


Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 103 later nog andere bescheiden zullen worden opgeno- men, die met de thans medegedeelde handelingenin de naauwste betrekking staan. Gaarne veranderen wij het plan. Deze mededee-lingen zullen derhalve van tijd tot tijd worden voort- gezet, daar het met de inrigting van dit tijdschriftniet overeenkomt de synodale acten bijeen te- doenafdrukken en tevens als een afzonderlijk werk ver- krijgbaar te stellen, zoo «Is dit met het VII deelyan het jirchief voor kerkelijke gesphiedenis door dehoogleeraren K^T en ROYAAKDS gerjaa» is. De acta zijn, even als de vroegere,

naauwkeurigafgedrukt naar de oorspronkelijke, die in het archiefder provincie bewaard zijn gebleven. Zij doen, naarons inzien, voor die vroegere niet onder in belang- rijkheid, al hebben de vergaderde predikanten thansmeer over leerstellingen gehandeld dan over denzedelijken toestand hunner gemeenten, die daaromniet geheel over het hoofd werd gezien. De kennisvan al wat in de kerk gebeurde blijft voor den ge- schiedschrijver des lands onmisbaar; hare betrekkingtot de regering was te innig dan dat de geschiede- nis van de eene buiten die der andere behoorlijkkan worden verstaan. Nu en dan werden zelfsde burgerlijke belangen der ingezetenen naar deeischen

der kerk gewijzigd en haar invloed op hoo-ger en lager onderwijs behoeft niet te worden aan- gewezen ; die invloed was zoo overwegend dat degeschiedenis van het onderwijs voor een groot ge- deelte uit kerkelijke stukken moet worden opgemaakt.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 106 Acta Synodi Proviuciae Ultrajectinaeder ghener die by d' oude GereformeerdeKercke gebleven sijn, ghehouden binnenUtrecht int groot Capittelhuys ten Dom.Ano. 1618, den 12 Octobris ende ver- volgens. Sijn op dese Synode verschenen dese navolgende:Arnoldus Oortcampius, predicant tot Amersfoordt. Joannes WirtzfeldiusLaurentius Modaeus Joannes AllastiusGerhardus a Bree Adolphus SpizerusJoannes LyndemusJacobus HugenszJeremias WilheliuiGerhardus HelmichiusJoannes AucoopEgbertus OttonisWernerus HenriciJoannes SegermannusChristianus ab

OyenAbsalon HelmondtRumoldus JoannisHenricus ten BrinckHenricus Raetzfeldius Khenen. Wyck by Duyr- stadt. Montfoordt.Ten Berch (Woa- denberg).Houten.Cockengen.Hagesteyn.Seyst. Veenendaal.]\Iydrecht.Nichtevecht.Anckeveen.Westbroeck.Neerlangbroeck.Cudelsteert.Cortehoef,Wilnis.Amerongen. Uyt name van die gereformeerde kercke van Utrecht





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 108 quaestionis is beraemt, heeft dese vergaderinghe, omtijdt te gewinnen, die broederen, uyt Gelderlandthier verschenen, met eenpaerighe stemmen seer in-stantelyck versocht openinghe van haer gebesoigneerdete doen, het welcke d' gemelte Geldersche broeders(hoewel grote swarigheydt, om verscheydene redenenby haer voorghestelt, daer over makende) eyntelycksiende haer overstemt, aengenomen hebben te doen,met versoeck, dat ghelyck sy hier toe door desevergaderinghe so ernstelyck sijn gerequireert, sy alsowel door dese vergaderinghe by yeder een , die

menweten mochte dit haer doen sinistrelyck te interpre- teren , mochten gedefendeert worden. Den 13 Octobris. II. Sijnde den staet des verschils, so die in Gelder-landt geformeert was , by den Gelderschen broederenhier overgelevert, ghelesen ende herlesen, oock metnaerder verclaringhe op yeder artyckel ende lidtmaetvan dien, is nae ghenomene bedenckinghe op diederde resumptie by allen ende yeder broeder deservergaderinghe , niemandt uytgesondert, den staet desverschils by provisie ende tot dat die Remonstrantendeser provincie haer sullen hebben rondelyck ver-claert, gestelt in voegen als volcht:







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 111 2. Of die verkiesinghe geschiet is met aenmer-ckinghe van enigerley voorgesiene, genadighe endeevangelische dispositie ende weerdicheydt des menschen,waer door dese die vercoren wordt, weerdiger sondesijn, dan die niet vercoren en wordt ? Wy seggen neen. 3. Of die uytvercorene in die verkiesinghe aenge-merckt sijn van Godt, als Christo door 'twaere ge- loof ingelijft, oock als geheylicht ende den loop derGodtsalicheydt voleyndicht hebbende ? Wy seggen neen. 4. Of het besluyt van die salicheydt enighe men- schen te geven ende het besluyt van de salichma-kende

middelen den selven menschen te geven, eenende hetselve besluyt der verkiesinghe sy ? Wy seggen jae. 5. Of Christus also het fundament ende verdienendeoorsaeck is der verkiesinghe van desen ende ghenen,gelyck hy het fundament ende verdienende oorsaeckis der salicheydt van dese ende ghenen ? Wy seggen neen. 6. Of het waere salichmakende gelove een vruchtis der verkiesinghe ? Wy seggen jae. 7. Of eenighe 'menschen alle die middelen, tersalicheyt nodich, deelachtich worden, die nochtansniet salich en worden? Wy seggen neen. 8. Of die oorsaecke , waerom Godt niet besloten enheeft int verstandt ende wille aller menschen, die







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 114 te behouden, hoewel die saecke in velen anders nyt-valt door haer eygen schuit ? Wy seggen neen. 3. Of Christus die Salichmaker aller menschen isten aensien van die verwervinghe, ende alleen tenaensien van die applicatie van sommighe menschen ?Wy seggen neen, verstaende dat die verwervin- ghe ende applicatie even verre sich streckt. In den III ende lul Articulen sijn wy ons erach-tens eens: 1. Dat niemandt sonder enighe bysondere inwen-dighe verlichtinghe verstaen ende begrijpen can dengantschen sin der H. Scriftuyr, om te weten, te ge- loven, te hopen ende te

doen, so veele als ter sa-licheydt van node is. 2. Dat niemandt, sonder te hebben enighe begin- selen der wedergeboorte ofte gaven des H. Geests,can boete doen, verlangen nae verlossinghe, voor- nemen ende pogen sijn leven te beteren ende so verrearbeyden dat hy enighe daden, die notoirlyck quaetsijn, schouwe, ende dat meer uyt vreese van Godtte vertoornen, dan van straffe. 3. Dat niemandt, sonder die genade des H. Geests,kennisse hebbende van die salichmakende waerheydtende ontsteken sijnde door liefde totte selve, gedrevenwordt om d'selvige aen te nemen. 4. Dat het werck, van 'twelck d'wedergeboortehaeren aenvanck neemt, niet van die mensche

maervan die genade hercomt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 115 5. Dat noch nedericheydt, noch enighe diergelyckedeucht, die heylich ende Godt behaechelyck is, inden mensche en sy, anders als hercomende van eenovernatuyrlycke genade, ende dat derhalven gheen-derley sodanighe deucht in den mensche van Godtte voren als een conditie vereyscht wordt, daeromhy in den enen liever als in den ander het gelovewerckt. 6. Dat die verdorventheydt soo wel ende so ey-gentlyck is in den wille, als in den verstandt endeaffecten. 7. Dat die mensche van natuyren geheel geestelyckdoodt sijnde, die sonde dan noch in hem leeft, daerdoor

het geschiet, dat hy niet alleenlyck can Godsgepredickte woordt ende die aengebodene genade tegenstaen, maer wel dat hy se wederstaet metter daedt. 8. Dat die mensche hem niet en wil bekeren,noch geloven, ten sy dat Godt dese wederspannich-eydt des menschen, door die werkinghe des H.Geests wech neemt. 9. Dat Godt, int werck der bekeeringhe, eersthet duyster verstandt verlicht, daer naer den verkeer- den wille ten goeden nijcht, ende eyntelyck die on- geregelde affecten temt, ende ten goeden bereydtende genijcht maeckt, so dat die mensche 't goedeeer wil doen, dan hy 'tselvige can int werck stellen. 10. Dat Godt, eygentlyck te spreken, noch na-tuyrlyck

noch moralyck der menschen bekeeringhewerckt, maer bovennatuyrlyck ende godtlycker wijse. So blijft dan noch in verschil : 8»



