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Ï)e geoeraliteit vaQ 'het abegiogel
Gedoopte Christeqen,

'Referaat op de in 1898 gehouden Unie-'Vergadering
door N. v. BEEK.

aer

I5e eisch van kortheid ontzegt föij eene langs
inleiding tot de behandeling vhn míjn onderverp.
Toch zij het mij vergöd een enkel wóord er aante laten- voora'f -gaan.- (Iet ZOII n.l. voör soüÏmi-
gèn 'uwer noódig kunnen zijn ómtrent de keuze
vän dat onhollandsche *oord, generaliteit, eenige
ïekenschap af te leggen, en voor anderen zal
misschien verklaring van hetzelve gewensclit zijn.
Met dit laatste beginneÏi wij en merken op, dat
het woord in onze gewüne Hollandsche taal be-
teekent, ,,algemeenheid." ]fötusschen doet ons
woordie ,,algemeen" hoofdzakelijk aan wijdbekend
en wijdverspreid zijn van iets denken. Het door
ons gebruikte woord drukt meer bepaald den
aard, het karakter van een ding of zaak uit,
en juist uit dat oogpunt gebruikten wij dat vreemde
woord om heti beginsel van ons gedoopte Christe-
nen te laten uitkomen. Dit zal, naar ik hoop,
genoeg zijn om u te verzekeren, dat niet de zucht
naar het vreemde of een air van geleerdheid mij
tot gebruikmaken van bedoeld woord geleid heeft.
In de overtuiging, dat alles wat wij op ons ga-
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bietl spÏeken of schíijven, zoo behoort te zijn,
dat er practische leering gegeven en nut door
gesticht worde, heb ik mij daartüe beijverd, ho-
peííd, dat hel mij eenigszins moge ge!ukken.

fü líjfspreuk van den grooten pioníer eÏ lïelíl
in de Chr. zending, W-ilLiam C'arey, was:
,,Verwacht veel vagg-God en onderneem veel met
God," en wie den füepen zín dezer woorden eenigs-
zins heeft gevbt,avbt, heeft ook voor zich iiet geheim

de kracht der Bantisten. pn yqn allr;ontdekt vanan de kracht der Baptisten, en v';n alle
Gods ín 't aföemeen.kinderen Gods ín 't algemeen.

Doch gelijk een mensch, die als kind den
vollen wasdoín nader komt en meer zslfstaiídig
iÏi het leven gaat optreden, ook aan meer ver-
zí:íekingen en beproe-vfügen onderworpen wordt,
zoo is 'took den Bapti;ten gegaan en gaat het
nog iedere gemeente3 onder hen. Wij' hebben

bij ondervinding, welke ver-}Ïst meest allen wel bij ondervinding, welke ver-
anderingeíi er onwillekeurig ontstaan, en in welkanderingeíi er onwillekeurig ontstaan, en in welk
en geheel andere positie eene gemeente komt,-en geheel andere positie eene gemeente komtj-
die van een klein, vertrouweliik broeílerkriníyíitipklein, vertrouwelijk í6roederkringetjei
dat zich zoo hier en daar iu een kamer afzo'n:
derde, opgroeií; tot eene betrekkelijk of geheel
groote georganiseerde gemeente. En die ;eraíí-
deriÏÏg heeft dan niet- alleen van binneÏi uit,
maar ook vanvan bíÏiten af p]aats. In den regeÍl

door aanhanzers en leden van anílíirpworden wij door aanhangers-en leden van andere
kerken als eene vreemde, van het gewone chris-
tendom afwijkende se c te beschouívd en behan-
deld, met welke meiÏ o€ niet rekent of voor welke
men niets dan een schijnbaar medelijdend woord
over de onnoozele aanhangers van di-e secta over
heeft, en niet zelden past-meii den verachtelíjken
naam ,,wederdoopers" op hen toe. Zelfso de
uiterst humane -Dr. Gunning kon in zijn ,l)ro-
testantisme in Holland" in zijne waardeerende
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Nu ter zake. Het is, naar ik vooronderstel,

