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TOESPRAAX',
üElÏOUl)EN BIJ DE IIE?IJ)ENkINC XajlN IIET 50JAlilG Bl:STÄ."-N

DER eÏ:xí. VAN GED. auit. IN NEDERLAND, 28 mEï
1S9,) TE sÏhnsüxúhÏ,.

I N L E I D I N G.

De geschiedenis van een volk hecrt in den regel haren
oorsprong in die van eeiÏige í-amiliën (b.v. eene volks-
planting) , van eeiic familie of zelfs wel van een persoon.
Dit is OOk bet geval met de geschiedenis onzer Ge-
na,eenten - svij zeggen niet van het Baptisme, want
die is vcel o?ider in Nedei-land - maar van eene open-
bai-ing, cen vernieuwd ontwaken van en optredeü voor
de begiiÏselen van het Baptismc, van lÏetwelk sve in
onze tegeinvoordige Gemeenten dc voortze'iting inogcn
zien.

Als sticbter en sïadcr Ol]ZCr Gcmccntcn, bijzonder in
deze l'rovincie, i'noet lÏerdacht wordcn DÏ<. JOHANNES
Eí-ÏúS FEÏSSERi ïoi-cdikant clcr I-Ïei'v. Kei'k op het hicr
nabij gelegen dorp3e Gasselter Nijveen, wiens beeltenis
gij l'Ïier voor u ziet. De geschiedenis van het leven,
den arbeid en strijd van dien edelen man is het begin
der geschiedenis dezer Geineente, en in de gcschiedenis
dezer Gemeente ligt de oorsprong der geschiedenis van
al de gemeenten in Nederland.

En die gesclÏifüenis, eeiÏ gescbiedenis va+Ï 5o jarcn,
is ze een glansrijke eiÏ roeinrijke? 'IVij wenschtcn wel
deze vi-aag bevestigend te k?innen beantwoorderÏ. Maar,
het moet gezegd, een hooge vfüdÏt hebben onze ge-
meenten niet genomeü; in dat opziclÏt füÏnnen zc als
het ware niet in vergelijking komen met gemeentcn in
andere landen op het sraste land van Europa - Olll
van Engeland en Amerika niet tc sprekcn.
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En toch kan Nederland eenigszins als de bakermat
vaíÏ het tegenwoorclige Baptisme woi'den beschotíwd.
Van líier riit is de beweging begonneiÏ. In de Ï5e en
bij 'tbegin der Ï6e eeuw waren lÏet hoofdzakeliJ:k de
z.g.n. Collegianten en Brovvnisten, die hier de begin-
selen der Baptisten hoog hielden. Uit hen waren Tho-
mas Helweys en JOII?? Murton, die in Ï6ÏÏ de eerste
Bapt. gemeente in Londen stichtten.

Thans komt Ncderland achteraan. Hiervoor zouden

wel verschillende reden opgegeven kunnen Ïvorden ; doch
svi5 willen er slechts één noemen, die in ons eigen hart
en Icven te vinden is: te weinig geloof, te weinig
vui-ige ijver en gebed - zie daar de hoofd-oorzaak. -
Wij wareiÏ als kindei'en onzes volks nog te veel ver-
vuld van een zieldoodend kerk-idée, dat ons bij uit-
nemendbeid traditioneel Nederlandsche VOlk 200 zeer

gebonden houdt. Aan de z.g.n. ,,kerk der vaderen"
wordt alles opgeofferd - tot zelfs het christelijk be-
ginsel toe. Wij zagen al te dikwíjls op ons zeí en
lieten 0115 ophouden door vele bezwaren oÏn ons heeíí.

