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EEN MAN VAN SINGULIERE GAVEN

HET GEZIN IN DEN GIESSENDAMSCHEN TIJD : GISPEN ZELF
nog in ambtsgewaad; zijn vrouw nog met de Geldersche kap op; op haar
schoot hun eerste Willem, die gestorven is ongeveer 41/2 jaar oud. Ds W. H.
Gispen van Scheveningen is de zesde zoon, dien zij Willem noemden.
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L . S.
Bij het eeuwgetij der geboorte van WILLEM HENDRIK
deze schets van zijn leven en werken
aan de predikanten W. H. Gispen te Scheveningen en
J. Gispen te Groningen, vriendelijk aangeboden, in dank
voor de door hen verstrekte gegevens tot het samenstellen van dit boek, en met herhaling van huns Vaders
wensch uit 1868, „dat wij, en onze kinderen, en de
kinderen onzer kinderen, het in de Belijdenis uitgedrukte geloof ongeschonden bewaren in een rein geweten voor God, tot aan de komst van onzen Heere
jezus Christus."
De Schrijver.
GISPEN wordt

Wassenaar, 27 Augustus 1933.

HOOFDSTUK I

IN ZIJN VADERSTAD

1. EEN ECHTE AMSTERDAMSCHE JONGEN.

Al op de Ouwe Schans
Daar heb je de spokendans.
LSO begint een liedje, dat dagteekent uit 1833 of
eenige jaren later, toen de Oude Schans te Amsterdam
een tijdlang in opspraak is geweest door een spookhistorie, welke later bleek een grap geweest te zijn.
Hier nu werd op 27 Augustus 1833 Willem Hendrik
Gispen geboren. Dus wel echt in hartje Amsterdam.
De Schans toch was oorspronkelijk een verdedigingswerk uit de eerste helft der zestiende eeuw met torens
en blokhuizen. Toen in het einde van die eeuw dit gedeelte binnen de stad getrokken werd, is er slechts een
toren overgebleven, de Montelbaenstoren.
De kade langs het verdedigingswerk heette dan ook
oorspronkelijk „de kade van Montelbaen". Na de vergrooting, toen de werkelijke schans alleen nog maar in
de herinnering van oudere tijdgenooten voortleefde,
ging men die kade aanduiden als „de oude Schans",
en nog een eeuw later werd die naam allengs ook toegepast op de overzijde.
De buurt zelve, welke in de zeventiende eeuw grootendeels uit scheepswerven bestond, en eerst langzamerhand met gewone huizen bezet werd, vertoont in haar
aanleg nog zeer sterk haar oorspronkelijk karakter.
De overkant van de Oude Schans heette tot ver in de
zeventiende eeuw, en misschien nog wel later, Uilenburg,
van welk eiland het den westelijken buitenrand vormt.
Ja, een eiland is Uilenburg, gelegen tusschen de Oude
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Schans, den Rapenburgwal, de Uilenburgergracht en
den Houtkoopersburgwal.
't Is het hartje van de Jodenbuurt. Hier vonden op
het einde der zestiende eeuw de uit Spanje en Portugal
uitgeweken Joden een toevluchtsoord. Ook werden hun
hier aanstonds die neringen toegestaan, die in onafscheidelijk verband stonden met hun godsdienstig
geloof, zooals het boekdrukken, het slagersbedrijf, de
apothekerij, het handelen in kruidenierswaren, in hoenders en slachtbeesten en in oude en nieuwe kleeren. En
het zijn inzonderheid de Uilenburgers, die eeuwenlang
van vader op zoon deze en dergelijke neringen hebben
uitgeoefend. Reeds terstond als ge over de Markerbrug
op Uilenburg aanloopt, wordt ge dan ook getroffen door
de drukke bedrijvigheid van kooplieden en straatventers.
Welnu, in deze karakteristieke Jodenbuurt groeide
onze Willem op. Reeds vroeg greep hij hier in 't voile
menschenleven, en waar hij 't pakte vond hij 't interessant.
Overigens was hij als eenigst kind in 't ouderlijk
huis wel wat eenzelvig en teruggetrokken.
Zijn eerste onderwijs ontving hij in een onhygienisch
keldertje op de Oude Schans, waar, wat men in het
Amsterdamsch dialect heel onfatsoenlijk noemt, een
„poppescheitschooltje" werd gehouden. Verder bezocht hij een zoogenaamde „tusschenschool".
Toen hij ongeveer 10 jaar oud was, begonnen zijn
ouders een affaire, en wel een kruidenierswinkeltje.
Willem moest nu vaak boodschappen rondbrengen en
kwam zoo vanzelf nu meer op straat. Wat genoot hij
dan van het Amsterdamsche volksleven met zijn vele
komische tooneeltjes. Want de — tengevolge van een
val ! — gebochelde Willem had, zooals gewoonlijk
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menschen met dit lichaamsgebrek, een aangeboren zin
voor het komische.
Ook haalde hij nu met andere straatjongens guitenstreken uit. En als dan een „boutje" (politieagent), dien
hij geplaagd had, hem te pakken kreeg, en hem een paar
meppen met zijn stok gaf, beloofde Willem, dat hij
het nooit weer doen zou, als de „koperslager" hem maar
losliet, en dan was de justitie verzoend, terwijl Willem
een gezicht zette, of hij het niet helpen kon.
. De voddenraper, die 's morgens voor dag en dauw de
vuilnishoopen doorzocht, werd door Willem en zijn
kornuiten altijd weer begroet met den poetischen naam
van „morgenster".
En dan was daar de nachtwacht, die bij onraad of
brand met een ratel sloeg. Maar ook maande hij de
burgerij om voorzichtig te zijn tegen brandgevaar, en
gaf tevens het nachtelijk uur aan, door zijn brand- en
uur-roep, waarmee hij 's avonds om tien uur begon te
galmen: „Bewaar je vuur en kaarsje wel; de klok heeft
tien". Daarom zingt ook het oude liedje:
Als de klokke tien uur slaat,
Dan loopt de ratelwacht op straat.
En Willem was er vaak getuige van, hoe die nachtwachts in den wintertijd (den langen schanslooper aan,
en het gezicht verborgen onder de kleppen van de
karpoetsmuts) 's avonds voor tienen aan de huizen aanschelden, en bij het opengaan van de deur met gedempte,
schorre stem bromden: „De wacht om een turrevie".
En was de Lange turf, met of zonder fooitje gegeven,
dan ging hij in den grooten zak, dien de wachts bij zich
hadden. En met den zak op den rug gingen zij nu verder,
naar het huisje aan den hoek van de straat of gracht,
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waar zij met hun beiden den nacht doorbrachten bij
den ijzeren pot met kolenvuur, waarboven een koperen
ketel met koffie hing.
Als wazige schimmen in den December-schemer verborgen op den hoek van een druilerige straat, zongen de
nachtwachts Kerstzangen; b.v. „Stille nacht, heilige
Nacht", en van Kerstmis tot en met Nieuwjaar, ook
wel tot Driekoningen, nog andere liederen.
Trouwens, het was destijds gewoonte, om op de
openbare straat psalmen of gezangen to zingen. Dit
geschiedde door mannen en vrouwen, soms met begeleiding van een draaiorgel; door sommigen heel mooi,
door anderen heel leelijk. Men vergist zich echter
wanneer men meent, dat dit godsdienstig straatlied een
vorm van evangelisatie of zingende evangelieverkondiging was. Het geschiedde louter om den broode. Wie
een goede stem had en de koralen zuiver zingen kon,
verdiende zoodoende niet zelden een drie gulden daags.
Toch is door dit straatgezang, ondanks de zangers,
wel eens het Evangelie verkondigd.
Zoo stond eens voor het kruidenierswinkeltje van de
familie Gispen aan de Oude Schans een jonge, gebrekkige man, die met een schoone, indrukwekkende stem het
laatste vers van den zeven-en-twintigsten psalm zong:
Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven ?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer, godvruchte schaar ! houd moed:
Hij is getrouw, de Bron van alle goed;
Zoo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht; verlaat u op den Heer.
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Vader en moeder Gispen verkeerden destijds in zeer
drukkende levensomstandigheden. Want de affaire ging
van lieverlee achteruit. Maar dit op straat gezongen
lied maakte vooral op moeder Gispen een zichtbaren
indruk. Willem hoorde haar tot zijn vader zeggen: „die
man zingt net, of er wat in is; 't is of hij er kennis aan
heeft."
Ook Willem zelf ontving meermalen een indruk van
zulk straatgezang, en volgde dan geruimen tijd den
zanger of de zangeres. Zoo hoorde hij eens op 'n avond
een jonge vrouw voor de deur van een Jood, met een
heerlijke stem, Gezang 65 zingen:
'k Heb Jezus lief! Hij is mijn licht en kracht,
Waarheen ik mij in angst en droefheid wende;
Och wierd alom dien Redder uit ellende,
Van mij, van elk, die hulde toe gebracht!
Onvergetelijk bleef voor den jongen Willem wat er
gedurende dat zingen in hem omging. Hij dacht aan den.
Jood, die den Heere nog Been hulde bracht, en hij gevoelde een diepe behoefte, dat „alom dien Redder uit
ellende", door hem en elk „hulde" mocht worden toegebracht.
En dan het 4de vers:
'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad,
En stiert daarop mijn kinderlijke schreden,
Hij ziet vooruit het wank'len mijner treden,
En, eer ik val, heeft Hij mijn hand gevat.

i

Willem ging dien avond met groote blijdschap in
't hart ter ruste, vervuld van de gedachte:
'k Heb Jezus lief! Hij leidt mij langs zijn pad, enz.
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2. „MOO IE SAAR".

Willem Gispen had een grootmoeder, die onder de
vromen „Dude Saartje" heette.
Hij hield veel van haar, en heeft haar beeld met
pieteit geschetst in het Jaarboekje van 1881.
Uit die schets blijkt, dat zij in 1759 te Leiden geboren werd, waar haar vader werkzaam was in een
sajetfabriek.
Toen Saartje nog een klein kind was, was ze reeds
zoo schoon, dat de buurvrouwen al tegen haar moeder
zeiden: „vrouw Storm, dat kind hou-je niet; of zoo het
in 't leven blijft, wordt het eens een groote dame".
En toen ze een meisje van een jaar of twaalf was, maakten
de jongens haar al complimentjes, of riepen haar na:
„mooie Saar!". Wanneer ze dan haar hoofdje trotsch
naar achteren wierp of met een hoogmoedigen blik
die „gemeene jongens" brutaal aankeek, dan scholden
ze haar voor „kale freule".
Onderwijs genoot ze weinig; want daarvoor kon- haar
vader niet veel geld missen. Bovendien stierf hij in de
kracht van zijn leven. Zoodra Saartje veertien jaar was,
moest ze dan ook de deur uit; want haar moeder was
nu een arme weduwe.
Eerst kindermeisje, werd ze straks keukenmeid. In
haar werk voldeed ze uitnemend, zoodat ze op nauwelijks
twintigjarigen leeftijd al 'n voornamen dienst had. Maar
het denkbeeld: dienen, maakte haar het leven zwaar.
Want van kindsaf had ze een neiging om te heerschen,
om gediend te worden, om een groote mevrouw te zijn.
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Droomen, nacht en dag, droomen van allerlei romantische voorvallen, dat was het liefste, wat ze deed.
Vroeg, al te vroeg, had ze geweten, dat ze schoon was,
en op die schoonheid was ze allerlei luchtkasteelen gaan
bouwen. Maar Gods weg was altijd tegen haar wenschen
en willen geweest.
Als kind had ze reeds diepe indrukken van dood en
eeuwigheid ontvangen. En eens, toen ze de geschiedenis
van Ezau had gelezen, was 't haar, of een stem in haar
binnenste zeide: „Die Ezau zijt gij." Ezau heb ik gehaat, dat woord kon ze niet wegkrijgen uit haar ziel,
en als ze eens 'n dag opgeruimd had geleefd, dan kwam
haar opeens het woord uit den Hebreerbrief voor den
geest: „Hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij
dezelve met tranen zocht."
Wat men vreugd noemt, dat kinderlijk blij-zijn, dat
alleen in de jeugd genoten wordt, Saartje had het nooit
gekend. De armoede van het ouderlijke huis aan de
eene zijde, en anderzijds de tooneelen harer verbeelding,
de tooverpaleizen, die zich voor haar geest telkens verhieven, het bracht haar in een toestand, die haar buiten
den gewonen levenskring sloot.
Haar moeder begreep haar niet, en dat sloot haar
hart. En die haar kenden waren van gedachte, dat zij
over iets mijmerde, en dat het nog wel eens heel slecht
met haar kon afloopen. Maar onder dit alles was het
gebed haar troost en haar kracht geweest. Zich overgeven aan God, Gods hoogheid te erkennen, er in toe te
stemmen, dat de pottenbakker macht had over het
leem, en dat zij bestemd kon zijn om als wanschepsel
een' teeken te zijn van Gods macht, het was haar bij
oogenblikken goed, al gevoelde zij ook, dat zij er onder
verteerde. Kerkgaan was haar hoogste genot, en bij
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Gods kinderen te zijn, dat was het eenige wat haar verkwikte; want zij had de vromen zoo lief en hoorde hen
zoo gaarne van hun ondervinding spreken.
Als volwassen meisje kwam ze in een zware verzoeking. Zij diende bij aanzienlijke lieden met twee
kinderen: een noon en een dochter. Met eenige onderscheiding werd ze behandeld, en eens had ze gehoord
dat de freule tot haar mama zei: „We moeten onze
Saar in waarde houden, dat schepsel is eigenlijk te goed
om meid te zijn; ze heeft alle eigenschappen om te
heerschen. We hebben nog nooit zoo'n meid gehad, en
ik kan 't waarlijk niet begrijpen, dat onze lieve Heer aan
wezens uit den lagen stand zooveel schoonheid en zooveel aanleg geeft, terwijl ze toch bestemd zijn om slaven
te blijven." Die woorden waren als vergif in haar
aderen, en 't was of haar heele lichaam met adderbeten werd bedekt.
Doch erger verzoeking wachtte haar. Nauwelijks zes
weken was ze in dien dienst, of ze ontdekte dat de jonker,
een schoon jongman van 23 jaar, werk van haar maakte.
Hij was voor haar het ideaal van een man, en zij gevoelde
voor het eerst dat onnoembare, dat levenverterende,
dat een vrouw alleen gevoelen kan. Waar zij was, maakte
hij gezochte boodschappen. Dan vroeg hij haar dit, dan
dat. „Och Saartje, wil je asjeblieft dit of dat eens voor
me doen, je kan dat zoo netjes", zoo ging het voort van
het een tot het ander. Langzamerhand werd hij vrijer,
dubbelzinniger werden zijn woorden. En onder dat
alles droomde zij haar droomen. Wie weet, als het de
weg eens was ! Had de arme Ruth ook niet den rijken
Boaz tot man gekregen ? Maar dan kwamen die adders
weer bijten: „Ze zijn toch bestemd om slaven te blijven!"
Eens op een avond, toen de familie uit was, kwam de
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knecht bij haar met de boodschap: „Saartje, of je even
bij den jonker wil komen."
„En ze zijn allemaal uit," zei Saartje.
„Neen, de jonker is thuis," en met die woorden verliet
hij haar weer.
Zij beefde en werd doodsbleek; maar wegblijven
durfde ze niet.
„De jonker is in de zijkamer," riep de knecht onder
het heengaan. En dat verlichtte haar aanmerkelijk.
Wat daar voorviel heeft ze nooit volledig meegedeeld. Alleen weten we er dit van, dat de jonker voor
haar op de knieén viel, een hartstochtelijke liefdesverklaring deed, zeide nooit zoo'n liefelijk wezen als
't hare aanschouwd te hebben, buiten haar niet te kunnen
leven, en zoo voort. Zij vroeg of mijnheer en mevrouw
er van wisten; hij sprak van samen heengaan naar 't
buitenland. Zij sprak van haar afkomst; hij van zijn
liefde en zijn geld. En hoe langer dat duurde, hoe akeliger het tooneel werd. De jonker werd woest, waanzinnig zoo het scheen. Als een bezetene vloog hij ten
laatste haar aan. In dit verschrikkelijk oogenblik riep
zij luide tot God: „o God, ontferm U, red mij, en doe
mij een teeken, dat ik geen verworpene ben !" En gelijk iemand, die door een bliksemstraal wordt getroffen,
zoo viel de jonker plotseling op den grond, „en ik,"
zeide Saartje, „ik vloog de kamer uit, voor het eerst in
mijn leven hopende dat ik niet verworpen was, maar
dat God ook mijn gebed verhoorde."
De afloop van het geval was, dat Saartje haar dienst
opzei tegen November. Mijnheer en mevrouw en de
freule begrepen er niets van. Allerlei gissingen werden
gemaakt, allerlei oordeelen uitgesproken. Op een oogenblik, dat de jonker met zijn moeder alleen was, deed hij
2 Gispen
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een volledige bekentenis van het gebeurde. „Het is een
edele meid," zei hij, en zijn moeder gevoelde het nog
dieper dan haar zoon. Toen Saartje heenging, kreeg ze
een fraaie zilveren knip van mevrouw tot aandenken.
Eenige jaren later was Saartje getrouwd met een
palfrenier, die God vreesde en een goed man was. Niet
zoozeer uit vurige liefde, maar meer uit gehoorzaamheid,
en om uit het gedrang der aanbidders te komen, bovenal
omdat zij meende in haar eigen huis God beter te kunnen
dienen, had zij haar hand ten huwelijk gegeven. Haar
ideaal van een man was evenzeer voor haar onbereikbaar als al het andere.
Gedurende haar huwelijk kreeg zij meer blijken van
'5 Heeren genade, meer geloof, meer kennis van de
noodzakelijkheid en algenoegzaamheid van den Christus.
Toch kwam telkens dat: „Ezau heb ik gehaat," de rust
en geringe vertroosting, die zij genoot, verstoren.
Bekend is de ramp, die Leiden op 12 Januari 1807
door het springen van een schip met buskruit, trof;
de schoonste stadswijk, het Rapenburg, omscheppend
in een reusachtigen, ontzettenden puinhoop, ijselijk
graf van een aantal harer burgers. De burgerij was gerust
en zorgeloos, toen op dien rampzaligen middag eensklaps een hel en schitterend licht de oogen deed schemeren, een dof dreunend geluid de ooren vervulde.
Men wist niet, of dat vuur van den hemel kwam, dan
of de afgrond met dat krakend geweld was opengebarsten. Velen duchtten en dachten, dat de groote dag
des Heeren gekomen was, waarop de hemelen met
gedruisch zullen voorbijgaan, en de elementen brandende zullen versmelten. In de eerste uren na de uitbarsting was de verwarring onbeschrijfelijk. Wie den
dood ontkomen waren, dwaalden tusschen de puin18

hoopen rond, of zaten neer, versuft, blind voor 't gevaar,
dat ook hen nog voortdurend dreigde, en z(56 verplet,
dat zij geheel onverschillig waren voor het redden zoowel van hunne betrekkingen als van hunne goederen.
Saartje, die een boodschap gedaan had, beyond zich
op het oogenblik der ontploffing dacht bij de plaats des
onheils. Levend ter helle varen, eeuwig verdoemd zijn,
dat was alles wat zij uren lang dacht. Zij wist niet meer,
dat ze op aarde was. En toen de damp eenigszins was
opgetrokken, en het tooneel der verwoesting zichtbaar
werd, en zij tot bewustheid kwam, dat ze nog leefde,
toen viel ze neer en riep met luider stemme: „Als een
brandhout uit het vuur gerukt! 1k zal U hartelijk liefhebben, Heere, mijne Sterkte!"
Van dat oogenblik of had ze nooit meer geheel aan
de liefde Gods getwijfeld. En hoe zal zij een jaar later
in de Mare-kerk op den dank- en bededag ter herinnering aan Leidens ramp, onder het gehoor van Ds
Schotsman genoten hebben, toen hij preekte uit Amos
IV : 11: „U die waart als een vuurbrand, die uit den
brand gered is".
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3. „DUDE SAARTJE".

Na haar mans dood was Saartje met een familie meegegaan naar Amsterdam als baker. Daar wachtte haar
armoede en ellende, daar ook had ze tallooze malen
wonderbare uitreddingen ondervonden. Meermalen was
er geen brood in huis voor haar twee kinderen, en meermalen zeiden die kinderen, zonder van iets te weten:
„Moetje, we hebben niets geen honger, we gaan maar
zoo naar bed".
Eens, toen ze door recommandatie een zeer voordeeligen bakersdienst kon krijgen, had ze geen kleeren
om als rijkelui's baker voor den dag te komen. Diep
moedeloos was ze uitgegaan, niet wetende wat te doen.
Toen ze thuis kwam, zei de buurvrouw: „Saartje, er
is een groot pak voor je, ik heb het maar aangenomen".
Het pak werd dadelijk geopend, en zie, er was een volledige uitrusting in, zooals de deftigste baker het maar
wenschen kon.
Aan zulke voorvallen was haar leven rijk, en als ze
daaruit sprak, dan leefde alles wat aan haar was. Maar
dat alles was haar niet genoeg. Tenminste, als de vrienden dan zeiden: „En is dat dan niet van den Heere geschied ?" dan zuchtte ze gewoonlijk diep en zeide: „ja
maar !" En dat: „ja maar !" had zijn grond. Het had
Saartje altijd ontbroken aan een zuivere kennis van haar
zonden en het verlossingswerk van Christus.
Zij droeg een lievelingsdenkbeeld bij zich om, namelijk: het stuk van Gods souvereiniteit, gelijk zij zich
gewoonlijk uitdrukte. Daar had haar hart rust in ge20

zocht, daar had zij zichzelve in zoeken to verliezen, daar
keerden haar gedachten en haar woorden telkens toe
terug. Men hield haar onder de vromen voor een eenigszins raadselachtige ziel, maar de meesten geloofden
toch, dat zij een begenadigde was, en rekenden haar tot
de bekommerden. Psalm 88, de psalm van den doodbrakenden Heman, was haar lievelingspsalm. En naast
den Bijbel was geen boek haar zoo dierbaar als dat
van Elisa Coles, „Verhandeling over Gods souvereiniteit, geopenbaard in de verkiezing en verwerping". Maar
gaf ze eens een versje op, dan was het gewoonlijk Psalm
73 : 13. Den voorlaatsten repel evenwel veranderde zij
onder het zingen altijd in:

Mocht Gij dan zijn voor mijn gemoed,
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed!
Zij had rust gezocht en ten deele gevonden in het
leerstuk van de goddelijke souvereiniteit in plaats van
in Christus. Daardoor had het haar altijd ontbroken
aan die kracht en blijdschap in het leven, die het kenmerk en het voorrecht zijn van den waren Christen. Op
dit gebrek had men haar dikwijls gewezen. Dan weende
zij als een kind; dan riep zij uit: „och, mocht Hij zich
ook aan mij openbaren !" Gewoonlijk volgde er echter
op: „maar de Heere is vrij !"
Gedurende de laatste vijftien jaren van haar leven
kende Saartje geen armoede meer. Ze had zulke voordeelige bakerdiensten gehad, dat ze thans netjes in haar
spulletjes zat. Een kleine lijfrente, die haars mans yolk
haar had bemaakt, nam voorts de zorg voor de toekomst
geheel weg.
En zóó, in haar goeden doen, heeft haar kleinzoon
Willem Gispen, haar nog gekend, in haar woning op
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een gracht. Men trad een stoep op, schelde tweemaal,
en steeg dan een tweetal hooge trappen op, geholpen
door een dik touw, dat aan den kant hing. Daar woonde
grootmoeder Saartje.
Het was een achterkamer. Rechts van de deur stond
een ouderwetsch glazen kastje met porcelein. Kopjes
en schoteltjes, bekertjes, beeldjes, borden en kleine
snuisterijen prijkten achter de glazen. De Joden hadden
er al meer dan eens geld voor geboden, maar oude
Saartje was er niet los van. Vrouwelijke kennissen,
die zulk een kastje ook wel wilden hebben, maar niet
hadden, zagen er Saartjes afgod in, en lieten het haar
dikwijls gevoelen, dat zij er zoo over dachten. Links
was een raam, dat een weinig licht doorliet, zooveel als
er tusschen de hooge daken der omliggende huizen tot
Saartjes achterkamer kon doordringen. In een hoek,
naast het raam, was een hooge kast, van binnen met
lood bekleed, die regenbak heette, want de duinwatermaatschappij moest nog komen, en dat lauwe water uit
een looden bak was voor duizenden Amsterdammers
in die dagen nog een verkwikkende drank. Onder het
raam stond wat men noemde een ingelegde tafel op
vier pooten, die al vele jaren telde, maar aangenamer
voorkomen had dan een fonkelnieuwe. Het gordijn was
hagelwit en de matten stoelen glommen zonder naar
was te rieken. Insgelijks de fijne matten, waarmee de
steenen vloer bedekt was.
Wie een oog in het ronde liet gaan, ontdekte dadelijk,
dat oude Saartje een door en door heldere en knappe
vrouw was. Ook al een reden waarom minder zindelijke
Christinnen soms over Saartjes gehechtheid aan de
wereld spraken, te meer omdat Saartje met eigen hand
de vroeger witte muren met behangsel van een schelling
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de rol had beplakt en 's Zondagsavonds een hooge
ballonlamp brandde, een zeer hooge, groen gelakt met
goud afgezet, die door patentolie gevoed werd.
We zien haar daar zitten: een vrouw van middelbare
grootte, die, zooals dat in de wereld genoemd wordt,
haar een-en-tachtig jaren met eere droeg; in haar jeugd
zeer schoon was geweest, en nog de overblijfselen in
een fijn besneden gelaat, een paar donkerblauwe geestige oogen, en een rechte, volkomen goed geproportionneerde gestalte met voile, ronde vormen vertoonde. Van
haar zilvergrijze haren was weinig te zien, want zij
droeg opgestoken haar en dekte dat met een kornetje,
dat moeilijk te beschrijven is. De karkas was zoo smal,
dat ze bijna geen nieuwe meer krijgen kon in de winkels.
Nooit had ze nog een hoed op 't hoofd gehad, en een
omslagdoek had nooit haar schouders gesierd. Japonnen
waren kleedingstukken, die haar ergerden. Niet als de
groote lui ze droegen; maar dat booien en burgervrouwen er ook mee liepen, dat kon ze moeilijk verdragen. Een jak en een rok met een heldere boezelaar,
een schoone muts, 's winters een schoudermantel; fijne,
zwarte kousen en kalfslederen schoenen; nooit had ze
jets anders gedragen. Haar kleinzoon heeft het later
altijd nog gespeten, dat hij geen jakje van haar geerfd
heeft. De stof was katoen. Een donkere ondergrond,
bezaaid met millioenen witte stipjes, krulletjes, kransjes,
bloempjes, die vanwege de menigte niet te tellen waren.
Van voren en op de schouders was het laag uitgesneden,
ongeveer als de gekleede japonnen, waarmee de dames
half naakt op de partijen verschijnen. Een heldere
neteldoeksche doek, keurig geplooid, bedekte wat het
jakje onbedekt liet. Voorts had dit jakje de eigenaardigheid om van onder aan den rug twee knoopjes te
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hebben, om den boezelaarsband te dragen, een geplooid
schootje te bezitten van misschien een decimeter lang,
en zulke lange mouwen, dat de toppen der vingers er
mede bedekt werden, als de draagster niet den voor dit
doel bestemden band om den pols sloeg en met een
haak en oog vastmaakte.
Dat was het uiterlijk van oude Saartje.
Maar onder dat nederig uiterlijk klopte een menschenhart, zoo edel en fijn gevoelend, als adellijk satijn of
koninklijk purper ooit dekte. Een hart dat veel geleden,
gestreden en gebeden had.
Zij bereikte den hoogen leeftijd van 88 jaar. Sedert
acht dagen was ze niet wel geweest en haar krachten
namen snel af. „Nu zal het er op aankomen," had ze
tegen haar zielevriend Van Hekelen, die haar dagelijks
bezocht, gezegd. Van Hekelen sprak haar van niets
anders dan van Christus, bij wien alleen ruste is. Den
ontzettendsten nacht van haar geheele leven heeft ze
in deze laatste ziekte doorleefd. Op haar leger had ze de
geschiedenis van Farao geleden, in verband met Romeinen 9 en 11. Des apostels woorden: „Zoo ontfermt
Hij zich dan, dien Hij wil, en verhardt dien Hij wil"
hadden haar verpletterd als nooit te voren. „Zoo is dan
alles te vergeefs" had ze uitgeroepen. „Mijn geheele
leven te vergeefs, mijn zoeken van God te vergeefs,
mijn bevinding te vergeefs; mijn aanzijn alleen bestemd
om Gods macht en grootheid te openbaren ! 0, dat ik
nooit geboren geweest ware; het zou beter voor mij
geweest zijn !" Zij was in haar gevoel onder de duivelen
en de verdoemden. Maar, en dit was opmerkelijk, zij
kon niet meedoen in het lasteren van God : zij predikte
in de hel Gods souvereiniteit over al Zijn schepselen.
Toen was het haar, alsof een onbeschrijfelijk heerlijke
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gestalte haar naderde, die haar bij de rechterhand nam,
haar voerde op een berg van licht, heerlijker dan dat
der zon, en die tot haar zeide: „Ik ben de weg, de
waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader dan
door Mij". Dat schonk haar een vrede, zooals zij in haar
lange 'even nooit gesmaakt had. Daarop waren haar de
woorden voorgekomen: „Ik schep een nieuwen hemel
en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid wonen zal".
En met die woorden in haar ziel was ze geleid van het
eeuwig voornemen Gods om te scheppen, de zonde
niet te verhinderen, de verlossing in Christus te schenken, tot in de eeuwige heerlijkheid van een verzoend,
geheiligd, verheerlijkt heelal, waarin God alles zal zijn
in alien. Zij zag het nu met nog ongekende klaarheid
in, dat haar geheele bestaan zonde was, dat ze een kind
des toorns was in de kiem van haar aanzijn, en dat verloren is alles wat buiten Christus wil leven; maar ook,
dat behouden is al wat tot Christus komt en den naam
des Heeren aanroept. Gods souvereiniteit aanschouwde
ze nu in Christus, en niet meer in het afgetrokkene.
Helder begreep ze het, dat God zijn arme, redelijke
schepselen niet plaatst voor een afgetrokken begrip van
verkiezing en verwerping, maar voor het Evangelie der
genade; dat God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden
en tot de menschen zegt: „Hoort Hem!" Zij gevoelde
zich verzoend met God. Zij was zalig geworden uit
genade; zij had nu vrede bij God, door onzen Heere
Jezus Christus.
Na een bijna tweedaagsch zwijgen, was het eerste
woord dat zij sprak: „teen schepsel zal ons scheiden
van de liefde Gods, die daar is in Christus Jezus onzen
Heere!"
Nooit hadden haar vrienden haar zoo schoon gezien.
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„'t Is of ze al verheerlijkt is,” zei haar vriendin Keetje,
die haar tranen den vrijen loop Het. Van Hekelen viel
voor zijn stoel neder en sprak een hartelijke, vurige
dankzegging uit. „Amen," zei Saartje, „amen tot in
alle eeuwigheid", en daarop begon zij te vertellen wat
God in dien nacht aan haar ziel gedaan had. Vermoeid
viel ze neder op het kussen; maar zich wederom opheffende, zei ze: „En nu moeten we voor het laatst hier
beneden nog eens zingen," en begon daarop met een
stem, die zoo menige vrouw van hooge geboorte haar
dikwerf benijd had, het le vers van Psalm 89 voor te
zingen:
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen;
Uw waarheid t' alien tijd vermelden door mijn reen;
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen:
Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zoo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken.
Van Hekelen, die onder het zingen de doodskleur
had opgemerkt, welke over Saartjes gelaat zich verspreidde, had haar in zijn arm genomen. Toen het
zingen geeindigd was, had hij nog gehoord, dat Saartje,
zacht fluisterend, zeide:
„Christus is alles".
In deze karakterteekening van zijn grootmoeder gaf
Gispen tegelijk een zelfontleding, die het diepste innerlijk van zijn eigen gemoed blootlegde.
Want heeft hij al geen jakje van haar geerfd, hij erfde
haar zielenadel.
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4. VROUW VAN HOOGEN.

„Wel, Van Hekelen, wat zeg je er van, kan een kind
van God daar nu bij leven ?" Met deze gewichtige vraag
naderde op een Zondagavond van het jaar 1840 een
kleine, dikke, ronde vrouw, vrouw Van Hoogen geheeten, een jeugdigen man met een zacht, eenigszins
peinzend uiterlijk, terwijl zij te zamen de hooge stoep
waren afgedaald van de Oude Kerk der Christelijk Afgescheiden Gemeente, in de hoofdstad van Nederland.
Bedoelde vrouw werd door velen beschouwd als een
moeder in Israel, en zij zelve deelde die beschouwing,
alleen maar twijfelende of haar mede-Christenen wel
diep genoeg overtuigd waren van deze boven alle waarheden vast staande waarheid. Zij zag dieper dan de
meeste Christenen, en had, naar zij zeide, een oog ontvangen voor het geestelijke van de waarheid. En daar
zij met de eeuw opklom (ze was nu in haar een-enveertigste), geloofde zij ook volkomen op de hoogte
te zijn, om de eeuw te begrijpen, en vooral in zaken, die
de Kerk en de godgeleerdheid betroffen, de puntjes op
de i te kunnen zetten.
Wij zien haar nu op z'n Zondags. En daar zij eenigszins in dien toestand verkeert, dien wij geestdrift of opgewondenheid noemen, komt haar persoon in voile
kracht uit. Ofschoon zij reeds op straat is, hangen de
linten van haar zwarten hoed nog over de schouders,
en de keelbanden van haar kornet zijn nog los, want zij
deelde in het lot van de meeste dikke menschen: zij
kon niet tegen de warmte. De eenige lafenis in de kerk,
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althans wat het lichaam betrof, was: haar hoed los te
strikken, haar muts van onderen te ontbinden, haar
zij den dasje van haar hals te doen en het zoolang in den
zak te steken. Onder het laatste zingen bracht zij dan
alles weer in orde. Uit het geval, dat zij haar gewone
bezigheid onder het laatste zingen vergeten had, mogen
wij dus afleiden, dat zij hedenavond in een buitengewonen toestand verkeerde. En hierin vergissen we ons
niet. Reeds geruimen tijd was zij ontevreden geweest
over den gang van zaken in de uitgeleide Kerke Gods.
Het ging alles zoo ongeestelijk in z'n werk, de letterknechterij zat zoo op den troon, en er waren zoo weinig
predikanten, die kennis aan den geestelijken zin der
waarheid hadden. De laatstgehouden synode had haar
een Babylonische spraakverwarring toegeschenen, en
veel had ze noodig gehad om niet in opstand te komen,
dat zij als een vrouw geschapen was, en de mannen haar
het zwijgen hadden opgelegd, althans in de openbare vergadering der synode. Want in huis, dat wist ze wel, in
huis had ze een man, die geestelijk geleid werd, en de
gave wist te waardeeren, die in haar aan hem geschonken
was. En op de gezelschappen van het ware yolk werden
haar woorden gehouden voor woorden eener meesteresse
der verzameling, gegeven door den eenigen Herder.
De preek van dezen avond had in hooge mate de
ergernis van vrouw Van Hoogen opgewekt. De leeraar
had gehandeld over Zondag 27 van den Catechismus,
en den Kinderdoop tot hoofdgedachte van zijn rede
gehad. De roomsche en mennistische dwaalgevoelens
waren in al hun verschrikkelijkheid voorgesteld, zoodat
ieder verstandig hoorder zeide: „dat zijn preeken waar
een mensch een week op teren kan !" Maar ook het
gemoedelijk element had niet geheel ontbroken. Vooral
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in de toepassing waren des leeraars woorden warm,
aangrijpend, in den besten zin van het woord: zalvend
geweest. Inzonderheid toen hij de jeugd bepaalde bij
het voorrecht van bondelingen te zijn, en dat ze gedoopt waren, niet om in het verbond te komen, maar
omdat zij, als bondgenooten Gods, recht op het teeken
en zegel hadden, en hij het ook niet verzweeg dat een
zware verantwoording op dezulken rustte en een vreeselijk lot in de toekomst hun wachtte, als zij deze genade
tevergeefs ontvingen en op zoo groot een zaligheid Been
acht gaven. De kleine, zwarte oogen van vrouw Van
Hoogen schoten bij deze woorden vuur. Haar zware
boezem hijgde geweldig, zoodat de haken en oogen van
haar japon het hard te verantwoorden hadden, en het
tweet liep tappelings langs haar ronde, bleeke wangen.
Gelukkig dat de leeraar onbewust was van wat er in dit
menschenhart omging. Naarmate hij het einde zijner
rede naderde, werd zijn taal hartelijker. Hij deelde
zichtbaar in hetgeen hij anderen tot vertroosting predikte. „Volk van God !" zoo riep hij ten laatste met een
hooggestemd gevoel des harten uit, „Volk van God!
welk een schoone erfenis is u geworden ! De snoeren
zijn u gevallen in liefelijke plaatsen, de Heere is het
deel uws bekers. Hij is uw God en uws zaads God tot
in de verste nageslachten. Ja, ook uws zaads God.
Weent uw hart bij de gedachte over de kleinen, die
God als dierbare offers van u vroeg, o, gelooft, dat de
Heere hen had uitverkoren om als kinderen te sterven
en twijfelt niet aan hunne zaligheid. Gods beloften zijn
vaster dan uw gevoel en voorbijgaande bevindingen.
Denkt dikwijls aan uw eigen doop, en hoe de Heere zijn
belofte aan u waar gemaakt heeft, en houdt u aan de
waarheid van Gods Woord: Mijn Geest die op u is en
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mijne woorden, die Ik in uwen mond gelegd heb,
zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond
uws zaads, noch van den mond des zaads uws zaads,
zegt de Heere uw Ontfermer ! Amen."
Dat vrouw Van Hoogen het op haar plaats houden
kon, en niet met groot geweld de kerk uitstormde, is
eensdeels daaruit te verklaren, dat er bij een eivolle
kerk, weinig kans bestond om buiten te kunnen komen;
anderdeels dat zij van de in stilte uitgesproken woorden:
„arme blinde stumperd, arme blinde stumperd !" een
soort van geestelijke waaier maakte, waarmee zij haar
ziel afkoelde.
Maar eenmaal buiten gekomen, kon zij zich niet
meer bedwingen. Vandaar de vraag aan Van Hekelen:
„Kan een kind van God daar nu bij leven ?"
Van Hekelen, die een bedachtzaam en verstandig
Christen was, had niet dadelijk op dezen uitval geantwoord. Hij kende vrouw Van Hoogen, en mocht haar,
in zekeren zin, wel lijden, omdat er geest en vuur in zat,
al had hij ook bijna altijd twist met haar. In haar hoedanigheid van vrouw evenwel kon hij haar niet uitstaan.
Ze was hem te boosaardig, en wanneer er over haar gesproken werd als levensgezellin, placht hij te zeggen:
„Ik beklaag haar man in mijn hart. Wie zoo'n vrouw
heeft, heeft zijn portie, als ik me niet bedrieg."
„Ben je door een stommen duivel bezeten ?" ging
vrouw Van Hoogen voort, toen Van Hekelen op haar
herhaalde vraag: „of een kind van God daar nu bij leven
kon", het stilzwijgen bleef bewaren. En deze acht-enveertig ponder (zoo noemde men in dien tijd een zwaren
kanonskogel) schoot dadelijk bres in de vesting van Van
Hekelen' s stilzwijgen.
„Ik heb met zegen voor mijn hart molten hooren,"
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zoo begon hij. „Ik heb bijzonder genoegen gehad; veel
meer dan in den man die vanmorgen heeft gepreekt.
Die van vanavond is een knappe leeraar, dat zeg ik,
een knappe leeraar, geconfijt in de oude waarheid. Ik
wou dat ze hem maar beriepen. Ik dacht zoo onder het
preeken: wat is de Heere toch goed over zijn yolk, dat
Hij in deze donkere dagen nog zulke mannen verwekt,
die het woord der waarheid recht snijden, en den goddeloozen aanzeggen, dat het hun kwalijk, maar den rechtvaardigen dat het hun wel zal gaan.
„Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord," zei vrouw
Van Hoogen op eenigszins kalmer toon.
„Dan hebt ge mij niet verstaan," antwoordde Van
Hekelen. „Ik heb immers gezegd, dat ik met zegen
voor mijn hart onder de waarheid heb gezeten. Als een
kind van God bij zulke waarheden niet leven kan, mag
hij zich wel eens ernstig onderzoeken, of zijn smaak ook
bedorven is door opgeblazenheid des harten. Ik voor
mij zeg met Hiskia: Bij deze dingen leeft men en in dit
alles is het leven van mijn geeft."
„Ik voel wel waar je heen wil, Van Hekelen! Maar
och, man, mocht je nog eens meer licht krijgen. Het
zit nog to hoog. 't Moet een voet lager. Met die voorwerpelijke waarheid worden de zielen in de bloemhoven
gejaagd, en een wee is over zulke herders uitgesproken."
In dezen toon ging vrouw Van Hoogen wel een
kwartier lang voort. Op eens bleef Van Hekelen midden
op straat stilstaan. „floor eens, vrouw Van Hoogen,"
zei hij op ernstigen toon, „die Gods gezalfden aanraakt zal het ongenoegen Gods dragen. Dat aanranden van
het werk des Geestes is een hoofdzonde van je, en het
brengt duisternis over uw ziel. God wederstaat de hoovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. Ik
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heb al zoo dikwijls gezegd, dat ik voor al die geestelijkheid bang ben. Ik houd mij aan het Woord, en ik vrees
als ge zoo voort gaat, dat er nog donkere wegen door u
zullen moeten bewandeld worden."
Zoo werd het gesprek een klein uur voortgezet. De
lezers zijn zeker niet belust om het tot het einde to
volgen. De preek was ten laatste geheel vergeten. Zij
wierpen elkander de teksten naar het hoofd, als jongens
die met steentjes gooien. Eindelijk stonden ze voor de
woning van oude Saartje.
Er waren reeds menschen, toen Van Hekelen en vrouw
Van Hoogen met een „goeden avond Saartje, goeden
avond vrienden", binnentraden. Saartje zat op haar
gewone plaats bij het raam, dicht bij de verlakte, dikbuikige koffiekan. Naast haar de oude Teunis, een
bevestigd, uitgewerkt Christen, die door alien hoog
geacht werd. Naast dezen zat een jong mensch, die
mijnheer genoemd werd, omdat hij op een kantoor
werkzaam was. Dan volgde Hein de sleeper, die een
harde meester was, zeker omdat hij zijn leven lang met
paarden had omgegaan. Ten laatste een forsch gebouwd
man, met een ringbaard, meesterknecht in een suikerbakkerij, die gebroken Hollandsch sprak, wijl hij een
Duitscher was van afkomst. Vlak over Saartje zat juffrouw Van Zorgen, die vroeger rijk was geweest en van
deftige afkomst was. Haar man had er alles doorgebracht
en op haar ouden dag moest zij door de familie onderhouden worden. Dan had men Keetje van de Keizersgracht, een keukenmeid van den ouden stempel, welk
geslacht meer en meer verdwijnt. Vrouw Van Hoogen
nam den stoel naast haar in, terwijl Van Hekelen naast
den Duitscher ging zitten.
Deze menschen verkeerden voorts alien in dien ge32

lukkigen toestand, dat er niets bijzonders van hen te
zeggen viel. Naar den aard der liefde te oordeelen
vreesden zij alien den Heere, hoe uiteenloopend ook
voor het overige hunne bijzondere inzichten mochten
zijn. De man met den ringbaard was Luthersch en
voorstander van de algemeene verzoening. Keetje van
de Keizersgracht, een innige vrome meid van een dikke
vijftig jaar, doch hartstochtelijk gehecht aan de Groote
Kerk. De Fransche Revolutie was in haar oog niet half
zoo verschrikkelijk als de afscheiding van de Kerk der
vaderen.
Op het oogenblik dat Van Hekelen en vrouw Van
Hoogen binnentraden, was er reeds over een en ander
gesproken, en ook de Afscheiding was niet onaangeroerd gebleven. De oorlog tusschen Keetje van de Keizersgracht en Hein de sleeper stond op het punt om uit
te breken, toen de suikerbakker er een einde aan maakte
met te zeggen: „Ah! was abkescheiden, wir mussen
ja abkescheiden zijn van die zunde. Der lieber Heiland
hat zijn bloed voor alien verkoossen. Die Kirche Christi
ist wo Christus is, oend wir sind ja immers alien bruder,
die kansche welt ist verzoend !" Juist nam Saartje Elisa
Coles in handen, om eenige bladzijden aan het adres van
den Lutheraan te bezorgen, toen de komst van Van
Hekelen en vrouw Van Hoogen haar in de uitvoering
van dit voornemen stuitte.
Van Hekelen was jaren lang een zielevriend van oude
Saartje geweest. Deze twee harten verstonden elkander
bijna geheel. Met hem kon Saartje over het stuk van
Gods souvereiniteit spreken, zooals ze dat met geen
ander doen kon. Als jongeling had Van Hekelen een
Hollandsche vertaling van Calvijns Institutie op de
Botermarkt gekocht en driemalen in zijn leven het boek
3 Gispen
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van voren tot achteren doorgelezen. Men hield hem voor
zeer knap in de waarheid, en de Duitscher noemde hem
steeds, met hartelijke scherts, „der kleine Calvijn,
oenzer liebe bruder".
Zoo aangenaam aan Saartje de komst van Van Hekelen was, zoo onaangenaam deed haar de tegenwoordigheid van vrouw Van Hoogen aan. Zij had lang genoeg
geleefd om vrouw Van Hoogen's hartstocht te doorgronden, en over haar hooge geestelijkheid een juist
oordeel te hebben. Dit hinderde echter vrouw Van
Hoogen niet om dadelijk, nadat ze zich van hoed en
doek had ontdaan, haar tong aan 't werk te zetten. 0,
ze had zoo'n bijzonder inzicht gekregen in de geschiedenis van Jozef en den slaaf Onesimus. En vanmorgen
was ze bepaald geworden bij Izaak en Rebekka en de
verborgenheid van het huwelijk. Izaak was de Heere
Jezus en Rebekka de ziel, en de kernel waar Rebekka
op zat, dat was onze eigen gerechtigheid en ons eigen
werk. Maar dat afvallen van den kernel bij het zien van
Izaak, o, wat had ze daarin gezien, en dan dat komen tot
Izaak! Maar hoe weinig knechten zijn er tegenwoordig
als Eliezer, die de ziel naar Christus voeren en ze van
den kernel doen vallen!
Hein de sleeper, die een gevoel kreeg of hij zijn
paarden tegen de Hoogesluis moest opbrengen, lei er de
zweep op en sprak al te heftig: „Houd toch op, vrouw
Van Hoogen, met dat verknoeien van de dierbare waarheid ! Met al die viezevazen moet de ziel eeuwig omkomen. Als ie met z'n zelvers te doen krijgt, komt er wat
anders kijken. Dan is 't een omkomen. Maar de duivel
heeft je op een hoogte genet; als ik niet wat anders had
leeren kennen" . . . . Doch hier kwam de suikerbakker
weer tusschenbeide : „Stil, lieber bruder Hein! lass oens
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hoffen, frau Von Hooge falte auch einmal von der
Kernel herab !"
„Toe Saartje," zei Keetje van de Keizersgracht,
„geeft uwes maar eens een versie op." Een oogenblik
later zongen alien:
Wien heb ik nevens U omhoog!
Ruim acht jaren na den bewusten Zondagavond was
er weer een klein gezelschap op Saartjes kamer aanwezig. De oude Teunis was heerlijk afgestorven, en
Hein de sleeper donker heengegaan. Het jonge mensch
werd thans bij een leeraar tot den predikdienst opgeleid.
Vrouw Van Hoogen was met een schipper op den loop
of liever aan het varen geweest, en van de gemeente
afgesneden. Haar man was van verdriet gestorven. Met
haar geestelijken vriend was ze van een tjalk op een
somp en eindelijk op lager wal gekomen. In de diepste
armoede liet haar vriend haar op 't droge zitten en verdween spoorloos. Maar zij was wedergekeerd als een
Magdalena, en, zooals de Duitscher gezegd had, van
den kernel gevallen, terwijl ze met uit werken gaan in
haar stoffelijke behoeften voorzag.
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5. DE STRAATZANGER.

We herinneren ons den jongen gebrekkigen man,
wiens psalmgezang voor de woning van Gispen's
ouders zoo'n diepen indruk op zijn moeder maakte.
De levensgeschiedenis van dezen straatzanger heeft
Gispen ons als volgt verteld.
Hij stamde of van een Zuid-Hollandsche bedelaarsfamilie. Zijn opvoeding was, overeenkomstig zijn stand,
allerellendigst. Als knaap door een zware ziekte aangetast, verloor hij tengevolge daarvan een zijner lichaamsdeelen, en zoo werd hij ongeschikt om te werken. Gedurende die ziekte en onder een verschrikkelijk lijden,
ontving hij eenige indrukken van God en het toekomende oordeel. Maar na zijn herstel leefde hij opnieuw
als zonder God in de wereld.
Op jeugdigen leeftijd met iemand van zijn stand
getrouwd, zou hij nu voortaan voor eigen rekening het
bedelvak uitoefenen. Daartoe ontving hij van de familie
eenige „klanten". Maar zelf niet van aanleg en gezond
verstand ontbloot, begreep hij al spoedig, dat hij, zou
hij zijn gezin onderhouden, de zaken moest uitbreiden.
Tot dat einde wist hij eenig geld bijeen te krijgen, waar
hij liedjes voor kocht, goddelooze, gemeene liedjes, om
daarmee het boerenvolk te vermaken. En nu trok hij
met zijn vrouw van dorp tot dorp. Doordat hij een
mooie stem had, vond hij overal een goed onthaal.
's Nachts sliep hij in de hooibergen, en overdag oefende
hij zijn kunst uit. Zoo leefde hij tevreden met zijn lot.
Toch was hij van tijd tot tijd niet gerust; want de
36

stem des Heeren liet zich soms krachtig in zijn geweten
hooren. Geheel onkundig in de Schrift en zich schamende voor zijn vrouw, trachtte hij, zooveel in hem
was, die stem tot zwijgen te brengen, en vroolijk in de
zonde voort te leven. Maar het liep hem tegen. Toen
zijn gansche voorraad liedjes uitverkocht was, had hij
geen geld om nieuwe te laten drukken. Ook scheen het
wel, of de menschen niet meer van hem hielden. In
plaats van overal te worden ingehaald, werd hij van de
werf gejaagd. Een , enkele boer stuurde zelfs den hond
op hem af. De honger deed zich Belden en de nood
klom hoop.
Op zekeren dag doet hij een woning aan, en vraagt
aan de bewoners om een kleinigheid. Maar alsof het
zoo wezen moet, juist is de veldwachter achter hem, en
die legt de hand op hem als landlooper. Na bij den
burgemeester in verhoor geweest te zijn, wordt hij naar
de stad, zijn geboortestad, getransporteerd, en daar in
de gevangenis gebracht. Gedurende dien tocht echter
werd hij door een ontzettend schaamtegevoel aangegrepen, zoodat het hem was, of hij bij elken stap zou
doodvallen. En in de gevangenis werd het nog erger.
Het schaamtegevoel werd schuldgevoel, en al zijn
zonden kwamen als zwarte schrikbeelden voor zijn ontroerden geest. De gedachte van voor den aardschen
rechter te moeten verschijnen en veroordeeld te worden,
kwelde hem nameloos zwaar, omdat daarmee verbonden
was de gedachte, dat hij door den hemelschen Rechter
eeuwig zou veroordeeld worden, gelijk de aardsche hem
veroordeelen zou voor een tijd. Als een verworpeling
onder de menschen geboren, omzwervende met een
verminkt lichaam, bijna omgekomen van honger en
ellende, in de gevangenis van zielsangst stervende, om
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dan eeuwig verdoemd te worden, als een verworpene
van God: z(56 stelde hij zich zijn toestand voor, omvangen als hij was door de banden des doods en verschrikt
door de angsten der hel. En bij dit ontzaglijk zielelijden
kwam nu nog een felle lichaamssmart, en dat alles gepaard met volslagen onkunde van het Evangelie. Hij
wist ternauwernood, dat er eens een Jezus geleefd had,
maar wat die Jezus op aarde gedaan had en wat hij
nu deed, dat wist hij niet.
In dien toestand moest hij „voorkomen". Hij kon
geen enkele vraag beantwoorden van wege zijn onophoudelijk schreien, zoodat de rechters diep medelijden
met hem toonden, en, vooral omdat het de eerste maal
was en hij nog nooit om eenige zaak in handen der
politie geweest was, hem de lichtste straf opleiden.
Zelfs schijnt hij ten laatste ook nog vermindering van
straf te hebben gekregen.
Een paar jaar later ontmoeten we hem met zijn huisgezin op een ellendig zolderkamertje te Amsterdam, en
wel op die beruchte gracht, die bijgenaamd werd „het
Fransche pad", maar officieel de Goudsbloemsgracht
heette (thans Willemstraat). De wanhoop van den honger
had hem naar Amsterdam gedreven. Want sedert hij
God als een heilig God had leeren kennen, durfde hij
geen liedjes meer zingen, die de strekking hadden, om
lichaam en ziel te verderven in de hel.
Er was ook reeds iets van de liefde Gods in hem.
Onder de prediking van een Hervormd predikant had
hij iets leeren kennen van de algenoegzaamheid en
bereidwilligheid van den Heere Jezus, om zondaren
zalig te maken. Hij verkeerde in dat tijdperk van 't
geestelijk leven, dat men, in dien tijd vooral, „de staat
der bekommerden" noemde. En hierbij kwam nog de
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ellende van den honger, de verwijtingen zijner vrouw,
die niet van die dweeperij hield, de bittere tranen van
zijn uitgehongerde kinderen, en de overleggingen van
zijn hart, dat Gods kinderen niet behoeven te bedelen,
en dat, waar alles hem mislukte om op andere wijze aan
brood te komen, zijn weg dus niet de weg der rtchtvaardigen was. Zijn hart gaf hij dan lucht in het zingen,
b.v. van Psalm 25: „Zie op mij in gunst van boven",
doch om door de buren niet gehoord en mishandeld te
worden, deed hij het zoo zacht mogelijk en onder den
schoorsteen.
Intusschen bleef er toch Been andere keus over dan
of te bedelen of met vrouw en kroost van honger te
sterven. En nu kwam, in dit benarde oogenblik, de gedachte in hem op, om langs de huizen psalmen te gaan
zingen en dan de uitkomst aan God over te laten.
In een straat, niet ver van zijn woning verwijderd,
begon hij nu voor het eerst een psalm aan te heffen.
Het was Psalm 42. Toen hij aan den regel was gekomen:
„Ja, mijn ziel dorst naar den Heer", viel hij in onmacht
op de straat neder. Wat er toen verder met hem gebeurd is, wist hij niet te verhalen. Maar toen hij weer
in zijn woning was teruggekeerd, beyond hij zich in
het bezit van ruim vier gulden.
Eenmaal het ijs gebroken zijnde, ging hij nu van dag
tot dag het werk van straatzanger voortzetten. En omdat hij veelal zulke psalmen zong, die op zijn gemoedstoestand pasten, zong hij doorgaans met gevoel, en
trok hij de aandacht van menschen, die anders niet
gewoon zijn veel notitie van straatzangers te nemen.
Voor vele woningen, waar hij stil hield en zong, verzamelden zich eenige menschen, die hem centen gaven.
Ook gebeurde het menigmaal, dat hij binnengeroepen
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werd, en men hem aansprak en vroeg of hij ook verstond,
wat hij zong. En dan gaf hij „rekenschap, van de hoop,
die in hem was". Zoo werd hij langzamerhand bekend,
en kreeg hij een reeks van „vaste klanten", waar hij
wekelijks zijn psalmvers (gezangen zong hij nooit, omdat die niet zuiver waren) zong. Hij verdiende daarmee
ruim zijn brood, 10 a 12 gulden in de week. Ook gebeurde het dikwijls, dat men hem een moeilijken psalm
opgaf, dien hij dan thuis instudeerde, en waarvoor hij
een ruime, extra belooning kreeg.
Toch is hij geen straatzanger gebleven. Op zekeren
dag zong hij het derde vers van Psalm 119: „Och,
schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest". Een dronken
kerel komt uit de kroeg rollen, en zingt hem, op godslasterlijke wijze, na. Dit „vatte post op zijn hart", en
hij beloofde den Heere, geen aanleiding meer te zullen
geven, dat Gods Naam werd gelasterd. Van dat oogenblik of echter verminderden zijn inkomsten zeer, want
velen wilden hem niets geven, als hij niet zong. Maar
anderen van „het yolk" achtten er hem te meer om, en
zoo bleef hij toch eenige inkomsten behouden. Later
hebben eenige vrienden hem aan een kleine negotie
geholpen en is hij geheel van het bedelen afgeraakt.
Ja, de Heere gaf hem genade en eere. Want hij werd
zelfs bevorderd tot voorganger en zielenbestuurder op
een godsdienstig Zondagavondgezelschap.
Vraagt iemand, hoe het mogelijk is, dat een arme
straatzanger, zelfs in dien nederigen kring, tot zOO'n
hooge eer kon klimmen, dan luidt het antwoord: hij
was 't werkelijk waardig. In Schrift- en menschenkennis, in zelfkennis en kennis van Christus, was hij
de voornaamste van dien kring. Daarbij was hij iemand
van goed verstand en veel natuurlijken aanleg. Zijn
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Bijbelkennis was meer dan gewoon, en ook was hij werkelijk thuis in de oude schrijvers, vooral in Comrie,
Erskine en Van der Groe. Des Zondags zag men hem
Of onder het gehoor van Ds van Velzen, Of in de „groote
kerk" bij Ds Kortenhoef Smit, in die dagen de dominee
van de rechtzinnigen in de Hervormde gemeente. In
later tijd kerkte hij ook wel eens bij de leeraars „onder
het kruis", doch die waren hem, over 't algemeen, te
gemoedelijk, en stelden de zielen te veel met „'t gemoedelijk werk" gerust. Ook hield hij niet van het „vergeestelijken van de waarheid".
Op het gezelschap gold hij voor „een bevestigd
christen", die sprak „uit de dagen van ouds", „die de
eerste liefde verlaten had", en in 't donker toch een vrij
hoogen toon aansloeg en zeer met zijn bevindingen en
„diepe wegen" pronkte. Hij had rust gevonden voor
zijn hart in een vollen, rijken, heerlijken Christus, van
God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigmaking en
verlossing. Maar nu viel hij in de fout van vele christenen: hij stelde zichzelven tot een voorbeeld voor
anderen. En wie niet als hij „gansch ontbloot" was,
verkeerde nog in gevaar, van met al zijn bevindingen
voor eeuwig om te komen. Menigeen, wien het te doen
was om door beroemde christenen gezalfd en zalig
gesproken te worden, moest wel eens harde dingen van
hem hooren. Maar ook menig waarlijk heilzoekend
gemoed heeft hij beleedigd en ter neer geslagen. Ten
gevolge van dat een en ander verminderde het getal
zijner vrienden gaandeweg, en ten slotte verliep het
gezelschap geheel. Op het einde van zijn leven echter
heeft hij dikwijls met tranen zijn geestelijken hoogmoed
beleden, en diepe smart gevoeld over zijn stout bestaan in de dagen zijner kracht, om als conscientie41

rechter op te treden en de kleinen te slaan. Een vrij,
vol, algenoegzaam Evangelie, dat was ten slotte alles
wat hij weten wilde, en niet licht kon een predikant den
weg der zaligheid in Christus voor zondaren te ruim
voorstellen. Zelf is hij in vertrouwen op Christus en
zeker dat God in vroeger dagen groote dingen aan hem
gedaan had, maar zonder de volkomen blijdschap in
God, gestorven en opgenomen onder de geesten der
volmaakt rechtvaardigen.
Een spotter vroeg hem eens, of hij in de opstanding
des vleesches ook een paar nieuwe krukken zou krijgen.
Zijn antwoord was kort en goed: neen, mijn vriend,
dan heb ik ze niet meer noodig, dan zal dit vernederd
lichaam aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig wezen.
Daar zeggen wij Amen toe. En gedachtig aan dezen
Amsterdamschen straatzanger herinneren wij ons het
heerlijke en troostrijke psalmwoord: Wie is gelijk de
Heere, onze God ? Die zeer hoog woont, Die zeer laag
ziet, in den hemel en op de aarde; Die den geringe uit het
stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; om
te doers zitten bij de prinsen, bij de prinsen zijns yolks.
Psalm 113 : 5-8.
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6. DE ZILVERSMIDSLEERLING.

Onze Willem Gispen werd van jongs of bij de waarheid opgevoed; ja, hij was er onder geboren.
Eenig kind en laat van den Heere ontvangen (zijn moeder
was toen reeds 43 jaar), bracht zijn geboorte haar als
aan den rand van het graf. Drie „meesters" hadden de
bevalling geleid, en als een wonder werd het beschouwd,
dat moeder en kind in het leven gebleven zijn. In haar
barenssmarte wierp zij hem echter op den Heere, en zoo
mocht hij het later den dichter van Psalm 71 nazeggen:
Zoo Gij, van dat ik werd geboren,
Ja, van mien eerst begin,
Mij niet uit teed're min
Hadt ondersteund, 'k waar lang verloren.
Zijn ouders waren van harte de waarheid toegedaan.
Vader Gispen, dogmatisch aangelegd, verdiepte zich
gaarne, aan de hand van Comrie's geschriften, in de
rechtvaardigmaking van eeuwigheid, en in het wezen
en de eigenschappen van het zaligmakend geloof.
Moeder Gispen (Maria HOrchner) was een vrouw van
teedere, innige mystiek. De verborgen omgang met God
was haar het voornaamste in de religie. Haar gevoelig
hart ging uit naar de innige vereeniging met Christus.
En wat de Heere hem inzonderheid in deze godzalige
moeder geschonken had, heeft hij nooit naar waarde
kunnen uitspreken.
Een jaar \TO& de Afscheiding geboren, werd hij door
zijn godvruchtige ouders ten doop gehouden in de
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DE REGULIERSGRACHT MET ALS ACHTERGROND DE AMSTELKERK,
waar Gispen gedoopt werd en waar hij, na zijn terugkeer in Amsterdam, Ds
Hasebroek op den kansel zag staan.

Amstelkerk der Nederduitsch Hervormde Gemeente.
Maar als opgroeiende knaap ging hij straks aan vaders
hand, met het vereischte permissiebiljet van den Commissaris van Politie, naar de afgescheiden kerk op de
Bloemgracht. En dan gebeurde het meermalen, dat
zijn zondagsche pak besmeurd werd met het vuil, dat
de Jordaanbewoners den gehaten Afgescheidenen nawierpen. De afstand tusschen hen en de hen omringende
wereld was dan ook zeer groot. Die wereld zag hen aan
als een hoop dweepers, en zij verkeerden in haar midden
als gasten en vreemdelingen.
Bij het opwassen werd Willem door zijn vader in de
waarheid onderwezen, zoodat hij van kindsbeen of de
Heilige Schriften kende, die hem wijs konden maken
tot zaligheid. Zijn moeder spoorde hem dikwijls ernstig
aan, den Heere vurig te bidden hem te willen veranderen
en bekeeren. En dat deed hij dan ook wel eens met veel
hartstochtelijke gemoedsaandoening. Doch verder bepaalde zijn lust tot den godsdienst zich voorloopig nog
maar tot het leeren van psalmversjes, kerkjespelen, enz.
Geregeld kerkte hij destijds bij Ds van Velzen. Eens
echter preekte op de Bloemgracht een leeraar van elders,
en diens predikatie over Christus als de deur der schapen
(Joh. 10 : 9) bracht onzen Willem onder den diepen indruk van het geluk dergenen, die door deze deur mochten ingaan, en vurig bad hij, of de Heere ook zijn ziel
Wilde doen weiden op de weide der genade van Gods
zoete gemeenschap.
Intusschen namen zijn ouders hem ook al vroeg mee
naar het godsdienstig gezelschap ten huize van grootmoeder Saartje. In een verscholen hoekje zat onze Willem daar dan stil toe te kijken en te luisteren, met sympathie of antipathie, al naar gelang hij, door wat hij zag
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en hoorde, aangetrokken of afgestooten werd. Zoo
maakte hij daar al vroeg kennis met verschillende typen
van vromen. En van meer dan een dier kinderen Gods
bleef hem zijn gansche leven een gezegende herinnering
bij. Zoo b.v. van die oude, vriendelijke Christin, die, toen
hij aan de hand zijner moeder haar bezocht, profetisch
sprak: „Dit kind zal een dienstknecht Gods worden".
Of dit woord het gedaan heeft, weten we niet, maar
zeker is, dat van zijn prille jeugd een domineessteek
Willem begeerlijker scheen dan een maarschalkshoed.
Hij liep catechisatie bij Ds van Velzen. Als deze binnenkwam in het ouderwetsche predikantencostuum staarde
Gispen menigmaal op dominee's driekanten hoed, en
stelde zich daarnaast een koningskroon voor, schitterend
van edelgesteenten. Had hij echter mogen kiezen, dan
zou toen reeds zijn keuze niet twijfelachtig zijn geweest.
Maar voorshands leek het er niet naar, dat Willem
dominee zou worden. Toen hij omstreeks 14 jaar was,
lieten zijn ouders hem bij zijn neef het goudsmeden
leeren. Maar diens winkel was inderdaad een kweekplaats van goddeloosheid, waar Willems jeugdige natuur
wel aan wilde. En ofschoon hij voor de daden bewaard
bleef, merkte hij toch, dat de zaden der boosheid ook
in hem werkten. Doch hij bleef hier niet lang. Want
omdat de zaken thuis achteruit gingen en zijn ouders
met zware koortsen bezocht werden, moest hij nu thuis
blijven om in den winkel te assisteeren. Ook kreeg hij
zelf last van koortsaanvallen. Hierin voelde hij Gods
slaande hand, maar zeer werd hij verkwikt bij het lezen
van Psalm 25. En in zijn angst en smart smeekte hij nu
den Heere, om hem bekend te willen maken dat heilgeheim, dat voor Zijn vrienden is.
Omtrent dezen tijd hadden zijn ouders, afgeschrikt
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door de oneenigheden in de afgescheiden kerk, zich
gevoegd bij de gemeente onder het kruis, die samenkwam in een pakhuis: „de drie suikerbrooden". Hier
hoorde nu ook Willem de meer bevindelijke prediking
van „kruisdominees" als de Rotterdamsche predikant
C. van den Oever en Ds C. Noorduyn van Noordwijk
aan Zee. Onder een preek van laatstgenoemde over
Hosea 2 : 13 mocht hij gelooven, dat de Heere ook hem
gelokt en met zalige liefdekoorden aan Zijn dienst
verbonden had. Thuisgekomen wierp hij zich voor God
neder met de begeerte, dat hij nu maar weggenomen
mocht worden, om den Heere volmaakt en zonder zonde
te kunnen dienen, of, zoo dat niet bestaan kon, dat hij
dan zijn leven in den dienst van God mocht besteden
door zielen te winnen voor den Heere Jezus en het
lieflijke en zalige van den dienst van God anderen te
molten aanprij zen.
Evenwel vond hij nog geen vrijmoedigheid om met
anderen over zijn ondervinding te spreken. En dat
werd hem een zielskwelling. Niet minder werd hij gezift toen zijn ouders de affaire uit moesten en op de
grens van armoede gekomen waren. Hij zou nu weer
bij zijn neef moeten gaan werken. Maar om hem wat
meer smaak in het yak te doen krijgen, deed zijn neef
hem op het atelier van een zilversmid in de Kalverstraat
bij den Heiligen Weg. Hier kwam hij in aanraking met
de weeldezijde van het leven. En dat was wel lets waar
de kleinzoon van Oude Saartje voor voelde. Maar het
eerste, wat hij daar van de gezellen hoorde was, dat hij,
als hij zilversmid wilde worden, zijn „fijnigheid" wel
mocht afleeren. Zij gaven hem den bijnaam van den
„dominee". Een en ander deed hem tot God schreien
om uitredding. Maar toen die niet kwam, begon hij
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te kniezen en te murmureeren. Meer dan eens perste
hij zijn ouders tranen of door te zeggen: och was ik
maar nooit geboren geweest.
Intusschen was hij reeds een ijverig lid van een kring,
waarin de Bijbel besproken en men dieper in de waarheid ingeleid werd; een jongelingsvereeniging, waarin,
zooals hij het later uitdrukte, men nog niet christelijk
gymnastiek deed, niet christelijk biljartte, enz.
Ook leidde een hartelijk vriend, eenige jaren ouder
dan hij, hem nu in bij het Zondagavondgezelschap van
den voormaligen straatzanger. Willem nam dit gezelschap met zijn schrandere oogen aanstonds goed op.
Het bestond uit lieden van den kleinen burgerstand:
ambachtslieden, dienstboden, pakhuisknechten, schippers en neringdoenden. De mannen intusschen droegen
des Zondags, uitgenomen de schippers, witte dassen,
die van achteren waren vastgeknoopt, en dus van voren
den vorm hadden van een witten halsband, mitsgaders
zwarte of blauwlakensche pakken. Sommigen hadden
zelfs kleine bakkebaarden, en droegen open vesten. De
vrouwen zagen er over 't algemeen eenvoudig en netjes
uit. De dienstboden droegen de kornet nog op het
hoofd. Met wiskunstige zuiverheid stond elke knip of
plooi, in een onberispelijk halfrond van karkas, naast
een andere knip, en 't geheel omvatte, op evenwijdigen
afstand, het doorgaans goedgevulde gelaat. Een zwart
zijden hoed voltooide de hoofdbedekking, terwijl een
stemmig kleed, gedekt des zomers met een zwartzijden en des winters met een doorgewerkten doek, aan
vrouwen en meisjes uit dien stand een voorkomen gaf
van een zeker welvaren, van netheid en christelijke ingetogenheid, waardoor de Hollandsche vrouw in de
beschaafde wereld met eere is opgemerkt.
48

Gaarne placht Gispen later over die ouderwetsche
gezelschappen te praten. Ze hadden, zeide hij, hun
deugden en gebreken, zooals alle dingen bier beneden.
Onstichtelijke dingen — we denken onwillekeurig aan
vrouw Van Hoogen — hadden daar somtijds de overhand. De diepste godgeleerde vraagstukken werden er
niet zelden besproken, of liever afgemaakt. En de verklaring van vrouw A. of baas B., dat hij of zij 't zoo had
leeren kennen, en dat de Heilige Geest in hun hart
zeide, dat het zoo was, was in hun kring niet minder
onfeilbaar, dan de uitspraak van den Heiligen Vader
sedert 1860. Wee den armen leeraar, die durfde zeggen,
dat ze dwaalden en de Schriften niet verstonden. Hij
was nog blind voor die diepe stukken, waarin het keurvolk werd geleid, blind als een mol, een onbekeerde
letterknecht, en zoo voort ! Maar niettegenstaande die
gebreken beklaagde Gispen zich toch niet, in zijn jeugd
kennis gemaakt te hebben met de gezelschappen. Hij
heeft er veel geleerd, dat hem in zijn volgend leven
nuttig is geweest.
Hij hoorde daar allerlei gemoedsgevallen bespreken,
en moest, gelijk men dat noemde, zijn eigen hart op
tafel leggen. Dat was een tijd van op- en neergaan, een
soort van geestelijke beurs. wat zonderlinge Schriftopvattingen leerde hij kennen, en wat inwendige martelingen onderging hij, door de vergelijking van zijn bevinding met die van anderen, welke vergelijking niet
zelden in zijn nadeel uitviel. Hij immers had nooit
moord en bedreiging geblazen tegen het yolk Gods en
was niet op den weg van Damascus staande gehouden.
Hij was nooit in comedie of danshuis geweest, en de
liberale leer was hen even vreemd als die van Confucius. Hij las niets anders dan den Bijbel en de oude
4 Gispen

49

schrijvers, en de minste lust of gedachte tegen eenig
dogma der ouden kwam in zijn hart nimmermeer op.
Wat was hij gesterkt, als de een of andere oude vrome
hem een woord van bemoediging toesprak, en hoe hartelijk kon hij duim en vinger in de snuifdoos van een oud
moedertje steken, die hem gul werd aangeboden, ten
teeken der gemeenschap.
De jonge Gispen kwam dan op het gezelschap van
den gewezen straatzanger en vond er ongeveer een dertig
personen bijeen. Na eenige deliberatie wie „den plicht
zou doen en om een zegen vragen", werd er gebeden en
gezongen, en dan begon de voormalige straatzanger zijn
werk om de zielen te onderzoeken. Hij had den naam van
zeer getrouw te zijn, de „zielen niet in de bloemhoven te
jagen" en de droggronden nauwkeurig te onderscheiden.
Ook Gispen onderging de operatie, en deelde, met
bevende stem, mede, wat zijn lust en keus was, wat hij
kende en niet kende, en wat hem bewoog om bij „Gods
arm en ellendig yolk" zich te voegen.
En 't onderzoek liep nogal gunstig voor hem af. Want
terwijl tot anderen gezegd werd: „ziele, je hebt wel
toe te zien", „ik zou de refs naar de eeuwigheid niet met
je willen wagen", „het zal wat te zeggen zijn voor eeuwig
bedrogen uit te komen, en met de dwaze maagden
te moeten buiten staan", ontving Gispen een bemoedigend woord. Hij moest den Heere maar blijven zoeken
in zijn jeugd, want die Hem vroeg zochten, zouden Hem
immers vinden. En ook moest hij maar veel bidden om
ontdekkend licht.
Reeds den derden of vierden keer, dat hij op dit gezelschap kwam, moest hij „den naplicht", het dankgebed doen. Het was de eerste maal, dat hij in 't openbaar bad. Niet licht zou hij die ure vergeten.
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7. LEERLING VAN KLOPPENBURG.

