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dag of tien voor zijn verscheiden, was het hem duidelijk
worden, dat zijue taak hier op aarde was afgewerkt.' Van
toen af was zijn leven eerie stille -mar plegtigo en heilige
voorbereiding om Hein te ontmoeten, Hem van aangezigt
tot aangezigt te aanschouwen, die bier op aarde het leven
van zijn leven, de kracht zijner kracht was geweest, — J ez as Christ u s. Mag onze geest hem volgen binnen dat
• heiligdom, waar het onbeschrijfelijk teeder en vriendelijk oog
zijns Meesters voor het eerst op hem gevestigd was ? Zijn wij
in staat iets te gevoelen van hetgeen er in dat harte moet
zijn omgegaan, toen hij in dien blik de ziel aanschouwdo van
Hein, Ivien hij hier op aarde aanschouwd had in het geloof?
En nu . . . llij rust op zijne slaapstede ; hij heeft den
goeden strijd gestreden; hij heeft het geloof behouden ! Zalig
zijn de dooden, die in den lieer sterven van nu aan.
Zijn ligchaam moge slapen in den schoot der aarde, het
ligt daar veilig, want de lieer heeft ook het graf geheiligd.
In den blijden morgen der opstanding zal ook dat in verderfelijkheid gezaaid ligehaam, in onverderfelijklieid worden'
opgewekt. Ik denk ann zooveleu, die ook hunne dierbare in
den Heer ontslapeneu hebben ; wat een troost, dat zij niet
voor immer zijn weggegaan, maar slechts eenigen tijd, wie
weet hoe kort, voor ons, den pelgrinistat op zijde hebben
gezet en den pelgriniswantel van de schouderen hebben geschud. Zijn zij ginder niet zaliger, en worden zij daar niet
beter bewaard dan bij ons? De zalige verwachting des eetiwigeu wederziens lenige onze smart !
De leeraars nu zullen bliuken als de glans des uitspansels, en die er velen regtvaardigen, gelijk de sterren, altoos
en eeuwiglijk.
Zutphen,

•

G. F. GEZELLE MEEIWURG, de Zoon.

Februarij 1863.
De beperktheid der beschikbare ruimto, veroorloofde mij niet
om anders, dan in eenige groote omtrekken bet leven mijns tmeder
beminden Vaders to schetsen.