Vreeind moge deze vermelding, als inleiding tot eeíÏ
feestwooi-d, sommigen IlWer voorkomen; docb ze Ïnoet
uitgesproken, .want wij moeten waaÏ' zijn en erkerinen,
clat onze feestvreugde Ol) dezen dag met verootmoedi-
ging moet gepaard gaan. Trouwens dat is het karakter
van alle ware feestvreugde lhieí' beneden. Zelfs zou de
vraag gesteld kunnen worden of er met bet oog op de
achtei-liggende halve eeuw, in verband met wat wij
zeiden, nog van feestvieren sprake mag zijn. Doch
dan antwoorden svi5 : o zeker! te meer naarmate wi5
eigen onwaai-digheid gevoelen en beseffen. Immers wi5
wenschen niet de daden van menschen, maar die van
den Heere God, aan en door de gedoopte christenen,
te roemen l

Wij gaan mitsdien over tot de behandeling van 0115
ondeiwerp voor deze feesture :

i
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HET HERDENÏ"EN EN ROEMEN V=ÏN 'S HEEREN DADEN.
Onzen tekst vindt ge in Psaltn 92 : 5 , 6. De Psalm,

aan welken we onzen tekst ontleeneíÏ, wcr«3 voor 5o
jaren, bij gelegenheid va:Ï deiÏ doop der eerste 7 te
Gasselter Nijveen gelezen en behandeld door wijlen den
geliefden Duitschen broeder Köbneri die dat 7tal doopte.
De Psalm spreekt van de groote daden des Heeí'eíÏ,
die door den dichter met lof- en dankzegging worden
geroemd. Ook de broeders en zuster voor 5o jaar, daar
in de eenvoudige woning van broeder Feisser verga-
derd, hadden redeíÏ hetzelfde te doen, en wij, hunne
navolgei's, thans eveneens.

Wij trachten u diensvolgens
I. De daden des Heereyz te doeírz opyntrken z'iz de

gescMít[enü onzcr gtmeenttn;
II. De aruare vcrheugíng ovey 'sHenaeu dadnt te

noemeÏz eig aayz te firijzeyz. God gebiede er zijnen
zegen overl

€:

b
-?.

r.

Het eerste wat wij van Gods daden in onze geschie-
deíÏis hebben op te merken is, íat ze, naar Gods zui7'se,
in ltct hart eens ynciischtn is ótg-omznz.

Heeft het God behaagd steeds Zijn weí-k Ol) aarde
door middel van ínenschen te willen doen, zoo moest
Hij , eer Hij iemand tot Zijn doel ](Oll gebruiken , dicn
VOOT' Zijn dienst bcrciden, cven als tle werkman zijn
gereedschap in oi-de stclt, ceí- hij aan den arbeid gaat.
En als God ZLllkS doct, dan vangt Hij met het hart
aan, dat moet vernieuwd, gereinigd en tot eene woon-
en werkplaats des I-I. Geestes gemaakt worden. Waar
het hai-t, uit hetwelk de uitgatÏgen, de innerlijke be-
ginselen des levens zijn, íÏiet beí-eid, niet cÏes I-Ieeren
is, daar is alle godsdienstigheid doode vorm, zondet'
wezen of 'la-acht. Gods eeí'ste werk aan het haí-t is,
het te ove?rtuigen van diepe bedorvenfüeid en schuldig-

l
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hcid des mcnschcn, ten einde bet te docn vcrstaan,
dat de mensch alleen in den sveg van vernedering,
sclmldgevoel en verootmoediging, door de o',,enade Van
onzen Heer Jezus kan behouden worden; maar 00k dat
die behoíidenis onfeilbaar en zeker is voor ieder, die ge-
looft en zich aan den Christus als een buiten Hem redde-
looze overgeeft. Met wien dit alles plaats gevonden heeft,
die is bestcmd voor den dienst des Heeren, een vat
ter eere, om in het l'ieiligdom gebí-uikt te wordeíÏ.
Daar is 'tbegin der geschiedenis van al de verlosten
des Heei'en, en daarüa,ede OOk het begin van de ge-
schiedcnis van 's Hecren Ïverk op aarde. De H. Schrift
toont OIIS cene lange rij van mannen en vrouwen , die
door God als uit het slijk opgehaalcÏ en bekwaamd zijn
tot ecn groot en heerlijk werk op aarde. Denk tevens
aan een Luthe5 Menno Simons en vele andere I-Icr-
vormers ; was niet de aanvang van alles, wat God groots
cioor heíÏ gedaan heeft , het sverk Gods in l'íun binnenste.
Inderdaad, dat is Gods regel, moet Gods regcl en
daarom OOk het kenmerkende van alles zijíÏ, wat uit
God is.