Toen Willem Gispen den jongelingsleeftijd bereikt
had, voelde hij zich het meest aangetrokken tot de
Gereformeerde Gemeente onder het Kruis. Daar zocht
en verkreeg hij dan ook toelating tot het Heilig Avondmaal.
Tot dusver had deze Kruisgemeente nog geen eigen
herder en leeraar. Maar in 1854 ontving zij als zoodanig
Ds C. Kloppenburg. En deze werd nu de geestelijke
leidsman van den jongen zilversmidsgezel.
Hoe genoot hij onder diens prediking! Onvergetelijk
bleef hem die Zondagavond, toen de nieuwe dominee
voor het eerst in deze gemeente de 10e Zondagsafdeeling van den Catechismus over de voorzienigheid Gods
verklaarde. Gedurende de geheele preek, maar vooral
onder het zingen van Psalm 27 : 3, was Willems ziel
„als een gewaterde hof". Hoe rustte en berustte hij nu
in den God zijn heils ! En hoe blijmoedig ging hij des
anderen daags naar het atelier ! Hij had nu niets meer
to begeeren. ZOO als de Heere het maakte, z(5(5 was het
hem goed. Hij wist zich nu Gods eigendom, en daaraan
had hij genoeg.
Wel kwamen er ook weer tijden, dat hij onder de
„dierbaarste" prediking „als een doode hond" verkeerde. En vooral toen de Heere zijn moeder wegnam,
zonk hij in diepe moedeloosheid weg. Maar hoe werd
hij weer opgebeurd, toen Ds Kloppenburg den eerstvolgenden rustdag preekte over Jesaja 42 : 16: „En Ik zal
de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten
hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij
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niet geweten hebben; ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht:
deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten."
Eindelijk voelde Gispen zich gedrongen aan Ds
Kloppenburg eens een brief te schrijven, waarin hij
den geestelijken achtergrond van zijn zieleleven blootlegde.
De brief begon aldus:
Maart 1855.
Weleerwaarde Heer !
Met dezen voldoe ik aan een behoefte van mijn
gemoed, die mij sedert lang heeft gedrukt, maar die
ik uit vrees van mijzelven te bedriegen of te misleiden,
nooit heb durven openbaren. Dan, zij wordt mij hoe
langer hoe ondragelijker en zwaarder. Een- en andermaal en bij vernieuwing zijn mijne stille verzuchtingen
tot den Heere geweest, dat de gelegenheid zich mocht
opdoen om UEw. dezelve mondeling en als onder vier
oogen mede te deelen. Tot nog toe is die weg niet
geopend, en daar UEw. toch zelden alleen te spreken
zijt, zoo kwam mij dit middel het geschiktst voor om
mijn hart voor u te openbaren, of ook mogelijk de
Heere langs dezen weg mijn gemoed eenigszins wilde
verlichten, in afwachting, dat UEw. mij met lankmoedigheid zult willen hooren, en zoo gij het werk
Gods er niet in ziet, mij dan volgens Gods Woord
getrouw zult behandelen en in dezen raad en bestuur
geven.
De bezwaren, die mij drukken zijn tweeerlei. Het
eene is aangaande mijn genadestaat, en het andere
aangaande de vurige begeerte, die ik, om niet te
spreken van mijn prille jeugd, vanaf mijn 16e jaar in
stilte gekoesterd heb, om mijn leven in den dienst
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van God te mogen besteden, en in de bediening des
Evangelies Gods knecht te mogen zijn.
Ziedaar, domine, deze twee zijn het, die mij dermate drukken, dat, zoo de Heere het niet verhoorde,
ik al meer dan eens tot treurigheid en kniezen, j a
tot wanhoop was verslagen. Doch omdat de Heere
niet verandert, daarom ben ik nog niet verteerd. Hoe
ook bestreden en besprongen, ben ik tot nog toe niet
tot het uiterste gekomen. Hoewel ik het eene oogenblik uitroep: „Mijn hope is vergaan van den Heere",
zoo is het op het andere oogenblik wel eens : „de verwachting der ellendigen zal toch niet in eeuwigheid
verloren zijn". Derhalve wenschte ik dan den middellijken weg in te slaan, om te beproeven, of de Heere
het zegenen mocht.
Dan verhaalt de jeugdige schrijver in ongekunstelde
bewoordingen zijn levensgeschiedenis, waaruit we in
de vorige paragraaf reeds het meeste overnamen.
Het slot van den brief luidde aldus:
Onder dit alles, domine, is er nog een stille begeerte
(hoewel den eenen tijd sterker en vuriger dan den
anderen tijd) tot den dienst des Heeren. Ook hierin
verkeer ik tusschen vrees en hoop. Meer dan eens heb
ik gevraagd, of de Heere het wilde wegnemen, en
gedacht, dat het weg was. Dan, gedurig vind ik het
terug, en hierin kan ik mij op de alwetendheid Gods
beroepen, hoe ik er soms door genepen, ja gepijnigd
wordt met redeneeringen vOOr en tegen. Die er \TO&
zijn zijn deze, dat, voorzoover ik mijzelven bewust ben,
het bij mij voortvloeit uit een zuiver beginsel zonder
bijoogmerken, maar alleen de eere Gods en het heil
van onsterfelijke zielen bedoelende, ja, uit liefde tot
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de miskende en verguisde waarheid. Die er tegen zijn
zijn deze, dat ik geen extra-ordinaire roeping heb,
gelijk Mozes, Jesaia, Jeremia en anderen, dat ik aangaande mijn eigen genadestaat in velerlei banden
en vertwijfelingen verkeer, en derhalve onbekwaam
ben om anderen te stichten, en naar het hart dergenen
te spreken, die rekenschap kunnen geven uit welken
nood en dood God hen verlost heeft, en dat, zoo de
Heere mij riep, de gelegenheid mij wel zou geschonken zijn of worden om mij voor en toe te bereiden.
Ziedaar, domine, hetgeen mij kwelt en drukt u in
oprechtheid zooals het tusschen God en mijne ziel
staat, medegedeeld, in afwachting, dat UEw, mij nu
als een vader, ja als een herder onder dien grooten
Opperherder, getrouw zult behandelen, waarschuwen
en in liefde terechtwijzen, zoo gij het werk Gods er
niet in ziet. Maar ziet gij er eenigszins den vinger
Gods in, dan beveel ik mij aan in uwe voorbede, om
mij op de vleugelen des gebeds mee te nemen tot
voor den troon, en den Heere voor mij te vragen,
wat er van zij. Misschien wil God nog antwoord
geven, daar Hij nog nooit tot Jacobs huis gezegd
heeft: Zoek Mijn aangezicht tevergeefs.
Vergeef mij, dat ik wat langwijlig ben. 1k heb het
geschreven uit de volheid mijns gemoeds, onder opzien tot den Heere, of Hij het zegenen mocht, dan of
Hij het wilde keeren en mijn ziel er van losmaken
mocht.
In afwachting dat UEw. mij bij gelegenheid eenigszins nader zult kunnen inlichten, heb ik de eer te zijn,
UEw's dienstwillige dienaar,
W. H. GISPEN.
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Om dezen brief goed te begrijpen houde men wel in
het oog, dat in vroeger jaren, meer dan tegenwoordig, de
godvruchtige menschen in ons land zekere eigenaardige
spreekwijzen hadden, die men „de tale Kanains" noemde.
Die taal was ontleend aan den Bijbel, aan de gereformeerde dogmatiek en aan het gemoedsleven der vromen.
Gispen nu had die taal al vroeg op de gezelschappen
geleerd.
Zoo noemt hij zich in het door ons overgeslagen gedeelte van zijn brief „een doodbrakende Heman". Deze
uitdrukking is ontleend aan Psalm 88 : 16, waar Heman,
de Ezrahiet, zegt: „Van der jeugd aan ben ik bedrukt
en doodbrakende". Gelijk we al eerder vernamen, was
deze psalm van den doodbrakenden Heman de lievelingspsalm van „Oude Saartje" in haar bekommering.
En nu blijkt ons, dat ook haar neerslachtige kleinzoon zich
als Heman van der jeugd aan als den dood nabij voelde.
Maar om terug te komen op den brief aan Ds Kloppenburg.
Weldra deed zich de gelegenheid tot nadere samenspreking over den inhoud voor. Op zekeren dag, toen
Willem zijn leeraar een geschenk bracht, werd hij ontvangen op de studeerkamer, waar Ds Kloppenburg
een candidaat voor het examen naar artikel VIII onderwijs gaf 1 ). En toen nu aan Gispen de vraag werd
1) „Men zal Been schoolmeesters, handwerkslieden of anderen, die niet
gestudeerd hebben, tot het predikambt toelaten, tenzij dat men verzekerd zij
van hunne singuliere gaven, godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zoo wanneer dan
zoodanige personen zich tot den dienst presenteeren, zal de Classe hen (indien
het de Particuliere Synode goed vindt) eerst examineeren, en naar dat zij hen
in het examen bevindt, hen een tijd lang laten in 't prive proponeeren, en dan
voorts met hen handelen, zooals zij oordeelen zal stichtelijk te wezen." Artikel
VIII Dordtsche Kerkenordening.
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voorgelegd, of ook hij lust tot het predikambt had, kon
hij niet anders dan met een ondubbelzinnig ja antwoorden. Het was het eenige wat hij van het leven begeerde : God te mogen dienen in de verkondiging van
de vrije genade; te mogen getuigen van de goedertierenheden des Heeren. Hij moest nu 20 Maart 1855 een
oefening houden voor den kerkeraad over Matthews 5 : 4,
en daarop besloot men hem voor te dragen aan de classis,
om geexamineerd te worden naar artikel 8 der Dordtsche
kerkenorde als handwerksman. De classis meende ook
in hem de vereischte gaven te ontdekken, en liet hem
toe, onder opzicht van den leeraar, van maand tot maand
in de kerk voor de gemeente op te treden. En Ds Kloppenburg ontdekte nu al spoedig, dat deze heilbegeerige
jongeling waarlijk „singuliere gaven" voor het predikambt had.
Maar de middelen tot wetenschappelijke voorbereiding ontbraken hem geheel. Daarom zou z'n dominee
hem opleidenvoor het onder zoek naar Artikel VIII.
Door bemiddeling van eenige
vrienden werd nu een
klein kamertje gehuurd op
de Passeerdergracht, waar
Grp
onze jonge vriend dan kon
„studeeren". Wat zag hij
vaak met jaloerschheid naar
de Latijnsche school op
den Singel bij de Munt,
waar gymnasiaal onderwijs
werd gegeven; want dan
voelde hij al het gebrekkige
van zijn opleiding. Maar met

HANDSCHRIFT VAN Ds GISPEN
uit zijn eersten predikantstijd.

Gij hebt het geestlijke ons gezaaid
En daarom maait
Gij deze vruchten.
Ga voort als knecht des Heeren vrij,
Zoo zullen wij
U niet doen zuchten.
Hoe gemoedelijk-eenvoudig ging het daar destijds
aan De Lier nog toe!
Moeilijkheden heeft Gispen er niet gehad. Zijn leven
en arbeid ging er rustig voort.
Toen de jeugdige pastor dan ook eens een ouderen
ambtsbroeder ontmoette, kon hij niet nalaten hem te
spreken, van den grooten zegen, dien hij in zijn eerste
gemeente genoot. Waarop deze collega, in leven en
levenservaring hem ver vooruit, hem zijn blijdschap
over dat alles betuigde, doch er de broederlijke vermaning aan toevoegde: "Zeg het niet zoo hard, dat
Satan het hoort, want ·dan zal uw geluk niet van langen
duur zijn." En nooit heeft Gispen dit wijze woord
vergeten.
Ook zijn oude vriend, de gewezen straatzanger, bezocht hem te De Lier en genoot in zijn geluk.
Door de goede samenwerking tusschen kerkeraad en
gemeente kon er reeds het volgend jaar een fraaie kerk
en schoone pastorie gebouwd worden. Op 26 J uli werd
de nieuwe kerk in gebruik genomen, en op den 16den
October d.a.v. mocht de dominee met zijn jonge
vrouw de pastorie en daarmee "een woning op zichzelve" betrekken. Zijn bruid was Jenneke van Delden,
die hij te Apeldoorn had leeren kennen, toen hij daar
eens preekte op de deel van een boerenwoning. Met zijn
trouwen kwam er een einde aan zijn dagelijksch menu
5 Gispen
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PASTORIE EN KEKGEBOUW TE DE LIEF
in Gispens tijd gebouwd.
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des te meer lust en ijver verdiepte hij zich in de weinige
boeken, die hem ten dienste stonden. Tot diep in den
nacht — 's winters met de kraag van zijn winterjas
op — zat hij bij een klein lampje te werken. Had hij
als knaap op de catechisatie van Ds Van Velzen reeds
elke week een der 37 Artikelen van onze Nederlandsche
Geloofsbelijdenis geleerd, nu nam hij gretig in zich
op De Kern der Christelijke Leer van Egidius Francken,
en het Merch der Christelijke Godgeleerdheid van
Johannes a Marck.
Ook ging de jeugdige student reeds uit preeken,
vooral in de Haarlemmermeer, waar ten huize van de
familie 't Hooft gelegenheid werd gegeven om de aloude waarheid te verkondigen. En daar zijn preekvorm
van de oude schrijvers was afgezien, genoot hij het vertrouwen van zijn gehoor en werd hij begrepen. Trouwens,
zelf kende hij reeds de geestelijke worstelingen, en dat
gaf aan zijn prediking een voor zijn leeftijd zeldzame
geestelijke diepte.
Bovendien bleef hij in persoonlijk contact met de
eenvoudige vromen. Met name zijn armen vriend, den
vroegeren straatzanger, verloochende hij niet. Toen diens
Zondagavond-gezelschap verloopen was, en zij beiden
alleen overgebleven waren, werd de wederzijdsche openhartigheid daardoor
vermeerderd. Met
benamingen, ontleend aan Bunyan's
oetaize-2.,^4e; (t7Z-0c4..
-4 416.
Christenreis, noemlift ;Pe49,e94446$
den zij zich „Christen" en „Hopende".
De straatzanger was
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pen „Hopende". Zip vulden, om zoo te zeggen,
elkander aan. De gewezen voorganger van het gezelschap
had veel meer ondervonden dan de jonge student,
en de jonge student kon den gewezen voorganger
nog wel eens terecht helpen in de Schrift, of, zooals
de straatzanger placht te zeggen: „in de leerstellige
waarheid".
Hoe verheugde de eenvoudige man zich, toen het er
door was, dat Gispen predikant zou worden! En hoe
bemoedigend was zijn critiek, toen Gispen voor 't eerst
in z'n leven gepreekt had, en vreesde, dat de menschen
nu wel altijd genoeg van hem zouden hebben!
Op 1 en 2 April 1856 werd student Gispen gaxamineerd door Ds Kloppenburg, Ds Juch en Ds Simons,
waarna hij op 3 April voor de classicale vergadering
preekte over Titus 2 : 14 en alstoen tot proponent werd
bevorderd.
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HOOFDSTUK II

BUITEN ZIJN VADERSTAD
(1856-1881)

1. TE DE LIER.

In onderscheiding van de Christelijke Afgescheiden
Gemeenten, die op de door den koning gestelde voorwaarden de vrijheid hadden aangevraagd, wilden de
Gemeenten onder het kruis liever kwalijk gehandeld
worden, dan in te stemmen met een aanvrage om vrij heid, op zoo vernederende voorwaarden, alsof zij een
nieuwe secte waren.
Op 5 Juni 1844 vereenigden deze Kruisgemeenten
zich in een kerkverband als de Algemeene Synode der
Gereformeerde Kerk in Nederland, gehouden te Linschoten. Met de Drie Formulieren van Eenigheid en de
Dordtsche Kerkenorde nam men ook de aloude Statenvertaling wegens haar nog onverbeterde nauwkeurigheid,
en haar kantteekeningen als zuiver Gereformeerde uitlegging van den Bijbel tot accoord van kerkelijke gemeenschap aan.
Deze Kruisgemeenten waren niet talrijk, en bijna
overal zwak.
In Zuid-Holland was er ook eene aan De Lier, een dorp in
de nabijheid van Delft. Hier had Ds C. van den Oever
uit Rotterdam op 20 Januari 1845 de ambten ingesteld.
Het ging de kleine gemeente echter niet voorspoedig.
De voorlezer, broeder Kardol, werd ook tot voorganger
aangesteld; maar voldeed niet. Toen begeerde men
broeder Urbanus van Delft, maar deze bedankte voor
de benoeming. Vervolgens bracht men een beroep uit
op Ds J. Juch van Texel; maar ook tevergeefs.
Op de Pinksterdagen evenwel van het jaar 1856
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preekte er de proponent Gispen van Amsterdam.
En hij voldeed aan De Lier zoo goed, dat men hem verzocht, den volgenden Zondag (18 Mei) weer op te treden.
In dien tusschentijd riep de kerkeraad de manslidmaten
bij een, en nu bleek het aller begeerte te zijn om Gispen
als herder en leeraar te beroepen. De beroepsbrief werd
den 23sten Mei door Ds C. van den Oever als consulent
geteekend en aan Ds Kloppenburg in de Leidschedwarsstraat te Amsterdam geadresseerd om verder aan
den heer W. H. Gispen door te zenden. Toegezegd werd
een tractement van f 400,—, waarvan echter f 200.—
bestemd waren voor kost en inwoning bij ouderling
Arie van der Eyk. Verder zou de kerkeraad ook zorgen
voor een ambtsgewaad.
Behalve naar De Lier ontving onze proponent ook
nog een roeping naar Apeldoorn. Deze Kruisgemeente
was echter zoo zwak, dat ze geen vast tractament kon
aanbieden, maar slechts beloofde voor het noodige
te zullen zorgen.
Op zijn ernstig smeeken tot den Heere om licht, werd
Gispens hart naar De Lier overgebogen. Slechts een
bedenking opperde hij. Indien hij eens tot een huwelijk
kwam, moest hij dan ook nog bij broeder van der Eyk
blijven inwonen ? De kerkeraad
stelde hem gerust door hem in dat
geval „een woning op zichzelve"
toe te zeggen.
Den 3lsten Juli en lsten Augustus
1856 deed de beroepen predikant
van De Lier ten overstaan van de
leeraren van den Oever, Kloppenburg en Plug te Amsterdam examen
volgen art. IV D.K.O. Het onder-

HET RAAM VAN DE KAMER, waar Gispen
bij zijn komst in De Lier in de kost was.

zoek betrof de wederleggende en practicale godgeleerdheid, de bijbelsche en kerkelijke geschiedenis, de predikkunde en — last not least ! — den genadestaat van den
examinandus. Het liep volkomen bevredigend af, zoodat
de proponent Gispen met voile vrijmoedigheid werd
toegelaten tot de bediening des Woords.
Zoo was hem dan nu de deur tot het predikambt
geopend. Hij mocht nu den domineessteek dragen, die
hem steeds begeerlijker had toegeschenen dan een
maarschalkshoed.
Er ontbraken nog eenige dagen aan zijn burgerlijke
meerderjarigheid, toen hij op den 17den Augustus 1856
als predikant van De Lier door zijn geestelijken vader,
Ds Kloppenburg, bevestigd werd met de vermaning
van Paulus aan Timotheiis: „Benaarstig u, om uzelven
Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht
snijdt" (2 Tim. 2 : 15). In de namiddagure van dienzelfden dag verbond hij zich aan de gemeente met het
woord van Paulus aan de Corinthiers : „Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere;
en onszelven, dat wij uwe dienaars zijn om Jezus' wil"
(2 Cor. 4 : 5). Het kerkgebouw, waarin dit geschiedde,
was een schoongemaakte veestai, en de kansel bestond
in een houten afscheiding, waarin hij zich nauwelijks
bewegen kon.
Met moed toog de jonge dominee aan den arbeid.
Terstond opende hij een publieke catechisatie, om
elkander op te scherpen in de leer der waarheid, die naar
de godzaligheid is. En zelf overtuigd, dat hij slechts
weinig geleerd had, zat hij tot diep in den nacht gebogen
over zijn boeken, zoodat zijn huisgenooten, als zij voor
dag en dauw het vee gingen meiken en het Licht op zijn
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kamer zagen branden, meenden, dat de dominee al op
was. Maar dan was hij nog niet naar bed geweest!
Teekenend voor de goede verstandhouding tusschen
dominee en gemeente is wel, dat hij een winterjas ten
geschenke ontving.
De aanbieding vond plaats met een gelegenheidsgedicht van meer dan 170 regels.
Het begon bij het Paradijs, bij 's menschen oorspronkelijken staat:
Zoo lang als Adam zich nog niet
Verleiden liet,
Droeg hij geen kleeren.
Geen heete stralen van de zon
Of koude kon
Aan Adam deren.
Dan volgt een dichterlijke beschrijving van den zondeval
en van het kleed tot dekking van 's menschen naaktheid.
Dit alles nu moet dienen als inleiding om, na 15 van
zulke coupletten, to komen tot het eigenlijke doel: de
aanbieding van een jas aan Ds Gispen.
En daarom geven wij deez' jas,
U juist van pas;
Gib waart verlegen.
Ontvang dan deez' als een geschenk
Uit liefde, en denk:
Hij is gekregen.
Als dankbetuiging gaven wij
Dit kleed u vrij.
Dekt dan uw leden
Wanneer zich regen, sneeuw of wind
Op aard' bevindt
Hier vrijelijk mede.
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Gij hebt het geestlijke ons gezaaid
En daarom maait
Gij deze vruchten.
Ga voort als knecht des Heeren vrij,
Zoo zullen wij
U niet doen zuchten.
Hoe gemoedelijk-eenvoudig ging het daar destijds
aan De Lier nog toe!
Moeilijkheden heeft Gispen er niet gehad. Zijn leven
en arbeid ging er rustig voort.
Toen de jeugdige pastor dan ook eens een ouderen
ambtsbroeder ontmoette, kon hij niet nalaten hem te
spreken, van den grooten zegen, dien hij in zijn eerste
gemeente genoot. Waarop deze collega, in leven en
levenservaring hem ver vooruit, hem zijn blijdschap
over dat alles betuigde, doch er de broederlijke vermaning aan toevoegde: „Zeg het niet zoo hard, dat
Satan het hoort, want dan zal uw geluk niet van langen
duur zijn." En nooit heeft Gispen dit wijze woord
vergeten.
Ook zijn oude vriend, de gewezen straatzanger, bezocht hem te De Lier en genoot in zijn geluk.
Door de goede samenwerking tusschen kerkeraad en
gemeente kon er reeds het volgend jaar een fraaie kerk
en schoone pastorie gebouwd worden. Op 26 Juli werd
de nieuwe kerk in gebruik genomen, en op den 16den
October d.a.v. mocht de dominee met zijn jonge
vrouw de pastorie en daarmee „een woning op zichzelve" betrekken. Zijn bruid was Jenneke van Delden,
die hij te Apeldoorn had leeren kennen, toen hij daar
eens preekte op de deel van een boerenwoning. Met zijn
trouwen kwam er een einde aan zijn dagelijksch menu
5 Gispen
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in zijn kosthuis. Dat menu bestond uit: zuurkool met
spek den eenen dag en uit spek met zuurkool den
anderen dag. Wat was hij blij, toen zijn Jenneke wat
meer afwisseling in de spijzen aanbracht.
' In datzelfde jaar 1857 ging hij ook voor het eerst naar
een Algemeene Vergadering van de Gereformeerde
Kerk onder het Kruis. Ze werd gehouden te Zwolle.
Er waren 24 gemeenten vertegenwoordigd.
Het was een bijzondere aangelegenheid, waarvoor
deze vergadering was samengeroepen. In Den Haag
nl. was Ds H. van den Oever beroepen onder leiding
van zijn vader Ds C. van den Oever als consulent.
Twee kerkeraadsleden, ouderling F. Boers en diaken
P. Taal hadden tegen dit beroep geprotesteerd, omdat
h.i. de consulent zijn noon aan de Haagsche gemeente
had opgedrongen. Zij werden echter door de classis
Rotterdam geschorst en afgesneden. Sinds kerkte Boers
veel in het dorp De Lier bij Ds Gispen. En door de
Lierenaars werd het geschil druk besproken.
De Algemeene Vergadering, gehouden te Zwartsluis
den 29sten Juli 1856, had een commissie benoemd,
bestaande uit Ds D. Klinkert te Zwolle en Ds J. Plug
te Zwartsluis, om de zaak te onderzoeken. Deze commissie had echter bij haar onderzoek zOOveel onaangenaamheden ondervonden, dat ze op de volgende Algemeene Vergadering te Zwolle, 23 September 1857,
voorstelde, de zaak in liefde toe te dekken. Dit voorstel
werd aangenomen, en met bijna algemeene stemmen
besloot men de zaak voor rekening der classis Rotterdam
te laten. Aan den jongste in het midden der broederen,
den zâchtmoedigen Gispen, viel de eer te beurt deze
Algemeene Vergadering met een predikatie te molten
besluiten. Zijn tekst was toen Colossensen 3 : 15 „En
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de vrede Gods heersche in uwe harten, tot welken gij
ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar".
De notulen melden, dat Z.Eerw. in deze prediking de
broeders hartelijk dank zei, hen op Gods ondervonden
zegen wijzende en hun Bien nog ruimschoots toewenschende, terwijl hij de gemeente tot dankzegging over
deze vergadering opwekte.
Zoo scheen dan de oneenigheid weggenomen te zijn.
Maar in het volgende jaar, 1858, kwam de zaak bij
vernieuwing ter sprake op de Algemeene Vergadering
van 3 Augustus te Dordrecht.
Tevoren was een lijvige brochure verschenen, waarvan
we den langademigen titel hier curiositeitshalve letterlijk overschrijven:
„Afgeperst Protest, of Verslag tegen de Notulen van
de Algemeene Kerkvergadering van 1856 en 1857, gehouden te Zwartsluis en te Zwolle, door de Opzieners
en Afgevaardigden uit onderscheidene gemeenten der
Gereformeerde Kerk onder het kruis, in Nederland.
Welk verslag bevat : de wettelooze handelingen van den
weleerwaarden Leeraar C. van den Oever, met deszelfs
aanhangers, inzake van de onwettige beroeping van een
leeraar ten behoeve der Gereformeerde gemeente onder
het kruis te 's-Gravenhage. Welke beroeping onwettig
is begonnen en voortgezet, en op de Classicale Vergadering, gehouden te Rotterdam in 1856, tegen de
Wet is staande gehouden. Alsook op de Classicale Vergadering, gehouden te Dordrecht in 1857, dewelke daartoe niet gerechtigd was, ook onwettig is behandeld.
Alsmede op de Algemeene Vergadering des zelven jaars
gehouden te Zwolle; hoewel eene wettige en daartoe gerechtigde vergadering zijnde, zijn daar nogthans de
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zaken ten onrechte beoordeeld, en alzoo onwettig ten
einde gebracht. Dit bovengenoemde met al haren omslag te zamengesteld, en thans bij vernieuwing als nieuw
protest opgedragen aan de leeraren en hunne kerkenraden van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis, in
Nederland, opdat zij nieuwelings de zaken in overweging mogten nemen en ter toetse brengen, en opdat
zij dezelven naar regt en wet mogten beoordeelen en
handhaven op hunne Algemeene Vergadering, welke zal
gehouden worden den 3den Augustus dezes jaars 1858.
Door Fs Boers Czn, ouderling van de Gereformeerde
Kruisgemeente van 's-Gravenhage. Gedrukt voor rekening van den auteur. 1858."
Deze Algemeene Vergadering te Dordrecht nu had
een droevig verloop. Het kwam daar tot een botsing
met Ds C. van den Oever, die echter als de vader van
menige kruisgemeente veel macht en invloed had. Aan
de andere zijde stonden Ds Klinkert en Ds Plug.
Naar men zegt werd Ds Klinkert zoo driftig, dat hij
een ambtsbroeder een flinken stomp gaf. En Ds C.
van den Oever, ziende dat hij rechtens niets vermocht,
verklaarde met een vervaarlijke stem, ouderling Jansen,
Ds Holster en Ds Plug voor „onbekeerde kerels", en
kondigde Ds Klinkert Gods oordeelen aan. De genoemde
broeders hebben toen, onder protest, de vergadering
verlaten.
Zeer geschokt, bedroefd en ontmoedigd door dit
krakeel tusschen mannen, die hij als vaders eerde,
keerde Gispen uit Dordt terug. Hier had hij nu voor
de eerste maal ondervonden, wat hij later in zijn toelichting op art. 7 der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
zou neerschrijven, nl., dat het zelfs in Kerkvergaderingen
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kan gebeuren, dat de schreeuwers, drijvers en ja-zeggers
het winnen en het gezond verstand beschaamd naar huis
gaat.
Op 19 October 1858 werd nog een algemeene Vergadering te Amsterdam gehouden, die Ds van den
Oever in zijn bediening als leeraar schorste. Deze
schorsing werd ook te De Lier van den kansel afgekondigd.
Van den Oever onderwierp zich aan deze uitspraak
niet. Ook zijn kerkeraad achtte die onwettig, en nu
volgde een zeer onverkwikkelijke strijd, een zwarte
bladzijde uit de geschiedenis der kruisgemeenten. Men
stichtte hier en daar tegen-kerken.
Almeer echter rijpte nu in de ziel van Gispen de
overtuiging, dat de dingen, over welke men twistte,
niet wezenlijk waren. Van toen aan werd het dan ook
zijn streven om aan te sturen op vereeniging van alle
Gereformeerden.
Op 10 November 1859 vertrok hij van zijn eerste
standplaats naar Vlissingen. Maar het was stellig nog
aan zijn invloed te danken, dat de afgevaardigden van
den kerkeraad te De Lier op 22 Januari 1861 naar de
classicale vergadering te Rotterdam togen, om zich met
de Christelijke Afgescheidene Gemeenten te vereenigen.
Geen wonder althans, dat hij zich over dezen stap van zijn
eerste gemeente zeer verheugde, getuige . deze brief, dien
hij op 22 Januari 1861 uit Vlissingen aan den kerkeraad
te De Lier schreef: „Zeer verblijdend is mij het bericht
van de vereeniging uwer gemeente met de Afgescheiden
Kerk. Ik geloof, broeders ! dat die vereeniging eene gereformeerde daad is, gegrond op Gods onfeilbaar Woord
en Art. 28 onzer dierbare Geloofsbelijdenis. Ik heb een
stil vertrouwen, dat de Heere er, te eeniger tijd, Zijn
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goedkeuring op zal geven, en gij den vrede des gemoeds
zult genieten, die op bijbelsche gronden steunt en op
bijbelsch handelen volgt. Ik wensch u den dierbaarsten
zegen des Allerhoogsten met de getroffen vereeniging
in ruime mate toe. Moge het nog verstrekken tot uitbreiding van Gods Koninkrijk in veler harten, en tot
verheerlijking van 's Heeren grooten Naam. Ik wensch
met geheel mijn hart, dat u daartoe een leeraar worde
gezonden, die een man is naar Gods hart; die de Kudde
zal weiden met wetenschap en verstand, en u in de diepe
en zalige verborgenheden van het Evangelie onzes Gods
zal inleiden; tot opbouwing en uitbreiding der gemeente,
en verheerlijking van Hem, Wien toekomt alle lof en
prijs, beide nu en in der eeuwigheid. Amen".
Nog in hetzelfde jaar 1861 vond de gemeente van
De Lier in den proponent J. de Koning een alleszins
waardig opvolger van Gispen.
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2. TE VLISSINGEN.

Het gereformeerd kerkelijk leven in de provincie Zeeland was rijk geschakeerd. Naast de Hervormden had
men er Afgescheidenen, Kruisgemeenten en Oud-Gereformeerden.
Te Vlissingen was, onder leiding van Ds C. van den
Oever, een Gemeente onder het Kruis tot openbaring
gekomen. Ze werd vanaf 15 Mei 1854 met kennelijken
zegen bediend door een jong en ijverig leeraar, Ds J.
Holster. Hij gold voor een „bekeerde man", die de oude
beproefde waarheid preekte met kennis ervan aan zijn
eigen hart.
Na vierjarig verblijf verliet hij Vlissingen om naar
Dinteloord te gaan. De Vlissinger kruisgemeente werd
nu een jaar lang vanuit Middelburg bediend door Ds
H. van den Oever, wiens beroep naar Den Haag zooveel opschudding had teweeg gebracht. Onverstandig,
heerschzuchtig en twistzoekend als hij was, bedierf hij
het ook zoowel te Middelburg als te Vlissingen.
In laatstgenoemde gemeente werd nu, onder leiding
van zijn oud-leermeester, Ds C. Kloppenburg, die toen
te Oud-Vossemeer op het eiland Tholen stond, Ds
Gispen van De Lier beroepen. Hij bedankte. Maar dit
hield den kerkeraad niet terug, om bij vernieuwing „op
het spoor der Kananeesche vrouw bij den troon der
genade aan te houden". Ook deze herhaalde poging
echter mislukte. Gispen wilde niet naar Vlissingen.
Hij wist immers, hoe daar ter plaatse de neerslag
gevonden werd van de troebelen, die hem op de Alge72

meene Vergadering zoo bedroefd hadden. Toen dan
ook in September 1859 de gemeente van Vlissingen
hem nogmaals beriep, werd hij boos en schreef hij in
geprikkelde stemming, dat men den „onwillige" nu
toch heusch niet langer lastig moest vallen. Hij wou wel
eens weten, op welken grond en tot wat einde men hem
weer op het drietal geplaatst had, en tevens, hoe de proponent Raman hen in de prediking des Woords voldaan had. Maar hij eindigde zijn brief toch met den
wensch, dat God de gemeente mocht geven te bidden,
om wat Hij vast besloten was haar te geven, en zijner
mocht gedenken ten goede.
En de „onwillige" werd door God gewillig gemaakt
en kwam naar Vlissingen. Uitwendig bracht deze gemeente hem geen voordeel. De bovenwoning, die hij
er moest betrekken, stak wel zeer of bij de gezellige
pastorie aan De Lier. Verder mocht hij kiezen tusschen
een vrije woning en 14 gulden per week, Of vrije woning
plus 7 gulden per week en de opbrengst van de bussen,
geplaatst aan den ingang van het kerkgebouw.
Die laatste voorwaarde was op- z' n-Van-den-Oever' sch.
Immers, de oude Van den Oever genoot te Rotterdam
in 't geheel geen tractement. Maar in zijn kerkgebouw
aan de Raampoortlaan hing het z. g. „busje voor den
dominee", waarin iedere kerkganger naar believen kon
offeren. Dat die offeranden samen een aardig sommetje
opbrachten, bleek wel uit den steeds toenemenden
welstand, waarin het huisgezin van Van den Oever zich
mocht verheugen. Dat de opbrengst een dubbel of
wel driedubbel tractement bedroeg, zooals sommigen
beweerden, was moeilijk na te gaan. Het stootende in
deze handelwijs was echter, dat er gevaren werd onder
de moose vlag van „geen tractement", maar dat er in
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werkelijkheid een goed tractement werd genoten. Dat
nu strookte stellig niet met volkomen oprechtheid. Voor
een geboren speculant als Van den Oever was zoo'n
domineesbusje echter een goudmijn. Maar Gispen
moest er niets van hebben.
Ofschoon er dus in Vlissingen niets was, dat hem
aantrok, hij meende er heen te moeten gaan, en het heeft
nimmer berouwd. Later heeft hij meermalen verklaard,
dat hem naar zijn meening in geen gemeente zoo rijke
geestelijke zegen op de prediking van het Woord Gods
geschonken is geworden, als juist te Vlissingen. De Heere
had daar „veel yolks". Met name op de Rijkswerf, die
daar toen gevestigd was, werkten flinke en godvruchtige
lieden, bij wie lust was om de waarheid te hooren
prediken. Vooral onder de jongelieden in de gemeente
kwam een geestelijke opwekking, die zich openbaarde
in een besliste keuze voor den Heere Jezus. 0.a. kwam
Maarten Noordtzij — de latere docent aan de Kamper
School — bier toen tot
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bekeering.
Intusschen kwam er te
Vlissingen in het kerkelijk
standpunt van Ds Gispen
een groote wijziging. Op de
Algemeene Vergadering te
Amsterdam in Mei 1860
was hij met Ds Holster
benoemd, om de gemeente
van Oud-Vossemeer, die
met haar leeraar, zijn oudleermeester Ds Kloppenburg, zich aan het kerkverband onttrokken had,
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tot terugkeer te bewegen. Het eigenaardige was
echter, dat Gispen zelf nog in dat jaar zou breken met
de kruisgemeenten.
Hij was nl. ook, met de predikanten Klinkert en Plug,
afgevaardigd naar de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk, vergaderd te Hoogeveen,
om over vereeniging te onderhandelen, maar op de
reis daarheen bleek hem al, dat Ds Klinkert, de leider
der Commissie, niet zeer genegen was een tegemoetkomende houding jegens de Christelijk-Afgescheidenen
aan te nemen. De onderhandeling had dan ook niet het
gewenschte gevolg.
Toen Ds Gispen nu aan zijn kerkeraad verslag deed
van het mislukken dezer pogingen tot vereeniging,
beyond hij, dat de broeders hetzelfde bezwaar hadden,
dat hem drukte. Het was hun niet mogelijk, vooral ook
uit oorzaak van de handelingen van Ds Van den Oever,
nog langer tot de kruisgemeenten te blijven behooren.
Men was de verdeeldheid in eigen boezem, niet zoozeer
over principieele kwesties, maar meer over tuchtzaken
en geschillen van persoonlijken aard, moede, en snakte
naar vereeniging van alle gereformeerden. Daarom besloot men nu zelfstandig te handelen. En nog in hetzelfde jaar ging Gispen, met zijn gemeente, tot de Afgescheidenen over. Een jaar later werd dit voorbeeld
door de gemeente van Dinteloord met haar leeraar
Holster gevolgd. En, zooals we reeds zagen, bleef ook
De Lier niet achter.
Te Vlissingen ging de overgang echter niet zonder
moeite. Er waren nl. enkele bezwaarde gemeenteleden,
aan wier hoofd zich de koster stelde. Deze achtte het
op den eerstvolgenden Zondag zijn plicht de kerkdeur
op slot te houden, zoodat gemeente en leeraar buiten
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moesten blijven staan. Ds Gispen liet nu door een smid
de deur met geweld openbreken.
Onwillekeurig denken we hier aan wat zich in de
eerste dagen van Januari 1886 afspeelde aan de kosterij
van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Toen schreef
Gispen dan ook: „Zelf heb ik te Vlissingen een dergelijke geschiedenis in het klein doorleefd. Toen ging het
maar om een onaanzienlijk kerkje in een geringe buurt.
De politie handelde, in hoofdzaak, juist zooals de politie
te Amsterdam het gedaan heeft. Ook wij hebben toen
gedaan wat de heeren Rutgers c.s. te Amsterdam gedaan hebben. Tegen den Kerkeraad en mij werd, door
de tegenpartij, een klacht ingediend bij den Officier van
Justitie wegens: „Inbraak". De Officier liet ons echter
niet in hechtenis nemen, maar deed zich door den Commissaris van Politie van alles op de hoogte brengen.
Alles kwam aan op een besluit des Kerkeraads en op de
toestemming van de meerderheid der leden op dit besluit. Toen wij het bewijs hiervan naar waarheid en in
goeden vorm geleverd hadden, zag de tegenpartij van
een proces af."
Voorts werd Vlissingen voor Gispen onvergetelijk
wegens den vriendschappelijken omgang, dien hij bier
met zijn Hervormden collega, Ds J. J. van Toorenenbergen, genoot, die daar reeds sedert 1848 stond. Lid
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
met haar omvangrijke Provinciale Bibliotheek te Middelburg, vond deze historisch aangelegde geleerde voorts
ook in de welvoorziene bibliotheek der Nederlandsch
Hervormde Gemeente van Vlissingen, een prachtige
gelegenheid tot verrijking van zijn kennis op het gebied
der vaderlandsche Kerkgeschiedenis. Als resultaat van
zijn snuffelen verscheen in 1861 zijn studie over de ge76

schiedenis der Nederlandsche Geloofsbelijdenis ter
gedachtenis bij Naar derde eeuwgetijde. Wat moet de
conversatie met dezen man van wetenschap voor een
self-made-man als Gispen een bron van genot zijn
geweest. Geen wonder, dat zoovele jaren daarna, toen
ze elkaar in Amsterdam terugvonden, de vriendschapsband opnieuw werd aangeknoopt.
Hoe zullen ze zich ook samen vermaakt hebben om
wat er is voorgevallen op zekeren Zondagmorgen, toen
de Hervormde predikant „de steek en korte broek" —
in die dagen voor velen een onbedriegelijk kenmerk van
rechtzinnigheid en godzaligheid ! — had afgelegd, en
in toga den kansel beklom. Bij tientallen stonden er toen
van hun zitplaatsen op, en gaven niet alleen door gebaren, maar ook met woorden, hun afkeuring to kennen
over dezen leeraar, die zich „de uniform van zijn Koning
schaamde". Uit ergernis verlieten zij aanstond het kerkgebouw en liepen over naar de afgescheiden kerk in de
Palingstraat, waar de dienst niet weinig gestoord werd
door den onverwachten inval dezer malcontenten.
Het gebeurde toen menigmaal, dat een predikant, die
zonder „steek" zijn gemeenteleden bezocht, aan de
deur begroet werd met uitdrukkingen als deze: „niet
noodig, mijnheer !" of: „Er is pas een sigarenkoopman
geweest", en dergelijke. In lateren tijd — dit moet ook
ter eere van de Hervormden in Vlissingen gezegd worden
— zijn ze wijzer geworden, en hebben ze wel geleerd,
dat de godzaligheid zich onder een „steek" niet laat
vangen of in een „korte broek" niet laat opsluiten.
Gispen zelf droeg nog lang den driekanten hoed,
mitsgaders mantel en bef. Hij deed dat om der gemeente
wil. Overigens was hij het roerend met Palmer eens,
die schreef: „De leeraar kan niet beter doen dan de
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kleederdracht van zijn tijd volgen. 't Is voldoende zich
zoo te kleeden, dat wel niet iemand, die hem van verre
naderen ziet, zegt: dat is een domineer maar dat toch
ook niemand zeggen kan: die ziet er nu volstrekt niet
uit als een predikant".
Hoe gezegend Gispen te Vlissingen ook mocht arbeiden, toch heeft hij er niet lang gestaan. Slechts twee
jaar en nog geen acht maanden duurde hier zijn verblijf.
Het vierde beroep, dat in dit tijdsverloop op hem uitgebracht werd, nam hij aan. Het was van Giessendam.
Een van de redenen, waarom hij heenging, was wel,
dat vele leden der gemeente, en waarlijk niet de minste
in geestelijk 'even, werden overgeplaatst naar Hellevoetsluis en naar de Werf te Amsterdam.
Op Zondag 13 Juli 1862 preekte hij zijn afscheid met
1 Joh. 2 : 28: „En nu, kinderkens ! blijft in hem, opdat,
wanneer hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid
hebben en wij van hem niet beschaamd gemaakt worden
in zijne toekomst". Onder den titel: Bliift in Hem
verscheen deze afscheidspreek ook in druk, kerkelijk
goedgekeurd door C. Steketee te Nieuwdorp en H.
Renting te Middelburg.
Dit zal wel het eerste woord zijn geweest, dat Ds
Gispen heeft laten drukken. Het voorwoord zegt: „Niet
uit overtuiging, dat er behoefte aan preeken,aan preeken
van mij bestaat, maar om aan het verzoek van vele
vrienden in den Heere te Vlissingen te voldoen, ziet
deze leerrede het licht. 't Is maar een preekje; ik had
op dien Zondag ook al tweemaal gepredikt, en dacht er
niet aan, om ze te doen drukken".
„'t Is maar een preekje", schreef Gispen; maar uit
dat „preekje" kan men toch reeds zien, welke eigenaardige gaven hem geschonken waren. Het „preekje"
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is wel in den stiji van de toenmalige preekwijze, maar
kleine trekjes hier en daar wijzen toch reeds op iets
persoonlijks in de manier van spreken. Stilgestaan werd
bij het noodzakelijke, plichtmatige en heilrijke van de
opwekking om te blijven in Hem, dien de gemeente als
haar hoofd en verzorger erkent.
De tekst, toegepast op het leven als Kerk des Heeren,
bracht den scheidenden leeraar er toe o.m. het volgende
te zeggen: „Ook voor uw belijdend leven als gemeente,
is het noodzakelijk, dat gij in Hem blijft. De zuivere
prediking en belijdenis der waarheid, de handhaving
der waarheid is een hoofdkenmerk van de gemeente
Gods op aarde. De gemeente is een pilaar en vastigheid
der waarheid; zij moet de geesten beproeven, of zij uit
God zijn, en een kettersch mensch na de eerste en
tweede vermaning verwerpen; en zoo zij het niet doet,
houdt zij op een zichtbare gemeente te zijn. Eene vergadering toch, waar de leugen gehandhaafd en de waarheid verdrongen wordt; waar leugenleeraars bezoldigd
en gevierd en de belijders der waarheid worden uitgeworpen en vervolgd; waar het Woord Gods door
menschen-inzettingen krachteloos gemaakt wordt : zulk
een vergadering, al prijkt zij dan ook met den naam der
ware gemeente; al houdt zij dan ook de goederen en
rechten in bezit, zij is geen zichtbare gemeente van
Christus meer; de geloovigen scheiden zich van haar
af, God zelf doet hen afscheiden. De gemeente heeft een
leer, eene belijdenis, die haar niet van buiten als een
wet is opgedrongen, maar die uit haar hart is voortgekomen. De voortzetting daarvan aan het opkomend geslacht, de handhaving dier leer tegenover alle dwaalgeesten, is eene van haar eerste en voornaamste plichten.
Gemeente ! dat is ook voor u noodzakelijk. Vele geesten
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zijn uitgegaan. De geest van den antichrist in den Paus
van Rome verpersoonlijkt, is nog niet dood; hij maakt
rondom u belangrijke vordering. De geest, die loochent
dat Jezus is de Christus, waart in allerlei gedaante rond;
het menschelijk vernuft wordt door de meerderheid als
God aangebeden en vereerd; en werk en genade te
vermengen is thans iets zeer gewoons. Te midden van
zulk een babelsche spraakverwarring is het uwe roeping
te houden wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme".
Bovenstaande zinnen bewijzen wel duidelijk, dat de
vredelievende Gispen daarom toch van meetaf beslist
stond in zijn kerkelijke overtuiging.
Verder treft in deze predikatie de hartelijke toon,
waarop de scheidende leeraar van de gemeente afscheid
nam. De Vlissingsche tijd was dan ook een recht aangename voor hem geweest. En hij vond het later in
Amsterdam steeds een genot, daar Vlissingsche kennissen
te ontmoeten, die overgeplaatst waren naar de Rijkswerf
in de hoofdstad.
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3. TE GIESSENDAM.

Zoo trok Gispen dan uit het afgelegen Zeeland weer
naar zijn oude, voor den Amsterdammer zooveel nabijer
Holland terug; van de woelige havenstad Vlissingen, naar
de stille oevers van het kronkelende riviertje de Giessen.
De Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Gemeente te Giessendam was vacant geraakt door het vertrek van Ds H. A. Jonkman. Een beroep op Ds J.
Bavinck van Bunschoten uitgebracht, stelde te leur. En
nu vestigde de kerkeraad het oog op Ds W. H. Gispen
te Vlissingen. Hij werd uitgenoodigd het Evangelie te
verkondigen „ten einde met Z.Eerw. kennis te maken"
Hierna besloot de kerkeraad den 23sten Mei 1862 hem
te beroepen op een tractement van f 800.— met vrije
woning en vrijdom van belasting. Na een biduur door
den consulent, Ds C. van Proosdij uit Dordrecht gehouden, verwierf dit beroep de algemeene goedkeuring
der manslidmaten. Per brief vroeg de beroepen leeraar
nog, of hij, indien hij het beroep aannam, het recht
kreeg op een of twee vrije zondagen, om zijn betrekkingen te bezoeken. Dit werd natuurlijk goedgevonden.
Zondag 20 Juli werd de nieuwe predikant als herder
en leeraar bevestigd door Ds J. Greven van Sliedrecht.
Indrukwekkend weergalmde het langzaam-plechtig, met
krachtig stemgeluid uitgesproken „ ja ik, van ganscher
harte" langs de wanden van het kleine kerkje. De intreetekst was 1 Corinthe 2 : 2: „Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en dien
gekruisigd".
6 Gispen
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Des Zondags werd er geregeld driemaal gepredikt,
terwijl er in den winter 's Woensdagsavonds bijbellezing werd gehouden. Gispen koos dan bij voorkeur
een boek uit het Oude Testament, met dit gevolg, dat
hij wel eens Joden onder zijn gehoor kreeg. Zij liepen
echter weg, als de toepassing begon.
Nog ruim een half jaar werd de gewoonte aangehouden
van een publieke catechisatie op Zondagmiddag, waarbij een der jongens of meisjes hardop een afdeeling van
den Heidelbergschen Catechismus moest opzeggen;
waarna de goedhartige dominee dan stereotiep op zijn
gewonen, drogen, langzamen toon liet volgen: „gij —
hebt — goed — ge — ant — woord !" Toen echter met
het nieuwe jaar de catechismusprediking opnieuw aanving, werd deze oude gewoonte afgeschaft.
Hier to Giessendam legde Gispen ook het oude ambtsgewaad af. Ongetwijfeld heeft hij er op de kerkeraadsvergadering deze historische toelichting aan laten voorafgaan: „Die rare hoed, dien men steek noemt, was in
vroeger dagen het algemeen hoofddeksel der mannen.
Volgens de overlevering is Ds Van Lodensteijn de eerste
predikant geweest, die zich dezen hoed met bijbehoorende rok heeft aangeschaft, en zou deze destijds zeer
wereldsche kleederdracht van Z.Eerw., veel opspraak
en ergernis onder de vromen verwekt hebben. De
Dordtsche vaderen droegen de toen algemeen in gebruik
zijnde kleeding, en prof. Voetius, lid dier Synode, die
een groot boek over de Kerkregeering heeft geschreven,
heeft een bijzondere kleederdracht, of een ambtsgewaad, op degelijke gronden, ondubbelzinnig afgekeurd.
De predikanten kleedden zich deftig, gewoonlijk zooals
de magistraatspersonen, getuige hiervan de pruiken
met hunne verschillende batterijen ! In mijn kindsheid
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droegen de dienders en de koetsiers der rijkelui, mitsgaders enkele oude en ouderwetsche heeren, althans bij
plechtige gelegenheden, steeken, en sommigen ook nog
een staart of zwans in H.Ed. halzen. Heden ten dage
kan men in de hoofdstad des rijks nog geheele zwermen
van dominee's steeken met dito mantels en beffen, gedragen door aansprekers, langs 's Heeren straten en in
de kroegen zien vliegen. Tegenwoordig acht men zulk
eene kleederdracht ongepast voor een fatsoenlijk man;
en dus past zij volstrekt niet een predikant, die ook in
zijne kleeding minstens fatsoenlijk moet zijn, en niets
mag doen, waardoor zijn ambt aan de algemeene bespotting en de toenemende verachting van het Evangelie
wordt blootgesteld. Ook ben ik er tegen om die verlepte
aansprekersuniform met den deftigen naam van „ambtsgewaad" te bestempelen, te meer, daar de meesten onder
predikanten er toch maar een brokstuk van behouden
hebben, de statierok en korte broek met toebehooren
onder ons eene zeldzaamheid is geworden, en ik alle
verwaarloozing van den goeden toon (nonchalance) bepaald onstichtelijk acht".
Er waren echter ook gemeenteleden, aan wie zoo'n
historisch betoog niet besteed was. B.v. die diakensvrouw, die bijna schrikte, toen Gispen met den hoogen
hoed op, haar tegenkwam, en die verontwaardigd was
toen zij zag, dat dominee een lange broek droeg. Tegen
haar zei hij : „U wil ik wel een diep geheim vertellen,
omdat ik weet dat het bij u veilig blijft: ik draag de korte
broek nog". Nu keek de vrouw hem met groote oogen
van verwondering aan. Maar Gispen vervolgde: „ Ja
zeker, ik draag de korte broek nog — onder de andere !"
Hij kon er zijn vrouwelijke gemeenteleden zoo fijntjes
tusschen nemen ! Er was in de afgescheiden pastorie te
83

Giessendam een kind geboren. En ter bestemder tijd
kwamen de zusters der gemeente in grooten getale op
kraamvisite. De mooie kamer zat vol. Terwijl de gelukkige kraamvrouw even afwezig was, raakten de tongen
los over het welgeschapen kind van zoo'n mismaakten
vader. De vader zat boven te studeeren en hoorde alles.
Den eerstvolgenden Zondag haalde hij in zijn preek dezelfde woorden aan, die bij de kraamvisite over zijn
persoon gezegd waren. 't Werd een heel toepasselijke
preek over Jesaja 52 : 7 „Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die den
vrede doet hooren; desgenen, die goede boodschap
brengt van het goede, die heil doet hooren; desgenen, die
tot Zion zegt: Uw God is Koning !"
Trouwens, gewoonlijk koos Gispen zijn tekst in verband met de gelegenheden van den dag. Wanneer het
zwaar gesneeuwd had, preekte hij over Job 37 : 6: „Hij
zegt tot de sneeuw: wees op de aarde". Had hij in een
boschrijke omgeving gelogeerd, dan leverde hij een
wonderschoone preek over Psalm 104 : 17 „Des ooievaars
huis zijn de denneboomen". Er waren wel bevindelijke
leden der gemeente, die niet veel smaak hadden in zulke
preeken over de heerlijkheid Gods in de natuur, maar
Ds Gispen rekende ook met hun behoeften en dan koos
hij over enkele weken tot tekst: Psalm 73 : 28, „Het is
mij goed nabij God te weken", zoodat zij smulden en
opgetogen huiswaarts keerden.
Toch moest hij, vooral in de eerste jaren zijner bediening, meermalen de aanmerking vernemen, dat hij
den weg naar den hemel veel te breed en de poort ten
leven veel te wijd voorstelde. Voor zichzelf was hij echter
nooit bang, dat er te veel menschen in den hemel zouden
komen, omdat hij vastelijk geloofde, dat het koninkrijk
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alleen ontvangen wordt door hen, wien het bereid is.
Wat men noemt een streng wetsprediker, heeft hij dan
ook nooit kunnen zijn. Voor zichzelf heeft hij nooit
troost of hoop in de wet kunnen vinden, maar wel veroordeeling. En zoo zal elk prediker altijd, min of meer,
den stempel zijner persoonlijkheid op zijn prediking
zetten. Ds Gispen kon niet anders zijn dan hij was, en
ook is niemand aangenaam in hetgeen hij niet heeft,
maar slechts in hetgeen hij heeft. En voorts was dit
steeds, ook te Giessendam, de getuigenis zijner conscientie, dat hij geen eer of toejuiching zocht en niet met pluimstrijkende woorden omging.
Overigens valt er uit den korten tijd, dat Gispen te
Giessendam stond (nauwelijks twee jaar), niet veel
bijzonders te vertellen; althans niet wat het kerkelijk
leven betreft. Wel echter kunnen we nog een kijkje
geven op het innerlijke leven van de Christelijke School
daar ter plaatse.
Bekend is, dat de Wet van 1857 aan de Openbare
Scholen den laatsten zweem van christelijken zin, christelijk leven en christelijke waarheid ontnomen had;
maar aan de christenen vrijheid gaf om (echter geheel
voor eigen kosten) christelijke scholen daarnaast te
stellen. En het handjevol Afgescheidenen in den lande,
met hoeveel zorgen voor het onderhoud van leeraren,
armen en kerkenbouw ook reeds belast, maakte van die
vrijheid tot schoolstichting aanstonds gebruik. Omstreeks het jaar 1860 telden zij reeds een twintigtal
gemeente-scholen.
Te Giessendam was er den 10den December 1860
een geopend, met als hoofd meester D. Veenecourt.
Gispen vond er 120 scholieren.
Dat de nieuwe leeraar het christelijk onderwijs in
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zijn gemeente een goed hart toedroeg, zal wel niemand
betwijfelen. Hij, die zelf in zijn jeugd zoo onvoldoende
lager onderwijs genoten had, dat hij, toen hij de school
verliet, nog niet eens zonder groote fouten kon schrijven,
en pas op later leeftijd, op aandringen van zijn vrouw,
een boekje kocht om er zuiver Nederlandsch uit te
leeren — hij gunde de jeugd zoo van harte wat aan zijn
opleiding ontbroken had. Welnu, de kerkeraadsnotulen
bevatten ook het Reglement voor de school der Afgescheiden gemeente. En daaruit kunnen we te weten
komen, wat men destijds van de Christelijke School
verwachtte.
In artikel 1 wordt het doel omschreven „waarom de
Christelijk Afgescheiden Gemeente een school daarstelt". Het is „om hunne kinderen in de vreeze des
Heeren te laten onderwijzen in alle nuttige wetenschappelijke zaken van het lager onderwijs, maar ook opdat
zij naar haar vatbaarheid onderwezen worden in de
gronden der Gereformeerde leer. Daarom verlangt zij,
dat de onderwijzer niet alleen zijne bereidvaardigheid
verklare om de jeugd in de vreeze des Heeren te onderwijzen, maar ook, dat hij verklare van ganscher harte
vereenigd te zijn met de Gereformeerde leer onzer
vaderen, vervat in de Formulieren van Eenigheid, zooals zij onveranderd in de Christelijk Afgescheiden Kerk
zijn aangenomen, belovende niets te zullen leeren, dat
hiermede eenigszins strijdig is, en wanneer hij zich
mocht misgaan, de bestraffing der schoolcommissie en
des Kerkeraads te onderwerpen".
Hoe het onderwijs moet gegeven worden bepaalt
artikel 2: „Alle onderwijs zal met gebed en psalmgezang
worden begonnen en geeindigd: de Bijbel zal dagelijks
worden gelezen, en er zullen zulke boeken worden ge86

bruikt, welke onder 's Heeren zegen tot wezenlijk heil
van de jeugd kunnen dienstbaar zijn, welke boeken door
de schoolcommissie en kerkeraad in overleg met den
If
onderwijzer zullen gekozen worden.
Zeer afkeerig was men van nieuwe leermethoden, en
men meende wijs te doen, met daartegen een gebod uit
te vaardigen in art. 3: „Alle nieuwigheden zullen van de
school geweerd worden, en de kinderen zullen door het
spellen het lezen leeren, zooals van ouds of gebruikelijk
tl
1s.

Natuurlijk moest de hoofdonderwijzer ook als voorzanger fungeeren. Maar de reden, die hiervoor wordt
opgegeven is eigenaardig: „opdat hij ook uiterlijk toone,
dat hij met de leer onzer Kerk vereenigd is."
Een tractement werd den onderwijzer niet gegeven.
Ziehier de omschrijving van zijn finantieele positie:
„De onderwijzer geniet alle voordeelen, welke uit het
gewoon of buitengewoon onderwijs voortvloeien; echter
wanneer het geen vierhonderd gulden in het jaar beloopt,
zal de gemeente voor het te kort komende zorgen; voor
vuur en licht zal hij vijftig gulden in het jaar genieten;
echter wanneer het bedrag der schoolgelden meer dan
zes honderd gulden in het jaar beloopt, zal deze bepaling vervallen en zal het door den onderwijzer worden
aangeschaft; daarom zal de onderwijzer verplicht zijn
van de schoolgelden verantwoording te doen; voor den
kerkedienst geniet hij 25 gulden 's jaars". Toen er
klachten rezen, dat de onderwijzer te veel winst nam
op de schoolboeken en schriften, bepaalde de kerkeraad,
dat hij van alle boeken tot boven de 10 cent, een cent
winst, tot de 20 centen 2 cent, en boven de 20 cent 21/2
cent en van de schriften 10 centen winst mocht nemen.
De gemeente zorgde voor het schoolgebouw, de
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schoolmeubelen en de onderwijzerswoning. De school
kon door alle kinderen „zonder onderscheid" bezocht
worden, mits „zich onderwerpende aan de leer en de
regels der school".
De meester had het druk met lesgeven, want de
schooluren waren voor „de dagschool" van 's Maandags
tot Vrijdags van 's morgens 9-12, 's namiddags van
half twee tot 4 uur; de „avondschool" van 6-8 uur in
den winter en des zomers van 5-7 uur. De drukte
noopte den onderwijzer een hulp aan te vragen, en aangezien hij deze zelf niet kon bezoldigen, besloot de kerkeraad 2 Februari 1863, in overleg met de schoolcommissie,
een hulponderwijzer aan te stellen op een tractement
van f 350.— 's jaars.
Hoe welwillend de kerkeraad jegens den predikant
stond, blijkt wel daaruit, dat op 12 October 1863 besloten werd hem een gratificatie van f 50.— te geven.
En toen hij het volgend jaar een beroep naar Kampen
ontving, werd de pastorie voorzien van geschenken, bij
wijze van tegenberoep.
Als hij echter in Maart 1864 andermaal een roeping
van Kampen ontvangt, met een begeleidend schrijven
aan den kerkeraad en de gemeente, is het gevolg hiervan, dat hij met goedvinden van beide, besluit naar
Kampen aan te nemen.
Maar vooraf moest hij nog zijn eerste kind, een zoontje
van 41 /2 jaar, dat lam was en altijd gedragen werd, aan
den engel des doods afstaan. Gispen hield bijzonder
van dit vrome kind. Het was, hoe jong ook, bereid te
sterven, verzekerd dat het naar Jezus ging. Het werd
begraven te Giessen-Oudkerk. En als hij dan op Zondagavond 12 Juni 1864 zegenend afscheid neemt, kan
hij niet nalaten te zeggen, dat hij gewenscht had, dat
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zijn gebeente had mogen rusten bij het gebeente van
dat jongetje. Ook is op dien afscheidszondag ouderling
P. de Jong na langdurige ziekte overleden. Waar nog
bijkwam, dat Gispen in het begin van het jaar zijn geliefden vader verloren had.
Het was dus wel met doodsgedachten en verlangen
naar de eeuwige rust, dat deze van der jeugd aan doodbrakende Heman to Kampen opnieuw het strijdperk
van dit leven moest intreden.
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4. TE KAMPEN.

De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Gemeente te Kampen is nauw verbonden met die der Theologische School aldaar. Sedert de eerste predikant, Ds
Helenius De Cock, in 1854 de benoeming tot docent had
aangenomen, had de gemeente geen eigen leeraar. De docenten boden hulp in den predikdienst. Student Maarten
Noordtzij, indertijd bij de opwekking te Vlissingen onder
Gispen bekeerd, vestigde de aandacht der Kamper gemeente op zijn geestelijken vader. En de docenten, inzonderheid Brummelkamp, haalden hem over, om het
beroep aan te nemen.
Vier diakenen echter en een ouderling hadden liever
geen eigen leeraar; zij . vonden het goedkooper als de
gemeente bediend werd door de docenten der School.
Geen wonder, dat Gispen hier, 20 Juni 1864, met
bevende hand den herdersstaf opnam.
Reeds op de eerste kerkeraadsvergadering, 30 Juni
1864, begonnen de moeilijkheden. De praeses stelde
voor, het praesidium aan Ds Gispen als leeraar van de
gemeente te Kampen over te dragen. Maar dan stelt
Ds van Velzen voor, eerst een zaak uit den weg te
ruimen. Een juffrouw had bij iemand gezegd, dat een
der ouderlingen had verklaard, alsdat Ds Brummelkamp
om zijn prediking behoorde geschorst te worden. Deze
juffrouw werd alsnu ontboden, maar kon den eersten
zegsman niet noemen.
Dit eene geval geeft ons al dadelijk een blik op de
Kamper gemeente uit dien tijd, toen de een daar was
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„van Brummelkamp” en de ander „van Van Velzen".
Voor den nieuwen leeraar was het uiterst moeilijk zich
bij Been van beide partijen te laten indeelen. Toch gelukte het hem. Met de uiterste omzichtigheid ging hij
zijn eigen weg.
Hierin vond hij veel steun bij docent De Cock, in
wiens bijzondere vriendschap hij deelde. Onder diens
invloed veranderde nu ook zijn levensopvatting. De
bekrompen inzichten, die hij uit de kruisgemeenten had
meegebracht, verwisselde hij voor een ruimere beschouwing van de Christelijke vrijheid. Maar dit had weer
tengevolge, dat De Cock en Gispen beschuldigd werden
„de waarheid te vermodderen".
Trouwens, ook aan het min of meer „vrije" in het
gedrag der docenten en studenten nam men nogal eens
aanstoot. Dat eenige studenten, die tevens leden waren
van het corps scherpschutters, deelgenomen hadden
aan een feestelijken optocht bij gelegenheid van 's Konings verjaardag, en dat de
docenten Brummelkamp en
D e Cock op dien daghadden
aangezeten aan een feestmaal, gaf bij sommigen in
de gemeente grooten aanstoot. En toen op Hervormingsdag van 1867 door
de studenten in de collegezaal een voorstelling was
gegeven van Tetzels aflaathandel, was heel Kampen
in last over deze „nabootsing van het tooneel of
der rederij kers" .
Dat

DOCENT H. DE COCK

Brummelkamp in 1867 de algemeene samenkomst
der Evangelische Alliantie te Amsterdam bijwoonde, verwonderde niemand. Maar dat hij bij die gelegenheid
ook deel nam aan het gemeenschappelijk avondmaal,
dat op Zondagmiddag 25 Augustus in vier talen in het
Remonstrantsche kerkgebouw, ook met volgelingen van.
Arminius werd gevierd, gaf ergernis zoowel te Amsterdam als te Kampen. Verder kwamen er op den kerkeraad
vragen ter tafel als deze : of men in geval van ziekte heil
mocht zoeken bij het magnetisme; of een huwelijk bevestigd mocht worden in een buitengewone godsdienstoefening; of men een lidmaat, dat zich schandelijk
misdragen had, zonder vorm van proces mocht afsnijden;
of de tucht moest worden toegepast op iemand, die
Zondagsarbeid verrichtte, enz. enz.
Het was waarlijk geen gemakkelijke taak voor den
leeraar der gemeente, om de besprekingen over deze en
dergelijke kwesties in de kerkeraadsvergadering als
praeses te leiden. De oppositie ging gewoonlijk uit van
een ouderling, die, niet ontbloot van kennis en in hoog
aanzien bij de gemeente, nogal aanhang had in den
kerkeraad, en zich daar aan het hoofd stelde van een
actie, die den praeses allerlei persoonlijke onaangenaamheden aandeed.
Reeds in den aanvang van het jaar '66 begon dat
lieve leventje.
Het tractement was klein. Oorspronkelijk had men
den leeraar beroepen op f 1000. Gispen schreef toen:
„Indien ik uw roeping opvolgde, zou ik mijn gezin benadeelen, waartoe ik geen vrijheid heb. Ik kan of mag
mijn inkomen niet verminderen met het oog op de behoeften van mijn gezin, dat ik toch ook onderhouden
moet, wil ik niet erger zijn dan een ongeloovige. Evenwel
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had ik dit vertrouwen van u, dat gij zelf, wanneer gij
met den toestand van mijn gezin bekend waart, mij
zoudt ontheffen van het bezwaar om mijn eigen woning
te bekostigen". Inderdaad besloot nu de kerkeraad om bij
het tractement van f 1000 een belastingvrije woning te
voegen. Er was echter in het predikantsgezin veel ziekte.
Ook moest een oude moeder verzorgd worden. Om in
zijn onderhoud te kunnen voorzien had onze Kampensche
leeraar dan ook reeds een gedeelte van zijn bibliotheek,
vooral „oude schrijvers", die toen weer duur begonnen
te worden, moeten verkoopen. Op den kerkeraad dacht
echter niemand aan dezen nood in de pastorie. Maar
docent Brummelkamp schreef een brief aan de eerwaarde broeders, waarin hij voorstelde, den leeraar een
toelage van f 200 te geven of zijn tractement met dit
bedrag te verkoopen. In Gispens afwezigheid werd nu
besloten te antwoorden: „In geval dat dit geld door
Docenten en studenten zou kunnen bijeengebracht
worden, zou zulks de vergadering aangenaam zijn als
een blijk van lief de, welke men den leeraar toedraagt.
Zoo het echter mocht blijken, dat de Docenten aan het
voorstel niet kunnen voldoen, kan de vergadering op
gemelde zaak later terugkomen". De geprikkeldheid
van den kerkeraad blijkt verder nog uit deze woorden
in den brief: „omdat men gezegd heeft, dat Ds Gispen
voor de Theologische School onmisbaar is."
Hoe pijnlijk moest dit besluit het teergevoelige hart
van den leeraar aandoen!
De toestand werd op den duur onhoudbaar. Een
jaar later kwam het echter tot een uitbarsting. Toen de
praeses op een vergadering van den kerkeraad den bewusten broeder naar zijn oordeel over een zaak vroeg,
kreeg hij ten antwoord: „Gij hebt mijn raad niet noodig".
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Daarop volgden verwijtingen, omdat de dominee zijn
leerlingen behalve uit den Catechismus en het Kort
Begrip ook uit een boekje over Bijbelsche Geschiedenis
onderwees. En eindelijk liep de broeder kwaad weg,
zeggende: „Ik bedank als lid van den kerkeraad".
Nietwaar, we zien dit tooneel zich afspelen.
Het „bedanken" van dezen ouderling gaf echter
merkbaar ontspanning in de gespannen verhouding.
Van lieverlee won Gispen het vertrouwen ook van hen,
die hem vroeger wantrouwden. De band tusschen
leeraar en gemeente werd steeds inniger. Dat bleek wel,
als de dominee een beroep naar een andere gemeente
ontving; wat meermalen gebeurde.
Ook was het een blijde ure voor hem, toen zich in
1871 niet minder dan 22 leden aansloten van de groep,
die vroeger behoorde tot de kruisgemeente van Hoksbergen, welke in 1869 niet met de vereeniging was meegegaan. De kerkeraads-notulen vermelden er dit van:
„Broeder Van der Veen, vroeger ouderling bij genoemde
gemeente, staat nu op en zegt, dat allen bereid zijn zich
met ons te vereenigen; dat hij instemt met den praeses,
om te vergeten wat achter is en zich uit te strekken naar
hetgeen dat voor is". Met aandoening zong men Psalm
133 : 1, waarna Broeder Van der Veen nog verzocht
te zingen Psalm 72 : 11. Hoe zal Gispen met zijn dorst
naar de eenheid van alle Gereformeerden hier zijn ziel
gelaafd hebben aan den stroom der broederlijke liefde!
Een ure van niet minder zielsgenot beschreef hij aldus:
Niet licht zal ik den Zondagavond vergeten, in den
nazomer van 1866, toen Dr van Raalte, op het punt
van weder naar Amerika te vertrekken, zijn laatste
woord had gesproken tot de Kamper gemeente.
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Reeds de kennismaking met die krachtige persoonlijkheid was voor mij een aanwinst, waardoor mijne
zelf- en menschenkennis niet verarmde. Zoo'n afgescheiden domine had ik nog nooit gezien. Zelf zou ik
het in die dagen niet gewaagd hebben anders dan met
een driekanten hoed onder de oogen mijner gemeente
te komen, en de tijd- en strijdgenooten van Van Raalte,
ik had ze nooit anders gezien, en zoo de driekanten
hoed al ontbrak, de hooge witte das en de deftige
zwarte rok ontbraken nooit.
Daar trad Van Raalte voor mijn toenmalige gemeente op. Zonder steek, zonder zwarten rok, met
een zwarte das en staande boorden, en een baard aan
de kin, die ook wel eens sik genoemd wordt. En dan dat
mannelijke, krachtige, ernstige, schriftuurlijke woord;
zonder onzen preekvorm in drie deelen met driemaal
drie onderdeelen. Het greep mij alles machtig aan, en
hoe wenschte ik twee deelen van dien geest te bezitten!
Maar dat was alles nog niet. Toen Van Raalte het
Amen had uitgesproken, verhief zich Van Velzen, in
zijn voile lengte, en staande op de bank sprak hij den
zwager en broeder, den strijd- en lotgenoot, dien ook
hij voor 't laatst op deze aarde zien zou, hartroerend
aan. De beelden uit het verleden, uit de dagen van
hun beider jeugd, werden in welluidende taal ons,
jongeren, vertoond, en waarlijk — zij leefden. De geschiedenis der afscheiding zag ik in een ander licht,
dan de boeken mij hadden geschonken. En ik geloof,
dat ik iets begreep van de gedachte, die over het leven
en de kerkelijke loopbaan van die beide mannen en
van andere in de scheiding betrokken personen van
zulk een grooten en beslissenden invloed is geweest.
De volstrekte afwezigheid van alle politieke bereke95

p ing, het handelen in een gegeven oogenblik naar

hetgeen hun in dat oogenblik Gods wil, hun plicht
bleek te zijn en de daarop gegronde keuze om liever
met Gods yolk kwalijk gehandeld te worden dan voor
een tijd te genieten wat zij geloofden zonde te zijn,
dat kwam in die uit het hart gesproken woorden in
een voor mij verrassend licht, vooral toen Van Velzen
ons deed zingen het juist die gedachte uitdrukkende
tweede vers van den veertigsten psalm:
Hij geeft m' opnieuw een danklied tot Zijn eer,
Een lofzang: velen zullen 't zien,
En God eerbiedig hulde bien;
Hem vreezen en vertrouwen op den Heer.
Wel hem, die 't Opperwezen
Dus kinderlijk mag vreezen,
Op hem vertrouwen stelt,
En, in gevaar, geen kracht
Van ijd'le trotsaards wacht,
Van leugen, of geweld.
Dat is de poèsie der scheiding. Na twintig Jaren
worstelens stonden daar nu die beide mannen, opnieuw een loflied tot Gods eer op de dankbare lippen,
te midden van een duizendtal menschen, in een stad,
van welke Van Raalte bij zijn vertrek naar Amerika
dacht, „dat ze aan den duivel overgegeven was". Een
danklied opnieuw, na zooveel klaagliederen. Hun geweten getuigde dat zij om God te vreezen de menschen
hadden getrotseerd, ja zelfs den toorn des konings!
Het getuigde, dat het beter is van alles verlaten, zelfs
van geliefde broederen gescheiden te zijn, dan met
leugen of geweld te heulen, of heil te verwachten van
ijdele trotsaards.
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Een bijzondere band van liefde bestond er tusschen
Gispen en de Theologische school. De docenten achtten
hem hoog, vooral om zijn kanselgaven, en steunden hem
bij al de moeilijkheden in de gemeente. De studenten
hadden hem lief als „hun dominee". Menig uur brachten
ze bij hem door; menig geheim werd hem toevertrouwd.
En hoe studentikoos hij het studentenleven meeleefde,
blijkt wel uit het kijkje, dat hij den lezers van het Jaarboekje eens gaf in de eerste bladzijden uit het Dagboek
van Domine Stijfstra. Maar zonder dat zij het zelf
wisten, hadden de studenten ook grooten invloed op
hun dominee, als zij met hem spraken over hun colleges
en hun boeken. Want hij, de man van artikel 8, of, zooals de studenten zeiden, de octavist, die het altijd bleef
betreuren, dat hij geen wetenschappelijke opleiding had
genoten, studeerde nu ongemerkt met hen mee. Zelfs
ging hij nog Duitsch leeren, om de werken der Vermittlungs-theologen te kunnen lezen. Zoo werd de
nauwe aanraking met de Theologische School hem een
leerschool voor geheel zijn volgend leven. Liefde tot
de wetenschap was hem sinds lang niet vreemd, maar
te Kampen leerde hij ook iets van de methode om kennis
te verzamelen.
Een geliefde vriend was hem ook Ds C. G. de Moen,
de penningmeester van de Theologische School. Door
lichamelijke zwakheid genoopt rust te nemen, vestigde
hij zich metterwoon te Kampen. Spoedig verkoos de
gemeente hem tot een harer ouderlingen. Aanvankelijk
was Gispen met die keus minder ingenomen, vreezende
dat deze emeritus-predikant den predikant in werkeliiken
dienst het regeeren wel eens bemoeilijken kon. Doch
hoe werd die vrees beschaamd ! Nooit had Gispen trouwer vriend, hartelijker broeder in den dienst van een7 Gispen
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zelfde gemeente. Als scriba van den kerkeraad heeft
hij Naar onschatbare diensten bewezen, en in moeilijke
omstandigheden was zijn bedachtzaam oordeel en zijn
spreekwoordelijk geworden voorzichtigheid soms meer
waard dan goud. In bange dagen, als ziekte en dood in
de pastorie heerschten, was deze huisvriend (oudgeneesheer) de eerste en de laatste, die bij de stervende
kinderen, of als de pastoorsche in krankheid neerlag,
en aan Gispens eigen ziekbed, door gebed en raad en
daad, droppelen van vertroosting deed vloeien in den
lijdensbeker, dien Gods wijsheid het predikantsgezin te
drinken gaf.
Vele huiselijke beproevingen waren te Kampen
Gispens deel. De heeft van het achttal kinderen, dat
God hem schonk, moest hij daar aan de aarde toevertrouwen. Ze waren er geboren en ze vonden er hun
graf.En toen hij na negenjarigen arbeid in deze aanzienlijke gemeente het beroep naar Zwolle aannam, deed hij
dat voornamelijk met het
oog op den ziekelijken en
sukkelenden toestand van
zijnvrouw. De Kampensche
pastorie toch was niet gezond. En zoo kunnen we
het verstaan, dat hij, naar
Zwolle vertrekkende, en
met zijn gezin in het rijtuig
gezeten, op de I Jsselbrug
tot zijn vrouw zei: „De
strik is gebroken, en wij zijn
ontkomen".