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 116 1. Of Godt door d' opweckende genade almachte-]jck werckt, gelyck hy werckt in die opweckingheder dooden. Wy seggen jae. 2. Of die genade wederstandelyck werckt in primoactu conversionis ? Wy seggen neen. 3. Of Godt allen ende een yegelycken die hyroept ende nodicht door sijn woordt, genoechsaemcrachtighe genade geeft, om die nodinghe te connengehoorsamen? Wy seggen neen. 4. Of, so veel die cracht der genade aengaet, Godtin die levendich makinghe des verstandts ende affec- ten werckt onwederstandelyck, ende in den willewederstandelyck ? Wy

seggen dat hy werckt op eenderley wijse. In den V Artyckel sijn wy oiises erachtens eens: 1. Dat niet alleen 'tgelove maer oock die volhar-dinghe in den ghelove nodich is ter salicheydt. 2. Dat die gelovighen , oin te mogen volharden,schuldich sijn Godt te vreesen, haer van sonden tewachten, d'selve te haeten, ende haer salicheydt invresen ende beven te wercken. 3. Dat sy, gelovieh blijvende, in die genade endegunste Gods altijdt volharden, oock so dat sy deurgheen listicheydt ofte gewelt des satans uyt Christihanden en connen getrocken worden. 4. Dat sy connen in swaere grouwelycke sonden



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 117 vallen, die tegens 'tgelove, liefde ende conscientiestrijden. 5. Dat 'tgelove ende liefde in de gelovigen seervermindert ende geswackt can worden. 6. Dat sy deur allerley sonden tiyt het gelove nieten vervallen. 7. Dat wanneer die gelovigen in sonden vallen,Godt die Heere haer terstondt niet en laet leggen ,maer die handt biedt tot wederoprechtinghe, in voegendattet aen den Heer niet en onbreeckt. 8. Dat die gelovighe, voor een tijdt lanck, hetgevoelen des geloofs ende der genade connen comente verliesen. 9. Dat die gelovighen in die genade ende gunsteGods niet en

cunnen blijven, sonder dat Godt haerdaerinne behoude, ende noch en connen noch ensullen volharden, sonder die gestadighe blijvendemedewerckende hulp ende genade des H. Geestes. 10. Dat men die gelovighe kynderen Gods troos- ten mach mette getrouwe ende gestadighe bewa-ringhe hares opperharders Jesu Christi, als die aensijn sijde volcomen gewillich ende machtich is, omhaer te bewaeren, dat se niet uyt en vallen, alletijdt daer by vermanende datse haer salicheydtwercken moeten in vresen ende beven, ende datdoende hy die staet toesie dat hy niet en valle. 11. Dat die volhardinghe in't gelove ende hey-licheydt in aller manieren een bysondere gave

Godsis, ende datse in geenderley wijse geseyt can wor- den , geen gave Gods te sijn.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 118 So blijft dan noch in verschil: 1. Of d'welcke eens waerlyck gelooft, so verre cancomen van Godt af te wijcken ende dese -wereltaen te hanghen, dat hy het gelove gantschelyck endeeyntelyck can comen te verliesen, ende van sijnesalicheydt vervallen ? Wy seggen neen. 2. Of wel enighe sodanighe gelovighen also verrevan Godt oyt afgeweken sijn, ende die werelt heb- ben aengehanghen, dat sy het gelove gantschelyckende eyntelyck hebben verloren ende van die salich- eydt vervallen sijn ? Wy seggen neen. 3. Of die volhardinghe hangt aen die wille deswedergeborenen

mensches, so dat die wille die naesteende enighe gesubordineerde natuyrlycke oorsaeckesy dier volhardinghe ? &quot;Wy seggen neen. HL Dit hier voorgescrevene sijnde by allen broe- deren ende een yeder van dien verclaert in oprech-ticheydt te wesen sijn gevoelen; 'twelk sy oock medehielden 't gevoelen der waere Gereformeerde kerckete sijn , is goetgevonden copye van dien te presen- teren aen die Ed. Mo. Heeren Staeten deser Pro- vincie , met onderdanich ende gantsch eernstich ver-soeck, dat haer E. Mo. gelieve den Eemonstranten,t'S. Catharijnen vergadert, gemelte copye ter handente bestellen ende haer te belasten op het alderspoe-dichste haere

verclaringhe op die ghestelde articulen,sonder enighe tergiversatie rondelyck te doen, t'sy







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 121 4. Dat d'erfsoude alleen oneygentlyck een sondegenoemt mach werden. 5. Dat d'erfsonde alleen een sonde Adams sy, sodat Godt ons om die erfsonde straffende, een vreemdesonde straffen soude. 6. Dat d'erfsonde door die doodt Christi geheelwechgenomen is. 7. Dat die genegontheydt die de cleyne kynderenhebben ten quaede, haer niet van natuyren aencleeft,maer in haer verweckt wordt, door quaedt exempelder ouden. 8. Dat Godt het menschelycke geslachte , eer hysijn verbondt der genade met hen gemaeckt hadde ,om die sonde Adams niet en heeft mogen

straffen. 9. Dat die wedergeborene in dit leven die ge- boden Gods volcomentlyck connen onderhouden. 10. Dat enighe, die de Gereformeerde kercke hierte lande met valsche leere beroert hebben, ende daer-over gecensureert ofte geexcommnniceert sijn, evenwelnoch leeraers van d'selve kercke te achten sijn , sooock dat sy met haeren aenhanck d'selfde Gerefor- meerde kercke hier te lande souden representeren. 11. Dat Arrio groot ongelijck -geschiet is, dat hyveroordeelt is om sijn gevoelen. 12. Dat Christus die sone Gods niet wordt genoemtten aensien sijnder ewige generatie uyt het wesendes Vaders, maer om andere voortreffelyckheden diein hem geweest sijn

meer dan in andere menschen. 13. Dat wy met dit selfde vleysch niet wederommesullen opstaen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 122 14. Dat die godtlosen niet verrijsen sullen. 15. Dat het die Christelycke Overicheydt niet ge-oorloft is oorloch te voeren. 16. Dat Godt niet en is eenvoudich in wesen endedrievoudich in personen. 17. Dat men die beelden wel wederom in diekercken mocht hebben. 18. Datter gheen helle na en is, maer dat tenjongsten daghe den aertbodem die helle worden sal. 19. Dat men geenderley secten van valsche leeremach beschuldighen, indien sy maer die 12 articulendes geloofs aennemen, so die leggen. VIL Ende hoewel men achten wil, enighe dervoorgemelte stucken meer

disputandi als asserendigratia gesustineert te sijn, oock dat men vertrouwetdat die serio hier bevorens sodanighe vreemde din- gen mochten hebben voorgegeven, metter tijdt sichmochten hebben beter bedacht, is nochtans goet ge-,vonden d'selfde te samen in handen van die E. Mog.Heeren Staeten, ende door d'selfde aen die Ke-monstranten over te leveren, om daer op rondelyckhaer verclaringhe te hooren, ten eynde alleen, soyemandt derselfder hadden enich bedencken daerover, het selfde tot haerder ende der kercken voordergerusticheydt mede bequaemelyck mochte gebrochtwerden ad Synodum Nationalem. Men sal oock ver-soecken dat die E. Mog. Heeren

Staeten gelievendie Remonstranten te belasten, datse in genere ver-claeren, of sy oock op noch enighe andere poinctder leere enich bedencken hebben, alles ten fine