Dat zclfde valt OOk OP te merken in de geschiedenis
onzer gemeenten. Wij noeínden u reeds den man, dien
we als vader onzer gemeenten en haren arbeid als ge-
loovig gedoopteíÏ eeren. 'vVat hij zelf aaíÏgaande zijne
inwendige geschiedenis, waaruit de uitwendige ontsproot,
kortelijk mededeelde, bevestigt hetgeen wij zeiden.

Dr. Feisser werd den soo'n Dec. Ï8o5 te 'vVinsum in
deze Provincie geboren. Zijnc voororiders behoorden tot
eeiÏe familie der riit Frankrijk verdrevene H?igenootcn.
I-Iij was de oudste van vicr kinderen, die van hunne
ouders eene zorgvuldige opvoeding genoten, maar -
alleen voor deze wereld. Hij werd voor den militaii-en
dienst bestemcl, waai'aan ool.? zij+'i vader en grootvader
een groot gedeelte van IILI?? lcvcn lÏadden gewíjd. Maar
hij had ook eene vrome grootmciedcr, die er niet mede

w
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voldaan scheen, dat haar kleinkind alleen voor de we-
reld opgevoed werd, en deze wenschte dat hij predikant
zo?ide worden, en zoo sverd hij dan, na de voorbe-
reidende st?idiëiÏ, naar de akademie gezonden, eeí-st te
Gronfügen en later in Leiden. Hij studeerde vlijtig,
en schreef binnen weinige jaren een prijsschrift, dat
met goud bekroond werd; zoo behaalde hij den docto-
ralen graad in de Theologie, en werd met veel lof en
eerebewijzen tot den predikdienst in de Herv. Staats-
kerk toegelaten, werd weldra van dorp tot dorp en
van stad tot stad beroepen en door velen geroemd.
Maar het allerbelangrijkste, het alles afdoende voor een
prediker des Woords, ontbrak hem, n.l. - zooals hij
zelf later behiigde - het leven Gods.

Tijdens zijne predikdienst echter te Franeker had de
verandering in zijn gemoed plaats, waarvan zijne en de
geschiedenis onzer gemeenten het gevolg geworden is.
Hij zeí zegt daarvan :

,,In mijn 33sle levensjaar behaagde het mijnen Vei'-
losscr, naar Zijne groote barmhartigheid zidÏ iiÏ míj te
openbaren op eene aangrijpende en duidelijk merkbare
wijze. Door zware, buitengewoon zware beproevingen
had de wijze Leidsman en trouwe Herder Zijner schapen
mij daarvoor toebereid; en nadat de hoogmoed en
hardheid mijns lÏarten gebroken, en mijn gemoed tcedcr
en zacht geworden was, trok Hij er binnen Olll er te
wonen en te regeeren." - Welk eeí'íe veranderingl
Welgelukzalig de mensch, die ze ervaartl Nu was hij
der wereld en de wereld hem gekruisigd ; dit zou spoe-
dig blijken. Toen Dr. F. in staat was zijne ainbts-
bediening te hervatten (hij had te Franeker zijn ontslag
genomen, en woonde daarna eenigen tijd bij zijne
ouders te Veendam) had het naburige Drenthsche dorpje
Gasselter Nijveen de ee5 dien door God toebereiden
maÏÏ, als Predikant te inogen ontvangen. Nu zeí levend
geworden, begon hij ook het 'vVoord des levens te

l
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prediken, cn dat voor groote scharen, die van heinde
en ver samenstroomden.

