken en
die te bepleiten bij de Overheid. Ware de Overheid
alwetend en onkreukbaar rechtvaardig, dan was een
optreden van het volk niet noodzakelijk, maar door de
zonde is het optreden van belang voor overheid en
onderdaan beide.
Het is echter niet mogelijk, dat heel het volk, man
voor man, tot den koninklijken troon nadert. Was dat
het geval, Mozes' schoonvader Jethro zou tot den vorst
zeggen : ,,Deze zaak is te zwaar voor U, gij alleen kunt
ze niet doen".
Daarom is er een kring van uitgelezenen van het volk,
een kring, die een trouwe weerspiegeling moet zijn van
het volk, door wie en bij monde van wie het volk zich
kan en mag uitspreken; een kring die de belangen,
behoeften, wenschen en natuurlijke en historische rechten
van het volk bepleiten kan en die als volksvertegenwoordigers optreden. En om nu waarlijk vertegenwoordiger van het volk te zijn, is het van noode dat
heel het volk, het volk in al zijne geledingen medewerken kan aan de verkiezing der representanten.
De Staten-Generaal is voor ons dus niet een overheid, maar de volksra ad, die tot roeping heeft, 1°.
de overheid voor te lichten, het volk in zijne behoeften,
belangen en nooden te doen kennen en ten 2°. voor
dat volk op te komen, de privilegiën, de rechten welke
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het volk toe komen, te verdedigen ; tegen de schending
dier rechten, hetzij zij zijn natuurlijke rechten, dan wel
historische, in den weg van Gods voorzienig bestel door
dat volk verworven, te waken.
Wanneer wij data ook ter stembus worden geroepen,
dan kiezen wij niet de regeering des lands, maar dan
kiezen wij leden der Staten-Generaal, die het Nederlandsche volk vert eg e n w o o r d i g e n. En wordt ons
dan voor de voeten geworpen, dat onze grondwet leert,
dat de Koning met de Staten-Generaal de wetgevende
macht uitoefent, dan merken wij op, dat hier twee
elementen tot wetgeving samenwerken : a. worden de
wetten ontworpen, geformuleerd en b. die geformuleerde wet wordt gesanctioneerd, tot wet verheven. Het
eerste nu i§, wat de Staten-Generaal doet en het laatste,
het eigenlijk machthebbende, verblijft aan den Koning.
Hiermede komt overeen het feit, dat elke wet begint
met de proclamatie „Wij Wilhelmina, Koningin der
Nederlanden", terwijl men daarna leest „Zoo is het,
dat Wij den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebbes goedgevonden en
verstaan gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze".
De Overheid „hoort" alzoo den Raad van State en
oefent „overleg" met de Kamers, doch zij alleen „vindt
goed" en „verstaat" en ,,beveelt".
Volkomen juist is dan ook wat GROEN eens schreef:
„De stembus alhier is geen orgaan van de Volkssouvereiniteit, ook niet als staatsvorm.
„Het stemregt ten onzent is een vorm, niet van
volksoppermagt, maar van volksinvloed, van
volksvrijheid, van gemeen overleg.
„Het stemregt is de staatsburgerlijke betrekking
waarin de historische samenwerking van Natie en Stamhuis, van Nederland en Oranje, ter behartiging der
vaderlandsche belangen, ter verdediging van de regten
der Kroon en van de vrijheden der Natie voortleeft".
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De Staten-Generaal, en met same de Tweede Kamer,
vertegenwoordigen het volk. Dat college is naar GROEN's
woord, „de natie die op het binnenhof zetelt, of wel
,,het medewetgevend gedeelte der bevolking".
De volksvertegenwoordigers bepleiten de vollcsbe1angen bij de Overheid en werken mede aan de tot-,
standkoming der wetten. En zoo is hun invloed zeer
groot. Naardat die Kamers samengesteld zijn, en dus
naar zij spreken, acht de overheid de stem des volks te
hooreg. Gelijk de Kamerleden de behoeften, nooden
en wenschen van het volk vertolken, moet de Regeering
wel achten dat ze in het algemeen z ij n
Hoe groot is mitsdien niet de zedelijke invloed dier
Staten, dier mannen op het Binnenhof gezeten
Zij geven stuur aan den wetgevenden arbeid. Ja, in
werkelijkheid is hun invloed nog veel grooter, en hebben
zij het roer van staat in handen en regelen dientengevolge de regeeringsdaden zich schier geheel en al
naar die Kamers. In de wetsontwerpen, die vervaardigd
worden, waar met de betrokken Ministers de Tweede
Kamer ze zelf ontwerpt en de eindredactie vaststelt,
weerspiegelt zich geheel de geest dier vertegenwoordiging in haar meerderheid. Naarmate de Kamer is samengesteld, dragen de rijkswetten, de daden der Regeering,
een eigenaardig stempel, wordt in revolutionaire of in
anti-revolutionaire banen geleid, wordt met ,de ordinantiën Gods niet of al gerekend.