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 124 doopt is, ende sich ten Avondtmael begeven heb- bende, 'frwelck hy oock lange tijdt gebrujckt heeft,stichtelyck ende eerlyck levende, ende naderhandtghewaer wordende, dat hy ongedoopt sy, behoordegedoopt te werden, mitsgaders hoe ende waer sulcxgheschieden sal ? X, Die Gecommitteerde, die van wegen desen Syn- ode sullen gaen ad Synodum Nationalem , sijn ge- last met eenpaerighe toestemminghe aller broederen,wanneer van die vijff articulen gesproken sal worden,niet toe laeten sullen, dat nae het stellen des staetsdes verschils, enighe quaestie werde

voorgenomendiesaengaende, voor ende al eer geinquireert, gedefi-nieert ende uvtgesproken sal wesen , welck van bey-den, te weten Remonstranten of Contraremonstranten,het gevoelen hebben van die gereformeerde kercke.Ende so daer nae by die onderleggende parthyeinstantie worde gedaen om accommodatie ofte tole- rantie, en sullen daer van niet moghen handelen,ten sy dat eerst uyt Gods woordt ondersocht, gede-cideert ende verclaert sal sijn, welck van beydenvoorscrcven gevoelen nae die waerheydt sy; 'twelcksijnde geschiet, sullen sy van tolerantie moghen spre- ken, doch alleen die nae waerheydt is, ende mitsdat die suyverheydt der leere daer door niet

enworde gequetst. Den 16 Octobris. XI. Is yeder afgevraecht wat particuliere grava-iniua hy hadde, die men of die Heeren Staeten deserprovincie, of den Nationali Synodo soude voorstellen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 125 om daer in te moghen werden voorsien., ende sijrabygebracht dese naevolgende: 1. Dat verhyndert worden die vergaderinghe derPapisten ende afgodische ende superstitieuse dien- sten, als beevaerden, die tot nadeel van die gere- formeerde religie gepleecht worden, waeronder sijndie publyque superstitien, hier ende daer gepleechtin die begraeffenisse der dooden. 2. Dat die heylichmakinghe des sabbaths gevor-dert werde, d'welcke niet alleen op alle plaetsendoor verscheyden manieren van doen gemeynlickwerdt gevioleert, maer oock op sommighe plaetsen,door

openbaere marckten onder die predicatien, doortochten ende openbare excercitien der schutterijen,d'welcke oock onder die predicatien werden gedaen. 3. Dat men die plaetsen versorghe met costersende schoolmeysters die van die gereformeerde re- ligie sijn, insgelycxs officieren, schouten ende secre-tarysen. 4. Dat men die gilden ende broederschappen,welckers goederen onnuttelyck werden verteert, mochtafschaffen ende d'selvighe tot andere nootsaecke-lycke diensten employeren. 5. Dat geweert werden allerhande insolentien opNieujaers avondt ofte nacht, ende int schutten vandie bruydegoms of andersins gepleecht. 6. Dat die dode lichaemen der ghenen die

doodtgesteken ofte vermoordt sijn, in die kercken nietwerden geleydt, tot dat den soen daerover gedaen is. XII. Aengaende die kercken deser provincie , va-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 126 cerende ofte die noch comen sullen te vaceren, duranteSynodo Nationali, daer glieen gereformeerde kercken-raedt en is, sullen niet worden versien, maer by lee-ninghe worden bedient van die naestghesetene pre-dicanten, sonder onderscheydt, van wat gevoelen diemochten wesen, wel-verstaende so die naest gesetenis van 't gevoelen der remonstranten, dat alleen dieremonstranten die plaetse sullen bedienen, ende sodie naestghesetene waere van 'tgevoelen der contra- remonstranten , dat d'selvighe alleen die plaetse sullenbedienen: ten waer dat die respective

vacerendegemeynten hierdoor sich vonden beswaert, in welckengevalle sy haer by die E. Mog. Heeren Staetenbeclagende, by die selve ordre sal moghen gesteltworden, tot haeren contentement, ende sullen vandese vergaderinghe vercoren worden vier DeputatiSynodi, die men presenteren sal aen die E. Mog.Heeren Staeten, om geauthoriseert te worden, omop alle voorvallende swaricheden, betreffende diekercken ten platten lande, resorterende onder desevergaderinghe, te letten ende te doen nae behooren,ende dit alles by provisie, op hope dat die E. Mog.Heeren Staeten deser provincie, gelijcke ordre sullendoen stellen by die vergaderinghe der

remonstranten,'twelck naederhandt bevonden is geschiet te sijn. Den 20 Octobris. XHI. Sijn genomineert Deputati Synodi, die usquead proximam provincialen! synodum, het opsicht overdie kercken, onder dese vergaderinghe sorterende,hebben sullen, ende sijn dese:





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 128 verrichten van alle 'tgene, 'twelck volgens den lastder Ho. Mog. Heeren Staeten Generael, als mededer E. Mog. Heeren Staeten deser provincie in desevergaderinghe is te verhandelen geweest. XV. Sijnde by die E. Heer Borgemeyster HAR-DEVELT uyt naeme van die E. Heeren Staeten voor-gestelt of niet raedsaem waer, dat dese vergade- ringhe met die van die Remonstranten werden byeen gebracht, om alsoo mondeling te bespoedigenende af te handelen tgene bleeck dat scriftelyck nietwel en succedeerde: is verstaen om gewichtighe re- denen sulcx tegenwoordich

niet raedtsaem noch dien-stich te sijn; indien nochtans die Mog. Heeren Stae- ten liet anders mochten verstaen, sal men versoeckendan dat uyt yeder vergaderinghe twee of drie totsodanighe mondelinghe besoignes mogen werden ge-deputeert, daertoe dese vergaderinghe haer medewillich presenteert. Den 21 Octobris. XVI. Sijnde die broederen gevraecht, nae die gele-gentlieydt haerder kercken ende scholen, ende is, uyt-genomen die voorgemelte swaricheden, daer remedietegens versocht sal worden in Synodo Nationali, be- vonden, d'selvighe sodanich te sijn, dat men metvreuchden Godt daer over heeft gedanckt. Ende sijndie broeders eernstelyck vermaent,

voortaen in haereaengewende trouwicheydt ende naersticheydt te con- tinueren, sorch dragende dat nevens die leere der waer-heydt oock die Godtsalicheydt onderhouden ende voort- geplant werde, twelck yeder een heeft belooft te doen.























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 139 synodale vergaderinge gehouden sal worden , als devergaderinge der contra-remonstrantsgesinde in t'ca-pittel ten Dom. Alsoo sekere contra-remonstrantsgesinde predican- ten by requeste versocht hadden aen de H.H. Statendeses Stichts, om te mogen apart vergaderen , endedaer toe onder anderen hadden geallegeert sekereredenen, daer door de remonstrantsgesinde predicantenbuyten haere schuit worden geblameert ende beswaert:soo is goet gevonden dat uyt den name der vergade- ringe den HH. Staten deser Provincie sal schriftelyckworden geremonstreert de

onschult der t'onrecht be-schuldichde, mitsgaders hare beswaernissen over deseseparate vergaderinge; tot het stellen ende overleverenvan welcke remonstrantie sijn gedeputeert de Prae-ses , CAROLUS EIJCKEWAEKT ende de Scriba. De broeders, by de missive der HH. Staten vande beschrijvinge deser vergaderinge niet verwittichtgeweest sijnde van tgene daerop sy eygentlick soudenvergaderen ende besoigneren, ende derhalven haerdaer toe niet hebbende connen bereyden, soo is, tothet nacomen van de twee eerste leden der bovengementioneerde propositie der HH. gecommitteerden,geeyscht ende geconsenteert uytstel tot den 15enOctobris naestvolgende,

nae den middach ten 2 uren.Maer is middelertijt, den 14en Octobris, ons overge-Icvert den staet des verschils, gestelt by den contra-remonstranten i). i) Zie bladz. 109.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 140 Die Jovis den 15 Oetobris.Voor middach. Heeft men begonnen te examineren den voor- noemden staet des verschils ende is desselven dachsden HH. Staten overgelevert de voorgemelde re- monstrantie ende t'schrift geintituleert Noodich onder-soeck etc. l). Na middach. Is de Vergaderinge rapport gedaen van de voorsz.gedeputeerde aen de HH. Staten, die tot antwoorthebben gegeven, dat alsoo die resolutie van apartte vergaderen op de beschrijvinge van de Ed. Mog.HH. Staten was genomen, daer in by Hare Ed.Mog. gecommitteerden niet en conde verandert worden.