Hij predikte met veel moed en verwachting, en meende
op zijn nieuwe standplaats vele oprecht Godvreezende
menschen te zullen aantreffen. Hierin werd hij echter
deerlijk teleurgesteld ; want na alles onderzocht te hebben
ontdekte hij , dat er nauwelijks 6 of 7 onder de burgers
van het dorp te vinden waren, die kennis aan het leven
Gods hadden. Doch hij arbeidde met ijver voort, en zoo-
lang het bij prediken bleef, wilde meíÏ OOk wel hooren.
Maar woorden ess daden moesten met efüander overeen
stemmen, dit zag een consequente man, als Dr. F.
was, weldra in. Zijn eerste bezwaar rees tegen het
toedienen van het Avondmaal aan ongeloovigen, terwij1
het Woord Gods hem duidelijk leerde, dat het voor
kinderen, d. i. de waarachtig geloovigen gegeven is.
Hij weigerde, na zwaren strijd, zoo uitwendig als in-
wendig, het Avondmaal te bedienen aan ongeloovigen,
en ontving kracht om .tegenover alle bittere aanvallen
en vleiende vooÏ'spiegelingen van de zijde der hoogere
bestuurders der kerk, pal te staan en zijn Meester meer
gchoorzaam te zijn dan de menschen.

Nu kwam er nog iets bij, n.l. de kinderdoop. Eerst
dacht hij, dat hij alleen de kinderen van geloovige
o?iders mocht doopen, even als hij alleen aan geloo-
vigen het Avondmaal toedienen mocht. Hoe meer hij
echter de Schrift onderzocht, hoe meer hij zich ver-
baasde, dat hij vroeger zoo blind was geweest. Voor
den ganschcn kindcrdoop vond hij geen den minsten
grond in den Bijbcl. Bovendieí'i was dat, wat hij tot
nog toe voor kindei-dbb7 had aangezien, niets anders
dan Mnderbtsprenging. Het eene Schriftwoord was hem
duidelijker dan het andei-e en de zaak werd hem zoo
helder, dat hij begon te meenen, dat de menschen
met blijdschap in dat lidÏt zo?iden wandelen, waniÏeer
het hrin maa+- voorgeho?iden werd. Nu begon hij door

i
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woord en geschríten met kracht en lí:lem cÏe waarheden
te verkondigen, die wij, Baptisten, nog prediken en
beoefenen. - Doch dit zal genoeg zijn om u te doen
zien dat de aanvang onzer geschiedenis is geweest een
werk Gods in het hart van een mensch.

Wij merkeíÏ verder op, dat het goddelijke in de ge-
schiedenis onzer gemeenten ook blijkt in haar ontstaait
en hart ontwikleeZzang, die , evenals de Heer aangaande
Zijn Koninkrijk sprak, te vergelijken is bij een ,,mosterd-
zaadje", klein en teeder, maar innerlijk krachtig. -
Toen Br. Feisser eenmaal van zijn kerkelijk ambt svas
ontzet, ging hij toch voort te prediken te Gasselter
Nijveen in een eigen lokaal. OOk liepen nog velcn
hem na, en naar het scheen had hij een 4otal getrouwe
volgelingeÏÏ. Maar toen het hem duidelijk gemaakt
werd, dat, waar hij zelf beleed, dat de kinderdoop on-
wettig was, hij ook zefüe gedoopt moest worden, en
het werkelijk tot een haÏÏdelen kwam, toen weken vele
vrienden terug, zoodat hij met slechts een zevental bleef
staan. Een zevental, veelbeteekend getal op 'tgebied
der Godsopenbaringl - Ziedaar het mosterdzaadje, dat
tot een boom zou worden. En het plantje is een boom
geworden, wel is waar niet zoo groot, dat hij overal
gezien kan worden, maar toch wel zoo groot, dat we
thans na 50 jaren vele redenen hebben om God te prijzen.
Het zevental, van hetwelk nog twee broeders in leven
zijn en een hunner tot onze vreugde hier naast ons zit,
terwijl de andere, ofschoon door zwakheid des lichaams
verhindei'd hier te zijii, toch van harte in onze feest-
vreíigde deelt - dat zevental is tot minstens I200 aan-
gegrocid, terwijl reeds velen gedurende de vervlogen
5o jareiÏ, de eeuwige feestvreiigde ingegaan zijn. De
boom verspreidt zijne takken niet alleen in NederlaiÏd,
maar ze zijn te zien en dragen vrucht in N. Amerika,
Noord-Afrika, Egypte en aan den Congo. OOk hebben
sve het voorrecht onze oude zuste5 die als echtgenoote
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van deiÏ gelieíden stichter onzer gemeenten, mede in
de hitte vatÏ den strijd geweest is, thans nog in 0115
midden te mogen begroeten. - Zie dat alles doet ons
de daden des Heeren in onze gescl'iiederÏis zien, waar-
voor we Hem met vreugde clankeíÏ.