11ANI)51,INGEN VAN HET PROVINCIAAL KE1tKBEWM/11 BIJ li1T EXAMEN VAN DEN CANDIDAAT
.1,C. VAN IZA A LTE. OORSPRONKELIJK MEDEGEDEELD
IN 11 WI"I'IJDSCHRIFT »DE REFORMATIE."
fir.•41,411.:K NA DEN AFLOOP VAN HET EXAMEN.
Preses (Ds. v an K o o ten van Dordrecht) verklaard. iu ;Awn der Vergadering, dat wij op het examen bekwaam
44ittit•I 'en alzoo toegelaten waren, doch tevens dat Zijn
in ninon der Vergadering, mij moest vragen, of ik wel
.1•aartoe ik mij nu verbinden zoude; waarop ik hem
1:..4.1t, :mend nntwoordde, en voorts zeide dat ik ook niet
,&t d•t ik iets anders moest onderteekenen dan de formalattis uu tenigheid, en eenen eed afleggen tegen de Simonie.
I l't4e,e4 verklaarde mij, dat ik mij ook moest verbinden
kou de wetten van bet Kerkbestuur, en vroeg nf ik dit op11 tin in getnoede konde doen? Mijn antwoord hierop was,
dx1 ik too tuin als oenig ander student al die wetten kende ;
dat ik mij evenwel aan deuzelven wilde verbinden, (Pierian* &to wetten toch niets konden bevatten tegen de ge,tx.f•ifernitilieren, on het uitwendige mij minder van belang
Iuev ; echter tevens de vrijheid behoudende ow.
naderlilind iets in de reeds bestaande wetten, of die
volg gemrinkt zouden worden, vond, dat tegen mijne overtui pig streed, to kunnen protesteeren, en bijaldien mijne be'virtu niet uit den weg geruimd werden, mijn ambt te
konnen nederleggen, hetwelk toch een natuurlijk regt was
ïvirt
Ds. 1' luigers (van Leyden) vatte het woord op, met
Inc t4) voegen, dat hier dusdanige voorwaardelijke en
rwillkelde belcften niet werden aangenomen ; maar dat
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men rond moest handelen, en zoo spreken als men het wezenlijk meende; en dat het bier de groote vraag was, of ik
met den geest en de strekking van de nu bestaande Synod°
overeenstemde; en dat men daarbij niet zoo zeer dat stelselmatige moest in aanmerking nemen (naderhand konde ik dan
wel eens zien waarin de formulieren overeenkwamen niet de
Bij belleer), dan wel den waren geest van het Protestauti sme.
t
Ik vroeg of dan de besluiten der Synode tegen den onderlingen baud van vereeniging streden, waarop de Praeses mij
antwoordende, vroeg of ik mogt en konde veronderstellen,
dat door eenige kerkelijke Vergadering iets tegen deze formulieren besloten was? Hierop gaf ik ten antwoord, dat,
indien dit niet zoo ware, ik mij gereedelijk durfde te verbinden, steeds het bovengemelde natuurlijk regt van ieder
mensch behoudende. iJs. PI uigers vroeg inij nog bij deze
gelegenheid of ik ook, nu maar zoo stil teekenende, mij
zocht in de Kerk te dringen, zoo als Ds. Sc Ii o 1 te had
gedaan, om dan, zoodra ik er in was, gelijk hij, de Kerk
in rep en roer te brengen ? Waarop ik verklaarde voor God
te kunnen betuigen, dat het mijue innige begeerte eu doei
was menschen tot het geloof in J ezus Ch rist us te bewegen, daar ik doordrongen was • van de overtuiging, dat dit
geloof den mensch alleen weder tot God kan brengen, en
het eenige middel ter zaligheid is. Nadat men nu nog eeuige
oogenblikken er op aangedrongen had, dat ik in dat geval
eerst kennis der wetten moest hebben, eer men mij tot de
belofte kon toelaten, en ik daartegen ingebragt had, dat
men wel wist dat geen student, zijn examen afleggende
immer kennis dier wetten bezat, liet men ons buiten staan.
Na mijne terugroeping verklaarde de Praeses, in naam der
Vergadering, dat men zwarigheid vond om i mij toe te laten
tot het afleggen der belofte, wegens zelfs beledene onkunde
in de wetten; maar dat ik op de volgende Vergadoring of
later, .zoo ik wilde, konde terugkomen mn de belofte af to
leggen, zoo ik na gedaan onderzoek mot die wetten instearde..
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dat, indien het waarheid
!limp was dit mijno verklaring,
der
leden
verklaard
had, dat bij do bewn g, zoo als eon
flange* win & Kerkbesturen de formulieren van eenigheid
unmet) warden met het v oo r zo o ver zij met Gods Woord

oVilVeIlkomen, maar niet o mdat zij dit doen, dan konde
en wildo ik de belofte niet afleggen, en begeerde alsdan ook
gren Predikant in hun Genootschap te zijn. Terstond zeiden
h:e r oe eenige lleeren, dat hier over deze zaak aldus niet
gezegden
ge.proken was, tegen welke ik mij beriep op
71 I],z, PI uiger s, boven reeds vermeld, die wel dezelfde
«oorden niet gebezigd had, maar niettemin hetzelfde had
getegd, waartegen men inbragt, dal dit slechts Rene persoon lm" redeneering was, en dus niet aan te merken als iets,
inn door de Vergadering aangezegd, en dat er derhalve als