En . waar nu die leden der invloedrijke volksvertegenwoordiging door de burgers, die het kiesrecht bezitten,
moeten worden aangewezen, hoe veel beteekenend is
dan niet de invloed, die de kiezers. gemeenschappelijk
uitoefenen op den gang van zaken en hoe groot is
derhalve onze verantwoordelijkheid in betrekking tot
het gebruiken en het recht gebruiken van dien invloed
Een Staten-Generaal kan ontzettend veel kwaad
doen ! Hoeveel kwaads heeft de liberalistisch gekleurde
Eerste en Tweede Kamer in vorige jaren niet aangericht ?
^ Os

Aan wie was het te wijten, dat ons Christelijk onderwijs met zoovele bezwaren had te worstelen ?
Wier schuld was het, nadat men de volksschool
onbruikbaar gemaakt had voor de kinderen der Christus
belijders, door den Christus buiten de school te plaatsen,
dat het zooveel moeite kostte eer men vrijheid verkreeg om op eigen kosten scholen te bouwen ?
Wier schuld was het, dat wij tientallen jaren onze
eigene christelijke scholen, die tonnen gouds vroegen,
geheel hebben moeten bekostigen, om dan bovendien
nog voor dat neutrale schoolwezen bij te dragen, vin
welke onzerzijds geen gebruik kan worden gemaakt ?
Toch van de Staten-Generaal !
Zoo is het dan van onuitsprekelijk belang, w i e in
naam van het volk bij de Overheid komen pleiten,
welke personen als vertegenwoordigers des volks optreden en van ho e d a n i g e beginselen deze representanten zijn.
En daarom ook, komt laksheid en onverschilligheid
in een belangrijke aangelegenheid als de verkiezing van
leden voor onze Staten-Generaal; op zijn zachtst gesproken, niet te pas, en allerminst betaamt zulks hen,
die zich Christenen noemen, en die dus, hetzij in
ruimeren, hetzij in engeren kring, belijders zijn der
anti-revolutionaire beginselen.
Het al of niet deelnemen aan eene verkiezing, is
geen zaak van willekeur. Met dat uitbrengen van een
stem staat o n s belang, het belang o n z e r partij, onzer
beginselen op het spel, ja, naar onze diepe overtuiging,
hangt het belang van land en volk er aan. Indien
wij dat niet geloofden, niet geloofden dat in de toepassing onzer beginselen een zegen school voor land
en volk, zouden wij als ernstige mannen ons hoofd niet
kunnen opheffen.
Afgedacht van alle belangenberekening : kiesrecht is
kiezersroeping. Het gaat niet naar onzen luim, of onze
kiezers aan de verkiezingen deel zullen nemen of niet.
io6

Wij hebben -- al hoe diep het pelagianisme velen nog
in het bloed zit — geen vrijen wil en ook vooral hier
niet, waar Bene dure roeping voor ons ligt. Daar
is een wi ll e Gods en 't is voor ons van noode, dat wij
weten, wat die wil ons hier heeft te zeggen, om dan
onzen wil er naar te buigen. Of wij er veel, dan wel
weinig mede op hebben, verandert inderdaad aan de
zaak niets, daar vraagt God ons niet naar. Het is op
het staatkundig erf slechts de vraag : is hiermede een
belang gemoeid ? Geeft God ons hier ook een taak te
verrichten ? Waartoe roept hij ons ? „theere, wat wilt
Gij, dat ik doen zal?" En zoo ons dan een taak wordt
aangewezen, dan rust op ons de roeping, om te volgen
en tegen alle lauwheid en traagheid den strijd aan te
binden. Wij moeten waken en strijden tegen den
valschen waan, of het aan ons believen stond, of het
aan onszelf of aan anderen lag, of wij aan den
stembusstrijd zullen deelnemen. Wij moeten ook strijden tegen de schijnvrome, lijdelijke, naar toch in
den grond Doopersche theorie, dat alle politiek uit
den booze is.