DOCII laten wij nog van eeíÏe andeí'e zijde zien hoe
de werking Gods uit de geschiedenis spreekt. Alhoe-
wel het beginsel der gedoopte chí'istenen geen andere
strekking heeft dan oín den Heer naar Zijn 'vVoord te
verheerlijken en onzen medeí'nenschen tot zegen te zijn ,
waren ze en zíjn nog dikwijJs de voorwerpen van spot,
vcrachting en vervolging, en dat het allermeest van de
zijde der kerkelijl<-godsdienstige menschen, die ijveren
voor kerk en kerkleer, evenals zulks ook het geval was
toeíÏ onze Heer en Heiland op aarde wandelde, en
steeds deíï meesten tegerÏstand , haat en booze beschuldi-
ging ondervond van farizeën, schriftgeleerden en over-
priesters. Dat de Baptisten dien tegenstand en be-
schimpiíÏg ondervinden in een door en door kerkelijk
laiid als het onze, verwondere niemand. Imíners wij
staaiÏ met onze beginselen buiten en tegen alle keí'ken-
dom, dat voor een groot deel zijn kracht heeít in den
z.g.n. kinderdoop of het christianiseeren van onbewuste
kinderen. Neem di'en pilaar weg en het geheele gebouw
stort in. Daartegenover staat lÏet beginsel der gedoopte
christencn, dat zijn oorsprong en vastigheid in dc
woorden en daden sÏan den Hecr en zijne Apostelen
heeft. 'líVaar we dit uitspreken , neemt men 't ons vaak
kwalijk, en toch wij mogen niet anders dan der waar-
heid getuigenis geven. Ons ver;chil toch met andere bc-
Iijders van den Christus is maar geen questie van meer
of minder water, ínaar geldt een beginsel, dat in den
Doop uitdr?ikking vindt. Die handeling verkondigt
luide : niet door vleeschelijke voortplanting, volgens een
zckcr verboiÏdsbegi'ip of door gcboortc ?iit gcloovige.
ouders, maHr a!Jeen door persoonlijk geloof, door tc

i



1l

l
l

l

l
l
i

l
l
l

l
{

l
l
l

ï
I
I

l
l

l

l
l
l

l

l
l
l
l

l
l
l

stcrven aaiÏ zichzefüen en deel te bekomen aan Christns

en zijn leven, d. i. door svedcrgeboren te worden door
de opstanding van Jezus Christus uit dc doodeíÏ, be-
komt de mensch deel aan de zegeningen des N. Ver-
bonds. Separatisme is geen doel, maar een zeker ge-
volg van het beleven van ons beginsel. Niet meer
ons zefüen te leven, maar dien, die voor ons gestorven
en opgewekt is, dat hetzelfde wil zeggen als te lcven
tot waai'achtig heil van den naaste - zíe daar de prak-
tische uitd+-?ikking van ons doopsbeginsel. Dit
beginsel vindt in de Ïve+'eld geen plaats en evenmin in
dc kerken, zoomin in protestantscl'ie als in i-oomsche
staatskerken. En wa=xr Ïnen in sominige kinderbespí'en-
gcnclc vri5e gemeenteü zicb al beíjvert om hetzelf'de
begii'isel te bandhaven, komt men in groote moeielijk-
heid en met zichzefüen in strijd. Dit ondcrvoiÏd
rceds br. Feisser voor 5o jai-en. DoclÏ OOk ?iit dit alles
moet blijken, dat ons beginsel niet is uit de wereld,
evenmin ?iit ons zelf, maar uit God, en daarom zal
hct eenmaal triumfeerei'i over leugen en füvaling!