gene gevolgen uit of te leiden waren. Daarop
goig ik voort met te zeggen, dat indien het waarheid was,
r‘rit tlt Praeses gezegd had, dat door geene Kerkelijke Ver,lering iets besloten was tegen de formulieren, ik dan tercuret gereed was om de belofte af te leggen. Hierop voegde
Prarsis mij toe, dat ik op een zeggen van ZEw. niet ter
enderteelmfing kon overgaan ; en op het •antwoord van mij
dnt ik toch hem als Praeses diende te gelooven, zeide ZEw.,
Int dit slechts eene persoonlijke redenering of gezegde was,
"mm het mij mud iii naam der Vergadering was aangezegd ;
dot!) deze verklaring was in derzelver mum] »dat ik niet
weld weggestuurd wegens onkunde, gevoelens, of iets permaar dat ik, vóór ik toegelaten konde worden tot
het afleggen der belofte, de wetteu moest onderzocht hebben."
Ik hier tegen iubragt, dat van niemand dit gevorderd
nerd, zeide men mij, niemand had nog onkunde daaromtrent beleden, en niemand had zich zoo voorwaardelijk en
dubbelzinnig uitgelaten. Hierop gaf ik te kennen dat niemand er zoodanig naar gevraagd werd. Vooits aan de Vergndering vrngende naar de reden van deze bijzondere handelwijzo ten aanzien van mij, is mij geantwoord, dat men

...
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volgens den aard der liefde niets dan alles goeds ran mij
konde denken. »Dan spijt het mij," was mijn antwoord,
»dat ik hier zoo partijdig behandeld word." Algemeene toomu
en ontkenning vonden daarop plaats ; en terwijl de Vergadering volhardde bij den gedanen eisch, vertrok ik, haar to
kennen gevende, dat ik over de zaak zoude nadenken.
Kort daarna ging ik, op aanraden van Prof. Clarisse
naar 's Gravenhage, om den aldaar aanwezig zijnden President del. Synode, DonkerCurtin s, het. gebeurde te verhalen, en tevens nogmaals aan te dringen op de toelating tot
onderteekening van het onderteekenings-formulier op de gewone wijze Het gebeurde verhaald hebbende, gaf ZEw. mij te
kennen, dat men met mij niet anders konde handelen, char
ik bekend was als behoorende tot die klub, welke zich op
de Academie had gevormd, die terstond nadat zij in de Kerk
was, alles in rep en roer stelde. Van dit gesprek is mij steeds
deze uitdrukking, door Z14-3w. gedaan, als zijnen geest kenschetsende, bijzonder bijgebleven, te weten : »Predikt wat
gij wilt, maar laat ons ook prediken wat wij willen, maar
gehoorzaamt de wetten." raw. evenwel vond het goed, om
alle beroering verder voor te komen, dat men mij op de
gewone wijze toeliet, en zond mij naar den Secretaris S 1 11 it e r, (nu overleden) met vermelding van dit zijn gezegde.
Deze konde evenwel daar verder niets nap doen, zooals hij
zeide, maar bleef aandringen op het onderzoek der wetten ;
en voor het overige had ik een gesprek met ZEw. over het
leerstuk der voorverordinering, en over de voldoening van
Christns Jezus aan de wraak vorderende geregtigheid
Gods, waartegen ZEw. zich heftig aankantte.
Een igen tijd besluiteloos verkeerd hebbende, werd ik door
het lezen van hetErnstig on biddendWoord,enz.
van Mr. A. Capadose, ten volle overtuigd dat het hedendaagsch Kerkbestuur in beginsel, strekking en werking
Anti-Ger eformeerd is, strijdende tegen do eer van den Ko-

der Kerk, en schendende de regten der gemeente.
drong mij tot onderzoek der wetten. In Augustus meldde
pit
mij weder bij de Vergadering aan, zonder bepaald voornemen, alleenlijk wel wetende dat ik mij niet aan de bestaande orde van zaken mogt onderwerpen. Al biddende tot den
Were om Zijne leiding, ging ik derwaarts. Binnengeroepen
sijnde, lokte men inij door een »Nu Mijnheer ?" tot spreender ken nit, en gaf ik te kennen, dat. ik de wetten had
inch t, en dezelve niet onvoorwaardelijk konde onderteekenen,
(.111 reden ik er gevonden had, aan welke ik niet zoude gehoerzamen, hetgeen ik mij gedrongen gevoelde haar te
1. rime') te geven. Men gaf hierop zijne tevredenheid te kennen,
dat ik zulks deed, maar het sprak min ook van zelven dat
men in ij niet konde toelaten, en het was dus nu niet noodig
yin duar verder meer over te spreken Evenwel sprak ik