Men redeneert : met al die wereldsche zaken laat ik
mij niet in ; hoe het hier in den Staat gaat, och, dat
is van minder belang, dat komt vanzelf wel in orde ;
daar bekommer ik mij niet om ; als ik maar zalig word,
dan is mijn ziel behouden ; hoe het i n de wereld gaat
is van minder beteekenis dan de vraag, hoe wij hier
uit zullen komen ; Yaat de wereldlingen, de menschen
die hun deel in dit aardsche leven zoeken en om
hoogere zaken zich niet bekommeren, dat maar doen,
wij hebben andere zaken, die ons bezighouden.
Deze vroomklinkende redeneering is inderdaad zondig.
Het is alsof onze Heiland, toen Hij op aarde rondwandelde, het „Mij is gegeven alle macht in hemel en
op aarde", niet heeft gesproken 1 Het is, of de Staat
te onheilig, te onbelangrijk ware, dan dat een Christen
er zich mede bemoeien zou.
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Er is echter geen terrein des levens, dat in zichzelf
onheilig of voor den Christen waardeloos is.
Alleen de zoide werkt ontheiligend op elk gebied,
maar daarom is het onze roeping, getuige van den
Christus te zijn, het bederfwerend zout in de wereld en
het licht op de kandelaar te wezen. Voorzeker is het
waar, dat God ons voor de eeuwigheid heeft geschapen
en dat wij tot Zijn geestelijk koninkrijk zijn geroepen,
maar des niettemin zijn wij door God op deze aarde
geplaatst. Hij , weefde ons leven in, in dit aardsche
leven met zijne vele en gewichtige belangen en heeft
ons ook daarvoor een pand, een talent toebetrouwd.
En wij — wij hebben wel toe te zien of wij met dat
talent niet doen, gelijk die man in de gelijkenis, die
het in een 'zweetdoek rolde en wegborg en alzoo ongebruikt liet. De geheele wereld is Gods werkplaats en
Zijnen Raad wordt in den Hemel door de legioenen
Engelen, en op de aarde door de menschenkinderen
uitgevoerd. 't Zij ons dan een voorrecht, een onvergankelijke eere, op welk gebied van het leven dan ook,
een dienaar van dien Goddelijken wil te zijn I Het
grootste doel Gods met al Zijne werken, in natuur en
genade beide, is : de eere Gods,, en , zoo is voor den
Christen de belangrijkste vraag: Hoe komt , God aan
Zijne eere ? Gods wil, en wet moet overal en ten allen
tijde voor hem zijn de regel voor alle dingen.
Des Christens taak, zijn levenstaak is het, op elk
gebied, waar het hem vergund wordt een voetstap te
zetten, waar hem een kracht, een gave, een talent gegeven wordt al zijn invloed te laten gelden, opdat die
wil van God gehuldigd en volbracht worde.
Het staat voor den Christen niet zoo, dat hij zijn
talent mag gebruiken, neen, hij mag het niet laten I
Hij moet I 't Is voor hem eene heilige roeping, die
veelzins gewichtiger wordt, naarmate men van het gebied
van het private leven over gaat, tot dat des publieken
levens. Daar gaat het niet om het belang van
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den eenling, maar om de belangen van het geheel.
*
**

Kiesrecht is kiezers r o e p i n g, het deel nemen aan
de verkiezingen roeping voor God !
God roept ons tot getuigen. Onze Heiland ging Qns
hierin voor, door voor Pilatus de goede belijdenis af te
leggen : dat Hij hiertoe was geboren, en hiertoe was in'
de wereld gekomen opdat Hij van de Waarheid getuigenis zou geven. Te getuigen van den Vader, van
de deugden Gods, van het eeuwig Godsrijk; van de
eeuwige beginselen van waarheid, gerechtigheid en
liefde, dt was Zijne levenstaak I Hij getuigde door
Zijn woord, Zijn optreden, door al Zijne levensuitingen,
ja door heel Zijn persoon l
En waar Hij voorging, daar hebben wij Hem te volgen
en van de waarheid getuigenis af te leggen. En. dat
wel niet gelijk jezus het deed, die de waarheid bezegelde, stempelde, waarmerkte, ja die zelf het zegel
der waarheid was in Zijn eigen persoon, — neen, zoo
kunnen wij het niet, maar toch in navolging van Hem,
in aansluiting aan Hem, nabelijdend, wat Hij vóór beleed, op zijn „amen" ons „amen" latende volgen i
Het is onze roeping van de waarheid te getuigen,
niet enkel in de gemeente maar ook in de wereld,
ja op elk terrein des levens, waar de waarheid, die uit
God is en 4e leugen, die uit Satan is, met elkander in
botsing komen. Er is een belang van de eere onzes
Gods en der waarheid niet enkel in de Kerk maar
ook in den Staat qn in de Maatschappij.