ons alleÏi wel bekend, dat de BaptísteÏi onder
het christendom en tegenover het kerkeiidom in
ons land een geringe, iíi vele aÏidere landen der
wereld een hoogst belangríjke beteekenis beko-
men hebbeü, en zulks niettegenstaande zij bijna
bveral van hümíe eigene medeburgers veracht,
bespot, soins ook vervolgd en niet minder benijd
zíjn geworden. En nochtans breiden zij zich nog
steeds uit en hun geduchte invloed, op 't gebied
van in- en uitwendige zending, wordt schier tot
aan de einden der aarde gevoeld. Ieder die de
geschiedenis der zending in onze eeuw beeft
overwogen, zal voor hetgeen we zeiden geen ander
bewijs behoeveÏí, en anderen üíogen beginneÏi er
hun aandacht meer op te vestigen, Wij laten
dit düs bij eene bloote verrnelding en constateeren
síecbts wat voor ons een feit gewordeí» is, ten
einde üns niet te wijd op dat breede veld te be-
gBVení

Vragen wij, waardoor de Baptisten zich krachtig
betoond hebben en hnnne beteekenis en invloed op
christelijk gebied ZOO toegenomen zijn, daÏi moet
ons ahtwoord zijn: Allereerst en boven alles,
mijne 5roeders, deed dit de hun geschonken wün-
derbare, genadige hulpe Gods. En hfüp van God
verkregen- hebbende, siaan zij tot op dezen dag.
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'beí'tibrijving van de Baytisten of Gedoopte ChriMèa-
'ueÏí, niet nalaten hen als eene gezindte-van vreem;-
den bodeín, 'en dús al's ntet in Neder)and thuis
'behó6rende @}ant, te be'sctÏouwe'n. De geleerd;
'schri)ver hfö dit oók eveneens op het"geheele
protestantisí'e fün'nen toepassen, aangezi;n ook
dit 'niet, eÏí Ïnisscbien nóg -miÏider dan het Bapf
tisíÏíe, op Hollands bódeni is ontsproten.

Bij de s'Uörke úítbreidiíig en ontwikkeling on-
zer geíÏíeenlen iii vele lanílen, terwíil ook de tiidzer geíÏíeenlen in vele lanílen, terwijl ook de tijd
'het zjne doet om aan ons yewonÏí tp rlnpn whv-bet zijne doet om aan ons gewoon ote doen wo'rf
deíí, koínen wij ongezücht voor de vraag te staan,
welke verhouílÍng -wij in acht hebben"te neinen
tegenOVet' andere Protestantsche kerkgenooíschap-
pen en vríje gemeenten, eii füjzoiider tegenov-er
geloovige belijders van Christus in die kerken.
Die kerken zelf verschillen onderling veelal in
niets dan in naam en traditie en sotn-migen ook
in leer. In de practijk van het gemeeritelijk of
kerkelijk leven kunnen zij, except"eenige vrij'e gef
meenten, zusterlíjk naast elkander staan en-leden
van elkander overnemen, zonder dat eene bepaalde
belijdenis of de doop herhaald behoeft te w'orden.
Daar is dus nog -eenige ineensmelting van de
meesíe dier kerken of gezindíen, welke haar diep-
sten grond heeft in den zg.n. kiiiderdoop, dien
men ívederkeering vaÏi elkander erkent,'alware
die handeling ook door een verloochenaaar van
Cíod eíí zijn woord verricht. Zulk eene samen-
sínelting met andere kerkgenootschappeii is voor
de Baptisten eenvoudig onmogelijk:'dewijl hun
doop nÍet geldt voor andere kerkeíi en zij'weder:en 'z,s3

A

»

l

keerig ' de besprenging of begieting, naar kerke-
lijke wijze, Ïíiet aís (IOOP kunnen erkenneü,
afgezien a nog van de personen door wie of op
wie de handeling werd toegepast.

Desniettegenstaande is toch reeds de tijd daar, '
dat men begint onze gemeenten op eene lijn te
plaatseÏi met andere kerkgenocitschappen. Ja,
zelfs van onze zijde geeft men daaríoe soms wel
aaÏi!eiding en misschien gevüelt men er iets stree-
lends in, In het orgaan van den Duitschen bond
onzer Gemeenten bemerkte ik, hoe men daarin,
van zichzelven sprekende ter onderscheiding van
andere gezindten, meermalen de uitdrukking
,,unsere BeÏíennung" bezigde. 'tWas zekerniet
zoo kwaad gemeend door den oüden, trouwen en
beginselvasten redacteur van bedoeld blad, maar
tofö in gedachten protesteerden wi). En hoe
het in dat opzicht met onze Engelsche Gemeen-
ten, met huíi iaktiek van open comnnunie gesteld
is, beboeven we hier Ïiiet breedvoerig te bespre-
ken, Dit síaat bij ons vast, als ons verschil
van andere kerkgenootschappen slechts in eene
,,Benenni'ing" of tíenaming bestaat, dan doen we
bet best onze Gemeentetjes op le doeken en ze in
grootere kerkgenootschappen te laten inlijven,