r. willende haar mijne gedachten daaromtrent verder
111legin. Daar is b. v., zeide ik, eene wet. dat men ie
limed niet tot het Catechiseer-meestersambt mag toelaten,
wanneer hij boven de 30 jaren oud is. Ik zoude deze wet
uvrrireden, zoodra er iemand, boven de 30 jaren, met dit
110,1 bij mij kwam, Christen zijnde en kennis genoeg bezittende, daar ik Dimmer dc vrijmoedigheid zoude hebben om
f(ei imam] te weigeren. » I-let is wel," was bet antwoord,
gkj dit vooraf onbewimpeld zegt, maar het spreekt dus
van zelven, dat gij niet toegelaten kunt worden ;" en
1111
terwijl verscheidenen al mompelende te kennen gaven, dat
men zieh niet verder in liet gesprek moest laten, drong mij
de President door buigingen te vertrekken. Ik voer voort
met te zeggen : »Er wordt verlof aan Remonstranten gegeven
el» bij ons aan het Avondmaal te kcimen, hetwelk ik, Predikant zijnde, zoude weigeren ; daardoor verwierp men het
beginsel geheel en al, van waar onze voorvaderen waren uitgegaan ; hieruit bleek het, dat het hedendaagsche Kerkbestuur
de scheidsmuren, die onze voorvaderen hadden daargesteld,
fdechtede, hetwelk lijuregt tegen mijne beginsels streed."
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Waarop de President (v an Kooten van Dordrecht) mij
toevoegde, dat ik derhalve niet konde worden toegelaten, en
wenschte mij toe, dat ik eenmaal in bezadigder leeftijd de
scheidsmuren, die nu nog mogten bestaan, of liever die ik
mij verbeeldde dat nog bestonden, naar het voorbeeld van
Christus Zoude trachten te slechten, in stede van op te
bouwen ; waarna Hij mij als voren verzocht te vertrekken.
Nogwaals bragt ik der vergadering onder het oog, dat zoodanige vorderingen omtrent de wetten nog nimmer plaats
gevonden hadden, dat er zelfs niet van gesproken was. Men
voegde mij toe, dat dit er steeds onder begrepen was geweest,
waarop ik de kamer verliet, gedrongen door de herhaalde
aanwaning daartoe.
Een paar maanden daarna werd ik, door velerlei omstandigheden gedrongen, de navolgende letteren te schrijven aan
datzelfde Bestuur :
Eerwaarde en zeer geleerde Herren !