Overal moeten wij belijden van hoedanigen geest wij fijn.
En zeg nu niet: Maar behoef ik daartoe juist mijn
stem uit te brengen ? Kan ik op andere wijze ook niet
getuigen ? Zeker kan zulks, maar gij kunt o o k door
de stembus en daar maar niet alleen met
woof den, maar metterdaad en met ver strekkende gevolgen, getuigenis afleggen. En elke gelegenX09

heid, die God ons geeft om te getuigen, moeten wij
wel besteden 1
De uitoefening van het kiesrecht is van het allergrootste gewicht en daarom : weg met alle lauwheid
en traagheid en gemakzucht. Er zij in onze aderen
vuur, waar het eene heilige zaak, de zaak onzer dierbare beginselen betreft. Wij zijn het onze roemruchte
vaderen verplicht met kracht voor onze beginselen pal
te staan. Onze onvergetelijke GROEN VAN PRINSTERER
zei immers: wij zijn „issus de Calvin!" En daarmede bedoelde hij, dat wij zijn het kroost van CALVIJN ;
bloed van dat bloed, dat door den geest van CALVIJN
bezield, als watergeuzen zwalkte op de wateren ; die
het aardsche Vaderland zoo liefhadden, dat zij het
opofferden liever dan het in het schandjuk te laten
slaan en zóó te bezitten ; die dit konden omdat zij behalve het aardsche vaderland nog een ander, een
hemelsch Vaderland hadden ; mannen vol moed, vol
wil en wetend wat zij wilden, vol geloof en bewonderenswaardige volhardingskracht. Tijden veranderen,
vormen wisselen, maar de zaken blijven. Het is altijd
de strijd tusschen de waarheid Gods en een leugen der
menschen.
Zullen wij, die ons kroost van CALVIJN noemen, dien
naam onteeren, door mat en lauw en traag te zijn,
waar onze vaderen vol vuur zouden wezen ?
Weg met alle lusteloosheid en onverschilligheid 1 Een
ieder versta zijne roeping voor God en tegenover vaderland en partij. Wij worden ter stembus geroepen. Hooge
en heilige belangen zijn het, waar het om gaat. Het
eene hangt zoo nauw samen met het andere. Lauwheid
en onverschilligheid is zonde. Ook als kiezer is ons
door den Heere een pand toebetrouwd en genade is
het, waar Hij ons in de politiek, wat het beginsel aangaat, een recht inzicht verleende. Doch laat ons dan
ook toezien, dat wij die genade niet verzondigen, door
in ijver of trouw te kort te schieten.
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Slechts waar wij persoonlijk onze roeping betrachten
en ter opscherping op elkaar toezien, kunnen wij, hoe
ook de uitslag worde, eene geruste consciëntie voor
God hebben.
Niets mag worden verzuimd.
Geen inspanning zij ons te veel.
Maar één ding is er, wat wij in den strijd vooral
niet moeten vergeten. Wij mogen ons niet blind staren
op het succés. Niet onze hope stellen op eigen kracht,
maar op 's Heeren machtigen Arm altéén. „O r a- e t
labora", „Bidt en werkt" zij ook indezenkamp
onze leuze. Het gevaar is zoo groot dat wij alleen op
het we rk en letten en dat wij het bidden verzuimen. En al zullen wij niet ons gebed durven opzenden
zoo wij niet al onze krachten inspanden, toch hebben
wij wel te bedenken dat bij al het verkiezingswerk, ons
de kracht van Boven moet worden geschonken en dat
de ware kracht alleen in de bidcel wordt verkregen ;
dat het einde van den strijd niet van onzen arbeid,
doch van den Heere afhankelijk is.
Voor den politieken strijder geldt het woord van den
zanger uit het grijze verleden, toen hij zong :
„Zoo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs
arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan.
„Zoo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs
waakt de wachter.
„Het is tevergeefs dat gijlieden vroeg opstaat, laat
opblijft, eet brood der smarten.
Het is alzoo, dat Hij het Zijnen beminden als in
den slaap geeft".