Men is voortgegaen in examine status controver-siae, ende sijn gedeputeert tot het stellen van deantwoort oft aenmerckingen op den staet des verschils,de Praeses, SPEENHOVIUS , CABOLUS BIJCKEWAEETende de Scriba. Die Lunae 19 Octobris. Is men voortgegaen in t'examen des voorgemeldenschrifts. Martis 20 Octobris. Is goet gevonden den contra-remonstranten, totnaerder openinge van haer gevoelen, over te leverensekere 17 articulen, concernerende de 5 differentialepoincten, om hare verclaringe daer op te hoorennoopende t'verwerpen oft aennemen der selve, ende *) Zie hierachter de Bijlage E.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 141 sijn deselve des selven dachs den HH. Staten over-gelevert, mitsgaders onse aenmerckingen over denl&quot; artyckel staende in verschil '). Mercurii 21 Octobris. Sijn naegesien de autheuren, daer uyt de 17 voor- gemelde articulen genomen sijn, ende sijn die be- vonden wel ende getrouwelyck te sijn geextraheert. Is by den HH. gecommitteerden geproponeert vante deputeren van beyde sijden 3 persoenen, om metmalcanderen naerder te spreken aengaende den standtdes verschils ende mondeling te confereren. Is byde vergaderinge geantwoordt dat sy raetsaem vontom

vele redenen schriftelyck te handelen. Heeft dannoch deselve gepresenteert mondelinge conferentietusschen 3 ende 3 persoenen, mits dat de selvemochten confereren niet als gedeputeerde, maer voorhaer particulier, alsoo in sulcke saken d'een d'anderniet govouchlyck en conde vervangen , ende om an- dere redenen meer; breeder gededuceert in sekereremonstrantie dies aengaende den HH. Staten over-gelevert *). Is oock van wegen den contra-remonstranten over-gelevert door de gecommitteerden seker schrift, ver- vatende 19 vraechstucken, gaende buyten de 5 con- troverse poincten; in t'welcke aen te nemen swaricheytis gemaeckt, ende geresolveerd daer op

onse grava-mina den HH. Staten te remonstreren, t'welck dachsdaer aen mondeling ende schriftelyck is gedaen. i) Zie de Bijlagen C en F.J) Zie de Bijlage G.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 144 tegen den eersten Novembris te houden tot Dordrecllt,ende dienvolgende de E. Mog. Heeren Staten vanUtrecht, hebbende geleyt separate vergaderinge vanremonstrants onde contra-remonstrants gesinde pre-dicanten, beyde houdende voor eenen wettigen Syno-dum provintiael van Utrecht, den Eemonstrantenbelast hebben twee predicanten met een ouderlingte, committeren, om in de vergaderinge des SynodiNationalifi als Leden desselven te compareren. Sooist dat dese synodale vergaderinge gecommitteertheeft ende committeert mits desen de

eerwaerdige,welgeleerde, hoochwijse ende godtvruchtige onse be- minde medebroeders D. ISAACUM FREDERICI en D.SAMUELEM NAERANUM, respective kerckendienaren totUtrecht ende Amersfoort, ende Mr. STEVEN VANHELSDINGEN, Eaedt ordiiiaris van den Hove provin- tiael van Utrecht ende Oud-ouderling der kerckenaldaer, om van harent wegen, op den voornoemdenSynodum nationael, als Leden desselven te compa- reren ende de poincten van praedestinatie, met denaencleven van dien, te helpen ondersoecken, onsesententie ende gravamina op dese ende andere din- gen voorstellen, defenderen of accommoderen; de gra- vamina van andere kercken

of personen, 'tsy int ge-meyn of int particulier, aen te horen en daerop receste nemen, 'Om ons deselve te communiceren; allescheuringe tegen te staen en helpen weeren endewechnemen, ende in alles doen ende oordelen ach- tervolgende Godes H. Woordt als sy in conscientiesullen vinden te behoren, volgens de Instructie, haer





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 146 broeders contraremonstrantcn, op de 17 articulen,concernerende de 5 controverse poincten, daer \vyhaere verclaringhe hadden vereysclit, verclaert hebbendat sy sodanige poincten noyt en hebben geleert;versoeckende dat wy nopende seeckere vraechstuckenbuyten de vijf controverse poincten, ons van de con- traremonstranten voorgestelt, (namentlyck dese: 1. Of Christus den bitteren cloot des cruyses al- leen gestorven is, om ons een exempel te geventot navolginge ? 2. Of Christus de selfde straffe niet geleden heeftdie wy verdient hebben ? 3. Of het geloove moet

beschreven worden te sijngehoorsaemheyt Jesu Christi; ende of het geloove,in den catechismo beschreven, sy een fantastyckgeloof, passende op alle secten ende sectarissen, diemaer uyterlycke professie doen van Christo Jesu ? 4. Of d'erfsonde alleen oneygentlyck een sondegenoemt mach worden ? 5. Of d'erfsonde alleen een sonde Adams sy, soodat Godt, ons om die sonde Adams straffende, eenvreemde sonde straffen soude ? 6. Of d'erfsonde door de doot Christi geheelwechgenomen is ? 7. Of die genegentheyt die de cleyne kinderenhebben ten quade, haer niet van naturen aencleeft,maer in haer verweckt wordt door 't quaet exempelder ouden? 8. Of Godt het

menschelyck geslacht, eer hy sijnverbondt der genade met haer gemaeckt hadde, om



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 147 die sonde Adams met de verdoemenisse niet en heeftmogen straffen ? 9. Of de wedergeborene in dit leven de gebodenGodts volcomentlyck connen onderhouden ? 10. Of die gene die de gereformeerde kercke hierte lande met valsche leere beroert hebben ende daerover gecensureert ofte geexcommuniceert sijn, evenwelvoor leeraers van de selfde kercke mogen gehoudenwerden; soo oock dat sy met haeren aenhanck de- selfde kercke hier te lande souden representeren ? 11. Of Arrio oock groot ongelijck geschie.t sy dathy veroordeelt is om sijn gevoelen ? 12. Of Christus

de soone Godts niet en wordt ge-noemt ten aensien sijner eeuwiger generatie uyt hetwesen des Vaders, maer om andere voortreffelyck-heden, die in hem meer geweest sijn dan in anderemenschen ? 13. Of wy met dit selfde vleysch niet wederomsullen opstaen? 14. Of de Goddelosen verrijsen sullen ? 15. Of het de Christelycke Overicheyt geoorlooftis oorloch te voeren ? 16. Of Godt niet en is eenvoudich in 't wesen, endedryvuldich in persoonen ? 17. Of men de beelden wel wederom in de kerckemach hebben ? 18. Offer nu oock een helle is, of dat ten jong-sten dage den aertbodem de helle worden sal ? 19. Of men oock eenigerley secten van valscheleere mach

beschuldigen, indien sy maer de 12 10*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 148 articnlen des geloofs aennemen soo die leggen ?)van gelijcken souden verclaren. Soo ist dat wyverclaren mits desen, dat wy het affirmativum oftejae van den l, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,17, 18e vragen noyt en hebben geleert, noch oocken leeren, noch het negativum oft neen van de 2,14, 15, 16, 19e vragen. Actum in onse vergaderingedesen 22en Octobris 1618. Onderstont. Uyt den namevan de Synodale vergaderinge, vergadert Ste. Cate-rijnen. Onderteeckent. ISAACUS FEEDERICI, praesesSynodi. SAMUEI, NERANUS , scriba. Gecollationeertjegens d'originele