Ds C. G. DE MOEN

5. KAMPER PENNEVRUCHTEN.

Behalve de Vlissingsche afscheidspreek hebben we
tot dusver van Gispen nog Been geschriften ontmoet.
In zijn Kampenschen tijd zien we hem echter ook als
schrijver optreden.
Het begon in 1865 met een leerrede over Psalm
20 : 6-10 op den vijftigjarigen gedenkdag der overwinning bij Waterloo.
Na de Belgische omwenteling (1830) was, op gedane
voorstellen van de Synode der Nederlandsch Hervormde
Kerk, door den Koning besloten, dat de Dankdag, of
godsdienstige viering der overwinning van Waterloo,
voortaan altijd op den derden Zondag der maand Juni
van ieder jaar zou plaats hebben. Of men dit in de Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk ook jaarlijks
deed, weten we niet. Maar uit Gispens predikatie blijkt
wel, dat men het halve-eeuwfeest niet onopgemerkt liet
voorbijgaan. „Met een gemengd gevoel van verschillende aandoeningen," zoo lezen we in de voorafspraak,
„en onder diep besef van veelzijdige behoeften en plichten, die ik thans te vervullen heb, ben ik heden voor u
opgetreden. Het is de dag des Heeren. De gemeente
gedenkt aan de opstanding haars Heeren uit de dooden,
en is samengekomen om Gods Woord te hooren, de
sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan
te roepen, en den armen eene christelijke handreiking
te doen. Op dezen dag vooral betaamt het ons van onze
booze werken te rusten, den Heere, door Zijn Geest, in
ons te laten werken, en alzoo den eeuwigen sabbat in
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dit leven aan te vangen. Om ons heen zien wij de tenten
der ijdelheid zich verheffen, en met het oog op die aanstaande kermisvreugde zou ik u moeten toeroepen:
„hebt geene gemeenschap met de onvruchtbare werken
der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer". Daarenboven wijst ons de herinnering van dezen dag naar
Waterloo terug, waar, voor vijftig jaren, het pleit der
volken is beslist, en Nederland, ons geliefd Vaderland,
uit een grooten nood is verlost. Wat is natuurlijker, dan
dat wij den indruk van deze heuglijke gebeurtenis, ook
aan de plaats des gebeds ons niet ontveinzen, en vervuld met ootmoedige dankzegging en blijde herinnering,
voor het aangezicht van God verschijnen ? — Of zouden
wij daartoe niet verplicht zijn ? Mij dunkt, Gel., indien
er eene gebeurtenis is, waarin kennelijk de hand van
God zich heeft geopenbaard, waarin eene almachtige en
alomtegenwoordige kracht is op te merken, het is de
slag van Waterloo, nu juist vijftig jaren geleden. Ik
vraag dan ook geene verschooning, wanneer ik, in dit
uur, niet uitsluitend op het eene noodige u wij s. Gij
wraakt het niet, wanneer ik van de omstandigheden des
oogenbliks, zelf doordrongen, tracht partij te trekken
voor de zaak van Christus, voor het heil van Kerk en
Vaderland. Mijne toespraak heeft ten doel u te doen
zien, dat God onze behouder is, en wij Hem de eer der
overwinning moeten geven. Bidden wij, dat ons voornemen gezegend worde, en stellen wij ons voor Zijn
heilig aangezicht, om Zijnen grooten Naam met dankzegging te loven". Het thema van de preek luidt: onze
christelijke roeping om den Heere te erkennen als onzen
Behouder en Verlosser van machtige vijanden. Achtereenvolgens wordt aangetoond; waarom en hoe wij dit
moeten doen. — Het is een ernstige tijdpreek. Ze ver100

scheen te Kampen bij S. van Velzen Jr., onder den
titel: De Heere onze Behouder.
In datzelfde jaar 1865, kwam ook te Kampen, bij
den uitgever G. Ph. Zalsman, een Hervormingspreek
van de pers: Volharden in de leer, „naar aanleiding"
van Handelingen 2 : 42a. Volharden in de leer der
apostelen — het uitgangspunt der Hervorming, zietdaar de hoofdgedachte van den prediker, die hij dan
nader toelicht, door achtereenvolgens aan te wijzen,
hoe die volharding het beginsel der Hervorming ontvouwt; hare kracht verklaart; haar streven rechtvaardigt;
hare zegepraal verzekert. De uitwerking van het laatste
punt begint aldus: „ Ja verzekerd is hare zegepraal, indien zij volhardt in de leer der apostelen ! Door aan haar
beginsel getrouw te blijven zal zij over de dwaling triompheren. Maar ook alleen door die getrouwheid. Neen,
het is niet genoeg een Hervormde zich te noemen, of
de hervormde leer te belijden; men moet hervormd
zijn in het leven. Het is niet genoeg voor een kerkgenootschap den naam en titel der Hervormde Kerk te
hebben en hare stoffelijke voorrechten te genieten;
de leer zelve der Hervorming moet gehandhaafd, en
van de vaderen aan de kinderen overgeleverd worden.
Zoo min de Roomsche Kerk roomsch is zonder de leer
van den paus, van Maria en de mis, zoo min is een kerkgenootschap de Hervormde Kerk zonder de hervormde
leer". bit wordt dan nader aangetoond uit de „Bijdragen
tot de Hervormde leer" enz., van Gispens Hervormden
collega en vriend J. J. van Toorenenbergen. — Verder
lezen we hier nog: „De zegepraal der Hervorming is
verzekerd in de goddelijkheid van haar beginsel. Door
Been ongeloof of afval van de zij de der menschen wordt
God ontrouw aan het woord Zijner belofte. De vrije
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kerken, die in het laatst der vorige en in het begin van
deze eeuw ontstaan zijn in Schotland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland, wat zijn zij anders dan rijsjes
uit den afgehouwen tronk van den boom der Hervorming, scheuten uit zijn wortelen, die vrucht dragen ?
Een Erskine, een Chalmers of Monod, een Vinet of
de Cock, moge dan niet gelijk gesteld kunnen worden
met een Luther of Calvijn, het waren toch mannen
Gods, door welke de Heere groote dingen heeft tot
stand gebracht. De noodzakelijkheid en wettigheid van
het bestaan dier vrije kerken wordt hoe langer zoo meer
erkend. De Hervorming zal zegepralen, niet door een
menigte van belijders, niet door het alvermogen of de
gunst van den staat; maar door haar beginsel zelve.
Duizend malen moge haar menschelijke vorm veranderen, haar wezen blijft onvernietigbaar. In dat geloof verdragen wij miskenning en verachting en zien
wij kalm de beroeringen des tijds aan, terwijl wij geloovig staren op het woord Desgenen die niet liegen
kan: Ziet Ik ben met ulieden, al de dagen, tot de voleindiging der wereld !" — Ook bier worden wij weer
getroffen door de beslistheid, waarmee Gispen zijn
kerkelijk standpunt handhaaft.
Ter nabetrachting op het Heilig Avondmaal en ter
herinnering aan de Kerkhervorming in ons vaderland,
hield hij in 1866 een leerrede over Psalm 103 : 2, welke
het licht zag onder den titel: Een wekstem tot dankbaarheid.
Als nr. 4 der Stuiverspreeken tot bevordering van
christelijke kennis en christelijk leven, door Chr. Afg.
Geref. Predikanten, onder redactie van Ds B. C. Felix,
verscheen in 1868 van Gispens hand een leerrede over
2 Cor. 1: 4-7. Het onderwerp is: De samenhang van
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lijden en vertroosting in het christelijke leven. Hier vinden
we de mengeling van traan en lach in den christelijken
humor.
Maar niet slechts in de uitgave van enkele preeken
bestond de schriftelijke arbeid van Kampens leeraar.
Hij ging nu ook in het Jaarboekje schrijven. En zoo
bevat dan het Mengelwerk in den elfden jaargang
(1866) o.m. een opstel: De Christen en de wereld, door
W. H. Gispen. Reeds de keuze van het onderwerp doet
ons vermoeden, dat de schrijver hier het probleem aanroert, waarmee hij sedert zijn komst in Kampen was
gaan worstelen, en dat wij tegenwoordig noemen: de
verhouding van christendom en cultuur. Inderdaad is
dit hier dan ook het geval, zooals blijkt uit deze opmerkingen: „Het was de romeinsch-grieksche wereld,
die Paulus op het oog had, als hij de christenen vermaande, haar niet gelijkvormig te worden. Maar is de
tegenwoordige wereld wel veel beter dan zij ? Terwijl
men het christendom van zijn historischen bodem poogt
los te rukken, voert men wederom een practisch heidendom in, dat met den christennaam zich tooit. Wie, die
Paulus heeft leeren begrijpen, twijfelt er aan of die
apostel, indien hij nog leefde, ons hetzelfde zou toeroepen, wat hij, voor eeuwen, den christenen te Rome
toeriep: Wordt dezer wereld niet gelijkvormig ? Hoe,
moeten wij dan uit de wereld gaan, of ons christendom
toonen in de ouderwetsche snede van ons kleed of in
den vorm van onzen hoed ? Geen van beiden ! Uit de
wereld te gaan is onmogelijk, en daarbij in strijd met
den wil des Heeren. Ik bid niet, zoo luidt de bede van
Jezus, dat Gij hen uit de wereld wegneemt; maar dat
Gij hen bewaart van den booze. Met banden des bloeds
zijn wij aan haar gebonden, en in elke maatschappelijke
103

betrekking komen wij dagelijks met haar in aanraking.
Wel heeft men beproefd die betrekking to vernietigen
door een kluizenaars- en kloosterleven, maar daardoor
ook eene wereld in het klein geschapen, niet minder
goddeloos dan de groote wereld daar buiten. Het is
terecht door iemand gezegd: „menig kluizenaar leeft
in de wereld; menig christen, die de wereld aanschouwt,
leeft in de eenzaamheid". Ach, wij alien dragen eene
wereld van zonde in ons eigen hart met ons om, en veel,
alles bijna, hangt van de macht dier wereld af. Werd
dit beter verstaan en begrepen, men zou bij de christenen ook meer ongelijkvormigheid aan de wereld gewaar worden. Wat al droevige twisten en liefdelooze
veroordeelingen zouden ons dan gespaard worden; wat
tal van kleingeestige, dikwerf bespottelijke aanmerkingen zouden achterwege blijven ! Neen, niet de met
smaak ingerichte woning, of het met christelijke eerbaarheid gedragen feestkleed van uwen broeder zou u
dan ergeren; maar walgen zoudt ge dan van de afgunst,
de hebzucht, den laster en de bedilzucht, de onreine
begeerlijkheden en de hoogmoedige nederigheid van
uw eigen zondig en wereldschgezind hart. Of zou een
nederig kleed de waarborg zijn voor een nederig hart ?
Vanwaar komt het dan toch, dat de wereld zoo dikwerf
smadelijk zich uitlaat over de „fijnen", en huichelarij en
vroom bedrog hun verwijt ? Is dat altijd geheel ten
onrechte ? Dat de ervaring spreke ! Dat de gemeentelijke
en synodale archieven het verkondigen ! Maar dat
bovenal een iegelijk zijn eigen hart onderzoeke, of hij
in waarheid voor God is, wat hij voor de menschen
schij nt ! "
Opmerking verdient nog, dat Gispen in dit opstel uit
Da Costa's „Wachter, wat is er van den nacht ?" de
104

berijming aanhaalt van Jesaia 11 en Openbaring 21 en
22, maar daarbij dan de aanteekening voegt: „De
schrijver wil met de aanhaling van dit vers niet geacht
worden de leer van Christus' lichamelijke wederkomst
op aarde te gelooven". Hierbij houde men in het oog,
dat de Synode te Franeker in 1863 de leer der wederkomst van den Zaligmaker om 1000 jaren zichtbaar en
lichamelijk op aarde te regeeren, als tegen Gods Woord
strijdende verworpen had. De predikanten J. F. Bulens,
D. Breukelaar en ouderling G. J. Hendriks echter,
hoewel niet vereenigd met het gevoelen van Jezus'
lichamelijke wederkomst op aarde om 1000 jaren te
regeeren, verklaarden toch te moeten protesteeren tegen
het besluit der Synode, daar zij niet konden inzien, dat
dit gevoelen de hoofdwaarheden der Gereformeerde
leer omverwierp, noch daarmee in strijd was, en bijgevolg naar hun overtuiging een ondergeschikte zaak
was, niet behoorende tot die welke inbreuk maken op
de regelmaat des geloofs, maar meer tot de verklaring
der profetieen moet worden gerekend. En op de Synode
te Amsterdam in 1866 zou met anderen ook Gispen zich
aan dit protest van Ds Bulens aansluiten, om 9 jaar
later nog, in De Vrije Kerk van 1875, blz. 234 te
schrijven: „Terwijl de een zijn oog vooruitricht naar
het Duizendjarig Rijk, ziet de ander terug naar den tijd,
toen de Kerk den toon gaf op het gansche gebied van
het sociale 'even. Beide deze geestesrichtingen, althans
onder de protestanten, zoeken hunne sterkte in het
profetische woord. Wie van beide daarbij het rechte
gezicht op de profetie heeft, zal de toekomst openbaren.
Vooreerst zullen die beide stroomingen der geesten
hun gang gaan, zonder door eenige menschelijke macht
gestuit te kunnen worden: kerkrechtelijk moet zoo
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weinig mogelijk gedaan worden. Hoe meer men de
z.g. Chiliasten kerkrechtelijk bemoeilijkt, hoe meer dit
gevoelen bijval zal vinden. Aileen heeft de kerk de vermaning te behartigen, dat de geesten der profeten
den profeten onderdanig moeten zijn. Niemand heeft
het recht nieuwe dogma's te proclameeren in betrekking tot de leer der laatste dingen. En aan de andere
zijde mag het onderzoek der profetie niet aan banden
worden gelegd. Het eenige wat de kerk dulden kan noch
mag is bestrijding van de leer der laatste dingen, gelijk
die in de belijdenisschriften omschreven is. Verdere
ontwikkeling en aanvulling van die leer is echter niet
uitgesloten. Altijd echter moet de prediking niet het
onbekende, maar het bekende, het voor allen noodzakelijke op den voorgrond stellen en tot hoofdinhoud
hebben. Paulus zegt niet: wij prediken het duizendjarig rijk; maar wij prediken Christus den gekruisten,
eene kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.
Dit molten wij nooit uit het oog verliezen, en dien eisch
mag de kerk nooit loslaten".
En nog in 1879 schreef Gispen op 26 September aan
zijn vriend te Jeruzalem: „Sedert 1863 is er op onze
Synode Been ernstige leerkwestie behandeld. Alleen is
van tijd tot tijd het z.g. duizendjarig rijk ter sprake gebracht. Ook nu weer had de Synode daarover te oordeelen. Een geacht predikant onzer Kerk had aan zijn
Kerkeraad en Classis verklaard, het Chiliasme toegedaan te zijn, wel niet in de grof zinnelijke opvatting,
maar, zooals hij meent, in Bijbelschen zin. Bedoelde
kerkeraad en Classis wenschten nu gaarne, de desbetreffende Synodale bepaling eenigszins gewijzigd te
hebben, zoodat het duidelijk werd, dat de kerk alleen
het grof, zinnelijke Chiliasme veroordeelt. De Synode
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evenwel meende daartoe niet te molten overgaan en
besloot de bestaande bepaling te handhaven, namelijk:
„dat het gevoelen van de leer der wederkomst des Zaligmakers om 1000 jaar zichtbaar en lichamelijk op aarde
te regeeren, geen leer der Gereformeerde Kerk is, maar
daartegen, zoowel als tegen Gods Woord strijdt; waarom het niemand toegelaten wordt dat gevoelen te leeren
of te verbreiden". Gij ziet dus, dat wij geene afwijking,
hoe gering ook, dulden. Het onderzoek der Profetieen,
aangaande de laatste dingen, kan de Synode natuurlijk
niet verbieden, want de Bijbel is in ieders handen, en het
onbelemmerd gebruik der H. Schrift, is een fundamenteel stuk van het Protestantisme in het algemeen en
van de Gereformeerde Kerk in het bijzonder. Maar de
openbaarmaking van de uitkomsten des onderzoeks is
niet vrij, zoo die uitkomsten niet in alles overeenkomen
met de Formulieren van eenheid. Mij dunkt gij, te
Jeruzalem, zult wel veel in de Profetieen lezen, en gadeslaande de beweging van het hedendaagsche jodendom,
de ellende van het Christendom, en de beroering der
politiek, waardoor het zwaartepunt der wereldgeschiedenis weer naar het Oosten schijnt verlegd te worden, zal
het u eene versterkende gedachte zijn, dat geene menschelijke macht het Woord Gods kan binden."
In 1869 verscheen de eerste jaargang van De Getuigenis, maandschrift in het belang van waarheid en godzaligheid, onder redactie van J. Bavinck en H. de Cock.
Ook hierin deed Gispen zich hooren. Zoo besprak hij
hier de vraag: Waarom is in onze dagen de orthodoxie bij
zoo velen in minachting ? Op die vraag geeft hij een van
wijsgeerigen zin getuigend antwoord. Toch ontbreekt
ook de practische wijze van behandeling niet, getuige
deze opmerking: „De kunstmatige uitwendige eenheid
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der kerk is uiteengespat, sedert de staat opgehouden heeft
een woordje mee te spreken. De gereformeerde kerken
verrijzen en verdwijnen nu, of het maar zoo niets is; en
als gij meent het gevonden te hebben, dan bouwt uw
buurman een splinternieuwe gereformeerde kerk naast
uw deur, met een priester naar zijn eigen begeerlijkheid
er in, die aan de ketelachtigheid van zijn gehoor, en aan
den hoogmoed van zijn eigen hart gelijkelijk voldoet.
Vraagt gij nu naar de reden van bestaan van zulk eene
kerk, dan krijgt ge ten antwoord, dat hij met uwe remonstrantsche leer en uwe liberale kerk niet vereenigd
mag zijn en dat zijn kerk in de rechte linie van Calvijn
afstamt. Maar over een jaar zijn er weer twee andere
gereformeerde kerken voortgekomen uit de eerie, en
die twee hebben nu hun reden van bestaan daarin, dat
de eerste de Kerk niet is. Het donatisme speelt hierin
een belangrijke rol, en wordt door velen als de ware en
echte orthodoxie aangezien. Hoe veel zonden en ergernis
dit veroorzaakt, zal de nakomelingschap onpartijdiger
kunnen beoordeelen dan wij ; maar als men de vijf of
zes christelijk-orthodoxe weekbladen geregeld leest, hun
strijd om de kerk en de vraagstukken van den dag uit
een christelijk oogpunt beschouwt, dan heeft men stof
te over om de profetische klacht te slaken: och, dat mijn
hoofd water ware ! Vele gemoedelijke Christenen krijgen,
neen hebben reeds lang een afkeer van alles wat op het
uitwendige betrekking heeft. De een zoekt afleiding in
de zendingszaak of inwendige evangelisatie, een ander
loopt overal, waar hij maar van Jezus kan hooren, een
derde blijft te huis met een boekje in een hoekje, een
vierde wordt darbist, een vijfde irvingiaan, een zesde
gaat naar de baptisten. En het zijn de slechtste christenen
niet altijd, die wij op deze wegen zien afdwalen. Velen
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hunner kunnen den toets van christelijk leven en ijver
voor de zaak van God, met vele hedendaagsche orthodoxen, zonder blozen doorstaan, en het banvonnis, dat
hen somtijds van orthodoxe zijde treft, is hun veeleer
eene eer dan tot schande. Met weemoed moet het gezegd worden, en de feiten spreken het luider uit dan
elke redeneering: de orthodoxie brengt, in meer dan
een opzicht, zich zelve in minachting".
In zekeren zin een vervolg op dit opstel is in hetzelfde maandschrift een verhandeling over Paulus' verdediging voor den stadhouder Felix (Hand. 24 : 14).
Er staat boven: Het Christendom eene secte die geen secte
is. Een viertal opmerkingen worden hier gemaakt : a.
Historische voortzetting der Kerk bestaat, wat het wezen
betreft, in getrouwe voortzetting van het historische
geloof; b. De verhouding, waarin de historische kerk
staat tot de heerschende moet beoordeeld worden uit
de verhouding, waarin beide staan tot de Schrift; c. Door
den sectenaam mag men zich noch laten verblinden,
noch doen afschrikken; d. De historische kerk moet
voortdurend toezien dat de inhoud van haar geloof in
overeenstemming zij en blijve met de Heilige Schrift.
Niet alleen in het Jaarboekje en de Getuigenis, ook
in het weekblad De Bazuin publiceerde Gispen
weldra opstellen. Hij begon daar nl. een verklaring van
de XXXVII Geloofsartikelen. En straks, in 1869, gaf
hij ze in boekformaat uit, op voorstel van zijn vriend,
docent De Cock, aan wien hij ook menigen belangrijken
wenk dankte. De voorrede, nog in het jaar 1868 geschreven, leidde het werkje aldus bij het christelijk
publiek in: „Met de uitgave dezer bladen heeft de schrijver een tweeledig doel. Vooreerst heeft hij de aandacht
op de Belijdenis zelve willen vestigen, daar de onder109

vinding hem heeft geleerd, dat er niet weinig menschen
zijn, die meenen te weten, wat al of niet Gereformeerd
is, terwij1 zij nog nooit de Belijdenis zelve, in haar geheel en met aandacht gelezen hebben. Ten tweede heeft
hij eene poging willen wagen om de Belijdenis voor
minkundigen toe te lichten en alzoo te doen verstaan.
Zooveel mogelijk heeft hij haar zelve laten spreken, door
haar uit te leggen en te verklaren. Zoo weinig mogelijk
heeft hij er zijne of anderer dogmatiek ingelegd, althans
willen inleggen. In hoeverre hij in deze poging geslaagd
is, moge het waarheidlievend publiek beslissen. Een
ander kan beter de waarde van zijn werk beoordeelen
dan hijzelf; maar hoe gebrekkig zijn arbeid zelf ook moge
zijn, zijn doel was, in oprechtheid voor den Heere niet
anders dan de Belijdenis der Gereformeerde Kerk
meer en beter te doen verstaan door het volk. Hij wenscht
dat wij, en onze kinderen, en de kinderen onzer kinderen,
het in de belijdenis uitgedrukte geloof ongeschonden
bewaren in een rein geweten voor God, tot aan de komst
van onzen Heere Jezus Christus". Het boekje, De
Geloofsbelijdenis getiteld, ofschoon naar Dr Kuypers
oordeel te klein van omvang om in den volsten zin des
woords een volledige uitlegging te kunnen heeten,
bleef tot op dezen dag in gezegend gebruik. Opmerkenswaard is voorts, dat Gispen ook bier meermalen uit de
Bijdragen van Van Toorenenbergen citeert.
Het Jaarboekje voor 1870, jaargang 15, bevat weer
een opstel van Gispens hand. Nu over Franciscus
Spiera, als een waarschuwend voorbeeld tegen den
afval van het evangelisch geloof en het misbruiken van
de leer der vrije genade Gods.
In 1872 verschijnt: Denkt aan uwe Belijdenis. Een
woord aan jeugdige leden der Gemeente na het af110

leggen Ilunner Geloofs1Delijdenis. „13elijdenis en doop",
zoo lezen we hier, „blijven onafscheidelijk verbonden,
tenzij iemand mocht willen scheiden wat God te zamen
heeft gevoegd, en den doop, in zijn kindsheid ontvangen,
openlijk wilde herroepen of afzweren. Wie dat echter
niet wil, is verplicht om, tot onderscheid van jaren gekomen, belijdenis te doen van zijn geloof, opdat het
blijke, dat hij zijnen doop erkent, en zijnen Heer en
Zaligmaker belijdt. Wat we als kinderen nog niet verstaan, wordt ons, door opvoeding en onderwijs, inzonderheid door de catechisatie, nailer verklaard en
geleerd. Zijn wij nu zoover gevorderd in de kennis van
de leer der waarheid, dat wij onzen doop verstaan, en
gelooven wij van harte de waarheid, die wij belij den,
dan doen wij belijdenis, treden zelfstandig op als leden
der Gemeente, en worden bekwaam geacht om het
lichaam des Heeren te onderscheiden en zijn alzoo gerechtigd tot het Heilig Avondmaal, om als discipelen van
Jezus, des Heeren dood te verkondigen". 'tWas destijds
een zeldzaamheid zulk een gezond-gereformeerde opvatting van het belijdenisdoen te vernemen. Verder
treft in dit boekje de innig gemoedelijke toon. Geen
wonder, dat het nog altijd aftrek vindt.
Eindelijk noemen we uit de Kamper periode nog een
toespraak, gehouden ter gelegenheid van het 3e Jaarfeest der Christelijke Jongelingsvereeniging „Door liefde
bloeiende", te Amsterdam, uitgegeven ten voordeele van
de bibliotheek der Vereeniging. De toespraak werd uitgesproken op den avond van den 18den Januari 1872 in
de Nieuwe Kerk der Christelijke Gereformeerde Gemeente, in wier boezem deze jongelingsvereeniging
ontstaan was. Het moet voor Gispen als echt-Amsterdamsche jongen een bijzonder genot geweest zijn voor de
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jongelingen in de Amsterdamsche gemeente op te treden.
Het was het Geuzenjaar. Aan deze omstandigheid ontleende hij de stof van het woord dat hij ging spreken. De
tachtigjarige oorlog, beschouwd uit het christelijk-historische oogpunt, dat was de hoofdgedachte van zijn toespraak. Als opschrift plaatste hij er boven: Het verbond
van Willem van Oranje met den Potentaat der Potentaten.
Hij wees er zijn hoorders op, hoe dit verbond Willems
karakter en streven in het rechte licht plaatst; het beginsel en de kracht van der vaderen strijd tegen Spanje
verklaart; en ons alien, maar inzonderheid onze jongelingen, vermaant, om in die kracht, op maatschappelijk,
kerkelijk en godsdienstig gebied, als het nakroost der
Geuzen ons te openbaren. Het is een goed gestileerde,
wel gedocumenteerde, echt gereformeerde en waarlijk
geeleveerde toespraak.
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6. AFSCHEID VAN KAMPEN.

Door den gestadigen groei der Christelijke Gereformeerde gemeente werd de arbeid van Kampens
eenigen leeraar ook steeds zwaarder. De gedachte kwam
toen op om zijn arbeid te verlichten door de hulp van
een catechiseermeester. Dan, zoo achtte men, kreeg de
dominee ook meer tijd voor herderlijk bezoek. Hierop
echter antwoordde Gispen: Kreeg ik meer tijd, dan
moest die voor de studeerkamer zijn. Daarom leek het
hem beter een tweeden leeraar te beroepen.
Eenige weken, nadat men over dit punt had gesproken,
kwam de roeping naar Zwolle. Men deed nu alle pogingen,
om den leeraar voor Kampen te behouden. Op de vraag
wat hem hier dan toch in den weg stond, antwoordde
hij ten slotte, „dat er zoo iets kan zijn, dat men niet
zeggen kan, en dit begrijpt de kerkeraad ook, en stelt
men alzoo de zaak in de hand des Heeren, hopende
dat die het ten beste zal keeren."
Op den eersten Mei 1873 nam Gispen afscheid van
den kerkeraad. Het was hartelijk en oprecht. „De oudste
ouderling, br. de Gruiter, spreekt den praeses toe en
wijst op de vele voorrechten en zegeningen, die genoten
zijn. De praeses bedankt den kerkeraad voor het goede,
hem toegewenscht. Het is waar, dat ik vele bange oogenblikken in Kampen heb doorworsteld. Nimmer heb ik
aan Zwolle gedacht, wel veel over Amsterdam, en toen
ik voor eenige jaren de roeping naar die stad ontving,
dorst ik Kampen niet te verlaten om den toestand, waarin de gemeente alhier verkeerde. Menigen slapeloozen
8 Gispen
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nacht heb ik doorgebracht om de onaangename positie,
die er in den kerkeraad heerschte, en nu is het vrede
reeds geruimen tijd en daarom ga ik to geruster been.
Het valt mij echter het zwaarste voor den kerkeraad,
maar ik hoop, dat gij met gesloten gelederen zult blijven;
dan kunt ge veel; anders weinig."
Op Zondag 4 Mei 1873 volgde de afscheidspreek.
De tekst was Markus 9 : 50 b: „Hebt zout in uzelven,
en houdt vrede onder elkander". De scheidende leeraar
vertolkte hier in zijn afscheidswoord den eisch tot waarheid en vrede, door Jezus aan zijn jongeren gedaan.
In zijn voorafspraak gedacht hij de ondubbelzinnige
blijken van de hartelijke toegenegenheid der gemeente.
Hij dankte God, dat er voor het oog der menschen geen
reden was, die zijn heengaan voldoende verklaarde, al
had hij, als redelijk mensch, zijn redenen, die hij in de
stilte der eenzaamheid voor het oog van God had
blootgelegd. „Ik ga van u, in het vertrouwen, dat de
Leidsman mijner jeugd, die mij uit de geringste omstandigheden heeft verheven tot den dienst des Woords
in Zijne gemeente, ook in die onbekende toekomst en
op meer gevorderden leeftijd, mijn Leidsman zal zijn,
wiens ik ben, en aan wien ik mij en de mijnen vertrouwend overgeef. Aan den dienst der gemeente heb
ik mij, zoover ik mij bewust ben, met een oprecht hart
overgegeven, en mijne zending, door de Kerk mij gegeven, luidt voor alle gemeenten, waar de eenige OpperHerder ooit mijn dienst zal willen gebruiken."
Vervolgens wordt de hooge belangrijkheid van den
eisch, dien Jezus in den tekst doet, aangetoond met het
oog op ons godsdienstig, kerkelijk en christelijk-maatschappelijk leven.
Wat het eerste punt betreft, lezen we hier: „Waar
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is het godsdienstig leven der oorspronkelijke Christenen;
hunne offervaardigheid, hunne zelfverloochening, hunne
lief de ? Gij weet het, ik ben in uw midden nooit een
man geweest, die altijd kwaad profeteerde. Menigmaal
heb ik u gewezen op het goede, dat onze leeftijd zag
komen. En als ik sprak van een vaak onvruchtbaren
arbeid, ik heb er nooit door bedoeld, dat er geen godsdienstig leven meer was, of dat er geen menschen
bekeerd en tot het geloof in Christus gebracht werden;
maar ik zag dan op het leven der gemeente in het algemeen. Laat ons dan niet oordeelen over die buiten
zijn, maar laat ons onszelven oordeelen, opdat we niet
geoordeeld worden door God. En zegt uw geweten dan
niet met het mijne, dat er aan het leven in waarheid
en vrede nog zooveel ontbreekt ? Met schaamte en
smartgevoel moet ik zeggen, dat er ook onder ons gevonden warden bij wie volstrekt geen godsdienstig
leven te bespeuren is, die uit gewoonte, wellicht uit
gemakzucht, de oude belijdenis aanhangen, of wier
leven in volslagen tegenspraak is met hunne belijdenis.
Was ik soms tegen dezulken hard in mijne uitdrukkingen,
ik was het om hun het gevaarlijke en strafwaardige van
hun gedrag te doen gevoelen. En ben ik dan om deze
oorzaak wel eens beschuldigd, dat ik de doodelijke onmacht van den mensch niet leerde, of van de onderstelling uitging, dat de doode zondaar uit zichzelven
gelooven kon; het berouwt mij toch niet zoo gesproken
te hebben. Maar wel heb ik berouw, dat ik het niet
aanhoudender, en met meer ernst gedaan heb. Want
zelfs bij de aanwezigheid van het ware leven, in den
bekeerden en wedergeboren mensch, hoeveel onwaarheid
nog in de voorstellingen, in de denkbeelden, in de
woorden en in de daden. Hoeveel onwaars en huichel115

achtigs ontdekt de ware Christen nog dagelijks in zich.
Hoe groot blijft de behoefte aan die tucht des geestes,
waardoor het vleesch gedwongen en tot dienstbaarheid
gebracht moet worden. En daarin alleen bestaat toch
het waarachtig godsdienstig leven. En nu wenschte ik
wel van God, voor u en voor mijzelven, dat wij meer
zout hadden. Meer als een levende dankofferande ons
dagelijks den Heere offerden. Dat wij niet meer twistten
wie de meeste is; maar dat ons leven in alles meer den
stempel droeg der waarachtigheid. Dat ons karakter
meer gevormd, meer geheiligd werd, en alle onwaarheid,
alle neiging tot kwaadspreken, alle onvrede, alle liefdeloosheid uit ons hart en leven geweerd, steeds meer geweerd mocht worden door het zout der waarheid, der
waarachtige zelfverloochening, door den vrede, die een
vrucht is van het geloof."
Wat het tweede punt betreft, lezen we o.a.: „Hoe
kan er een gezond, kerkelijk leven zijn, als elk geen zout
heeft in zichzelven, en er geen vrede is onder elkander ?
Ik heb daarom gepoogd, naar de kracht, die God mij
genadig verleende, niet alleen het godsdienstig, maar ook
het kerkelijk leven onder u te bevorderen. Op afscheiding
heb ik nooit sterk aangedrongen; maar ik heb gepoogd,
op het kerkelijk beginsel, dat wij belijden, de gemeente te
bouwen, en ze, volgens dat beginsel, te ontwikkelen,
steeds vaster van overtuiging wordende, dat een kerkelijk leven voor de gemeente zoo noodig is als brood, zal
ze niet wegvloeien in den stroom des algemeenen levens,
niet ontbonden worden in persoonlijke willekeur, in
een onheilig meesterschap, in een drijven en dwarsdrijven, dat leidt tot hare verstrooiing en verwoesting.
Geliefden, ons kerkelijk beginsel moet behouden worden,
want ons godsdienstig leven staat er mede in 't nauwste
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verband. Alleen, dat we in ons kerkelijk leven waar
worden, en dat elk het zijne doe om den vrede te bewaren. Er is een strijd voor de waarheid, dien ik niet
heb kunnen medestrijden, een zout, dat voor mij tot
nog toe smakeloos was. Het is de strijd zonder liefde,
een strijd vaak voor verouderde vormen en termen. God
wil, dat we waar zijn, ook in het kerkelijk leven. Waar
moeten we zijn in onze belijdenis, in onze evangelieprediking, in onzen eeredienst, in ons kerkrecht, en
alleen op deze voorwaarde kunnen wij vrede hebben
onder elkander. Hebt dan zout in uzelven en houdt
vrede onder elkander. Toen ik bij u kwam, liet de onderlinge vrede nog wel iets te wenschen over, en nu ik van
u ga, ga ik met de stille Bede tot God, dat Hij u beware
bij den vrede, dien we jaren lang in ons kerkelijk leven
samen genoten hebben. Hoe zou 't mij smarten, als ik te
eeniger tijd van verstoring des vredes onder u moest
hooren ! Daarom vermaan en bid ik u: hebt zout in uzelven.
Klaagt niet over de zouteloosheid van anderen, zie
een ieder voor zichzelven toe, dat waarheid en zachtmoedige wijsheid hem niet ontbreke. Deze gemeente
heeft, in de laatste jaren, onmiskenbaar, eene krachtige
uitbreiding genoten, en hare toekomst is schoon. Er is
in deze stad en hare omstreken eene behoefte, algemeen
en sterk, aan de eenvoudige maar waarachtige prediking
van het Evangelie der genade . . . . God heeft aan de gemeente in deze stad aanvankelijk een vastheid geschonken en haar een opgang gegeven bij het algemeen, waardoor veel van den strijd en smaad der eerste jaren van
haar bestaan kan vergeten en moet vergeven worden.
En in de gemeente is een zeer talrijk opkomend geslacht, dat, wel onderwezen in onze Christelijke school
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en gevormd in de Catechisatie, onder den zegen Gods,
eens de plaats van het tegenwoordige zal innemen. En
daarbij leven wij in een tijd van spanning op kerkelijk
gebied, van welke niemand nog met zekerheid de uitkomst kan voorspellen. Hoe noodig is het dan, dat gij de
waarheid betracht en den vrede, opdat ge staan moogt als
een pilaar en vastigheid der waarheid, en uwe poorten
opent voor alien, die een honger hebben naar het Woord
Gods. De vastheid uws geloofs en uwe ordening in
Christus moet meer en meer openbaar worden. En dat
te meer, wijl er bij velen oak in onze omgeving eene onkerkelijke richting is, een voortwiegelen op den stroom
van een ziekelijk geloofsleven, dat alle ontwikkeling van
het kerkelijk leven vijandig bestrijdt en met vermomden
hoogmoed, die zichzelve nederigheid noemt, en in het
kleed der ouderwetschheid zich hullend, des Heeren
ordeningen versmaadt, de sacramenten ontwijdt, en
alien liefdeloos veroordeelt, die in dat onheilig drijven,
niet de openbaring, maar een uitwas, of liever een ontaarding zien, van het gereformeerde beginsel, beide in
leer en kerkregeering. Zijt dus standvastig en onbewegelij k. "
Wat het derde punt betreft, slechts dit nog: „Een
ieder Christen is, in zekeren zin, en in zijne mate, het
zout der aarde; wee hem, zoo hij smakeloos wordt !
En dus mogen wij ons in geen geval terugtrekken van
het maatschappelijk leven. De stroom des christelijken
levens moeten wij daarheen zoeken te leiden, opdat de
geheele maatschappij, in alle hare geledingen, de kracht
der waarheid en des vredes in zich opneme, en de aarde
vol worde van de kennis des Heeren, gelijk de wateren
den bodem der zee bedekken. Waarheid eischt de Heere
van ons in onze woorden en onze daden. Onze staats118

burgerlijke plichten, we molten ze in Been geval verwaarloozen. De zorg voor de christelijke opvoeding
onzer kinderen, ze is, in de eerste plaats niet eene politieke of kerkelijke zaak, maar ouderplicht in den hoogsten
zin. En zien we nu de werkelijkheid om ons heen, en
herinneren we ons met schaamte en verootmoediging
voor God, hoe droevig het gesteld is met het Christelijk-maatschappelijk leven van velen, die Christenen,
Gereformeerde Christenen zich noemen; dan moet de
eisch tot waarheid en vrede met alien ernst worden aanvaard en in 's Heeren kracht gehoorzaamd. Vrijen en
dienstbaren, mannen en vrouwen, ouders en kinderen,
aanzienlijken en geringen, hoort, voor 't laatst, mijn
broederlijke vermaning: hebt zout in uzelven, en houdt
vrede ander elkander. Dan zal zijn welvaren in uwe
woningen, maar bovenal vrede in uwe veste, en wat mij
aangaat, ik blijf het goede voor u zoeken."
Wat zijn dienstwerk aanging, zei de scheidende
leeraar o.a.: „De algenoegzaamheid van het werk der
verzoening, zooals het door Jezus Christus volbracht is,
ik heb ze uit overtuiging gepredikt, en tegelijk de beperktheid der verzoening tot de gemeente der geloovigen
alleen, en mij noch door den scheldnaam van fijnremonstrantsch, noch door de beschuldiging van ongelijkheid
aan mijzelven en al te groote gemoedelijkheid, van mijn
stuk laten brengen . . . . Als ik droevig scheen was ik
soms blijde, en als ik blijde scheen was ik soms droevig.
Vrede heb ik zoeken te bewaren, al kon ik het niet altijd.
Ik heb een natuurlijken afkeer van twist, en zoo ik
twistend tegen sommigen heb moeten optreden, ik
heb 't immer gedaan met een gebroken hart . . . . Weet
ge, wat mij menigmaal gegriefd heeft, het was als ik
soms misnoegen bespeurde, of de klacht der ontevreden119

heid vernam, omdat ik niet genoeg in uwe woningen u
bezocht. Ik heb 't steeds zoo begrepen, dat de prediking
des Woords, de onderwijzing der catechisanten, en het
medebestuur der gemeente de hoofdplichten zijn van
mijn ambt, en dat al het andere zich daarnaar schikken
moest. Ik kon eene zoo uitgebreide gemeente, in en
buiten de stall, niet regelmatig bezoeken. Ik beweer niet
dat het niet kan geschieden; maar ik kon het niet."
Aan het slot komen dan nog de gebruikelijke toespraken.
Allereerst tot de leeraren der Theologische School:
„Ik dank u allen, geliefde Broeders, voor uw liefde en
de achting mij betoond. Heb ik het voorrecht niet gehad
van ooit uw discipel te zijn, ik heb toch veel van u
geleerd, ik heb veel aan u te danken. Onwillekeurig was
ik uw discipel, als ik u zag en hoorde, als ik op de onvergetelijke en voor mij onvergoedbare Vrijdagavondbijeenkomsten, uwe oordeelen hoorde over wat daar
werd voorgedragen. Menigmaal heb ik de goede leiding
van God gezegend, waardoor, wat ik in mijn jeugd heb
moeten missen, door mijn omgang met u nog eenigermate vergoed werd. Maar nu is het geschied. Ben ik
door een en ander beter gevormd om de gemeenten
te dienen, God heeft u ook daaraan ongezocht uw aandeel gegeven."
Tot de broeders leden van den kerkeraad heet het:
„Waren onze vergaderingen voorheen wel eens onaangenaam, in de laatste jaren hebben we onafgebroken
met aangenaamheid onze bijeenkomsten gehouden, en
het verschil van meening en inzichten kon nooit den
vrede verstoren, noch den broederlijken omgang met
elkander verhinderen. Dikwerf heeft 't mij gesmart, als
ik somtijds onbillijke beoordeelingen van uwe hande120

lingen moest vernemen, of hetgeen gij, in het belang der
gemeente besloten hadt, op onwaardige wijze hoorde
beoordeelen." Een afzonderlijk woord werd nog gericht
tot diaken Van den Berg, het eenige lid van den kerkeraad, die reeds in de bediening was, toen Gispen te
Kampen kwam, en tot ouderling Bos, den hoofdonderwijzer der Christelijke school.
Tot de studenten sprak hij : „Hoewel ik tot u in geene
andere betrekking heb gestaan dan tot de overige leden
der gemeente, heb ik er nochtans behoefte aan, om u
in 't bijzonder Gode te bevelen, en u te danken voor de
welwillendheid, waarmede gij mijn prediking hebt ontvangen, de vriendschappelijkheid van uwen omgang en
de achting, waarmede gij, en alien die voor u hier geweest zijn, mij immer bejegendet. Het was mij altijd
een streelende gedachte, te molten prediken in tegenwoordigheid van aanstaande dienaren des Woords, en
kon ik u allen medenemen naar mijne nieuwe gemeente,
hoe gaarne zou ik het doen. Menig genoegelijk oogenblik heb ik in uwen kring doorgebracht, menig aangenaam en voor mij nuttig en leerzaam gesprek of gedachtenwisseling met sommigen uwer gehouden, en als
ik dan een gevoel in mij had of ik student onder de
studenten was, o, dan was het mij zoo goed, hier te zijn.
Meer dan eens heb ik het dan eens zachte, dan eens
scherpe verwijt moeten hooren, dat ik eigenlijk preekte
om aan de studenten te behagen, en het vermoeden had
bij velen postgevat, dat ik hier bleef om de Theologische
School. En toen ik heen wilde gaan, wees men er mij
telkens op, dat ik niet gaan mocht, omdat de Theologische School hier is gevestigd. Zoo kan het oordeel der
menschen gewijzigd worden. Maar ik heb steeds, in
afhankelijkheid van God, mijn eigen weg bewandeld, en
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zoo rijk is mijn geest niet, dat ik mij de weelde mag veroorloven, om er verschillende preekmethoden op na te
houden, eene voor de schare en eene voor de edelen en
de wijzen, en in mijn schatting ben ik nooit iets anders
geweest dan leeraar van de gemeente, die mij geroepen
had en die mij bezoldigde; en dies kan mijn heengaan
het bewijzen, dat ik niet was of ten halve was leeraar van
de Theologische School. Ik wensch straks niet anders te
prediken dan ik hier deed, en voort te gaan, zooveel
God mij sterkt, in het ijveren naar de beste gaven. 1k
ken de oogenblikken in mijn leven dat ik mijne gedachten
uitspreken moest zonder te vragen of het algemeen ze
verstaat. Als er geen menschen meer waren, zou ik, dunkt
mij, aan de boomen des wouds het moeten prediken, hoe
schoon en heerlijk de dienst van God is, hun moeten
zeggen, dat God liefde is. Hooggeschatte vrienden en
broeders ! tot dien schoonen dienst van God hebt ook
gij aanvankelijk u aangegord . . . . Gij weet, ik heb de
moeilijkheden van het ambt, voor ons vleesch, wel eens
met u besproken, en ik heb somtijds mijzelven beschuldigd, dat mijn tot pessimisme overhellend karakter, mij
al te veel de zaken van de zwartste zijden deed voorstellen. Maar zoo kwaaad heb ik 't niet gemeend, dat
ik u wilde ontmoedigen, of uw geestdrift dooden, voor
het heerlijk doel, dat gij wenscht te bereiken. Zoovelen
uwer het heiligdom der theologie reeds zijn binnengetreden, weten zelf het al, dat het strijd is van den beginne, en er reden te over is, om den student reeds te
doen zuchten: wie is tot deze dingen bekwaam! Maar,
God lof! alle schatten der wijsheid en kennis zijn in
Christus verborgen. En wat gij onlangs in uw banier
schreeft: fides quaerit intellectum, blijft daaraan getrouw
en God zal met u zijn. Ja, zoekt door 't geloof te ver122

staan, alles wat God tot onderwerp van ons weten gesteld heeft. Een ongeloovig predikant is, ik zeg niet als
mensch of beoefenaar der wetenschap, maar als predikant, eene tegenstrijdigheid in zichzelf, een wanschepsel in de zedelijke wereld. God beware u voor die
duistere macht, die er in onze dagen zoovelen in de
duisternis houdt. Bidt veel om vermeerdering des geloofs, houdt u mannelijk in de verzoeking, denkt veel
en de gedachten zullen u vermenigvuldigd worden. En
vervult God mijn wensch voor u, dan spaart Hij ons
alien in het leven en, over eenige jaren, zijn wij alien
ambtgenooten in de gemeente van Christus en bouwen
we samen aan den tempel des Heeren."
Tot de gemeente had Gispen slechts dit eene te
zeggen: „Bidt veel voor den kerkeraad, uwe opzieners,
en draagt hem hoogachting toe, weest hem genegen, en
bedenk het wel, dat het makkelijker is aanmerkingen te
maken op het bestuur dan zelf te sturen, en zoo te
sturen, dat alien zeggen: het kan niet beter. Erkent ook
de voorrechten, die God u boven andere gemeenten
geeft, dat hier de theologische school is gevestigd, en
dat hare leeraren en hare kweekelingen, u te alien tijde
hebben geholpen en helpen zullen, zooveel zij kunnen
. . . . En nu dank ik u alien voor alles, wat gij aan mij en
de mijnen, in den naam des Heeren gedaan hebt. Er
zijn er hier, die menigmaal in stilte, in den beker van
huiselijke smart, een verkwikkenden droppel deden
vloeien en mij den druk des levens hebben helpen verlichten. Hartelijke, trouwe vrienden en vriendinnen,
ik mag van deze plaats uwe namen niet noemen, maar
ze zijn daarboven bekend. En wat gij, uit liefde, in den
naam eens discipels, aan een Bering dienaar des Evangelies deedt, dat vergelde u God met een rijkdom van
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hemelsche en aardsche zegeningen. Op u alien dale
vrede en barmhartigheid van God den Vader, in Christus Jezus, door den Heiligen Geest neder, in ruime
mate. Ook op u, vrienden en broeders in den eenigen
Heiland, die u tot nog toe onthouden hebt van de kerkelijke gemeenschap der gemeente, omdat gij inzichten
hebt in de kerkelijke toestanden onzer dagen, en verwachtingen koestert, die u dat beletten. Ik heb steeds
uwe overtuiging geeerbiedigd, al deel ik die inzichten
niet, al kan ik mij in die verwachtingen niet verblijden.
En uwerzijds hebt gij mij altijd achting en liefde betoond, en door uwe getrouwe opkomst bewezen, hoezeer gij mijne Evangelieprediking op prijs steldet. De
groote Herder der schapen erbarme zich over u en ons,
en brenge te eeniger tijd, o dat het ware nog in onzen
leeftijd ! in eene schaapskooi te zamen, alien die een
zijn in Hem, en een zelfde geloof in de wereld wenschen
te belijden.
Als altijd was ook dit woord van Gispen in aangenaamheid met zout besprengd. Het verscheen in druk bij
G. Ph. Zalsman onder den titel: De Eisch tot waarheid
en vrede.

Reeds den 4den Augustus volgde Ds J. Bavinck van
Almkerk Kampens tweeden leeraar op.
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7. TE ZWOLLE.

De gemeente te Zwolle was een van de oudste gemeenten der Christelijke Gereformeerde Kerk, door
den dienst van Ds Hendrik de Cock op 11 Juni 1835
gesticht. Ze had dezen vader der Afscheiding als een
misdadiger naar de gevangenis zien voeren en voor den
rechter zien staan, omdat hij buiten de muren der
officieele Kerk, aan meer dan negentien menschen tegelijk Gods Woord had verkondigd.
Later had zij het voorrecht gehad, achtereenvolgens
door een reeks achtenswaardige en bekwame leeraren
te worden bediend, nl. H. A. de Vos (1843—'46), B.
Fijnebuik ('44—'45), C. G. de Moen ('46—'48), D.
Postma ('49—'58), H. Beuker ('62—'64) en H. Vissink
(65—'69).
Maar Zwolle was ook een der eerste plaatsen geweest, waar een deel der gemeente zich „afscheidde
van de Afscheiding" en als Gereformeerde Gemeente
onder het Kruis tegen de aanvrage om vrijheid protesteerde.
Haar eerste leeraar was Ds W. W. Smitt, bijgenaamd
„luitenant" Smitt, omdat hij luitenant bij de schutterij
was geweest. Hij diende haar van 1841—'46. Na hem
kwam Ds D. Klinkert ('50—'64). Deze werd opgevolgd
door Ds R. Veldman ('64—'69).
Jarenlang bestonden er zoo in Overijssels hoofdstad twee gemeenten uit de Scheiding. En toen in 1866
de predikant der kruisgemeente door de Synode geschorst werd, waren er zelfs drie: die der Afgescheide125

nen in de Nieuwstraat; die der Kruisgezinden in de
Goudsteeg (voorzoover zij zich nL om de kwestie-Veldman hadden losgemaakt uit het kerkverband), en de in
het kerkverband geblevenen, die op de Wal vergaderden,
en daarom „War -denzen werden genoemd.
Dit duurde tot 1869, toen deze Brie gemeenten samensmolten.
De aldus vereenigde gemeente vond sinds 1869 een
getrouw en tactvol leidsman in Ds N. H. Dosker. Maar
toen deze in Februari 1873 een beroep ontving naar
Grand Rapids in Noord-Amerika, meende hij dit,
ondanks alle bewijzen van aanhankelijkheid en liefde
der Zwolsche gemeente, en hoewel niet zonder strijd,
te moeten aannemen. In zijn plaats werd toen met 133
van de 141 stemmen onze Kamper leeraar beroepen.
Gispen was hier geen vreemde. Een zestiental jaren
terug, bij gelegenheid van de Algemeene Vergadering
der Gereformeerde Kerk onder het Kruis, had hij te
Zwolle met sommigen al kennis gemaakt, en voorts had
hij er meermalen gepreekt. Daarbij had hij nu een negental jaren in het naburige Kampen gestaan, zoodat de
geruchten van zijn dienst, de goede zoowel als de
kwade, te Zwolle niet onbekend waren.
VOOr ruim negen jaren had men er Gispen ook al
begeerd. Maar destijds vond hij geen vrijmoedigheid
om naar Zwolle te gaan. Thans echter voelde hij er zich
zoo heengetrokken, dat het hem onmogelijk was deze
roeping of te slaan. En zijn aannemen van het beroep
maakte Dosker het afscheid, waarbij ook Gispen tegenwoordig was, gemakkelijker.
Aangezien evenwel het tractement niet toereikend
was, beloofden eenige Zwolsche vrienden hem f 200.'s jaars, die hem ook geregeld ter hand werden gesteld.
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Toch vond hij dit steeds onaangenaam. Liever zag hij,
dat die som hem door de gemeente werd uitbetaald.
En toen hij in 1878 voor het beroep naar Leiden bedankt had, besloot de kerkeraad daarom die f 200 voor
eigen rekening te nemen.
Maar om terug te keeren tot 1873: met een treffend
en hartelijk woord over Filippenzen 2 : 29 werd de
nieuwe leeraar op Zondag 11 Mei 's morgens door docent Helenius de Cock bij de gemeente ingeleid; waarna
de bevestigde 's avonds zijn dienstwerk te Zwolle aanvaardde met een woord uit het hoogepriesterlijk gebed,
Johannes 17 : 17b. Daarbij kon hij niet nalaten te bekennen, dat de veranderde kerkelijke toestanden hem
naar hier hadden getrokken. Wat vroeger in deze stad
verscheurd lag, was thans immers geheeld, zoodat de
drie gemeenten niet meer drie waren, maar 66n. En
met het oog op zijn eigen kerkelijke loopbaan kon hij
beter dan anderen zich een gevoelen met alien. Hij verklaarde dan ook alien toe te behooren en gekomen te
zijn met de bede in het hart, om
al en ten zegen te zijn.
Van huis uit een „Kruisgezinde”
bleek hij hier metterdaad de rechte
man op de rechte plaats te zijn,
,
om de eenheid der onderscheidene
groepen in de gemeente te bevestigen.
En door die eenheid werd haar
aanzien naar buiten verhoogd. Steeds
meerderen kwamen onder Gispens
prediking met haar samen. In de
Nederduitsch Hervormde gemeente
was Ds J. Vermeer destijds de
eenige orthodoxe predikant. Preekte

MEVROUW GROEN VAN PRINSTERER

hij niet, dan trokken zijn volgelingen in groote scharen
naar de „afgescheiden" Kerk. Ook wel aanzienlijke
Hervormden. Zelfs mevrouw Groen van Prinsterer, als
zij bij den Commissaris des Konings logeerde, kerkte
wel bij Gispen. Dat dit hem zeer streelde, laat zich
verstaan.
Trouwens, hoezeer ook op eigen kerkelijk standpunt
onwrikbaar vaststaande, wees hij de geloofsgemeenschap met hen, die een ander standpunt innamen, nooit
af. Met zijn Brie orthodoxe collega's, den Hervormden
Vermeer, den Waalschen Daubanton en den Lutherschen Schroder vormde hij een gezelschap, waar de
vragen van den dag en de pas verschenen boeken besproken werden. Ook hield hij jaar op jaar in de Groote
Kerk met hen de Week der Gebeden.
De gewoonte, reeds tijdens Dosker bestaande, om
Hervormde geloovigen als gasten aan het Heilig Avondmaal toe te laten, werd onder Gispen bestendigd. Ook
vond de kerkeraad goed, dat gedurende de wintermaanden in den zondagavonddienst de eene week uit den
Catechismus, en de andere week over een vrije stof
gepreekt werd. Naar het schijnt hield dit verband met
de slechte gewoonte van velen om de avondgodsdienstoefeningen te verzuimen. Verder waren er nog enkele
leden, die in een naburige gemeente kerkten, meenende
daar beter zielevoedsel te ontvangen dan bij hun eigen
predikant.
Over 't algemeen echter vond Gispens frissche en
zielkundige manier van preeken in en buiten de gemeente veel waardeering. Alleen klaagden sommigen
wel eens, dat de dominee, als de doodbrakende Heman,
zoo'n aarts-pessimist was.
Zoo stemde zijn eerste woord al dadelijk weemoedig:
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„Toen ik, voor een viertal weken, bij het afscheid van
onzen geliefden Dosker tegenwoordig was, zat ik in uw
midden terneer, met eene mengeling van onderscheidene
gewaarwordingen. Ik dacht aan het wisselvallige van
al het ondermaansche, aan den bestemden tijd, dien
alle dingen hebben, aan het ondoorgrondelijke Godsbestuur, dat met de haren van ons hoofd en met de
muschjes, die op aarde vallen, zich bemoeit. Ik dacht
aan de onbekende toekomst van den geliefden broeder,
die van ons ging; aan mijn eigen toekomst als leeraar
van deze gemeente. Ik stelde mij voor, binnen eenige
dagen ook zoo voor eene gemeente te moeten staan, die
ik jaren lang, niet ongezegend diende, die alles beproefde
om mij te behouden; ik gevoelde dat ik gerukt werd uit
een werkkring, die mij, in vele opzichten, dierbaar was
geworden. Daarenboven was ik diep getroffen en laat
mij er bijvoegen, smartelijk teleurgesteld, door het onverwachte afsterven van onzen onvergetelijken vriend
en broeder Smitt (diaken J. E. Smitt), van wiens vriendschappelijken omgang ik mij zoo veel had voorgesteld.
Kortom, ik was eenigszins in den toestand van den
dichter, die zeide: mijn hoop is weemoed, mijn weemoed
hoop”. — En zeker, nu volgde daarop straks wel: „O,
hoe ongelukkig ware ik, zoo ik geen andere kracht kende,
dan die eener weemoed die hoop is, en hoe beklagenswaardig was uw toestand, indien ik geen ander woord
u te brengen had en op geen anderen troost u kon wijzen,
dan die van eene hoop, die, helaas, weemoed is ! God
zij gedankt voor Zijn onuitsprekelijke gave, ons in het
Evangelie geopenbaard. Hij heeft tot ons gesproken
door den Zoom en door de Hoogepriesterlijke bede van
den Middelaar aan Zijn gemeente eene vaste en eeuwige
vertroosting geschonken, waarin ze geheiligd is, en
9 Gispen.
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waardoor ze vast staat, als een rots in het midden der
baren". Maar met dit al was de weemoedige stemming
dan toch gewekt !
Meermalen ook begon Gispen zijn preek met de woorden van Byron: „'k Bestond niet, maar ik werd genoodzaakt te bestaan, toen dit bestaan een staat van wanhoop
was geworden". Zoo klaagt, ging dan de prediker voort,
het ongeloof. — Maar, voegde een schrander opmerker er
dan aan toe, intusschen had je het maar weer te pakken.
Geen weemoedige, maar een feestelijke dag was het
echter voor leeraar en gemeente den 25sten Juli 1875,
toen een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen werd.
Reeds onder Ds Dosker was de kerk in de Goudsteeg
tot schoolgebouw ingericht, terwiji de consistorie in de
Nieuwstraat bij de kerk was getrokken, waardoor de
gemeente voortaan aan een kerkgebouw genoeg had.
Maar straks werd ook dat te klein. Toen ging men uitzien naar een geschikt bouwterrein voor een nieuwe
kerk. Wegens de financieele bezwaren daaraan verbonden werd echter van het voornemen tot kerkbouw
voorloopig afgezien. Doch nauwelijks heeft Ds Gispen
zijn intrede gedaan, of hij wordt in de plaats van Ds
Dosker tot medelid der Bouwcommissie benoemd. Sinds
bezorgde die kerkbouw hem jaren achtereen zO6veel
hoofdbrekens, dat hij later wel eens aan jonge predikanten den raad placht te geven: als er in je gemeente
een nieuwe kerk moet worden gebouwd, zie dan om
naar een andere standplaats.
Wat al beslommeringen waren er voor hem dan ook
verbonden aan het verkrij gen van bouwterrein, het
bijeenbrengen van de bouwsom en de aanbesteding van
het gebouw. Teekeningen van verschillende kerkgebouwen werden onder de oogen gezien. Eindelijk gaf men
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aan die van de Hervormde Kerk te Voorschoten de voorkeur. Met enkele wijzigingen zou het nieuw te stichten
kerkgebouw naar dat model worden opgetrokken.
In het jaar 1874, op Donderdagmiddag 2 Juli, werd
de eerste steen van de Plantage-kerk door den pastor
loci gelegd, die daarbij een treffend woord tot de vergaderde menigte sprak. De oorkonde, op perkament geschreven en door Kerkeraad en Bouwcommissie onderteekend, werd onder den steen ingemetseld. Daarop
stond o.m. vermeld, dat vele „vrienden en vriendinnen
van het Koninkrijk Gods" hun steun hadden geboden.
De oude kerk werd verkocht.
Maar het duurde nog een groot jaar, eer men naar de
nieuwe kon verhuizen. Een maand voor dien tijd echter
brengen de kerkeraadsleden op 'n avond in de week
gezamenlijk alvast een bezoek aan het nieuwe kerkgeb ouw, „waarin" — zoo zeggen de notulen — „broeder
0. Bosch de eerste gaspit aanstak; onder het aansteken
van het licht speelde het orgel."
Zondag 18 Juli 1875 preekt Gispen dan voor 't laatst
in het oude gebouw; 's morgens over Genesis 12 :1 „De
Heere nu had tot Abram gezegd : Ga uit uit uw land, en
uit uwe maagschap, en uit uws vaders huis, naar het
land, dat Ik u wijzen zal". En 's avonds — ongetwijfeld

DE
PLANTAGEKERK
te Zwolle.

tot een herinnering aan al de predikaties, in het oude
gebouw uitgesproken! — over Prediker 12 : 13: „Van
alles wat gehoord is, is het einde der zaak: Vrees God, en
houd zijne geboden, want dit betaamt alien menschen."
De oude preekstoel (een geschenk van grootmoeder
Bosch) werd aan de gemeente te Harderwijk afgestaan.
De stichting van de Plantagekerk, die meer dan een
halve ton kostte, was een groote gebeurtenis in het
kerkelijk leven te Zwolle. Onder den diepen indruk
daarvan hield Gispen bij de eerste godsdienstoefening,
voor een buitengewoon gehoor, immers in tegenwoordigheid van den Commissaris des Konings, den Burgemeester en eenige leden van den Gemeenteraad, een
welsprekende rede over Genesis 4 : 26b.
Hij noemde dit nieuwe kerkgebouw een liefelijke
vrucht van de vereeniging der broederen, een krachtig
bewijs van de geestelijke eenheid der geloovigen, ook
bij uitwendig, kerkelijk verschil. Want vele broeders
en zusters in het geloof, die zich van wat zij „de Scheiding" noemden, meenden te moeten onthouden, hadden
niettemin tot den bouw dezer kerk mede geholpen,
sommigen zelfs door aanzienlijke giften. Gispen waardeerde dit hoop, vooral om het beginsel des geloofs, dat
uit die handeling sprak. „Deze Kerk", zoo zeide hij,
„staat hier om te getuigen, dat er onder geloovige protestanten nog eene hoogere eenheid bestaat dan de
uitwendige kerkelijke, en dat het beginsel, hetwelk vereenigt, krachtiger is dan het verschil dat Scheidt".
Echter, niet alleen voor het kerkelijk leven, maar ook
in het belang van de Christelijke School heeft Gispen
te Zwolle gedaan, wat in zijn vermogen was.
Reeds in het jaar 1844 hadden de Afgescheidenen hier
ter stede beproefd een bijzondere school op te richten,
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maar het werd hun zoowel door de provinciale als door
de stedelijke regeering onmogelijk gemaakt. Pas den
6den Januari 1851 kon hun school geopend worden. Ze
werd in 1859 het eigendom der Christelijk Afgescheiden
Gereformeerde Gemeente, en sloot zich bij de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs aan,
waarvan zij een jaarlijksche subsidie ad f 200 genoot.
Den 14den Augustus 1871 werd het nieuwe schoolgebouw in de Goudsteeg door Ds Dosker aan zijn bestemming gewijd. Hij en het Hoofd der School (de
heer Wijnbeek), alsmede Ds Vermeer, Dr J. J. Kreenen
(Inspecteur van het L.0.), docent De Cock en . . . .
Ds Gispen, ofschoon toen nog predikant te Kampen,
voerden daarbij achtereenvolgens het woord. En toen
nu op 6 Januari 1876 het 25-jarig bestaan der school
herdacht zou worden, hield hij, den Zondag tevoren
(2 Januari) als pastor loci een toepasselijke rede. Over
zijn correspondentie als voorzitter der schoolcommissie
met Groen van Prinsterer in verband met de feestviering
spreken we later.
Met den Hoofdonderwijzer, den heer D. Wijnbeek,
was Gispen al bevriend, toen hij nog in Kampen stond.
Te Zwolle echter werd de band tusschen die beiden nog
intiemer. In 1877 maakten zij samen een reisje naar
Duitschland, waaraan zij onvergetelijke herinneringen
behielden. Voorts bleef Gispen dezen onderwijzer der
jeugd steeds dankbaar voor wat hij aan zijn schoolgaande
kinderen gedaan had.
Ook hier te Zwolle echter moest hij van zijn kinderen
— drie in getal — naar den doodenakker uitdragen.
En liefst had hij zelf eenmaal naast hen op het kerkhof
van het liefelijk Bergklooster willen rusten in hope, gestorven als leeraar der Zwolsche gemeente. Daarom
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bedankte hij voor de beroepen, die de gemeenten van
Amsterdam, Leiden en Schiedam op hem uitbrachten.
Als hij echter in Juni 1881 ten vierden male door de
Amsterdamsche gemeente begeerd wordt, durft hij zijn
geboortestad niet langer teleurstellen, maar besluit hij
Zwolle vaarwel te zeggen.
In de predikaties, die hij nu, voor zijn vertrek, nog
houdt, bereidt hij de gemeente dan op het afscheid
voor. Hij vermaant haar tot eendracht, tot achtnemen
op elkander, tot ijverig gebruik van de openbare godsdienstoefening. Te midden van de bewegelijke en veranderlijke dingen predikt hij de onveranderlijkheid van
den Heere Jezus Christus, die gisteren en heden en tot
in eeuwigheid dezelfde is, als de sterkte van ons hart,
en op Hem wijst hij de gemeente als op den vasten grond
onzer hoop, maar hij wekt haar ook op om ten alien tijde
de waarheid te koopen en niet te verkoopen. Ten laatste
had zijn eigen hart er behoefte aan, haar te wijzen op
den gemeenschappelijken troost, dien alle kinderen
Gods bezitten in het heerlijke woord van den Heiland:
Vreest niet, gij klein kuddeke, want het is uws Vaders
welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven! Op dien
grond kon hij dan ook van den geloofsmoed der Christenen spreken en het woord van den apostel ook op hare
en zijn lippen leggen: Wij hebben dan altijd goeden
moed. En zoo restte hem in de afscheidspreek op Zondag
7 Augustus 1881 dus niets meer, dan haar Gode te bevelen naar aanleiding van het welbekende en voor een
gelegenheid als deze zoo dikwerf gebruikte woord uit
Handelingen 20 : 32.
Vooraf echter had hij nog verklaard, dat God hem
het voorrecht gegeven had, dat hij nog nooit een gemeente had behoeven te verlaten, omdat er verwarring
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was, of omdat men reikhalzend uitzag naar het oogenblik
van zijn verplaatsing. De vier gemeenten, die hij voor
deze diende, hadden hem nooit hare liefde en waardeering onthouden; maar toch, het mocht in 't openbaar
gezegd worden, de stoffelijke bewijzen van liefde en
achting, die hier zoowel van de gemeente als van velen
buiten haar hem te beurt vielen, had hij nooit in die
mate genoten. De aangenaamste herinneringen nam hij,
ook in dit opzicht merle en het zou hem noch de zijnen
mogelijk zijn, Zwolle ooit te vergeten.
En Zwolle vergat wederkeerig Gispen niet, die zoozeer zijn stempel op de gemeente had genet. Zijn invloed bleef er nog vele jaren merkbaar. En zijn persoon
bleef er uitermate geliefd. Dit bleek wel, zoo vaak hij in
later jaren nog eens weer voor de gemeente optrad; bijzonder ook in 1900,
toen hij de gedachtenisrede uitsprak bij het
50-j arig bestaan der
Christelijke School;
maar allermeest, toen
hij , eenkwarteeuw later,
den 2lsten October
1906, als 74-jarige
grijsaard de vreugde
smaakte, zijn tweeden
zoon en naamgenoot,
in de uit Scheiding en.
Doleantie nu vereenigde Gereformeerde Kerk
van Zwolle, tot zijn
dienstwerk te mogen
inleiden.

DsW. H. GISPEN
van Scheveningen.