Eindelijk getuigt onze geschiedenis van geringen moed
en velc zívakheden bij ben, die als dragers der gc-
noemde beginselen moeten beschoriwd worden. BuitciÏ-
dien was er meiÏigmaal strijd in eigen boezem, cÏi ge?
lukte l'.et den vijand van GocÏ en zijne kinderen om hct
zaad der tweedracht onder onze Gemeenten te zaaien,
wacirdoor veel goeds verloi'en ging. Doch waai- we zicn ,
dat, in weerívil van dat alles, onze beginseleíÏ doo+-
werkeiï, zoodat begiiÏseloozeiÏ moeten wijkeü, en de
ki'acl"it van 't beg-insel, ook buiten onze geíneenten zich
in breeclen ki'ing laat gelden, daar prijzen we orÏzen
God, daar grijpen sve nie?iwen moecl, daar vinden we
den wortel van onze feestvreugde van heden. - Ko+nt,
geven we íiitdi'?ikking aan onze vrengde door een ge-
dccltc van oi'is nic?iw fqestliecl te zingcü, Co?ipl. í -3 :
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Laat nu 't feca!líed klinkeü,
Luide tot Gods eer;

Hij behoedd' voor ziiiken,
Hij redt telkeiis weei'l

Laat hístorie spreken
Van des Heeren díián,

En wij onbezweken
d' Oudc padcü gaan.

Tocn in donkerc aagíín
't I,icht scheün ?iitgedo'+fd,

Deea Goíls Gccst weer vragcn
Naar ívat was beloofd;

God, dii troost des hartcn ,
Hoorde 't smeekgebíid ;

Heeft in nuod en sinarkcü

S:ccds ziju vo!k gercd

Dank, Hcer, voor Uw W"aarhcid;
Ons zoo mild bedeeld

Voor des Geestcs klaarheid,
Voor íiaat Gij bcveelt,

Naar Uw wil fö hand'len,
Troiiwlijlc nííar Uw Woord,

Düet vol vreugde wand'lcn
Naar het zalig oord.
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Hoe kuÏnen, hoe behooren wij de daden des Heeren
te overdenken en te prijzen). Ziedaar, wat wij nog
hebben te overwegen, opdat wij eindelijk elkander tot
dat overdenken en zich verheugeÏ'i over 's Heeren daden
opwekkeÏÏ.

Verblijd en dankbaar zijn over Gods daden in 't alge-
meen, en over wat Hij OIIS persoonlijk deed, is naar
den aard des christelijken levens, geíjt het karakter
van hetzefüe te kennen. DOCII daartoe zijn noodig oog
en hart voor die daden des Heeren. Veler aandacht
is niet gevestigd op die daden ; men overdenkt aardsche
dingen. Velen zeís in onze dagen achten het voor
zich niet der moeite waaí'd om zich met godsdienstige
dingen bezig te houden. Dí-oevig, inderdaad droevigl
De mensch, die zich met God en goddelijke zaken niet
meer bezig houdt, verlaagt zich en verliest geheel zijne
hooge bestemming riit het oog.

Gelukkig, hoogst gfüikkig daarentegen de mensch,
die onder al de verdrietelijkheden dezer aaí'de zich weet
te verfüstigen iíÏ hetgeen God gecÏaan he.:t't, bijzoíÏder
toen Hij Jezus Cbrisfüs, zijn Zoon, als eeíÏ Redder der

L
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wereld zond, en in hetgeen Hij nog doet, waar Hij
Zijn Zoon aan en in ons openbaart. - Verblijdt gij
u i'eecís in dat lÏeil M. H.?