ende daer mede accorderende be- vonden. In kennisse van my. ANT. VAN IIILTEN. J) Bijlage C. Articulen die wy verwerpen, ende waer-over wy in conscientie de meeste swa-richeyt maken, als die wy houden Godeoneerlick, ende de stichtinge tot sGodtsa-licheyt ten hoochsten schadelick te zijn,ende daer over wy bidden dat haer debroederen rondelick ende oprechtelick willenverclaren, alzoo sy die ofte geheel voor-by gegaen zijn, ofte soo donker, twijfelach- i) Secretaris der Staten van Utrecht, eenige weken vroegerop aanbeveling van prins MAURITS benoemd.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 149 tich ende dobbelsinnich gestelt hebhen intformeren van den staet des geschils, datons qualyck mogelick is, haer meningedaer van te mercken. 1. Dat de mensehen alleen door Godes loutere be- hagen, sonder haere verdienste, ter eewiger doot zijngepraedestineert. Item dat hy de ontschuldigen in zijnpraedestinatie verdoemt. 2. Dat de praedestinatie oock gaet over de cleynekynderkens, die Godt van 's moeders borsten rucktende smackt in den ewigen doot. Item dat het selfsniet vast en gaet dat de kynderkens der Christenen,in haere kintsheyt stervende, sullen salich

werden1,maer dat men sulcx moet oordelen, naer den regelder liefde, altijts voorbehouden Godts vrye verkie-singe, die daer dickwils onderscheyt inne maekt.Item dat het met den kynderkens, die in Christosterven , verschoydentlick toegaet, want dat zy zullenofte salich werden naer 't inhouden des genadenverbonts, ofte verdoemt werden naer de nature vankynderen des toorns. 3. Dat Godt dien 't hem belieft heeft, niet alleengepraedestineert heeft tot de verdoemenisse, maer oocktot de oorsaken der verdoemenisse. 4. Dat hv verre het mccstendeel der menschen tot



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 150 de verdoemenisse ende oorsaken van dien heeft ge- schapen , sonder daer toe bewogen te zijn door eenigeoorsaeck die in de mensche was, ofte daer in tevooren aengesien soude mogen zijn. 5. Dat de hoochste ende voornaemste oorsaecke vandes menschen verdoemenis ende van 't ongelove isGodes verwerpinge. 6. Dat Godt in den menschen het ongelove werckt(efficit) ende dat hy haere sonden te wege brengt(procurat), haer daer toe beweecht ende drijft dooreen hoghere ende onwederstaenlicke macht. 7. Dat Godt de menschen beweecht om alles te doenwat zy

doen, oock tot de sotte, quaede ende wreedewercken, ende dat niet alleen door een generalemaer oock particuliere beweginge. Dat hy oock tewege brengt dat hem de menschen schandelickeblasphemeren, ende de tongen der menschen beweechtalles te seggen wat sy seggen, tsy dat se Godtblasphemeren oft prijsen. 8. Dat Godt praeciselick ende absolutelick niet en wildat de menschen meer quaets doen dan zy doen,noch meer quaets laeten dan sy laeten, jae vaneewicheyt onvermijdelick heeft gepraedestineert wan- neer , hoe ver ende hoe de menschen sullen deGodtsalicheyt betrachten ofte niet betrachten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 151 9. Dat Godes wille de oorsake is van alles wat daerin de werelt geschiet, ende datse de nootwendicheytaller dingen is. 10. Dat de verworpenen door Godes besluyt onmij-delick tot de sonde worden genootsaeckt, mede ge-constringeert worden tot sondigen sonder berouwende tot der doot. 11. Dat Godt van der menschen daden anders nieten weet dan tgeen hy daer van in ewicheyt heeftbesloten dat geschieden sonde. 12. Dat de wille van Judas, om Christum te verraden,was een werck Godts, 'twelck hy met zijn almachtbeweechde, gelijck hy alle dingen beweecht. 13. Dat

Godt wel seyt tot de verworpene die hy hetEuangelium doet predicken, dat zy haer bekeerenende salich worden, maer dat hy inder waerheytniet en wil. 14. Dat hy oock niet gewilt heeft dat Christus voorde verworpene soude sterven, 15. Dat de wedergeboorte gewrocht werdt door eencracht die onwederstandelick is, gelijck men licha-melick geboren wert ende gelijck Christus ten jongsteudage de dooden sal opwecken,







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 154 niet geresolveert en hadden, mits datse hare be-denckiuglien souden by haer behouden) dat dit Syn-odus provintiael op eenen geheelen anderen endenieuwen voet aengeleyt ende gehouden soude werden,als wel voor desen alle tijt in dese provintie gebruy-ckelick ende onderhouden was geweest, ende daerop men sonderlinghe, deurgaens in de nagebuyrdeprovintien, dat men den Synodum op den oudenvoet houden moeste, geclronghen heeft; hadden daer-omme de voorsz. kerckendienaren billicke oorsaeckeswaricheyt te maken, omme in sulcker voegen opdesen

Synodum provintialem, alwaer de predicantenvan de provintie niet te samen en comen , maer often deel after blijven, of aparte vergaderinghe hou- den , te verschijnen, en volgens dien van uwe Ed.Mog. te versoecken, daer van ontslagen geweest temogen sijn. Te meer hadde hyer nu voornamentlick de Syno-dus op den ouden voet behooren, (onder correctie)gehouden te werden , gemerckt de constitutie en degelegentheyt van dese provincie, zijnde deselve, omhaer cleynheyt, tot noch toe in classen niet verdeyltgeweest, gelijck wel elders, alwaer se ten minsten,soo se niet allo op den provintialem Synodum connencompareren, van te voren te samen vergaderen,

endedan uyt aller name haere gedeputeerde met instructieende credentie tot den Synodum provintialem af-seynden; gemerckt mede d'ordre , by publycque au-thoriteyt van de Ed. Mog. Heeren Staten deserprovintie, tot noch toe onder de voqrsz. soo wel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 155 Remonstranten als Gontraremonstranten tot mutueletolerantie, christelycke eenicheyt, ende broederlyckegemeynschap geobserveert ende onderhouden, endevoor desen noch niet afgedaen. Beneffens dat sy in verscheyden regarden (denSynodift provintiael aldus gehouden wordende) nieten sien hoe dat sy in alle delen sullen connen vol- doen de goede intentie van de Hooge Mog. HeerenStaten Generael, uytgedruckt in verscheyden arty-ckelen opt beleyden ende houden des Synodi natio-nalis, in hare Hoghe Mog. Vergaderinghe gearresteert.'Want alsoo den 2e artyckel

hout, dat sodanighebeswaernissen, die by den provintialem Synodumniet en hebben connen afgedaen werden of gericht,by de deputatos tot den Synodum Nationalem gecom-mitteert, in geschrift, claerlyck ende duydelick aen'tSynodum nationael te brengen waren, was daer toet'eenemale nodich dat alle de predicanten deser pro-vintie by inalcanderen souden comen. ende te samenin Synodo provintiali vergaderen, otnme te sien watgravamina afgedaen of gericht souden connen sijngeworden, ten eynde alleen de overgeblevene endeonafgedane in geschrifte claerlyck ende duydelyckaen't Synodum nationael hadden te brenghen geweest,het welcke nu seer beswaerlyck,

niet alleen om decortheyt des tijts, maer oock om dat eenighe, (diebyna het derde part van de vergaderinghe makensoude, ende die daer deur soo vele geswackt is)achter gebleven sijn, ende haere bedenckingen byliaer behouden, sal connen geschyeden; duer by ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 156 voeght, dat of daer eenighe gravamina waren , died'een tegen d'ander mochte hebben, sullen deselve,door dese separate vergaderinghe, niet connende inSynodo provintiali afgedaen of gericht worden tereerster instantie, tegen alle ordre, oock tegens demeyninghe van de Hoogh Mog. Heeren Staten Ge-iierael, op den Synodum Nationalem moeten gebrachtworden. En weten oock niet de voorsz. kerckendienaershoe haer reguleren in respect van den 3e artyckel,by welcke gestatueert wordt datter by de respectiveparticuliere synoden, ses gequalificeerde persoonensullen