8. ZWOLSCHE PENNEVRUCHTEN.

In zijn Zwolsche periode heeft Gispen zich ontpopt
als een volleerd scribent.
Al dadelijk zijn intreerede, uitgekomen bij Zalsman
onder den titel: Het Woord der Waarheid, verraadt
een gerijpt schrijftalent. Met bewonderenswaardige gemakkelijkheid beheerscht hij zijn stof en in ongekunstelde bewoordingen spreekt hij over de hoogste dingen.
Dienaar des goddelijken Woords, prediker van het
woord der waarheid, ziedaar wat hij ook bij de Zwolsche
gemeente wenscht te zijn. Na het bijna zeventien jaren
in vier gemeenten verkondigd te hebben, acht hij het
een onuitsprekelijk groot voorrecht, en hij dankt zijn
God, dat hij het nu, in zijn vijfde gemeente, met nog
onverzwakte overtuiging hoopt te prediken. Beleed hij
Gods Woord niet als de waarheid, hij zou zich schamen
het brood der gemeente te eten, en hij
was liever knecht in eenige werkplaats,
dan dat hij in het openbaar zou moeten
bidden tot een God, dien hij niet ziet en
niet begrijpt. Maar nu hij gelooft dat
Gods woord de waarheid is, nu heeft
hij recht op dezen leerstoel, nu behoeft
hij niet verlegen te zijn met de vraag:
wat zal ik prediken, nu kampt hij niet
als in het onzekere, en hij strijdt niet als
in de lucht slaande, nu weet hij waari been. Achtereenvolgens bespreekt
hij dan zijn recht om te prediken,
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de stof van zijn preeken, en het doel zijner prediking,
als in Gods woord gegrond, gegeven en aangewezen.
Zijn recht om te prediken is in Gods woord gegrond,
omdat dit woord de waarheid is. Hij, die Gods woord
kent als het woord der waarheid, heeft een recht om te
prediken, tegenover de aanmatiging van elke wetenschap,
die van een ander beginsel uitgaat. Recht om te prediken
heeft de dienaar des woords ook in den Staat, wiens
burger en onderdaan hij is, wiens welzijn hij als voorganger en leider des yolks verplicht is te zoeken. Ja,
hij durft nog een schrede verder gaan en beweren dat
de dienaren des woords het recht hebben, om te prediken, zelfs tegenover de Kerk, zoo althans kunnen de
omstandigheden het vorderen. Niets heeft recht van
bestaan op het gebied van den geest, dan de waarheid.
Hoe vroom ons leven ook zij. Hoe vele ondervindingen
wij ook hebben op den weg des levens. Welke bijzondere inzichten wij ook meenen te hebben, al zeggen
wij zelfs door den Heere geleerd te zijn. Al is ons geestelijk oog zoo scherp, dat we achter de waarheid nog een
waarheid ontdekken, — tegenover dat alles staat de
dienaar des woords, en is hij in zijn voile recht, om het
te toetsen aan het woord der waarheid, om er tegen te
getuigen, om het te bestrijden, zoo het wezen moet,
met het woord der waarheid, als het eenige richtsnoer
van het geloof en leven der Christenen. Zoo hij maar
vaststaat in het geloof, en van ganscher harte het belijdt: Uw woord is de waarheid.
De Herder en Leeraar der gemeente, die gelooft en
belijdt, dat Gods woord de waarheid is, behoeft dus
nooit verlegen te zijn om stof voor zijn preeken. De
waarheid is eeuwig, en haar eeuwig karakter vindt in
het woord zijn uitdrukking. De dienaar des Evangelies
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ziet zich geroepen om de verhevenste stof te behandelen, die ooit voorwerp der menschelijke kennis en bearbeiding kan zijn. In het woord der waarheid wordt
gesproken van God, van de wereld, van den mensch,
van het leven en den dood, van de opstanding en het
eeuwige leven. Kortom, de stof is zoo rijk, dat we, zoo
we slechts aan dat woord ons houden, nooit uitgepreekt
zijn. Nergens zulk een afwisseling van stof als in de
Heilige Schrift, het woord der waarheid. In oorlogs- en
vredestijd, in alle jaargetijden, als de pestilentie woedt
en als we nederzitten onder wijnstok en vijgeboom,
voor alle standen en leeftijden en betrekkingen des
menschelijken levens is er preekstof te over in het
woord, dat Jezus Christus genoemd heeft het woord
der waarheid. En dies kan de prediking, die aan dat
woord haar stof ontleent, aan de behoeften van alien
voldoen, zoo ze maar waarlijk leidt tot het groote en
heerlijke doel, waarmede Christus den dienst des woords
in Zijn gemeente heeft ingesteld.
En dat doel is de heiliging der gemeente; de toebrenging van zondaren tot de gemeenschap van God in
Christus. Wij prediken om de gemeente in haar geheel,
en elk lid in het bijzonder, in haar historische verschijning nader te brengen aan haar ideaal. Zij moet het in
de wereld reeds toonen, dat het beginsel van een nieuw
Leven in haar is, dat het verheerlijkte leven van den uit
den dood opgestanen Zaligmaker haar beheerscht, en
haar zoeken doet de dingen, die boven zijn. Met dit
doel voor oogen wordt het woord der waarheid in de
gemeente aan alien gepredikt, om ze alien te volmaken
en te brengen tot de kennis van den Zoon Gods, ze op te
voeren tot de maat der grootheid, der volheid van
Christus. En de dienaar des woords weet, dat God het
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woord der waarheid verordend heeft als een middel am
de gemeente te heiligen. Dat is het vaste doel en het
duidelijk bevel van God. Zijn stof zij historisch of natuurkundig, leerstellig of zedekundig, aan de profetie
of aan de heilige poèzie ontleend, hij kampt niet in het
onzekere, hij weet dat hij altijd triomfeeren zal. De
gemeente wordt verzameld, geheiligd, verheerlijkt als
een nieuwe, in Christus geheiligde menschheid, uit
alle volken en geslachten en natién en tongen. En hare
dienaren zijn medewerkers harer zaligheid. Zij arbeiden, opdat ze eens den Vader zal kunnen voorgesteld worden, als een gemeente, zonder vlek of rimpel,
of iets dergelijks.
Met moeite onthouden we ons van breede citaten
uit deze intreepreek. Maar er komen bladzijden in voor
(b.v. die over de stof der prediking), waar de schoonheid van den Bijbel in zoo wegsleepende taal beschreven
wordt, dat ze een plaats verdienen in een bloemlezing.
Deze leerrede mag dan ook zonder overdrijving een
model van kanselwelsprekendheid heeten, en tegelijk
voor hen die zich in de predikkunde willen bekwamen,
een homiletisch vademecum.
Op den gedenkdag der Hervorming, 31 October 1874,
schreef Gispen een voorwoord voor Nelsons boek:
Het ongeloof, de grootste krankheid van onzen tijd. Hij
noemt het een van de beste volksboeken, die de christelijke pers, in onzen tijd, aan het belangstellend publiek
geschonken heeft. De titel alleen reeds pleit voor den
echt Amerikaanschen, practischen blik van den schrijver.
En dan betreurt hij het, dat onze volkslectuur gewoonlijk aan te groote deftigheid of te groote platheid mank
gaat. „Ach, de populariteit van een Hildebrand en van
den dorpspredikant, die in de pastorie van Mastland
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schetsen schreef, is zoo schaarsch, en onze degelijke,
christelijke volksschrijver, de Liefde, is dood !" Daarom
verdiende het plan van den heer Van der Sluijs, om
van Nelsons boek een volksuitgave te bezorgen, de
ondersteuning van het christelijk publiek dan ook in
hooge mate.
In 1875 verscheen de Toespraak naar Genesis 4 :
26b, gehouden bij de eerste godsdienstoefening in de
nieuwe kerk der Christelijke Gereformeerde Gemeente
te Zwolle, ten voordeele dier kerk uitgegeven. Aan den
persoon van Enos, zoo lezen we hier, verbindt zich het
begin van de openbare en gemeenschappelijke godsdienstoefening. Met hem treedt de spelbreker, of wat
men in onze eeuw noemt, het separatisme, openbaar de
wereld in; want toen begon men, in onderscheiding van
anderen, die aan de zichtbare wereld genoeg hadden,
den naam des Heeren aan te roepen. Vele eeuwen
scheiden ons van de dagen van Enos, maar de behoefte
aan God en het gemeenschappelijk aanroepen van den
naam des Heeren, is dezelfde gebleven. Het is de gedachte, die ook hier ons te zamen brengt, en aan den
bouw van deze kerk ten grondslag ligt. Zij staat daar
als een profetie, dat de Christelijke Gereformeerde Gemeente, dat het geloof der vaderen, nog eene toekomst
heeft, ook in deze stad.
Op 25 November 1875 sprak met Ds Strijks, Ds
Brummelkamp en den heer C. Mulder ook Gispen een
woord bij de herdenking der afzetting van Ds Brummelkamp en der viering van het veertigjarig bestaan der
Christelijke Gereformeerde Gemeente te Hattem. Hij
besloot zijn rede over Johannes 16 : 33b met deze toespraak tot Brummelkamp: „Dikwerf heb ik mijne ouders
over u hooren spreken, menigmaal in verschillende
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kringen u hooren veroordeelen, en nu dank ik God, dat
mij ook het voorrecht te beurt viel om u heden te zien,
hier te zien, om met u feest te vieren, met u te gedenken
het veertigjarig bestaan van uwe oude en eerste gemeente. Een reeks van jaren heb ik daarenboven het
voorrecht gehad u van nabij te zien, en was ik deelgegenoot zelfs van uwe huiselijke genoegens en uwe huiselijke smart. Ik heb u leeren hoogachten als een dienaar
Gods, liefhebben als een broeder en vader in Christus.
En als God het zoo besloten heeft, dat gij voor ons
deze aarde verlaat, zullen velen met mij getuigenis
kunnen geven van wat gij geweest zijt, niet maar in uw
openbaar leven, maar ook in vertrouwden en huiselijken
kring. Aan de waarachtigheid uwer beginselen, waaruit
voor u de strijd voor veertig jaren zich ontwikkelde, en
de reinheid uwer bedoelingen, wordt door mij, en ik
geloof door ieder die u kent, niet getwijfeld. Voor u en
voor onzen Van Velzen, en voor uwe broederen, die
reeds ontslapen zijn, was de eer niet weggelegd om,
zooals de mannen in Schotland, die in de 17e eeuw u
voorgegaan zijn, ter wile van de zaak uws Meesters
het schavot te beklimmen. Onder het aanbiddelijk bestuur des Heeren veroordeelde de wereld u tot nu reeds
veertigjarige miskenning, tot het ondervinden van tegenwerking, teleurstelling en velerlei smart, en moest gij,
door grievende bejegening, zelfs van broeders, tot die
hardheid en rijpheid komen, waarin wij u ook hedenmiddag op dezen kansel zagen staan. Met ootmoedige
erkenning van 's Heeren liefde en zorg, zien wij nu op
uwen eerbiedwekkenden schedel neer, en klimt onze
bede omhoog, dat, niet slechts om uwent en uwer
kinderen wil, maar ook om onzent, om der gemeentewil, die schedel nog lang gespaard blijve voor het snoei141

mes des doods. Het ga u als een die geplant is in het
huis onzes Gods, en die vruchten draagt in grijzen
ouderdom. Door alles geleerd worde uw hart, meer en
meer, vatbaar voor den eenigen troost in leven en sterven, en om altijd bereid te zijn het genadeloon te ontvangen uit de hand Desgenen, die u gesteld heeft en
stellen zal tot een lof op aarde!" — De gezamenlijke Toespraken zagen in 1876 het licht onder den
titel: MDCCCXXXV—MDCCCLXXV. Verdrukking

en Vrijheid.
Intusschen oefende de z.g. Brightonbeweging ook in
ons land haar invloed uit. In den zomer van 1875 werd
den heer Bromet toegestaan daarover in de kerk te
Zwolle te komen spreken. Te Oldebroek was het Ds
Bahler en te Nunspeet Ds Huet, die zich aan het hoofd
deter geestelijke opwekking plaatsten. Ook op het jaarfeest eener jeugdvereeniging te Kampen, waar Ds
Gispen van Zwolle als feestredenaar de leiding had,
werd er door Oldebroekers en Nunspeeters propaganda voor gemaakt. En in Amsterdam werd ze o.m.
voorgestaan door den destijds nog Christelijk-Gereformeerden dominee J. G. Smitt, die ook al eens op de
kerkeraadsvergadering te Zwolle was geweest. In het
laatst van Februari 1876 nam Gispen voor hem een
beurt waar in de hoofdstad. Hij preekte toen in de
Plantagekerk over Romeinen VIII : 23. Op aandrang
van enkele broeders gaf hij de toen uitgesproken leerrede, getiteld : Een Christelijke Heimweeklank, ook
in druk met het oog op de Wesleyaansche geestesrichting, die sommige christenen destijds volgden. Hij
betreurde toch de eenzijdigheid van hun streven, waardoor dikwerf zoo veel goeds verloren ging. Fijn zielkundig ontwikkelde hij daarom in zijn preek deze ge142

dachte: de staat van den geloovige is zeer heerlijk, en
het geluk van den christen kan niet hoop genoeg worden
geroemd. Maar wij dwalen, zoo wij eenzijdig slechts
hierop letten en niet ook op de onvolkomenheid van het
christelijke leven en de vele zwakheden der geloovigen.
Daar is in het christelijke leven nog een heimwee naar
het volkomene, het volmaakte, wijl de christen nog
slechts de eerstelingen van alles wat heerlijk is ontvangen heeft. Uit deze ervaring en uit de bewustheid
van nog in alles onvolkomen te zijn, ontstaat een klank
als de tekst ons doet hooren, een christelijke heimweeklank naar het ideaal, dat in het beeld van den Zoon
Gods is gegeven, naar de volmaakte werkelijkheid.
Een voordracht over de vraag: Waarom gelooft een
hedendaagsch christen nog aan wonderen ? gaf Gispen
in 1878 uit, geheel ten voordeele der Christelijke school
te Zwolle. In het lokaal voor Christelijke belangen aldaar een spreekbeurt moetende vervullen, had hij deze
voordracht gehouden, eenigszins onder den indruk van
het gebeurde met Dr Gunnings „Leven van Jezus".
Wie echter in de hier volgende bladen, zoo lezen we
in het voorbericht, een rechtstreeksche bestrijding van
Dr Gunning meent te zien, vergist zich. De taken, door
Dr Gunning genoemd, waren immers van te ernstigen,
wetenschappelijken aard, dan dat zij met een populair
praatje vereffend zouden kunnen worden. Ook achtte
Gispen een leven-maken voor de schare, die nauwelijks
wist, dat er historische kritiek bestond, meer in het nadeel dan in het voordeel van het oprechte geloof en
der gezonde orthodoxie. Zijn doel was slechts, de broederen te sterken in het geloof aan de wondermacht Gods
en, zijdelings, het onschriftuurlijke der theologische
methode van Dr Gunning aan te toonen.
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Op den eersten rustdag na het overlijden van zijn
vriend, Ds C. G. de Moen, December 1879, hield Gispen
in de Christelijke Gereformeerde Gemeente te Doesborgh, de laatste Gemeente van den ontslapen leeraar,
een gedachtenispreek over Openbaring XXII : 3b, 4.
Ten voordeele van het kerkje der kleine, behoeftige
gemeente werd deze toespraak uitgegeven onder den
titel: De toekomst van Gods dienstknechten. We lezen
daarin o.m. deze uiting van ongeveinsde pieteit jegens
den veelgeliefden broeder: „Was het mij smartelijk,
aan de vereerende uitnoodiging der familie, om aan
de begrafenis deel te nemen, geen gevolg te kunnen
geven, des te aangenamer was het mij, door den kerkeraad te worden uitgenoodigd, om heden een woord ter
nagedachtenis van den gestorven leeraar te spreken.
Mijn kerkeraad, voor zoover ik dien, in haast, bereiken
kon, zeide dan ook eenparig: ja, dat moet ge doen, dat
hebben wij voor onzen goeden domine De Moen van
harte over. Nooit vergeet een deel der tegenwoordige
Zwolsche gemeente wat De Moen, in benarde omstandigheden, voor haar geweest is, en hoe hij haar bijna
om niet gediend heeft in dagen, waarin zij Karen ondergang nabij scheen. En van het oogenblik dat ik De Moen
leerde kennen, gedurende de jaren, die hij als ouderling
dezelfde gemeente (nl. Kampen) met mij diende, heb
ik hem leeren hoogachten en lief hebben, om de eenvoudigheid van zijn geloof, om de oprechtheid van zijn
hart, om zijn zachtmoedigen aard, om zijn gezond en
bedachtzaam oordeel, om den adel van zijn karakter,
om zijn onverdeelde toewijding aan den dienst van
God; om alles, met een woord, wat de Heere in hem
gelegd had. De Moen was een van die Christenen om
Wier kennismaking ik den Heere eeuwig dank schuldig
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ben. In dezen Christen was veel van Christus. Als we
soms, peinzensmoede, met het oog op vele Christenen
de bange vraag voelden rijzen: zijn dat nu 66k bekeerde
menschen ? dan was de hartelijke omgang met De Moen
mij menigmaal tot versterking, en ik dank de goede
leiding mijns Gods, dat zij mij op mijnen levensweg,
dezen eenvoudigen en trouwen dienaar der gemeente en
deelgenoot van hetzelfde geloof deed ontmoeten". —
De uitgave dezer rede beleefde in 1880 een tweeden
druk.
Ten voordeele van het Weeshuis der Christelijke
Gereformeerde Gemeente te Zwolle verscheen in 1881
Gispens afscheidswoord : Gode bevolen, naar aanleiding van Hand. 20 : 32: „En nu, broeders ! ik beveel
u Gode, en den woorde Zijner genade, die machtig is
u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de
geheiligden". In dit laatste woord van Paulus tot de
opzieners van Efeze vond de scheidende leeraar de omschrijving van de hoogste behoeften der gemeente en de
uitdrukking van zijn hoogste wenschen voor haar. Opgebouwd te worden tot een heiligdom des Heeren en
zoo het ideaal nader te komen, en onder alle Gods
heiligen een plaats in te nemen, dat was het wat de gemeente bovenal noodig had, terwijl de scheidende
leeraar al zijn wenschen voor haar samenvatte in dat
eene woord: Gode bevolen, een afscheidsgroet, waarvan
zij de oprechtheid, naar hij met eenige vrijmoedigheid
meende te mogen zeggen, niet behoefde te verdenken.
Hiermede hebben we, naar ons beste weten, al de
geschriften, die Gispen in zijn Zwolschen tijd ter perse
legde, kortelijk weergegeven.
Bedenkt men nu voorts daarbij, dat hij ook voortging
opstellen te plaatsen in het kerkelijk Jaarboekje; dat hij
10 Gispen.
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De Vrije Kerk geregeld van artikelen voorzag; in De
Heraut de rubriek voor de Zondagsschool verzorgde;
in De Bazuin wekelijks brieven aan zijn vriend to
Jeruzalem schreef, en ook voor het Jaarboekje ten
dienste der Christelijke Jongelingsvereenigingen bijdragen leverde, — dan mogen we zeker wel zeggen,
dat onze Zwolsche penvoerder destijds reeds een publicist van beteekenis was.
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9. AANRAKING MET GROEN.

In het Jaarboekje voor de Christelijke Gereformeerde
Kerk in Nederland, jaargang 19, 1874, schreef Gispen
een belangrijk opstel onder den titel: „God in de Geschiedenis. Jets over de kerkelijke afscheiding in Nederland sedert 1834".
Aldaar werd o.m. het opkomen van Mr Groen van
Prinsterer ten gunste zijner vervolgde geloofsgenooten
vriendelijk herdacht: „Ofschoon de wijzen en edelen
zich in Nederland van de afscheiding onthielden, waren
er toch, die het goed recht der afgescheidenen tegen
hunne vervolgers verdedigden. En onder dezen moet de
nu twee-en-zeventigjarige christen-staatsman Groen van
Prinsterer, in de eerste plaats genoemd worden. In den
tijd, toen Regeering en rechtbank, in gemeenschap met
het janhagel, hen verdrukten, trad hij openlijk als hun
verdediger op, en toetste de maatregelen tegen de afgescheidenen genomen, aan het staatsrecht. Zijn pleidooi
viel geheel in het voordeel der afgescheidenen uit. Hij
schroomde niet te zeggen dat, die men nu separatisten,
afgescheidenen, farizeen noemde, de Gereformeerden
bij uitnemendheid waren, en niet beschouwd mochten
worden als een nieuwe secte, van welke men nog niet
wist wat zij wilde, maar leden waren en bleven van de
Gereformeerde gezindheid, aan wie bij de Grondwet
de vrije uitoefening van hun godsdienst verzekerd was.
Zij hadden zich ja van het kerkgenootschap afgescheiden
maar om bij de kerk te blijven ! De rechtstheorie van
dezen geleerden en scherpzinnigen christen heeft hem
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echter belet om bij de afgescheidenen zich to voegen.
De Kerk in het kerkgenootschap heeft zijn liefde; de
kerk buiten het genootschap slechts zijne sympathie."
In zijn Nederlandsche Gedachten van 22 December
1873 nam Groen bovenstaande woorden van Gispen
over, met als onderschrift deze rectificatie: „De reden
waarom ik mij bij de Afgescheidenen niet gevoegd heb,
lag niet in de rechtstheorie van een geleerde, maar in het
pligtbesef van een lid der Gereformeerde Kerk. Ik was
van oordeel en ben het nog, dat, door het vragen om
autorisatie, het beginsel en de kracht der opwekking, tot
onberekenbaar nadeel voor Land en Kerk, miskend en
grootendeels verspeeld werd." Hieraan voegt Groen
dan voorts nog eenige opmerkingen toe, ontleend aan
een brief van Wormser uit 1844, ten bewijze, dat de
afscheiding in een fuik was geloopen.
Op deze terechtwijzing kon Gispen moeilijk zwijgen.
Daarom schreef hij in De Bazuin een nader artikel over
dit vragen van autorisatie: „Ik wil niet ontkennen, dat
het mij eensdeels aangenaam was, dat een man als de
heer Groen mijn opstel der vermelding waardig keurde.
Ik vind daarin een nieuw bewijs van den christelijken
adel, waardoor hij zich altijd, in de beoordeeling der
Afscheiding en der Afgescheidenen, van zoo velen, die
in elk opzicht beneden hem staan, vooral van de tot
zijn kerkgenootschap behoorende rechtzinnige partij,
onderscheiden heeft. Maar evenmin wil ik het ontveinzen, dat de terechtwijzing, en vooral het aanvoeren
van Wormser tegen de Afgescheidenen, mij, en ik geloof
duizenden met mij, hoogst pijnlijk heeft aangedaan.
Een geheele jaargang van het Kerkelijk en Confessioneel
Weekblad, vol polemiek tegen de Christelijke Gereformeerde Kerk, beteekent voor mij niet zoo veel als een
148

paar woorden van den heer Groen. — Wij dragen den
heer Groen ongeveinsde hoogachting toe, en zullen nooit
vergeten dat hij een groot deel van den smaad, om des
geloofswille, met ons gedragen heeft, en dat zijn pleitmemorie voor de Afgescheidenen in 1837, tusschen
hem en den Vorst „verkoeling te weep bracht". Aan
onze kinderen vertellen we het en onzen catechisanten
leeren we het. Wekelijks worden, in Wekstem en Bazuin,
de denkbeelden van den heer Groen gepopulariseerd
en verbreid, en bij elke verkiezing voor het parlement
is zijn woord de leus onzer kiezers. Gewetenshalve
steunen en stemmen wij overal de antirevolutionaire
candidaten. Telkens met hen teleurgesteld, waar het de
levenskwestie van ons yolk en van het Christendom
geldt, laten we ons toch telkens weer voor hen naar de
stembus leiden, en spreken we van hen als van „onze
mannen", en van candidaten onzer richting. En al begrijpen de verstandigen onder ons zeer wel, dat we van
„onze mannen" en van de „candidaten onzer richting",
waar het onze kerkelijke belangen geldt, erger dan niets
te wachten hebben, toch zoeken we, om des gewetens
wil, vooralsnog geen steun bij het radicalisme, niettegenstaande, uit een politiek oogpunt, onze kerkelijke belangen daar waarschijnlijk door gebaat zouden worden."
Op de laatste bladzijde zijner Nederlandsche Gedachten
van 10 Februari 1874 antwoordde Groen aan Gispen
alvast inderhaast: „Wat hem ongevallig is te moeten
schrijven, zal casu quo, ook later, het gevolg enkel van
gebiedend pligtbesef zijn. Zonder uitstel, begroet ik,
met warmen dank, eene sympathie, waardoor ook minder
zachtzinnige kritiek dubbel zou worden vergoed."
In het volgend nummer (17 Februari) schreef Groen
niet langer de mededeeling te willen uitstellen van den
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broederlijken handdruk, dien hij in De Bazuin van Ds
Gispen ontving. Hij drukt dan diens artikel af, en schrijft
er het volgende onder: „De goedkeuring van geloofsgenooten in de Hervormde Kerk buiten het Kerkgenootschap stel ik op hoogen prijs. — Ten alien tijde bleef ik
getrouw aan de mij zeer ten kwade geduide en inderdaad
ook afdoende distinctie in de eerste zinsnee der pleitmemorie van 1837. — Tusschen de Hervormde of Gereformeerde Kerk en het Kerkgenootschap in 1816 gesticht. — Als mede-oprigter en voorzitter der Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs, was
mijn streven naar voortdurende zamenwerking openbaar. — Ook in de Nederlandsche Gedachten van 1869
en daarna is de opheffing van caesaropapistische organisatie der Gereformeerde Kerk een mijner telkens herhaalde wenschen geweest."
Is deze gedachtenwisseling tusschen Groen van
Prinsterer en Gispen reeds lezenswaard, niet minder belangrijk zijn twee brieven door Gispen aan Groen geschreven. We drukken ze hier woordelijk af.
Zwolle, 23 December 1875.
HoogEdelGestrenge Heer,
Namens de Commissie der
bijzondere school van Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs ben
ik zoo vrij U nevensgaande
circulaire, door ons, in der tijd,
onder onze stadgenooten verspreid, toe to zenden. Op den
6den Januari aanst.(aande) zal
het vijf-en-twintig jaar geleden
zijn, dat onze school is geopend,

D. WIJNBEEK

welke gebeurtenis we, met de kinderen, in het openbaar denken te vieren. Vijf en twintig jaar van zorg,
inspanning en geldelijke opoffering; maar ook vijfen-twintig jaar van zorgende, uitreddende en ondersteunende liefde Gods ! In vele opzichten hebben we
eene bloeiende school, met een uitstekenden Hoofdonderwijzer, den heer Wijnbeek. Drie hulponderwijzers staan hem ter zijde, maar wat zijn deze onder
p.m. 400 kinderen ? Onderscheidene malen hebben
we dan ook beproefd nog een hulponderwijzer te
verkrijgen, maar tot nog toe, niettegenstaande de toezegging van f 500 salaris, slechts eerie aanvrage om
„inlichtingen". De openbare school, met haar hooge
tractementen, kleine klassen en veel vrijen tijd, slokt
alles op. En wat is dan nog dikwerf het hulppersoneel
op onze scholen ! Wat vooral met 't oog op 't Christelijke beginsel, en hunne persoonlijke toewijding aan
den Heer!
Verleden jaar is 't tekort door de vrienden te Zwolle
gedekt, maar dit jaar, vooral als we er in slagen om
een vierden hulponderwijzer te krijgen, zal 't tekort
nog aanzienlijker zijn. En toch kunnen we niet anders,
zal de school in de plaatselijke behoefte duurzaam voorzien, en den goeden naam bij 't publiek behouden,
dien zij tot nog toe heeft.
De zorgen der commissie en voor het finantieel en
voor de werkkracht in de school worden steeds grooter
en de belangstelling vermeerdert, over 't algemeen,
niet; zoodat de zorg wel eens in bezorgdheid dreigt
te ontaarden. Maar onze hoop is op den Heere, die tot
hier toe hielp en machtig is om uit den tegenwoordigen
hood te redden.
Geve de Heer U voortdurend kracht om Hem, ook
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in de zaak van het Christelijk onderwijs te dienen,
en zij Hij, altijd meer, de steun van Uwe ouderdom,
de blijdschap en sterkte van Uw hart !
Met verschuldigde hoogachting,
HoogEdelGestrenge Heer,
U UEds Gestr. Dwd.,
(w.g.) W. H. GISPEN,
Voorzitter der Schoolcommissie.
Dat Groen zich niet onbetuigd liet, blijkt uit den
volgenden brief.
Zwolle, 11 Januari 1876.
HoogEdelGestrenge Heer,
Namens de Commissie der Christelijke school te
Zwolle betuig ik U onzer aller hartelijken dank, voor
de verrassende feestgave, waarmede gij ons hebt verkwikt, en een groot deel onzer zorgen voor dit jaar
hebt weggenomen.
Op Zondag 2 Januari heb ik een toepasselijk woord
tot de gemeente gesproken, naar Jacobus 5 : lla: „Ziet,
wij houden hen gelukzalig die verdragen". Bij die
gelegenheid is er eene collecte gehouden voor de
school, die ruim f 128 heeft opgebracht. Eenige
dames hebben zich belast met de tractatie van de
kinderen en zijn daarin uitnemend geslaagd, terwiji
de heer Van Dijk de toespraak van den heer Wijnbeek gratis heeft gedrukt en verspreidt onder de
kinderen en de vrienden te Zwolle.
Zoo heeft de Heere geholpen en ons en onze kinderen een feestdag geschonken. De belangstelling in
de school was dien dag groot. Wij hopen, dat de
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feestviering velen dienen zal om de school voortdurend in het gebed te gedenken.
Ik heb het genoegen U hiernevens namens den
heer Wijnbeek, een exemplaar zijner toespraak aan
te bieden.
Voorts zij U en Mevrouw Groen in den nieuwen
jaarkring alles toegewenscht, wat in de nabijheid van
den Heere voor den Christen te genieten is. Voor U,
gelijk als voor alien, die de Heer tot iets groots geroepen heeft, geldt het: rust elders. Zij het ook dit
jaar Uwe ervaring, dat Hij den moeden kracht geeft,
en de sterkte vermenigvuldigt, dien die geene kracht
heeft.
Ook mij smart de verdeeldheid onder de broeders.
Vooral de oprichting van de Vereeniging Gereformeerd Schoolonderwijs heeft mij zeer gedaan, en ik
betreur ze, zoowel om Uwentwil als ter wille van de
schoolzaak in 't algemeen. We staan echter machteloos tegenover zulke verschijnselen, en kunnen ons
slechts onthouden. Naar mijne meening is het kerkelijk verschil ook hier de diepste grond der scheuring
op schoolgebied. Velen onder ons (gescheidenen)
hebben ook gemeend, dat Dr Kuyper dichter bij
ons stond dan inderdaad het geval was, en in plaats
van eigen kortzichtigheid te belijden, beschuldigen
zij hem van onstandvastigheid en tegen U durf ik
't wel te belijden, dat het gezochte en het ultra gereformeerde, het dogmatisme van den rijk begaafden
broeder Kuyper, mij dikwerf tegen de borst stuit. 1k
geloof niet, dat in de gereformeerde dogmatiek de genezing van onze krankheden te vinden is. Een krachtig, helder, evangelisch geloof, een zuivere Schriftverklaring, een ongeveinsd en ongekunsteld Christe153

lijk leven, een leven van waarachtige toewijding aan
den Heere, dat hebben we, geloof ik, noodig, bij de
dankbare waardeering, van wat onze vaderen geweest zijn voor hun tijd en de omstandigheden, waarin
zij verkeerden. Te Zwolle genieten wij het in onze
dagen zeldzame voorrecht van elkander te verdragen,
en op Christelijk gebied samen te werken, en, dat is
mij dikwerf een troost tegenover veel, dat ontmoedigt.
Wat wij, bij het vele goede, noodig hebben, is de
zegen van boven, de gaven en krachten van den Heiligen Geest. Maar 't schijnt, dat het nog donkerder
zal moeten worden, vooral op schoolgebied. Of, bij
eventuéele herziening der Schoolwet, het hoofdbeginsel dier wet in ons belang, veranderd zal worden,
en de pogingen onzer vrienden in de Kamer slagen
zullen, is eene vraag, die bij mij en velen groote
bezorgdheid verwekt. Naar den mensch gesproken,
zeg ik: 't kan niet geschieden. Maar de Heere regeert.
De Heere zij U nabij. Gelief mijne nederige broedergroet aan te nemen en geloof mij
U Uw E.G. Dienstwillige dienaar,
(w.g.) W. H. GISPEN.
Dat Gispen zich over zijn leedgevoel bij de oprichting
van Gereformeerd Schoolonderwijs van lieverlee heenzette, blijkt wel hieruit, dat hij op 1 October 1879 in de
Plantagekerk te Amsterdam voor de Hulpvereeniging
als spreker optrad.
En wat het ultra-gereformeerde dogmatisme van
Kuyper betreft, houde men in het oog, dat diens ziel
toen nog niet eens overgezet was naar de beslistheid
van de besliste en doortastende religie onzer vaderen.
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Eerst te Nice in het jaar zijner ballingschap ging hij
met beslistheid over. En terwijl hij nu met strenger
kennis van beginsel terugkwam, richtte hij, 7 December
1877, De Heraut op, waaraan voor de rubriek „Zondagsschool" welwillend medewerking werd toegezegd door
. . . .Ds W. H. Gispen te Zwolle. Zie: Strikt genomen,
blz. 140 en Bedoeld noch gezegd, blz. 26.
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10. ZONDAGSSCHOOL.

Met de redactie van De Heraut, waarvan het eerste
nummer 7 December 1877 verscheen, belastte zich Dr
A. Kuyper, em.-pred. te 's Gravenhage. Maar voor een
twaalftal afzonderlijke rubrieken had hij zich de hulp
van een staf medewerkers verzekerd. Onder hen waren
ook twee Christelijk Gereformeerde predikanten: Ds
A. Brummelkamp Jr te Alkmaar voor de rubriek Christelijke Gereformeerde Kerk en Ds W. H. Gispen te
Zwolle voor de rubriek: Zondagsschool.
Als tak van Christelijke werkzaamheid, bovenal als
eisch van het gereformeerde gemeenteleven, verdiende
de Zondagsschool z.i. de belangstelling en sympathie
van alien, die om de komst van het Godsrijk bidden
en het geloof der vaderen wenschen te behouden voor
de volgende geslachten. Uit dat oogpunt de Zondagsschool beschouwend, wenschte Gispen in De Heraut
hare belangen te bespreken, en voor haar te arbeiden
naar de mate der kracht, die hem geschonken was. Hare
inrichting en geschiedenis, het verband waarin hij haar
wenschte tot kerk en maatschappij, en tegelijk alles wat
haren bloei kon bevorderen, in historisch Gereformeerden zin, ziedaar wat voortaan de rubriek „Zondagsschool" in De Heraut zou bevatten (nr. 1). Tevens
werd aan de hand van den rooster der Nederlandsche
Zondagsschoolvereeniging van week tot week een hoofdstuk uit de Heilige Schrift toegelicht.
Onder het opschrift: De schuld der Kerk lezen we in
nr. 8: „Sedert jaren is het eenigszins mode geworden, de
156

Kerk van alles de schuld te geven. In sommige kringen
geldt het voor een bewijs van levend Christendom, op
de Kerk te smalen, als op de groote zondares, wie het
nauwelijks vergund is, aan 's Heeren voeten over hare
zonden te weenen. Dat ook de Kerk, als verzameling
van menschen, in deze bedeeling niet volmaakt kan zijn,
wordt uit het oog verloren, en met de groote mac ten,
die onder allerlei naam en vorm vijandig tegen haar
over staan, met de onheilige invloeden, die van buiten
of en door de hypocrieten binnen haar eigen muren op
haar uitgeoefend worden, wordt eenvoudig niet gerekend. Dit is een groote onrechtvaardigheid, te erger
naarmate Christenen, die zeggen de verschijning van
jezus lief te hebben, er zich aan schuldig maken. —
Of dan de Kerk aan de onkunde en godsdienstige verbastering van het tegenwoordige geslacht geen schuld
heeft ? Maar wie, die geen vreemdeling in Jeruzalem
is, zal dit beweren ? De Kerk is nooit geweest wat zij
naar hare hemelsche roeping behoorde te zijn. Zij heeft
geen tucht geoefend, naar het Woord des Heeren, en
was of te streng, of te toegevend. En terwijl zij van al
haar leden bij den loop van ieder kind de belofte eischte,
om dit te doopen kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, in de leer der godzaligheid te onderwijzen
of te doen en te helpen onderwijzen, heeft zij niet, door
wettige tuchtmiddelen, er voor gezorgd, dat de ouders
hunne roeping vervulden. Van geslacht tot geslacht heeft
men op de formule nadruk gelegd en de zaak zelf
laten glippen. Zoo boette de Kerk haar heilig karakter
in en verloor zij haar invloed op het algemeene en maatschappelijke leven. Het geloof kreeg gaandeweg meer
een individueel karakter. Allerlei verkeerde theorieen
over het genadeverbond en zijne verzegeling, zijne be157

loften en zijne eischen ontstonden. Het gezonde geloofsleven week, om plaats te maken voor veel ziekelijkheid en eigenwillige godsdienst, met een allertreurigste
verwaarloozing van de godsdienstige, ten deele ook maatschappelijke vorming der jeugd. De stroom van het
natuurlijke leven wies de Kerk boven het hoofd. En
thans, van geestelijken en zedelijken invloed beroofd,
als eene moeder, die de opvoeding harer kinderen verwaarloosde, mag zij van geluk spreken als die kinderen,
tot bewustzijn van hunne behoeften gekomen, door wat
thans inwendige zending heet, trachten in te halen, wat
l)
de moeder verwaarloosde.
„Is de gedachte aan de nalatigheid der Kerk ten aanzien van de opvoeding harer eigen kinderen tegelijk
beschamend en bedroevend, aan de andere zijde is het
toch ook weer opbeurend, te weten, dat het denkbeeld
om des Zondags aan de kinderen godsdienstig onderwijs
te geven, aan de Kerk niet vreemd is gebleven. Vooral
is dit opbeurend voor de Gereformeerden. Zoo dikwerf
toch worden nog in onzen tijd, inzonderheid uit de Gereformeerde predestinatieleer, door andersdenkenden
gevolgtrekkingen afgeleid, die, behelsden ze waarheid,
ons den diepsten afkeer van het Gereformeerde leerstelsel zouden inboezemen. Wanneer er namelijk beweerd wordt, dat het Calvinisme in zijn diepste consequentie er toe leidt om bloot passief toe zien, of er
brandhouten uit het vuur gered zullen worden of niet,
wijl God degenen, die Hij voorbestemd heeft om gered
te worden, redt en redden zal, zonder menschelijke
hulp, achten we ons gelukkig op daadzaken te kunnen
wijzen, die het valsche en ongerijmde van zulke beweringen afdoende bewijzen. Het is toch een feit, dat
de Gereformeerde gemeente te Geneve tijdens het leven
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van Calvijn reeds had, wat men in later tijd, onder
den naam van Zondagsscholen, allerwege in het leven
riep. Des Zondags te 12 uren, als de godsdienstoefening
was afgeloopen, werd in alle kerken de jeugd samengeroepen om godsdienstonderwijs te ontvangen. Men
wil ook, dat de eerste Zondagsscholen nog op Katholieken bodem voorkomen. Karel Vorromeo stichtte in
1587 Zondagsscholen in Italie. Nog wordt verhaald, dat
omstreeks het jaar 1680 een eenvoudig vrome man, John
Brown geheeten, te Priesthill in Engeland, des Zondags
eenige kinderen om zich heen verzamelde, aan welke hij
Bijbelsch onderricht gaf. In het Noorden van Engeland
hield een oude vrouw zich elken Zondag met de kinderen bezig en onderwees hen in de kennis van Gods
Woord. Christenen, die weten dat alles Gods gave is,
weten ook, dat zaaien en maaien in het Godsrijk onafscheidelijk verbonden zijn" (nr. 11).
„Hoe men er ook over oordeele, een daadzaak is het
de Zondagsscholen zijn niet van kerkelijken oorsprong.
De stichters der Zondagsscholen waren geen bisschop-pen der Engelsche, geene super-intendenten der Duitsche, geen predikanten van Schotsche of Nederlandsche
Kerken. Het waren eenvoudige Christenen, Wier hart
warm klopte voor het eeuwig zieleheil hunner medemenschen, die liefhadden omdat zij zelf bemind waren.
Veel was het, zoo deze Christenen in het begin van de
zijde der kerkelijken geen tegenstand ondervonden.
Wie had er ook gedacht, dat eenvoudige leeken zich
met het godsdienstig onderwijs der jeugd zouden bemoeien, en zonder kerkelijke machtiging Gods Woord
verkondigen aan de verloren schapen van het christelijk
huisgezin ? — Een wonder is het dan ook niet, dat de
Zondagsschool iets onkerkelijks vertoonde, en menig159

een, die daar, en schier op elk gebied der Christelijke
werkzaamheid, uit liefde tot den Heere arbeidde, heftig
werd, als hij het woord Kerk hoorde noemen. De Kerk
was in veler oog eene overtollige weelde geworden. De
Christen was nu mondig en kon zijn eigen priester zijn,
en deed hij niet meer voor de zaligheid zijner medemenschen dan menig predikant ? Inderdaad, de antikerkelijkheid is te verklaren, al mag zij niet gerechtvaardigd worden. De sterkste Christen heeft immers
nog behoefte aan geestelijken steun, en uit den aard van
de gemeenschap der heiligen vloeit het vanzelf voort,
dat ieder lid van het lichaam des Heeren zijne gaven
ten nutte van andere lidmaten moet besteden. Vandaar
dan ook het verschijnsel, dat alle waarlijk Christelijke
arbeid, op den duur, weer tot de Kerk terugkeert. De
Christenen staan niet op de wereld los van elkaar, als
militairen in 't gelid; maar in betrekking met elkaar, als
leden van een lichaam. Wie dit uit het oog verliest, doet
veel vergeefsch werk, en wie zegt alleen voor Jezus te
arbeiden en met de Kerk niets te doen te hebben,
zegt eenvoudig eene dwaasheid. Tot krachtig en vruchtbaar werken is, ook op het gebied van het Koninkrijk
Gods, vereeniging noodig. Heeft men het punt van vereeniging niet in de Kerk, dan zoekt men het elders.
Het bestaan der Zondagsschoolvereenigingen strekke
hiervan tot bewijs" (nr. 17).
Ds Gispen vertelt dan de oprichting van de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging en die van de Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging „Jachin", om
vervolgens, onder het opschrift Twee wegen — een Joel,
er nog dit van te zeggen: „Dat de N. Z. V. het ontstaan
van de Z. V. „ Jachin" niet met handgeklap kon begroeten, ligt in den aard der zaak. De N. Z. V. toch is
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de oudste en uitgebreidste en is zich bewust van haar
doel: den kinderen des yolks het brood des levens te
geven, dat velen hunner zes dagen onthouden wordt.
Uitnemende mannen, wier namen bij alien, die Christus
en Zijn Koninkrijk liefhebben, in eere zijn, riepen haar
in 't leven, en hadden jaren lang gaven en krachten aan
de uitbreiding en den bloei der Zondagsschool gewijd.
Voor den breeden confessioneelen grondslag der Vereeniging, is met het oog op den tegenwoordigen toestand van Kerk en Christendom, veel te zeggen, te meer
daar de plaatselijke besturen geheel vrij zijn, en het
recht bezitten, om zoo confessioneel mogelijk te wegen.
Aan den anderen kant is ook veel tegen een zoo breeden
grondslag in te brengen. God heeft eenmaal in deze
landen Zijne Kerk in den Gereformeerden vorm geopenbaard. Heel ons volksleven draagt den Gereformeerden, niet den Lutherschen of Mennonieten Stempel; geheel onze overlevering is Gereformeerd, en het
grootste deel onzes yolks draagt nog den naam, aan de
Gereformeerde Kerk en Belijdenis ontleend. Bij de stichting van „Jachin" werd dan ook vanwege het Bestuur
der N. Z. V. verklaard, „dat zij, na de bekomen inlichtingen, het recht tot de oprichting van „Jachin"
konden erkennen. Hun verzoek, dat beide Vereenigingen diet tegenover maar naast elkander zouden arbeiden, werd door heel de vergadering beaamd". Twee
wegen dus, maar een doel. Ook de leden van „Jachin"
willen niet in de eerste plaats twistende theologantjes
kweeken, maar de kinderen te leiden tot Jezus, is hetgeen zij beoogen. Zij meenen echter zekerder tot
dit doel te zullen komen, als zij uitgaan van de belijdenisschriften der Gereformeerde Kerk, en wenschen
waarborgen, dat zij, die in de Zondagsschool arbeiden,
11 Gispen.
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zelven gezond zijn in het geloof, en in het kinderhart de
kiemen niet planten van dwalingen, die bij het opwassen
blijken een ongereformeerd geslacht te kweeken. —
Het bestaan van twee Zondagsschoolvereenigingen in
ons land bewijst onzes inziens, dat men ook op dit gebied de vraag naar Kerk en Confessie op den duur niet
ontwijken kan. Hoe meer het Christelijke leven zich
krachtig openbaart, hoe meer de Geest des Heeren
„ijver" en „onlust" in de harten werkt, hoe meer ook
de Kerk, haar nood en hare roeping, voorwerp van aller
belangstelling zal worden, hoe meer het blijken zal, dat
de historische lijn, voorwaar niet door menschelijke
willekeur maar door de almachtige en alomtegenwoordige
kracht Gods getrokken, door menschenhanden niet kan
worden uitgewischt. Wel zouden vele uitnemende
mannen het anders willen, wel vleien zich velen met een
Christendom en met een Christelijk leven „hooger dan
de kerk", maar de ondervinding leert, dat het leven niet
van zijn door God gegeven openbaringsvorm kan gescheiden worden. Op den bodem van alle vragen, school,
zending, godsdienstig leven betreffende, ligt het Kerkelijke vraagstuk"
(nr. 21).
In eenige volgende beschouwingen tract Gaspen nu aan te toonen,
in welken zin hij kerkelijk verband
voor de Zondagsschool wenschelijk,
mogelijk, onmisbaar acht. En omdat
de opvoeding van de leden der
gemeente welbeschouwd geen particuliere onderneming is, maar
roeping der Kerk, heeft elke
kerkeraad het natuurlijk recht om

S. H. SERNE

de Zondagsscholen, die van de leven der gemeente uitgaan, te controleeren, maar ook de verplichting om
de scholen te bevorderen.
In nr. 60 van De Heraut wijdt Gispen een woord
ter nagedachtenis aan Samuel Hendrik Serne: „In den
namiddag van Woensdag 22 Januari 1.1. waren op het
kerkhof te Bergklooster, ruim een half uur van Zwolle
gelegen, honderden menschen bijeen. Een Christen werd
op dat oogenblik begraven, die in de conscientien der
menschen als een Christen openbaar was geworden. In
de harten der kinderen en der ouden heeft Serne getuigenis achtergelaten, dat hij een Christen was. Schier
van zijne jeugd of heeft hij al de krachten van zijn rijken
geest gewijd aan de zaak des Heeren, wiens ootmoedig
dienaar hij was. Als Anna Maria Schuurman, zoo kon
ook hij zeggen: „mijne liefde is gekruist". Van nature
was hij geen kluizenaar, geen man voor de eenzaamheid
en de afzondering. Het alleen zijn was niet zijn keus,
maar zijn lot. Niets menschelijks was hem vreemd.
Maar het menschelijke te doordringen met den Geest
van Christus, het te heiligen en te richten tot eere Gods,
dat was het doel van zijn leven. Dat was het, waarom
alien, die hem kenden, hem zoo lief hadden. Voor de
Zondagsschool was Serne alles. De vele Zondagsscholen,
die in en rondom Zwolle zijn, ontvingen rechtstreeks of
zijdelings door zijn invloed aanzijn en bloei. Zijn „Hosanna" en „Zondagsschoolliederen" waarborgen hem
eene plaats in harten en huizen en scholen en vereenigingen, waar men geleerd heeft God te verheerlijken
met vroolijk gezang. De Jongelingsvereeniging had
zijne liefde. Voor haar leefde hij, zoolang hij kon. Haar
bloei was de blijdschap van zijn leven. Was het niet
vooral met het oog op haar, dat hij die keurige kaart van
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Palestina teekende ? In hoe menige Christelijke school,
op hoe menige studeerkamer, troffen we die kaart niet
aan ! En voor wie weet, dat die kaart van Palestina en
van Java en van de Middellandsche Zee de vrucht was
van nachtelijken arbeid, als de teekenaar zijn dagtaak
op het kantoor volbracht had, hebben die kaarten eene
bijzondere aantrekkelijkheid. Het was zijn aanleg, zijne
liefhebberij zoo gij wilt, maar de drang tot werken was
geheiligd bij hem door de liefde van Christus. En als
we dan bedenken, dat de verzamelaar en componist van
zoovele Christelijke liederen, die man, die in de moderne
talen zich zeer goed kon doen hooren, de verdienstelijke
teekenaar, de ijverige Zondagsschool-onderwijzer en
leidsman van Zondagsschool-onderwijzers, nooit schoolonderwijs heeft genoten, maar door „self-help" geworden is wat hij was; dan beseffen we wat rijkdom van
„singuliere gaven" aan hem was geschonken. — De
opeengepakte schare, tusschen welke de lijkwagen, gevolgd door niet minder dan een en twintig rijtuigen,
zich langzaam voortbewoog, gevoelde het, dat in Serne
een der beste en achtenswaardigste burgers ons ontvallen is. En toen het: „vrome, vroeg gestorven vrinden",
en „Het vrome yolk in U verheugd" over den doodenakker weerklonk; toen verschillende sprekers, in dicht en
ondicht, den gestorvene herdachten, en een Bede tot
God de aandoenlijke plechtigheid besloot, toen gevoelden allen het, dat een goed man, een oprecht Christen gegaan was tot zijne ruste. — Serne was een Bijbelsch
Christen; in dat woord is alles gezegd. — Zijn laatste
werk op aarde was voor de Zondagsschool. Tot nauwelijks een half uur voor zijn dood was hij bezig met het
sorteeren van Zondagsschool-kaartjes. — Toen zijn lijk
op het kerkhof gedragen werd, zongen de Zondagsschool164

kinderen van de buurtschap hem dan ook het laatst
vaarwel toe, met het door hem uit het Engelsch vertaalde en op muziek gebrachte lied: „Nimmer scheiden",
waarvan het liefelijke koor luidt:
Zoo wij gelooven in Gods Zoon,
Dan juichen w' ook eens voor den troon;
Dan zien w' elkander zalig weer,
En scheiden nimmer, nimmermeer !"
Nog vier jaren bleef Gispen als schrijver van de
rubriek „Zondagsschool" aan De Heraut werkzaam.
Bij het eindigen echter van den jaarkring 1882 legde
hij, wat dien arbeid betrof, de pen neder. Het was hem,
bij veelvuldige ambtsbezigheden, niet mogelijk, over de
theorie en de inrichting der Zondagsschool, week aan
week, iets te schrijven, dat de moeite van het lezen waard
was. Daar kwam bij, dat hij, sedert vele jaren, in De
Bazuin schreef. Met de richting, die De Heraut vertegenwoordigde, was hij niet in alles homogeen. En
zoo geschiedde het somtijds, dat hij in De Bazuin
beschouwingen leverde, die rechtstreeks of zijdelings
tegen De Heraut waren. Dat was, voor zijn gevoel, een
min aangename positie, die hem voorkwam niet noodzakelijk te zijn ter wille van een of ander groot belang,
waarom hij vrijheid meende te hebben, zich zelven althans van dit min aangename gevoel te mogen bevrijden.
In een persoonlijk afscheidswoord betuigde hij zoowel
aan de redactie als aan de lezers openlijk zijn dank voor
de toegenegenheid hem als medewerker geschonken.
Beide bood hij zijn broederlijke groete aan, met de bede,
dat alle arbeid in en voor het Koninkrijk Gods, en niet
het minst de Zondagsschool, rijkelijk mocht gezegend
worden.
165

Nog moeten we hier melding maken van een toespraak over de Zondagsschool den 2den Juli 1879 door
Gispen op het Zendingsfeest te Wolfheze uitgesproken,
en geplaatst in Zalsman's Jaarboekje voor 1880: „Laat
ons," zoo eindigde hij, „met al wat in ons is, de Zondagsschool bevorderen. God roept tot dien arbeid. Hij wil
niet dat we ledig staan op de markt, of het ons geschonken talent begraven. Het bevel des Heeren moet allen
dringen om wakende en werkende te zijn en daarin
getrouw bevonden te worden in de ure zijner ontzaglijke toekomst. En daarbij, de nood der tijden dringt.
We hebben geen oogenblik te verliezen. De vijand is
machtig en listig, en het eeuwig wel of wee van tienduizenden hangt er aan. Daarom de hand aan den ploeg
en niet omgezien, maar gewerkt, zoolang de dag duurt.
De Zondagsscholen moeten nog vertienvoudigd worden.
De gemeente des Heeren moet zich, vooral op dit gebied, meer hare roeping bewust worden. De Zondagsscholen moeten worden het eigen arbeidsveld der Kerk
en uit handen der particulieren overgaan in de handen
der gemeente. Die kinderen des yolks zijn ook kinderen
der kerk. Ze zijn gedoopt in den driemaal heiligen naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ze
zijn, rechtens en historisch, kinderen der belofte en
des verbonds. Daarom heeft de Kerk een heilige roeping ook op het gebied der Zondagsschool te vervullen.
Onder haar opzicht en tucht behoort de Zondagsschool
te staan, en niet als de priester en leviet mag de kerk
doen met al die verslagenen op den weg, maar ze moet
hen opnemen, verzorgen en aan hun eeuwige behoudenis arbeiden. Voor de Zondagsschool vragen we dan,
in naam des Heeren, uwe krachten. 0, onttrekt u niet
aan een arbeid, waartoe God alien roept, die Hij daartoe
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eenige gaven gegeven heeft. We vragen uw tijd. In
plaats van te wandelen op 's Heeren dag, gaat, en
werkt in Zijn wijngaard. Het zal uwe zaligheid heerlijk
maken reeds in dit Leven. We vragen uw geld, uw
invloed, bovenal uw vurig gebed ! 0, laat ons alien
werken, zoolang het dag is, opdat een navolgend geslacht den zegen der Zondagsschool rijkelijk geniete en
luide verkondige."
Verder vonden we in het Gedenkboek der Nederlandsche Zondagsschool-Vereeniging, uitgegeven bij gelegenheid van haar veertigjarig bestaan (1866-1906)
nog deze bijdrage van Gispen: „Evenals elk die, in
hooger of lager kring, geroepen is onderwijs te geven,
zoo wordt ook de onderwijzer of de onderwijzeres, op
de Zondagsschool onderwijzende, zelf onderwezen.
Want om goed onderwijs te geven is noodig, vooraf
zelf goed te studeeeren. Wie zijn onderwerp niet machtig
is, kan er niet goed over spreken. Hij kan woorden en
klanken uitgalmen, maar geen gedachten meedeelen,
die bij anderen gedachten opwekken, en hen tot nadenken stemmen. De taak van den onderwijzer, of van
de onderwijzeres, op de Zondagsschool is dan ook niet
alleen ernstig maar ook moeilijk. Die taak omvat meer
dan de kinderen een keer zoet te houden. De verborgenheden van Gods Woord moeten aan het kind
worden medegedeeld. Voorzoover dit kan en mag;
en op het middelpunt van geheel de Schrift: Jezus
Christus, moet altijd de aandacht des kinds gevestigd worden. Niet kinderachtig, maar kinderlijk moet
het onderwijs zijn. Om zoo te onderwijzen moet men
zelf kinderlijk zijn. Liefde tot het kind is noodig, maar
niet voldoende. Er behoort ook verstand toe, en, in
hooge mate, hetgeen men „tact" noemt. Ook dit is
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Gods gave. Daarom: hoe meer wij onze eigen onbekwaamheid voor die task beseffen en gevoelen, hoe
bekwamer wij zullen worden om haar, naar behooren,
to volbrengen."
Stond Gispen bier het beeld van zijn vroeggestorven
Zwolschen vriend Serne wellicht nog voor oogen ?
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11. VOOR DE JONGELINGSVEREENIGING.

Ook het Jaarboekje ten dienste der Christelijke Jongelingsvereenigingen in Nederland ontving nu en dan een
bijdrage van Gispens hand.
Zoo bevatte de zesde jaargang (voor het jaar 1879)
een opstel van hem onder den titel: Kennis, niet de
hoogste macht.
Hierin wordt eerst aangetoond dat er waarheid schuilt
in de lievelingsspreuk van de zonen der negentiende
eeuw: „Kennis is macht". 0, voorzeker ! Mannen te
warden in het verstand is de paging, mits men niet
vergete, dat dezelfde pen, die dezen eisch aan den Christen doet, ook schreef: „en kinderen in de boosheid".
Daar is eene kennis, die niet machtig maar „opgeblazen"
maakt. En opgeblazenheid is geen bewijs van sterkte
en geen kenmerk van macht. „Kennis is macht". Ja,
maar niet de hoogste macht. Daarenboven, machtig te
zijn en gelukkig te zijn is niet hetzelfde. Wat heeft de
mensch aan macht, zoo hij niet gelukkig is en niet gelukkig maakt ? Is de menschheid nu zooveel gelukkiger
dan voor driehonderd jaar ? Bij genoegzame eerlijkheid
van karakter en moed om de waarheid te spreken,
zouden vele zonen onzer eeuw, op de vraag: Zijt gij
gelukkig ? met Lucifer uit da Costa's fragment uit
Lord Byron's „Cain" moeten antwoorden: Neen! Dat
komt door de verheffing der kennis tot eene eenzijdige
macht, die eerst de ziel en daarna het geheele leven der
menschen in verwarring brengt.
Kennis is eene macht, groot en gezegend, zoo zij,
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in verband met andere machten, gebruikt wordt om
den mensch tot zijne bestemming te brengen, d.i. den
mensch te doen zijn een beelddrager Gods, in gerechtigheid en heiligheid. De Apostel Paulus spreekt in Filippenzen 4 : 7 van eene macht, die „alle verstand te boven
gaat". Die macht noemt hij „de vrede Gods, die harten
en zinnen bewaart in Christus Jezus". De macht om
harten en zinnen te bewaren is hooger macht, dan die de
kennis geeft. Want uit het hart zijn de uitgangen des
levens, en de zinnen moeten beheerscht worden of
zij heerschen, en als zij heerschen, gaat de kennis ten
laatste er onder. Er zijn menschen, die veel weten, en
toch slaven zijn van de laagste zinnelijkheid. Maar door
de macht van den vrede Gods worden harten en zinnen
bewaard. Ze zijn, om zoo te zeggen, krijgsgevangenen
binnen in ons. Ze zijn er wel, maar kunnen niet veel uitrichten, omdat eene hoogere macht hen in gevangenschap
houdt. De vrede Gods is eene macht boven den twijfel
des verstands, boven alle hartstochten, boven alle verzoekingen, boven smaad en lijden, ja boven den dood.
De met God bevredigde mensch zegepraalt ten slotte
over alles, en heerscht met koninklijke macht.
Kennis is macht, maar dan alleen duurzaam en gezegend, als zij geheiligd is door het geloof en het gebed.
0, vergeten wij het niet. Laat Neerlands Christelijke
jongelingschap het niet vergeten ! De tijdgeest richt vele
en groote verwoestingen aan, en heeft het vooral op
onze jongelingen gemunt. Laat hen bidden om den
geest des verstands, die ook een geest van de vreeze
des Heeren is. Een biddend mensch brengt niet zelden
met gebrekkige hulpmiddelen meer tot stand, dan een
ongeloovige met het uitgelezenste, dat hem ten dienste
staat. Onze jongelingsvereenigingen vooral, moeten op
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de rechten des gemoeds letten. Er moest meer hartelijkheid, meer vertrouwelijkheid, meer Christelijke openhartigheid zijn. Bij zoovele werkzaamheden, die het
verstand ontwikkelen, de kennis vermeerderen kunnen,
moesten er ook meer inniger samenkomsten zijn, waar
ieder, die er lust toe had, spreken kon van hart tot hart.
Neen, geen piétisme, geen methodisme, geen ziekelijke
mystiek op de bijeenkomsten onzer jongelingen! Maar,
ik bid u, noem met geen slechtklinkenden naam wat het
wezen en de verborgen kracht is van het Christelijke
leven, van den oprechten discipel van Jezus ! Er wordt
geklaagd, hier en daar, dat er doodigheid, achteruitgang, afneming van ijver en belangstelling in de Christelijke jongelingsvereenigingen is. Is de oorzaak ook
gelegen in afneming van geloof en liefde, van Christelijken levensernst en geestelijke kracht ? De oude garde
(vergeef mij die krijgskundige benaming) is vervangen
door een ander geslacht, verstandelijker misschien in
eigen schatting, maar ook Christelijker, meer beslist
tegen de wereld en voor Christus ?
Kennis is geen heilige, onvergankelijke macht, tenzij
zij het hoogste tot voorwerp heeft, namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Dan staat de kennis niet naast, niet
boven, niet tegen het geloof, maar maakt er een wezenlijk deel van uit. Het 'even is meer dan de kennis, maar
het eeuwige leven is to kunnen den eenigen, waarachtigen
God en Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft.
**
*

Den achtsten jaargang (voor het jaar 1881) vereerde
Gispen met een opstel: De Bijbel in de Jongelings-

vereeniging.
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Het is een treffend gezicht, een aantal jongelingen
vereenigd te zien, rondom een geopenden Bijbel!
Neen, dat zijn geen fijne kwezels, geen nagelbijtende
huichelaars, die jongelingen, die gelooven dat het woord
Gods het licht is voor hun pad en de lamp voor hunnen
voet. Zij zijn, zoo God hen zegent, op weg om flinke
mannen te worden. Want het beginsel der wijsheid, de
vreeze Gods, is in hen.
Zeker, de Bijbel kan misbruikt worden, misbruikt ook
in de jongelingsvereeniging, misbruikt onder allerlei
gedaante van godzaligheid. Maar noem eens wat op,
dat niet misbruikt kan worden; niet misbruikt is i ....
Laten we dus geen misbruik maken van het mogelijk
misbruiken van den Bijbel ! Want nietwaar ? in de jongelingsvereeniging komt de vraag naar de echtheid, de
ongeschondenheid, de juiste overzetting, de tekstcritiek
en andere kritiek niet te pas. Dat laten we aan de geleerden over.
In de jongelingsvereeniging doet men met den
Bijbel wat een gezonde jongen met een appel doet: er
in happen, dat het een lust is.
Wat zoudt ge wel van een jongen zeggen, die een heerlijken appel kreeg, en in plaats van er dadelijk de tanden
in te zetten, aan het onderzoeken en redeneeren ging
over den oorsprong, de soort, de samenstelling, den naam,
de geschiedenis, de schadelijke of gunstige gevolgen
van het gebruik der appels ? Zoudt gij u niet bekropen
gevoelen door den lust, om dezen wijsneus den appel uit
de hand te grijpen, en dien op te eten daar hij bij stond ?
In eene goede jongelingsvereeniging, die onder eene
goede leiding staat, maakt men weinig werk van de
geslachtsregisters, en slooft men zich niet of om de Chroniken met de Koningen overeen te brengen. Of Mozes
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alles geschreven heeft wat naar hem is genoemd, en
in welken tijd Daniel en Esther geschreven zijn; men
maakt zich met zulke vragen volstrekt niet druk.
Dat de genade particulier is, zal geloofd worden
door hen, die van gereformeerden huize zijn, en anderen
zullen gelooven, dat de genade niet particulier is. Allen
evenwel houden het daarvoor, dat alles genade is, en
dat we alleen door genade zalig worden. De kerkelijke
kwestie gevoelt men niet te kunnen oplossen, en laat ze
dus, in vredesnaam, maar rusten, en de kwestie van het
duizendjarig rijk stelt men daar altijd tot later uit. De
vraag naar de volmaakbaarheid der geloovigen kent men
slechts als eene zeer oude vraag, waarover al heel wat
gesproken en geschreven is; en zoo er iemand in het
midden komt met de verrassende mededeeling, dat hij
geen zonde meer doet, men neemt het voor kennisgeving aan, en hoopt, dat deze vriend mettertijd wel wijzer
zal worden.
In eene goede jongelingsvereeniging wordt de Bijbel
met eerbied gebruikt. Men gelooft, dat hij, in zijn geheel,
het levende woord is van den levenden God. Men beschouwt hem als de openbaring van God aan menschen,
waarin God ons alles zegt wat wij noodig hebben om
wel te leven en te sterven. Hij is voor ons het testament
Gods, dat in den dood en de opstanding van Jezus
Christus vast is en krachtig, en waarin God de erfenis
der eeuwige zaligheid aan arme zondaren vermaakt .. .
Zeer dwaas handelen zij, die letter en geest van eenig
geschrift, ook van de Heilige Schrift, tegenover elkaar
stellen, en dan, als diepzinnige denkers, uitroepen: om
de letter B eef ik niet; het is mij maar om den geest te
doen! ....
Neem eens aan, dat er ergens een goed mensch woont,
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die u voor een flink legaat in zijn testament zet. Wat
zoudt ge wel zeggen van den notaris, die op stuk van
zaken zeide: om de letter geef ik niet, ik houd mij aan
den geest ? De geest van het testament is, dat gij een
legaat krijgt. Maar hoe groot dat legaat zijn zal, dat is
de letter maar, daar houden verlichte christenen zich
niet aan; en men bood u eens de helft der som aan, die
letterlijk in het testament stond uitgedrukt. Zoudt gij
er genoegen in nemen, gij die zegt in de hoogste aangelegenheid des levens, ten aanzien van de eeuwige
erfenis, niet aan de letter, maar aan den geest u te houden ?
Neen, wij molten geest en letter niet tegenover elkaar
stellen. Wij moeten trachten de beteekenis van iedere
letter, van ieder woord, van iederen volzin, van elk
gedeelte der Schrift te kennen; om zoodoende den zin,
de meening, de bedoeling des schrijvers te vatten. Wij
moeten acht geven op het verband, op hetgeen voorgaat
en volgt. Wij moeten nagaan of we uit andere plaatsen
van denzelfden schrijver ook licht kunnen krijgen over
de plaats, die wij onderhanden hebben, en voorts
schrift met schrift vergelijken, en alles wat dienen kan
om ons den zin van hetgeen wij lezen te doen verstaan,
vlijtig ter hand nemen. Niet den Bijbel zoeken te verklaren uit een tekst; maar een tekst uit het geheel.
Dat is de ware wijze van handelen.
De Bijbel mag dus in de jongelingsvereeniging niet
vergeestelijkt worden, want dat is even onzinnig als
goud te vergulden. Met het zoeken van een dieperen
zin, eene waarheid achter de waarheid, houden frissche
knapen en jonge mannen zich natuurlijk niet op. Van
zoo iets wordt men sufferig en hoogmoedig; twee eigenschappen, die een jong mensch vooral niet passen . . . .
Als het er ons om te doen is om den Bijbel zoo te
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beschouwen en the) te gebruiken, dan zullen we hem
biddende gebruiken. En als we hem biddend gebruiken,
gebruiken we hem goed, en zal de vrucht van het gebruik niet uitblijven. Men zegt wel eens, dat ieder voor
zich het best weet wat hij met zijn woorden bedoelt.
De woorden des Bijbels zijn de woorden van den Heiligen
Geest. De Heilige Geest is dus de beste uitlegger van
zijn eigen woorden. Daarom moeten we onophoudelijk
om den Heiligen Geest bidden, dat Hij ons leide in
alle waarheid en de Geest in ons getuige, dat de Geest
in den Bijbel de waarheid is. Voor die getuigenis des
Heiligen Geestes gaat alle twijfelzucht op de vlucht.
Waardeert den Bijbel boven alles wat waarde heeft!
Als men mij aan de eene zijde al de boeken van de geheele wereld, in prachtbanden gebonden en verguld op
snee, en aan de andere zijde een Bijbel van f 1.25 vertoonde en mij voor de keus stelde: of al die kostbare
boeken, of dien eenvoudigen Bijbel: ik voor mij zou
den Bijbel kiezen.
En gib ?
**
*

Eindelijk citeeren we hier nog enkele gedeelten uit
een opstel in den dertienden jaargang (voor het jaar
1886): Menschelijkheid en Christelijkheid.
Niet het minst in den jongelingsleeftijd en op het
gebied der Jongelingsvereeniging komt de botsing
tusschen den mensch en den Christen telkens uit. De
oplossing tusschen die beiden te vinden, en zoo te
vinden, dat de Christen niet geschonden worde door den
mensch en de mensch niet door den Christen, is de
groote kunst en de altijd moeilijke levensstrijd. De jongeling is een mensch, een mensch in aanleg en bestemming,
175

een man in den dop; die, naar het schoone en diepzinnige
woord van Paulus, de heerlijkheid Gods is, gelijk de
vrouw is de heerlijkheid des mans. En nu heeft een
beroemd kerkleeraar gezegd: De ziel des menschen
is Christinne van natuur. En een ander kerkleeraar
heeft zijn lichaam verminkt, om geen last meer te
hebben van de aandoeningen, die tot de natuur van
den man behooren. Zoo worden de dingen verschillend
bezien. En zoo gebeurt het ook dat Engelsche en
Amerikaansche jongelingen een geheel andere voorstelling van het Christelijke jongelingsleven hebben dan
Nederlandsche, en dat de eene Nederlandsche jongeling over sommige dingen weder geheel anders oordeelt
dan de andere.
Wat jong is, speelt graag, zegt het spreekwoord. Hieruit zou volgen, dat een echte jongeling gaarne speelt. Hij
zal vermaak hebben in lichaamsoefeningen, in spelen
waar kracht toe noodig is en meerderheid kan verkregen
worden, of zijn denkvermogen zich door ontwikkelt. Hij
ravot gaarne met zijn broers, stoeit met zijne zusters,
en heeft er zelfs niet op tegen dat vriendinnetjes zijner
zusters merle stoeien. In den regel houdt hij zeer veel
van zijne moeder, maar zoo hij gelegenheid heeft om
een bekoorlijk nichtje naar huis te brengen, laat hij,
zonder eenig gewetensbezwaar, zijne moeder alleen
zitten, en hoop klopt hem het hart als de ure daar is,
waarop hij vader en moeder verlaat, om zijne vrouw
aan te hangen.
Ook op dezen regel zijn echter uitzonderingen. Er
zijn jongelingen, op wie men bijna het andere deel van
het spreekwoord : wat oud is knort graag, zou kunnen
toepassen. Zij kunnen zeuren uit den treuren. Aanmerking hebben zij op alles. De predikanten zijn niet
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ernstig genoeg, de oudere Christenen niet vroom genoeg, de Jongelings-vereenigingen deugen niet, de eene
omdat zij te gereformeerd, de andere, omdat zij niet
gereformeerd genoeg is. Zien zij anderen stoeien, ze
schudden bedenkelijk het hoofd en zeggen: onbetamelijk, wereldsch! Lichaamsoefeningen achten zij verboden, omdat een mensch zich dan moedwillig in gevaar
begeeft. Dammen en schaken, o foei, zou een Christen
met zulke dingen den tijd dooden ! Mag ik u een sigaar
presenteeren ? Dank u, het rooken is mij tot zonde geworden, of: Beef het geld dat gij met rooken vermorst
liever aan de arme Heidenen! Er zijn onder dezen diepe
denkers, die de moeielijkste vraagstukken der godgeleerdheid in vijf minuten kunnen oplossen; asceten, die
geen meisje durven aanzien, om het te begeeren; teere
constituties, die met pepermunt en eau-de-cologne in
den zak loopen; wereld- en menschdomhervormers,
die roeping gevoelen tot een grootsche taak. Kortom,
jongelingen, in wie de menschelijkheid geheel schijnt
vernietigd te zijn door de Christelijkheid.
Zijn laatstgenoemde jongelingen nu zooveel Christelijker dan de eerstgenoemde, meer natuurlijke soort ?
Het is niet onmogelijk. Wellicht werkt de genade
reeds zoo krachtig in hen, dat zij kunnen zeggen: Ik
ben met Christus gekruist; en zijn ze reeds zoo zeer
rijp voor het leven in de eeuwige heerlijkheid, dat hun
leven op aarde een dagelijksche navolging Christi is.
Maar het is ook mogelijk, dat dit rigorisme niets
anders is dan onnatuurlijkheid, gevolg van velerlei oorzaken, die in de opvoeding, de invloeden van anderen, of
in het karakter en den persoonlijken aanleg gegrond zijn.
We moeten dus zeer voorzichtig zijn in het oordeelen
en voor lichtvaardige uitspraken ons wachten. Waren
12 Gispen.
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wij volmaakt, er zou tusschen menschelijkheid en Christelijkheid geen botsing meer voorkomen, geen strijd meer
bestaan. Nu we echter onvolmaakt zijn, blijft er nets
anders over dan er naar te trachten, dat onze menschelijkheid Christelijk en onze Christelijkheid menschelijk zij.
Daartoe is, voor alle dingen, noodig, dat wij een juist begrip hebben, zoowel van den mensch als van den Christen.
Hoe komen wij aan zulk een juist begrip ?
Door aanhoudend en veel in den Bijbel te lezen.
De Bijbel alleen geeft ons eene volmaakt ware voorstelling van alles. Daardoor is hij een lamp voor onzen
voet en een licht op ons pad, en houdt de jongeling zijn
pad zuiver als hij het houdt naar dit Woord. De Bijbel
leert ons den mensch kennen zooals hij is, in allerlei
levensomstandigheden, in hoogen en lagen kring, naar
alle zijden van zijn wezen. Er evenzeer leert ons de
Bijbel den Christen kennen, zooals hij is, maar ook zooals hij wezen moet.
Wij moeten dus beginners met te erkennen, dat er
zoowel menschelijkheid als Christelijkheid bestaat en
dat dit tot allerlei botsingen in ons en rondom ons aanleiding geeft. Deze erkentenis ligt ten grondslag aan het
bestaan van „Christelijke" Jongelingsvereenigingen. Dat
bijvoegelijk naamwoord: „Christelijke" beteekent niet
lets negatiefs, maar jets positiefs. Het wil niet blootelijk
zeggen, dat men niet drinkt, niet vloekt, niet onkuisch
is, niet den schouwburg bezoekt, niet mededoet in
allerlei onzedelijke, menschverlagende bedrijven. De
humanist, die den val loochent, doet dit ook niet. „Christelijke" Jongelingsvereeniging drukt jets positiefs uit;
een beginsel en eene levensrichting, uit den Christus
voortvloeiende en op Hem gegrond. Strikt genomen is
een Christelijke Jongelingsvereeniging eene vereeni178

ging van jongelingen, die christenen zijn. Die christenen,
zijn, omdat zij, door 't geloof, lidmaten van Christus en
alzoo Zijner zalving deelachtig zijn; die Zijnen naam
belijden; zichzelven, als een levend dankoffer, Hem opofferen; met een goed geweten strijden tegen de wereld,
den duivel en hun eigen vleesch (gevallen menschelijkheid) en in de zekerheid leven dat ze hiernamaals, met
Christus, over alle creaturen zullen heerschen . . . .
Practisch volgt hieruit, dat een Christelijke Jongelingsvereeniging nooit aantrekkelijk zal zijn voor zuiver
wereldsche jongelingen. Richt eene zoogenaamde Christelijke societeit op, en de ondervinding zal u leeren, dat
gij uw doel misloopt. Want Of het Christelijke zal de
wereld afstooten, of de societeit zal het Christelijke tot
een zeer klein minimum herleiden, en ernstige, Christelijke jongelingen van haar verwijderen.
Een Christen, een Christelijke jongeling te zijn, is
de ernstigste zaak van de wereld. Wie dat hoopt te zijn,
moet zichzelven verloochenen. Zijn menschelijkheid
komt, van stonden aan, onder de heerschappij der Christelijkheid en dit leven wordt hem een gestadige dood.
Laat ons daarom altijd bedenken, dat menschelijkheid en
Christelijkheid nooit gelijk-op kunnen bestaan. De menschelijkheid moet er onder. Niet omdat zij menschelijk
is, maar omdat zij gevallen is, zoo diep gevallen, dat
het waarachtig goede, in eeuwigheid uit haar niet meer
kan voortkomen. Gelukkig de jongeling, die voelt dat
hij maar een mensch is, en dagelijks bidt om genade,
om een Christen te worden. Gelukkig de jongeling, die
zijne menschelijkheid den Heere overgeeft, opdat hij
een mensch Gods zij, tot alle goed werk volmaaktelijk
toegerust.
**
*
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Het lijkt ons wel gewenscht, hieraan nog toe te voegen
dat de Nederlandsche Bond van Jongelingsvereenigingen op Gereformeerden Grondslag destijds nog
niet bestond; alsook, dat Gispen in Zwolle bevriend
was met den heer Serne, den president der Christelijke
Jongelingsvereeniging aldaar, die in 1867 een keurige
studie had geschreven over „de Christelijke Jongelingsvereenigingen; hare geschiedenis, werkzaamheid en
vruchten; vooral met betrekking tot Nederland." Hij
overleed 19 Januari 1879. Aan zijn geopende groeve
sprak Gispen: „Ik dank God, dat ik op mijn levensweg
Serne heb leeren kennen". Zie ook het „in memoriam"
aan hem gewijd onder: „Zondagsschool".
Ook na de oprichting van den Gereformeerden Bond
schoof Gispen zijn sympathie voor de algemeen-christelijke Jongelingsvereeniging nooit onder stoelen of
banken. Zoo schreef hij nog in het Gedenkboek bij het
50-jarig bestaan van Excelsior (1901): „Geboren uit
de nawerking van de geestelijke opwekking, waarmede
ook Nederland in de eerste helft der 19de eeuw, zoo
rijkelijk gezegend werd, mist Excelsior confessioneele
belijndheid en kerkelijk beginsel. Dat is nu eenmaal
zoo en niet anders ! En voor een jongelingsvereeniging nog
niet zoo geheel of te keuren. Het latere leven, het leven
van den man, brengt genoeg strijd en moeite mee, vanwege
moraal, critiek en polemiek. Laat de jongeling zich verheugen in Christelijke vriendschap, en in al het goede,
dat in de ware wijsheid, de vreeze des Heeren begrepen is."
Dat de Gereformeerde Jongelingsvereeniging juist
bedoelt zich te oefenen voor dien strijd in het latere leven,
schijnt hier aan Gispens aandacht te zijn ontgaan.
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12. DE GEZANGENKWEST IE.