Ja, zeggen misschien sommigen uwer, daarover wel,
maar over het 5ojai-ig bestaan van l'Ïet Baptisme in
deze streken verblijd ik mij niet. Wij begrijpen u.
En sve l'iopen, dat ge daarin oprecht zijt voor God.
O0k voor de bijzondere waarlÏeden, die wij Baptisten
prediken en beoefenen, moet men oog en hart hebben,
om er zich over te kunnen verbeugen. Men moet de
dingen liefhebben, er met zijn hart in deelen, eer ze
ons eene oorzaak van vreugde kuÏÏnen zijn. - Hoe
liet zij, niemand beruste er in met te zeggen : ,,Ik zie
dit of dat, of ik zie de noodzakelijkheid van den doop
der geloovigen, of van het afgezonderd gemeentelijk
leven niet iiÏ." - Gel., het moet ons ernst zijn om den
wil des Heeren in alles te kennen, en Hij heeft ons
allen zijn Woord gegeven, opdat wij niet onbekend
zouden blijven met zijn weg en wil. Zien wij iets niet,
wat andere christenen wel zien, dan behoort ons dat
tot verdubbelden ijver in ons oi'iderzoek aan te sporen.
En den oprechten gaat het licht op ?iit de duisternis.

Als een ijverige wetensclÏappelijke onderzoeker iets
ontdekt heeft, wat hij niet kende, is hij verrast en ver-
blijd, en zal trachten op eeiÏ of andere wijze aan zijne
vreugde fücht te geven; zoo ook de christen, die
navorscht welke de wil des Heeren zij. Bij elke nieuwe
ervaring of verlichting des H. Geestes looft hij God. -
Zoo is het voor 5o jaren den broederen in deze streken
gegaan , toen hun de oogen open gingen, en zij gehoor-
zaam het licht volgden met betrekking tot Doop eiÏ
Avondmaal en het standpunt, dat de christen heeft iíÏ
te nemen tegenover het ongeloof en de ongeloovigen;
en zoo is het honderden na hen gegaan, die hun voet-
spoor gevolgd hebben. - Zij hebben zich verheugd
en wij verheugen 0115 ll0gi OVer hetgeen de Heere ons
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'l beJt gedaan eiÏ over het licht voor oiÏzen voet vet=spreid. Daarom zongen svc:
]'jaiil« Ilccr voor Ïfü W'íiíii'liciíl,

Oll!l ZOO mila licdceltl !

l

l
l

Maar die vreugde volgde op zelfverloocbening enstrijd van binnen en van buiten. Wie zich aan denwil des Heei'en onderwerpt, stelt zich tegen eigen wilen tegen deiÏ wil van de mei-ischen in 'talgemeen.Vandaar dat onze broedei's van voor 50 jaar en OO1%:geduÏ'ende dit tijdperk menigmaal spot, smaad en mis-kenning van ?mnne medebtirgeí's en vrcegere vriendenhebben ondervonden. Ei' behoordc moed en volhar-
diiig en vastheid in beginsel toe, om bij zoo ÏveinigtoegeiÏegenheid als men bij í'neiischen en medebroedersin 't geloo'í vond, volstanc'lig te blijven. Met eerbic«3denken sve aan c-lie broedei's en zusters, van wie crxiog iiÏ ons midden zijn, die in de lÏítte van ,den strijdgeweest zijn en 0115 den weg gebaand hebben. Achtenwij 't niet klein, dat een welbezoldígd eiÏ geécrd prc-dikant als Dr. Feisser was, alleen orndat hij God meergehooi'zaam was dan de menschen en de kerl«, als ?íÏetwai'e tot den bedelstaf gebraclÏt Ïvei-d ! Het schijiÏt onssorns toe, dat er in .het tegenwooi'dig geslacht al teweinig van dien heldeimÏoed onder de broedercn gezienwordt.