De ondergeteekeude neemt de vrijheid, zich nogmaals tot
de Eerw. Vergadering te wenden, om dezelve in overweging
te geven derzelver handelwijze jegens hem, betrekkelijk de
wering tot de predikdienst, niettegenstaando hij daar billijke
nanspraak op maakt, vermits hij van ganschen harte de leer
onzer Kerke, als op Gods Woord gegrond, toegedaan is, en
daarom ter goeder trouw de gewone Verbindings-Formule
kan en wil onderteekenen. en zich hierdoor ook aan een
Gereformeerd Bestuur en dertelver Gereformeerde verordeningen onderwerpen: weshalve er clan ook geene redenen bestaan,
hem nog langer de admissie tot de predil«lienst te onthouden.
Indien aan dit zijn billijk regt geen gehoor gegeven mogt
worden, zoo verzoekt hij der Eerw. Vergadering, hem een
getuigschrift to willen geven. dat de oorzaak zijner wering
geen onkunde, gevoelens of zedelijk Ivangedrag is.
In afwachting van het antwoord der Eerw.Vergadering,enz.
Drogeham, 3 Oct. 1835.
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ik het. hiernavolgende extract uit hare handelingen
\V an
:
oph
de Handelingen van het Prov. Kerkbestuur
EXTHAUT nit
van Z.-Holland, in deszelfs Vergadering, gehouden
den 7 Oct. 1835.
Art 2.
\Vern gelezen eene missive van den [Jeer A. C. van Ra a I te,
betreffeede het onderteekenen van het gewone VerN,,
lermulier,
waarop na deliberatie is goedgevonden en
1,,1 ,,bi
ter,dalin. den Ileere van Baal te kennelijk te waken, dat in
dr.z.,11's schrijven d.d. 3 Oct. 1835, in vergelijking gebragt
met neszelfs mondelijke verklaringen en betuigingen voor de
Vs-r,zielering van Augustus 11., door dit Kerkbestuur geene
',Heel: zijn gevonden, om van handelwijze ten zijnen aan veranderen. Voorts dat dit Kerkbestuur, schoon
twit
geenzins gehonden tot het afgeven van een zoodanig Ge1 te ill dat zelfde
tee.;-ehrift, als door den Heer vau It
kiven
wordt
verlangd,
even
wel
aan
hem
niet wil weigeIi
7,11 Le verklaren, dat wen iu de Vergadering van Mei 11.,
n.t zijne afwijzing geenen genoegzamen grond heeft gehad
n zijne onbekwaamheid, noch reden in zijne bij het examen
genianifesteerde godgeleerde gevoelens, zondat hij alstoen.
!whener geeue redenen hadden bestaan, om hem de gewone
verklaring en belofte der onderteekening niet voor te leggen,
inet meerderheid van stemmen, tot de predikzou zijn toegelaten geworden. Van dit goedvinden des
Kerkbestuurs zal door den Secretaris :tan den Heer v a n
It unite kennisgeving geschieden bij Extract uit de Notulen.
Voor overeenkomstig afschrift :
'S Gra VC n 4agc,
De Secretaris van het Provinciaal
15 Oct. 1835.
Kerkbestuur van Zuid-Holland,
(Get.) J. SLUITER.
Aan den Weled. Heer
A. C. VAN RAALTE.
Eendeels was ik hierover verontwaardigd, maar anderdeels
34

was ik verblijd, dat de Heere het verhoed had, dat ik door
mijn eigen toedoen tegen mijn geweten weder in ongeoorloofde gemeenschap met hen zonde geraken. De verdere
ontwikkeling der omstandigheden, en de in het oogloopeude
verharding .der vijanden van Sion, dringen mij eindelijk om
den gewigtvollen stap te doen, waarvan ik reeds eenen
ruimen tijd
tijd overtuigd was geweest. ik schreef het navolgende, in December 1835, aan het bovengenoemde Kerkbestuur:
»De stem mijus gewetens en de onfeilbare nitspraken dr
heilige Schrift, hebben tuij voor eeni,geu tijd gedrongen,
alle kerkelijke gemeenschap met ii op te zeggen, en mij
voegen bij hen, die met woord en daad toonen te begee ren
near de ordinantiën Gods te leven, waarvan in het Ilervormd
Genootschap het tegendeel plaats yin& dewijl men
lo. Couscientiebindende wetten, welke niet op het Voord
van God steunen, ja waarvan sommige tegen het Wo,, rd
Gods indruischen, invoert, waarvan mijn wedervaren hij ii
een sprekend bewijs oplevert, en men dien ten gevolge beerschappij voerende over .het erfdeel des Ileeren, Christu ,
in zijne waardigheden nauralldt ; en
2o. De Kerkbesturen trouweloos handelen in de voornaamste hunner pligteu, te weten, de handhaving der waarachtige leer van zaligheid, zoodat door het straffeloos, ja
zelfs als verlicht geprezen invoeren vain allerlei dwalingen.
de eer van den Drieéjuigen God geschonden, de wijngaard
des Ileeren verwoest, en het volk verleid wordt; Rom.
XVI : 17, 18; en men eindelijk
3o. Christ us in Zijne leden vervolgt, dear het Kerkbestuur, Godvreezende en getrouwe wachters op Sinus muren,
om hunne getrouwheid, als beroerders des lauds, sumach en
la 's Heeren wijngaard zoekt te batmen, vergetende dut zij
zelve de beroerders de's lands zijn, door het +erlaten van
God en nee waarheden.
Des bovengenoemdeu lierkbestuurs Dionstv. Dienaar,
(Get.) A. C. VAN RAALTE."