't Was in den vierden jaargang der Stemmen voor
Waarheid en Vrede, destijds onder redactie van Ds
L. Tinholt, dat Ds A. Brummelkamp, docent aan de
Theologische School te Kampen, onder dagteekening
van 14 Januari 1867, aldus reageerde op wat Ramanah
geschreven had over den Gezangenstrijd in de Afscheiding: „Het is niet het zingen van een gezang dat
ons bezwaart. Gelijk gij het daar ter neer stelt, komt
het voor, alsof wij bezwaar hadden in hetgeen waartoe
de Apostel ons Coll. III : 16 nadrukkelijk opwekt, dat
de heiligen onder het oude en nieuwe verbond steeds
hebben gedaan en dat ook de Nederl. Kerk steeds gedaan had. Neen, niet in 't zingen van een gezang hadden
wij bezwaar, maar in 't zingen van een kwaad gezang;
of om meer juist te spreken: in het wettigen ten kerkelijken
gebruike van een bundel, waarin goed en kwaad, waarin
vergif en spijze dooreengemengd zijn, en zoo dooreengemengd, dat het dikwerf zeer moeyelijk is te onderscheiden
wat goed en wat kwaad is. Ik herhaal het: niet het zingen
van een gezang, maar het zingen van een kwaad gezang;
het gebruiken en wettigen van een gezangboek, dat ons
wederrechtelijk opgedrongen wordt en daarenboven opgedrongen door een kerkbestuur dat Gods eer en waarheid laat vertrappen, dat is het waar wij tegen hebben".
Ds L. J. van Rhijn en Mr H. J. Koenen mengden
zich in dit debat, wat in 1869 ten gevolge had een openbare brief van Ds Brummelkamp aan Ds van Rhijn,
waarin o.m. dit stond te lezen: „Dat het vooroordeel
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meer en meer wijke, en de Christen ook in Nederland
begrijpe, dat gezangbundels alle eeuwen door in de
Kerk gevonden werden; dat zij bij het godvruchtig gemoed steeds zeer geliefd waren; en dat de Afgescheidenen
zich weldra in een uitnemenden bundel mogen verheugen is mijn vurige wensch".
Dit vurig verlangen van Professor Brummelkamp
naar een beteren gezangbundel ontmoette bij sommigen
in de Christelijke Gereformeerde Kerk weerklank, bij
anderen tegenstand.
Tot de voorstanders behoorde ook Gispen. En in
1875 in De Bazuin bezig aan een artikelenreeks over
„Ons Kerkbestuur", laschte hij daar op 29 Januari,
12 en 19 Februari ook een en ander in omtrent de Gezangenkwestie. Dr J. H. Gunning J.Hzn gaf er de
navolgende korte uittreksels van weer:
„Werd mijne begeerte vervuld, dan luidde dit artikel
(Art. 69 D.K.O.) spoedig aldus: „De Gemeente gebruikt in de openbare godsdienstoefening, behalve de
psalmen, de gezangen, die achter de psalmen, in de gewone kerkboeken gevonden worden. Het gebruik van een
door de Synode goedgekeurde verzameling van geestelijke
liederen, wordt in de vrijheid der gemeenten gelaten . . . .
Daarbij, welke deugden en voortreffelijke hoedanigheden de Nederlandsche Gereformeerden ook mogen
bezitten, zangerig zijn ze, over het algemeen, niet en
van kerkmuziek hebben we weinig begrip . . . . Vooral
in godsdienstige gebruiken zijn we behoudend . . . .
Daarbij heeft de gezangenstrijd zich to kwader ure met
de Afscheiding verbonden, zoodat velen, heden ten
dage, nog in den waan verkeeren, dat de Afscheiding
ontstaan is om de gezangen . . . .
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Onze Hervormde broeders, die ons over onzen antigezangengeest telkens hard vallen, hebben daartoe,
geloof ik, weinig recht. Onze oudjes hebben dien geest
medegebracht uit de Hervormde Kerk, gelijk de meeste
dingen, die we anders zouden wenschen . . . . Uit mijne
kindsheid herinner ik mij nog zeer goed, dat de toenmalige, beroemdste vertegenwoordigers der orthodoxie
in de Herv. Kerk o.a. kenbaar waren aan het niet laten
zingen der gezangen, of wel, daar zij verplicht waren ze
in de openbare godsdienstoefening te gebruiken, nooit
meer dan een vers in elken dienst opgaven en wel het
kleinste, dat er te vinden was, waarbij ze dan, hetzij
door zelf niet mee te zingen, of door een of ander woord
of teeken, hunne afkeuring te kennen gaven, om aan de
gemeente te doen gevoelen, dat ze het gedwongen deden.
Een gezangetje te zingen, was dan ook een bewijs van
een flauw, oppervlakkig en liberaal Christendom . . . .
Zoover mij bekend is, heeft slechts een der eerste afgescheiden leeraars zich tegen de gezangen verklaard,
en hun inhoud als kettersch veroordeeld, van oordeel
zijnde, dat men zulke „algemeene hoerenliederen"
moest uitroeien . . . .
De alles beslissende vraag is, of het gebruik in de
openbare godsdienstoefening, van andere dan in den
Bijbel voorkomende gezangen, met het formeel beginsel
der Gereformeerde Kerk, de Heilige Schrift, den 6enigen
regel van geloof en wandel, strijdt. Naar mijn meening
is dit niet het geval. De Heilige Schrift spreekt van
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, waarmee
de gemeente zich moet stichten en de geloovigen elkander vermanen (Efeze 5 : 19; Coll. 3 : 16). Dat de
Gereformeerde Kerk het ook nooit zoo verstaan heeft,
blijkt uit hare daden . . . .
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Het is niet in strijd met het formeel beginsel der Gereformeerde Kerk, om in de openbare godsdienstoefening andere dan in den Bijbel voorkomende psalmen
en gezangen te gebruiken, wijl zij formulieren bij de
bediening der sacramenten heeft gevoegd en formuliergebeden heeft voorgeschreven om de eenheid en opbouwing der gemeente te bevorderen.
Ook onze Kerk heeft, door hare Synode, het gebruik
van gezangen nevens de psalmen nooit ongeoorloofd
verklaard. Toen op de Synode van 1866 een verzoek
ter tafel kwam om eene Commissie te benoemen tot het
verzamelen van een bundeltje gezangen tot gebruik bij
de openbare godsdienstoefening, heeft de Synode, na
ernstige overweging, het niet raadzaam geacht het verzoek toe te staan. Let wel ! niet raadzaam; derhalve niet
ongeoorloofd ! Mitsdien, gezangen te gebruiken nevens de
psalmen, in de openbare godsdienstoefening, is nOch
met Gods Woord, nOch met het beginsel der Gereformeerde Kerk in strijd . . . .
Waarom heeft de Kerk dan geen gezangen ? Te zeggen: gezangen zijn altijd in tijden van afval en verval ingevoerd, is geen afdoende reden; elk, die ooit een boekje
over Kerkgeschiedenis gelezen heeft, is van het tegendeel overtuigd. Zonder twijfel is het psalmgezang uit
het Oude Verbond in het Nieuwe overgegaan; maar
hieruit of te leiden, dat de Heilige Geest in de dagen
des Nieuwen Verbonds zich met geen dichtkunst meer
bemoeit en in dit opzicht onder de bedeeling der vervulling hariger bedeelt dan onder de bedeeling der
belofte, ware een al te gewaagde veronderstelling.
Paulus althans schrijft niet aan een bijzonder persoon,
maar aan de gemeente, dat zij geestelijke liederen moet
gebruiken. Hoe kan ze dat nu, als ze er niet zijn, en hoe
184

kunnen ze er zijn, als ze niet gemaakt worden ? Godsdienst en Poezie zijn niet te scheiden. Ik noem slechts
de namen van Ambrosius, Gregorius en Luther ten
bewijze, dat de oorsprong der gezangen in Christus'
gemeente niet in afval en dwaling moet gezocht worden
en dat het woord van Paulus: „Zingt den Heere in
uw hart" niet opgevat moet worden: zingt niet. Hebben
nu de ketters het Christelijk volksgezang bedorven door
hunne liederen te gebruiken tot verbreiding hunner leer,
hoeveel te meer is het de roeping der Kerk om door
goed en degelijk gezang de ware leer te verbreiden ! Men
bedenke dit wel. Zooals de zaak nu staat, kunnen wij
geen enkel Nieuw-Testamentisch denkbeeld in het
kerkgezang uitdrukken, tenzij dan in het windsel des
Ouden Verbonds . . . .
Wat hebben we voor het Avondmaal, voor de bevestiging van nieuwe leden, voor de Doopsbediening,
voor de Christelijke huwelijksinzegening, voor de inzegening in kerkelijke ambten, voor vaderlandsche en
kerkelijke gedenkdagen, voor onze kerkelijke bijeenkomsten ? Ik vraag slechts . . . .
En waarom achtte de Synode van Amsterdam het
dan niet raadzaam in die behoefte (aan Christelijke gezangen) te voorzien ? Ik weet het niet. Zij heeft het
niet gezegd, en dit blijft dus een raadsel. Ik gis echter
uit vrees voor tegenstand en die vrees is niet ongegrond.
Niet gaarne zou ik zien, dat de (Ned. Herv.) bundel
van evangelische gezangen door ons overgenomen
werd. Niet alleen om het vooroordeel, maar ook om
den geest van meer dan een gezang, en het onpoétische
van sommige uitdrukkingen, omdat die bundel, zooals
hij daar ligt, niet is een afspiegeling en uitdrukking
van wat tegenwoordig in de Christelijke gemeente ge185

dacht en doorleefd wordt. Maar de keurigste liederen
— en er zijn heerlijke in — uit lien bundel, vermeerderd
met liederen van Lodensteijn, Voet, Sluiter, Bilderdijk,
ten Kate, de Liefde. Bij alien is wat te vinden, en vertalingen van Luther, Malan en zoo, waren ook niet te
versmaden. Nu weet ik wel, er kunnen vele bedenkingen tegen ingebracht worden. Het is de tijd nog niet,
zegt de een, en de ander zegt : we hebben het zoolang
zonder gezangen gedaan, terwij1 een derde als zijne
vrees in 't midden brengt, dat het de moeite niet meer
waard is, wij1 het toch spoedig met de kerkgenootschappen zal afloopen. Doch ik vraag: zou de tijd daartoe wel ooit komen, als hij er nu nog niet is, en is dit
dan de ware opvatting van onze roeping, dat we in ons
kerkelijk leven een Egyptische versteening gelijken;
of zou zulk een taak aan het jonger geslacht beter vertrouwd zijn dan aan de mannen van leeftijd, ernst en
ondervinding, die God ons nog gespaard heeft, en die
een algemeen vertrouwen genieten in de Kerk ? En als
morgen de jongste dag er is, zal het beter zijn, dat we
heden ons talent in de aarde begraven, dan dat we er
nog een dag winst mee doen ?"
* *
*

Zooals wel te begrijpen is, beleefde Gispen van deze
uitspraken niet enkel vreugde. 't Regende klaag- en
dreigbrieven in z'n brievenbus, en de verslagenheid
over zijn „geestelijke inzinking" was groot. Maar Ds
L. Lindeboom van Zaandam nam het voor hem op,
en schreef in De Christelijke Gereformeerde Kerk,
2e druk, 1875, blz. 42: „Ons Kerkgezang is weinig geschikt om de stichting te bevorderen. Wij erkennen 150
psalmen, en zingen er . . . . nog Been 30. Voor een goed
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deel ligt dat aan de zangwijzen. Herziening daarvan
zou Been weelde zijn. En de berijming — inderdaad,
er zijn wel psalmen en verzen, welker berijming naar
vorm en inhoud te wenschen overlaat. En — noch in
de lijdensweken, noch op de Chr. feestdagen, noch bij
het Avondmaal kan de Gemeente de waarheden des
Nieuwen Testaments zingend belijden en er zich mede
stichten. Hoe langer hoe meer wordt het ons duidelijk
dat, even rechtmatig als de afkeer is van een groot deel
der z.g. Evangelische gezangen en haar gedwongen invoering, de traditioneele antipathie tegen „gezangen"
bij velen in onze kerk ongeestelijk, tegen Gods Woord
strijdende, en het geestelijk leven schadende is. Vooral
nu br Gispen in zijn „Ons Kerkbestuur" ook de onmisbaarheid van een bundel geestelijke liederen heeft
betoogd, en daarover is hard gevallen, is het ons eene
behoefte, ter wille van waarheid en broederlijke liefde
en het belang der Kerk, hem openlijk onze instemming
te betuigen. De artikelen, die in De Bazuin tegen
Gispen's artikelen zijn geschreven, kunnen niet anders
dan ieder die en waarheid en vrede bemint, bedroeven;
zich zelven oordeelende zijn ze den waarlijk gemoedelijken en verstandigen leden een bewijs te meer, voor de
met groote uitspraken afgekeurde zaak. Bij nadenken
zullen die schrijvers zelven wel het ongepaste van zulk
een behandeling eener gewichtige zaak erkennen; de
liefde doet ons dat hopen. Is het nu nog niet, lang zal
het toch niet meer kunnen duren, of de Synode zal
over geestelijke liederen moeten handelen. Al waren het
alleen maar de Zondagsscholen, die het noodig zullen
maken. Waarom zullen wij niet door een goed bundeltje
een min verkieslijk allerlei voorkomen ?"
Gispen zelf heugde de ondervonden bejegening na
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drie jaren nog zoo, dat hij er den 22sten Maart 1878
aan zijn vriend in Jeruzalem dit van vertelde: „Gij weet,
mijn vriend ! wat mij zelf wedervaren is, toen ik eens de
stoutheid had van to beweren, dat het gebruik van Christelijke gezangen in de openbare samenkomst der gemeente, in beginsel niet ongereformeerd en in vele opzichten wenschelijk is. Als een gevallen morgenster ztg
men mij, in de tien provincial des koninkrijks, van den
kerkhemel in de diepte ter neer slingeren. Op sommige
kansels werd tegen mij gewaarschuwd. Anderen wierpen
mijn portret op het vuur. In het kerknieuws werd op
mijn misdaad gezinspeeld. En die mij kenden en liefhadden zeiden: „och, Gispen meent het zoo kwaad niet,
maar hij is tegenwoordig wat van zijn hart af". En toch
weet ik, dat zeer vele predikanten en gemeenteleden
dezelfde behoefte met mij gevoelen en hartelijk sympathiseeren".
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13. DE AFSCHEIDING.

In onze paragraaf „Aanraking met Groen" maakten
we reeds melding van Gispens opstel over de Afscheiding, in het Jaarboekje van 1874. We komen er nu nog
even op terug. Het is verdeeld in 4 paragrafen.
I. In 't verleden ligt het heden. „De kerkelijke toestanden van thans hebben zich uit die van toen ontwikkeld. Men stond in Nederland niet voor een bepaald feit, waarin een groot beginsel was neergelegd,
zooals b.v. in Schotland. Ook waren er geen bekwame
en gevierde leeraren en oudsten, die de schare voorgingen en leidden. Veeleer moet de toenmalige toestand
vergeleken worden met een samengesteld ziektegeval.
Geen arts durfde het aan. De crisis was geheel aan zich
zelve overgelaten."
II. Het begin en het beginsel. Wat de acte van Afscheiding betreft lezen we bier: „Of het verstandig was
zulk eene acte te teekenen en zich formeel of te scheiden
van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, is
een vraag, tot welker juiste beantwoording de tijd wellicht nog niet gekomen is. Zeker is, dat het beginsel,
waarop de onttrekking aan de macht der onwettige kerkbesturen steunde, bijbelsch en Gereformeerd is. Ook in
de 17e eeuw hebben de Gereformeerden in Holland zoo
gehandeld, en afzonderlijke kerkelijke bijeenkomsten
gehouden, tot aan den val van het remonstrantisme. De
beweging ontstond niet uit berekening of een vast, te
voren beraamd plan. En hoeveel onwaars en onheiligs
er zich ook onder mengde, hoe verschillend ook in
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neven-omstandigheden de beweging was te Genderen,
te Hattem, te Drogeham, te A lmkerk, men had overal
slechts een doel: handhaving der Gereformeerde leer;
vrijmaking der Gereformeerde Kerk".
III. De wijzen en de edelen. „Al wat aanzienlijk was
door geboorte, geld of geestesgaven, keerde zich, met
grooten weerzin, tegen de Afscheiding. En zij hebben
in dien weerzin volhard, tot op dezen dag. Wel waren
er nog enkelen, die sympathie betuigden voor de afgescheidenen, maar zij betreurden niettemin de afscheiding. Slechts een enkele gegradueerde voegde zich
bij de afgescheidenen. Dat het kerkelijk leven der nu
vrij geworden gemeente hierdoor een eigenaardigen
plooi kreeg, is voor elk menschenkenner licht te begrijpen. De bittere bejegening, die de afgescheidenen
in alle maatschappelijke betrekkingen te beurt vielen,
de zware vervolgingen, die zij van eene liberalistische
regeering en eene geliberaliseerde Kerk ondervonden,
staalden hun moed, versterkten hun geloof, en spoorden
hen hoe langs zoo meer aan tot ijver en getrouwheid in
de zaak des Heeren; doch droegen er ook onwillekeurig
toe bij om in uitersten te vervallen, en eene zekere
hardheid, iets onverkwikkelijks in den vorm te weep te
brengen, dat ongetwijfeld veel nadeel aan de goede zaak
gedaan heeft en nog doet. Trees voor de vervolging,
liefde tot de eer der menschen, kleingeestige berekening
van de nadeelige gevolgen, voor zich of zijne kinderen,
heeft er zeker velen verleid, om zich te onthouden van
eene daad, die voor verstand en geweten, als plichtmatig somtijds duidelijk was. Een voorname reden evenwel, waardoor het voor wijzen en edelen, die evenals
de afgescheidenen tegen het beginsel van het liberalisme,
het beginsel des geloofs stelden, niet goed scheen zich
190

met de afgescheidenen to vereenigen, ligt in iets dat
menschen niet kunnen uit den weg ruimen. Ook in
dit opzicht heeft God zich in de geschiedenis geopenbaard. De groote godsdienstige beweging, die, in de
eerste helft onzer eeuw, door heel Europa de harten
aangreep, droeg niet alleen een nationaal karakter, maar
zelfs een, ik mag wel zeggen, standseigenaardigheid.
Onder de kleine burgerij en op het platteland waren het
de „oude schrijvers", die de harten voor het geloof en
het leven der vaderen weer in geestdrift deden ontgloeien. In de hoogere kringen, en bij de aristocratie
des verstands, vonden die oude lui Been zoo gunstig
onthaal. Daar begreep men, van het begin af, dat de
oplossing van de kerkelijke kwestie niet lag in den blooten terugkeer tot het oude. De mannen hadden niet
tevergeefs taal, geschiedenis, uitlegkunde, rechten, enz.
bestudeerd, en de vrouwen voedden haar geest met gemoedelijke geschriften, vaak van vreemden oorsprong,
waardoor het gevoelsleven meer dan het leven des verstands werd gevoed, en de geest in eene methodistischchiliastische richting, naar het duizendjarig rijk en de
wederkomst des Heeren werd heen gevoerd. Dit veroorzaakte noodwendig beperkte belangstelling in den
tegenwoordigen staat der kerk. Alle kerken toch hebben
eene menschelijke zijde, en van niet eerie gemeente kan
men zeggen, dat zij volmaakt is. Ziedaar het verschil
in geestesrichting, dat op den gang der kerkelijke aangelegenheden van zoo grooten invloed geweest is. Bij
de afgescheidenenen vond men den krachtigen geest
van de oude Gereformeerden. Forschheid van uitdrukking, leerstellige bepaaldheid en afgerondheid der
begrippen, consequente doorvoering van een beginsel,
aan de wereld bekend gemaakt in ongecultiveerde
191

vormen van prediking en eeredienst, door mannen vaak
die nooit academie of seminarie bezocht hadden, en
dat alles gedrukt door de veroordeeling der publieke
meening; voorwaar, het verschil in geestesrichting was
en is te groot, om een vereenigd kerkelijk streven vooralsnog mogelijk te achten".
IV. De afscheiding en de Christelijke Gereformeerde
Kerk. „De naam: Christelijke Gereformeerde Kerk, is
door de afgescheidenen gemeenschappelijk aangenomen
op de synode van Middelburg Anno 1869. Al de Prov.
Synoden hadden een voorstel om in een legale, d.i.
wettelijke verhouding tot den Staat te komen, met een
door alien gewilden naam. De Docent Van Velzen adviseerde dat de Kerk zich zou bekend maken bij de
Regeering als: de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland, en zie, de synode vereenigde zich met dit
advies; de lang bestaan hebbende scheuring tusschen de
gemeenten, die tot nu toe als Christelijke Afgescheidene
Gemeenten bekend waren, en die zich vroeger gereformeerde gemeenten onder het kruis, laatstelijk alleen
gereformeerde gemeenten genoemd hadden, werd geheeld; de Regeering maakte niet het minste bezwaar om
dien naam te erkennen, en in het volgende jaar was de
Christelijke Gereformeerde Kerk in eene legale houding
tot den Staat, volgens de wet van 1853, en staat zij in
dezelfde betrekking tot den Staat, als al de overige in
het Rijk bestaande kerkgenootschappen.
Ook in deze geschiedenis is God. Jaren lang had men
er naar gestaan om, zoo als men het noemde, als kerk
erkend te worden door den Staat. Jaren lang was men gegestuit op het woord: gereformeerd. De Regeering wilde
met dien naam niet erkennen; de gemeenten wilden
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dien naam niet afstaan. Toen het 's Heeren tijd was,
ging alles zonder slag of stoot. En op die Synode van
Midclelburg geloofde en teide men: dit is van den Keen
geschied, en het is wonderlijk in onze oogen ! Het was God,
die, door den dienst van den oudsten der leeraren aan
de Theologische School, medestrijder en lijder met de
jaren lang verdrukte, afgescheiden gemeenten, aan die
gemeenten den naam teruggaf, die haar wezen uitdrukt, en voor de gansche natie de aanwijzing moet zijn,
dat zij een historische voortzetting is van de kerk der
martelaren, de Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland.
Gering en van kleine kracht staat daar nu de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, met haar ruim
honderd duizend leden, haar meer dan twee honderd
leeraren, haar Theologische School met vijf leeraren,
en met vele lagere scholen, met haar roem en haar kruis,
als arm en toch velen rijk makende. In hare geschiedenis
is de gemeente en het gemeenteleven ontwikkeld, en
heeft zich, voor tijdgenoot en nakomeling, eene nieuwe
gedachte uitgesproken. De gedachte namelijk, van geheele onafhankelijkheid van Jezus' gemeente tegenover
den Staat. De vervolgingen, waaraan de eerste afgescheidenen zich zagen blootgesteld, waren satanisch,
en de eisch, tot afstand van alle stoffelijke voorrechten
der Gereformeerde Kerk, in elk opzicht onrechtvaardig.
Maar God heeft daardoor ook Zijn raad vervuld en het
getoond, dat Zijne wegen hooger zijn dan de onze. Alle
pogingen on stoffelijken onderstand van den Staat to
verkrijgen, mislukten tot op den huidigen dag, en de synode van 1872 heeft als beginsel het uitgesproken: geen
geldelijke ondersteuning van den staat behoort de gemeente des Heeren to eischen. Eene kerk, die zulk een
13 Gisp en.
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beginsel metterdaad vertegenwoordigt in de tegenwoordige maatschappij, zou alleen daarin een bestaansrecht
hebben, dat niemand haar op goede gronden betwisten
kan. Indien zij maar leeft, zal de zaak van hare geboorteacte ook wel in orde komen. Van twee beschuldigingen
zal de Christ. Geref. Kerk zich echter niet kunnen
zuiveren. Vooreerst, dat zij de synode in den Haag niet
erkent als een wettig, gereformeerd kerkbestuur, en
ten andere, dat zij bestaat, alleen door de kracht die
God verleent, in de offervaardigheid harer leden."
In het Jaarboekje voor het jaar 1875 schreef Gispen
nog over Drie Gedenkdagen in 1874: 't Kroningsfeest,
Leidens ontzet en het veertigjarig jubileum der Afscheiding. Laatstgenoemd opstel begint aldus: „Moeilijk
zal men, uit de nieuwste kerkgeschiedenis, behalve de
Vrije Kerk van Schotland, eene tweede Kerk kunnen
aanwijzen, die uit zoo geringe beginselen ontstond, en
in weerwil van den veelzijdigen tegenstand, en de maatschappelijke geringheid van de meesten harer leden, zoo
groot eene uitbreiding verkreeg, in een betrekkelijk
kort tijdsbestek. Velen hebben dit niet verwacht en
wellicht ook niet gewenscht. Maar de Almachtige zegt:
1k zal werken, en wie zal het keeren ?"
Dezelfde gedachte sprak Gispen in 1875 uit bij de
herdenking der afzetting van Brummelkamp to Hattem.
Aan de toen door hem gehouden toespraak zij nog het
volgende ontleend: „De oude lieden, die voor een
veertigtal jaren zich hebben overgegeven en toegewijd
aan den Heere, en voor de waarheid en het recht van
's Heeren gemeente hebben geleden en gestreden, sterven
langzamerhand weg, zoodat het getal van levende getuigen dagelijks kleiner wordt. En van de mannen die
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de voorgangers geweest zijn in de Scheiding, zijn ons, in
Nederland, nog slechts twee overgebleven: onze Van
Velzen en Brummelkamp, en hunne vergrijsde schedels
verkondigen reeds, dat de last der jaren op hen drukt.
Vurig wenschen we en hartelijk bidden we, dat we nog
lang in hun bezit ons mo lten verheugen, dat ze nog lang
de sieraad en kroon onzer kerk zullen blijven, maar
zekerheid hebben we van geen dag des levens, en op
het onverwachts kunnen ook zij ons ontvallen. En met
hen leven nog enkele ouden, hier en elders, die zich in
dien tijd waarlijk geheel overgegeven en toegewijd hebben, met woorden, niet alleen, maar in kracht; toegewijd
met hun goeden naam, hun geld en goed, met hunne
maatschappelijke betrekking, met alles wat zij waren en
hadden; mannen en vrouwen, die in waarheid de keus
van Mozes hadden gedaan, om liever met het yolk Gods
kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd te genieten, wat in hun oog eene genieting der zonde was.
Bij de onmiskenbare verslapping van den ijver voor hetgeen waar is en goed, kan het zijn nut hebben nog in
hunne tegenwoordigheid te gedenken den moed huns
geloofs, en de oprechtheid hunner overgave aan den
Heere en Zijn dienst.
Maar ook met het oog op den toestand der kerk,
die wij toebehooren; laat ons feestvieren, uit een innig
gevoel van dankbaarheid aan God. Mij is uit de kerkgeschiedenis geen tweede geval bekend, dat eene kerkelijke beweging, met zulk een geringen aanvang, en waarin
bijna uitsluitend lieden uit den kleinen burgerstand en
daarbeneden, onder voorgang van enkele jeugdige predikanten, betrokken waren, zulk eene vastheid en uitbreiding heeft gekregen, in het korte tijdsbestek van
nog geen vijftig jaren. Over het Bemis aan tegenkanting
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en felle bestrijding heeft de Scheiding niet te klagen. En
toen de vervolging met uiterlijk, kerkelijk en staatkundig
geweld ophield, ja eer die nog opgehouden was, ging zij
in haar eigen ingewanden wroeten, en onbewust, door
vele kleingeestige broedertwisten, het jammerlijk schouwspel aan de maatschappij toonen, van een huffs dat tegen
zich zelven verdeeld is. De tegenstanders, die de Scheiding met geweld hadden willen uitroeien, konden, dus
meenden zij, die taak nu aan de Gescheidenen zelf
overlaten. En toch is het niet geschied. En toch staat
daar nu de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, op een na het talrijkste van alle Protestantsche
Kerkgenootschappen. Door den Staat verongelijkt, door
de toongevende menigte uitgelachen, door vele broeders
in het geloof doodgezwegen of scherp gekritiseerd: toch
is zij er. Haar aanziende wordt ons hart tot ootmoed
gestemd. De twee mannen, die voor veertig jaren haar
voorgangers waren, genoten, wat niet alien uitstekende
dienaars des Heeren te beurt viel. Zij mochten de vrucht
van hun strijd nog op aarde aanschouwen. Bij gelegenheid van 's Konings regeerings-jubile werd de oudste
hunner in de orde der Nederlandsche Ridders opgenomen. Op zichzelf, nietwaar ? beteekent dit voor
ernstige, Christelijke mannen niet veel. Een lintje met
een kruisje er aan, dit is alles. Maar in verband met de
gebeurtenissen, die achter liggen, is het groot te noemen als Oranje's hand de borst, van hem, die eens een
rebel en kerkelijk oproermaker gescholden werd, versiert
met den fieren leeuw van Nederland!"
Bij het halve-eeuwfeest der Afscheiding schreef
Gispen in De Vrije Kerk onder „Maandelijksche Kout"
over de feestviering te Ulrum op 13 en 14 October
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1884: „Schrijver dezes viel het ten deel gehuisvest
te zijn op dezelfde plaats en onder dezelfde balken,
waar, voor vijftig jaren, bijna geheel de Hervormde Gemeente van Ulrum, met haar kerkeraad en haar predikant voor het aangezicht des Heeren nederknielde,
zich met lijf en goed aan Hem gevende, wiens woord
en waarheid door al de kerkbesturen der Hervormden
verworpen werd, en waar zij, opstaande, het ambt aller
geloovigen aanvaardde, en de Acte van Afscheiding en
wederkeering teekende.
Treffende oogenblikken werden, op dit halve-eeuwfeest door degenen, die er bij tegenwoordig konden zijn,
doorleefd.
Wat een aanblik leverde de flinke en smaakvol versierde Christelijke school op, met al die vroolijke kindergezichten ! En, als tegenstelling in het midden der
kleinen, de eenentachtigjarige weduwe van Hendrik
de Cock, met een nog blozend gelaat, de sierlijke kroon
der grijsheid op het hoofd, met krachtige, geestige oogen
en verstandige lippen, de jeugd toesprekend en opwekkend tot den liefdedienst des Heeren, die haar,
zoowel in dagen van strijd als van rust, nooit heeft verdroten. Vrouwe Venema is een krachtig bewijs voor de
stelling, dat het voor een predikant van de grootste
beteekenis is, eene godvreezende vrouw te hebben, die
haar man niet in den weg staat, als hij somtijds tot
moeielijke en zware plichten geroepen wordt, maar hem
steunt en troost en waarlijk eene hulpe is tegenover
hem. Zij de Heere haar meer en meer tot een alvervullend God, en spare Hij haar nog lange voor alien,
die haar, als moeder en grootmoeder, als zuster en vriendin zoo ongeveinsd lief hebben !
Onze broeder Koers, de tegenwoordige leeraar der
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gemeente, sprak in het nette kerkgebouw een flink en
ter zake dienend woord, en aan vader Van Velzen en
vader Brummelkamp kon niemand merken, dat ze al
een eindje in de zeventig zijn, en dat er zooveel over
hunne hoofden is heengegaan, sinds het oogenblik, waarop zij de zaak van den verdrukten Ulrumschen broeder,
als des Heeren zaak erkenden. In hen zien we bevestigd
de woorden uit den veertigsten psalm:
Wel hem, die 't Opperwezen
Dus kinderlijk mag vreezen,
Op Hem vertrouwen stelt.
En, in gevaar, Been kracht
Van ijdle trotsaards wacht,
Van leugen of geweld !
Glanspunt van het feest was natuurlijk de Rede van
professor de Cock. Een rede keurig van inhoud en
vorm beide. Het oogenblik waarin de zoon zijne moeder
toesprak kan niet beschreven warden. Het raakte de
teederste snaren van het Christen-, het menschenhart.
Vanwege het Hervormde Kerkbestuur werd ons de
lieve attentie bewezen om gelegenheid te geven de kerk
te bezichtigen, waar de Cock werd uitgedreven. Evenals
voor ruim vijftig jaren klauterde de oudste zoon van
den verdreven leeraar op den kansel, om ons eene aanschouwelijke voorstelling te geven hoe hij, als een knaapje
van tien jaren, door zijn vader, dienzelfden kansel, die
toen door vier veldwachters bewaakt werd, werd opgezonden, om een boodschap aan de gemeente over te
brengen, die de kleuter van een redenaar echter niet
durfde uitspreken, wijl hij nauwelijks zijn neus boven
den Bijbel kon brengen en bang werd toen hij, van dat
hooge standpunt, al die menschen zag.
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Door onderscheiden leeraren en een diaken uit de
stad Groningen werden in de avondbijeenkomst nog
woorden gesproken van herinnering en dank en opwekking. In woord en lied eenzelfde grondgedachte.
Het feestelijk samenzijn maakte den indruk van een
fuga voor orgel, waarvan de grondgedachte is : Soli Deo
Gloria!
Een woord van dank en erkenning moet ons van het
hart voor Ulrums Burgemeester ! Het was of Z.E.A.
wilde goed maken wat zoovelen zijner ambtgenooten, in
de eerste helft dezer eeuw, aan de afgescheidenen misdaan hebben. God zegene hem daarvoor; en Hij zegene
heel Ulrum, met de gemeente, die daar vergadert !"

Ds GISPEN bij zijn afscheid to Zwolle.
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HOOFDSTUK III

WEER IN ZIJN VADERSTAD

(1881-1909)

1. INTREDE TE AMSTERDAM.

't Was voor Gispen jarenlang een droom zijner jeugd
geweest, om nog eens in zijn geboortestad Evangeliedienaar te zijn. Van die begeerte had hij zich dan ook
nooit geheel kunnen losmaken. Maar telkens als de Amsterdamsche gemeente hem beriep, kon of durfde hij
niet komen. In de latere jaren dacht hij er nauwelijks
meer aan, dat zijn weg ooit naar de hoofdstad des lands
zou leiden. Geheel vrij van de zaak was hij echter nooit.
En toen hij nu voor de vierde maal hierheen beroepen
werd, durfde hij ditmaal niet weigeren. Weliswaar viel
vooruit te berekenen, dat het jaarlijksche tractement
van f 2000 onvoldoende zou zijn. Hiervan toch ging
bijna de helft of voor huishuur en belasting. Maar eenige
Amsterdamsche vrienden ruimden dit onoverkomenlijke bezwaar uit den weg. En zoo kwam Gispen dan
toch in zijn vaderstad.
In de Nieuwe Kerk van de Christelijke Gereformeerde Gemeente op de Keizersgracht werd hij op
Zondagavond 14 Augustus 1881 door zijn ambtsbroeder
L. Neijens met een voortreffelijk, ernstig en hartelijk
woord bij de gemeente ingeleid, om er den daaropvolgenden Woensdagavond zijn intrede te doen met
een leerrede over 2 Corinthe 4 : 5: „Want wij prediken
niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uwe dienaren zijn om Jezus wil".
De blijdschap was dien avond niet onvermengd,
wegens het aanstaand vertrek van den anderen collega,
Ds H. Beuker naar Emlichheim, Graafschap Bentheim,
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zijn vaderland. Gispen verheugde er zich echter in,
nog eenige weken zijn omgang, zijn wetenschappelijken
omgang vooral, te mogen genieten.
Voorts herdacht de nieuwe leeraar op dien 17den
Augustus tevens het feit, dat hij juist vijf-en-twintig
jaar geleden in de landelijke gemeente van De Lier de
Evangelieprediking aanvaardde, en wel met denzelfden
tekst, dien hij nu had gekozen. Hij wilt echter niet meer,
wat hij toen gezegd had. Dat woord was vervlogen, gelijk zoovele woorden. Maar wat ook in hem en om hem
in al die jaren veranderd mocht zijn, zijn ideaal bleef
hetzelfde. Niet zichzelven, maar Christus Jezus te
prediken, dat was de keus en leus zijner jonkheid; daaraan hoopte hij getrouw te blijven tot zijn laatste ure.
De intreepreek verscheen bij P. van den Sluys Jr te
Amsterdam onder den titel: De Apostolische Prediking.
Eerst wordt met enkele trekken de inhoud dier apostolische prediking aangewezen. Deze is zó(5 rijk, zoo
waar, en met zulk een hoop gezag bekleed, dat we ons
niets hoogers en beters denken kunnen.
Aan het slot van dit eerste deel lezen we deze persoonlijke ontboezeming: „Wanneer ik alles naga, wat
gedurende die vijf-en-twintig jaren, die ik in dienst van
het Evangelie mocht doorbrengen, mij overkomen is,
dan sta ik beschaamd voor Gods aangezicht vanwege
zooveel ontrouw en plichtverzuim en ondankbaarheid;
dan belijd ik het, dat mijne bediening door veel zonden
bezoedeld is, en ik nog maar al te veel mijzelven gepredikt heb, in plaats van Christus Jezus den Heere.
0, ik denk met schaamte aan de oogenblikken, waarin
ik, diep moedeloos, haast zeide : zend een ander, maar
zend mij niet ! en terwiji ik door anderen als hoogst gelukkig werd beschouwd, zou hebben willen vluchten,
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indien de middelen mij daartoe niet ontbroken hadden.
Van buiten strijd, van binnen vrees; ik heb er jets van
leeren kennen. Maar des te meer roem ik nu ook, met
vroolijk zingende lippen, de trouw, de hulp, de barmhartigheid des Heeren, de genade, door welke ik ben, die
ik ben. Ware het oorbaar van deze plaats te zeggen, wat
de Heere van mijn kindsheid af voor mij geweest is;
wat tal van zegeningen en gunstbewijzen ik voor het
uit- en inwendige, niet het minst in de laatste vijf-entwintig jaren, in huisgezin en gemeente van mijn God
genoten heb, gij zoudt begrijpen hoe wonderlijk het
mij is, thans als uw leeraar, na vier malen in vijftien
jaren tijds door U beroepen te zijn, voor U te staan.
Laat mij alles mogen samenvatten in dit eene, welbekende woord: „Mij is barmhartigheid geschied". Van
die barmhartigheid in uw midden getuigenis af te
leggen, door Christus Jezus te prediken als den eenigen
en algenoegzamen Zaligmaker van zondaren, dat is het
doel, waarmede ik tot U ben gekomen. Geen heil dan
in Christus; maar dan ook behoudenis te prediken, alien,
die zijn naam aanroepen, ziet daar in 't kort, wat ook
onder U mijn eenig streven zal zijn. En weet ge wat mij
daarbij bemoedigt ? Het is de belofte des Heeren; de
ervaring van de jaren, die voorbijsnelden; de wetenschap,
dat God die prediking zoo menigmaal aan de harten zijner kinderen heeft geheiligd en menschen er door getrokken heeft tot waarachtige bekeering, om van het
onuitsprekelijk genot, dat mijn eigen ziel er zoo dikwerf
onder genoot, niet eenmaal te spreken. God ter eere en
met een gevoel van ootmoedigen dank in mijn hart, zeg
ik het thans den psalmdichter na: „Ik zal blijmoedig
henen treden in de mogendheid des Heeren, ik zal Uwe
gerechtigheid vermelden, Uwe alleen ! 0, God ! Gij
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hebt mij geleerd van mijne jeugd aan, en tot nog toe
verkondig ik Uwe wonderen."
Het tweede gedeelte der predicatie bespreekt de
hooge waarde der apostolische prediking ook voor de
Gemeente in dezen tijd. Het eindigt met deze persoonlijke toespraak: „Uwe dienaren om Jezus wil, zietdaar,
ten slotte, ook mijne aanbeveling bij U. De gemeente is
van Jezus Christus en Hij is voor haar, en wij, dienaren
des woords, wij zijn uitverkoren en geroepen om die
gemeente om Jezus' wil te dienen. Te dienen met alle
krachten en gaven, die de Heere schenkt. We zijn noch
heerschers over, noch slaven van de gemeente, maar om
Jezus' wil, van ganscher harte, hare dienaren. Sedert
eeuwen heeft de gemeente haar geloof omschreven en
uitgedrukt in hare belijdenis, in de formulieren van de
eenheid haars geloofs. Dit hebben we op den tijd der
Apostelen voor, dat wij eene omsehrijving des geloofs
hebben in de belijdenis der Kerk, op Gods Woord gegrond, en wij, dienaren der Kerk, hebben het recht niet
daaraan te tornen, of onze meeningen haar op te dringen,
of iets in de plaats te stellen van de belijdenis, door
martelaarsbloed bezegeld. In klimmende mate gevoel
ik voor mij althans het voorrecht, tot eene Kerk te
behooren, die weet wat zij wil, en in wier midden
Christus Jezus niet is: Ja en neen; eene Kerk, die al
worstelend ontkomt, en waarin de belijdenis der waarheid verbindend is voor alien; eene Kerk, die in stad
en dorp, aan alle plaatsen, de zuivere prediking van de
leer der Apostelen laat hooren aan wie haar nederige
bedehuizen durft binnentreden. Door de afscheiding
onzer ouders en eerste leeraren van de voormalige
Staatskerk hebben we veel verloren, wat aangenaam is
voor vleesch en bloed en voordeelig voor dit leven.
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Maar daartegenover staat een geestelijke winst, die het
uitwendige verlies verre overtreft. Onafhankelijk van
den Staat en van de mode der valschelijk genaamde
wetenschap, vrij in onze opleiding voor den dienst des
Woords, vrij in geheel ons kerkelijk leven, en gebonden
aan Gods Woord, in het genot van jarenlange eendracht
en broederliefde, sterk in offervaardigheid en toewijding aan de zaak des Heeren, genieten we voorrechten
waarvoor we onzen God niet genoeg kunnen danken,
voorrechten, die ook door anderen meer en meer opgemerkt worden. En wat mijzelven betreft, hoe zal ik
het voorrecht naar waarde prijzen, dat ik vijf-en-twintig
jaren nu reeds genoot, om in die Kerk dienaar der gemeente te zijn. Want de vier jaren, die ik arbeidde als
leeraar der gemeente onder het kruis, ik tel ze mee. Ze
waren niet de onbelangrijkste van mijn leven. Er bestond in die dagen nog veel misverstand, dat later is
opgeheven. Maar prediking en eeredienst was onder al
de gescheidenen, in hoofdzaak, dezelfde. Aan de vereeniging der broederen heb ik later ook mede mogen
arbeiden, en jaren lang in den bloei en de uitbreiding
der Christelijke Gereformeerde Kerk Gods genade
mogen erkennen en prijzen. En mocht ik den dag nog
eens beleven, dat, in ons geliefd Amsterdam en in geheel
ons vaderland, alle gereformeerde broederen, in een
bedehuis weer knielden, en onder een kerkbestuur weder
vereenigd werden, hoe zou mijne ziel zich verblij den !
Wij weten intusschen, dat geen ding onmogelijk is bij
God, en in eenvoudigheid en oprechtheid te arbeiden,
dat is het, wat wij thans moeten en wenschen . . . .
Misschien hadt ge in uw eigen belang beter gedaan met
een jeugdiger en beter toegerust dienaar te kiezen.
Voor mij, ik heb de middaghoogte des levens bereikt en
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ga straks neigen tot den avond. Op dien leeftijd brengt
de mensch in den regel weinig meer tot stand, en zijn
vele idealen verzonken in het niet, terwiji de kracht
wijkt om nieuwe te scheppen. Maar wat ik kan zijn,
dat wensch ik voortaan, van ganscher harte, voor U te
zijn. Aan werklust ontbreekt het mij nog niet, en God
is machtig om werkkracht te schenken, boven al wat
wij bidden en denken kunnen. Mocht de eenigszins
rijpere vrucht eener vijf-en-twintigjarige ondervinding
in den dienst des Heeren, U ten goede komen en God
zijn zegen ons schenken, dan zal mijn arbeid onder U
niet ijdel behoeven te zijn. In die hoop kwam ik tot
U, en aan de hand van den Leidsman mijner jeugd
wensch ik, ziende in het gebod en blind in de toekomst,
den arbeid voort te zetten en Uw dienaar te zijn om
Jezus' wil . . . . Gemeente, en gij alien, die hier tegenwoordig zijt, om Jezus' wil wensch ik, van dit oogenblik
uw aller dienaar te wezen. Van de gemeente allereerst,
maar daarna ook van alien, die mij als dienaar van Christus Jezus kunnen erkennen, en van mijn dienst gebruik
willen maken voor wat betrekking heeft op het Koninkrijk
Gods. De Vrije Kerk heeft de liefde van mijn hart; en
ik wenschte wel van God, dat alle Hervormde Christenen in Nederland waren als wij, uitgenomen onze ongelijkvormigheid aan de heilige roeping in het Evangelie van Christus Jezus ons voorgehouden. Ik geloof de
gemeenschap der heiligen, en wensch nooit afgescheiden
te zijn van de Heilige Algemeene Christelijke Kerk.
Meer kan en mag ik niet zeggen. Voor het doen van
groote beloften ben ik reeds te oud, en de ondervinding
heeft ook mij geleerd, dat menschen elkander veelal en
we onszelven steeds tegenvallen. Maar dit betuig ik,
dat het mijn ernstige begeerte is, om niet maar van,
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maar ook voor de gemeente te leven. En mag ik dan
ten slotte met een bede tot U komen, dan is het deze:
Spreekt weinig over mij en bidt veel voor mij. En zoo
er zijn, die meenen geroepen te wezen om mijn persoon
en mijne prediking te wikken en te wegen, dat zij het
dan doen naar den maatstaf van Gods Woord en de
belijdenis der Kerk. Een anderen maatstaf erken ik
niet, want om dienaar van menschen te worden heb ik
weinig aanleg, en God zal mij, hoop ik, ook in deze
gemeente daarvoor bewaren. Mijn roem is in het kruis
van Jezus Christus onzen Heere. Mocht ik hier ook met
U in dien roem bevestigd worden, meer en meer ! Gemeente van Amsterdam ! Ik weet dat gij mij maar een
derde van uwe liefde schenken moogt. Onthoud mij
dat derde niet; opdat ik althans eenige vergoeding moge
hebben voor het vele, dat ik heb moeten achterlaten.
Mijn bede en mijn arbeid zal zijn om uwe behoudenis.
God van den hemel moge dien arbeid wel doen gelukken. En mij aangaande, ik hoop te zijn, en als het
in Gods gunst kan geschieden, nog lang te blijven: Uw
dienaar om Jezus' wil."
Deze hoop is in vervulling gegaan. Immers, nog lang,
ongeveer acht-en-twintig jaar lang, heeft hij zijn geliefde Amsterdamsche gemeente molten dienen om
Jezus' wil. Zijn komst in de stad zijner jeugd had hem
verjongd, en tot in hoogen ouderdom bleef hij jong van
hart.

14 Gispen.
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2. „DE KLOP OP DE DEUR".

.
Bekend is deze titel van Mevrouw Ina BoudierBakkersAmsterdamschen familieroman. We hooren daarin den klop van den nieuwen tijdgeest, die overal en
in alles doorbrak, en die ook aan de deuren der Amsterdammers zich aanmeldde.
Dat was omstreeks '80. En juist destijds keerde Gispen
in zijn vaderstad terug.
Hij hield zielsveel van het wonder-mooie Amsterdam,
dat altijd zijn stad bleef.
Maar wat was er in vijf-en-twin.tig jaar veel veranderd !
Op vele plaatsen wist hij, in zijn eigen vaderstad,
geen weg meer. De grootste zeeschepen kwamen nu,
zonder aan het Nieuwediep gelicht te worden, vlak
voor de stad. De lieve tuintjes langs de Katten- en
Witten- en Oostenburgergrachten waren opgeruimd,
en heel die uitgestrektheid was een aanlegplaats voor
schepen geworden. Van de Muider- tot ver voorbij de
Leidsche poort, langs Schans en
Buitensingel was letterlijk een
nieuwe stad gebouwd. De namen
van beroemde Amsterdammers en
dito vaderlanders prijkten aan de
hoeken der nieuwe straten. Sommige namen waren wel een halve
meter (ellen had men niet meer)
lang, en een waar kruis om uit te
spreken. De praktische Amsterdammers wisten er echter raad
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mee. In plaats van: Pieter Corneliszoon Hooftstraat
zeiden ze: P. C. Hooftstraat, of nog korter: P. C. De
Spinozastraat heette eenvoudig voor 't gemak: Spinaziestraat, en op deze wijze overwon men vele moeilijkheden. „Van boutjes" met hooge steken, dikke stokken
en degens met zilveren gevesten was geen spoor meer te
ontdekken. Zelfs was er geen „koperslager" met een
koperen hoed, dien Gispen als jongen wel eens geplaagd
had, meer te zien. Er waren nu eenige honderden agenten
van politie, met pickelhauben, hooge laarzen en snorrebaarden, en voor een „mep" met den stok behoefde een
jeugdig Amsterdammer niet meer te vreezen, want het
slaan was algemeen afgeschaft, behalve in de scholen. En.
„spuitgasten" stonden reeds op een lijn met de vOOrhistorische bewoners der paalwoningen. Er was nu een
brandweer, voor Gispen een lust om aan te zien, en,
in ernst gesproken, een roem voor zijn Amsterdam.
In een van de nieuwe wijken zag hij op het graf zijner
ouders de lieve Amsterdamsche jeugd nu „krijgertje"
spelen. Het stemde hem weemoedig, en hij achtte zich
gelukkig, dat hij in 't oude gedeelte der stad was komen
te wonen, waar althans nog het een en ander was, dat
hem aan het Amsterdam zijner kindsheid herinnerde. Uit
een oogpunt van fraaiheid waren sommige buurten
krachtig vooruitgegaan en een lust voor de oogen geworden. Maar het voor den vreemdeling zoo stuitende
en voor den Amsterdammer zoo aantrekkelijke der
Amsterdamsche eigenaardigheden was grootendeels verdwenen. De schilderachtige Nieuwezijdsvoorburgwal
werd gedempt en de Nieuwezijdsachterburgwal, dat
groene, bochtige, smalle grachtje, zou voortaan Spuistraat heeten, grauw-leelijk. Er ontbrak nog maar aan,
dat een schennende hand de Heeren- en Keizers211

grachten vol nand wierp, en ter plaatse waar nu het water
stroomde en nog een enkele zolderschuit voer, plantsoenen aanlegde en rustbanken zette en kiosken, met
spuitwater en limonade. Of men dan te Amsterdam of
te Frankfort of te Wiesbaden woonde, kwam zoo ongeveer op 't zelfde neer.
Ook in de Christelijke Gereformeerde Gemeente was
veel veranderd. De ouden waren bijna alien ter ruste
gegaan, en het tweede en derde geslacht nam hun plaats
in. Van de oude kerk op de Bloemgracht, waar we Vrouw
van Hoogen in 1840 de hooge stoep zaken afdalen, was
niets meer te herkennen. Die hooge stoep was verdwenen en alles zooveel mogelijk gemoderniseerd. Maar de
stichting, daar gevestigd, het Wees-, Oude Mannenen Vrouwenhuis, was, nog uit een ander oogpunt dan
bouworde, een sieraad van de afgescheiden gemeente:
een getuigenis van haar geloof en van haar liefde. En
wat nu de Oude Kerk heette, was het nieuwste van de
drie kerkgebouwen der Afgescheidenen.
Overigens wilde het Gispen wel eens voorkomen, dat
de vooruitgang in de godsdienstige kringen en in de
zaken der Christelijke Kerk, meer schijn was dan werkelijkheid. De maatschappij spande alle krachten in om
zich te verjongen. Maar de Kerk bleef dezelfde, koud,
tochtig en onhuiselijk, gelijk als in de eeuwen die tevoren geweest waren. Soms kon hij de vraag niet onderdrukken: leven wij waarlijk zoo dicht bij het jaar negentienhonderd ?
Pas in Amsterdam terug, liep hij op een avond in de
week eens de Amstelkerk in. Hij werd dadelijk getroffen door het gezicht van de ouderwetsche olielampen,
precies dezelfde als in zijn kindsheid. Wat hadden die
lampen haar somber licht al op vele menschen doen val212

len, en wie zou gedacht hebben, dat zij tegen het einde
van de 19e eeuw nog de eer zouden genieten allerlei
soorten van orthodoxie en nog een weinig modernisme
daarenboven te verlichten! Waarlijk, wij zijn van gisteren, en weten diet ! Een Hervormde gemeente in de
hoofdstad des Rijks, die een aantal schatrijke lieden
onder hare leden telt, nog door patentolie en blikken
lampen verlicht; verwondert het ons, dat dit feit Gispen
aan het mijmeren bracht ? In de cafe's electrisch licht,
en in de kerken een olielamp; dat was meer dan een
aardigheid; het was een ontzettende werkelijkheid, een
ontroerend en diep beschamend verschijnsel!
Maar spoedig werd hij uit zijn mijmering opgewekt,
toen hij den kansel beklommen zag door Ds J. P. Hasebroek. En nu herinnerde hij zich opeens de beweging, die
de komst van dezen predikant te Amsterdam in 1851
teweegbracht. Het levendigst stond hem voor den geest
een middagbeurt in het jaar 1852 in de Eilandskerk, waar
Hasebroek preekte over den 2den Zondag van den
Catechismus. De menschen zaten en stonden op elkaar
gepakt, ja als aan elkander geplakt. Diakenen en collectanten konden nauwelijks hun werk verrichten, en dat in
een middagbeurt ! Het vriendelijke en innemende betoog
over het „Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste
te haten", was Gispen tot op dit oogenblik bijgebleven.
En nu hoorde hij dienzelfden leeraar in deze weekbeurt in de Amstelkerk. De preek was er nog even schoon
als voor dertig jaren, de stem eer sterker dan zwakker,
maar het hoofd en de baard van den prediker wit als
sneeuw; en het gehoor — Gispen zag een deftig bejaard heer, eenige oude juffrouwen in het ruim, voorts
den dienstdoenden ouderling, diakenen en collectanten,
en den koster met zijn dienend personeel. Dat maakte
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hem droefgeestig, en hij dacht aan het: „alle vleesch is
als Bras, en alle heerlijkheid des menschen als een
bloeme des velds".
Dat hij juist de Amstelkerk zoo gemakkelijk binnenliep, was niet alleen, omdat hij daar als kind den doop
ontvangen had, maar ook, omdat hij woonde in de aangrenzende Kerkstraat, nummer 254. Ook 's Maandagsmorgens was dus zijn eerste wandeling naar het Amstelveld, waar dan markt gehouden werd. Dan kon men hem
langs de stalletjes zien kuieren, en kijken, niet zoozeer
naar wat daar te koop lag, als wel naar de menschen, die
er bij stonden en naar den marktschreeuwer, die zijn
waren aanprees. Hier deed Gispen van week tot week
heel wat menschenkennis op.
Trouwens, hij bewoog zich gaarne tusschen de menschen. En daarvoor hood Amsterdam hem ruimschoots
gelegenheid. Zoo woonde hij in den zomer van 1882
een meeting bij in de groote zaal van Frascati, waar een
800 a 1000 menschen bijeen waren. De meeting was
belegd over de vraag : Censusverlaging of Grondwetsherziening. De arbeidersstand was ruim vertegenwoordigd. Enkele mannen met petten en een eindje pijp; de
meesten echter met fantasiehoeden en sigaren. Nu genoot hij erin, al die menschen te zien. Maar hij kon
nauwelijks gelooven, dat hij zich in zijn goede, oude
vaderstad bey ond, zó(5 vreemd kwamen hem al die gezichten voor. Geen enkel type van den ambachtsman
van voor dertig of veertig jaren. Soms verbeeldde hij
zich, dat hij te Parijs of te Berlijn zich be yond; en er
waren oogenblikken, waarin zoo gefloten, gesist, geschreeuwd en met handen en voeten lawaai gemaakt
werd, dat hij wezenlijk aan de bekende kalmte van zijn
yolk begon te twijfelen.
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Links van den Voorzitter, bij de groep der radicalen,
zaten eenige dames; terwijl midden onder het yolk,
zeker omdat men nog geen algemeen stemrecht had, de
vrouw van een ambachtsman door Gispen werd opgemerkt. Het verschijnsel, dat de Nederlandsche vrouw
tijd en lust had voor politieke meetings, was z.i. veel
belovend voor de toekomst, en voorspelde aan de zonen
en kleinzonen van zijn geslacht huiswijven, die het
eten lieten aanbranden, omdat ze verdiept waren in 't
Bijblad, en 's avonds geen tijd hadden om 't goed van de
kinderen na te zien en 's mans kousen heel te houden,
wij1 zij naar de vereeniging moesten, of de meeting niet
konden verzuimen! Het bijzonder belang moest immers
i ken, waar het algemeene belangen gold ?
Mr Van Houten, lid van de Tweede Kamer, leidde
het onderwerp met een uur sprekens in. Met noordsche
kalmte, ernst en helderheid zette hij de zaak uiteen, en
betoogde het valsche van censusverlaging, en de noodzakelijkheid en mogelijkheid van grondwetsherziening,
in de richting naar algemeen stemrecht. Gispen had er
groot genoegen in; wat ons niet zal verwonderen, als
we bedenken, dat hij, sedert hij te Amsterdam woonde,
rustend kiezer was. Wel betaalde hij, voor zijn doen,
een aardig sommetje in de belasting, maar toch te weinig om wat te zeggen te hebben. De beteekenis van een
mensch hing toen nog of van den inhoud van zijn aanslagbilj et.
Na Van Houten stond de heer Levy op, een van de
welsprekendste en scherpzinnigste zonen Abrahams
naar den vleesche, die Amsterdam bezat. Niet als „een
zoon der lauwe Westerstranden", maar met Oostersch
vuur en groote welsprekendheid ging hij den heer Van
Houten te lijf, hem beschuldigende van algemeenheden
w
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en agitatorische middelen. Deze, ook naar Gispens inzien, onwaardige en onverdiende aanklacht, wekte een
storm van verontwaardiging in de zaal.
Na den heer Levy voerden nog onderscheiden heeren
het woord. Het ging nu om en om. Dan eens een liberaal, dan eens een radicaal. 't Was een allerinteressants
steekspel. Bij deze gelegenheid zag en hoorde Gispen
voor het eerst den heer Heldt, Voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. Een man,
die flink zijn woord kon doen. De dames spraken niet.
Het resultaat van de vier uren lange bijeenkomst was,
dat er geen resultaat was. Toch, toen Gispen, dicht bij
middernacht, naar huis wandelde, had hij voor zichzelven wel eenig resultaat, en daarmee sliep hij in.
Tijdens de Internationale Tentoonstelling in 1883
was het erg druk in Amsterdam. Niets dan feesten.
Tienduizenden vreemdelingen kwamen en gingen dagelijks. De Dam leverde een indrukwekkend schouwspel
op. Drie paardentrammen brachten daar een ongekende
drukte teweeg, en als men het voorrecht van een drogen,
zonnigen dag genoot, was alles vroolijk en levenslustig
op het aanzien. Toch waren er nog wel enkele ontevredenen. Men beweerde, dat eenige duizenden werklieden werkeloos rondliepen. De handel bloeide niet.
Veler inkomens werden gaandeweg minder. Maar men
had toch feesten en kon alle dagen uitgaan en — geld
verteren ! Eenige zwartgallige menschen waren echter
met al die pret minder ingenomen en hadden, vooral
op den dag des Heeren, meer lust tot weenen, dan tot
juichen. Tot hen behoorde ook Gispen. Hij schreef
dan ook aan zijn vriend: „Neen, Amsterdam is ons
Amsterdam niet meer. Het behoort een anderen geest
toe, dan den geest van de vreeze des Heeren. Het wordt,
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zegt men, eene wereldstad, en mitsdien ook rijp voor
het lot van alle wereldsteden. Die den Heere vreezen
worden gaandeweg meer gasten en vreemdelingen in hun
eigen vaderstad. Tot roem van Gods genade en verbondstrouw mag er van Amsterdam nog hetzelfde gezegd worden, wat van Corinthe geschreven staat: God
heeft veel yolk in deze stad. Men vindt ze, wat niet
overal het geval is, nog in alle rangen en Standen. Konden we het nu maar eens worden in de dingen der
Kerk, eens worden hierin, dat we de gedachte aan een
heerschend yolk Gods volkomen loslieten, dan zou er
van eene lijdende gemeente eene groote zedelijke kracht
kunnen uitgaan, den kinderen van dit geslacht ten
zegen."
Maar genoeg reeds, om ons to overtuigen, dat Gispen
in de overgangsperiode, die Amsterdam toen doormaakte, met een wakker hart luisterde naar den klop
van den nieuwen tijd op de deuren van het kerkelijke,
staatkundige en maatschappelijke leven in de hoofdstad des Rijks.
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3. DE THEOLOGISCHE SCHOOL.

In de Januari-aflevering van De Vrije Kerk, jaar-gang 9, 1883, schreef Gispen een artikel: „Onze Theologische School". Als een der gewichtigste besluiten,
door de laatste Synode genomen, beschouwde hij dat,
waarbij drie nieuwe leeraren, Wielenga, Lindeboom en
Bavinck, benoemd waren aan de Theologische School.
Verder sprekende over de groote beteekenis van het
onderwijs, kwam hij ook op de klacht, in den laatsten
tijd veel gehoord, dat de examens te Kampen niet waren,
zooals men die wenschte. Velen meenden de oorzaak
daarvan bij de jongelui te moeten zoeken. Gispen betwijfelde echter, of de schuld alleen, zelfs hoofdzakelijk
bij hen lag. Hij veroorloofde zich te vragen, of de examen-methode, die te Kampen gevolgd werd, ook niet
voor wijziging en verbetering vatbaar was. Hij toch
achtte het beter, dat niet de curatoren, maar de docenten
het examen afnamen.
Ook waren de onderwijskrachten ontoereikend voor
het veelomvattende werk. Deze overtuiging had de
curatoren er dan ook toe geleid, om de bekende circulaire aan de gemeente te zenden, waarin werd voorgesteld, het docentenpersoneel met twee te vermeerderen. En toen nu een der docenten zich gedrongen
zag, zijn betrekking neer te leggen, werd de benoeming
van drie docenten noodig geacht. En dat de Synode
van de noodzakelijkheid eener vermeerdering van leerkrachten overtuigd was, bewees de eenparigheid, waarmee het voorstel der curatoren aangenomen was. Dat
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ook de ouderlingen geen bezwaar maakten, en voorgingen in het stemmen om drie docenten te benoemen,
was inderdaad hoopgevend voor de toekomst. En dat
deze geheele handeling met zulk een ernst, openhartigheid en eenstemmigheid geschiedde, dat gaf Gispen
grond om te belijden: Het is van den Heere geschied, en
het is wonderlijk in onze oogen.
„Daarbij mag, geloof ik, de keus der nieuwe docenten
de goedkeuring van heel de Kerk wegdragen. Drie
mannen van ongerepte reputatie, van wetenschappelijken zin, vast van overtuiging en in den bloei en de
kracht des levens, het is inderdaad geen klein geschenk
van onzen God. Wie met mij dat oogenblik der benoeming doorleefde, zal het niet licht vergeten. Wie zich
de woorden der benoemden, in dat gewichtig oogenblik gesproken, herinnert, zal met mij overtuigd zijn,
dat deze mannen niet te rade zijn gegaan met vleesch
en bloed, maar gezien hebben op het heil der Kerk".
Als President der laatstgehouden Synode hield Gispen ook een toespraak bij de installatie van de drie
Leeraren aan de Theologische School op 9 Januari 1883.
Ze luidde aldus:
Geeerde Hoorders,
„De installatie der nieuw benoemde docenten wordt
opgedragen aan de Curatoren, en meteen bepaald, dat
het Moderamen bij die gelegenheid tegenwoordig zal
zijn". Aldus besloot onze Synode, in het vorige jaar te
Zwolle gehouden, en welk besluit te vinden is in artikel
209 van de in druk verschenen Handelingen.
Hieruit blijkt, dat het mij, als Voorzitter der Synode,
niet is opgedragen bij deze plechtige gelegenheid het
woord te voeren, maar alleen om er bij tegenwoordig
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te zijn. De onderscheiding en het voorrecht, om in
deze ure een inleidend woord te spreken, heb ik alleen
te danken aan de welwillendheid van H.H. Docenten
en Curatoren, die mij hiertoe uitnoodigden. Dat ik,
zonder aarzelen, ja met blijdschap, deze vereerende uitnoodiging aannam, zal niemand uwer bevreemden, die
met mij overtuigd is van het innig en veelbeteekenend
verband dat er is tusschen Kerk en School.
Dit verband toch is gansch natuurlijk. Wat reeds de
wijsheid onder Israel verkondigde, dat eene ziel zonder
wetenschap niet goed is, geldt ook van die verzameling
der zielen, die Kerk heet. Eene Kerk zonder wetenschap
is niet goed. Zij geeft oorzaak tot de klacht: mijn yolk
gaat verloren omdat het zonder kennis is, en kan onmogelijk hare roeping vervullen om in de wereld te
zijn: pilaar en vastigheid der waarheid. Het geloof zelf
is het zekerste weten. Het is kennen, zien, verstaan niet
minder dan vertrouwen, en verlichte oogen des verstands te hebben is zoo onmisbaar voor de Kerk, dat
Paulus, anders niet gewoon veel van zijn verborgen
leven te spreken, openlijk verklaart, dat hij, om die
zaak voor de gemeente te verkrijgen, onophoudelijk
zijn knieén buigt voor Hem, in wien al het geslacht in
den hemel en op de aarde genaamd wordt. Dezelfde
Paulus, ook uit wetenschappelijk oogpunt, de grootste
der Apostelen, geeft vele en ernstige wenken om den
dienst des Woords in de gemeente toch alleen toe te
vertrouwen aan mannen, die niet slechts onberispelijk,
maar ook bekwaam zijn, bekwaam om anderen te leeren.
Zuiverheid wil hij in de leer, maar ook deftigheid. Eene
prediking, die slechts de toejuiching geniet van ruwe
en onbeschaafde geesten, zou gewis niet de onverdeelde
goedkeuring wegdragen van den man, die er, in den
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ganschen loop zijner bediening, naar streefde het Woord
Gods aangenaam te maken aan alle consciéntien der
menschen, in de tegenwoordigheid Gods.
De natuur der kerk eischt kennis, wetenschap, wijl
de kerk het lichaam is van Hem, in wien alle schatten
van wetenschap en kennis verborgen zijn. Door een
natuurlijken drang komt de Kerk vanzelf tot de School.
Zij moet bekwame dienaren hebben. Die dienaren voor
de Kerk, onder leiding des Heiligen Geestes, te vormen,
is de taak der School.
Ik zeg, de taak der School. Maar dan denk ik daarbij
noch aan de lagere volksschool, noch aan de Universiteit. Principieel is het mijne overtuiging, dat de Kerk
evenmin Schoolmeesteres als de Staat Schoolmeester
is. Spreek ik dus van de School, die in een natuurlijk
verband tot de Kerk staat, dan bedoel ik uitsluitend de
Theologische School. De School die de bestemming
heeft om geheel voor de Kerk te zijn; door de Kerk
gesticht, door de Kerk onderhouden en staande onder
haar opzicht en tucht. De taak der Universiteit is veel
uitgebreider en van grooter omvang. Zij heeft de roeping
den mensch in de gelegenheid te stellen het gansche
gebied der menschelijke kennis rond te wandelen, alles
wat weetbaar is te leeren kennen, en universeel te ontwikkelen, opdat ieder, naar zijn aanleg en roeping, eene
keus doe, om deze of gene wetenschap meer tot voorwerp van bijzonder onderzoek te maken en tot die
handeling in het leven gevormd te worden, waarin men,
hetzij als geneeskundige, of rechtsgeleerde, als letterkundige, of theologant, de menschelijke samenleving
of de maatschappij wenscht te dienen, en in die hoedanigheid van dienaar zelf een levenstaak te vervullen.
Tusschen de Kerk en de Universiteit kan zeker ook
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verband bestaan. Maar dit verband is toevallig en van
wisselenden aard. Er zijn tijdperken in de geschiedenis
aan te wijzen waarin de Heilige Godgeleerdheid, als
Koninginne der wetenschappen gehuldigd, de verschillende wetenschappen tot eene wetenschap vereenigende, het middelpunt was van den cirkel, de ziel
van het lichaam, en als het weten leidde tot gelooven.
De Kerk, saamgegroeid met de maatschappij, controleerde, om zoo te zeggen, de wetenschap, en onderwierp door deze controle, in verband met politieke
machten, geheel de maatschappij aan zich. Maar er
zijn ook tijdperken, dat de Universiteit zich heeft weten
vrij te maken van de controle der Kerk, van de wetenschap wapenen smeedde om het geloof te niet te doen,
en, evenzeer in verband met politieke machten, de
Kerk terug drong in een hoek, uit de hoogte op haar
nederzag, of haar beschouwde als eene eerbiedwaardige
grootmoeder, wier begrippen van de dingen verouderd
zijn, wier levensopvatting den lachlust der wetenschappelijk gevormden opwekt.
Het zou inderdaad treurig zijn, zoo de Kerk van die
wisseling der tijden geheel afhankelijk was. De Kerk, als
zoodanig, kan de Universiteit missen. Eene andere vraag is
het, of de Universiteit de theologie kan missen, en of zij,
door de theologie uit den cirkel der wetenschappen te
bannen, zich zelven niet onbekwaam verklaart om het
machtigste verschijnsel in de menschelijke natuur, den
godsdienst, te verklaren. Met deze vraag hebben wij ons
echter niet in te laten. Dat moet de Universiteit weten.
Wij weten, dat er tusschen de Kerk en de School
een natuurlijk en historisch verband bestaat. Wil de
wetenschap door de Kerk te dienen, het Hoofd der
Kerk dienen en verheerlijken; de Kerk verblijdt zich
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in die hulde en ziet er een voorspel in van hetgeen
wezen zal, als alle knieen voor Jezus buigen, en alle
mond en tong Hem heerlijkheid geeft. Maar wil de
wetenschap het tegenovergestelde; de Kerk gaat, onafhankelijk van het voorbijgaande, haar weg. Haar
roeping begrijpende en zich bewust van hare hemelsche
rechten, gaat zij voort met Hem te belijden, wiens yolk
een vrijwillig yolk is, en volgt het spoor van haar koninklijk Hoofd: door lijden tot heerlijkheid. Van de
dagen der Alexandrijnsche Catechetenschool af, die
uit eene inrichting van onderwijs voor beschaafde Catechumenen tot een theologisch seminarium (volgens
Kurtz) opwies, heeft de Kerk haar School gehad. En
zij zal haar School behouden, zoolang zij zich bewust
is, Kerk van Christus te zijn.
Ongepast zou het zijn, zoo ik mij verdere uitweiding
veroorloofde, en tegen den eisch der kortheid, aan een
inleidend woord gesteld, al te zeer zondigde. Laat mij
alleen nog mogen zeggen, dat de handhaving van het
verband tusschen Kerk en School, door de tegenwoordige tijdsomstandigheden, meer dan ooit geeischt wordt.
De tegenwoordige Universiteiten, vrijgemaakt van het
gezag der hoogste wetenschap en van de tucht der Kerk,
en daarentegen gebonden aan den Staat, d.i. aan de
macht van deze wereld, hebben de bestemming niet
meer en missen de bevoegdheid om dienaren voor de
Kerk te vormen. Het recht om aan de Universiteit
wetenschap te verzamelen of zich daar te bekwamen tot
het verkrijgen van een wetenschappelijken graad of
titel, betwist ik aan niemand, en ik ontzeg aan de Kerk
de bevoegdheid om hare leden daarin te verhinderen.
Maar misdadig noem ik het, wanneer eene Kerk, zooals b.v. de Nederlandsche Hervormde, de Evangelische
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bediening in de gemeente ontzegt aan alien, die niet
aan eene Rijks-Universiteit, welke met de Kerk niets
te maken heeft, gediplomeerd zijn. Dat is de zelfstandigheid der Kerk prijs geven, ter wille van een waan,
of, omdat zij te geldgierig is om zelve Scholen te bekostigen, die den kerkendienst en het predikambt in de
gemeente onderhouden. Want een waan is het, dat de
Universiteit noodig zou zijn om goede predikanten te
vormen. De Roomsch-Katholieke geestelijkheid, wien
het in onze dagen waarlijk niet aan algemeene kennis of
scherpzinnigheid ontbreekt, wordt, althans wat Nederland betreft, schier uitsluitend in de Kerkelijke Scholen
of Seminarian gevormd. En wat de Christelijke Gereformeerde Kerk tegenwoordig is, heeft, ik schroom niet
het openlijk uit te spreken, zij grootendeels aan haar
Theologische School te danken. Zij zelve beseft dat, en
met recht mag gezegd worden, dat de Theologische School
voorwerp is der aanhoudende zorg van al haar besturen.
Ook onze Synode van het vorige jaar was daar diep
van doordrongen. En al worden hare handelingen in
betrekking tot de Theologische School niet door allen
goedgekeurd; dat zij niettemin door geen ander beginsel gedreven werd en geen ander doel voor oogen
had dan het heil der Kerk in en door de School te bevorderen, dat is waarachtig. Onfeilbaar, neen, dat was
ook de Zwolsche Synode niet. Maar met ernst, zonder
eenig partijdrijven of personaliteit, biddend, en in de
tegenwoordigheid Gods heeft zij gehandeld. Zoowel de
wetenschappelijke als de financieele zijde der zaak heeft
zij, met getrouwheid, zooveel onvolmaakte en zondige
menschen dit kunnen, nauwgezet overwogen. En toen
eindelijk, niet het minste door de stem der ouderlingen,
met zeldzame eenparigheid, de drie nieuwe docenten
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benoemd waren, toen ging het alien als Jacob, in een
gewichtig oogenblik zijns levens, en wij zeiden: waarlijk, de Heere is aan deze plaats!
Thans, mijne hoarders, is de ure aangebroken, waarin dat besluit der Synode voile toepassing zal krijgen, en
de benoemden in hun ambt van leeraar aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk
in Nederland, zullen worden bevestigd.
Hoogeerwaarde Heeren en Broeders, die straks met
eene plechtige belofte tot dat ambt u zult verbinden,
in naam der Christelijke Gereformeerde Kerk, wier
dienaar ook ik mag zijn, en als wier tolk ik mij heden
beschouw, roep ik U, van ganscher harte, het welkom
toe ! Laat mij U molten zeggen, dat de Kerk groote verwachtingen van U koestert. Zij hoopt dat gij, van nu
aan, uitsluitend voor de theologische wetenschap levend en aan de mededeeling, aan het belijden van die
wetenschap, als echte professoren, uw leven wijdend,
Kerkedienaren zult zijn, in den hoogsten zin van het
woord. God Almachtig geve u daartoe genade en schenke
u kracht, naar lichaam en geest beide, opdat gij nooit,
in eenig opzicht, de verwachtingen, die de Kerk van
u koestert, moogt beschamen. Ik kan mij voorstellen,
wat het u gekost heeft een arbeid in de gemeente te
verlaten, die dierbaar was aan uw hart, en wat het u
nog dagelijks kost in dat onvermijdelijke niet maar u
te schikken, maar van ganscher harte te zeggen: de wil
des Heeren geschiede! Evenwel, Geliefde Broeders, gij
zijt uit Bien werkkring niet geloopen, maar geroepen, geroepen door heel de Kerk, in naam van haar Heer en
God. Dat zi] uw troost en uwe sterkte ! Het werk, dat
Gij thans aanvaardt, is niet maar tot stichting van eene
enkele gemeente, maar tot opbouwing van al de ge15 Gispe n.
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meenten. Gij weidt van nu aan de schapen, door het
mede helpen vormen van goede en bekwame herders,
voor de kudde. Uw werk is anders, maar het is geen
ander dan wat tot hiertoe met zooveel bekwaamheid
en hartelijke toewijding, door u werd verricht. God
vermenigvuldige u genade en vrede, en schenke u
dagelijks de zalving van den Heilige, om alle dingen
te weten. Uw arbeid, met dien van uwe oudere ambtgenooten, worde rijkelijk gezegend, om de gemeente
meer en meer te volmaken en in te leiden in de verborgenheden des Woords. Zelven theologen zijnde,
zult gij theologen vormen, die eens de plaats der oudere
en van minder goed onderwezen dienaren zullen innemen. De Kerk zal niet nalaten voor u en heel de
School, met al hare leeraren en discipelen, te bidden,
en te doen wat zij kan om het arbeiden u aangenaam
te maken. Zij bidt dat de Heere u tot een rijken en langdurigen zegen stelle en u waardig keure om mede te
werken tot het opbouwen van die ideale dogmatiek, die
tevens de hoogste poezie is, een loflied aan den Drieeenigen God; die Heilige Theologie, wier grondgedachte
en schema, en heerlijke synthese is en eeuwig zal zijn:
Uit God en door Hem en tot Hem zijn alle dingen; Hem
zij de heerlijkheid in alle eeuwia,heid !
En hiermede, geeerde hoorders, heb ik gesproken,
en noodig ik den Curator, door zijn ambtgenooten
met deze taak belast, uit, om, volgens besluit der Synode, tot de bevestiging over te gaan.
Daarna sprak Ds J. Bavinck als Voorzitter der Curatoren.
Beide toespraken verschenen vereenigd bij G. Ph.
Zalsman te Kampen onder den titel: De Christelijke
Gereformeerde Kerk en de Theologische School.
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4. HET PRED I KBEURTENBLAD.