worden gedeputeert, onder welcke vyer of tenminsten drye predicanten sullen zijn; ende d'anderetwee of drye moghen zijn gequalificeerde persoonen,ouderlinghen off andere lidtmaten van de kercke, doendeprofessie van de ware gereformeerde religie; wantdie hyer compareren, allen predicanten sijnde, endein die qualiteyt op dese separate vergaderingh« ver- schijnende , sonder ouderlingen of andere ledematenvan de kercke, doende professie van de ware gere- formeerde religie, als aen welcken de brieven vanconvocatie tot den Synodum provintiael niet gerichten sijn geweest, ende daeromme niet tot dese ver- gaderinghe gehorich , worden genootsaeckt drye pre-

dicanten van hare zijde te sullen moeten deputeren.Hadden daeromme, ende om andere oorsaken meer,de voorsz. kerckendienaren van herten wel gewenschtdat de vergaderinghe der predicanten van dese pro-vintie, om den naeme van een Synodus provintiaelte mogen voeren , op den ouden voet ende volgens



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 157 t'oude gebruyck aengeleyt waere geweest; ende enconnen deselve uwe Ed. Mog. niet verbergen, hoedat sy ten hoochsten over dese separate vergadcrin-glie bedroeft zijn, soo nochtans, dat sy in hare con-scientien wel weten ende versekert zijn, daer toe, vanhare zijde, geen rechtveerdige oorsaecke gegeven tehebben; des sy oock te beter haer daerinne troostenende gerust houden connen, te meer also uwe Ed.Mog. Gecommitteerde den remonstrantsgesinden ker-ckendienaren versekeringhe hebben gedaen, dat uweEd. Mog. tselve als nu geschyet ten wederzijdent'

ordonneren goetgevonden hadden uyt eygen mo-tijf, om sekere politycque insichten ende consideratien,sonder acht te nemen op de redenen, de welcke aenuwe Ed. Mog., by de genen dien het alderminstbetaemt hadde, tot versoeck van separatie overgege- ven waren. Ende en souden daerop de remonstrantenniet meer te seggen hebben, ten ware de selveredenen tot versoeck van separatie, by eenighe con- tra-remonstranten geteeckent, in uwe Ed. Mog. ver-gaderinghe op beschrijvinghe laestleden overgelevertwaren geweest, by welcke, alsoo de remonstrantenbevinden, dat sy swaerlyck voor uwe Ed. Mog. ver-gaderinghe beschuldicht ende gegraveert zijn gewor-

den , indien het uwe Ed. Mog. goede gelyefte M'aregeweest, die voorsz. contra-remonstranten rekenschapvan haer seggen te doen geven, mitsgaders de re-monstrantsgesinde daer op ende jegens te hooren,hadden deselve wel verhoopt ende betrout dat sy,soo haer sulcx van uwe Ed. Mog. wijsheyt ende



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 158 equiteyt hadde mogen wedervaren, dermaten hareonschult ende oprechticheyt in dese uwe Ed. Mog.souden hebben doen blijcken, mitsgaders de nieticheyt,impertinentie ende onwaerheyt van deselve redenentot sulcken versoeck verthoont, dat uwe Ed. Mog.oorsake souden gehadt hebben om contentement daer-inne te nemen. Souden oock de gedeputeerde desSynodi (omme soo veel mogelyck ende in haer was,dese scheuringhe, daer de contra-remonstranten napooghden, te voorcomen) de vrijmoedicheyt gebruyckthebben, seker nodich ondersoeck, op de selve rede-

nen gestelt, uwe Ed. Mog. te behandigen , ten waredat sy daer in, door het scheyden van uwe Ed. Mog.vergaderinghe op beschrijvinghe, mitsgaders uyt-schrijvinghe van de brieven tot convocatie, van deseseparate vergaderinghe voorcomen ende belet warengeweest; welck nodich ondersoeck sy evenwel niethebben connen nalaten , met alle behoirlycke eerbie-dentheyt ende onderdanicheyt, (tselve hyer neffensgaende) uwe Ed. Mog. noch te presenteren ende terhand te stellen »)), ten eynde uwe Ed. Mog. daeruytvolcomentlyck mogen sien, niet alleen de imperti- nentie ende ongefundeertheyt van de selve redenenom sulcken versoeck ende van sodanige

consequentiedaerop by uwe Ed. Mog. te mogen doen, maer oockdaer by, met wat notoire onwaerheyt de voorsz. ker-ckendienaren remonstranten by de selve redenen be-swaert worden, dienende dit selve ondersoeck tot J) Zie dit stuk hierachter als Bijlage E.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 159 hare nodighe verantwoordinghe jegens soodaniglieblamen, als haer by dit schrift nagehouden werden,ende waer deur sy by uwe Ed. Mog. verdacht sou- den connen gemaeckt sijn. Voorders, hoewel de remonstranten eygentlyck uytde brieven van convocatie van uwe Ed. Mog., aenhaer gedestineert, niet en hebben connen wetenwaertoe dese separate vergaderinghe aengestelt soudeAvorden, mitsgaders wat haer daer in te doen soudestaen, vermidts de selve geene bysondere gravaminaof poincten, daer op te handelen soude vallen, byuwe Ed. Mog. toegesonden of

eenighe openinghedaervan gedaen was, ende daeromme als anders omde redenen te voren gededuceert, billiclllyck haddenmogen versoecken ontslaginghe van uwe Ed. Mog.,omme niet alsoo, maer gesamentlyck ende synodali-ter te compareren, en hebben nochtans deselve , uythet respect dat sy uwe Ed. Mog. authoriteyt endebevelen (soo vele sy ymmermeer in conscientie ver- mogen) toedragen, niet willen in gebreke blijvenomme op den gesetten tijt, ter selver plaetse haergeordonneert, te compareren, ende aldaer uyt uweEd. Mog. Gecommitteerde, wat uwe Ed. Mog. ver- dere goede gelyefte soude wesen, naerder te verne- men. Uyt welcke alsoo sy verstaen

hebben uwe Ed.Mog. meyninge ende intentie te wesen, dat de re- monstranten dese separate vergaderinghe als een pre-paratoir provintiael half synodus souden gebruycken,omme met stellinghe van den staet des geschils overde questieuse poincten, item van eenige gvavamina,









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 163 conscientien in desen deele vercregen hebben, daerse nochtans van te voren sulcke lichte ende onbe-swaerde conscientien gehadt hebben, datse niet alleen-lyck volle ses jaren lanck broederlycke ende chris-telycke gemeynschap met de remonstrantsgesindepredicanten gehouden hebben, maer hebben oockeenighe van dese subscribenten, als deputati synodi,andere tot gelijcke gemeynschap vermaent ende meer- malen met hanttastinghe verbonden; ja dat meer is,alle maenden ende soo dickwils als't van noden wasmet de selve remonstranten op alle vergaderingen,

totop de laeste comparitie over een maent herrewaerts,gecompareert, ende te samen sonder eenighe voor-wendinghe van beswaringhe van conscientie gebe-soigneert, gelijckelyck' over de examina der aenco-mende, soo wel remonstranten als contra-remon- stranten (wat het gevoelen belanght) predicantengeseten, dezelve aengehoort, daerop geadviseert endetot bevestiging in haere dyensten geconcludeert, endevoirt alle andere handelingen, haer als deputatossynodi concernerende, geassisteert, sulcx dat de re- monstranten anders niet vermoeden en connen ofdaer en moeten al andere redenen , als dese die ge-pretendeert werden, geweest zijn, die dese

grootebeswaernisse (van niet op de Synodale provintialevergaderinghe met de remonstrantsche predieantente willen compareren) in de conscientien van de sub- scribenten tsedert sulcken corten tijt veroorsaeckt heb- ben ; gelijck oock de remonstranten het daer voorhouden, datter vry wel andere redenen zijn, niet 11*