Maar, waarlijk, er is veel meer, geheel iets
anders dan een naam, dat ons van andere kerk-
genootschalipen scheidt! Namen zulíen verdwij-
nen en vergeten worden - maar wat ons scheidt
en doet scheiden is een diep in het christelijk
leven ingrijpend practisch beginsel, dat grociteÏi-
deels uitdrukking vindt iu den doop of er deor
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geldt niet slechts voor ee%e.afgespiegeld wordt en eeuwig is. En dit beginsel
. gemeenschap, diemen Baptistiíích noemt, maar is Aet beginsel voora[le christenen, voor de gejáeele gemeente of het

Hccbíbupt íícnaam van Uhrisíüs, tot hetwelk wi;
meenen, dat alleen behooren, die zich door Jezusverlost weten en Hem waarÏíj-k =lÏ;fh;bÍ'en,"'in"welk kerkgenootschap zij zich-n"og,=-l:oe'::r'keer"d'-- -JA haih6í.uuuts{jrlap ZIJ ZICII nC}g,zulks ook te achten is. b)iiyen í-inis, b)ijven ophouden. Onsdoopbeginse), ons practisch gemeentelijk beginselis het beginsel der Apostelen en der N. Testa-meÏítische Gemeente in 'haar ontst-aan-,: isadus"'Ä'ed

aarde,beginsel der geheele Gemeent:;---God: 'op'of het is niet waara gebanílhaafd te worden! -
rl:-1 ="Zie daar, wat wij in de--e;rste plaaís'be""doel'en
met de generaliteit Van On8
raliteit te kennen en ons beginsel. Die gene-

te erkennen achten wenoodig, allereerst voor de -on-ze-n=aom":'n"ee'ne"gezonde verhoudiÏíg tegenover -and-ere -Chri:tene'n
te staan. De doop met het daarÏn-Q;rvatte"e;
uitgedrukte geloofs-' enen leveÏisbeginsel is niet

der Baoíípten. mas»r ic Anr--slechts baptistisch of aer Bapíípten, maar is door
den Heere Jezus aan de geheele gemeeÏite gege-

zal metven of bevolen. En hos het-nu""-gaan'die Ohrístenen, díe deii í'loop en OnS gemeentelijkbeginsel í?íiet aanvaarden, daarover líebben u'ii
Ïiiet te oordeeleii, dat zal Goí'l aover líebben u'ij

doeii.

Het is geene ze)dzaamheíd -in -d-e=]aaatste jareíi,dat persoííeíi en ook Christenen vaii kt'rkgenooíschapvíírwfösplím o,, A:* ----l-" " ' "verwisselen, eÏí dit geschiedt menigmaal om zeer
verschillende redenen, maar degenen, die üit
andere kerken als geloovigen tot onze GGemeenten

#(.

overkomen, behooren wel te weten, waarom füj
het düen. Is hünne beweegreden hoofdzakelijk
de wensch üm in een, naar hunne schatting,
beter kerkgeiiootscbap over le stappen, en niet
uitslüitend om een vaisch kerkstelsel en on!aijbelsch
beginíiel om des Heeren wil te verlaten, ten einde
het bijbelsch, generaal begiiisel der Gemeente
met hare aangewezen instellingen te aanvaarden,
dan zullen noch zij zelve, noch zal de Gemeente
er veel genot van hebben.

Het groote verschil, de niet te overbruggen
kloof füsschen de kerkgenooíschaplien en hunne
beginselen en onze Gemeenten en hare beginse-
len, vatten we nog iÏi eenige hoofdpunten, bij
wijze van tegensteílingen, samen.