Een belangrijk stuk Amsterdamsch kerkelijk leven
wordt vertegenwoordigd door de geschiedenis van het
Predikbeurtenblad, weekblad voor de Protestantsche Gemeenten to Amsterdam. En daarom kan het ons niet
verwonderen, dat Gispen, in de hoofstad teruggekeerd,
aan dit blad bijzondere aandacht schonk. Hij schreef
erover in het Jaarboekje voor 1884.
Het eerste ontwerp voor zulk een blad diende Dr
Kuyper bij den Kerkeraad van Amsterdam in, we meenen reeds in 1873. Niet aanstonds echter ging het plan
door, omdat men gebonden was aan een contract voor
het dusgenaamd Domineesbriefje. En eerst later toen
de ijverige uitgever J. H. Kruyt, bij wien ook De Heraut
verscheen, het denkbeeld overnam, en tot uitvoering
bracht, is het Predikbeurtenblad in de wereld gekomen.
VOOr dien tijd behielp men zich met een lange, smalle
strook papier, de Predikbeurtenlijst, waarop in geregelde
volgorde alleen de godsdienstoefeningen vermeld stonden. In verscheidene winkelhuizen werd dit „domineesbriefje" wekelijks achter glas in een eiken- of mahoniehouten kastje ingeschoven en opgehangen. Het was zoo
populair, dat men een lang, mager mensch niet zelden
den gewijden naam gaf van „domineesbriefje".
Deze Predikbeurtenlijst groeide met de jaren, namelijk in de lengte. Want ofschoon oorspronkelijk
alleen bestemd voor de Hervormde Gemeente, nam ze
allengs ook de godsdienstoefeningen van andere gemeenten op. Ze vertelde echter nooit iets meer dan de
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predikbeurten, door wie deze zouden worden vervuld en waar en wanneer ze zouden plaats vinden. Langzamerhand evenwel werd de behoefte gevoeld aan een
uitgebreider blad, waarin alles wat met het kerkelijk en
gemeentelijk leven te Amsterdam verband hield, zou
worden opgenomen.
Vrijdag 3 October 1879 verscheen het onder den meer
weidschen titel van Predikbeurtenblad.
In het eerste nummer schreef de redactie, herinnerend
aan den voorlooper, het beurtenbriefje, dat dit niets
vertelde dan hetgeen ieder wenschte te weten en verwachtte te hooren; en die kleurloosheid werd het als
een verdienste aangerekend. Het Predikbeurtenblad
beloofde meer woordenrijk te worden. Door den Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente was het
de redactie echter op het hart gebonden zich te houden
buiten den kerkelijken partijstrijd.
Hoofdzaak bleef natuurlijk, wekelijks mede te deelen,
wie er in de onderscheidene kerkgebouwen zouden optreden. Verder zou het berichten geven, die den leden
der Kerkeraden, en hun Commissies, den leden der
onderscheiden gemeenten, den ouders, catechisanten,
enz. belang kon inboezemen. Voorts was er veel wetenswaardigs in de geschiedenis van den dag op kerkelijk
gebied en meer nog in die van het verleden, dat het
blad gaarne zou verhalen aan wie er belang in stelde.
Van 1 Januari 1882 of was Ds B. J. Adriani redacteur,
die met zeldzame toewijding en ijver gedurende een
lange reeks van jaren het redactioneel gedeelte verzorgde. Verscheidene historische bijdragen werden
door hem geplaatst, de Zendingsgeschiedenis niet vergeten, levensberichten van personen uit vroeger en later
tijd werden opgenomen, schetsen aangaande tal van
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predikanten uit den tijd der Reformatie kwamen geregeld voor, terwijl de wekelijksche kalender met historische data en fata en een stichtelijke overdenking
elkander afwisselden.
Van het eerste oogenblik of ontving het Predikbeurtenblad advertentien van allerlei aard. Daarover schreef
Gispen: „Het leeuwenaandeel van het predikbeurtenblad is voor de advertenties ! Advertenties zijn de goudof zilvermijn voor de mannen der pers en de H.H. uitgevers. En Amsterdam is nog altijd een koopstad, en
de koopmansgeest verloochent zich niet, zelfs niet in
de kerkelijke wereld. Op het stuk der advertenties onderscheidt zich het predikbeurtenblad in niets van andere
bladen, dan alleen hierin, dat er niet in voorkomen aankondigingen van publieke vermakelijkheden, Hop-Bitter
en kwakzalverij. Als naar gewoonte wordt de rei geopend door gelukkige menschen, die bekend maken
dat ze getrouwd zijn, een noon of een dochter of beiden
tegelijk hebben gekregen. Dan volgen de dankbare
kinderen, behuwd- en kleinkinderen, die, zonder dat
belanghebbenden er iets van weten, mededeelen, dat
hunne ouders 12 1 /2 jaar of langer in een gelukkigen
echt vereenigd zijn. De tegenstelling met dezen wordt
gevormd door de bedroefden, die het verscheiden van
echtgenoot en kind, van vader of moeder, van vriend en
maag bekend maken. Deze advertenties doen mij altoos
het meest aan. Wat een onuitsprekelijke smart is in
een paar regels soms neergelegd ! Een bont allerlei volgt
nu. Juist zooals het leven is. Een strijd om het bestaan,
zeggen sommigen. Vraag en aanbod. Een osseslager,
d.i. iemand die ossen doodslaat (wij, Amsterdammers,
houden niet van die sluit-n, zelfs niet in den pluralis,
en eten geen ander vleesch dan dat afkomstig is van
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vette ossen, waarom wij een rundvleeschverkooper of
-slachter in tegenstelling met een varkensslachter gewoonlijk een osseslager noemen), een osseslager dan,
vraagt eene dienstbode P. G., d.i. van den Protestantschen godsdienst. Nevens hem doet eene aanzienlijke
koopmans- of bankiersvrouw van de Heeren- of Keizersgracht dezelfde vraag. Wie geld over heeft wordt
de weg gewezen naar de spaarbank, en wie last heeft van
wandgedierten of andere schadelijke insecten, alsmede
van eksteroogen, behoeft dien last niet 'anger te dragen
dan hij zelf verkiest, want tegen billijke condition kan
hij er dadelijk van bevrijd worden. Buen Gusto wordt
ons voorgesteld als een heerlijke sigaar, en waar men
de netste en goedkoopste bekleede luiermandjes kan
koopen, is voor een lezer van het predikbeurtenblad
Been raadsel meer. Zonder ernstige bestrijding te duchten, durf ik vrijmoedig beweren, dat er nergens een
plekje is, waar kerk en maatschappij zoo vreedzaam en
harmonisch te zamen wonen als in het Amsterdamsche
predikbeurtenblad. En bedenkt men daarbij, dat men
al deze lectuur heeft voor een enkelen gulden in een
geheel jaar, dan verwondert het zeker niemand, dat er
Vrijdagsavonds, heel Amsterdam door, door ouden en
jongen, door kerkelijke en wereldlijke personen gevraagd wordt: „Is het Predikbeurtenblad er al ?"
Verder was het Predikbeurtenblad in Gispens oogen
als een afspiegeling van het vrederijk. Immers stonden
daar vreedzaam bij elkander de namen: Westhoff (een
gereformeerd predikant in de Hervormde Gemeente,
die sommige afgescheiden leeraren haatte met een ijver
Gods), Berlage (een der laatste vertegenwoordigers van
het modernisme op de Amsterdamsche kansels), Bekker
(een volbloed antinomiaan, die zijn kerkgebouw in de
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Barndesteeg den typeerenden naam van „Nazareth"
gaf); die namen stonden daar vreedzaam bij elkander,
en Krayenbelt (de oud-strijder van de „Vrienden der
Waarheid") kon niet verhinderen, dat Gispens naam
met dien der beide andere Christelijke Gereformeerde
collega's op dezelfde bladzijde als de zijne voorkwam.
„Een overzicht der predikbeurten van de Ned. Herv.
Gemeente," zoo schreef Gispen verder, „geeft vooral
veel te denken. Wie zich een domineesbriefje van voor
dertig jaren herinneren kan, weet, dat het toen gretig
ter hand genomen werd om te zien, waar de eenige
orthodoxe predikant den dienst zou verrichten. En
thans traden, in de week van 16-23 September, in.
24 predikbeurten, slechts drie modernen en een oudliberaaal op. De overige 20 beurten werden alle door de
orthodoxe leeraren vervuld. Dat is eene verandering van
toestanden, die alle verwachting overtreft. Zooals de
zaken nu staan, is er geen mogelijkheid voor moderne
predikanten om ooit in de hoofdstad leeraar te worden.
Het is maar te hopen, dat deze toestand duurzaam zij."
Uit deze woorden blijkt wel, met hoeveel belangstelling Gispen de gereformeerde beweging in de Hervormde Gemeente der hoofdstad gadesloeg. Trouwens,
reeds op 30 Juni 1882 had hij aan zijn vriend in Jeruzalem geschreven: „Het Amsterdam van Trigland en
Smout bestaat ook nog, en herleeft weder, in vele opzichten. Gode zij dank! Men kan tegen de wijze waarop
soms gestreden wordt voor de eere Gods, voor waarheid
en recht bezwaar hebben, maar dat er gestreden wordt
en onze God getuigenis geeft aan dien strijd, is onmiskenbaar. In onze volkrijke stall woont ook veel yolk,
dat met zijne hand heeft geschreven: Ik ben des Heeren.
Dat ik niet zeer Hervormde-Kerksgezind ben, is al231

gemeen bekend. Maar toch (het bloed kruipt, waar het
niet gaan kan) vervult het mij menigmaal met stille
blijdschap als ik zie, dat ook in die kerk de waarheid
vorderingen maakt, en de belijdenis der vaderen bij
velen weder in eere komt, en men streeft naar hetgeen
wij, tot roem van Gods genade, bezitten".
Ofschoon echter allesbehalve Hervormde-Kerks-gezind, verklaarde Gispen op 10 November 1882, toch
zeer goed met Hervormden te kunnen omgaan. En op
31 Juli 1885 schreef hij : „Ik beschouw alle Gereformeerden, die niet tot de Christelijke Gereformeerde
Kerk behooren, als op kerkelijk gebied dwalende broeders, en die overtuiging steek ik niet onder stoelen of
banken. Juist omdat ik geloof met de voeten vast te
staan op een vast punt, meen ik met het hoofd herwaarts
en derwaarts te kunnen zien, zonder gevaar van om te
vallen. Een ander karakter dan het mijne zou nu de
consequentie maken: zoo met dwalende broeders samen
te bidden (in de week der gebeden) en gemeenschap te
oefenen (op de Conferentie voor Inwendige Zending)
stijft hen in hunne dwaling, en is mitsdien ongeoorloofd. Terwij1 mijn consequentie is: Hetgeen waartoe
wij gekomen zijn, laat ons daarbij blijven, en zoo gij
lets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Zoolang de kerkelijke taken staan gelijk ze staan, geloof ik,
dat een vaste overtuiging en een ruim hart elkander
diet noodzakelijk uitsluiten. De broeders van de andere
zijde staan ook vast in hunne overtuiging, dat wij op
kerkelijk gebied dwalen. En voorshands, denk ik, schiet
er niets anders over, dan te zoeken elkander een weinig
te verdragen."
Dit schreef Gispen in antwoord op de vraag van Dr
Kuyper in de Heraut van 5 April 1885, hoe de heer Ds
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Gispen verzeild raakte in een buitenkerkelijk irenisch
gezelschap. Later, 6 Februari 1887, gaf de Hoofdredacteur er deze verklaring van: „Gelijk men weet, heeft
de heer Ds Gispen de onvoorzichtigheid begaan, om,
toen hij naar Amsterdam kwam, zich te vriendelijk door
de Irenischen te laten ontvangen. Hij heeft niet tijdig
genoeg ingezien, dat er een adder onder dit fluweelzachte, Irenisch-groene Bras school. Zelf beminnelijk
van aard, heeft hij zich door de beminnelijke manieren dezer lieden laten verschalken, en is er dientengevolge toe gekomen, om in Irenische kringen „de gewilde man" te zijn, en zijn Gereformeerde broederen
te mijden. Nu, dit doet niemand straffeloos. Ongemerkt toch ondergaat men dan den indruk van zulk een
kring. Men hoort altoos van die „schandelijke Gereformeerden", en dien „boeman van de Prins-Hendrikkade" en die „eigenwijze ouderlingen", en dan wordt
zelfs Prof. De la Saussaye in de gescheidene kerk gezien,
en zoo . . . . komt het . . . . van . . . . lieverlee tot allerlei . . . . menschelijke zwakheid. Van tijd tot tijd viel in
de „Brieven aan een vriend te Jeruzalem" dan ook zeer
duidelijk de echo te beluisteren van zekere vrienden
onder de Irenischen en Classicalen te Amsterdam. Jets
wat ons altoos zeer pijnlijk aandeed. Van lieverlee ging
dit zelfs zoo ver, dat de heer Ds Gispen openlijk saam
met deze heeren optrad. En toen er ten leste die ongelukkige geschiedenis bijkwam van zekeren tekst, dien
de heer Ds Gispen, op zeer menschelijke wijze, mis had
verstaan; jets wat den beste overkomen kan; en hij,
hierop gewezen, de zwakheid belting, van deze vergissing, tegen alle repel in, te willen staande houden; en
tot overmaat van ramp De Heraut ook nog op het gevaar van het Concept-Beheersreglement wees; helaas,
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toen hebben allengs gansch averechtsche gedachten in
dit vriendelijk hart postgevat, en keerde Ds Gispen zich
geheel tegen ons."
Toch weigerde Dr Kuyper to gelooven, dat het
broederhart van Gispen zich op den duur zou blijven
toesluiten. Dat mocht en dat zou niet. „En zoo zien we
den dag reeds komen, dat ook hij met de Classicalen
breekt en weer kiezen gaat voor zijn Gereformeerde
broederen. Den dag, waarop Gispen geen smart meer
zal hebben, over wat ons oorzaak van vreugde is; maar
ook hij zich met ons lotgemeen en een van zin en hart
zal toonen. Ja, den dag, waarop Gispen niet me er
klagen zal, als Wielenga, gedragen door het gebed van
vele vromen, ons de hand der verbroedering toereikt,
maar zelf zijn gebed met dat van Gods yolk zal paren,
om zegen op wat Wielenga begon."
Deze voorspelling nu van Dr Kuyper is uitgekomen.
Maar met dit gevolg, dat de irenische vrienden Gispens
naam toen niet langer in het Predikbeurtenblad duldden.
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5. EI EN KUIKEN.

Gispens eigenaardigen kijk op het kerkelijk conflict
te Amsterdam in 1886 leeren we duidelijk kennen uit
zijn Maandelijksche Kout in De Vrije Kerk, jaargang 12,
blz. 90-94:
— Terwijl de zaken op het Binnenhof, aan de zijde
van de Tweede Kamer, vanwege het gewone Kerstreces stilstaan, is op den Amsterdamschen Dam, in
de hoofdkerk der gansche stad, ongewone bedrijvigheid en een gansch buitengewone toestand aanwezig.
Op den vierden Januari van het pas begonnen jaar
werden niet minder dan 80 leden van den Kerkeraad
der Ned. Hervormde Gemeente, en daaronder 5 predikanten, door het Classicaal bestuur van Amsterdam,
voorloopig in hunne bediening geschorst.
Zietdaar de gebeurtenis, die de belangstelling van het
gansche land tot zich trekt, en de belangrijkste op kerkelijk gebied is na de afscheiding in 1834, dus een halve
eeuw.
Volgens het Handelsblad, het Classicaal Bestuur van
Amsterdam en Ds Hogerzeil is de revolutie in den Amsterdamschen Kerkeraad gereglementeerd, de Commune
in de Kerk aan 't huis houden!
Heel het land weet, wat er sinds geruimen tijd in de
Hervormde gemeente te Amsterdam gaande was. Al
scherper begon de irenische en de gereformeerde partij
tegen elkander over te staan. Iedere overwinning, die
de gereformeerden behaalden, was een doom in het
oog der andere partij. Het ei, dat voor ruim een kwart
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eeuw in de Schotsche Zendingskerk gelegd was, is in
de consistorie op den Dam uitgebroed. Maar het kuiken
had zulk een afstootende gedaante, dat de henne haar
eigen kind niet wilde erkennen en op middelen zon om
het te dooden.
De mannen van den reveil te Amsterdam hebben
zich, onder leiding van da Costa, de Clercq, van Loon,
Teding van Berkhout en anderen, met volkomen bewustheid en voorbedachten rade tegen de Scheiding verklaard. Maar deze mannen waren geleerden, aanzienlijke
kooplieden of bankiers, kleinkinderen en naneven van
machtige regenten en patriciers, uit de eerste stad des
lands, het eens zoo machtige Amsterdam, dat het eerste
en laatste woord sprak in de Staten van Holland; terwijl die Staten hetzelfde deden in de Algemeene Staten,
in de dagen der oude Republiek. In die reveilisten
leefden de oude Hollandsche tradition voort, en mitsdien had de Ned. Herv. Kerk, de Kerk der Vaderen,
al de liefde van hun hart. Hun theologie was, in geest
en hoofdzaak, de leer der Hervormde Kerk, uitgedrukt
in de belijdenisschriften, doch vermengd met methodistische en chiliastische begrippen. VOOr de komst van
Ds Hasebroek, nu een dertig jaar geleden, konden zij
bijna niet de hun dierbare kerkgebouwen bezoeken; wiji
daar allerlei in hun oog Godonteerende dwalingen verkondigd werden. Doch zij vonden eene wijkplaats,
een spelonke Adullams, in de Vrije Schotsche Zendingskerk. De Vrije Kerk van Schotland had een Zendeling
naar Amsterdam gezonden om onder de joden te arbeiden tot hunne bekeering. Die Zendeling was de
rijkbegaafde Schwartz, een voortreffelijk uitlegger der
Heilige Schrift, een man van veel doorzicht en tact, die
in de hoogere kringen zich bewoog, door zijn huwelijk
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aan de hoogste families van Amsterdam geparenteerd
werd en alles in zijn voordeel had. In die dagen werd
de Schotsche Kerk wel eens de millioenen-Kerk genoemd, en hoorde men dikwijls de gedachte uitspreken,
dat de volgelingen van Schwartz met het eene been in
de Hervormde Kerk stonden en met het andere er buiten.
Maar tegenover deze mannen en hunne theologie
stond het vrome yolk van Kattenburg en den Jordaan
met zijn theologie. Deze volkstheologie was die der
oude schrijvers onveranderd en onvermengd, de „oude
waarheid" zooals men zeide. Theodorus van der Groe,
de schrijver van den „Toetssteen van ware en valsche
genade" was de laatste profeet, dien God aan Nederland
gezonden had. Al wat na dien tijd aan Nederland geprofeteerd werd, was het echte zuivere Godswoord niet
meer. Deze lieden konden het noch in de Schotsche
Kerk, noch bij de afgescheidenen, noch in de kruisgemeenten, noch ergens elders vinden. Zij liepen overal
en vonden nergens voldoening. Het heugt mij, dat Ds
Brummelkamp eens te Amsterdam had gepreekt, die
preek ten huize mijner ouders beoordeeld werd en er
een was die zeide: er ontbrak nog maar een Evangelisch
Gezangetje aan ! Velen kwamen dan ook nergens,
lazen thuis een oude predikatie, of vereenigden zich in
gezelschappen om elkander te stichten en over de breuke
Zions te spreken.
Intusschen had Dr Schwartz er de aandacht op gevestigd, dat er in de reglementen der Herv. Kerk een
artikel voorkwam, hetwelk aan de leden het recht toekent om zelf de leeraren en opzieners te kiezen, maar
dat, tot hiertoe, een doode letter was gebleven. Dit
artikel werd nu met kracht aan de orde gesteld. De
liberale begrippen hadden zich sterk verbreid in geheel
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het maatschappelijk leven. En toen nu dit artikel aan
de orde kwam, zeiden de liberalen : wel zeker, het yolk
heeft recht om zijn eigen opzieners te kiezen in de kerk,
evengoed als het zijn vertegenwoordigers kiest voor
stad en land. De Synode nam echter het stelsel van getrapte verkiezing aan, en vroeg aan de gemeenten, of
zij wilden blijven bij 't oude gebruik, hetwelk van de
dagen der Reformatie of hier te lande bestaan had, dat
n.l. de verkiezing alleen geschiedde door den kerkeraad,
of dat zij een kiescollege begeerden.
Vele gemeenten, en daaronder ook die vanAmsterdam,
begeerden een kiescollege.
Dat was het ei in de Schotsche Kerk gelegd.
Dit ei nu is in de consistorie van de Nieuwe Kerk op
den Dam .uitgebroed.
Met het kiescollege kwam de verkiezingsstrijd, de
eigenlijke partijformatie, de partijdrift, en dat onedele
dat aan verkiezingen verbonden is.
Spoedig wonnen het de orthodoxen op de modernen.
De eene vacature na de andere werd door orthodoxe
predikanten vervuld. Ouderlingen begonnen openlijk nadat de zegen was uitgesproken, de gemeente te waarschuwen tegen de moderne predikanten, zoodat een
dier predikanten, naar verhaald wordt, zinspelende op
de ouderlingen Knap en Ruys, den wensch uitsprak,
dat het hedenmiddag niet mocht knappen en ruischen
in de Kerk!
Gaandeweg echter, vooral na de komst van Dr
Kuyper, werd het kiescollege zelf van ongereformeerde
bestanddeelen gezuiverd, en daardoor ook de kerkeraad. De modernen hadden het intusschen reeds zoo
bang gekregen, dat de elite van hen, onder leiding. van
Ds Hugenholtz, de Kerk verliet en eene vrije gemeente
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stichtte. De mannen, wier grondslag was in de Schotsche
Kerk, werden, de een na den ander, uit den kerkeraad,
de kerkelijke commissie over de goederen enz., en het
bestuur der diaconiescholen verdreven en door mannen
uit het „echte yolk" vervangen. De Vrije Universiteit
op gereformeerden grondslag werd opgericht, het
plaatselijk reglement op de kerkelijke goederen zoo
gewijzigd, dat de „krijgskas" in handen der gereformeerden kwam, en men bij mogelijk conflict met hoogere
kerkbesturen gedekt was.
Zoo ontstond de verbittering op kerkelijk gebied (van
het theologische spreek ik thans niet) tusschen die irenischen-orthodoxen en hen die gereformeerd genoemd
worden.
Deze toestand is het kuiken, dat uit het ei, in de
Schotsche Kerk gelegd, te voorschijn kwam.
Zulk een kuiken uit zulk een ei had men niet verwacht.
De verbittering nam toe van week tot week. Eindelijk meende men, dat het oogenblik gekomen was om
het kuiken aan te grijpen en — te dooden. Zij, die het
den hals omdraaiden, waren op een na orthodoxe lieden.
Onder hen beyond zich zelfs een ouderling, die vroeger
tot de afgescheidenen behoorde.
En nu zit men met het geval. De z. g. gereformeerden
kunnen, zoo ze hun karakter niet willen wegwerpen,
niet meer terug. En de synodalen zijn in die mate verbitterd, dat zij de zaak tot het uiterste zullen doordrijven
voor den burgerlijken rechter.
In het faarboekje gaf Gispen voorts deze beschrijving
van het gebeurde:
— Het jaar 1886 zal niet uit het geheugen gaan. Nauwelijks waren we vier dagen in dit jaar gevorderd, toen
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de mare zich verspreidde: er zijn tachtig kerkeraadsleden, en daaronder vijf predikanten, van de Hervormde
gemeente te Amsterdam geschorst ! leder, die het hoorde,
klonken de beide ooren. Zoo iets was nog nooit geschied,
zoo lang er eene Hervormde Kerk in Nederland bestaat. Wel wist men, dat de toestand zeer gespannen
was. Wel wist men, dat de gereformeerde partij een
groote macht was geworden in die gemeente, en verwachtte men een botsing tusschen haar en de andere
partij en. Zij was in de laatste jaren van overwinning tot
overwinning gekomen. Zij had de overhand in den
kerkeraad en in alle andere colleges, die macht hebben
in alle zaken der gemeente. Zij wist het geheim en had
het vermogen om gaandeweg den kerkeraad, de diakonie, het bestuur der diakoniescholen en de commissie
voor de kerkelijke goederen en inkomsten der gemeente
te zuiveren van personen, die haar niet volgden, en te
doen komen in de handen van zulke mannen, die haars
geestes waren, en op wie zij in tijd van nood zou kunnen
rekenen. Toen het zoover was, kwam de attestenkwestie
aan de orde, en werd inmiddels het reglement op het
beheer der kerkelijke goederen zoo gewijzigd, dat deze
commissie gebonden werd om alleen dien kerkeraad te
erkennen, die zich aan Gods Woord en de drie formulieren van eenigheid hield, ingeval de kerkeraad door
de hoogere besturen bemoeilijkt werd in zijn streven.
En zie, op den vierden Januari wordt opeens in dien
trommel een gat geslagen. Tachtig kerkeraadsleden
geschorst, zoo ging het op dien Maandagavond van mond
tot mond. Troepj es yolk verzamelden zich voor de
Nieuwe Kerk op den Dam. Men zag politie-mannen inen uitgaan, smeden en timmerlieden togen aan het werk
om kamers en kasten tegen inbraak te beveiligen, en
240

ieder vroeg zich angstig af: wat zullen we nu beleven ?
Men zegt, dat een voornaam man, zeer nauw in de
zaak betrokken, met groote stappen en langen tred, de
kamer op- en neerliep, niets anders roepende dan: een
coup d'etat ! een coup d'etat ! Een staatsgreep, een staatsgreep !
Het classicaal bestuur van Amsterdam had, met een
slag, het werk van jaren vernietigd en de modernen
met de overige partijen waren nu weder meester van
de kerkelijke goederen.
Twee dagen later, Woensdag 6 Januari, worden de
gereformeerden weder meester van de Nieuwe Kerk. Zij
weten de classicalen eruit te drijven, en door een contrastaatsgreep, archief en alle papieren van waarde weder
te bemachtigen. De couranten geven dagelijks bulletins
over „het kerkelijk oproer" te Amsterdam. Op het stadhuis is men eenigszins opgewonden. De politie is ontsticht en waakt nacht en dag met verdubbelde zorg. De
Commissaris des Konings en de Regeering in den Haag
wordt op de hoogte gehouden van alles. De Directie
van het Grootboek wordt gewaarschuwd, en het onmiddellijk gevolg is dat alle predikanten, kosters, voorlezers, godsdienstonderwijzers en alle kerkelijke beambten hun loon wel waardig blijven, maar het niet
ontvangen.
Zondag 10 Januari treden de geschorste predikanten
en een Hoogleeraar der Vrije Universiteit in „localen"
op. Ter plaatse waar de laatste tonen van de weelderigste
muziek nauwelijks verstorven zijn, wordt nu gehoord:
„Een geroep uit de diepte". Die localen kunnen de
stroomen yolks niet omvatten, die er zich heen begeven,
terwijl de officieele kerken schier ledig blijven.
— De Christelijke Gereformeerden, zoo vervolgt
16 Gispen.
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Gispen in De Vrije Kerk, blz. 209, staan in beginsel veel
meer aan de zijde der geschorsten dan aan die der
schorsers. Toch zullen zij weldoen met voorzichtig
te zijn in hun oordeel en het zeggen: uwe zaak is precies
als de onze. De twee nog levende vaders der afscheiding
mogen dien indruk hebben, wij, jongeren, denken er
niet zoo over. Dit mope nu tegenover die Vaders aanmatigend klinken, wij meenen er nochtans onze goede
reden voor te hebben.
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6. KERKEL I JKE ZENDING.

Gelijk er vanwege de Nederduitsche Gereformeerde
Kerken, aanstonds na haar optreden in doleantie, een
Diaconaal- en een Ouderlingen-Congres werd gehouden, zoo riepen zij ook een Zendingsscongres samen.
Het besluit daartoe was genomen op de Voorloopige
Synode te Utrecht in 1888. Daar toch werd op voorstel
van Dr F. L. Rutgers aan de Deputaten voor de Zending, Ds F. Lion Cachet en ouderling W. Hovy opgedragen, in overleg met Dr L. H. Wagenaar, ter bespreking van het werk der Zending een Congres te
houden met daartoe afgevaardigde leden der kerkeraden.
Bedoeld Congres vond plaats op 29 en 30 Januari
1890 te Amsterdam, in het Gebouw voor den Werkenden Stand en werd op uitnoodiging van het moderamen
ook bijgewoond door Ds W. H. Gispen en Ds L. van
der Valk als gecommitteerden van de Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk.
Als eerste spreker trad op Dr A. Kuyper, die in den
vorm van een zeer levendige improvisatie een breede
reeks dogmatisch-kerkrechtelijke stellingen bepleitte,
waarvan de behandeling en bespreking heel den eersten
dag van 's morgens over tienen tot 's middags bij vijven
in beslag nam.
Nadat de referent den tol van zijn eerbied aan de
kerkelijke zending der Christelijke Gereformeerden
betaald had, nam ook Ds Gispen aan de discussie deel
en sloot deze de morgenzitting met dankgebed.
Op den Zendingsdag der Christelijke Gereformeerde
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Kerk, gehouden 10 September d.a.v. te Groningen,
hield Gispen zelf een referaat over de kerkelijke Zending
in de practijk. Het werd opgenomen in het Algemeen
Zendingstijdschrift De Macedonia'.
Spreker begon met te gewagen van het door hem
bezochte Congres:
„In het laatst van Louwmaand dezes jaars had ik het
genoegen, met onzen geachten secretaris, Ds van der
Valk, het Zendingscongres bij te wonen van de Ned.
Geref. Kerken, doleerende.
„Ik schroom niet het ook bier uit te spreken, dat we
daar buitengewoon veel genoegen hebben gehad. De
hartelijke wijze, waarop de broeders ons, als vertegenwoordigende de Zendingscommissie der Christelijke
Gereformeerde Kerk in Nederland, ontvingen en behandelden, liet niets te wenschen over. Maar bovenal
ben ik voor mij dankbaar dat Congres te hebben bijgewoond om de vele belangrijke woorden, die daar, over
of in verband met de Zending, gesproken zijn. De geleerdheid, de rijpe kennis van zaken, de zuiverheid in
beginselen, de ijver voor de uitbreiding der Kerk onder
de heidenen, bleek uit elk referaat, en dat alles is verre
boven mijn lof.
„Dit wil niet zeggen, dat ik het met elke daar uitgesproken stelling volkomen eens ben. Maar hetgeen
ik er hoorde, heeft mij, naar de kleine mate mijner
vatbaarheid, werkelijk rijker gemaakt, veel stof tot
nadenken gegeven, en mij geholpen in de uiteenzetting
van eenige denkbeelden over de Kerkelijke Zending in
de practijk, die ik zoo vrij ben in dit oogenblik aan uw
broederlijk oordeel te onderwerpen.
„Wie uwer reeds heeft kennis gemaakt met de acta
van het Zendingscongres — (en ik hoop dat niemand die
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kennismaking zal nalaten), zal bespeuren, dat een en
ander, wat ik in het midden wensch te brengen, meer of
min voeling houdt met de daar uitgesproken gedachten."
Op het kerkelijk karakter van de Zending zijner eigen
kerk vestigt Gispen dan aldus de aandacht:
„Zooals bekend is, draagt onze Zending den naam
van Kerkelijke. De Christelijke Gereformeerde Kerk in
Nederland is, tot nog toe, de eenige Protestantsche Kerk
in ons Vaderland, die rechtstreeks en officieel het Evangelie onder de heidenen en mohammedanen in onze
Oost-Indische bezittingen verkondigt. Zij doet dit op
het voetspoor der Gereformeerde Kerk in ons land, die
inzonderheid in de 17de eeuw, onder de opperhoogheid
der Staten-Generaal en van de 0. I. Compagnie, ook
aan dien arbeid de hand heeft geslagen, zoodat er heden
ten dage nog bestaat eene Protestantsche Kerk in N.I.,
in welke Kerk, in den laatsten tijd, ook twee leeraren
uit de Chr. Geref. Kerk, door benoeming van den Minister van Kolonien en onder het gezag der Commissie
voor de Prot. Kerk in Neerl. Indie, de bediening des
Woords, of het predikambt, hebben aanvaard.
„Daar er echter tusschen de Chr. Geref. Kerk in
Nederland en de Prot. Kerk in N. - I. geen gemeenschap
der belijdenis of des kerkelijken levens bestaat, kan dit
geval niet in aanmerking komen bij de bespreking van
de Kerkelijke Zending in de practijk".
Spreker beperkt zijn onderwerp dan ook tot de engste
grenzen en spreekt uitsluitend met het oog op den arbeid, die aan de Zendingscommissie bovengenoemd is
opgedragen, en onder haar leiding in 0. I. verricht
wordt. Maar hij wenscht dit toch zoo te doen, dat aan
het licht treedt op welke algemeene beginselen hare
bijzondere arbeid rust.
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Zijn eerste stelling dan luidt: Hetgeen men Kerkelijke Zending noemt, onderscheidt zich daarin van de
andere zending, dat zij niet uitgaat van het ambt, de
officie, den plicht en de roeping der geloovigen, om
getuigen van den Heere Jezus te zijn; maar van het
gansche lichaam der Kerk, vertegenwoordigd in de
wettige vergaderingen van hen, die regeerders der Kerk
zijn.
Hiervan zegt Gispen: „In de Zendingsgenootschappen oefenen de geloovigen een ambt of eene roeping
en verplichting uit, om als getuigen van Jezus Christus
in de wereld op te treden. In onze dagen, waarin zooveel van het ambt der geloovigen gesproken wordt in
betrekking tot de kerkelijke organisatie, en aan de geloovigen de bevoegdheid wordt toegekend om van kerkorde
te veranderen, ook al zijn ze maar met twee of drie vergaderd, en dat voorts deze hunne daad kracht en rechtsgeldigheid heeft voor de gansche kerkelijke gemeente;
in onze dagen zal men moeilijk het recht hun kunnen
betwisten om, waar de Kerken nalatig zijn het bevel
des Heeren, om het Evangelie alien creaturen te prediken, uit te voeren, zelven de handen aan den ploeg te
slaan en te doen hetgeen de Kerken in haar geheel
moesten doen maar niet doen.
„De vraag, of de oprichters en leden der verschillende
Zendingsgenootschappen van deze bevoegdheid of van
deze roeping en verplichting der geloovigen zich volkomen bewust zijn, en uit overtuiging handelen, kan bier
buiten bespreking blijven. Zij staat in het nauwste verband met heel het kerkelijk vraagstuk en met de meerdere
of mindere getrouwheid aan het historisch geloof en de
belijdenisschriften, met de leer der Kerk, uit de tijden
der groote reformatie en de opvattingen van de leer van
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het ambt der geloovigen. Daaruit laat zich grootendeels
verklaren het bestaan van zoovele genootschappen of
vereenigingen, die het Zendingswerk hebben ter hand
genomen. Er liggen, bewust of onbewust, aan die
verscheidenheid der genootschappen verscheidene
leerbegrippen ten grondslag. De Kerkelijke en Theologische richtingen onder de Ned. Hervormden, spiegelen
zich ook, in een of ander opzicht, in de verschillende
Zendingsgenootschappen af. Met openbare loochenaars
van de godheid van Christus en pertinente bestrijders
van het bovennatuurlijke, in eene Kerk den dood des
Heeren te verkondigen, acht men plichtmatig. Maar
voor geen geld van de wereld zou men met zulke lieden
van een Zendingsgenootschap lid zijn! Op het gebied
der Zending ziet men tegen een scheuring meer of
minder niet op.
„De arbeid nu van zulke geloovigen is geen Kerkelijke Zending. Hij gaat niet uit van het lichaam der Kerk.
De opzieners der gemeente hebben, in qualiteit van
opziener met deze Zending niets te maken. De Zendelingen zijn uit dit oogpunt bezien geen wettige dienaren
des Woords en missen de bevoegdheid om in de kerken
van het moederland met autoriteit op te treden en het
Woord en de Sacramenten te bedienen. Hier te lande
zijn zij van den dienst der kerken, anders dan als behulpsels, uitgesloten, evenals de godsdienstonderwijzers
en de oefenaars".
Spreker komt vervolgens tot de vraag: of de geloovigen bevoegdheid hebben om als geloovigen en als
leden van georganiseerde kerken, buiten dat georganiseerde lichaam der Kerk om, Zendelingen naar de
heidenwereld te zenden. Deze vraag moet z.i. uit een
theoretisch oogpunt ontkennend beantwoord worden.
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„Door theoretisch oogpunt bedoel ik eigenlijk leerstellig en kerkrechtelijk oogpunt.
„Er is toch in al de schriften des NieuwenTestaments
geen enkel voorbeeld aan te wijzen, dat, waar reeds
eene georganiseerde Kerk bestaat, op zichzelf staande
geloovigen, alleen op grond dat zij geloovigen en leden
van het verborgen lichaam van Christus zijn, de bediening des Woords en der Sacramenten onder joden
of heidenen hebben vervuld. Het waren ambtsdragers
die hetzij als Apostelen of Evangelisten het Woord
predikten, ambten die met het diakenambt zeer goed
vereenigbaar zijn en ook wel vereenigd waren. Het
bevel dat Christus vOOr zijne hemelvaart gaf om allen
creaturen het Evangelie te verkondigen, de volken te
onderwijzen en te doopen, zal toch wel zoo verstaan
moeten worden, dat het gegeven is aan de geheele gemeente, niet los en onafhankelijk van de Apostelen en
hun gezag, maar onder hunne autorireit en naar de
bepalingen, die zij, als lasthebbers van Christus, daarvoor zouden stellen. Zoo vermaant Paulus Timotheus,
dat hij het goede pand moest toevertrouwen aan getrouwe menschen, die bekwaam zijn om ook anderen
te leeren.
„Zoo heeft de Kerk in alle eeuwen het Woord des
Heeren ook opgevat. Want het is iets anders of een
geloovige in zijne omgeving, op reis of ook onder heidenen en mohammedanen, getuigenis aflegt van zijn eigen
geloof en anderen opwekt ook in Christus te gelooven,
dan of hij zelf thuis blijft en anderen heenzendt met last
en macht om het Woord te prediken en de Sacramenten
te bedienen.
„En dit is het toch wat de Zendingsgenootschappen
in den grond der zaak doen. De z.g. ordening der Zen248

delingen geschiedt wel doorgaans door een of meer
predikanten, en, in den laatsten tijd, ook wel in een
officieel kerkgebouw, maar dat alles geeft nog aan deze
handeling geen kerkelijk of gemeentelijk karakter. De
predikant heeft voor deze handeling geen opdracht
van de gemeente wier dienaar hij is, en de Kerk wordt
eenvoudig door de kerkvoogden voor dit Joel geleend
of beschikbaar gesteld, gelijk dit ook wel geschied voor
een orgelconcert, de inhuldiging des Konings, of iets
anders.
„Het kerkelijk kleurtje, dat de ordening der Zendelingen hierdoor krijgt is dus niets anders dan schijn. De
Kerk zelve zendt niet. Zij erkent de dus geordende
broeders niet als dienaren des Woords en verbiedt hun
de bediening der Sacramenten in de Kerken van het
Moederland."
Dan volgt een critiek op wat Dr Kuyper op het
Zendingscongres over het revolutionair karakter der
Zendingsgenootschappen sprak; waarna Gispen concludeert: „Al kunnen wij dus uit een theoretisch oogpunt de onkerkelijke tending niet goedkeuren, toch
willen we haar ook niet beschouwen als een uitvloeisel
van de revolutie. Gedachtig aan het bekende gezegde,
dat God met een krommen stok wel eens een rechten
slag doet, en dat er wel eens iets geschiedt hetwelk niet
behoorde te geschieden, maar dat geschied zijnde toch
niet ongedaan kan of behoeft gemaakt te worden,
bovenal lettende op het ambt der geloovigen in vervalschte Kerken en tegenover slapende en ontrouwe
ambtsdragers, willen wij ook acht geven op de lessen der
practijk. En dan aarzelen wij niet te zeggen, dat ook
hier het Woord des Heeren geldt : verderf het niet; want
er is een zegen in. Immers: uit de practijk der laatste
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honderd jaren blijkt, dat waar de geloovigen, bij nalatigheid van de uitwendige, georganiseerde kerk,
sommigen uit hun midden, als zendelingen ordenen
en zenden om het Evangelie onder de heidenen te verkondigen, deze arbeid kennelijk van God gezegend is
en wordt, zoodat de kerken, in plaats van dit werk
tegen te staan, het veeleer, met belijdenis van eigen
schuld, moeten waardeeren, en er naar streven moeten
het langzamerhand te leiden in de bedding van het
kerkelijk leven . . . . En we hebben reeds veler overtuiging mede. Op het jongste Zendingsfeest op Leyduyn
zeide de waardige T. M. Looman, de Zending der
Christelijke Gereformeerden besprekende, dat deze was
eene Zending, die van de Kerk zelve uitging. En dat het
zoo eigenlijk behoorde te zijn. En deze broeder is de
eenige niet, die zoo oordeelt."
Intusschen, zegt Gispen, zal er nog veel moeten veranderen, eer het zendingswerk in onzen tijd zoo geordend en op wettige, kerkelijke paden geleid is. Allereerst zal overwonnen moeten worden de noodlottige
tegenstelling die zich uitspreekt in de tweevoudige leus
van: zielen redden en kerken planten. Door die tegenstelling is veler denken en handelen vervalscht. Onze
vaderen spraken van kerken planten. En in deze schriftuurlijke gedachte is alles uitgedrukt. Verre moet de
gedachte van ons zijn, dat het zielen redden ons werk is
of het werk van eenig mensch. Niet een Apostel of een
zendeling of een geloovige, maar de Zoon Gods alleen
vergadert, regeert en bewaart de tot het eeuwige leven
uitverkorenen tot een kerk. En daartoe gebruikt Hij
den dienst van menschen. Bij aanvaarding van het kerkelijk beginsel in de practijk der Zending moet echter
nauwgezet gelet worden op de orde en den weg, dien we,
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uit de Heilige Schrift, als Gods weg leeren kennen. Men
moet beginnen bij het begin, d.i. de Zending afleiden uit
het vrijmachtig welbehagen Gods, op den door God
gezondenen Middelaar en Verlosser zien; vervolgens
letten op hen tot wie de Gezondene des Vaders, door
den dienst zijns woords komt; aan deze de Zending in
den naam van Christus volbrengen en hen, die naar het
goddelijk welbehagen tot geloof en bekeering komen,
door den doop de zichtbare kerk inlijven, ordenen tot
eene huisgemeente of tot eene plaatselijke kerk, en die
plaatselijke kerk in levend, organisch verband doen
staan tot de kerk, die de Zending Gods in de heidenwereld heeft bediend. De Kerk mag de Zending dus
nooit als een godsdienstige liefhebberij beschouwen,
of als lets dat zij doen wil om to toonen dat zij ook wel
wat voor den dienst des Heeren over heeft en ook wel
liefde gevoelt voor die arme blinde heidenen! Neen, de
Zending is niet ons welbehagen, maar Gods welbehagen.
Duidelijk vernemen we hier klanken, door Gispen op
het Zendingscongres opgevangen. Alleen maar, wat
daar in wetenschappelijken vorm was gegeven, wordt
hier door hem gepopulariseerd.
Ten slotte staat hij nog stil bij de minder gunstige
uitkomsten, die de Zending der Christelijke Gereformeerde Kerk tot nog toe gehad heeft, en hij toont aan
dat de oorzaak daarvan niet gezocht moet worden in
de onzuiverheid of in het overdrevene van het beginsel
der kerkelijke Zending, maar in bijkomende omsta ndigheden.
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7. SOCIAAL CONGRES.

Op 9, 10, 11 en 12 November 1891 werd to Amsterdam
het Sociaal Congres gehouden. De tweede algemeene
zitting werd door Ds H. Pierson geopend, die het woord
gaf aan Ds W. H. Gispen voor de godsdienstige wij ding.
Deze sprak naar aanleiding van Psalm 85.
Hem trof daarin dadelijk de toon der dankbaarheid,
waarmee de psalm begint: „Gij zijt uwen lande gunstig
geweest, Heere". Een toon die ons, hoe ook de omstandigheden verschillen, evenzeer past. Want God heeft
ook ons een kern bewaard van belijders zijns Naams, en
mannen verwekt, die in de breede rijen van het yolksleven, niet het minst in den arbeidenden stand, Hem
vreezen en ook voor het maatschappelijk leven Zijn
Woord hebben aangenomen als het woord der waarheid.
„ Ja, daarin kennen we de genade van God, dat in ons
land juist in de volksklasse, die van handenarbeid leven
moet, een machtige kern zich bevindt, die het geloof
niet verloochent; en, afkeerig van ongeloof en revolutie,
het hoofd buigt voor het Woord des Heeren en nog altijd
hand en hart opheft tot onzen Vader in de hemelen,
Hem biddende om dagelijksch brood. En nevens die
breede schare van Christelijke mannen en vrouwen, de
mannen van wetenschap en talent, van geboorte en
stand, die uit hetzelfde beginsel en in dezelfde kracht,
voor den naam en de zaak des Heeren pal staan. De
levenden zal ik niet noemen, maar wie denkt niet aan
mannen als Bilderdijk, Groen van Prinsterer, Mackay,
da Costa, de Clercq, Heldring en meer anderen, die
zich verheugen zouden, wanneer zij een dag als dezen
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hadden molten beleven, mannen die jaren lang, schier
als eenlingen in hun kring gestaan en gestreden hebben,
voor de ware, historische volksrechten op velerlei gehied ? Wie denkt niet aan den ouden Wormser, den
boezemvriend van Groen, den man, die als de schakel
vormde tusschen het yolk en de aanzienlijken; aan den
beminnelijken Brummelkamp, den Evangeliedienaar,
die voor alle volksnooden zulk een open oog en warm
kloppend hart had ? Aan die velen, in elken kring, die
God verwekt heeft, om te getuigen en te strijden tegen
den geest der eeuw en den afval van God en Zijn heilig
Woord, en tot wier arbeid wij nu zijn ingegaan ? Waarlijk, in een ure als deze, waarin Christelijke mannen
van allerlei rang en stand samenkomen om de sociale
belangen niet slechts van een enkelen kring, maar van
heel het yolk te bespreken, moet ons die herinnering tot
dank stemmen, en zij legt op onze lippen de betuiging:
Gij zijt uwen lande gunstig geweest, o Heere !"
Maar de dichter slaat ook een smeektoon aan. Wij
behooren de heiligheid van God te belijden in betrekking tot het sociale vraagstuk. Dan erkennen we niet
alleen in alle misstanden en ellenden dezes levens een
openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, maar
ook de onmogelijkheid om, zoolang er zonde bestaat,
deze aarde tot een paradijs te maken. Maar zoo waarlijk
God heilig is, zoo waarlijk is Hij ook goedertieren en
ontfermend. Hij geeft Zijn genade en den Heiligen
Geest op het gebed. En daarom leggen ook wij onze
zielen als te luisteren aan de poort des hemels en zeggen:
Ik zal hooren wat God de Heere spreken zal.
Ten slotte vernemen we in dit lied ook den toon der
blijde hope. De dichter ziet en beschrijft het ideaal in
de verpersoonlijking van goedertierenheid en waarheid,
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die elkander ontmoeten, in gerechtigheid en vrede, die
elkander kussen. Niet in opheffing van waarheid of
gerechtigheid, maar in de ontmoeting van deze ook aan
menschen medegedeelde eigenschappen Gods, ligt de
oplossing van den strijd der standen en van geheel den
wereldstrijd. En daarom gaan we voorwaarts met goeden
moed en blijde hoop. Eenmaal breekt de dag des vredes
aan, de dag, waarop de gerechtigheid uit de aarde
spruit en de waarheid van den hemel nederdaalt.
Daarna ging spreker voor in gebed, en vervolgens
werd gezongen: Wij zegenen, o Heer ! Uw goedheid
al den dag!
Naar zijn denkbeeldigen vriend te Jeruzalem zond
Gispen dezen indruk van het Sociaal Congres:
— Gij herinnert u, dat er in het vorige jaar eenige ontevredenheid openbaar werd in de kringen onzer Christelijke werklieden, over den geringen steun, dien het
streven dezer mannen bij de aanzienlijker broeders, met
name ook bij de leden der Tweede Kamer, ondervond,
op het stuk van den socialen nood der mindere standen
en van de talrijke kwesties die hiermede in verband
staan, daarvan de oorzaak of het gevolg zijn.
Dr Kuyper trad toen verzoenend op, en maakte het
voor alien duidelijk, dat het tot het tegendeel van een
gewenschte uitkomst zou leiden, indien de werklieden
afzonderlijk, en de andere deelen der maatschappij afzonderlijk handelend optraden. Overtuigend was zijn
betoog in den kring der werklieden, dat de aan de orde
gekomen kwesties de medewerking eischten van alien,
dat studie en practijk, patroon en werkman, geleerde en
niet geleerde, aanzienlijke en geringe, behoorden samen
te werken, am tot eenige degelijke en gelukkige uitkomst te geraken.
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Uit deze overwegingen werd de gedachte geboren van
een Sociaal Congres, waarop zoowel de theoretische als
de practische zijde van het grootste vraagstuk onzer
eeuw van verschillende zijde kon worden besproken;
zoowel de beginselen als de daaruit voortvloeiende
practijk, gelijk die, op grond van Gods Woord, door alle
Protestantsche Christenen in Nederland behooren beleden te worden en naar welker toepassing op het leven
alien behooren te streven.
De Socialisten namen natuurlijk een loopje met de
mannen van „Patrimonium", die nu een koekje van
Dr Kuyper hadden gekregen, met de vermaning, dat
ze nu ook zoet naar bed moesten gaan.
En van zekere Protestantsche zijde werd het voorstel,
om te komen tot een Sociaal Congres, als een helsche
machine voorgesteld tegen de Ned. Herv. Kerk, en om
de antirevolutionaire partij meer en meer in een Kuyperpartij om te zetten, met Been ander doel dan om
bevrediging te schenken aan de laagste hartstochten
der menschelijke natuur, welker bestaan de tegenstanders van den leider der antirevolutionaire partij, nooit
bij zichzelven schijnen te ontdekken, maar eenig en
alleen bij die mannen, die niet met de liberalen medegaan en voor de historische rechten des yolks, naar de
in Gods Woord geopenbaarde beginselen, pal staan.
Dit een en ander heeft echter niet kunnen verhinderen,
dat het Sociaal Congres vrij voorspoedig en welgeschapen ter wereld is gekomen. Wel gingen er barensweeen vooraf (de Regelingscommissie zou daarvan
kunnen getuigen), maar het kindeke zag er zoo welgedaan en sterk ontwikkeld uit, dat het, naar sommiger
gevoelens, over een jaar geheel alleen zou kunnen
loopen.
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Men heeft echter wijselijk het besluit genomen, om
op zulke mogelijkheden niet vooruit te loopen, en het
Centraal Comite nogmaals verzocht, in verband met
de bestaande Regelingscommissie een tweede Congres
saam te roepen.
Want waarlijk, de perzik smaakt naar meer.
De Bazuin is en als weekblad en als zuiver kerkelijk
blad ongeschikt, breedvoerige verslagen van zulke bijeenkomsten te leveren. Maar zoowel het Handelsblad
als de Standaard hebben voortreffelijke verslagen van
het besprokene en van de besluiten of resolution
geleverd, en over eenigen tijd zult ge zeker in een
officieel verslag kunnen lezen en overwegen, al het
belangrijke, dat deze driedaagsche samenkomst heeft
opgeleverd.
Reeds nu kunt gij u verlustigen in de aangrijpend
ernstige en schoone rede, waarmede Dr Kuyper Maandagavond het Congres opende, en waarin hij de betrekking besprak, die er is tusschen de Sociale kwestie onzer
eeuw, en de Christelijke religie. En zoo tijd en middelen
het u toelaten, kunt ge uit de aan deze rede toegevoegde
bijlagen, met een geheele litteratuur (in vier talen), over
de Sociale kwestie kennis maken.
Wij hebben de eerste dagen van de geestelijke opwekking in ons land, (het Reveil) of niet beleefd, of
we waren nog te jong om er sterke indrukken van te
ontvangen. Slechts de laatste golvingen van de beweging
uit Bien stroom des geestes, hebben we gevoeld. Toch
zullen we God ook voor de werking van die laatste
golfslagen, in eigen hart en leven gevoeld, eeuwig
danken. Wat we nu beleven, is echter de doorwerking
van het in de eerste helft der eeuw opgewekte 'even,
voor de maatschappelijke verhoudingen. Onze Heere
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Christus heeft niet alleen de zielen der menschen, maar
ook hunne lichamen verlost van de heerschappij der
zonde en des doods. Hem als Redder te eeren, ook op
maatschappelijk gebied, is niet alleen de dure roeping
van alle Christenen, maar volgt uit het levensbeginsel
zelf, dat de Heilige Geest in de harten gewekt heeft.
Zoo schoon werd dit door Dr Gildemeester in den
bidstond uiteengezet, toen hij het machtig verschil
aanwees tusschen den Kainsgeest, en den geest van hen,
die uit God geboren zijn.
Aanvankelijk kan gezegd worden, dat het Congres
uitnemend geslaagd is. Geheel de inrichting, de wijze
van werken, de leiding van de algemeene vergaderingen,
alles getuigde van het groote talent en de meesterhand,
die dat alles in elkaar zette.
Veel valt er ook op zulk eene samenkomst op te
merken en te leeren. Wat een verscheidenheid in aangezichten, houding, manieren, spraak, gebaren, wijze van
uitdrukking enz. Al is de vorm der kleeding schier
hetzelfde, hoe spoedig onderscheidt men toch den aanzienlijken man, in de kwaliteit van kleeding, gemakkelijkheid van beweging, fijnheid in de uitdrukking en andere
bijzonderheden. Ook trof het mij, dat de theologische
sprekers over het algemeen veel woordenrijker zijn dan
de parlementaire sprekers, maar deze laatste winnen het
ook weer in het algemeen in soberheid en preciesheid,
in juistheid van uitdrukking der gedachte en omschrijving, of bepaling der begrippen.
Voor het eerst in mijn leven heb ik nu ook vrouwen
in het openbaar hooren spreken. Het maakt een zonderlingen indruk, een vrouw, in het midden der mannen
gezeten, te zien opstaan met een: „mijnheer de Voorzitter !" op de lippen. Maar dat zal zeker komen van het
17 Gispen.
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voor ons ongewone. De vrouwen kunnen voortreffelijk
in het openbaar spreken, althans die ik hoorde, zeer
gekuischt, sober, parlementair, veel meer bij de zaak
blijvend, dan in de huiselijke improvisaties, waaraan
wij meer gewoon zijn.
De sluiting van het Congres zal onvergetelijk blijven
voor alien, die het voorrecht hadden, er bij tegenwoordig
te zijn. Een dergelijk oogenblik als, op kerkelijk gebied,
in Den Haag doorleefd is, toen de voorzitters der beide
Synoden, de handen in elkaar legden, genoten we ook,
op maatschappelijk gebied, toen Ds Pierson, na een
aangrijpend welsprekende toespraak, zijn hand in die
van Dr Kuyper legde, en Dr Kuyper, met bewogen
stem, de deur van zijn hart even op een kiertje zette,
en zien het, wat daar menigmaal in omging. God geve,
dat dit een schoon begin zij van meerdere verbroedering
onder de belijders des Heeren, op maatschappelijk
gebied, dat wantrouwen en verdachtmaking, meer en
meer moge wijken voor „Broedertrouw" en het:
proletariers, vereenigt u, van de mannen der revolutie,
ook voor de Christelijke mannen, een spoorslag zij tot
nauwere aaneensluiting. Mannen als Dr van Gheel
Gildemeester, Ds Ulfers, Ds Schriecke, Baron Mackay,
Baron van Dedem, Jhr Beelaerts van Blokland, Havelaar,
en zooveel anderen meer, hebben hun hart getoond aan
het yolk, dat hen lief heeft en eert, omdat zij hun
Heiland eeren, ook op het hoogste gebied van het
volksleven. —
Helaas bleek deze liefde niet bestendig van duur.
Althans op 22 April 1898 schreef Gispen aan zijn
vriend te Jeruzalem:
— Eenige jaren geleden hadden we, zooals ge u wellicht
herinneren zult, een Christelijk-Sociaal Congres. Toen
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was alles nog, zooals men dat noemt, botertje tot den
bodem toe. Kuyper en de Savornin Lohman, Pierson en
Sikkel, Havelaar en Mackay, Keuchenius en Huber,
A. van Dedem en Kater, men zag ze vriendelijk bijeen,
en het scheen dat ze elkander liefhadden. Hoe zijn intusschen de tijden veranderd en wij met hen ! Een
tweede uitvoering van zulk een symphonie zou nu
onmogelijk zijn. De ideeen zijn er nog wel, maar de
menschen ontbreken. Men houdt nu op Roomsche wijze
„kerkelijke Congressen". Deze gaan uit van de Hervormden, voornamelijk van de classicale vergadering
van Amsterdam, onder goedkeuring van het hoogste
Kerkbestuur. Dit jaar zal het Kerkelijk Congres weder
te Amsterdam worden gehouden. Het is in het oog
loopend ethisch. En dit is geheel in den geest van
dezen tijd. Dogmatisch tot samenwerking te komen
blijkt steeds meer onmogelijk te zijn. Nu volgt men de
Duitsche voorgangers, en vervangt de dogmatiek door
de ethiek. Het schijnt practisch te zijn, of het soliede is,
zal de tijd wel leeren. —
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8. „ZE ZIJN EEN!"

Gelijk ons bleek stond Ds Gispen aanvankelijk tegen
de vereeniging van de kerkengroepen uit Scheiding en
Doleantie. Sinds echter neigde hij tot vriendelijker
gedachte jegens de broeders, die buiten zijn kerkgemeenschap stonden, maar die toch, evenals hij, met het
Synodale Genootschap gebroken hadden. Van lieverlee
ging die vriendelijker gedachte in matige sympathie over.
En eindelijk was hij met hart en ziel voor de Vereeniging.
Ter inleiding op de werkzaamheden van de Synode
der Christelijke Gereformeerde Kerk, die in Augustus
1891 te Leeuwarden samenkwam, hield hij een leerrede
over Philipp. 4 : 5. Het was toen de vierde maal in zijn
leven, dat hij zich geroepen zag op den avonti, die aan
de bijeenkomst der Synode voorafgaat, een predikatie
te houden en voor te gaan in het gebed. Een vorig maal,
Augustus 1885 te Rotterdam, had hij een keurige preek
gehouden over 1 Tim. 3 : 15b, die ook in druk verscheen
onder den titel: Pilaar en Vastigheid. Bij die gelegenheid wees hij er op, dat de gemeente te Rotterdam, nu
voor de eerste maal, een Synode in haar midden bijeen
zag, die, sinds 1869, de uitdrukking was van eenheid
des geloofs, en des kerkelijken levens. Mannen broeders,
die van het begin der Scheiding af, een waren in het
geloof, waren nochtans jaren lang, niet het minst in
deze stad, van elkander gescheiden geweest. Gedurende
die jaren was het in waarheid: „van buiten strijd en van
binnen vreeze". Maar tot roem van Gods barmhartigheid mochten zij thans weder een aantal jaren als
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broeders ook te zamen wonen, ondervindende, hoe goed
en liefelijk die broederlijke samenwoning vooral in deze
tijden was. „De Heere heeft ons, na strijd en verdeeldheid, den liefelijken vrede geschonken. Vastheid kreeg
ons bestaan als belijdende gemeente, en tot velerlei
gewichtigen arbeid werd de eens kleine en verachte
Kerk geroepen".
Thans, te Leeuwarden in 1891, sprak hij over
Bescheidenheid als een eisch ook voor het kerkelijk
leven. 't Was een kostelijk woord, om alle hoogheid van
de eene kerkengroep tegen de andere neer te werpen en
ook in de kerkelijke verhoudingen nederigen zin te
kweeken.
In beginsel kwam toen dan ook reeds de vereeniging
der Christelijke Gereformeerde en Nederduitsch Gereformeerde Kerken tot stand, zoodat Gispen het volgend
jaar April in De Bazuin ter snede kon opmerken, dat
niet meer het vraagstuk der vereeniging, maar alleen
de quaestie van uitvoering op de straks dagende Synode
aan de orde zou komen. „De vraag: kunnen, zullen we
vereenigen ? bestaat niet meer. Zij is, ten vorigen jare,
van weerszijden, toestemmend beantwoord. Nu is de
vraag aan de orde: hoe kunnen en moeten we handelen
om op elke plaats, in elke classis, in elke provincie, die
eenheid des kerkelijken levens in het leven te doen
treden, er eene zichtbare gestalte aan geven, overeenkomstig den aard en de natuur der Gereformeerde
Kerkenordening ? Dat het antwoord op die vraag heel
wat hoofdbrekens kost, dat er veel beleid, veel geduld,
veel voorzichtigheid noodig zal zijn, om alles tot een
goed einde te brengen, begrijpt gij lichtelijk. Doch wij
hebben goeden moed. De voorteekenen zijn niet
ongunstig. Er is van weerszijden een ernstige wil om
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tot eene goede uitkomst te komen. Er is, zoover mij
bekend is, eenstemmigheid. Dat er hier of daar nog een
enkele bezwaarde broeder of zuster is, geloof ik wel. Die
bezwaardheid vloeit meestal uit misverstand voort. Een
Doleerende broeder kan denken: nu hebben ze mij
toch tot het standpunt der Scheiding gebracht, en dat
wil ik niet. En een Afgescheidene broeder kan denken:
nu worden we toch door de Doleerenden opgeslokt, en
is het met de Scheiding uit. Beide voorstellingen zijn
onwaar en ongegrond. Wij eerbiedigen elkanders bijzondere zienswijze, zooals we dat ook in 1869 gedaan
hebben. En practisch gaat dat gansche verschil, met
den loop der jaren, vanzelf de wereld uit; dan groeien
we vanzelf saam, op eenzelfden wortel, die niet is:
separatie of doleantie; maar de Belijdenis en de Kerkorde
der Nederlandsche Gereformeerde Kerken".
Op de buitengewone algemeene Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Juni 1892 te Amsterdam
tot voorzitter gekozen, sprak Gispen het dan ook, als
voor het aangezicht des Heeren en voor de geheele
vergadering uit, dat de Christelijke Gereformeerden en
de Nederduitsch Gereformeerden 66n waren, en er dus
geen nieuw fundament behoefde gelegd te worden.
En toen kwam de vereenigde zitting der beide kerkengroepen in Generale Synode op 17 Juni in de Keizersgrachtkerk, door Ds Gispen als oudste der beide voorzitters geopend met een herinnering aan het jaar 1836,
toen in ditzelfde Amsterdam de eerste Synode gehouden
werd van de „Gemeente Jesu Christi", zooals ze zich
noemde. Ze werd gehouden op de Baangracht in een
pakhuis, in alle stilte, om der vervolging wil; op een
plekje, waar de politie haar niet zoo dadelijk vinden
kon. Dat was de toestand ruim een halve eeuw geleden.
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„En nu — wat heeft de Heere ons een reden gegeven
tot het grootmaken van Zijn heiligen-Naam! — 't Staat
mij nog levendig voor den geest, dat de Voorzitter der
laatste Voorloopige Synode (Dr Kuyper) in zijn intreerede als predikant hier to Amsterdam zeide: „ Wij
moeten verbouwen of — verhuizen!” — Hij wilt nog niet
hoe. Hij heeft echter gedaan wat hij doen moest.
Evenals de mannen van '34 hebben ook hij en de
mannen, die met hem waren, gedaan wat ze konden.
Ook zij zijn wederrechtelijk uit hun huis gezet. God
heeft echter nieuwe woningen gegeven; ziet het hier in
dit kerkgebouw; en niet het minst is hun wetenschappelijke arbeid rijk gezegend, zoodat heel de Christelijke
wereld nu deze gebeurtenis zal moeten aanvaarden als
een feit, eenig in de geschiedenis van Neerlands kerken.
Als wij ook dit aanschouwen, dan juicht ons harte: de
Heere heeft groote dingen aan ons gedaan. Gode zij
dank vooral daarvoor, dat de mannen van '34 en '86
elkaar hebben leeren verstaan en begrijpen. Door Zijn
genade zijn wij vereenigd."
Met een enkel woord heette hij ook den ouden vader
Van Velzen welkom, wiens catechisaties hij in zijn
jeugd genieten mocht. „Eerlang gaat gij henen in de
vreugde uws Heeren. Ik weet niet, hoe het in den
hemel is; maar als de gelukzaligen daar met elkaar
spreken en belang stellen in den strijd en de blijdschap
der kerk op aarde, vertel dan uw oude medestrijders
wat gij hier hebt aanschouwd, en hun vreugde zal groot
zijn als gij hun toeroept: Ze zijn een !"
Daarop ontving de tweede voorzitter, Dr A. Kuyper,
het woord. Hij gebruikte o.m. dit beeld: „Zie, wanneer
hier in Amsterdam onze lagere scholen uitgaan, zien
wij langs onze Keizers- en Heerengrachten vaak benden
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jongens loopen, die, zoodra zij elkaar op een brug
ontmoeten, met riemen en tasschen op elkaar inslaan,
om geen andere reden, dan omdat de een in deze, de
ander in die school thuis behoort. Maar komt ge nu zes,
zeven jaren later, en ontmoet ge dezelfde jongemannen
op de Hoogeschool, dan is alle veete vergeten, aan de
worsteling van eertijds wordt niet meer gedacht, en, na
behoorlijk ontgroend te zijn, omarmen ze elkander als
broeders. De hoogere school maakte hen een. En zoo
nu ook gingen wij dusver elk op een lagere school, en
vlogen, omdat we tot een andere school behoorden,
elkander soms vrij hardhandig in het haar. Maar nu
ontmoeten ook wij elkander saam op een zelfde hoogere
school, en is daarmee ook onze eenheid bezegeld. We
zijn nu beiderzijds opgeklommen tot een hooger standpunt, en juist in dat hoogere ligt onze hope voor de
toekomst".
Na deze rede heeft de Praeses, Ds W. H. Gispen, aan
zijn mede-voorzitter de hand gereikt en gezegd: „Zoo
hebben wij dan te niete gedaan, hetgeen eens kinds was;
God make ons meer en meer mannen".
Nu voeren nog verscheidene andere broeders het
woord, waarna, op verzoek van Ds Gispen, prof. Kuyper
den voorzittersstoel inneemt en voor een poos de verdere
werkzaamheden leidt. Daarvan deelen we hier alleen dit
mede, dat de Synode Ds W. H. Gispen benoemde tot
redacteur van Het Kerkblad, officieel orgaan van de
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Het volgend jaar, Augustus 1893, leidde Ds Gispen
wederom de ure des gebeds, nu voor de Generale
Synode te Dordrecht. Hij hield thans een toespraak
over 2 Cor. 5 : 13: „Want hetzij dat wij uitzinnig zijn,
wij zijn het Gode; hetzij dat wij gematigd van zinnen
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zijn, wij zijn het ulieden". Ook ditmaal deed hij het
niet af met een stichtelijk woord, maar drong in de
zaken in, en drong er in met den leidraad van het woord:
Voor God en de Gemeente.