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 170 oyt daer toe, om by haer selven haer van de sub-scribenten te separeren, eenighe bysondere vergade-ringhe met uytheemsche theologen of predicanten ge- houden te hebben. Indien dan noch de subscribenten drijven willendat de remonstranten ymmers bysondere vergade-ringhe met uytheemsche theologen ende predicantengehouden hebben, antwoorden de remonstranten (metalle dewelke men zwaricheyt maeckt op den provin-tialem Synodum te samen te comen) sulcx alle niette weten, noch oock alle geen last daartoe gegevente hebben. Is 't by eenighe alleen van de

remon- stranten geschyet, dat se niet (gelijck hier hatelyckvoorgestelt wort) bysondere vergaderinghe, (niet andersdan of men alle of eenighe van de formaliteyten insoodanighe vergaderinghen, als waer van hier ge- sproken wort, gebruyckelyck, gepleecht hadde) oockniet met uytheemsche theologen of predicanten, (want senoyt met eenighe uytheemsche theologen of predicantenniet alleen geen bysondere vergaderinghe gehadt, maerselfs niet separatim gecommuniceert te hebben, be- vonden en sal worden, daer mogelyck wel ter con-trarien soude connen blijcken by eenighe van desubscribenten zijde sulcx geschyet te zijn) maer enighegemeynsame familiare

communicatie , of soo men'tsoo noemen wil, vergaderinghe, niet met eenigheuytheemsche, maer inheemsche ende nabuyrige theo- logen ende predicanten gehouden hebben , wort datqualick ende impertinentelyck int gemeen den anderenremonstranten, die daer geen kennisse van gehadt



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 171 noch last toe gegeven hebben, te laste geleyt. Endeindien soodanighe enighe vergaderinghe met inheem-scho theologen ende predicanten gestreckt soude heb- ben tot separatie te maken van den contra-remon- stranten , om dat de subscribenten daer niet by ge- weest en zijn, souden om deselve redenen d'andereremonstranten over dese hare mede remonstrantenvergaderinghe (als mede daer by niet geweest zijnde),niet min van separatie te clagen hebben, als desubscribenten. Seggen vorders de remonstranten, dieeenighe sodanighe communicatie oft vergaderinghe,tzy

door occasie, t/y andersins, met eenighe inheem-sche ende nabuyrighe theologen of predicanten oytgehadt of gehouden hebben, dat sulcx als nergens,noch in Gods Woort, noch by kerckelycke ordon- nantie , noch by eenighe politycque wet deser landenverboden sijnde , haer vry gestaen heeft ende geoor-loft is geweest. Beneffens dat het oock geschyet ismet voorweten ende wille van die gene, dien doeter tijt tselve soude geschenen hebben eenichsins aente gaen of daer in eenich spreken te hebben. Be- halve dat geene vergaderinghe noch communicatiesgroot of cleyn, (twelck hyer alleen de questie is,) oytint minste gestreckt heeft tot scheuringhe, maer integendeel

altijt tot deliberatie ende overweginghe, hoemen 't best opt gevoechlycxste deselve scheuringhe ,tenderende tot ruine ende onderganck van de gere- formeerde kercke, ende soo te vresen is, oock vanons vaderlant, soude voorcomen ende de eenicheytmet waerheyt, Godsalicheyt ende vryheyt daerinne











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 176 te zijn, vermidts vier persoenen (daer by noch eenonder aen geteeckent was) tot te selve gedeputeertzijn. Of alle de contra-remonstrantsgesinde predican-ten deser provintie tot dese onderschrijvinghe endeovergevinghe den subscribenten gelast hebben, hebbende remonstranten groote oorsaeck daer aen te twy-felen, de wijle seker contra-remonstrantsgesint predi-cant deser provintie daer van niet met allen te we- ten , noch commissie daertoe gegeven te hebben,rerclaert ende betuight heeft; sodanighe mogen daeral meer wesen. Het soude oock de remonstrantsge-sinde

predicanten wee gedaen ende bedroeft hebbendatter soo seer vele souden geweest zijn , die haerhiertoe souden hebben laten misbruycken ende per-suaderen, dewijle sy van te voren alle te samen(niemant uytgenomen) belooft, ende enighe van dieoock met hanttastinghe, tot de onderlinghe verdraech-saemheyt ende broederlycke gemeynschap verbondenende verplicht hebben. Niettemin soo daer soo seer velesulcke contra-remonstrantse predicanten souden wesen,sal daer uyt connen blijcken de tastelycke onwaerheytwaermede men de remonstrantse predicanten van deseprovincie menichmael beswaert ende haer nagegevenheeft dat sy niemant van de

contra-remonstrantenneffens haer in den dienst en wilden lijden, maerde selve, alleen om dat se in een ander gevoelenstonden, verstieten. Want oock onder dese contra- remonstranten , uyt welcker aller name de subscri- benten seggen onderteeckent te hebben , wellicht weleenighe sullen wesen, die selfs van de remonstrantse





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 178 gaende eenicheyt tot mutuele tolerantie te blijven,nu op een bot teffens soo schielyck ende haestelyckverandert zijn, ende en weten de remonstrantse pre-dicanten niet wat daer op seggen; alleen connendevermoeden, dat se daertoe van andere geimportuneertende opgemaekt moeten zijn, achtende voorts de re- monstranten dat het verre best ware geweest voorde subscribenten, hare conscientien niet te beswarenmet de remonstranten soo onordentelycken, onbroe-derlycken ende met onwaerheyt voor hare Ed. Mog.te beschuldigen, als dat se swaricheyt maken vanmet de

remonstranten in de voorgaende broederlyckeende christelycke gemeynschap te continueren, nietconnende voor goet vinden, noch wel geclaen, datde subscribenten, met dit haer versoeck de gemeyn- schap eerst afbrekende, alsoo de formele scheuringhe,in dese provintie aengerecht, overal soecken te stij- ven ende te stercken, waer van de remonstrantsge-sinde (als ten hoochste over de scheuringhe bedroeftzijnde, die se oock geerne alle tijt met alle gevoege-lycke middelen, soe veel in haer was ende mogelyckgeweest is , hebben gesocht te voorcomen) voor Godt,onsen salichmaker Jesu Christo ende zijne kerckeonschuldich willen zijn; haer by desen tot

verwarin-ghe ende quytinghe van hare conscientien voor al dewerelt ontledigende ende ontlastende. Biddende on-dertusschen Godt Almachtich uyt gront harer hertendoor Jesum Christum, dat de Waerhey t, die na degodsalicheyt is, by alle menschen tot een ware op- rechte christelycke vrede hier, ende hier naemaels





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 180 dat predicanten van verscheyden gevoelen in't stockvan de praedestinatie cum annexis (mits mijdendeten wederzijden de extremiteyten die daerinne sijn ,ende wy , volgens de kerckenordening, gemijdt heb- ben) met malkanderen vredelyck,, gerustelyck endechristelyck hare diensten te samen konnen betreden,niet alleen in een lant of provintie , maer oock ineene ende deselve stadt ende kercke. Doch alsoo heteenigen (allen en konnen wy niet seggen) van U.L. ende W. belieft heefit dese separatie van ons aende E. M. Heeren Staten deser provintie te versoe-cken ende

tselve, niet tegenstaende wy 't gaerne an- ders gesien hadden, dat wy alle te samen by mal- kanderen synodaliter hadden mogen vergaderen, nieten heeft konnen gedresseert worden, moeten wy sulcksmet droef heytgedoogen, niet kennende ondertusschennae laten U. L. ende W. met weemoet onses hertente kennen te geven ons leet te zijn, dat wy sonderbillycke oorsake, soo indebite van U. L. ende W.verstooten sijn geworden, willende van dese separatieniet alleen voor Godt, maer oock selfs in U. L.ende W. conscientien onschuldich zijn. Voerdersdewijle het U. L. ende W. goet heeft gedacht onsseker lang geschrifte, vervattende den stant des ge-schils over de vijf

questieuse poincten door de E.M. Heeren Staten deser provintie te behandigen,omme daerop dies aengaende onse antwoorde te be- komen, was tselve onses bedunckens t'eenemael onno-dich, wanneer wy ons te samen hadden willen houdenaan de kerckenordeninge ten regarde van dit poinct