[From

Officiéele Stukken.... First Volume, published in 1863]]

CONVERSATION AFTER THE EXAM WAS COMPLETED.
[315]
The President (Rev. van Kooten from Dordrecht) declared in the name of the
assembly that we had passed the exams successfully, and were therefore
admitted. Yet, on behalf of the brethren assembled he had to ask me whether I
really knew to what I was committing myself. I answered affirmatively, adding
that I did not know anything beyond having to sign the Forms of Unity and an
oath against Simony. The president declared that I had to commit myself to the
laws of the Church Order and he asked if I could do that in a genuine and
forthright manner? My answer to this was that, just like any other student, I
didn't know all those laws either, but that I would comply with those unless these
laws contained something that went against doctrines of faith, since externals
were of less import to me. [I wished to] retain the liberty to protest if I were to
find something later in the present or future laws that would be objectionable to
my convictions. If my objections could not be removed, I could always give up my
office. This is the inherent right after all of every human.
Rev. Pluigers (from Leyden) took the floor by subjoining that such conditional and
[316]
complicated promises were not considered, but that it is important to act
squarely and to speak with integrity. The big question is here whether I agreed
with the spirit and the purpose of the present Synod. One should not take in
consideration the system as much as the true spirit of Protestantism (later I would
come to see in what ways the forms agreed with the teaching of the Bible). I
asked whether the resolutions of Synod fought against the mutual bond of unity,
whereupon the president answered by asking whether I would and could suppose
that any ecclesiastical gathering had decided against these forms? I answered
thereupon that, if this were not so, I would dare to unite readily, retaining the
above mentioned inherent right of every human. Rev. Pluigers did ask me at this

occasion while I was [in the process of] signing quietly I was [at the same time]
seeking to force myself into the church (as Rev. Scholte had done) in order to
create an uproar into the church? Whereupon I declared, God being my witness,
that it was my heart-felt desire and goal to lead people to faith in Jesus Christ,
since I was absolutely convinced that this faith alone could bring a person back to
God, and the only means of salvation. After spending some moments in stressing
that in that case I should first be acquainted with the laws before I could be
permitted to make the promise. I countered that by saying that it was known that
there was not a student who took his exam was acquainted with these laws. We
then exited the room.
After having been called back, the president on behalf of the assembly declared
that there were obstacles to allow me to take the oath because of self-confessed
ignorance of the law. But if I wished I could return to the next meeting or later,
[317]
after I had investigated these laws and agreed with them. I declared thereupon
that if it were true as one of the members had avowed that present church
councils had accepted the forms of unity in as far as they agree with God's word,
not because they do, then I could not and desired not to take the oath, and also
did not wish to be a pastor in their denomination. Several gentlemen immediately
reacted that this matter had not be discussed like that, which I countered by
quoting what Rev. Pluigers (mentioned above) had said. He may not have used
the same words, but nevertheless the same had been said. They countered me
that this was only a personal view and could not be noted as something that the
assembly had said, and therefore no consequences could be deduced from that.
Thereupon I continued by saying that if it was the truth what the president had
said that no ecclesiastical assembly had decided against the forms, I would be
prepared to take the oath. Hereupon the president added that I could not
proceed to sign on the basis of his reverence, and when I answered that I was
obliged to trust him as president, he said that this had only been a personal
rationale or saying, and that it had not been communicated on behalf of the
assembly. But this declaration was even so in their name: "that I had not been