DOCII dit is lÏet, wat sve nog wilden opmerken : zalmen in de vi-eugde deelen dan moet men zich in densh'ijd begeven hebben. In 't Koninkrijk vaiÏ Chrisfüsgeldt onverbiddelijk algemeene dienstplicht. Ell regclis daar : op strijd volgt overwinning, op lijden vcí'blij-clen en op droefenis eene eeuwige vc+'troosting! Zalmen eens met de verheerlijkte en triumíeerendc Gc-meente lofzingen rondoí'n de troon van het Lam, Gel.,dan moet hier de strijd aanvaard, die aan een on-vooi-waardelijk gehoorzamen van den Heei- vei'bonden

l
W
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IS. Waarlijk er is kracht in het ware christelijk bcgin-
scl : geloof en gehoorzaamheid - kraclÏt in het leven
en kracht in het sterven. Dit svcrd onze ervariiÏg,
ook als wij aan de stervenssponde vaiÏ gelieföe broc-
ders en z?isters vertoeföen, die ons voorgingen in de
heerlijkbeid,

Gelieföe broeders, het betaamt OIIS de daden des
Heeren met vreugde en dankbaarheid te gedenken, niet
alleeiÏ op dezen «3ag, dieiÏ we alí' feestdag den Heere
Ïvijden, rnciar al de dagen onzes levens. DOCII dan
moet er beslistheid en volharding des geloofs bij ons
zijn. Wij moeten uit beginsel en om de eere Gods en ter
wille Zijner 'vVaarheid Baptistcn of gedoopte clÏristenen
zijn. De naam en lÏet lidmaatschap der gcmeente zegt
niets, als svï3 niet om een begiiisel des harten zijn Ïvie
en wat sve zijn. Het moet blijken, dat we Jez?is als
onzen Verlosser, die ons Gode kocht met Zijn bloed,
2.00 liefhebben, dat we Zijn wil doen met vre?igde. --
Zoo wil God, dat we feest zullen vieren en verschijnen
voor Zijn aangezicht. En zoo mogen we vei'wachteíÏ,
ciat Hij OIIS zegenen en sterken zal in den strijd tot
zegen voor velen csi tot cer van Zijn grooten Naam!

God zij geloofd, er is oiïder de gedoopte christenen
nog moed en zendingsijver ! - I-liervan gethiigen ?mnne
offcrs en daden, niettegenstaai".de zij in ons Vaderland
over het algeineen een zcer arm VOlk zijn naar de we-
Ï'eld. Niet allcen dragen zij de kosten van h?innen
Evangeliesatie-arbeid, welke niet gering is, voorzien
,crrootendeels in de behoeften h?inner Vooi'gangers, Ïnaar
helpen OOk Ïnede in de vei-kondiging van het Evangelie
onder Mohammedanen en Heidenen.

Broeders de zaak, die wij voorstaan en bepleiten is
heilig en zegeni'ijk ; Ïvij mogen er met vrijmoedigheid
den zegeiÏ Gods over afsmeeken en iinvachten! - Zij
)Ïet onze vurige begeerte om met geloovig gebed en
toewijding in de oude paden en in het oíide werk te
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volharden. God heeft ons menigen zegen ges«
en Hij zal ons tot in eeuwigheid zegenen!

Wie wil, trekke met ons ten strijdel Amen.
Onze slotzang zij de laatste 4 coupletten Ï

feestlied :

Uíve teedre )iefde,
Losser oi.i+ier ziel,

Toen de düod U grie[de
En 'tU bange vicl, -

Gccft ons nu te roeinen

Ïn ons kiüdei4ot,
Vader U te noemen

[leilig, líefdrijk God l

Kiiiílren zoo der vrijhcid,
- Als de Heer uíaakt vrij -

Schuwen kerken?trotschheid,
Pricsterhecrschappij ;

Oüder 't ooz des Hoeders ,
't Hoofd vau zijn Gcmeent',

Zijn w' ïn Hem als L?roeders
Door zï5n Geest vcreend.

Weg dau ijdele wereld !
Gcen geíneenschali meer !

Hoe g' u ook beperelt,
Wij zij+í voor den Heer ! -

Rceds met Hein begrave;í,
Leven ívij in Hem;

Bij dcs Geestes gavcn
Iloorcn svij zijn stcm.

Laat dit feest gefüigen
Van díe reiue vreugd ;

En terwijl w'ons buigen
In den Heer verheugd,

Ook de bede slaken

Tot den troon omlíoogi
Heer , blijf oiís bewaken

Met uw Vaderoog !
l
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