-ï, De meeste kerkgenootscbappen erkenneü
in begiíisel, iíi verband met den z.g.n, kinder-
doop, een Christendom, dat doür natuurlijke
voortpíantíng ontstaal even als Abrahams xialuur-
lijke nakomelingschap. Immers de zuigelingen,
kinderen van geloovige ouders, worden leden vaii
Christi gemeente genoemd (zie het forníulier
bij den kinderdoop). - De gedoopte Christenen
daarentegen houden volgens hun begiiísel alleeÏi
ínet de we«lergeboorte door het geloof in Jezus
C'hristus rekening.

2, ïíi de leerstellingen der kinderbespren-
gende kerken geeftr men eene voorstelling van
een verbond Gods, dat zijn oorsprong zoü hebben
iii Gods verbond met Abraham en zijn zaad;
tersvijl de gedoopte Christenen, hetzij calviÏíistisch
in opvatting der leer of niet, alleen een verbomi

l



j
l

10
1l

l

l
l

l

l
l
«
l
l

l

«
»

Gods kenneri, dat gegrond is in Christus en zijneze}fofferanäe aan het krüis, waarin Goá alfön,
die in Christus gelooven, zalig maakt en a)skiÏídereÏí des N. 'V. aanneemt.

8. In de kerken worden wel leden aangeno-
men op eene soort belijdenis, maar die voorafgeíeerd eti in 'tverstand geprent is, zonder opbekeering en een hartelijk -geloof in Christü-siillen nadruk te leggen; terwijl díi gedoopteChristenen alleen zich-bewuste, füslist geloovigebe)iiders des Heeren, die zulks geheel uit eig;nkeuze doen, als leden van 'sHeeren Gemeeríte
erkeníien en tot den doop toelaten.4. In de kerkgenooföchappeii wordt weinig
of geen tuí,ht uitgeoefend op de leden, zelfsworden onbekeerde predikers-toegelaten en ge-kweekt; de gedoopte-Christeíien daarentegen stel-len allen onder tucht, die haar beginsel-in hun
wandel verloochenen en doen uit hun midden
weg, die onboetvaardig zijn en blijveÏi.Ziídaar dan de hoofd-afwijkingen, welke nietvan bespiegeLenden, maar van-ernstig practischenaard zijn.

Die afwi3kingen besíaan echter minder of soms
in 'tgeheel niet tusschen ons gedoopten en an-dere geloovige bbíijders des LleereÏi, íiie krachtens
buiíne «ipvoediiig of üit onkunde of om wslke
reden ook iii een der kerkgeiiooíschappeií blijven
of er aan helpen voorlbouwen. Neeii, waar weheÏí ommoeten, daar reiken we elkaiider fü de
tneeste gevallen de broederhaÏid, spreken metelkander van hart tot harÏ over de zaligmakende

li(

genade Gods, ons fö Christus geschonken, in
welke wij oÏis gemeenschappelijk verheugen. Dit
behoort o. i. ook van oiíze zijde hoogelíjk ge-waardeerd te worden.

Wij Baptisten voeren praí,tisch uit, wat deovertuiging iÏi de harten van vele, zoo niet Van
alle geloovigeíÏ is. En terwijl zii, gebonden door
hun kerkstelsels en kerkelíjke reglementen, niet
kunnen uitvoeren wat de overtüiging van hun
hart is, bewegen wij ons in de vrijheid om te
doen wat OllZ8 Heer en .Koííing wil eií wat debegeerte van ons hart is.

Laat ons ongeveinsd, vurig liefhebben en dit
aan alle kinderen Gods betoonen, die nog nietzien wat wij zien en nog niet van hun kerk-idee verlost zijn of van derzelver tradiiie kuÏiuen
afzien. Ten einde iets güeds op aÏídere, naar
ony,a overfüiging dwalende broeders, uit te weÏ-ken, moeten we harten winnen, eu waar dit
geschiedt, blijkt het vaak, dat men iii beginselniet zoo ver van elkander staat als men vermoedde,

Maar, zoo hoor ik mij tegenwerpen, die valschebeginselen en schadelijke practijken, waarin diebroedcrs nog voortlevei5 inoeíen- die riiet bestraft
en met kracht weerstaan woi'den? - Ongetwij-feld, maar o, het is zoo zeer verschillend hoe
meii het doet, of men lien tegentreedt Ol) mees-
terachtige, gevoellooze, secíarische wijze, dan ofer bij ons zijn iiiiierlijke ontfertningeii, nederigheid,
geduld en knechtsgeslalte. Wij hebben onsonxeroeping bewust te zijn tegenover dwalende en
meestal mísleide bloeders en zusters, Laat dqt,