sent away because of lack of knowledge, feelings, or something personal, but that
I had to examine the laws, before I could be admitted to take the oath." When I
responded that this was required of no one, I was told that nobody had ever
professed lack of ignorance about this, and that no one had ever expressed
himself so unconditionally and unequivocally. Thereupon I indicated that nobody
had been questioned about them.
-318- CS 21,3
When I continued to ask the assembly for the reason of this particular treatment
of me I was told that in the spirit of love nothing but good was thought of me.
"Then I am sorry," I answered, "that I am being treating with such bias." General
anger and denial resulted, and since the assembly persevered I left, informing
them that I would think about the matter.
Shortly after that, having been advised by Prof. Clarisse, I went to The Hague to
give an account to the president of the Synod, Donker Curtius, who resided there,
to once again urge to be admitted by signing the form as is regularly done. Having
told him what had happened, he responded that the assembly had not been able
to act in any other way since it was known that I had belonged to that club which
had been organized at the university [Academic] [and] which created havoc as
soon as they became ministers in the church. I always remember distinctly the
words uttered by Donker Curtius, which were so typical of his spirit: "Preach what
you want, but let us preach how we wish to preach, but obey the laws." He
approved however to admit me in the regular way, in order to prevent further
escalation, and send me to Secretary Sluiter (now deceased) to pass on to him
this pronouncement. Sluiter, however, could not do anything anymore, as he said,
but continued to insist that I examine the laws. For the remainder of the time I
discussed with him the doctrine of predestination, the atonement of Christ Jesus
to justify the wrath of God, to which he reacted violently.
Having spent some time in indecision, I became fully convinced
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by reading the Ernstig en Biddend Woord, etc. by A. Capadose, LL.D.' that the
present church government is Anti-Reformed in principle, purport and action,
clashing with the honor of the King of the Church and violating the rights of the
congregation. This urged me to examine the laws. In August I once again reported
to the assembly, without a determined plan, only knowing full well that I could
not subject myself to the existing state of affairs. Praying to the Lord for his
leading I went. Having been called to come inside and being coerced to speak
with a "Well, Sir?" I indicated that I had examined the laws and that I could not
sign these unconditionally because I had found some which I would not obey. I
felt compelled to make this known. Satisfaction was expressed that I did such, but
the assembly expressed that it stood to reason that I could not be admitted, so it
was therefore not necessary to speak more about that. I did continue to speak,
however, since I wished to reveal my thoughts concerning this. There is, e.g., I
said, a law that anybody above the age of 30 cannot be admitted as a catechism
teacher. I would transgress this law if some one above 30 years old would come
to me with this purpose, even though he was a Christian and possessed enough
knowledge. I would never have the boldness to refuse someone like that. "It is
fine," was the answer, "that you say this unflinchingly from the start, but it speaks
for itself that you cannot be admitted.' While several men indicated in mutterings
that the conversation should cease, the president forced me, by bowing, to leave.
I continued by saying: "Permission is granted to Remonstrants to partake of the
Lord's Supper, which I,

-320as pastor, would refuse, for I would reject thereby the entire principle that had
guided our forefathers. It appeared that the present church government has
flattened the walls of division which our forefathers had created, and
diametrically opposed my principles thereby." Thereupon the president (van
Kooten from Dordrecht) added that that was the reason I could not be admitted,
1

A. Capadose, Ernstig en biddend Woord aan de getrouwe leeraren der Herv. Kerk in Nederland, betr. Den
tegenwoordigen toestand... (Amsterdam, 1834).