**
Kiesrecht is kiezersroeping 1
Dit zal nimmer worden vergeten door hem, die in
gedachtenis houdt GROEN's woord : „Christenen, voor
zoover gij eenig begrip hebt van den ernst dezer tijden,
vergeet uw eigen persoonlijke verantwoordelijkheid niet!"
Hij zal persoonlijk en huiselijk dien ernstigen politieken
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strijd gedenken in den gebede. Hij zal v6 ó r den
s t r ij d zijne hulpe zoeken in den naam des Heeren,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal, wanneer
een electoralen veldslag wordt geleverd, wanneer de
ure komt dat alle man in het geweer moet zijn, als
Mozes zijne handen biddend ten hemel hebben geheven.
Maar ook wanneer de strijd geëindigd is en de overwinning mocht zijn bevochten, dan zal van hem gelden:
„maar d'overwinnaar, in het stof gebogen, bidt !" Terwijl, wanneer de verkiezing teleurstelde, hij geloovig
berustend zal uitspreken „U w wil geschied el"
Nimmer toch worde vergeten dat veldslagen verloren
kunnen worden. En moge dan na een slag als die in
1905 het „dit krenkt mij" naar onze lippen dringen,
het aloude Geuzenbloed dat ons door de aadren vloeit
doet ons onmiddellijk het hoofd omhoog heffen en
aanheffen met een Willem van Oranje „Mijn schild en
mijn betrouwen, Zijt Gij o God mijn Heer. Op u Too
wil ik bouwen, Verlaat mij ,nimmer meer" en doet ons
met DA COSTA zingen het zielsverheffend lied, ,,Zij zullen
het niet hebben, de Goden van den tijd, Niet om hun
erf te wezen, heeft God het ons bevrijd".
Wordt een veldslag verloren, dan komt er geen weeklacht of bitterheid over onze lippen. Geen weeklacht,
want een goed calvinist staat, zoodra het Besluit gebaard heeft altoos in de overtuiging dat het zoo door
zijn God beschikt en daarom het beste is. En evenmin bitterheid I want ook de vrijheid van andersdenkenden moet ten volle geëerbiedigd worden. Aan
hun overtuiging mag geen dwang opgelegd. Zelfs al
bejegenen ze ons vijandig, daarom zou het ons, die
den Calvinistennaam dragen, nog niet voegen het antwoord in gal en alsem te steken.
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„Kerk en Sect e"
In hoofdzaak beschreven door hare eigen vertegenwoordigers

Onder redactie van Prof. S. D. VAN VEEN
Per nummer f 0.40. Per serie van io nrs. (bij inteekening) f 3.-

„ Uit de reeds complete series kunnen ook 10 nrs. naar
keuze gesorteerd worden (berekend tegen den inteekenprijs).
Serie I: 1.Dr.J.A.Beyerman, De Remonstrantsche Broederschap. 2. W. F. K. Klinkenberg, De Evangelische Richting.
3. G. Jeldhuyzen Sr., De Zevendedags Baptisten. 4. M.A.Perk,
De Waals c h e Ge m e e n t en. 5. Prof. Dr. S. D. van Veen, „D e
Index" en de Boekencensuur in de Roomsch-Katholieke
Kerk. 6. Opperrabbijn L. Wagenaar, Het J o d en d o m. 7. Prof. Dr. E. F.
Kruyf,Het Anglo-Katholicisme. 8. PaterH.Ermanns.7., De JezuItenorde. 9. H. H. Barger, De Nederl. Hervormde Kerk
in haar tegenwoordigen toestand. 10. M. Mooy, Bond van
vrije Evangelische gemeenten.
Serie II: 1. Charles W. Penrose, He t „M o r m o n i s m e". 2. Prof. Dr. S.
D. van Veen, Het Stundisme. 3. N. van Beek, Het Baptisme in
Nederland. 4. Prof. Dr. T.Cannegieter, De Moderne Richting. 5.
Pastoor J. H. Berends, De 0 u d-K a t h o l i e k e n. 6. P. H. Hugenholtz Jr.,
Vrije Gemeenten. 7. Prof.Dr.J.W.Pont, De Luthersche Kerk
in Nederland. 8. Opperrabbijn L. Wagenaar, De Talmud. 9. M.
Lindenborn, Het Reform-K a t h o l i c i s m e. 10. Mevr. E. G. Nieuwburg-Wood,. De Kwakers.
Serie III: 1. Bicknell Young C. S. B., ,Christian Science". 2. Dr
P. J.Kromsigt, De Con fessionee1e Richting. 3. Mr. Isidore Hen,
Het Zionisme. 4. S. K. Bakker, Het Christen-Socialisme.