I
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wat in het hart woont en waarin alle kinderen
Güds het eens zijn en deelen, steeds op deíi
voorgrond staan,íaan, laat dat een vrije beweging

het zal krachtíger worden, tosnemenlíebben en het zal krachtíger
en aanleiding geven, dat veleianleiding geven, dat veler oogen opeÏi gaan

valsche leeringen en practijkeü.voor

De liefde is de -sterkste-macht. En de waar-
heid moet in )iefde betracht worden. (Efez. 4 :l5.)Eíi de ontwaking en ontfüiking van geestelijkleven, die daarop volgt en de ge;stelijkegemeen-schap onder geloovigen van v;rschillende kerk-

genootschappen, is ontegensprekelijk in de tweedehelft dezer ten einde-spo-edende eeuw heerlijkgezien geworden. Daarüit is voortgevloeid eeiíeheilzame worsteling op kerke]ijk gebíed, en deBaptisten hebben -er -hunne sterke uitbreiding
in verschillende laííden der wereld feitelijk aan
te danken. Ons beginsel prijst zich aan bij alleverlichteconscientiën-der kinderen Gods; ja-, hetis in der daad algemeen in het geínoedsföven
der waar)iik verlosten. waiít de füei»ste grnnr}waar)ijk verlost';n, waüt de dföpste grondvan hetzelve is: geheel verloreíi, dood zijn-, watzich zelf aangaat,-maar zalig, levend, wat Ohris-
tí.ís voor en in ons betreft,

Maar Ïíiet alleen het gemoedsleven van de
meeste nog tegenover ons staande Christenen is
in overeenstemming met oÏxs beginsel, ook vcr-standelijk moeten -zij onwillekeurig ons beginseltoestemmen en bevestigen. En drkwijls sp';ekeneerlijke lieden het uit: ,,De Baptisten hebbeÏivolgens dím Bíibel met hun doopaen gemeente-lijk standliunt -gelijk." Het is-u, althans den
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meesten onzer, wel bekend hoevele geleerden van
Ïiaam dezelfde verklaring geven van de tekstendes N. Testaments, die ons beginsel rechtvaar-
digeÏí, als wij ze verstaan, terwijl ook de na-vorscbingen in de geíichiedenis des christendomsaílen in ons vooráeel uitvallen. Wie daarvan
tíewijs wil hebben, verwijzen wij naar verschil-lend; geschriften, die over onze beginselein han-delen en steeds'gemakkelijk door ieder belaÏíg-
stellende te verkri5gen zijn,

Laat ons eindelijk nog door 'tstellen van
eenige hoofdpünten van overeensteínming OnZerbeginselen m'et die van de Christenen in 'talge-
meen, de generaliteit onzer beginselen aantoonen.l.- Alle gedoopte Christenen belijden JezusChristu alíi"den'eenigen bewerkt,r fö oorzaakhunner zaligheid, en -dat kenmerkt alle geloo-
vigen.

"2. De gedüopte Christenen erkennen de H.Schrift als d-en eenigen authentieken grond van ge-
loof eu leven, en dat doen alle vme Christenen,terwijl zulks aeen algemeen proteslantsch beginselis, al wordt het -niel ovearal en altijd door de
protestanteii gehaÏidhaafd.

gedoopte Christenen ijveren overal
de wei'eld zijn, voor persooíííijke ge-

8, De
g'aar ze in de wei'eld zijn, voor
wetensvrijheid, om iiaar- eigeii overtuiging God
te dienen en te aanbidden, zooals ieder zich naar
het Woord Gods geroepen acht - dit beaamt
ieder rechtgeaard Christeíí.

4. De -gedoopte Christenen ha;idhaven hetaÏgemeen pr?estersclÏap der geloovigen, zonder d,e
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bijxondere ambten en bedieningeÏi in de geÏneente
te miskennen, - dit is ook een algeíneen chris-
telijk beginsel.