and that he wishes for me that, once I had reached level-headedness maturity, I
would smoothe rather than construct the walls of division (whether they actually
exist or are a figment of my imagination) and thereby follow Christ's example. He
told me again to leave. Again I emphasized to the assembly that such demands
concerning the laws had never taken place before, [and] that had never been
discussed. I was told that this had been assumed, after which I left the room,
compelled by repeated admonitions to do so.
A few months later I had been compelled by various circumstances to write the
following letter to this [provincial] synod:
Honorable Sisl
The undersigned takes the libery to address the assembly once more to consider
the earlier treatment of him with regard to the denial of ordination,
notwithstanding that he is rightfully entitled to such because he clings most
heartily to the doctrine of our church as it is grounded in God's word. Therefore
he can and will in all good conscience sign the regular Formula of Subscription,
and submit thereby to Reformed governance and Reformed decrees. Therefore
there are no reasons to withhold admission to the ministry any longer.
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If his righteous cause were not to receive a [favorable] response, he nevertheless
requests the honorable assembly to give him a certificate specifying that the
cause of his exclusion was not based on lack of knowledge, feelings or moral
misconduct.
Awaiting the answer from the honorable synod, etc.,
Drogeham 3 October 1835.
[translation: Nelle Kennedy
March 2016]

(I

•

[321 middle]
Whereupon I received the following extract from the action:
EXTRACT of the acts of the Provincial Ecclesiastical government of
South Holland, during the meeting held on October 7, 1835.
Art. 2
A letter was read by Mr. A.C. Van Raalte, Nr. 66, concerning the signing of the regular
Verbinding-Formulier [formula of commitment, binding oneself]. After deliberation it is
approved and understood to make it known to Mr. Van Raalte that in his letter of October
3, 1835, no terms have been found to change actions toward him, [especially] if
compared to his oral declarations and statements made before the meeting of August last.
Furthermore that this church body, although not obliged in any way to handing out such a
testimonial requested by Mr. Van Raalte in that same letter, had neither sufficient basis to
reject him on his incompetence nor for his theological learning as manifested at the
examination. Had there not been any reasons then for preventing the laying before him
of
[322]
the regular declaration and promise for signing, he would have been admitted to the
ministry with a plurality of votes. The action of this church body will be communicated
to Mr. Van Raalte by extracting the above from the minutes.
The Hague, Oct. 15, 1835
Abstract by:
The Secretary of the Provincial Eccl.
Government of South Holland,
To: Mr. A.C. Van Raalte
[signed) J. Sluiter
On one hand I was indignant by this, but on the other hand I rejoiced that the Lord had
prevented me from joining them in an improper communion. Further developments of
circumstances, and the overt hardening of the enemies of Sion, let me to make the
importance step of which I had been convinced for some time. In December 1835, I
wrote the following to the church body mentioned above:
The voice of my conscience and the indisputed declarations of the Holy Scriptures have
compelled me for some time to break off any ecclesiastical ties with you, and to join
those who desire to live in accordance with the ordinance of God — which is the opposite
of what takes place in the Reformed fellowship, since
1. they have introduced laws of conscience which are not based on the Word of God —
some even going against the Word of God. My experiences with you are obvious
proof of that. As a consequence the glory of Christ is assaulted by those who are in
charge of the inheritance of the Lord, and
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2. church government deal treacherously in the most principal of their duties, namely, to
hold up the true doctrine of salvation. By the unchecked importing of all sorts of self-

extolled enlightenment heresies, the honor of the Triune God is blemished, His vineyard
destroyed, and the people led astray (Rom. XVI: 17,18), leading finally to the persecution of the
3.members of Christ, since church government reviles as revolutionaries God-fearing and
faithful watchmen on Sion's walls, because of their faithfulness. They seek to ban them from the
Lord's vineyard, forgetting that they themselves bring about the commotion, by leaving God and
His truths.
Willing servant of the above mentioned church
Governers,
(signed) A.C. Van raalte
POSTCRIPT
Mr. S. Van Velzen Jr.

Holland, Ottawa, Mich. April 1826

Dear Cousin,
I will not turn down your friendly offer for me to fill a few pages with what I would wish to say
in the reprint of the secession documents. Although my departure now more than 15 years ago
makes me a stranger somewhat on the church terrain of the land of my fathers, and I can also see
that my impressions and reflections will not add much weight to the publication.

[see letter continued in Compleete Vitgave]