5. M. Beversluis, Spiritualisme en Spiritisme. 6. Prof. Dr. J. J.
P. Valeton, De Ethische Richting. 7. Dr. J. P.deBie, De orthodoxe Kerk in Rusland. 8. G. Barger, De Swedenborgianen.
9. F. C. Fleischer, De Doopsgezinden. 10. E. A. Kleinschmidt, De
Broedergemeente (Hernhutters).
In de IVe Serie verscheen: 1. Mr. F. Erens, Het R o o m s c hKatholicisme. 2. L. W. Bakhuizen van den Brink, De Evangelische Alliantie. 3. S. L. Veenstra, Het Leger des Heils. 4.
Prof. Dr. H. M. van Nes, De Protestantsche Zending. 5. Joseph
H. Fussell, De Theosophische Beweging. 6. A. Klaver, De
Religi
e us-Humanitaire Strooming. 7. Opperrabbijn L.Wagenaar, De Joodsche Ceremoniën, 8. Dr. S. D. van Veen, De
Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland. 9. Otto Schrieke, De
Los-van-Rome-Beweging. 10. J. Quast Hz. De Grieksche Kerk.
In de Ve serie verscheen: 1. J. M. Valeton, Het M e t h o dis m e.
2. Mr. F. Erens, De Heiligen en hunne Vereering in de
R.-Kath. Kerk. 3. Dr. Louis A. Bahler, Het Boeddhisme in
Europa. 4. Dr. W. van Lingen, De Prot. Kerk in Ned. OostIndië.
5. C. A. Stellwag. De Adventisten. 6. Nicholas Wiseman, De Aflaten.
7. Een Roomsch-Katholiek, D e Wereldlijke Macht van den Pans.
8. K. Fernhout Mzn., De Christelijke Gereformeerde Kerk.
9. Prof. Dr.S.D.vanVeen. De zeven Sacramenten der RoomschKatholieke Kerk. 10. J. M. Valeton, Het Irvingisme. De inteekening op de VIe serie is opengesteld bij de HollandiaDrukkerij te Baarn en bij den boekhandel.

Een Nationale Uitgave
De zeventiende eeuw is een eeuw van groote beteekenis. Zij
heet „onze gouden eeuw" en is waard gekend te worden.
De Hollandia-Drukkerij te Baarn kwam daardoor op de gedachte
een serie van monographieën het licht te doen zien, onder den titel

„UIT ONZEN BLOEITIJD",
waarin het leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw in onderhoudenden vorm wordt beschreven.
De namen van de eerste historici uit ons land zijn er waarborg voor, dat hier getracht is om iets goeds en tevens onderhoudends tot stand te brengen.
De prijs is (bij inteekening) per serie van io monographieën f 3.—
Afzonderlijke nrs. f 0.40. Deel I en II gebonden a f 3.50
De Ie (complete) serie bestaat uit: I. Prof. Dr. S. D. van Veen, He t
Kerkelijk Leven. 2. Dr. G. J. Dozy, Spel en Spelen. 3. Prot. Dr.
L. Knappert, Van Sterven en ' B e g r a v e n. 4. Prot. Mr. D. Simons,
Prof. Dr. H. Brugmans, De Post.
Strafproces en Strafrecht.
6. Dr. A. W. Bronsveld, De Evangelieprediking. 7. Dr. W. P. C.
Knuttel, Kerk en Burgerlijke Overheid. 8. G. F. Haspels, De
Geestelijke Poëzie. 9. Dr.G.A.Wumkes, Volksgeloof. Jo. P ro f.
Dr. L. Knappert, Trouwen en Bruiloft vieren.
De Iie (complete) serie omvat: i. Wouter Hutschenruyter, Het Muziekleven. 2. Prot. Dr. S. D. van Veen, Het Godsdienstonderwijs.
3. Prof. Dr. H. Brugmans, Middelen van V e r k e e r. 4. Prof. Dr. H.
Visscher, De Gereformeerde Theologie. 5. Prof. Dr. G. W. Kernkamp, De Regeering. 6. Prof. Dr. S. D. van Veen, Kerkelijke Tucht.
7. Prof. Dr, P. J. Blok, D e Gilden. 8. Dr. G. A. Wumkes, Kermissen.
9. Prof. Dr. S. D. van Veen, He t Academieleven. zo. Tiddo Filmer,
Het Boek en de Boekhandel.
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