Van de sinds ontstane actie tot scheuring zei hij hier
o.m. het volgende: „De vereeniging der Gereformeerde
Kerken is niet zonder veel strijd en gebed tot stand
gekomen. Een plichtmatig en rechtmatig gebruik van
de fijnheid en buigzaamheid onzer schoone moedertaal
was noodig om elkander tegemoet te komen en, zooveel
mogelijk, alle misverstand af te snijden. Maar zij is feit
geworden. Zij is erkend als geschied te zijn door de
hand des Heeren. En wat ook in het eerste jaar onzer
kerkelijke vereeniging gezegd en gedaan, gevreesd en
gehoopt zij, het is geschied, en het is wonderlijk in onze
oogen. Wat er ook, in het geheim of openlijk, tegen deze
vereeniging beraadslaagd worde, en al mocht het in de
toekomst den booze gelukken opnieuw verwarring en
verdeeldheid in de kerken te brengen, wij zullen blijven
erkennen dat ook op haar van toepassing is het woord
des Heeren: hetgeen dan God samengevoegd heeft,
scheide de mensch niet. — Gij weet, mijn Broeders,
hoe verschillend de oordeelvellingen zijn over de ten
vorigen jare tot stand gekomen vereeniging der Gereformeerde Kerken in Nederland. Wel heeft de Hooge
Regeering geen bezwaar gemaakt, noch tegen de aanneming der oude kerkenordening, noch tegen den
historischen naam van Gereformeerde Kerken, maar
aan ondergeschikte machten was dit blijkbaar minder
welgevallig, en meer dan een verschijnsel wees reeds
op een niet te miskennen weerzin, om wat geschied was
eenvoudig te aanvaarden. — Van den kerkelijken
hartstocht en de daaruit voortvloeiende hatelijkheden en
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vreeselijke uitspraken, ja vloekspraken, zwijg ik liefst.
Maar onmogelijk kan ik zwijgen van het onuitsprekelijk
smartelijk verschijnsel, dat uit ons eigen midden mannen
zijn opgestaan, waaronder er zijn, die de gansche
handeling der Vereeniging mede hebben verricht, die
lid waren van onze eerste Generale Synode, die hun
stem hebben gegeven voor de vereeniging der kerken,
en die daarna van de Gereformeerde Kerken zich hebben
afgescheurd, op gronden en met motieven, welke doen
blozen een iegelijk die, ik zal niet zeggen het Gereformeerde kerkrecht eenigszins kent en liefheeft, maar die
prijs stelt op natuurlijk waarheidsgevoel en mannelijke
trouw. Deze broeders ontzien zich niet zeer zware
beschuldigingen, schier week aan week, uit te spreken
tegen hen, die hun doen veroordeelen, ja als verraders
en roovers aan het publiek voor te stellen degenen met
wie zij zelven plachten saam te wandelen en te handelen.
Dat die scheuring nog maar een betrekkelijk kleinen
omvang kreeg, kan ons geen troost wezen, want ook
de kleinste scheuring mag in de kerk van Christus niet
bestaan. Daar worden slachtoffers gemaakt onder de
on- en minkundigen, en de leiders zelven zien het, tot
nog toe, niet in, dat ook zij slachtoffers zijn, wellicht van
hunne persoonlijke eigenaardigheden, maar niet onduidelijk van verborgen werkingen der geesten, die zoomin
hen als ons beminnen, doch die hen gebruiken, om
beroering te verwekken, onrust, wantrouwen, verdeeldheid te zaaien, en zoodoende te beproeven de Gereformeerde Kerken te verzwakken, en de gevolgen der
getroffen vereeniging zoo gering mogelijk te maken. —
Gaat het U als mij, Geliefden, dan hebben deze dingen
U niet bitter gemaakt, maar wel bedroefd. Zij hebben
menigmaal 't bekende Psalmwoord voor den geest
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gebracht: „de rechtvaardige sla mij, het zal weldadigheid
zijn". Zij hebben er toe geleid onze conscientien, in
verband met de gansche handeling telkens te onderzoeken, en ons vaster gemaakt in de overtuiging, dat een
werk, zoo fel bestreden, zoo valsch beoordeeld, en dat
aan zooveel strijd en bestrijding onderworpen is, niet
satanisch wezen kan, maar dat er iets in is van God,
iets dat blijken zal sterker te wezen dan de machten die
het zoeken te vernietigen. Zij hebben de vrijmoedigheid
grooter gemaakt om met diepen ootmoed, maar dan ook
zonder aarzeling het uit te spreken: wat geschied en
gedaan is, het is gedaan en geschied voor God en de
Gemeente".
Op deze woorden werd een scherpe critiek geoefend
door De Wekker, alsof Gispen mannen als Van
Lingen en Wisse als door demonen bezeten had voorgesteld. Hierop nu antwoordde de redactie van De
Bazuin, alias Gispen:
In De Wekker van 13 October 1.1. komt in de
rubriek: „Kerkelijke stukken" een vrij gematigde
bespreking voor met W. onderteekend, van de door
Ds Gispen gehouden Rede, in de ure des gebeds voor
de onlangs te Dordrecht gehouden Synode van de
Gereformeerde Kerken in Nederland. W. oordeelt
niet geheel ongunstig over die Rede, maar een zin
heeft hij niet goed gevat. De zin luidt: „De leiders
zelven zien niet in, dat ook zij slachtoffers zijn,
wellicht van hunne persoonlijke eigenaardigheden,
maar niet onduidelijk van verborgen werkingen van
geesten, die zoo min hen als ons beminnen, doch die
hen gebruiken om beroering te verwekken, onrust,
wantrouwen en verdeeldheid te zaaien, en zoo doende
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te beproeven de GereformeerdeKerken te verzwakken,
en de gevolgen der getroffen vereeniging zoo gering
mogelijk te maken".
In het woord: geesten kan W. niet antlers zien dan
dat er mede bedoeld is: booze geesten, kwade geesten,
alzoo: demonen of duivelen. Waaruit dan zou moeten
volgen, dat de leiders, predikanten en voorgangers in
de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland,
mannen zijn, die arbeiden onder den invloed en de
verborgen werkingen van booze geesten; menschen
alzoo van wie niets goeds te wachten is, maar die men
met alle macht moet bestrijden. Het spijt W., dat
Ds Gispen zulk een insinuatie in zulk een vergadering
en op zulk een oogenblik aan het adres zijner broederen
te lezen gaf, en hij vraagt, of de redacteur van „De
Bazuin" wellicht de goedheid wil bewijzen, vroeger
of later, nadere verklaring te geven van hetgeen hij
op den kansel te Dordrecht met zijn „verborgen
werkingen van geesten", bedoelde.
Gaarne wil de redacteur van De Bazuin aan dit
verlangen voldoen. Hij wil dit evenwel niet aangemerkt hebben als een „bewijs van goedheid". Wanneer broeders opheldering vragen van een door hem
gesproken of geschreven woord, acht hij het niet een
,goedheid", maar niets dan schuldigen plicht, althans
te pogen de gevraagde opheldering te geven.
En dan spreekt hij het nu openlijk en onomwonden
uit, dat hij noch bij het schrijven, noch bij het uitspreken der bewuste woorden, gedacht heeft aan
helsche geesten, demonen of duivelen. In hoeverre
de booze geesten invloed uitoefenen op de verdeeldheid van de belijders des Heeren, en van alles wat
daarmede in verband staat, kan met geen paar woor269

den besproken of uitgemaakt worden. Ook is het
niet goed den duivel van alles de schuld te geven, om
den mensch zooveel mogelijk vrij te pleiten. En had
W. nu eenvoudig gelezen, wat er staat, en niet het
woord „booze" er in gelegd, dan zou allicht zijn
vermoeden niet zoo ongunstig geweest zijn.
Er wordt in den bedoelden zin gesproken van:
geesten.
Geesten, die zoo min de Christelijke Gereformeerde
Kerk als de Gereformeerde Kerken beminnen.
Maar die de leiders in de Christelijke Gereformeerde Kerk gebruiken om beroering te verwekken,
onrust, wantrouwen en verdeeldheid te zaaien.
En zoo doende beproeven, de Gereformeerde
Kerken te verzwakken en de gevolgen der getroffen
vereeniging zoo gering mogelijk te maken.
Bij dit alles heeft Ds Gispen niet gedacht aan
duivelen, maar aan menschen, menschelijke geesten,
die in Den Haag, Utrecht en op andere plaatsen
wonen. Geesten, die zich uitspreken in het Algemeen
Handelsblad, het Nieuws van den Dag, de
Gereformeerde Kerk en andere bladen; geesten,
die hun afkeer van alle separatisme niet onder stoelen
of banken steken, maar het separatisme van Ds Wisse
c.s. goedkeuren, om een in hun oog nog verwerpelijker
separatisme te fnuiken. Deze geesten maken van de
verdeeldheid der Gereformeerden vijgebladeren om
zichzelven te dekken. Zij verdeelen om te heerschen
en steunen met hun geld en hunne toejuichingen een
verschijnsel op kerkelijk gebied, dat zij principieel
afkeuren. Zij onthouden zich van de Christelijke
Gereformeerde Kerk zoowel als van de Gereformeerde
Kerken; voor beide hebben ze geen liefde. Hunne
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geschenken en adhaesiebetuigingen hebben een strekking, die minder edel is, al hebben zij ook het recht
om een adellijk predicaat bij hun naam te voegen.
En vandaar, dat, wanner een paar menschen zich
aan de gemeenschap der Gereformeerde Kerken onttrekken, met den grootsten ophef dit vermeld wordt,
alsof nu Holland in last was en het laatste uur voor de
Gereformeerde Kerk dier plaats weldra zou slaan.
W. zou, b.v., wel eens aan Ds Kreulen kunnen vragen,
of het geschil tusschen hem en Ds Felix al bijgelegd
is, en of Ds Felix teruggekomen is van zijn oordeel
over de Scheiding van 1834, Welke volgens den
Utrechtschen leeraar de vrucht is van Novatianisme,
Donatisme en Labadisme.
Wij vleien ons met de onderstelling, dat W. zelf
zal willen erkennen, dat deze opheldering aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat.
En nu we toch aan 't ophelderen zijn, willen we
meteen ophelderen, wat Ds Gispen bedoelt met de
uitdrukking „on- en minkundigen". W. brengt die
uitdrukking in verband met het geloof in den Heere
Jezus, en de smalende woorden van 's Heeren tijdgenooten: „heeft ook iemand van de overstep in Hem
geloofd of van de Farizeen ?"
Dit nu heeft Ds Gispen niet bedoeld. Van on- en
minkundigen sprekende, heeft hij niet gedacht aan
menschen, die uit onkunde in den Heere Jezus gelooven en hunne behoudenis in Hem zoeken; maar
aan menschen, die, hoe geloovig en vroom ook, Been
genoegzame kennis hebben van de Gereformeerde
wijze van kerkregeering, en tengevolge daarvan, als
zij hooren van eene „Synode des verraads" en van
„krenkend onrecht der gemeenten aangedaan", door
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zulke groote woorden zich laten beet nemen en tot
handelingen vervoerd worden, die met de Gereformeerde kerkregeering niet te rijmen zijn, en evenmin
overeenstemmen met de belijdenis des geloofs, die de
Nederlandsche Gereformeerden, van de dagen der
Reformatie af, als de hunne erkennen.
Zoo werkte Gispen krachtig mee aan het bestendigen
van de getroffen vereeniging. En ook was het niet het
minst door zijn toedoen, dat de Gereformeerde Kerken
A en B te Amsterdam op 16 September 1897 tot
plaatselijke ineensmelting kwamen.
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9. HET CALVINISME.

Het Calvinisme heeft Gispen steeds geboeid.
En als Dr L. Heldring, in zijn dissertatie „Inwendige
Zending en Gemeente" beweert, dat het Calvinisme
de inwendige zending in het algemeen en de zondagsschool in het bijzonder geen goed hart toedraagt, dan
toont Gispen in een reeks Heraut-artikelen van het jaar
1881 aan, dat dit of onkunde of vooroordeel is. Mits
men maar niet gelieve to verwarren wat het Calvinisme
is en wil, en wat sommigen, of liever enkelen, heden
ten dage als Calvinisme aan de markt brengen.
In 1895, aan den vooravond van den Vrije-Universiteitsdag te 's Gravenhage, spreekt Gispen een uitnemend
en ernstig woord ter inleiding van het gebed. We zijn
hier saamgekomen, zoo zegt hij dan, voor een groote
en goede zaak, voor iets dat de hoogste belangen raakt
van het Nederlandsche yolk, inzonderheid van dat
gedeelte, dat nog belijdenis doet van de Gereformeerde
religie, van die beginselen, die Nederland maakten tot
een woonstede van godsdienstige en burgerlijke vrijheid.
Even later constateert hij in De Bazuin, dat het
Calvinistische yolk in Nederland nog niet dood is.
Integendeel, het nam toe in kracht. Het werd krachtiger
door organisatie, waardoor politieke actie mogelijk werd.
Het nam positie op wetenschappelijk gebied in de
stichting der Vrije Universiteit op Gereformeerden
grondslag. De Christelijke volksscholen namen toe van
jaar tot jaar. En de kerkelijke quaestie ontwikkelde zich
onder dat alles in die mate, dat het Lang verwachte
17 Gispen.
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conflict kwam, en in 1886 weder een kleine honderdduizend zielen met een aantal predikanten, ouderlingen
en diakenen aan de Synodale organisatie ontkwamen.
„Gij herinnert u, wat een beweging en welk een strijd
dit een en ander in den lande teweegbracht. En toen nu,
in 1892, de kerken der Doleantie en de kerken der
Scheiding saamsmolten, en vereenigd op den grondslag
der Formulieren van Eenigheid en de Dordtsche
Kerkenordening van 1618/19, als de Gereformeerde
Kerken in Nederland bij de regeering bekend werden,
was de maat zoo vol, dat ze overliep. Modernen en
Orthodoxen, en allerlei isten en anen, meenden, dat het
nu waarlijk te ver ging, en vreesden, dat het Calvinistische yolk, ging het zoo voort, weder een macht zou
worden in het land. Dat mocht men niet laten geworden.
Men beproefde het gedane ongedaan te maken, bevorderde de scheuring, stookte de verdeeldheid aan, deinsde
niet terug voor de onchristelijkste en afschuwelijkste uitspraken over
„den leider", beklaagde
en vertrapte beurtelings
de verleiden, en slaagde
erin wantrouwen en verdeeldheid te zaaien onder
wat men spottend het
Calvinistische yolk noemde, om dan zegepralend
uit te roepen: zie daar nu
die zoo hooggeloofde eenheid van leer en tucht
en dienst onder de Calvinisten".

Ds GISPEN in de negentiger jaren,
na zijn benoeming tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.

Over de Calvinistische zienswijze schreef hij in Mei
1896 naar aanleiding van de Kamerdebatten over de
kieswet: „Bij deze gelegenheid is het weder eens helder
uitgekomen, hoe weinig begrip men in staatkundige
kringen heeft van het Calvinistisch ideaal. Hetgeen Dr
Kuyper gezegd heeft van de door God aan het yolk
gegeven rechten, die de Overheid evenzeer eerbiedigen
moet als het yolk het gezag der Overheid, en hoe de
synthese van beide ligt in de belijdenis van de Souvereiniteit Gods, is toch niets meer en niets anders,
dan het abc van het Calvinistische ideaal, toegepast op
het staatsbestuur. Zij, die van kindsbeen of in het
Calvinisme zijn opgevoed, hebben deze gronddenkbeelden als met den paplepel ingenomen. En zij die, op
later leeftijd, onder de leiding van Gods wonderbare
voorzienigheid, door diepgaande, vooral theologische,
studien, tot de grondgedachte van het Calvinisme zijn
doorgedrongen, hebben niet den minsten twijfel in hun
hart aangaande de waarheid van deze grondstellingen,
die alles beheerschen, wat op de aardsche en hemelsche
dingen betrekking heeft. Dat de verslaggever van het
Handelsblad van deze dingen niets begrijpt, is volkomen
begrijpelijk. Maar dat ook van bevriende zijde deze
leer is tegengesproken, doet des to pijnlijker aan, als
we bedenken, dat nog vOOr enkele jaren van geheel
andere dingen, ik zal maar zeggen, gedroomd is. Niemand toch zal kunnen ontkennen, dat in de oprichting
van de Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag eene belichaming is gezien en erkend van het
Calvinistische ideaal, allereerst op wetenschappelijk
gebied. Vandaar het verschijnsel, dat bijna alles wat
geleerd, voornaam en min of meer orthodox godsdienstig
is in den lande van den beginne aan, of van deelneming
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zich heeft onthouden, of zich, na de eerste bijvalsbetuiging onttrokken heeft, en sommigen zelfs eene onvriendelijke, j a vijandige houding tegen deze poging
geopenbaard hebben. Slechts een kleine kring van
wetenschappelijke mannen, die naam en invloed in den
lande hadden, schaarden zich om de banier, en beleden
het beginsel van „souvereiniteit in eigen kring." Wat
er verder gebeurd is, weet gij. Eerst de kerkelijke quaestie en het daaruit zich ontwikkelende kerkelijke conflict, en daarna de politieke quaestie en het daaruit zich
ontwikkelende politieke conflict, dat ook op scheuring
uitliep. Van achteren beschouwd, moeten er, in dien
kleinen kring, vergissingen en misverstand hebben
bestaan, waaruit de plaatshebbende verwijdering van
elkander zich laat verklaren. Aan oneerlijkheid en onoprechtheid mogen wij daarbij niet denken. Maar wel
aan misverstand, zoowel wat betreft het uitgangspunt
als de strekking van het Calvinistisch streven hier te
lande; niet alleen wat aangaat de beginselen, die in de
16e eeuw tot zoo groote uitkomsten leidden, maar
bovenal in betrekking tot de tegenwoordige tijdsbedeeling, onder de heerschappij van de revolutionaire
theorieen, en hare toepassing op het staatkundige en
sociale leven der Nederlandsche natie".
In het voorjaar van 1897 pakte Gispen zijn lezers
door uit te pakken over eigen gewaarwordingen en te
vertellen hoe afbijterig hij zelf eerst tegenover het
nieuw opkomend Calvinisme gestemd was.
Gelijk zoovelen was ook hem, van kindsaf, ingescherpt
dat „de wijsheid dezer wereld" dwaasheid is bij God;
dat de „natuurlijke mensch" niet begrijpt de dingen,
die des Geestes Gods zijn, en dat we ons verstand „gevangen moeten leggen".
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Toen hij echter met de geschiedenis een weinig bekend werd, de geschiedenis der Christelijke leerstukkeri
naging, eenig begrip kreeg van een Theologische Encyclopaedie, kennis maakte met de geschiedenis der
wijsbegeerte, en iets meende te vatten van de verschillende stelsels der groote denkers uit den ouden en
nieuwen tijd, en, in verband daarmede, van de richtingen
in de theologie, vooral die van de middeleeuwen en van
onzen tijd, toen begreep hij, dat die Schriftwoorden
toch een andere beteekenis hadden en een andere
strekking, dan waarin zij, in de kringen der ongeleerden,
meestal opgevat worden. Maar het ging hem onder alles
naar het woord : die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart.
Want hij kon niet antlers zien of, wat men nu het
Calvinisme noemt, de geheele wereldbeschouwing der
Gereformeerden, vond in de gansche Christenheid geen
enkel wetenschappeli,jk verdediger meer. Het bestond
nog wel, maar als sekte, als wereldbeschouwing, die uitsluitend in de kringen der ongeleerden en der geringe
lieden een kwijnend bestaan voortsleepte. De stroom
van het eigenlijke, wetenschappelijke leven ging buiten
ons om, raakte althans ternauwernood onze voeten. En
roeping scheen het hem toe, om buiten de legerplaats
de smaadheid van Christus te dragen, gesterkt door
het woord: heeft ook iemand van de oversten in Hem
geloofd, of van de Farizeén ?
Uit dezen gemoedstoestand verklaart hij voor zich
zelven ook het wantrouwen, waarmede hij de geruchtmakende beweging in de Ned. Herv. Kerk aanschouwde,
die als echte, Gereformeerde zich aanmeldde. Hij hoorde
van Evangelisten, die de stof hunner prediking geheel
uit het Hooglied haalden en uit de Profetische boeken,
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en de menschen waarschuwden tegen de Remonstrantsche leeringen onder de Afgescheidenen in omloop, en
tegen de gevaarlijke prediking in de afgescheiden kerken,
tegen de zonde der Afscheiding en daarbij wezen op de
noodzakelijkheid van het weenen op Sions vervallen
muren en over de verbrekinge Jozefs. En hij dacht zoo,
de menschen strijden voor een verloren zaak. Ze zijn
een paar eeuwen te laat op de wereld gekomen, en
schijnen te meenen, dat een kind der negentiende eeuw,
aan bloedarmoede lijdende, genezen zal worden, als
hij den pels van zijn overgrootvader aantrekt.
Maar Dr Kuyper dan ?
Ja, Dr Kuyper !
Wat heeft Gispen zich wel moe gepeinsd op de vraag:
Wie is toch Dr Kuyper, wat wil hij, wat zal hij ?
Er was zooveel in zijn schriften, dat hem aantrok,
dat hem niet alleen schoon, maar onwederlegbaar waar
toescheen; en ook weder veel, dat hem veeleer afstootte, dat hem voorkwam te zijn een zich schikken,
zelfs in taal en stijl, naar het yolk, dat zoo gaarne tot de
kinderkens gerekend wordt, maar toch wijzer zich acht
dan al zijn leeraren. Het ging Gispen dikwijls, zooals
de moderne dichter een leek laat zeggen: „als ik mijn
oogen sluit, dan wil ik wel gelooven, maar als ik ze
open doe, komt weer de twijfel boven". Zelfs bij de
oprichting der Vrije Universiteit op Gereformeerden
grondslag, ofschoon hij de idee toejuichte en den moed,
die er zich in uitsprak, bewonderde, kon hij de gedachte
niet kwijt raken: wie bij Calvijn blijft staan, maakt
Rousseau onvermijdelijk.
En dan — die Doleantie!
Wat was zij anders dan een nadoen en nabootsen van
wat de Contra-Remonstranten, in de 17e eeuw, onder278

namen, maar met dit verschil, dat men toen doleerde
tegen de overheids-macht en nu tegen de kerkbesturen,
waaronder men geboren was en leefde, en wat zou zij
anders uitwerken dan dat het aantal Protestantsche
Kerkgenootschappen in Nederland met een werd vermeerderd.
Gispen begreep in die dagen nog niet, dat Dr Kuyper
niet bij Calvijn bleef staan, maar van Calvijn uitging.
Uitging van de eeuwige, onveranderlijke en onvergankelijke beginselen, die de groote Hervormer in de 16e
eeuw, uit Gods Woord, aan het licht bracht, en dat
Dr Kuyper niet was copieerder van Calvijn, maar regenerator van het Calvinisme, van geheel de Gereformeerde levensbeschouwing, waarvan de reformatie der
kerk slechts een deel, zij het ook een belangrijk deel,
uitmaakt. Dat die wedergeboorte van het Calvinisme
het geheele leven omvat, allereerst het wetenschappelijke leven van den modernen tijd raakt, en dat juist op
dit gebied de strijd moet gestreden, om verder die
eeuwige beginselen, in Gods Woord nedergelegd en
geopenbaard, in hare toepasselijkheid voor de eischen,
de nooden en behoeften van den modernen tijd, aan te
toonen en te handhaven, tegenover den algemeenen
tijdgeest en de veelvoudige tegenspraak.
En ook begreep hij toen nog niet, dat er een terrein
was, waarop Scheiding en Doleantie elkander konden
ontmoeten en tot eenheid komen in de hoogere en toch
zoo eenvoudige gedachte, die niet gezocht behoefde
te warden, maar reeds voor eeuwen gegeven was in de
Belijdenis en Kerkenordening der Nederlandsche Gereformeerde Kerken. En evenmin begreep hij de noodzakelijkheid der wedergeboorte van onze Theologische
School en van geheel de opleiding tot het predikambt,
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in verband met alles wat onze tijd vordert, en hoe ook
dit in verband stond met de groote, alles beheerschende
gedachte, dat God, ook op het gebied der wetenschap,
tot zijn eere kome, en dat ook daar Belden de ordinantien Gods en geen menschelijke inzichten.
„Of ik dat alles dan nu begrijp ? Een weinig, zou ik
zeggen.
„Een weinig geloof ik nu te begrijpen, waarom God
de Heere, uit ons midden, een man als Dr Bavinck verwekt heeft; en waarom Hij een reeks van jeugdige ambtgenooten vol geestdrift voor het leven, zooals het thans
is, heeft geroepen en aangegord en toegerust, om te
strijden voor het geloof, eenmaal den heiligen overgeleverd.
„Zie, mijn vriend, als ik het naderend einde van mijn
ambtelijk leven vergelijk met het begin, dan grijpt
menigmaal verbazing mij aan, om wat ik heb zien worden en vergaan. Maar bovenal is dan in mijn hart een
behoefte om te aanbidden, met schaamte over kleingeloof en twijfelmoedigheid. Dan zegt ook in mij een
stem: onze God is wonderlijk van raad en machtig van
daad; Hij doet groote dingen die men niet doorgronden,
wonderen, die men niet tellen kan !"
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10. ZWANENZANG.

Na de vereeniging in 1892 bleef de Opleidingskwestie nog jarenlang een beet hangijzer in onze Gereformeerde Kerken. Deze aangelegenheid werd, om
met Gispen te spreken, ingewikkeld in voorstellen, adviezen en tegen-adviezen, rapporten en tegen-rapporten,
waarvan de vrucht helaas, niet den naam van liefelijke
kon dragen. „Waarbij nog komt," zoo ging Gispen
voort, „dat de dingen op deze aarde zoo zelden bezien,
besproken en beslist worden, los van de personen. Er
wordt zoo veel gesproken, gedaan en nagelaten, dat
zuivere behandeling der zaken moeilijk en niet zelden
onmogelijk maakt. Er schijnen althans achter deze aangelegenheid denkbeelden of zaken, of iets anders verborgen te zijn, door ons niet waar te nemen of te vatten.
Mij is dit alleen duidelijk, dat zoolang degenen, die geacht worden Calvinisten te zijn, of de Gereformeerde
beginselen aan te kleven, elkander zoo weinig verstaan,
er van grooten voortgang dier beginselen in het publieke
leven weinig sprake kan zijn." Zoo schreef Gispen in
Mei 1899.
In verband nu met de opleidingsquaestie besloten
Curatoren van de Theologische School in den zomer
van 1899 om De Bazuin, het weekblad, waarvan Gispen
sinds 1888 Hoofdredacteur was, nauwer te verbinden
aan de Theologische School en een hoofdredacteur te
benoemen uit de Hoogleeraren dier School. Voorts
besloten zij den hoofdredacteur Ds W. H. Gispen met
betuiging van waardeering van en dankzegging voor den
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door hem in deze qualiteit verrichten arbeid, te ontslaan
en als Hoofdredacteur te benoemen Dr H. Bavinck.
Later (2 Augustus 1900) hebben deputaten-curatoren
aan Ds Gispen nog bericht, dat hij in 1899 niet was
„ontslagen", doch niet was „herbenoemd".
Inmiddels schreef Bavinck hem: „Als ik iets bij u
vermag, laat me u dan dringend en vriendelijk mogen
verzoeken, om toch medewerker te blijven. De Bazuin
zou door het gemis uwer brieven groote schade lijden,
en ik zou die brieven op geenerlei wijze kunnen vergoeden. Elk heeft zijn eigen gave. En uwe gave in dit
opzicht wordt door mij hoop gewaardeerd. Daarom,
blijf medewerker en schrijf uwe brieven, als tot dusver.
Ge doet er de lezers, gij doet er ook mij een grooten
dienst mede."
Op 8 Augustus 1899 antwoordde Gispen echter aan
deputaten-curatoren: „Toen ik, in Uwe vergadering
van de Synode van Middelburg in 1896, de scherpe
Instructie ontving, gevoelde ik dat mijn leven, als hoofdredacteur van De Bazuin, aan een zijden draad hing.
Ik had echter toen geene vrijmoedigheid den draad
met eigen hand te breken. Nu echter de Commissie van
uitvoering, geheel buiten mij om, het voorstel aan uwe
vergadering heeft gedaan om mij te ontheffen van de
taak door of vanwege de Synode van 1888 mij opgedragen, en Uwe vergadering besloten heeft dat voorstel
aan te nemen, is dit voor mij een wenk, dat ook in dit
opzicht, de tijd van terugtrekken, uit het meer openbaar kerkelijk leven, is aangebroken. Het valt mij dan
ook niet moeilijk in uw besluit te berusten. Vooral niet,
nu een zoo eminent man als Dr Bavinck tot mijn opvolger benoemd is. De indruk, dien ik, op dit oogenblik,
van de leiding der goddelijke voorzienigheid, omtrent
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mij, heb, laat mij echter niet toe tot vaste medewerking
aan De Bazuin mij verder te verbinden. In mijn drie-enveertig-jarig ambtelijk leven heb ik ruim dertig jaren
onafgebroken aan de Bazuin gearbeid. En nu geloof ik,
dat het oogenblik is aangebroken, waarop ik, met voile
vrijmoedigheid, dien arbeid mag nederleggen. Mocht
ik nu en dan, nog drang gevoelen om jets te zeggen, dan
twijfel ik niet aan de bereidwilligheid van den Hoofdredacteur om mij gastvrijheid te verleenen."
Het ontslag — pardon ! de niet „herbenoeming" —
ging in met 1 Januari 1900. En zoo zong Gispen dan
in de laatste week van 1899 dezen zwanenzang aan zijn
Jerusalemiet:
Zooals ge weet, eindigt met dit jaar mijn arbeid als
Redacteur van de Bazuin, en daarmede is ook mijn
schrijven aan u geéindigd.
Door vriendelijke beschikking van H.H. Curatoren
der Theologische School is mij wel de gelegenheid
aangeboden om mijn „Brieven" aan u voort te zetten,
maar ik heb gemeend hiervoor te moeten bedanken.
De redenen die mij hiertoe bewogen, zijn voor
mij overwegend, doch voor u en anderen wellicht niet
afdoende.
Evenwel is het toch niet onbegrijpelijk, dat men op
eenigen leeftijd gekomen, en als men eenmaal op het
lijstje staat van de oudste predikanten, neiging gevoelt
tot beperking van arbeid, die niet volstrekt noodig is.
Niet dat het schrijven van een brief zulk een heksenwerk is, maar in een brief, die gedrukt wordt, dient
jets te staan. Het gaat daarmede als met het manna
in de woestijn. Eer men het in huis had en brood bereiden kon, moest het ingezameld worden.
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En dat is, zoowel in het spreken als in het schrijven,
de arbeid die de meeste inspanning vordert en den
meesten tijd vereischt.
Schrijven is het minste.
Ik heb eens gelezen, dat aan een auteur werd
opgedragen een nieuw tooneelstuk te maken, dat
op een bepaalden tijd klaar moest zijn. Toen die
tijd daar was en men het stuk kwam halen, zeide de
auteur tot groote verbazing en teleurstelling van den
tooneeldirecteur: het stuk is geheel klaar, op het

schrijven na.
Dit geheim begrijpen de menschen niet, ook niet
wat den kansel-arbeid betreft. Liefst ziet men den
predikant de gansche week kopje-onder-doen in
allerlei arbeid in de gemeente, in vereenigingen en
vergaderingen, en dan verwacht men 's Zondags niet
alleen voedzaam maar ook smakelijk brood, niet te
week en ook niet te hard gebakken, zelfs als het
mogelijk ware ! brood naar ieders smaak.
Hoe hij aan 't meel moet komen, en aan den tijd
om het niet slechts warm, maar ook gaar op tafel te
zetten, dat is zijn zaak, daar bemoeien de menschen
zich niet mee.
Dikwerf wordt, en terecht, verbazing uitgesproken,
over de reuzenkracht van den Redacteur van Standaard
en Heraut.
Maar wie hem ooit aan 't werk heeft gezien, weet,
dat hij, dank zij zijn enorme kennis en veel omvattende wetenschap op elk gebied, bezield door de
aangeboren genialiteit, niet zoo snel kan schrijven,
als de gedachten en de redeneeringen hem toevloeien.
Ik wil maar zeggen, dat het voor een gewoon mensch
meer inspanning vordert dan vermoed wordt, om
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elke week iets op te schrijven, dat niet tot het slechtste
van alle genres, het vervelende, behoort.
Dat de thans bestaande toestanden ook invloed
hebben uitgeoefend om mij van geregelden persarbeid te onthouden, wil ik niet ontkennen.
Er is een tijd geweest, dat men mij een koppel- of
verbindingsteeken noemde tusschen de Christelijke
Gereformeerden en de Hervormden. Dat deed men
niet om mij te vleien, want tusschen een koppelteeken en een vocaal is nog al verschil. Maar ik vatte
het met goed humeur op. Want werkelijk is het altijd
mijn streven geweest om te verbinden, wat saam
behoort.
Het behoort tot de verkwikkendste herinneringen
uit mijn leven, dat ik heb mogen medewerken om
de vereeniging der kerken, in 1869 en 1892, te helpen
bevorderen, en op beide Synodes, als Bijzitter of
Vice-praeses, en als Praeses, mede leiding aan de
zaken heb mogen geven, en niet het minst dat ik de
samensmelting der kerken te Amsterdam heb mogen
beleven en het laatste deel mijns levens, naar ik hoop,
in de Gereformeerde kerk mijner geboortestad mag
dienen.
In de eene gemeenschappelijk zitting van de Vereenigde Synodes, op dien gedenkwaardigen 16en
Juni van het jaar 1892, heb ik o. a. gezegd: „Wij zijn
nu een geworden; en God geve, dat wij eerlang
zoo samengevloeid en samengesmolten zijn, dat
niemand begrijpt, waar de samenstellende deelen
gebleven zijn.
„Het is toch geen samenvoeging van „ijzer en
leem", maar van ijzer met ijzer, van zilver met zilver,
van goud met goud!
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„Die samenvoeging geschiedt in het vuur; — daarin
broeders, worden wij zoo vast gesmeed, dat alleen
de kenner nog zal kunnen ontdekken, waar de samenvoeging (de lasch) ligt. Wij zijn gegaan en zullen
nog gaan door het vuur van critiek en kwaadspreking.
Nu dat is goed. We hebben zelf wel eens den hamer
gebruikt, zoodat sommigen zeiden, ze slaan alles
kort en klein. Maar de God des hemels wist, waar de
slagen moesten nederdalen, en Hij heeft onze harten
bestierd en het vuur gebruikt om de gebroken
deelen weder saam tot een geheel te maken, zoodat
wij hier staan voor Overheid en yolk in 't midden der
natie, als eene kerk, met den eenen heerlijken naam,
die onzen Vaderen zoo dierbaar was: „De Gereformeerde kerken in Nederland", waarin alleen maar plaats
is voor de souvereiniteit van den Christus Gods."
Voor zoover van de zijde der Hervormden van zulk
een „naief optimisme" kennis werd genomen, is het
met schouderophalen en een weinig vroolijkheid
begroet. En van een anderen kant zijn mij lage scheldwoorden, aanvallen op mijn karakter, zelfs op mijn
betrekking tot God, niet gespaard. En in den kring
der broederen zelven is het mij voelbaar geworden,
dat ik het vertrouwen niet meer zooals vroeger genoot.
Toch berouwt het mij niet, die woorden gesproken
te hebben, al zijn ze door de uitkomst niet ten voile
bevestigd.
Tot die teleurstelling heeft zeker de Opleidingskwestie veel bijgedragen. En in het stadium, waarin
deze kwestie tegenwoordig verkeert, is er, naar den
mensch gesproken, weinig hoop op eene spoedige,
bevredigende oplossing.
Meer zeg ik daar liefst niet van.
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Van 1888 of tot 1893 is er ernstig gearbeid aan het
uitstippelen der lijnen, waarlangs de eenheid van opleiding zou kunnen verkregen worden. Zelf heb ik
daar ook aan mogen medearbeiden. Die arbeid is
echter niet met den gewenschten uitslag bekroond.
En als men voortgaat aan de eene zijde bij de benoeming van Theologische professoren de leus te handhaven: „de kerk er buiten", en aan de andere zijde de
Theologische Faculteit uit het kader der Vrije Universiteit wil lichten en die Faculteit geheel en al
tot het gebied der kerk over wil brengen; voortgaat
om zonder voorafgaand overleg en onderlinge besprekingen de dingen te willen regelen, — geloof ik
niet, dat we de eenheid van opleiding spoedig zullen
beleven.
En ook in het gewone kerkelijke leven komen zooveel vragen thans voor, die mij vreemd zijn, en ook
zoovele wier beantwoording boven mijn bereik gaat,
dat ik het verstandiger oordeel te zwijgen dan te
spreken.
In de Bazuin alleen over buitenlandsche zaken te
schrijven, en de binnenlandsche geheel onaangeroerd
te laten, gaat toch niet.
En in een tijd, waarin het electrisch licht steeds
meer in gebruik komt, doet men wijs, als men zijn
ouderwetsch patentolie-lampje maar wegbergt. Men
vindt die moderateurs nog slechts bij groote uitzondering, meest bij dames van leeftijd, die het zoo'n
zacht licht vinden, en dat bovendien weinig brandgevaar oplevert.
Gij moet mij dus niet kwalijk nemen, als ik mijne
„Brieven" aan u staak. Een aantal jaren heb ik u, naar
mijn beste weten, en meestal met lust en opgewekt287

heid, trachten in te lichten van de dingen, die onder
ons geschieden, Maar men heeft, niet geheel ongegrond, opgemerkt, dat ik in de latere jaren blijkbaar
onder depressie verkeerde. Ik weet ook, dat ik sommigen, die mijne „Brieven" aan u lazen, wel eens boos
maakte; dat ik anderen een gullen lach afdwong; doch
ik hoop ook enkelen gesticht te hebben.
En nu leg ik de pen neder in het bewustzijn en
onder de getuigenis mijner conscientie, dat ik, ook
in de pers, en onder alle afwisseling en wijziging van
inzicht en oordeel, gezocht heb den vrede, de eenheid van de kerke Gods in ons dierbaar vaderland,
en gepoogd heb met alien, ook buiten de Gereformeerde kerken, die in Christus hun Heere en Heiland
belijden, zooveel ik vermocht, in waardeering, liefde
en vrede te verkeeren.
Ik spreek dan ook niet van mijn „geringen arbeid".
Want niemand, die zich eenigermate bewust is, van
hetgeen hij door Gods genade gemaakt is en zijn kon,
houdt zijn arbeid voor zoo gering dat hij geen waardeering zou mo lten vragen.
Evenwel moet ik ook een der schrijvers van de OudTestamentische Apocryphen nazeggen: „Indien ik
dit wel ende gelijk dit in een historie behoort bijeen
gesteld hebbe, dat is mijnen wille geweest, maar indien
ik het slegtelijk hebbe gedaan, dat is hetgeen ik hebbe
konnen doen." 2 Macch. 15 : 32.
Ten laatste richt ik nog een Bede tot u. Namelijk een
ernstig verzoek, dat gij niet nalaten zult de Bazuin te
blijven lezen. Haar inhoud zal stellig in belangrijkheid
winnen, nu de redactie in zoo bekwame handen overgaat. Ook is het noodig, het „boor en wederhoor" te
betrachten , om niet al te eenzijdig te worden. Indien
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ik eenige goede herinnering bij u mag nalaten, voldoe dan aan dit verzoek!
In de sluitingsrede der Synode van 1892 (in de
Plantagekerk te Amsterdam) heb ik o.a. dit gezegd:
„De Schrift getuigt: „wij hebben hier geen blijvende
stad, maar zoeken de toekomende," waarmede de
Heilige Geest dit wil zeggen, dat de Oude Bedeeling
niet bestemd was om te blijven. Zoo ook moeten wij
vooruit. Soms gaat het wat snel, doch wij zoeken, niet
twijfelende, maar in het geloof, aan de hand des Heeren. "
„Wij gaan nu uiteen als Synode der Christ. Geref.
kerk, maar we gaan niet uit elkander, we krij gen broeders
en zusters er bij : we zullen met hen kunnen samenleven, als we maar veel bidden om den Geest, die ons
leert bidden om den vrede van Jeruzalem."
Zoo zij en zoo blijve het!
Bid, o, bid met ons om den vrede van Jeruzalem!
Wel moeten ze varen, die hem beminnen.
Dr Kuyper nam dezen brief in De Heraut over, en
voegde er dit onderschrift aan toe:
Toch zal broeder Gispen zijn pen nog niet rusten
en roesten laten.
Een man, zoo zeldzaam begaafd, om jaar in jaar
uit het oor van ons kerkelijk publiek te boeien, kan
niet, tegen zijn natuur in, stil zitten.
Maar de dagtaak, het altijd weer moeten, dat heeft
nu afgedaan.
En daarom brengt ook de Heraut bij dit officieele
afscheid aan Ds Gispen den dank van redactie en
lezers voor zooveel kostelijks, als hij ook ons vergunde in deze rubriek Uit de Pers van hem over te
nemen.
19 Gispen.
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In zijn eersteling schreef de nieuwe hoofdredacteur
van De Bazuin over Gispen:
Wars van eenzijdigheid, liet hij beurtelings naar
den eenen en naar den anderen kant zijn stem waarschuwend tegen alle overdrijving uitgaan. Begiftigd
met lets van dien fijnen geest, die onder den naam
van humor bekend staat, zag hij in de wijsheid der
menschen nog altijd lets van hunne dwaasheid en
ijdelheid doorgluren en speurde zijn oog in der menschen dwaasheid nog altijd een trek van hoogere
wijsheid. Daarom behoorde hij nooit geheel tot de
eene of tot de andere partij. Waar een ander de lichtzijde zag, merkte hij de schaduwzijde op; en als
menigeen niets dan gebreken ontdekte schlep hij er
behagen in, om de deugden in het licht te stellen. Hij
zag de dingen, de vraagstukken en personen anders
dan ieder ander. Hij had eene eigene visie en gaf die
in zijne „Brieven aan een Vriend te Jeruzalem" weer.
En daarom waren deze zoo geliefd en werden zij zoo
gretig gelezen. Zij hadden eene frischheid en oorspronkelijkheid, welke iedereen boeide, ook dengene
die er soms de dupe van was.
Verrassend waren zij ieder oogenblik, omdat zij
de indrukken vertolkten van een door en door persoonlijk, individueel karakter.
Ook voor dezen H. Redacteur van de Bazuin is
thans de ruste aangebroken. Zij lijkt hem zelf begeerlijk toe, en onzerzijds zij ze hem van harte gegund. Maar wij nemen van hem als Redacteur geen
afscheid, zonder hem uit naam van de Curatoren
der Theol. School, van de medewerkers en lezers
van de Bazuin openlijk dank te zeggen voor de ge290

trouwe diensten, die hij door dezen zijnen arbeid den
kerken bewezen heeft; voor de inspanning en toewijding, die hij zich getroost, voor de aangename
uren, die hij vooral door zijne Brieven aan de lezers
verschaft heeft. Met leedwezen zien wij hem ook als
Schrijver dezer Brieven heengaan. Zoo gaarne hadden
wij gezien, dat hij, als Redacteur aftredende, toch
deze Brieven voortgezet had. Maar de geachte Briefschrijver meende anders te moeten beslissen. Wij
hebben dit besluit te eerbiedigen, doch hopen, dat hij
nog menigmaal iets op het hart moge hebben, hetwelk
tot spreken en schrijven hem dringt, en dat hij daarvoor
dan eene plaats begeere in de Bazuin. Hare kolommen blijven voor zijn woord ten alien tijde geopend.
Met dat al is de teergevoelige Gispen door de ruwe
behandeling van deputaten-curatoren toen in
een dag oud geworden.
In 1903 verschenen
Eenige Brieven aan een
vriend te Jeruzalem. De
Heraut van 13 December gaf er deze recensie over:
De pittige brieven
die Ds Gispen vroeger aan een vriend
in Jeruzalem schreef,
vormden een hoofdattractie van De
Bazuin. Ge mocht

GISPEN op zijn ouden dag,
peinzensmoede.

het met de beschouwingen van den briefschrijver niet
altijd eens zijn, soms bedenkelijk het hoofd schudden
over enkele gewaagde paradoxen, maar de geestige
humor, de rake opmerkingen, de frischheid van geest,
maakten Gispen's brieven tot de meest geliefkoosde
schotel, dien de Bazuin-redactie haar lezers kon
voorzetten. Gispen is nooit enghartig geweest; hij had
een open oog voor de gebreken ook van de broeders
die naast hem stonden; gelijk hij omgekeerd het goede
wist te waardeeren zelfs bij degenen, die kerkelijk
tegenover hem stonden. Het is daarom te begrijpen,
dat vele vrienden van Ds Gispen eene afzonderlijke
uitgave van deze brieven begeerden.
Ds Gispen gaf aan dien drang gehoor en deed
zelf een keuze uit het tijdvak 1878-1888. Wie
deze brieven herleest, zal wel onder den indruk komen
hoe vlug ons leven voorbijgaat en hoe geheel anders
de loop der historie is geweest, dan deze briefschrijver
dacht. Ds Gispen heeft vele talenten, maar de profetenmantel is hem niet op de schouders gevallen.
De diepste oorzaak daarvan is wel, dat Ds Gispen
bij al zijn schalkschen humor in den grond pessimist
is en God de Heere betere dingen voor zijn kerk en
yolk in Nederland weggelegd had, dan 's menschen
kortzichtige blik voorzien kon.
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11. UIT DE DUDE DOOS.

Ofschoon Gispen zijn Vriend te Jeruzalem voorgoed
van het lijstje zijner vaste correspondenten had geschrapt, hield hij het toch geen jaar uit om niet meer in
De Bazuin te schrijven. Reeds in November 1900
opende hij daar opnieuw een publieke correspondentie,
nu aan een jeugdigen ambtgenoot op het platteland. Op
zijn eigenaardige, van fijn vernuft tintelende wijze gaf
hij zijn jongen collega practische wenken, die verdienden
ernstig ter harte te worden genomen.
Bij voorkeur deelde hij dan iets mede uit de oude
doos. Onmiskenbaar is hier dan ook de trek van den
ouden man om terug te keeren tot zijn jeugd.
Zoo schreef hij in De Bazuin van 28 December 1900,
naar aanleiding van de rede van Professor Geesink
over „De Ethiek in de Gereformeerde Theologie":
„Gij kunt mij gelooven, dat ik zulke woorden gaarne
hoor of lees. Dikwerf komt dan de gedachte in mij op:
och, dat ik nog jong ware, en dan de gelegenheid had
om te studeeren en het vermogen om te kunnen studeeren.
Aan den wil er toe heeft 't mij nooit ontbroken; doch
het volbrengen . . . .
„Gij, jongeren, leeft nu een wetenschappelijk leven
en gij meent 't goed. Ook kunt gij gelooven, dat ik met
belangstelling den gang der dingen volg. Ik zie, dat
nu alles gaat langs lijnen van wetenschappelijkheid, en
tevens zie ik de oude historie, die altijd nieuw blijft, dat
de geleerden het niet met elkander eens zijn.
„Toen ik begon te prediken, wist ik alleen, dat er
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benevens stellige en wederleggende ook practicale god-.
geleerdheid bestond. Wij predikten, in die dagen,
kunsteloos, maar poogden ernstig Schriftuurlijk te zijn,
en wat we zeiden, met aanhalingen uit Gods Woord te
bewijzen; terwijl we bedoelden, getuigen der waarheid
te zijn tegenover de leeringen der liberalen, en middelen
te wezen, in de hand Gods, tot bekeering van menschen,
en veel zielen te winnen voor Jezus, en zoo te arbeiden
tot verheerlijking des Heeren.
„Er waren er toen reeds die, vanwege de prediking:
bekeert u en gelooft het Evangelie, ons scholden voor
„fijne Remonstranten", die een algemeene verzoening,
onder bedekte termen, leerden, en de onmacht des
menschen ten goede loochenden.
„Wij predikten, dat de zaligheid, incluis het geloof,
Gods gave is, maar ook dat een schrikkelijk oordeel
wacht al dengenen, die onder het Evangelie leven en
op zoo groot een zaligheid Been acht geven, die zich
niet laten leiden en het hart verharden. En we waren te
weinig geschoold om van de Schrift een mooi, sluitend,
logisch geheel te maken, waarvan de denkende geest
kon zeggen: ziet, het is zeer goed. We meenden, dat
God de Heere dit alleen kon zeggen van zijn eigen
werken.
„ons geheele leven was toen zeer onsystematisch,
maar het was leven. Het ging ons, in het geestelijke,
gelijk Jezus zegt vooral met het oog op het natuurlijke
leven: „Het leven is meer dan het voedsel", en we
hoorden wel eens het woord des wijzen Konings aanhalen: „een levende hond is beter dan een doode leeuw."
„Zeker is intusschen, dat er in die dagen veel bij
intuitie, ingeving, of, zooals ik het in later jaren wel eens
heb hooren uitdrukken, door een gelukkigen inval gezegd
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en gedaan werd. Wie zou toen met een geschreven
preek op den preekstoel hebben durven komen, en die
aan de gemeente voorlezen, van tijd tot tijd met de
armen zwaaiend, en hand of vinger naar boven stekend,
om aan te wijzen dat daar de hemel is en de hemelsche
dingen zijn ? Is het wonder, dat toen door den prediker
wel eens gezegd werd: „laat ons, na dit uitstapje, nu tot
den tekst terugkeeren ?"
„Maar dit mag nooit ontkend, dat de gemeenten toen
in levenstoon en in openbaring, over het algemeen, meer
van de wereld onderscheiden waren, dan in het volgende
tijdperk. Dit is trouwens de les van geheel de geschiedenis. En ook valt het niet tegen te spreken, dat meer
dan een nog een tamelijk goed zwemmer is geworden,
zonder badmeester. Men werd in het water geworpen
en moest zich zien te redden, en zoo het zwemmen
leeren. Zonder beeldspraak gezegd, we moesten preeken,
en zoo, al preekende, preeken leeren. Thuis mochten we
preeken en schetsen maken, zooveel we wilden en
konden, maar voor de gemeente moesten we spreken en
niet lezen. Dat ging niet zonder angst en vele benauwdheden en, ik mag dit toch ook wel zeggen, niet zonder
gebed, en in het gevoel van diepe afhankelijkheid van
God, die den mensch tong en mond geformeerd heeft.
En als ik u dan zeg, dat ik zelf, in de eerste jaren mijner
bediening, dikwijls zes malen in gene week prediken
moest, in allerlei gebouwtjes, waar somtijds niet eens
gelegenheid was om een schets neer te leggen en het,
zelfs voor jonge oogen, moeilijk viel om bij het schijnsel
van een ouderwetsche vetkaars zijn eigen schrift te
lezen, dan begrijpt gij, dat er toen betrekkelijk weinig
aan theorie gedaan werd, en aan feiten grooter waarde
gehecht werd dan aan begrippen."
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Bij de eeuwwisseling (25 Januari 1901) heeft hij het
over de schoone taak, die voor de jongeren is weggelegd,
om het beginsel van gewetensvrijheid als het kostelijkste
goed, uit de worsteling van vroegere tijden ons toegekomen, te bewaren en zoo noodig te verdedigen:
„Voor u, jongeren, is het zeker een lust om thans te
leven. Uwe oudere tijdgenooten zitten te veel aan het
verledene vast, om te juichen van goeder harte. Zij zijn te
vol van het verleden, en leven te veel met de dooden, die
zij als levenden gekend hebben, om met een blijmoedig
hart de toekomst, voor dit leven, tegemoet te gaan."
„Ook in het kerkelijke leven zullen de Gereformeerde
beginselen, eischen stellen, die in de gemeente soms
voor nieuwigheden worden aangezien. Wilt gij nu de
toepassing van die beginselen bevorderen, dan zult ge
dit met beleid en voorzichtigheid moeten doen, geduld
oefenen en voortgaan met zachtmoedige onderwijzing.
Het scheepke tegen een rots te laten loopen is geen
kunst; maar wel is het kunst om het, door de branding
heen, in behouden haven te brengen. Ik wensch u
hierbij de noodige wijsheid toe, en dat gij, zooveel
mogelijk en goed is, bewaard moogt blijven voor logische
consequentie.
„Neem het daarbij uwe oudere collega's niet kwalijk,
als zij somtijds meer tegen- dan medewerken, of langzamerhand zich terugtrekken, opdat gij naar voren
zoudt komen. Een mensch is, in vele opzichten, een
slaaf van de gewoonte.
„In hoofdzaak zal het met u ook wel zoo gaan. Maar
dit staat vast: onze God zorgt voor het evenwicht, alle
eeuwen door. Wat geweest is, is nu, en wat wezen zal, is
alreede geweest en God zoekt het weggedrevene."
Op 1 Maart 1901 begint onze van der jeugd aan
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doodbrakende Heman den brief aan zijn jeugdigen
ambtgenoot aldus:
„Niet lang geleden stond ik aan het sterfbed eener
jonge vrouw. Het gerochel des doods was reeds in haar.
Maar zij herkende mij nog, en zeide, met heldere stem:
Ik ben al dood. Het gelukte mij haar te overtuigen, dat
zij nog leefde en ik sprak tot haar over de eeuwige
belangen. Na het gebed riep zij uit: Ja, het bloed van
Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden.
Eenige uren later was zij werkelijk dood.
„Maar dat gezegde, ik ben al dood, bleef mij in de
ooren klinken, en velerlei vermoedens en onderstellingen
kwamen in mij op, om dat gevoel, of die inbeelding
van dood zijn te verklaren.
„De verklaring heb ik niet gevonden. Alleen de
mogelijkheid van zulk een inbeelding kan ik begrijpen,
hoofdzakelijk uit eigen ervaring. Niet dat ik mij ooit
ingebeeld heb reeds natuurlijk dood te zijn, maar wel
ken ik de inbeelding van reeds dood te zijn. Voor deze
wereld, of, zooals Paulus het uitdrukt, der wereld
gekruisigd te zijn, en voor de wereld niets anders te
wezen dan een verworpen gekruisigde.
„In mijne jongelingsjaren was die inbeelding zeer
sterk in mij. En nog in het eerste jaar mijner bediening
oefende zij een machtigen invloed op mij uit.
„Maar toen het tot een huwelijk kwam, en ik ingewikkeld werd in de handelingen des leeftochts, leerde ik
begrijpen, dat ik niet dood was. Een weinig studeerens,
een weinig lezens, kennis maken met de geschiedenis
der letterkunde en wijsbegeerte, met dichters en romanschrijvers, met menschen en toestanden; ook een weinig
reizens, en wat zien en hooren en — nadenken, deed mij
deze wereld, en de zichtbare en tastbare dingen, van
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eene andere zijde kennen, ja waardeeren, en ook gevoelen, dat ik nog niet dood was.
„of dit nu vooruitgang of achteruitgang is, wil ik
zelf liefst niet beoordeelen.
„Vraagt gij, hoe ik aan die inbeelding kwam, dan
moet ik antwoorden, voor zoover ik mij zelven begrijp,
dat dit eensdeels is te verklaren uit het feit, dat de
wereld, in welke ik leven moest, voor mij al het afstootende had van een gekruisigde. Ik bouwde, in mij
zelven, eene geheel andere wereld op. Eene wereld van
vrijheid en vrede; eene wereld van liefde en schoonheid,
van eenvoud en waarheid, van harmonie en genot; eene
wereld van rijkdom, van luister en koninklijke pracht en
heerlijkheid. Die wereld kon ik mij alleen denken aan
de andere zijde van het graf, en naarmate ik in die
wereld, met mijn geest, leefde, voelde ik mij dood in de
wereld van het heden.
„Ook heeft daartoe bijgedragen de schier uitsluitende
omgang met ouderen van jaren, met Christenen van
zelfs zeer gevorderden leeftijd.
„Christelijke Knapen- of Jongelieden- en Jongelingsvereenigingen waren toen in ons land nog niet zoo
bekend, en dus ook niet het Christelijke reciteeren,
oreeren, critiseeren, uitleggen van de Schrift, behandelen
van de belijdenis, het Christelijke biljarten, schermen,
musiceeren, enz. enz. enz.
„Die oudere Christenen hadden er bijzonder slag
van om een jongmensch, dat den smallen weg zocht,
voor opgeblazenheid en pedanterie te behoeden. Zij
spraken onder elkander over de wegen des Heeren of,
zooals een oud versje zegt:
Elk verhaalt zijn weg en zaken,
Hoe hem Jezus is ontmoet.
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„Er waren zeer lieve, zachte Christenen onder, maar
ook zulken die men toen „Knabbelhouwers” noemde.
Eene benaming (naar men zegt) afkomstig van zekeren
philosofeerenden en theologiseerenden schoenmaker
die, onder zijn werk, op houten pennen, noodig
voor het vastmaken der zolen, kauwde of knabbelde.
Deze waren natuurlijk supralapsaristen. Zij legden
echter grooten nadruk op „de rechtvaardigmakende
daad", niet enkel van eeuwigheid, maar ook in dit
leven. Slechts zeer weinigen waren in het bezit van
deze genade, en onder het vertellen van „hoe dat
toeging", zaten de nog niet gerechtvaardigden dikwijls
te sidderen en te beven. De zachte, lieve Christenen
wezen er dan op, dat het toevluchtnemend geloof ook
geloof is, dat niet alien tot de voile verzekering in dit
leven komen en beriepen zich op Brakel en andere
schrijvers in dien geest, die de Knabbelhouwers wel
niet voor de beste hielden, maar die ze toch ook niet
durfden verketteren.
„De omgang met zulke mannen en — vrouwen, met
een eigenaardigen term „doorgewerkte Christenen" genaamd, oefende grooten invloed op mijn inwendig leven,
en richtte mijn geest op de eeuwige dingen. Maar den
grootsten zegen vond ik hierin, dat ik de vraag: Hoe
zijt gij rechtvaardig voor God ? als de alles beheerschende vraag, van het gansche leven en van ons
geheele aanzijn, leerde beschouwen. En dit is zoo, in
klimmende mate, bij mij gebleven."
Eindelijk houden ook de brieven aan een jeugdigen
ambtgenoot op. En als er dan in langen tijd niets van.
Gispens hand in De Bazuin heeft gestaan, geeft hij daarvan op 10 April 1908 Aan N.N. rekenschap met het
volgende schrijven:
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„Gij vraagt mij, of de schrijver van de brieven aan
een vriend te Jeruzalem reeds heelemaal dood is en
zich niets meer aantrekt van het openbare leven in kerk
en staat en maatschappij ?
„Mijn antwoord hierop is: neen, hij is nog niet
heelemaal dood, maar toch wel stervende, zoodat er
geen hoop op beterschap of weer opbloeien van het
ingezonken leven meer bestaat.
„Ik wenschte wel er te kunnen bijvoegen wat Paulus
zegt: terwiji de uitwendige mensch verdorven wordt,
wordt de inwendige vernieuwd, van dag tot dag; of:
vergetende hetgeen achter is, strek ik mij uit naar
hetgeen voor is !
„Dit zijn evenwel dingen, waarover men niet zoo in
het openbaar kan schrijven. En ook is het de tijd niet,
althans in onze kringen, om veel op het inwendige
leven te letten. Een levend mensch klaagt nu meer
over de sociale toestanden, dan over eigen zonden en
ongelijkvormigheid aan Christus. Wat heb je aan al dat
klagen ?
„Gij ziet dus, waarde broeder, dat de schrijver van
de brieven aan een vriend te Jeruzalem nog wel niet
heelemaal dood, maar toch stervende is, en zich onbevoegd acht om een houding aan te nemen alsof hij, nog
frisch en vroolijk, over alles mag meepraten.
„Toen de laatste Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk, in de Plantagekerk te Amsterdam,
gesloten werd, heb ik gevoeld dat hiermede ook een
tijdperk in ons kerkelijk en, in verband hiermede, ook
in mijn persoonlijk leven, werd afgesloten. En nu is
het wel zoo, dat we bij ons gevoel niet mo lten leven of
daar een grond van maken; maar dat neemt niet weg,
dat het er toch is, en dat het ook behoort tot ons men300

schelijk wezen. Nog niet zoolang geleden heeft de
Standaard een belangwekkend college gegeven over
„Ons instinctieve leven" en de macht en belangrijkheid
er van aangetoond. De ontwikkeling, die na 1892
gekomen is, heeft mij dan ook in mijn gevoel bevestigd,
en mij doen begrijpen, dat er ook een tijd van zwijgen is.
Toen ik mijn conge als redacteur van de Bazuin thuis
kreeg, kon ik zeggen: ik heb het verwacht. Overwegende
dat niemand macht over ons heeft, tenzij het hem van
boven gegeven zij, heb ik in alles volkomen leeren
berusten.
„En nu wil dit niet zeggen, dat ik de verschijnselen
en de toestanden, die in het leven treden, niet meer volg
en met belangstelling Bade sla. En ook niet, dat mijne
vingers te stram zijn om te schrijven, maar wel, dat ik
niet meer kan schrijven met voldoende kennis en
juistheid van oordeel, om anderen voor te lichten. Het
zou een matte herhaling worden van wat ik meermalen
gezegd heb, en daarbij het gevaar doen ontstaan, dat
nog enkelen er zich aan klemden, en daardoor zou de
strijd der meeningen nog grooter worden.
„Ik voor mij kan dan ook de publieke bespreking der
dingen, zonder verdriet, aan anderen overlaten. In mijn
jongen tijd had ik slechts gene, mijn leven beheerschende, begeerte, om verkondiger van de vrije genade
Gods te zijn. Geheel mijn zelfbeschouwing en levensbeschouwing wortelt in de eeuwige, vrijmachtige verkiezing. Eerzucht was mij volkomen vreemd. Maar
toen, in later jaren, de menschen mij naar voren drongen,
toen 'is ook de eerzucht gekomen, en met haar de verdorring des gemoeds. En nu begeer ik niets anders dan
te mogen eindigen gelijk ik begonnen ben: verkondiger
te zijn van de vrijmachtige en algenoegzame genade
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Gods, zoolang de krachten van ziel en lichaam daartoe
geschonken worden. Voor het overige wensch ik belangstellend en biddend toeschouwer to blijven."
Hiermede nam de publicist Gispen afscheid van de
pers, oud en der dagen zat geworden.
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12. DOGMATISCHE OPSTELLEN.

Naast zijn Brieven schreef Gispen in De Bazuin
meermalen ook artikelenreeksen van leerstelligen aard.
En in 1903, tegelijk met de afzonderlijke uitgave der
Brieven, werd ook deze dogmatische persarbeid in een
meer duurzaam gewaad gestoken.
Toen toch verscheen: Rechtvaardig voor God. 't Is
een bundel Bazuin-opstellen, waarin het hoofddogma
van de Reformatie, de rechtvaardigmaking door het
geloof alleen, op eenvoudige en begrijpelijke wijze wordt
uiteengezet aan de hand van onze uitnemendste theologen.
Op blz. 26 waarschuwt Gispen tegen het gevaar der
scholastiek: „Reeds in de eerste helft der 16e eeuw
prentte een Hoogleeraar den studenten in, dat een
godgeleerde nooit met zijn mond vol tanden moet staan.
Hier begint het kwaad. Paulus, de door den Heiligen
Geest gedreven Apostel des Heeren, schaamde zich
niet om nu en dan met zijn mond vol tanden te staan.
De dwaasheid en de ergernis van het kruis heeft hij
niet kunnen wegnemen, en ook Been enkele poging
daartoe gedaan. Hij gaf het den Heere over, wijl het
God behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te
maken die gelooven. En als men hem vroeg of God
reden had om over den mensch te klagen, daar Hij
toch van alle eeuwigheid besloten had wie zalig en wie
rampzalig zou zijn, heeft hij slechts dit eene gezegd: wie
zijt gij, o mensch ! die tegen God antwoordt, en daarbij
gewezen op den pottenbakker, die macht heeft over
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het leem. — Wijsgeeren, geleerden en kunstenaars zijn
het zelden met elkander eens, en moeilijk zal het zijn
twee godgeleerden, uit welken tijd men wil, aan te
wijzen, die op alle punten geheel hetzelfde denken en
zeggen. Dit kan ook niet, wij1 de grootste geest toch
eindig is, en de stralen van het licht der goddelijke
waarheid gebroken in de menschelijke ziel vallen. Zelfs
de heilige mannen Gods, door den H. Geest gedreven
zijnde, zijn niet gebruikt als levenlooze instrumenten,
die onbewust klanken voortbrengen, als zij de woorden
Gods spreken; maar ze zijn gebruikt als levende organismen, met een eigen bewustzijn, met een eigen stijl,
eigen gaven, eigen gezichtspunt, die elk een eigen taak
hadden. En zoo is de goddelijke waarheid, in de Schrift
geopenbaard, tot ons gekomen, en leeren wij die in haar
geheel kennen, als wij Schrift met Schrift vergelijken
en den eenen schrijver niet gebruiken om er den anderen
mee te bestrijden. — Verre zij dus van ons de neiging
om kwaad te spreken van de scholastiek of de schoolgeleerdheid. Het onwetenschappelijk geraas tegen de
ijdele philosophie en de valschelijk genaamde wetenschap laat ons dan ook volkomen koud. Want juist de
waarschuwing tegen de ijdele philosophie onderstelt dat
er eene wijsbegeerte is, die niet ijdel, maar wezenlijk is,
eene echte, ware wetenschap is, die bestaat tegenover
de valsche. — Wat wij betreuren is alleen dit, dat de
verschillen in de scholen de Kerken worden ingedragen,
en het onderscheid tusschen kansel en katheder zoo
vaak uit het oog verloren wordt; dat de Evangelieprediking, zoo spoedig na de Hervorming, ontaard is in
dogmenprediking, of, om deze klip te ontzeilen, in
ongezonde mystiek, piaistisch gekeuvel en methodistische eenzijdigheid. Vooral in de Nederlandsche Gere304

formeerde Kerken is dit kwaad ver gevorderd. Elk lid
der Gemeente ziet gaarne uit zijn eigen oogen, is een
godgeleerde in het klein, meent het althans te wezen
en van het geslacht dergenen, die wijzer zijn dan al
hunne leeraren, zijn er niet weinigen. In het stuk van
het rechtvaardig zijn voor God is, om iets te noemen, de
vraag geopperd, of de rechtvaardiging evenals de verkiezing, van eeuwigheid is ? Ook thans wordt, in
Gereformeerde kringen, die vraag aan de orde gesteld,
alsof het eene groote en onduldbare ketterij is, een toestemmend antwoord er op te geven. Telkens blijkt het
echter, dat men er dikwijls over redetwist en zich warm
maakt zonder goed te doorzien wat er door te verstaan
zij en hoe de zaak moet opgevat worden."
Welnu, bij het schrijven van deze meditatie was het
Gispen diet te doen om moeilijke kwesties te behandelen,
maar eensdeels te wijzen op het hooge belang van dit
stuk onzer belijdenis tegenover de godsdienstige en
zedelijke verschijnselen in onzen tijd, en anderdeels om
de geloovigen te herinneren aan den vasten grond
hunner behoudenis, die geheel buiten den mensch,
alleen in den Middelaar Jezus Christus ligt. Zooveel
mogelijk is dan ook vermeden betwistbare punten ter
sprake te brengen, en gepoogd te blijven binnen de
grenzen van Schrift en belijdenis. In de beide uitersten:
rechtvaardigmaking van eeuwigheid en rechtvaardigmaking op het oogenblik dat men, met bewustheid,
gelooft, ligt een kern van waarheid. Wij moeten zoeken,
zegt Gispen, de eenheid te vinden, en we zullen die
vinden, als we leeren verstaan, dat hetgeen bij God het
eerste is, het laatste is bij ons. Zijn en bewustzijn is niet
hetzelfde, zoo min in het geestelijke als in het natuurlijke leven.
20 Gispen.
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In 1904 verscheen: Heiligmaking. Hier behandelt
Gispen eerst eenige teksten, waarin dit woord voorkomt,
om daarna in herinnering te brengen, wat de Gereformeerden blijkens Catechismus en Belijdenis, van het
stuk der dankbaarheid of der heiligmaking gelooven.
Schrijvende over het verband tusschen godsdienst en
zedelijkheid, teekent hij de gereformeerde levensopvatting van omstreeks het midden der 19e eeuw aldus:
„Ruim een halve eeuw geleden was het in gereformeerde kringen, of in kringen waarin men poogde
gereformeerd te zijn, een vrij algemeen verschijnsel, dat
men een afkeer had van wat men noemde: zedepreeken.
Men leefde, in ons vaderland, nog onder de onbeperkte
heerschappij van het liberalisme in Kerk en School, in
Staat en Maatschappij. De Maatschappij tot Nut van
het Algemeen Boot haar zegeningen nog, in voile
stroomen, over de natie uit. Braafheid, deugd, reinheid
des harten, verlichting, vrijheid, menschenwaarde, en al
zulke onbeduidende poespas (gelijk Bilderdijk het had
genoemd), maakten het hoofdbestanddeel uit van de
preek, het vlugschrift en het tractaatje, terwijl de maatschappij tot afschaffing van sterken drank de jenever
bestreed, om, met een vrij en goed geweten, bier en wijn
te kunnen drinken, als beschaafde Christenen, uit den
fatsoenlijken stand. — Is het wonder, dat men in de
gereformeerde volkskringen walgde van dit zeer lichte
brood ? Men sprak van al die deugden als van „blinkende
zonden" der heidenen en spotte vaak met al dat zedelijkheidsgewauwel. Er was, in die dagen, een honger in het
land naar de prediking van vrije genade, van schuldvergeving in het bloed des kruises. Was er, hier of daar,
nog zulk eene prediking te genieten, men ging er heen,
al moest men ook een paar uur loopen, en liever had men
306

dat de samenkomst drie uur dan twee uur duurde, als er
maar verkondigd werden een arme zondaar en een rijke
Jezus. Men hoorde toen niet van een „mooie preek",
maar wel van een „ouderwetsche waarheid", een
„bevindelijke preek", van dingen „waarbij de ziel leeft".
Preeken waar het tegenwoordig geslacht den neus voor
optrekt, werden toen gewaardeerd als kostbare gaven
Gods, bewijzen dat de Heere nog aan zijn „arm en
ellendig yolk" dacht, en voor leeraren die nu, zooals
men het noemt, althans in de groote steden, voor stoelen
en banken moeten preeken, zou men toen de oogen
uitgegraven hebben, om ze hun te geven. Bij dit nu
bijna uitgestorven geslacht was weinig besef van het
verband tusschen godsdienst en zedelijkheid. Het sprak
alleen van heiligmaking, als vrucht van de rechtvaardigmaking, en vloeiende uit dezelfde bron als de rechtvaardigmaking. De heiligmaking zocht men als een
weldaad van het genadeverbond, en men bad: och, dat
mijne wegen gericht waren om uwe inzettingen te
bewaren. Psalm honderd negentien was de geestelijke
apotheek voor de God zoekende zielen."
Voor wie dit niet goed kunnen begrijpen, merkt
Gispen dan op, dat het, in die dagen, bijna geheel aan
wetenschappelijke leiding en voorlichting ontbrak. De
oprichting van de Theologische School te Kampen
(1854) was een eerste stap op den weg, die weder tot
wetenschappelijke beoefening der theologie, gelijk zij
door de voorgeslachten was verstaan, terugleidde, en
tegelijk vooruitvoerde. Eindelijk brak de dag aan, dat
een zoon der Scheiding, H. Bavinck, aan de Leidsche
Universiteit promoveerde op een dissertatie over de
Ethiek van Zwingli. Hiermee deed de ethiek weer haar
intrede in den kring der Gescheidenen, terwijl daar307

buiten, in de kringen der Groote kerk, Kuyper een
licht deed opgaan over het verband tusschen leer en
leven, dogmatiek en ethiek, en dus ook over het stuk der
heiligmaking.
De studies over Rechtvaardigmaking en Heiligmaking
missen beide een indeeling; wat het overzichtelijk lezen
niet vergemakkelijkt. Mede daardoor zijn ze wel wat
eentonig en mat.
Door frischheid van toon echter munt uit: Levensbeschouwing (naar het Doopsformulier), verschenen in
1908. Al aanstonds in het voorbericht tintelt de fijne
humor, die u een nauw verholen glimlach om de lippen
brengt, als ge daar leest: „Veel is er, vroeger of later,
over de leer of theorie des Doops gesproken, geschreven
en — getwist. Er blijkt uit, dat we nog niet zijn vaders,
maar veeleer als jonge kinderen ons tenminste gedragen.
Een verschijnsel, dat niet voordeelig is voor de evolutieleer, toegepast op de theologie."
In de volgende bladzijden poogt Gispen dan aan to
toonen, wat de gereformeerde leer van den Heiligen
Doop, zooals die den ondergrond vormt van het formulier voor den Doop, of van de toediening des Doops,
voor het Christelijke leven en de Christelijke levensbeschouwing beteekent.
Trouwens met voorliefde wees Gispen steeds weer op
de heerlijkheid van den Doop. Meermalen haalde hij
het woord van den ouden Wormser aan: „Leer der
natie haren doop verstaan en waardeeren, — en Kerk
en Staat zijn gered !" En hoe kon hij er zich over
bedroeven, dat in zijn dagen nog in dispuut was, hetgeen eigenlijk, volgens Hebreen 6, tot de arme, eerste
beginselen der Christelijke leer behoort.
In een catechismuspreek noemde hij den doop eens de
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kroning van den geloovige; een beeld, waarover Dr
Kuyper, die toen onder zijn gehoor zat, verrukt was.
In Februari 1893 herhaalde hij die beeldspraak in De
Bazuin: „Zoowel bij kinderen als bij volwassenen geldt
de onderstelling van hun inzijn in Christus, de onderstelling dat zij in Christus tot genade zijn aangenomen
en daarom als lidmaten zijner gemeente behooren
gedoopt te wezen. Zij worden gedoopt, omdat zij leden
Christi en zijner kerk zijn. De doop maakt hen dat niet,
en de Doop werkt het niet. De Doop is voor de geloovigen en hunne kinderen, wat de kroning is voor den
koning. Als onze geliefde Koningin Wilhelmina, over
zes jaar, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, gekroond
wordt, maakt die kroning toch haar geen Koningin. Zij
is Koningin door haar geboorte en door den dood haars
vaders; zij is het naar de wet; zij is op dit oogenblik
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden. Haar kroning
is het symbool, het uitwendig teeken en zegel van het
wettig koningschap. Omdat zij Koningin is, wordt zij
gekroond. Zoo ook de mensch, die gedoopt wordt. Hij
wordt gedoopt, omdat hij geacht wordt in genade te zijn
aangenomen en in Christus geheiligd te zijn. De Doop
geeft hem die genade niet en werkt die genade niet.
Hij is alleen een uitwendig teeken en zegel van die
genade."
Zoo stelde Gispen helder in het licht, dat de dogmatische onderstelling van de aanwezigheid van het
beginsel des nieuwen levens, bij degenen die gedoopt
worden, niet in strijd is met de publieke Belijdenisschriften der Gereformeerde Kerk, maar daaruit wettiglijk wordt afgeleid. Zelfs erkende hij in Maart 1902,
dat hetgeen, in de laatste jaren, over den aard en het
wezen der sacramenten in het algemeen, en van den
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heiligen doop in het bijzonder, gezegd was, *ook hem
overtuigd had, dat de gronden voor het vroege toedienen van den doop niet denkbeeldig, maar wezenlijk
zijn, en de bezwaren, daartegen uitgebracht, van veel
minder gewicht geacht moeten worden. Maar dat
inzicht kon en mocht men, zoo schreef Gispen, elkander
niet opdringen. Alleen door zachtmoedige onderwijzing
immers kon men overtuiging wekken, en niet door
dwang.
Die onderwijzing nu gaf hij ook in zijn: Levensbeschouwing. Deze titel van het eerste opstel, is ook de
hoofdtitel van het geheele boek, dat verder nog twaalf
losse opstellen bevat, over verschillende onderwerpen,
doch alle van practischen aard en met de hoofdgedachte in verband staande.
Bijzonder lezenswaard zijn: Twee plichten van den
Evangeliedienaar. De eerste is, om voor zijn kleeding,
in het algemeen, om voor zijn aardsche belangen ook te
zorgen, en die getrouw te behartigen. De tweede, om de
studie te onderhouden en daarvoor zijn boeken onder
bereik te hebben om die te gebruiken. Beide deze
plichten leidt Gispen hier of uit II Tim. 4 : 13, en
het is een genot dezen kundigen en practischen homileet
te hooren vertolken, welke kostelijke lessen in die schijnbaar achteloos daarneer geworpen woorden van den
apostel over den „reismantel" en de „perkamenten"
verscholen liggen.
Ook de andere stukjes in dit boek zijn zoo pittig, dat
De Heraut van 19 Mei 1907 wel terecht schreef: „Oud
moge Ds Gispen zijn, maar zijn pen is nog niet verouderd, en hij zegt de dingen zoo raak, dat menige
jongere 't hem benijden mag."
Eindelijk, in 1909, verscheen: Particuliere genade en
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gemeene gratie. Hier biedt een inhoudsopgave aan het
eind een duidelijk overzicht van den gang van het
betoog. Ten slotte veronderstelt de schrijver, dat er ook
nu nog wel geloovigen zullen zijn, die te worstelen
hebben met de vraag, of zij werkelijk de particuliere
genade deelachtig zijn, aangezien er, krachtens de
werking van de gemeene gratie, zooveel is dat van den
mensch zal genomen worden. Vooral in tijden van rust
en bij het verdwijnen van de krachtige werkingen des
Geestes in de enkele personen, krijgt die vraag groote
beteekenis. Het kerkelijk leven ontwikkelt zich „verbondmatig". Allen, die niet gecensureerd zijn, moeten
als erfgenamen des Verbonds behandeld worden. Alles
gaat geleidelijk en alles wordt verklaard uit het Verbond.
En Gispen erkent: er is ook geen andere weg, indien
wij ons aan het geopenbaarde Woord houden en God
op geen andere wijs willen dienen dan Hij in zijn Woord
geopenbaard heeft. Doch, zoo gaat hij voort, we zouden
wel in verblindende zelfvoldaanheid moeten verkeeren,
om het gevaar van verbastering niet te zien. En nu wil
Gispen niet in alles verdedigen de methode der ouden,
die van „kenmerkjes" leefden, ook wil hij niet aandringen op het prediken van den christen in plaats
van den Christus; maar toch mag z.i. evenmin uit het
oog worden verloren het onderscheid tusschen de
particuliere genade en de gemeene gratie, die ook op
het gebied der Kerk werkt en waardoor velerlei verliesbare gaven den menschen geschonken worden. „Ook
in het Christelijk leven komt telkens het conflict aan
het licht tusschen het ideeel gedachte en het werkelijk
zijnde. Hoemeer dat conflict door ons gevoeld wordt,
hoemeer wij blootstaan voor de vrees voor zelfbedrog.
Maar bier is dan ook het woord van pas: welgelukzalig
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is de mensch die geduriglijk vreest; en de vermaning:
werkt uws zelfs zaligheid met vreezen en beven, mag
nooit uit het oog verloren worden, want de weg is
smal en de poort is eng die tot het leven leidt, en
weinigen zijn er die dezelve vinden."
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13. PREEKENBUNDELS.