5. De gedoopie Christeiíen erkennen alleen
Jezus Christus als Hoofd der Gemeente, die alleen
recht }ieeft over haar te heerschen door den H.
Geest, zoüdat geeií wereldííjke üÏacbt daar tnag
gelden. Welk oprecht Christen s(emt in begiíísel
daar niet mede inP

6. De gedoopte Christenen belijden en trach-
ten voor züo veel in hen is te handhaven, dat
de Genaeente Gods uitsluitend door ware geloo-
vigen gevormd wordt en uit die alleen bestaan
iÏíag. Hoe er in de kerken vaii afgeweken is,
tocÏ blijft men in ideaal hieraan vasthouden,
(zie o. a. Art. XXVII der belijdeíiis des geloofs
der gereformeerde kerken iii Nederland) en alle
waarachtig bekeerden ijveren er nbar, hoe ook op
verschillende wijze.

7, De gedoopte C'hristenen laten over het
algemeen alleen gedooliteÏi tot het Avondmaal
toe. Ook hierin verschillen zij niet van andere
christelijke gezindlen, en het allerminet van ern-
stige Christenen, die allen den doop, of dat
wat zij voor doop houden, als eisch 'gtelleii voor
hen, die tot de tafel des Heeren Ïiaderen.

8, En eindelíjk is het een bijna algemeen
gevoelen onder de Christenen geworden, dat alle
belijders des Heeren krachtig behooren mede te
werken aan de predikiÏíg des Evangelies oníler
alle volkeÏí, door middel van de zendiiíg. Hieföij
staan de Baptisten io de voorste gelederen, Of

l

r

'behoef rk de name'n in gedachtt'. 'te roe'peh 'va'íÏgeds
'Chde helden .en pioniers der 'Chr. zending in onzeeeuw - aals aWilliaÏn C2arey, Adoniram Judson€

George Dana, Boardman en den oiis 'welbekenden
Holman Bentley - ,,de 'Oarey vaii de C'ongo"
- allen besliste Baptisten, wier namen op zerï-
diÏígsgebied vereeuwigd zijn. De zending is de
schooüsfü kroon en de edelste roem der Baptisten.

Ten slotte wijs ik u nog op de chrFstelijke
lectuur oiízeÏ dagen, Dat er veel uit de Engel-
sche taal overgebracht wordt voor oÏís voík is
een bekend feit; miÏider algemeen bekeÏid zal
het zijn, dat veeí van die lectuuÏ oorspronkeíijk
uit de pen van Baptisíen gevloeid is. Dit valt
op te merken zoowel in boeken als in christelijkí.
bladen. Laat ik slechts de namen van BunyaÏ'5
Spurgeon, Pierson en F. B, MeyeÏ noemeu en
wíj hebben zeker vier van de grootste en inv)oed-
rijkste mannen op 't gebied van christelijke lec-
tuur ons voor den geest geroepen.

Wij roeinen daarin niet, want er zijn ook ona
der aiídere richtingen vele origíneele en getrouwe
manÏíen, die de menschheid met hunne penne-
vrüchten van dienst en teÏi yegen zíjn,- Wij
makeii alleen van het werk van Baptisten mei:
ding, üm te laíen uitkomen, dat hun arbeid de
aandacht trekt en hi.inne woorden weerklank
vinden iri de harten van vele di'iizende niet?Bap-
tisien. EÏi dit dient mede als een bewijs voor
de generaliteit der begiÏiselen van de Baptisten
onder de Christenen in 'talgemeen.

Moge dat heilig beginsel maar steeds duidelij-
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'ker en ki'achtigör in ons leveii praütische uit-
drukking vinden, zao dat het altijd müer onder
de gedoopte Christenen blijke, dat hun oüde
Ïnensch met Christus gekruist eÏi begraven is,
en dat zíj diensvolgens ook naar den geest met
Christus zíjÏi opgewekt, ten einde in nieuwigheid
des levens te wandelen. Dan zal ook door hen,
dat, wat het ver!eden slechts heeft voorbereid,
in de toekomst in vervfüling en tot volkomen
wasdom komeíi, IEn zij zullen door het hand-
haven en naleven van liunne beginselen immer
meer waardeering, meer geloof en meer onder-
werping winnen, tot verheerlijking van Hem, die
ons door zijn Geest bijbelsche Christenen ínaakt.
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Dat zij zoo. I
I

Kindren zoo der vrijheid,
Als de Heer maakt vri5 -

Past geen ijd'la trotschheid,
Priesterheerschappij ;

Onder 't oog des I-ïoeders,
'tHoofd van zijn Gemeent',

Zijn w' in Hem als broetlers
Door ziin Geest vereend.zï3n
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