Gispen was een oorspronkelijk prediker, en heeft over
de predikkunde meermalen oorspronkelijke gedachten
uitgesproken.
In De Vrije Kerk van 1885 en '86 gaf hij zelfs een
serie Predikkundige Aanteekeningen.
In het eerste artikel noemt hij daar een hoofdvereischte voor een goede prediking des Woords, dat de
prediker bedeeld zij met een goeden smaak. Die goede
smaak, zegt hij, komt reeds dadelijk uit in de tekstkeuze,
in het rekening houden met tij den en gelegenheden,
met de plaats en het gehoor voor 't welk men optreedt.
Opvatting van den tekst, verwerking van de hoofdgedachte of het onderwerp, verdeeling, betoog, geheel de
uitvoering; de smaak van den prediker oefent op dat
alles een grooten invloed uit.
In het tweede artikel schrijft hij, dat de kansel in
onzen tijd in verval is. De gouden appelen der evangeliewaarheden worden nog wel getoond, maar de
zilveren gebeelde schalen ontbreken veelal. De voornaamste reden van dit verval des kansels is de tijdgeest.
Het schijnt wel, dat de gedoopte natien gekomen zijn in
den toestand die in Hebreén 6 wordt beschreven. Zij
hebben gesmaakt het goede woord Gods en de krachten
der toekomende eeuw, en zijn afvallig geworden. Het is
en wordt nu meer en meer de vraag, of zij, zelfs door
de voortreffelijkste prediking, nog weder tot bekeering
geleid kunnen worden. En wanneer we dan nog in
rekening brengen den ontzaglijken omvang die het
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gedrukte woord, of die de drukpers, in onze eeuw
verkreeg, zullen wij ons over het verval des kansels
niet te zeer verbazen. In vroeger dagen was de kansel
schier alles. Hij was, in den volsten zin, een leerstoel.
Nu evenwel wordt het yolk onderwezen door dag- en
weekbladen, van allerlei politieke, godsdienstige en
kerkelijke richting; gezwegen nog van de tallooze
voortbrengselen der pers van allerlei aard. De eenige
soort van lectuur die niet in trek is, zijn preeken! De
homiletische kunststukken van Van Oosterzee werden,
nog bij zijn leven, voor een appel en een ei te koop
aangeboden, en vielen ten laatste in de handen van den
boekenjood Koster ! Wel een bewijs, dunkt Gispen,
dat het thans de tijd der preeken niet is, en dat men
niet kan zeggen dat de kanselwelsprekendheid in onze
dagen grootelijks bloeit.
In het derde artikel heeft hij het over gereformeerd
preeken. Dat is, schrijft hij, niets anders dan te prediken
den ganschen en vollen raad Gods. Ten minste de
poging daartoe, het jagen en streven daarnaar. Geene
prediking is minder eenzijdig dan de echt gereformeerde. De leeraar in de Gereformeerde Kerk predikt
niet, mag althans niet prediken, hetgeen hij zelf heeft
uitgedacht. Het is niet zijne wijsheid, die hij verkondigt,
maar het woord, de wijsheid Gods. Dit is het, wat
voornamelijk aan zijne prediking recht van bestaan en
het hoogste gezag heeft. Te midden van alles wat
gesproken, geleerd, bewezen en bestreden wordt, treedt
de Evangeliedienaar op met het woord van het hoogste
gezag, met het woord Gods. Beide wijzen en onwijzen
is hij een schuldenaar. Hij vertolkt wat God in zijn
woord zegt van de schepping, de voorzienigheid, van
zonde en genade, van dood en leven, van den grond der
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dingen en het doel der dingen. Hij spreekt van God en
mensch, van aardsche en hemelsche zaken, van hemel
en hel, en allermeest van Jezus Christus, den Middelaar
Gods en der menschen, het beeld des onzienlijken Gods
en den waarachtigen mensch. Hij predikt wat de Bijbel
zegt van zijn persoon, zijn werk, zijne ambten, staten,
weldaden, zijne wederkomst en zijn koninkrijk. Hij
predikt Christus als het Woord, dat bij God en God is,
door hetwelk alle dingen gemaakt zijn, het licht en het
leven der menschen, den Heiland van Israel, den Zaligmaker van alle heidenen, die in Hem gelooven, en,
geloovende, het recht hebben kinderen Gods to worden.
Hij spreekt van het eeuwig welbehagen des Vaders, van
de eeuwige verkiezing van bij God met name bekende
personen, die in den tijd het geloof ontvangen, omdat
zij, van alle eeuwigheid, in Christus Jezus, verordineerd
zijn tot de eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Hij toont
aan dat alle woorden, alle bedeelingen Gods, alle
profetie, alle poezie, zelfs alle geslachtregister van het
heilige yolk, alle wegen en werken Gods, in den Christus
uitloopen, in Hem begin, middelpunt en doel hebben;
wijl alle welbehagen des Vaders in Hem is. Alle wetenschap, alle studie, alle kunst moet aan die groote en
allesbeheerschende gedachte dienstbaar gemaakt worden,
en met het oog daarop gericht geschieden.
De Vrije Kerk van 1888 bevat een referaat, door
Gispen gehouden op de Centrale Pastorale Conferentie
van 14 September 1887 over het vergeestelijken. Zijn
conclusie is : Uit eerbied voor Gods Woord en uit
kracht van ons ambt als dienaren des goddelijken
Woords, moeten we het vergeestelijken vermijden en
bestrijden. Maar wij moeten het zoo doen, dat slechts
het valsche aangetast, en de echte geestelijkheid der
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Schrift in voile kracht blijve en als een gloeiend licht,
het vaak duistere pad der geloovigen beschijne. En om
dat te kunnen doen, dienen wij, in den waren zin des
woords, geestelijken, of geestelijk te zijn. Wij moeten
den zin Chri s ti hebben, om den zin der Schrift te
vatten. Wij moeten trachten in te dringen in de meening
der schrijvers, om de meening des Heiligen Geestes te
verstaan. Wij moeten, zooveel mogelijk, weten wat een
schrijver, op het oogenblik dat hij schreef, dacht, want
dat is de gedachte des Heiligen Geestes in het ingegeven
woord uitgedrukt, waarbij de Heilige Geest van onderscheidene letterkundige en rhetorische vormen zich
bediende, om voor ons menschen de gedachten Gods te
openbaren. En daartoe is nog iets anders noodig, dan
letterkundige bekwaamheid of wetenschappelijke ontwikkeling. Ware deze voldoende, een geleerde rabbijn,
een geoefend gymnasium-leeraar, of een scherpzinnig
jurist, gewoon aan litterarische en historische interpretatie, zou ook de beste schriftuitlegger zijn. Op deze
wijze komt slechts de bediening der letter, d.i. van de
wet, tot heerschappij in de gemeente, en de geest, die
levend maakt, wordt meer en meer de groote onbekende.
Een leeraar, die de gansche week met koeien of paarden,
met effecten en fabriekzaken, met politiek of natuurwetenschappelijke studien zich bezig hield, kan Zondags
waarschijnlijk twee dingen doen: hij kan, zoo zijn
geweten het toelaat, roerend vergeestelijken, wat in
zichzelve niet geestelijk is; of hij kan een dor betoog
over een tekst leveren, dat een afspiegeling is van de
geestelijke dorheid zijns eigen zielelevens. Maar wat hij
4 niet kan is, de rechte zin der woorden Gods, die geest
en leven zijn, verklaren en toepassen, tot waarachtige
opbouwing der gemeente. Want ook voor den dienaar
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des Woords staat het geschreven: de verborgenheid
des Heeren is voor degenen die Hem vreezen, en zijn
verbond om hun die bekend te maken. Geleerdheid en
ernstige wetenschappelijke studién staan niemand in
den weg, zoo zij middelen zijn tot het doel, de wandelgang of de weg, tot het Koninklijk paleis. Daar telkens
heen te gaan, om den Geest te bidden en den Geest
deelachtig te worden, dat is het wat wij, ook in onzen
tijd, en in klimmende mate, noodig hebben. Alleen
door den Geest kunnen wij de getuigenis des Geestes
in de Schrift vatten. En hoe meer wij, ook in de prediking, door den Heiligen Geest geleid worden, hoe meer
wij in staat zullen zijn het vergeestelijken der Schrift
te bestrijden, en onze bediening, in het midden der gemeente, als eene bediening des Geestes heerlijk te maken.
Over de quaestie, of in een predikatie ook de sociale
vraagstukken aan de orde moeten komen, liet Gispen
zich in De Bazuin van Maart 1897 op deze origineele
wijze uit:
Voor zoover ik er iets van begrijp, verstaat men
door sociale preeken: preeken, waar heel weinig in
voorkomt van hemel en hel of van het leven na dit
leven, en heel veel van het aardsche leven, van
grondbezit, loon en arbeidsduur, pensioenen, verzekeringen, gelijkheid en ongelijkheid, rijkdom en
armoede, en dat men het licht der Schrift over alle
deze dingen laat schijnen, de plichten der menschen,
vooral der rijken en aanzienlijken, ernstig aantoont,
en alles ter sprake brengt, wat de mensch, als mensch,
behoort te hebben en te genieten gedurende zijn
bestaan op deze garde, dat loopt van zijn wieg tot
het graf.
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Nu is het best mogelijk, dat ik spoedig verneem,
er niets van te begrijpen. Zulk een kennisgeving zou
mij niets verwonderen, en ik zal er mij dan ook stil
bij neerleggen. Sprak men van socialistische preeken,
ik zou er mij duidelijker voorstelling van kunnen
vormen.
Nu echter meen ik, dat Gereformeerde Bijbelsche
preeken nog altijd het eenig goede soort is, vanouds
als zoodanig bekend, en dat het echte Evangelie
datgene is, waar Paulus van zegt : hetwelk is niet naar
den mensch.
Niet naar den mensch, maar geheel en al voor den
mensch, voor den geheelen mensch, beide naar ziel en
lichaam, voor zijn leveh op aarde en geheel zijn
aardsch bestaan, maar altijd in verband met het
eeuwige leven en den staat en toestand na den dood.
Een prediking, waarin de ziel van het lichaam, het
aardsche van het hemelsche gescheiden wordt, heeft
mij nooit aangetrokken. Zij kwam mij voor onnatuurlijk, valsch geestelijk, onschriftuurlijk te zijn. Ik
hield steeds van de lelien des velds, de vogelen des
hemels, de heerlijkheid van Salomo, het gevoel voor
het schoone en verheven koninklijke der koningin
van het Zuiden; en zag, in mijn verbeelding, ook
den armen, kranken Job, zich krabbende met een
potscherf, en den armen Lazarus aan de poort des
rijken, kruimkens zoekend, die van des rijken tafel
vielen, terwijl de honden kwamen, lekkende zijn
zweren. Ik heb den schoonvader van Jacob nooit
mogen lijden, die de rijk beladen kemelen van
Abraham ziende, zoo godvruchtig tot Abrahams
knecht zeide : kom in, gij gezegende des Heeren!
en er niets op tegen had, dat zijn zuster de vrouw
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werd van Abrahams eenigen erfgenaam. Bij het licht
van Gods Woord heb ik acht gegeven op mijzelven
en de menschen, en de kleine wereld, waarin ik mij
moest bewegen, en ik heb dezelfde karakters, dezelfde
valschheden, hetzelfde gehuichel, dezelfde wanverhoudingen teruggevonden, als in de Heilige Schrift
genoemd en geteekend worden. Ter plaatse des
gerichts zag ik ook goddeloosheid, en dat het niet
zelden den rechtvaardigen ging naar het werk der
goddeloozen en den goddeloozen naar het werk der
rechtvaardigen, was mij soms zeer duidelijk. Het
„wee u, gij rijken!" voelde ik soms in mijn ziel trillen,
vooral als ik ondervond, dat het geld, zelfs in de
gemeente van Christus, naar de oppermacht dong.
Raadselen in mij zelf en in de wereld om mij heen,
hebben mij menigmaal benauwd en beangst, en
= tallooze malen kwam ook in mijn hart de gedachte op:
wie zal recht maken, wat Hij krom gemaakt heeft, en
ik zag geen kans om het kromme, dat in de wereld is,
recht te maken. Menigen tekst, welken vrome
menschen als diep geestelijk opvatten, verklaarde ik,
tot hun groote teleurstelling, in geheel anderen zin,
en de vetten op aarde, mitsgaders die in het stof
nederbuigen, en die zijn ziel in het leven niet houden
kan, werden voor mij geheel andere personen dan die
vromen zich voorstelden. En wat verdenking ik
daardoor op mij laadde, wat moeite en strijd, dat een
en ander menigmaal berokkende, om van stoffelijke
schade niet eens te spreken, zal ik niet licht vergeten.
Het is voor velen zoo grievend, om van zoo menig
Bijbelwoord, vooral uit de Psalmen, te vernemen,
dat er heel iets anders mee bedoeld is dan geestelijke
zielsgestalten, en dat de woorden : leven, banden des
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doods, aan het stof kleven, verlossing en soortgelijke
dikwerf eenvoudig: op uitwendige dingen, die tot dit
aardsche bestaan behooren, betrekking hebben.
Het sociale leven van het particuliere leven te
scheiden, komt mij voor even ongerijmd te zijn, als
de ziel te scheiden van het lichaam. Ik kan mij dan
ook niet herinneren ooit een preek gedaan te hebben,
die opzettelijk sociaal was, of het moest zijn de
Catechismuspreek over het 8ste Gebod: Gij zult niet
stelen, — en over de vierde Bede: Geef ons heden
ons dagelijksch brood. Maar anders — neen, van
sociale preeken heb ik niet het minste begrip.
Wel heb ik meermalen in de preek gezegd, dat een
ambachtsman, die als Christen in de maatschappij
optreedt, in de eerste plaats zijn yak moest verstaan,
en in de tweede plaats geen dagdief moet zijn. Ook
dat „patroons" de werklieden niet mogen beschouwen
als „kerels" die geen rechten en alleen maar plichten
hebben, en dat het tot God om wraak roept als men
den ouden werkman gedaan geeft, omdat hij niet
meer voort kan, en voorts hem naar het bestjeshuis
of de diaconie verwijst, en dat Gods oordeelen niet
zullen uitblijven over een maatschappij, waarin de
heeren bedienden willen hebben die, behalve boekhouden, Fransch, Duitsch en Engelsch moeten
kennen, voor een beetje geld. Meer dan eens heb ik
ook over vrijen en trouwen, erfenissen deelen, dienstboden, keuken, kantoor en werkplaats gesproken, niet
langdradig, niet opzettelijk, maar zoo bij gelegenheid,
met een korreltje zout er door.
Intusschen geloof ik, dat men, bij deze opvatting
van de bediening des Woords, altijd moest hebben,
wat ik zou willen noemen: een centraal-tekst; een
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tekst, die in het midden staat en die den geheelen
omtrek beheerscht. Zulk een centraal-tekst komt mij
voor te zijn II Corinthe 4 : 18. „Dewijl wij niet
aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen
die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn
tijdelijk; maar de dingen, die men niet ziet, zijn
eeuwig".
Nu durf ik niet beweren, dat zulke preeken altijd
en aan alien voldoen. Men moet zich niet laten ter
nederwerpen als men, nu en dan, van dezen en
genen de „zes weken" krijgt. Maar op den duur
blijft men aan den gang, en men ontkomt aan 't gevaar van altijd hetzelfde te zeggen. In den grond
moeten de preeken altijd hetzelfde zijn, maar in den
bouw dienen het altijd tijdpreeken te wezen.
Welnu, in dien zin heeft Gispen metterdaad altijd
tijdpreeken gehouden.
Toen op Vrijdag 19 Januari 1883 de bekende buskruitfabriek „De Krijgsman" van Bredius te Muiden door
onvoorzichtigheid van een der werklieden in de lucht
vloog, en tal van gezinnen daardoor in rouw werden gedompeld, maakte groote ontsteltenis zich van de geheele
Nederlandsche bevolking meester. In Amsterdam dacht
men aan een lichte aardbeving, daar vooral in het
Oosten der stad heel wat glasruiten sprongen. Gispen
die den Zondag daarop in de Oude Kerk op de Bloemgracht moest preeken, had zijn preek al klaar, maar nam
dadelijk een anderen tekst en preekte nu op Zondagmorgen 21 Januari over Lukas 13 : 1-4 „En er waren
te dierzelver tijd eenigen tegenwoordig, die hem
boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus
met hunne offeranden gemengd had. En Jezus ant21 Gispen.
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woordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers
zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij
zulks geleden hebben ? Ik zeg u: neen zij ; maar indien
gij u niet bekeert, zoo zult gij alien desgelijks vergaan.
Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en
doodde ze; meent gij, dat deze schuldertaars zijn
geweest, boven alle menschen, die in Jeruzalem wonen ?
Ik zeg u: neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zoo
zult gij alien insgelijks vergaan."
De preek is niet uitgegeven, gelijk Gispen trouwens
in zijn langen diensttijd betrekkelijk weinig preeken
heeft gepubliceerd. Op het einde van zijn leven verschenen echter twee preekenbundels.
De eerste is: Tijdwoorden, Vier Leerredenen — Ergernissen, de heerlijkheid des Heeren bekennen, van
eenerlei meening, Gods openbaring in de wereidgebeurtenissen — uitgegeven ten voordeele van het Chr. Nat.
Boeren-Comite, Amsterdam, W. Kirchner 1900.
Deze predikatien van den nestor der Amsterdamsche
gereformeerde predikanten werden door zijn collega
Dr P. J. Wijmenga in De Heraut van 21 October 1900
terecht „juweeltjes" genoemd, o. a. om de inleidingen,
die waarlijk inleidingen zijn; om de tekstverklaring, die
grondig en tegelijk zeer bevattelijk is voor heel de
gemeente; om de breede en juiste inlichting, die de
waarheden of beginselen van den tekst ontvangen uit
heel de Heilige Schrift en uit de historie; om de treffende
aanpassing aan de groote vraagstukken van onzen tijd,
inzonderheid in betrekking tot den heilloozen ZuidAfrikaanschen oorlog; om de gezonde en doeltreffende
vermaning en bestiering aan de gemeente des Heeren
uit den tekst en naar den eisch des tijds gegeven; om de
waardige, duidelijke, bovenal Bijbelsche taal, waarin al
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dit uitnemende gezegd is. — Wat den krijg tegen de
vrije Boeren-republieken aangaat, Gispens oog is voor
het gruwelijk onrecht, dat Engeland begaat, wel geopend;
hij ziet daarin een saamwerking van de macht der
valsche religie, van het geld en de weelde en van de
Godevijandige staatsmacht; tevens waarschuwt hij er
ernstig voor, dat men de Boeren toch niet gelijk stelle
met Israel van den ouden dag; ook de vergelijking
tusschen dezen oorlog en onzen worstelstrijd tegen
Spanje niet op alle punten doortrekke en geen verkeerde
toepassingen make van de toezeggingen Gods, in zake
de verhooring onzer gebeden; eindelijk wijst hij, bij het
voor ons ondoorgrondelijke van de oordeelen Gods in
de geschiedenis van personen en volken, op den onveranderlijken, altoos wijzen Raad des Heeren, welks
vervulling, ook door donkere nachten heen, Zijne
heerlijkheid aan het licht zal brengen.
De tweede preekenbundel van Gispen verscheen in
1907 bij W. ten Have to Amsterdam onder den titel:
Wet en Genade, Twaalf Leerredenen (1. Israels bondsbreuk, 2. Het leven zonder de wet en het sterven door
de wet, 3. Het eerste kleed, 4. Een uit duizend, 5. De
zalige maagd, 6. Christus boven Mozes, 7. Gerechtvaardigd worden, 8. De Kerk, verkondigster van den
lof des Heeren, 9. Liefde tot de wet, 10. Martha's
bekommering, 11. De uitnemender weg, 12. De verandering van het vernederd lichaam).
Hierover schreef Prof. Geesink in De Heraut van 5 Mei
1907, hoe het mooie in Gispens preeken is, dat zij alle
genres vereenigen; nooit eenzijdig, nooit overmatig, en
ook nooit aanstellerig zijn. Zij zijn „verbondmatig",
zonder dat er veel van „verbond" in gesproken wordt;
zij zijn „sociaal" zonder dat dit, thans voor velen zoo
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dierbare woord, er zelfs in genoemd wordt; zij leeren u
niet alleen „hoe het wezen moet", maar ook „hoe het
komt"; zij sterken uw religie des harten en ook uw
religie in het leven; schilderen u niet alleen voor de
oogen, wat uw God in Christus voor u, maar ook wat
Hij door zijn Geest in u doet; zij zijn, al wijst Gispen
ook aan, hoe onmogelijk het is om den genadestaat van onze
medebelijders met juistheid te beoordeelen (p. 229) wel
degelijk „onderscheidenlijk", al hebben zij ook niet een
toepassing in drie deelen: wee, wee ! — ach, ach ! — en
juich, juich ! Zij zijn zoo eenvoudig, Zoo waarachtig.
Hier is een man van oprecht geloof en rijke levenservaring aan het woord. Een man nederig van hart, die
God, zichzelf en zijn medemenschen kent. Hij zegt
zulke teedere en innige dingen, die alleen zijn te weten
door wie van God geleerd is. Hij zegt ook zulke rake
dingen; zulke petillante dingen; dingen waarin fonkelt
zijn heilige ,humor.
En zoo beantwoorden deze beide preekenbundels dan
wel aan de hoofdvereischten, die Gispen zelf indertijd
aan preeken stelde: ze getuigen van een goeden smaak,
ze worden opgedischt op zilveren gebeelde schalen, ze
vertoonen de veelkleurige wijsheid Gods, en ze zijn vol
van geestelijke sappigheid.
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14. JUBILEA.

Op 23 Augustus 1896 vierde Gispen, als predikant
bij de Gereformeerde Kerk te Amsterdam A, in de
Nieuwe Kerk op de Keizersgracht, zijn veertigjarige
ambtsbediening, met een leerrede over 1 Corinthe
3 : 5-7. Ze verscheen bij W. Kirchner onder den titel:
Niet de mensch, maar God.

In zijn inleiding gewaagt hij van den rijkdom der
zegeningen, gedurende zijn gansche leven, maar inzonderheid in de laatste veertig jaren genoten: zegeningen hem geschonken in godvreezende ouders, inzonderheid in een godzalige moeder; in het redden uit gevaren
van onderscheiden aard, en uit velerlei nooden; in het
kennen der H. Schriften, die wijs kunnen maken tot
zaligheid, van kindsbeen af; in de werking des Heiligen
Geestes in zijn hart, inzonderheid in zijn jongelingsjaren; in den voorspoedigen gang van zijn ambtelijk
leven, zoowel in zijn eerste gemeente aan De Lier, als
te Vlissingen, Giessendam, Kampen, Zwolle, en nu
reeds vijftien jaren in zijn geboortestad, waar hij waarlijk
niet te klagen heeft over onthouding van eer, singulier
ook als een profeet geéerd in zijn vaderland. Meermalen werd hij tot hoogst belangrijke kerkelijke handelingen geroepen, en welwillend werd doorgaans beoordeeld ook wat hij schreef. Waarlijk, zoo iemand, dan
heeft hij reden om te zingen: Wie is aan onzen God
gelijk, die de armen uit het slijk opheft. Loof den Heere,
mijne ziel, en vergeet Beene van Zijne weldaden.
In verband met deze voor hem zoo verootmoedigende
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en tevens tot dankbaarheid stemmende herinnering
kiest hij zijn tekst, die spreekt over den mensch in
den dienst van God. Niet de mensch, maar God; als
deze gedachte in de gemeente leeft, leert zij de dienaren
des woords uit het rechte oogpunt beschouwen. Maar
omgekeerd ook, als deze gedachte in de dienaren des
woords leeft, leeren zij zichzelven ook uit het rechte
oogpunt bezien.
Na de verklaring en ontwikkeling van deze voor alle
tijden en onder alle omstandigheden geldende waarheid
verklaart de jubileerende prediker ten slotte, dat hij in
klimmende mate de groote beteekenis van deze gedachte
gevoelt. Terugziende op den volbrachten diensttijd ziet
hij ook Bergen van tekortkomingen en ambtelijke schuld,
en verstaat hij de woorden uit ons Avondmaalsformulier,
dat wij ons niet met zulk een ijver begeven om God te
dienen als wij schuldig zijn. Steeds meer gevoelde hij,
wat hem ontbreekt, en, vooral in de latere jaren, gevoelde
hij vanwege tot hiertoe nog ongekende onaangenaamheden, wel eens neiging om te vluchten, zoo vluchten
mogelijk ware. Bij het langzaam slijten der natuurlijke
krachten van lichaam en geest, gevoelt men niet meer
te kunnen zijn wat men behoort te zijn, vooral in een
gemeente als de Amsterdamsche, waar uit den aard der
omstandigheden de vele hoofden vele zinnen vormen,
en het zoo moeilijk is zelfs weinigen te voldoen en te
gewennen aan zoovele nieuwe beslommeringen op
kerkelijk gebied. Blijkbaar zinspeelt Gispen hier op de
moeilijkheden, verbonden aan den arbeid der plaatselijke ineensmelting van de kerken A en B.
Met blijdschap vermeldt hij dan ook, dat er in zijn
oude gemeente te Kampen sinds lang geen A of B
meer bestaat. Er is eêne Gereformeerde Kerk, onder
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eenen kerkeraad. Dit vermeldt hij met te meer dankbaarheid, omdat, al spoedig nadat hij in de bediening
gesteld was, en tot studie en onderzoek van de eerste
beginselen der dingen die hij nog leeren moest, zich
gedrongen gevoelde, de overtuiging in hem ontwaakte,
dat de gedeeldheid en verdeeldheid van het overblijfsel
der Gereformeerden in ons land niet alleen een zondige
toestand voor God, maar ook een groote schade voor
geheel ons volksleven en voor alle belangen van het
Koninkrijk Gods is. En nog altijd is het hem een oorzaak
van dankbaarheid, dat hij de jaren 1869 tot 1892 doorleefd heeft, en een werkzaam aandeel heeft mogen
nemen aan het opruimen van hindernissen, die de
vereeniging der Gereformeerden in den weg stonden.
Beurtelings genoemd : Irenisch, Ethisch, fijn Remonstrantsch, half Liberaal, Groote-kerkschgezind, en nu
laatstelijk Kuyperiaansch, heeft hem dat wel tijdelijk
leed gedaan, en ook persoonlijk nadeel toegebracht,
maar hij zou geheel onwaar zijn, zoo hij zeide, dat het
hem nu berouwde. Want al mag hij niet spreken van
een ideaal, een zaak te groot en te grootsch voor een
klein mensch, zoo mag hij toch spreken van een wensch,
die van den beginne aan in zijn hart was, de wensch
om nog eens bijeen te zien, wat, naar 's Heeren Woord,
en de daaruit afgeleide Gereformeerde beginselen bijeen
behoort, en dat hij, in alle de gemeenten, waar hij
arbeiden mocht, geleerd heeft, de kwaden en de tegensprekers te verdragen, en den vrede en de eendracht
onder de broederen te helpen bevorderen.
Noch van nature, noch door eenige geestelijke gave,
ontving hij ooit de roeping om als boetprediker onder
zijn yolk op te treden. De harige mantel en de lederen
gordel waren voor hem immer een wapenrusting, waarin
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hij niet kon gaan. Meer trok hem aan het verkondigen
van het goede en het doen hooren van den vrede, de
liefelijke voeten op de bergen, dergenen die dit doen
hooren. Nat maken van wat reeds geplant was, kwam
hem voor als zijn taak en het doel van zijn arbeid. De
kleinen en zwakken in het geloof te sterken en de
gemeente te versterken door de eenvoudige uitlegging
van Gods Woord, en daarbij het oog te houden op de
tijden en omstandigheden, op de behoeften van het rijke
en voile menschenleven, op al de eigenaardigheden
van het raadselachtige, onpeilbare en ondoorgrondelijke
menschenhart, dat was het wat hij steeds als de hoofdzaak in zijn arbeid beschouwde. „Ik heb gepoogd bevindelijk te prediken, maar altijd op een gezonden uitlegkundigen en leerstelligen grondslag, God biddende, dat
Hij zelf den wasdom geven mocht. In hoeverre God
die bede verhoord heeft staat niet aan mij te beoordeelen. Maar zwarte ondankbaarheid zou het zijn, zoo
ik de verhooring van dat gebed geheel ontkende. Ik
weet, dat God mij eenigen zegen geschonken heeft.
En zoo ik sterven mag met bewustzijn, zal het ook zijn
in 't geloof, dat eenige vrucht voor de eeuwigheid mij
niet is onthouden."
Aan den avond van dezen jubileum-zondag vond in
de Plantage-kerk te Amsterdam nog een eigenaardige
plechtigheid plaats. Daar preekte toen Ds W. H.
Gispen Jr, zijn zevende zoon, wiens oudere broeders
allen op een na, op jeugdigen leeftijd waren weggestorven. De hoop, dat hij nog eens een zijner zonen
in het predikambt zou zien optreden, was dan ook
somtijds zeer gering, ja zoo goed als weg geweest.
Groot was hem daarom het voorrecht, toen hij op
Zondag 24 November 1895 dezen zijn zesden Willem
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bij de Gereformeerde Kerk te Breukelen tot zijn dienstwerk mocht inleiden. De smart des levens om het
verlies van een achttal zonen, was wel niet geheel
vergeten, maar toch ook niet geheel ongeheiligd gebleven. En nu jubelde 't in zijn hart:
De Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij 't zoet.
Welnu, het was deze zoon, die negen maanden
daarna bij gelegenheid der veertigjarige ambtsbediening
van zijn vader, des avonds in diens beurt mocht optreden
met een predikatie over 1 Timotheiis 6 : 12b Grijp naar
het eeuwige leven. Aan het einde daarvan richtte hij
zich aldus tot zijn vader:
„Het betaamde mij niet in deze avondure het Woord
te verkondigen als eene uiting van het hart eens zoons
op een gedenkwaardigen dag als deze. Het is een dag
des gedenkens voor u, gemeente, voor mijn vader,
reeds nu een grijze dienaar des Woords, en ook voor
zijn kinderen. Doch hier mag slechts de stem van Gods
Woord klinken; en de toon des harten van een zoon,
die onberekenbaar veel ook aan zijn vader te danken
heeft, zwijge. Zou het hart spreken, zeker, de Heere
zou openlijk gedankt worden voor het uitnemende voorrecht in de liefde en de eere van menschen hem geschonken, en hoe zou er gezwegen kunnen worden
van de vrijmachtige genade Gods, die in zijn vrijmacht
ons een vader schonk, van wien getuigd werd: van
enkelen niet begrepen, van velen geliefd, van alien
geeerd ? Maar ook de stem van weemoed zou in dezen
lofzang tot God doorklinken, waar veertig-jarige Evangelie-bediening voor de toekomst met nadruk en
onafwijsbaren ernst wijst op den tijd der of tossing van
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den dienst in den wijngaard des Heeren en heengaan
van deze aarde. En deze aflossing van den Dienst
door den eeuwigen Koning der Kerk heeft voor een
kinderhart meer in dan een gemeente kan peilen en
onze mond kan uitspreken. Doch nu spreke Gods
woord tot u, geliefde Vader, en worde het ook door u
vergeten, dat het een uwer zonen is die het bedient in
dit oogenblik. Ook in uw leven is er geen stilstand
geweest. Alles rondom u is veranderd. In de wereld,
waarin ge opgroeidet, heeft de stroom des tijds gedachten, woorden, toestanden, geslachten weggevaagd.
In het kerkelijke leven zaagt ge verdwijnen wat onomstootelijk scheen. Twisten over ambtsgewaad en leeringen van menschen, ge hebt ze zien opkomen, zien
doorwerken — en God heeft het u geschonken te mogen
aanschouwen wat er uit de persoonlijke, heftige, gemeente-beroerende en niet Godverheerlijkende twisten
in de Gemeenten onder het Kruis en de Christelijke
Afgescheidene Gereformeerde Kerk naar Gods voorzienigheid geboren is. En ook in uw eigen persoonlijk
leven is geen stilstand geweest; geen stilstand naar het
uitwendige, geen stilstand in uw eigen zieleleven en
wereld der gedachten. Doch onder al die wisselingen is
uw begeerte geweest, de ademtocht uwer ziel naar het
eeuwige en onverderfelijke leven met God. Klinkt dan
niet de stem uws Gods in dit woord op dezen dag:
grijp naar het eeuwige leven. De vergankelijkheid van
alles in dit leven is u door jarenlange ervaring, somtijds
op bittere en smartelijke wijze gebleken. Gij weet het,
vergankelijk is ook de eere en liefde van menschen.
En uw ziel, moede van het vergankelijke, strekt zich
uit naar het eeuwige en onvergankelijke van het koninkrijk Gods. Mijn jonkheid verhindert mij het u toe te
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roepen met al den ernst van een Dienaar des Woords:
grijp naar het eeuwige leven. Veroorloof mij echter u
te mogen toebidden in den Naam van den Heere Jezus
Christus, dat ge hoe langer hoe meer de hand des
geloofs moogt uitstrekken naar de eeuwige gemeenschap met den drieeenigen God in onverderfelijke
heerlijkheid en eeuwige blijdschap. Ja, we mogen erbij
voegen: tot hetwelk gij geroepen zijt, niet als Paulus,
doch als een ware Timotheils, geroepen van kindsbeen,
met een stem door den Heiligen Geest in het diepst
uwer ziel gebracht. En ook gij hebt de goede belijdenis
beleden, beleden voor de gemeente, telkens als gij
Gods Woord voor haar opendet, beleden publiekelijk
en openbaar onder talloos vele getuigen. Zoo bidt dan
ons hart, dat ge hoe langer hoe meer grijpen moogt,
waartoe ge van Christus gegrepen zijt. God schenke
u daartoe zijne genade, vermeerdere door den Heiligen
Geest de kracht uws geloofs, — dan zullen de laatste
jaren uwer bediening des Evangelies — God geve dat
het er nog vele zijn mogen ! — niet de minst gezegende
voor uw eigen geestelijk leven, noch de minst vruchtbare
voor deze gemeente, noch de minst Godverheerlijkende
zijn."
Tien jaar later, op Zondag 26 Augustus 1906, genoot
Gispen het voorrecht, in de Keizersgrachtkerk zijn
vijftigjarige ambtsbediening te herdenken met een
leerrede over Psalm 89 : 2a „Ik zal de goedertierenheden des Heeren eeuwiglijk zingen", dezelfde psalm,
waarmee zijn grootmoeder de eeuwigheid was ingegaan.
Het was de behoefte van zijn hart te spreken van de
goedertierenheden des Heeren, die hem omringd hadden
van zijn geboorte af, en die hij nu een halve eeuw lang
had mogen verkondigen, onderwezen en gesterkt door
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persoonlijke ervaring. Ja zijn leven en lot is nauw
verbonden aan dat der vrijgemaakte kerken, in welke
de Heere, nu deze laatste vijftig jaren, zoo duidelijk
geopenbaard heeft zijn liefde en trouw, en den rijkdom
zijner goedertierenheden. Hij vertelt dan zijn eigen
levensloop in verband met de geschiedenis dezer kerken.
Na eerst geteekend te hebben, hoe de Afscheiding tot
stand kwam, en met welke bezwaren ze had te kampen,
gaat hij aldus voort:
Vijftig jaar lang is nu mijn leven en lot aan dat der
Kerken verbonden geweest, en in onderscheidene gewichtige betrekkingen heb ik haar molten dienen. Met
het oog op alles wat voorbij is, is de nagelaten indruk
geen andere, dan dat de Heere alleen groot is, en
alles opwekt om te zingen van de goedertierenheden
des Heeren.
Ook buiten de Scheiding heeft de Geest des Heeren
in den loop van deze vijftig jaren nog krachtig gewerkt
tot geloof en bekeering, en Hij heeft mannen verwekt
in wie het profetische woord nawerkte: twist tegen
ulieder moeder ! en die de genade ontvingen om voor
waarheid en recht pal te staan. En onder hen mannen
van diepe vaste, overtuiging; groote, wetenschappelijke
kracht en buitengewone talenten; mannen, die hunne
ziel hadden overgegeven voor het heil van Gods kerk.
Gij alien herinnert U de uitkomst van den strijd voor
de leer en de rechten der Gereformeerde Kerk binnen
het genootschap jarenlang gestreden. Het jaar 1886
hebben de meesten onzer doorleefd, en velen leven er
nog die een werkzaam aandeel in het Conflict van die
dagen gehad hebben. Vervolgingen, als in de eerste
helft der eeuw, hadden toen niet plaats. Ook werden
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de kerken, die de organisatie van 1816 verwierpen,
niet gedwongen afstand te doen van den naam, goederen
en rechten der Gereformeerde kerken. Maar de kerkbesturen zetten de ambtsdragers of en verklaarden het
lidmaatschap vervallen, en de rechterlijke macht ontzegde elken eisch aan de aldus gevonnisten, zoodat de
mannen van '86 even naakt aan den dijk kwamen te
staan als de mannen van '34. Doch ook al dat onrecht
heeft niet kunnen verhinderen dat het woord des
Heeren zijn loop had. Kerken en scholen verdubbelden,
en allerwege traden bekwame, meestal jeugdige, leeraren op, met het onveranderlijk, eeuwig Evangelie.
Ook dat alles heeft moeten medewerken om onder ons
het profetische woord te vervullen: De Heere heeft
Sion gegrondvest; opdat de bedrukten zijns yolks daar
een toevlucht zouden hebben.
En nu heb ik niet alleen den dag mogen beleven,
dat de mannen van '34 en '86 elkaar terugvonden,
maar het is mij ook gegeven ambtelijk daartoe te mogen
medewerken.
Aanvankelijk — wij weten het — stond Gispen
tegenover deze poging om de beide kerkengroepen te
vereenigen, wat schuchter. Hij kon daartoe, in den
eersten tijd, niet van harte medewerken. En dat niet,
omdat hij die eenheid niet oprechtelijk begeerde, maar
hoe scheiding en doleantie in een hooger begrip te
vereenigen waren, ging zijn beperkt bevattingsvermogen
te boven. Doch toen voortdurende samensprekingen
met hooggeachte broederen en een juister inzicht in
de beginselen, waaruit beide kerkengroepen leefden,
hem overtuigden, niet alleen van de mogelijkheid,
maar ook van de noodzakelijkheid der vereeniging, op
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grond van de gemeenschappelijke belijdenis en de
daaruit voortvloeiende kerkregeering, was ook zijn
streven op vereeniging en samensmelting gericht. Zijn
blijdschap daarover vertolkt hij in deze woorden:
Nooit zal ik vergeten dien gedenkwaardigen 17den
Juni van het jaar 1892, toen, in deze zelfde kerk, de

handen van de voorzitters der beide synodes elkander
omklemden, als symbool van de eenheid der Gereformeerde kerken in Nederland, en wij te niete mochten
doen hetgeen eens kinds was. En al is mijn toen uitgesproken wensch en bede: „dat wij zoo saamgevloeid en
saamgesmolten mochten wezen, dat niemand de breuk
der saamgesmolten deelen meer zien kon," niet ganschelijk vervuld in geheel het land; de kerk van Amsterdam
heeft toch dien zegen genoten. Sinds 1898 kennen wij
hier geen A of B meer. wij kennen slechts broeders
en zusters, van eenzelfde huis, van een geloof, van
een doop, van eene hoop onzer beroeping. Op mijn
ouden dag genet ik nu het onuitsprekelijk heerlijk
voorrecht de eene Gereformeerde kerk, in de hoofdstad
des lands, te molten dienen. Toen ik, nu juist 25 jaar
geleden, de bediening des woords in de toenmaals
Christelijke Gereformeerde gemeente te dezer stede
aanvaardde, deed ik het met vreezen en beven. Had
men mij toen voorspeld de dingen die geschieden
zouden, mijn aangeboren zwaarmoedigheid zou mij
ongeloovig het hoofd hebben doen schudden. Maar
God verbaast ons door zijne groote daden, om ons te
doen gevoelen hoe klein wij zijn. Verlegen sta ik hier
thans vanwege alles wat ik, in die kwart eeuw, hier
met de gemeente doorleefd heb, verlegen vanwege al
de liefde en toegenegenheid die ik al die jaren hier heb
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genoten en, in de laatste jaren, en niet het minst in de
laatste dagen, van de nu vereenigde kerk heb ondervonden. Het is mij behoefte, geliefde gemeente, hiervoor
openlijk mijn dank uit te spreken .....
In de vijf gemeenten die ik voor u diende, de gemeenten te de Lier, Vlissingen, Giesendam, Kampen.
en Zwolle, heb ik steeds veel goeds genoten. Wederwaardigheden in het ambt, waarover ik ambtgenooten
soms hoorde klagen, heb ik nooit in die mate andervonden. En wat mij bij toeneming tot ootmoed stemt,
het is de achting en de toegenegenheid mijner ambtgenooten, die aan theologische school of universiteit hunne
opleiding genoten, en mij nooit, neen nooit, mijne
minderheid lieten gevoelen, maar integendeel mij eere
gaven die mij vaak verlegen maakte. En al bleef de
beteekenis der woorden: zorg en smart mij niet onbekend tot op dezen dag, daar staat toch zooveel goeds
tegenover, dat ik alleen van de goedertierenheden des
Heeren wil spreken. Wel moest ik het grootste deel
mijner kinderen jong ten grave brengen, maar toch viel
mij het voorrecht te beurt, dat van degenen die ik
behouden mocht, een tweetal lust en liefde had tot het
predikambt, en nu reeds eenige jaren de kerken met
eere dienen. De donkere wolk die voor een tweetal
jaren boven mijn huis hing, hebt gij alien gezien. Uwe
hartelijke belangstelling, uw gebed dat uit den mond
uwer leeraren, voor het herstel mijner dierbare vrouw,
uit het midden der gemeente opging, was als een zilveren rand om die wolk. En God heeft ook uw gebed
verhoord, en tegen alle menschelijk verwachten en
voorspellen in, mij mijne vrouw als uit den dood wedergegeven. Wat zal ik meer zeggen ? De goedertieren335
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heden des Heeren zijn groot, van eeuwigheid tot
eeuwigheid . . . .
En voorts is dit de getuigenis mijner conscientie, dat
ik nooit eer of toejuiching gezocht heb of met pluimstrijkende woorden heb omgegaan. Wel ben ik meermalen op den voorgrond geschoven, maar die mij
kennen, weten dat zulks niet mijn schuld was, en
niemand zich daarover meer verbaasde dan ik zelf. En
onder alles wat er op kerkelijk en theologisch gebied in
den loop der jaren, voorviel, is ook peinzendmoeheid
mij niet geheel onbekend gebleven.Maar mijne theologie,
als ik het zoo noemen mag, is te innig met mijn leven
een, dan dat ik haar ooit zou kunnen loslaten. Bij de
waarachtigheid van het geschreven Woord Gods en
onze daarop gegronde belijdenis, heb ik met alle geloovigen een persoonlijk en eeuwig belang. En wat voor
mij in dat Woord geopenbaard werd, heb ik aan de
gemeente gegeven. Vol onvolkomenheid, met onnoemelijk veel gebrek en schuld; maar ik heb 't gegeven naar
mijn innigste, diepste overtuiging, met mijn gansche
ziel, en met de gaven, die God verleende. Daarom, in
weerwil van alles, en niettegenstaande alles wat neerdrukt en zorge wekt, zullen wij toch gelooven dat God
verheerlijkt wordt in zijne werken, en in de werken
zijner werken, en van niets anders zingen dan van de
goedertierenheden des Heeren .. .
In den loop der week was er in Bellevue een avondreceptie, om den jubilaris te feliciteeren. Daar werd hij
toegesproken door den voorzitter van het Feestcomite,
Professor Biesterveld, die hem een feestgave met oorkonde overhandigde.
Daarop nam Gispen zelf het woord. Het verheugde
22 Gispen.
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hem te zijn toegesproken door Professor Biesterveld,
evenals spreker zelf „een echte Amsterdamsche jongen;
mede een leveed bewijs, dat Gods wegen wonderlijk zijn
en de God van onze voorouders en ouders onze God is."
Onderstaande oorkonde getuigt van de aanhankelijkheid der Amsterdamsche gemeente aan haar oudsten
leeraar:
1856

1906

Den zeventienden Augustus in het jaar onzes Heeren
1906 wierd het den Weleerwaarden Heer
Ds WILLEM HENDRIK GISPEN
gegeven te gedenken, dat God de Heere hem vijftig
jaren lang in de Bediening van het Woord had gesteld.
Den zeventienden Augustus 1856 werd hij bevestigd
in den Dienst des Woords bij de Kerk onzes Heeren
te De Lier; daarna mocht hij arbeiden in de Kerken
van Vlissingen, Giessendam, Kampen en Zwolle.
Den zeventienden Augustus 1881 werd de Kerk van
Amsterdam, in wier midden hij was geboren, zeer
verblijd, toen hij haar als Dienaar des Woords werd
geschonken. In haar midden mocht hij nu 25 jaar
arbeiden.
Groote zegeningen wierden op den feestdag van den
zeventienden Augustus 1906 herdacht. God de Heere
heeft
Ds WILLEM HENDRIK GISPEN
voor Zijne Kerken in Nederland, voor de Kerken, die
hij mocht dienen, voor de Kerk der hoofdstad bij338

zonderlijk tot een zeer rijken zegen gesteld, waarvoor
Hem toekomt de lof en prijs.
Op dien feestdag toonden het zeer velen, met
Ds WILLEM HENDRIK GISPEN
den Heere blijde te willen danken voor de bewezene
genade.
Bij de dankzegging voegden zij de bede, dat het
den Heere mocht believen den grijzen Dienaar nog
lang te doen voortarbeiden, tot Zijns Naams eer, tot
de komst van Zijn Koninkrijk en tot troost van Zijn Sion.
Het Comite voor de viering van het vijftigjarig
jubileum van
Ds WILLEM HENDRIK GISPEN
besloot deze Oorkonde bij de feestgave, door vele leden
der Kerk van Amsterdam samengebracht, aan den
geliefden Leeraar te overhandigen.
Het Comite voornoemd:
Prof P. Biesterveld.
J. B. Blankenberg.
J. Biihrmann.
J. H. Haust.
C. A. flaweler.
B. J. Lindeboom.
Joh. van Oostveen.
B. B. Poesiat.
W. H. van Schaick.
D. Schut.
Doch niet alleen door het gereformeerde yolk in de
hoofdstad, maar door heel Gereformeerd Nederland
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werd dit gouden ambtsjubileum meegevierd. Algemeen
voelde men, dat het bier niet een stadswijk, en zelfs
niet een stad, maar een land en een levenstijdperk van
een halve eeuw gold.
De jubileumpreek verscheen bij den Boekhandel
voorheen HOveker en Wormser, met het schoone
portret van den geestvollen grijsaard.
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15. HUMOR.

Meermalen reeds deed zich de gelegenheid voor, om
te wijzen op Gispens humor. Thans echter willen we
daarbij nog opzettelijk stilstaan.
Zelf schreef hij 15 Augustus 1884 aan zijn vriend te
Jeruzalem: „Humor is geen volkszaak, maar alleen te
genieten door eenigszins ontwikkelden van geest, en
die er eene natuurlijke vatbaarheid of gevatheid voor
hebben. En deze gave is niet alter, zoo min als de gave
des geloofs. Aan een weinig echt humorisme hadden we
anders wel behoefte. Het leven is zoo verschrikkelijk
ernstig, dat de guile lach steeds meer van onzen mond
henen gaat. Wel zijn er nog humoristen, maar of hun
humor is zoo tranenwekkend, dat de humor geen humor
meer is, of hun ernst is zoo humoristisch, dat de ernst
geen ernst meer is. Als iemand een humoristische ader
in zijn wezen heeft en daarbij een Christen hoopt te
zijn, draagt hij een Ezau en een Jacob bij zich om, en
zegt hij duizendmalen tot zichzelven: ben ik dus, waarom ben ik zoo ? De Jacob in hem vreest het woord:
van ieder ijdel woord, dat de mensch gesproken zal
hebben, zal hij . rekenschap moeten geven; ijdelheid en
zot geklap betamen niet, maar veelmeer dankzegging.
En de Ezau roept hem onophoudelijk toe: zie nu eens,
hoe gek dit en dat is; lach er om, en laat anderen met u
lachen!"
Toen hij het op 20 Maart 1885 had over vermakelijke
berichten van geschenken aan ChristeNke Gereformeerde predikanten ten deel gevallen, besloot hij zijn
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brief met deze woorden: „Mijne vrouw, die, als ik zit
te schrijven, wel eens over den schouder kijkt, zegt:
ik kan me niet begrijpen, dat ze zulke malle dingen in
de Bazuin zetten, en nog minder dat mijn beste man den
kostelijken tijd verdoet om zulke flauwe dingen er aan
toe te voegen."
Toch waren de humoristische opmerkingen van
Gispen nooit flauw, maar altijd pikant. Ook was hij
steeds afkeerig van dubbelzinnigheden of profanie,
waaraan collega's zich wel eens schuldig maakten. Zijn
scherts was die christelijke humor die, naar Jezus'
woord, geleerd heeft te vasten met gezalfd aangezicht.
Hoorden we hem in zijn afscheidspreek te Kampen
niet zeggen: „Als ik droevig scheen, was ik soms blijde,
en als ik blijde scheen was ik soms droevig." En in zijn
„Levensbeschouwing" lezen we op biz. 10: „Er zijn
christenen die wat men noemt een vroolijk temperament
hebben. Dit komt in alles uit. Zij zien immer de lichtzijde van het leven en hebben weinig behoefte aan de
vermaning: verblijdt u altijd! Ze worden bemind en
geprezen, en verspreiden licht en vroolijkheid om zich
heen. Maar er zijn ook christenen, die een zwaarmoedig
en teruggetrokken temperament hebben. Zij hebben
zout in zichzelven, maar weinig vrienden, met wie zij
van hart tot hart kunnen spreken, en uiten vaak den
diepen weemoed van hun hart in woorden van humor."
Tot deze laatste soort christenen behoorde Gispen.
Vaak echter vatte men in ernst op, wat hij in ironie
schreef. „Dit" — zoo bekende hi] op 31 Juli 1885 —
„spijt mij zeer, te meer omdat het mijn eigen schuld is,
als de menschen mij zoo misverstaan. Ik moest niet
ironisch zijn, waar ik het zoo telkens ondervond, dat de
menschen geen ironie verdragen kunnen, en den wee343

moed niet kunnen begrijpen, waaruit de ironie ontspringt."
We willen nu nog enkele proeven van zijn humor
geven.
Op 12 September 1879, na afloop van de Synode te
Dordrecht, schreef hij over het rooken op vergaderingen:
„En dan zoo'n veertig rookende, ja dampende broeders,
om van de hospitanten, wien het rooken verboden werd
niet eens te spreken ! 0, 't was er somtijds zoo benauwd.
Wanneer zullen we toch eens het rooken in onze
publieke vergaderingen nalaten ? Ik weet wel, 't is zoo
lekker, 't kan zoo opwekken, 't is zoo huiselijk, zoo
broederlijk, zoo echt oud Hollandsch; maar toch, het
staat zoo leelijk in eene achtbare vergadering. Als ik
een broeder, soms een van jeugdigen leeftijd, (ouden
mannen vergeef ik veel) daar zie staan met een lange
pijp, of een voormalige lange in den mond: „mijnheer
de president ! phoe, phoe, phoe, ik moet mij, phoe,
daartegen verklaren, phoe, het raakt een beginsel,
KUCH, KUCH, phoe, phoe, en daarom stel ik voor, phoe,
phoe, phoe, phoe," dan zeg ik in mij zelven: foei, foei,
en gevoel ik mij bekropen door den lust, om dien broeder
toe te roepen: leg dan ten minste uw pijp neer, zoolang
gij spreekt ! — Doch ik zal hier niet verder over uitweiden. Ik vrees zelfs, dat ik alweer te veel gezegd heb,
en ge de volgende week een artikeltje zult zien, om mij
te bestraffen of terecht te wijzen. Maar dat ik deze
dingen bij Naar naam poem, geschiedt uit vrees voor de
reactie, die te zijner tijd komen zal. Nu hoorde ik al
van iemand, dat een predikant met een glas wijn voor
zich, een gruwel is in zijn oog. Straks beleven we 't
nog, dat een rookende predikant een monster gescholden
wordt (want ook in de dwaasheid en manie is logika)
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en dat zou mij spijten, want ik rook gaarne; maar het
liefst en het aangenaamst op mijn kamer, of op de
wandeling en op reis."
Dat Gispen gaarne rookte bleek wel, toen hij eens
in een bedompt zaaltje het jaarfeest van een jongelingsvereeniging leidde. Om de vele dienende Martha's niet
te hinderen stelde hij toen voor, dat het rooken aan alle
heeren verboden zou zijn . . . . behalve aan hem! „Ja,"
riepen de dames, „dominee Gispen alleen mag bier
rooken."
Aan de studenten te Kampen zou hij eens laten zien,
waarin hij uitstak. Hij ging voor hen staan, voor 't
gezicht de beide handen houdende, waartusschen zijn
groote haviksneus uitstak. „Z(56 steek ik van voren uit."
Daarna keerde hij zich om, en liet zijn hoogen rug zien.
„156 steek ik van achteren uit."
Over een neus gesproken — we hoorden hem op
den kansel eens zeggen: Als ge een groot man ziet,
kijk dan vooral naar zijn neus, en denk dan aan Jesaia
2 : 22: „Laat of van den mensch, wiens adem in zijn
neus is, want waarin is hij te achten ?"
Over een hoogen rug gesproken — preekende over
Paulus met zijn doom in het vleesch, zei hij : „niemand
weet, wat die doom geweest is, misschien was het wel
een lichaamsgebrek," en toen keerde hij zijn hoogen
rug naar de gemeente toe.
Gispen zou eens op 'n zendingsfeest spreken. Hervormde dominees verschenen er met 'n hoogen hoed.
Hij met 'n slappen. Zijn Hervormde collega's vroegen
hem: „Wel, Gispen, mag dat bij jullie ?" Daarop luidde
zijn antwoord: „Ja, bij ons is geen leervrijheid, maar
wel kleervrijheid." Deze woordspeling was oorspronkelijk van Groen van Prinsterer. Die toch had reeds in
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1847 geschreven, dat er in het Nederlandsch Hervormd
Kerkgenootschap wel leervrijheid, maar geen kleervrijheid heerschte. Immers, het ambtsgewaad van den
predikant is er voorgeschreven, maar alle leertucht
ontbreekt er. Van Gispen echter was de opmerking,
dat het in onze Gereformeerde kerken juist andersom is:
wel kleervrijheid, maar geen leervrijheid.
Bekend is ook zijn woordspeling op „steken".
Vroeger, zei hij, toen het oude ambtsgewaad nog gedragen werd, gaf men aan dominees de daarbij passende
„steken". Tegenwoordig, nu dit ambtsgewaad is afgelegd, geeft men hun alleen nog maar „steken onder
water".
In 1892 werd Gispen benoemd tot ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Bij die gelegenheid haalde hij de
woorden uit antwoord 63 van den Heidelbergschen
Catechismus aan: „Deze belooning geschiedt niet uit
verdienste, maar uit genade". En het onderscheid
tusschen zijn ridderorde en die, welke een bevriend
Hoogleeraar ontving, duidde hij aldus aan: „de zijne is
een remonstrantsche, want die is uit verdienste; de
mijne is een gereformeerde, want die is uit genade".
Op zijn groote-jongens-catechisatie was eens 'n
verwaand jongmensch, dat verklaarde niets te gelooven
van wat de catechismus leerde. Hij meende dan ook
zijn tijd hier niet beter te kunnen doorbrengen dan door
met prop] es Haar den dominee te schieten. Toen stond
Gispen op, en zei: „Och vrind, dat durf je nu te doen,
omdat je wel weet, dat ik te zwak van lichaam ben om
je aan te pakken en je er uit te gooien. Maar denk er
om: er zijn hier tientallen die klaar staan om, als ik 't
hun vraag, me een handje te helpen. Nietwaar jongens ?"
Stemmen: ja dominee, ja dominee.
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Een oud-catechisant kwam hem eens om raad vragen.
De jonge man woonde in Amsterdam; zijn meisje in
een naburige plaats. 's Zondags wilden ze natuurlijk
graag bij elkaar zijn. Maar wat moest hij nu doen ? Naar
zijn meisje loopen ? Daarvoor was de of stand te ver.
Mocht hij dan wel van de fiets of van de stoomtram of
van den trein gebruik maken ? Gispen antwoordt:
„Beste kerel, met die vraag ben je bij mij heelemaal
aan een verkeerd adres. Daarvoor moet je naar het
Jonas-Daniel-Meyer-plein gaan." Met groote verbazing
vraagt nu de oud-catechisant, waarom hij daarheen
moest. „Wel," zei Gispen, „daar ben je in de Jodenbuurt, daar staat een groote synagoge, en daarnaast
een gebouw waar de rabbijnen vergaderen. Die kunnen
je precies en haarfijn zeggen wat je op sabbath doen
mag en wat niet."
Op 'n Zondagmorgen begeeft Gispen zich kerkwaarts.
Onderweg spreekt een buitenman hem aan, die hem
vraagt naar de Bloemgrachtkerk. Daar wou hij heen om
Ds Gispen te hooren. De hem onbekende mijnheer
antwoordt: „dat treft goed; want ik ben ook op weg
daarheen. Loop maar met me mee." Al pratende vraagt
de man hem, hoe 't met Ds Gispen gaat. Deze zegt:
„ik heb wel eens gehoord: hoe ouder Gispen wordt,
hoe slechter hij 't maakt." Bij de Bloemgrachtkerk
gekomen, laat hij den buitenman het kerkgebouw
binnengaan, terwijl hij zelf de deur daarnaast opent,
die toegang geeft tot de consistoriekamer. Verwonderd
keek de man op, toen hij straks zijn onbekenden geleider
den kansel zag beklimmen.
Op 'n Pinkster-Zondagavond preekte Gispen over
het Pinksterwonder. Een der eerste wonderen van
Pinksteren was, zoo zei hij terloops, dat de schare van
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omtrent honderd en twintig personen daar in die
opperzaal eendrachtelijk bijeen was. „Stet u dit eens
voor: 120 Joden bij elkaar, en dan nog eendrachtig."
Deze leuke opmerking was echter zoo in overeenstemming met den persoon van den prediker en werd zoo
teer geuit, dat Been gelach in het voile kerkgebouw
opdaverde; slechts een glimlachje speelde op het gelaat
der hoorders.
En zoo zal het ook wel geweest zijn, toen hij zijn
preek over Martha's bekommering aldus begon: „In
alle dingen moet maat gehouden worden." Dat was een
wijze spreuk der ouden, Geliefden, die ook in onze
dagen wel in herinnering mag gebracht worden. Want
onze tijd lijdt geweldig onder de zonde der onmatigheid. Daarmede bedoel ik niet, dat de menschen nu
meer eten en drinken dan in vroeger dagen; maar dat
er is eene onmatigheid in alle dingen, zelfs in het
bestrijden der onmatigheid . . . .
Ook in het gebed ontglipte hem soms een humoristische uiting. Gewoonlijk preekte Gispen voor voile
kerken. Maar een enkel maal was de opkomst wel eens
gering. Zoo b.v. op dien Zondagavond, toen hij in de
meestal slecht bezochte Boomslootkerk dienst had,
terwijl Professor Biesterveld in de Raamkerk de groote
schare tot zich trok. En nu zei Gispen in zijn voorgebed : „Heere, zegen uw yolk, overal waar het
vergaderd is; ginds waar het vol is, en hier waar het
leeg is."
Bijzonder veel hield hij van zijn godzalige moeder.
Haar woorden herinnerde hij zich tot op zijn ouden
dag. Zoo schreef hij nog in De Bazuin van 29 November
1901, toen hij het over edele modernen had: „Menigmaal denk ik nog aan wat ik, in mijne kindsheid, mijn
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moeder vaak hoorde zeggen, als zij zulk een mensch
ontmoette: hoe jammer, dat hij den Heere niet recht
kent, wat zou hij een sierlijk Christen zijn! Doch men
zag het, in alle tijden, dat dikwijls zij, die het dichtst
bij het Koninkrijk Gods staan, er het verst van verwijderd blijven."
Gispen wist ook, dat zijn geboorte zijn moeder aan
den rand van het graf had gebracht. Dit is hem heel
zijn leven bijgebleven. Sterk kwam dit uit in zijn laatste
ziekte. Zes weken heeft toen zijn zoon Jan, destijds
predikant te Barneveld, alle nachten van Maandag tot
Vrijdag bij hem gewaakt. Meestal was hij buiten kennis,
maar nu en dan keerde het bewustzijn terug. De 27ste
Augustus was zijn verjaardag, maar de familie betwijfelde, of hij daarvan nog
besef had. Doch zie, in
den nacht van 26 op 27
Augustus 1909 deed hij
ineens zijn oogen open
en vroeg: „Jan, hoe begint
ook weer het 86ste vers
van Psalm 119." Jan zei
dat op. „Neen," antwoordde zijn varier, „dan
het 87ste." En nu begon
zijn zoon: „Kom mij te
hulp . . . ." „ Ja, ja, dat is
het," sprak Gispen toen;
om er aanstonds op te
laten volgen: „Wat zal
mijn lieve moeder 76 jaar
geleden toch een benauwden nacht gehad hebben."

Ds J. GISPEN van Groningen.

Zoo bleef de humor hem tot op z'n sterfbed bij, e
kon hij ook daar nog met betraand oog glimlacher.
Professor Biesterveld heeft het bij het gouden ambts
feest zoo eigenaardig en zoo juist uitgedrukt: Gispen wa
een man vol humor, maar op den bodem van dien humo
lag een zwaarmoedig pessimisme, geboren uit de kenni:
van de dwaasheid der wereld, doch een pessimisme da
opging in het optimisme des geloofs.
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16. UITVAART.

Na zijn gouden jubileum had Gispen nog slechts een
begeerte, n.l. om in zijn geliefd Amsterdam tot aan het
einde zijns levens te blijven prediken, en dan — daar te
sterven en daar begraven te worden. De gedachte aan
emeritaat-nemen wekte op zijn gelaat een fijnen spotlach.
Toch bespeurde hij reeds lang, dat zijn lichamelijke
kracht afnam; maar met een vasten wil verzette hij er
zich tegen. Wel ging er geen dag voorbij zonder pijn,
maar in het preeken hinderde dat hem niet. En de
menschen merkten het niet op. Als hij bij zieken kwam,
hield hij zich goed, om hen op te beuren. Het trappenklauteren viel hem wel zwaar, maar als hij eenmaal
boven was, blies hij eerst even uit. Ook deden de
avondvergaderingen hem niet weldadig aan van wege
de koude avondlucht. Maar ondanks alle bezwaren bleef
hij toch nog alle deelen van zijn dienst vervullen.
In zijn prediking kon de gemeente niet veel merken
van zijn toenemende verzwakking; zelfs niet onder zijn
laatste catechismuspreek in de Raamkerk op Zondagavond 9 Mei 1909, over de wederkomst van Christus
om te oordeelen de levenden en de dooden. Met groote
kracht wekte hij Coen op tot heiligmaking in de vreeze
Gods. Maar zelfs het beklimmen van den kansel was
hem moeilijk gevallen.
Dinsdag 11 Mei was de laatste dag van zijn arbeid
in de gemeente. In het middaguur deed hij nog ziekenbezoek. Van zijn vermoeidheid rustte hij vervolgens
even uit, om daarna in de Oude (Bloemgracht-)kerk,
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niet wetende dat het de laatste maal zou zijn, te preeken
over Eli en zijn zonen.
Den volgenden morgen werd hij bij het opstaan door
een duizeling overvallen, die het raadzaam maakte
geneeskundige hulp in te roepen. De voorgeschreven
rust scheen metterdaad baat te zullen geven, en het
uitzicht te openen, dat hij spoedig weer zou kunnen
preeken. Toch was de zwakte terstond zoo bijzonder
groot, dat wie hem opmerkzaam gadesloegen wel
moesten vreezen hier met het begin van het einde te
doen te hebben. Toen begonnen de benauwdheden te
komen, de karakteristieke verschijnselen van zijn ziekte.
Als een laatste middel om het lichaam te sterken tegen
de dreigende algemeene verzwakking, ried de geneesheer aan, te Apeldoorn in de heerlijke buitenlucht een
nieuwen prikkel voor het organisme te zoeken. Het
verblijf in dat lustoord bracht echter slechts teleurstelling. Een nieuwe aanval deed de zwakte nog toenemen, zoodat de patient begon te vreezen niet weer in
eigen huis te zullen komen. Niet dan met groote moeite
had dan ook de terugkeer plaats, en sinds begon de
laatste periode van zijn ziekte.
Vier maanden lang heeft Ds Gispen geleden, en zijn
lijden was bij toeneming zwaar en bang. Want deze
man, die het leven zoo lief had, had zulk een afkeer van
het sterven. Telkens hoopte hij nog weer, dat God
hem zou oprichten en vergunnen zijn arbeid, althans in
de prediking, te hervatten. Lang, zoo lang mogelijk,
heeft hij dien wensch vastgehouden; en toen hij hem
prijsgeven moest, zon hij er op, hoe hij dan toch nog een
afscheidswoord tot de Gemeente zou kunnen richten.
Over zijn emeritaat durfden zijn huisgenooten niet
tegen hem te beginners, totdat hij eindelijk zelf dat
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onderwerp aanroerde, vragende, waar ze zouden moeten
gaan wonen, als hij niet meer in den actieven dienst was.
Mevrouw dacht ergens buiten, b.v. in Bussum. Maar
hij bleef aan zijn geboortestad gehecht. Liefst zou hij
dan maar een bovenhuis aan de Bloemgracht betrekken.
Die gracht riekte wel eens kwalijk, maar daar zou hij
wel aan wennen.
Toen echter het aanstaande scheiden zich almeer
voor zijn geest begon of te teekenen, heeft hij bevel
gegeven aan zijn huis en bevel gegeven van zijn gebeente.
Zijn oudste zoon was steeds een voorwerp van zijn
bijzonder gebed geweest. „Nu ik niet langer voor hem
bidden kan, moeten jullie't maar doen," zei hij tot zijn
beide andere zonen. Ook nam hij zelf alle beschikkingen
voor zijn begrafenis.
Den dag van zijn drie-en-vijftigste ambtsbediening
heeft hij nog mogen beleven. En dat hij ook den 27sten
Augustus, zijn jaardag, nog met bewustheid herdach
hebben we reeds vermeld.
Veel last had hij op zijn ziekbed van zondige gedachten. En zoo doorleed hij zijn ellende als een arm zondaar,
die alleen door genade in den hemel zou komen.
Om officieel bezoek gaf hij niet veel. Maar op 'n
Zondagmiddag had hij een sterke begeerte naar een
laatste ontmoeting met zijn hooggeschatten ambtgenoot,
Ds B. van Schelven; die dan ook per rijtuig gehaald
werd en toen met den zieke gesproken en gebeden heeft.
Het smartelijkste in zijn lijden was voor de omstanders de verwarring van gedachten, waarin zijn
rijke fantasie en zijn schat van herinneringen steeds
nieuwe stof gaven tot voortdurend spreken. Nu en dan
brak echter een helder oogenblik aan. Het was dan een
aandoenlijk, rijk genot hem te hooren spreken van zijn
23 Gispen.
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vaste en eenige hoop op Christus. „Mijn grond is
slechts vrije genade, door het eeuwig welbehagen."
„Alles, alles vrede door het bloed des kruises."
Op den voorlaatsten avond zijns levens, na twee
aanvallen van bewusteloosheid, was zijn ziel vervuld
met de toekomende heerlijkheid, en hoorde men hem
fluisteren van een wereld zonder zonde, waarin God
alles in alles is en wij aanbidden, ziende het aangezicht
Gods en der engelen. Opeens zei hij : „'k Heb de
engelen in den hemel hooren zingen; nu wil ik ook
zingen." En toen zong hij Psalm 25 : 1.
Toen eindelijk de laatste morgen aanbrak, heeft deze
van der jeugd aan doodbrakende Heman met bewustheid, ofschoon slechts
weinig uitende, al de
momenten van het
Heden is in zijnen Heere en Heiland
tot onze diepe droefheid ontslapen onze
sterven doorstaan. Met
geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
stervende lippen sprak
Grootvader, de WelEerwaarde Heer
hij nog: „Ik heb geWILLEM HENDRIK GISPEN,
daan." En een oogenDienaar des Woords bij de Gereformeerde
blik daarna: „ Ik zal zijn
Kerk van Amsterdam, Ridder in de Orde
naam . . . ." Toen hief
van Oranje-Nassau, in den ouderdom van
hij zijn hand omhoog,
76 jaar.
naar den hemel wij tend.
Zijn lijden was smartelijk, zijn heengaan
in vollen vrede.
En zoo is hij door het
geloof tot zijn rust inAmsterdam, J. GISPEN—VAN DELDEN.
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Op den begrafenisdag hield aan het sterfhuis Ds
Neyens, die den overledene bij zijn intrede in Amsterdam bevestigd had, een huisgodsdienstoefening. Uit
1 Thess. 4 putte hij woorden van troost voor de weduwe,
de kinderen en andere bloedverwanten.
Voor de welbekende woning van Ds Gispen in de
Spinozastraat stond een groote menigte, in eerbiedige
stilte te wachten, totdat zijn stoffelijk overschot werd
uitgedragen. Op dat plechtig oogenblik gingen vele
hoeden en petten af als een laatsten groet aan den
geliefden prediker. Een vijftal rijtuigen volgde de
lijkkoets .
Toen de lijkstoet bij de geopende groeve aankwam,
was daar zOO'n schare van belangstellenden tegenwoordig, als men zelden, misschien nooit op een
kerkhof bijeen zag. De toeloop was zoo groot, dat er
in de omgeving van het graf een sterk gedrang ontstond.
Gelukkig had men den wijzen voorzorgsmaatregel
genomen, om de naburige grafzerken alle met planken
te bedekken om beschadiging door de opdringende
menschenmassa te voorkomen.
Namens den kerkeraad van
Amsterdam herinnerde Ds
Neyens nu aan de heerlijke
gaven van verstand en hart,
waarmee God Ds Gispen gesierd had. Vervolgens trad Prof
L. Bouman naar voren om
namens de Gereformeerde
Ziekenverpleging, van wier
bestuur de overledene voorzitter was, te herdenken het
diepe medegevoel dat Ds

LINKS HET HUIS, Spinozastraat 19,
waar het gezin van 1888 af woonde en waar
Gispen ook gestorven is.

Gispen had voor hen die lijden. Daarna voerde Ds
J. J. Westerbeek van Eerten het woord namens
de kerkeraden van Kampen en Zwolle. Hij herinnerde o.m. aan den tijd der cholera-epidemie in
1866, toen Gispen avond aan avond voor stampvolle
kerken optrad. Ten slotte betuigde Ds W. H. Gispen Jr
namens de familie dank voor de ondervonden belangstelling. Namens zijn vader had hij in opdracht aan de
gansche gemeente dit te zeggen: „Als een arm zondaar
ben ik in mijzelven verloren, maar door de vrije genade
in Jezus Christus vind ik naar Gods eeuwig welbehagen
behoudenis."
Met dankgebed door Ds Neyens en het zingen van
Psalm 89 : 8 door de talrijke menigte, eindigde deze
indrukwekkende plechtigheid.
In de Amsterdamsche Kerkbode van 9 October
plaatsten de predikanten W. H. Gispen en J. Gispen
nog een laatste woord van hun Vader, waaraan zij
de betuiging toevoegden: „Onze smart is groot; onze
troost is rijk."
Zoo beschreven we dan tot op zijn uitvaart, dezen
man van waarlijk „singuliere" gaven. Op die gaven
droeg hij nimmer roem. In beminnelijke bescheidenheid
gebruikte hij zelfs nooit den titel van doctor honoris
causa in de Theologie, hem door Hope-College te
Holland (Michigan) in 1897 verleend. Veeleer betreurde
hij het steeds, dat hij geen wetenschappelijke opleiding
had genoten. Maar hij heeft zijn leven lang onvermoeid
gestudeerd, meer dan verreweg de meesten van welke
Hoogeschool ook. Voortdurend bleef hij bestudeeren
wat, naar inhoud en vorm, van zijn prediking gevorderd
werd. Hij bestudeerde het Woord Gods en het men356

schenleven. En daardoor stond de prediking van dezen
rijkbegaafden Dienaar des Woords altoos midden in het
voile menschenleven, op de hoogte van zijn tijd: immer
frisch, aangrijpend, sp..ekend tot het hart. Hij kende het
menschelijk hart in al zijn nooden, worstelingen,
twijfelingen en afdwalingen. Daarin lag het geheim van
de wondere bekoring die van zijn prediking uitging.
Als prediker was hij mensch, die tot zijn medemenschen
wat te zeggen had in de Kerk des Heeren en in het
leven van zijn tijd.
En daarom kon hij prediken, niet alleen op den
kansel, maar ook met de pen, door zijn persoonlijk
woord in de pers, als hij op zoo boeiende wijze zijn
meening neerschreef over al de brandende vraagstukken
van den dag. Met name zijn brieven aan een vriend in
Jeruzalem waren daardoor jarenlang het groote aantrekkingspunt in De Bazuin, en schiepen als 't ware
een nieuw journalistiek genre, waarin Gispen wel nagevolgd, maar zeker niet overtroffen werd. Dit zat 'm
vooral in de kostelijke gave van humor, die hem eigen
was. Beter dan iemand zag hij zoowel bij tegenstander
als vriend het dwaze, het gemaniereerde, het onnatuurlijke. En dan wist hij daarmee zoo guitig en geestig den
spot te drijven, dat zelfs wie een tik op de vingers kreeg,
hem toch nooit gram kon zijn.
Daarbij was Gispen nooit exclusief. Hoezeer hij met
al den ernst van zijn geloofsovertuiging de Gereformeerde belijdenis lief had en voor die overtuiging steeds
rond en open uitkwam, hij was nooit blind voor de
gebreken in eigen kring en wist het goede ook in andere
kringen te waardeeren. Partijman wilde hij niet zijn.
Het „nemini me mancipavi" (ik heb mij aan niemand
verknecht) was ook zijn leuze. Als mensch met fijn
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onderscheidingsvermogen en nuchter oordeel had h
er behoefte aan, zichzelf te zijn en te blijven; slecht
onderworpen aan zijn Heer en Meester in de hemelen
wien te dienen en te verheerlijken de lust van ziji
hart was.
Hoe rijk de vrucht van zijn levensarbeid voor dier
Heer is geweest, zal eerst de eeuwigheid openbaren
Maar ze was er ook reeds in den tijd, tot in zijn grijzen
ouderdom. En ze moge, door onze beschrijving van zijn
leven en werken, ook bij het geslacht dat hem niet meer
gekend heeft, nog rijkelijk geoogst worden.
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