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 182 samen dien gestelt hadden, soo nae als 't doenlyckwaer geweest. Nu en moeten U. L. ende W. nietvreemt vinden , is 't dat wy tegen onse intentie,meyninge ende danck met malkanderen zouden mo- gen in onnoodige disputen ingetogen worden; U. L.ende W. hebben dat niet ons maer dien te wijtenclie TI. L. ende W. dese articulen behandicht hebben,want bevindende dit schrift sulcks dat het, lange be-arbeyt sijnde, vol steeckt, oock (soo wy achten) buy-ten weeten van U. L. ende W., van dobbelsinnigetermen, duystere ende bewimpelde manieren vanspreken, om daer onder

te mogen schuylen, ende desaecke in den gront behoudende, nochtans te schijnenwat anders te willen seggen, worden wy genoot-saeckt tot ontdeckinge van sulcks ende naerder ope-ninge van onse meyninge verscheyder saecken, nietvan alles daer op te letten stont, maer van't princi-paelste ende dat eygentlyck diende tot stellingevan den staet des geschils in dese materie, U. L.ende W. voor te houden ende te communiceren, istdat wy somtijts hier of daer in't een of 't ander U.L. ende W. eenichsins duyster souden schijnen tesijn, moet dat toegeschreven de spitsvindicheyt dergeener die dese so vele ende ingewickelde articulengestelt hebben; hebbende ons evenwel

daer in derklaerheyt ende kortheyt soo vele beuaersticht als onsmogelyck geweest is, sullen derhalve voort tredentot bemerkinge van het schrift selve , ende eerst: Op den tytel.De broederen schijnen haer selven toe te schrijven



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 183 dat sy gebleven sijn by de ware gereformeerde reli- gie , met uytsluytinghe van de remonstrantsgesinde,alsoo sy hier schijnen oppositie te maecken; dan wysustineren daer tegens dat ons gevoelen nopendedese poincten al veel beter van de pauselycke do- lingen is gereformeert dan het haere, ende vragenhaer of sy oordeelen dat alle de gene, die in hetgevoelen over dese poincten met haer niet en accor- deren , van de gereformeerde religie afgeweken zijn,ende indien jae, hoe sy dan Calvinum,Bezam, Zan-chium etc. konnen houden voor leeraers van degereformeerde

religie, indien sy notoirlyck verre vande selve verschillen? 2. Of sy meynen dat de gere- formeerde religie in dese poincten bestaet. 't Schijntdat de broeders ons hier bedecktelyck de broeder- schap af kerven, die sy tot noch toe met ons, zonderquetsinge haerer conscientie (soo wy hopen) hebbenonderhouden, 't welck alsoo den Synodo nationali soudeprejudiceren, soo protesteren wy mits desen daertegen.Den l ende 2 § staen wy toe, mits dat verstaenworden niet simpelyck menschen als menschen, oftegevallene in Adam , sonder eenige verdere qualiteytte bemercken; maer dat het besluyt der salicheytgegaen sy over menschen, gevallen in Adam, endedoor Godts

genade in Jesuin Christum geloovende;'t besluyt der onsalicheyt ofte verwerpinge over deselve, bemerckt als ongelovigen. Den 3 § staenwy toe, welverstaende dat het niet door Godts voor-gaende absoluyt decreet en geschiet, dat vele ver- worpen sijn ende weynige uytverkoren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 184 § 4 staen wy 't eenemael toe, ende begeeren datwel aengemerckt werde, dat hier wort geseyt, datwy het hier met den broederen in eens sijn dat deverkiesinge geschiet is uyt loutere genade, sonderaenmerckinge van eenige verdienstelycke waerdicheyt;soo en doen wy dan de genade Godts niet te cortende en drijven niet eenige verdiensten der menschen(gelijck men ons nae geeft) , als wy seggen dat deverkiesinge geschiet met aenmerckinge van't levendewerckende geloove; veel min drijven wy verdiensten,als wy drijven dat men zonder 'tselve werckende ge- loove niet

salich en wort. Alsoo in de 3 eerste §§ is gesproken van de ver- kiesinge ende verwerpinge beyde, soo schijnt dathier wel soude hebben gevoecht dat de broedershier hadden gestelt waerom de verworpene verwor- pen sijn; dit en schijnen sy nergens duydelyck tedoen. Wy eyschen dat sy haer daer op naerderverklaren; of de verworpene verworpen sijn om dezonde Adams, of om de erfsonde, of om beyde,of om haere eygene zonden? Ende indien sy seggenom haere eygene sonden, soo vragen wy, of sydaer door verstaen haere zonde die sy in Adam be-gaen hebben, gelijck wy weten dat sommige ditseggen, met dit verstant om de eenvoudige te paeyen.Verstaen sy

door der verworpenen zonden, daer syom verworpen sijn, de zonden die sy in hare eygenepersonen ende buyten Adam doen ? Zoo vragen wywederom , of sy die zonden hebben konnen laten ?Laet de broeders hierop categorice antwoorden. Wy



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 185 meynen dat blijcken sal, dat haer gevoelen is , datdegene die verworpen sijn om in de helle eeuwigte branden, verworpen sijn, of om de zonde Adains ,of om de erfzonde, of om eenige haere zonde diesy niet hebben konnen mijden, of om dese drie tesamen. Wy gevoelen ende gelooven, dat niemantvan Godt verworpen is, ende ter helle geschicktdan om sijn eygen zonde, die hy heeft konnen laten. § 5. t' Is waer, maer alsoo dat het geloove nietalleen en is een vereyscht middel of conditie tersalicheyt, maer oock ter verkiesinge in den genen dieverkoren ende salich wort. Op

den 6 § seggen wy, dat het een andere ge-legentheyt heeft met de voorschickinge Godts tot demiddelen des geloofs, als met sijne voorschickingetot het geloove. Tot het geloof wort niemant abso-lutelyck geschickt, maer wel tot de middelen desselven; derhalven dat de gene die de middelen desgeloofs ontfangen hebbende, t geloove niet mede enontfangen , en geschiet niet daerom, om dat Godtpreciselyck besloten heeft hun 't geloove niet te geven;maer om dat sy de middelen tot het geloof versuy-men ende veronachtsamen, op conditie van welckerwaerneminge hy besloten hadde hun 't selve geloovemede te geven. § 7. Uyt het gene nu § 6 van ons geseyt is,blijckt dat

wy ter contrarien houden, dat Godt im- mers besloten heeft in den verworpenen spo verrete wercken , dat het dadelyck geloove daerop volge,namelyck op conditie , dat de mensehe die geroepen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 187 der geloovigen die in hare kintsheit sterven, alsoohet woort vertrouwen dubbelsinnich is ende in deschrifture als oock daer buyten beteykent soodanigeeen stercke hope, waer in men missende, bedrogenmach werden, welcke dubbelsinnicheyt niet en wortwechgenomeii door 't byvoegen van het woort sekerlyck,want dat wort immediate gevoecht by het woort ver- trouwen , al schijnt het ten eersten aensien dat hetalleens sy, of men segge dat men yets sekerlyck machvertrouwen, of dat men segge; dat men yets machsekerlyck vertrouwen. De broeders die dit schrifthebben

gestelt, weten nochtans, dat tusschen desebeyde manieren van spreken een merckelyck onder-scheyt is. Ende of men schoon 't woort sekerlyckimmediate met het woort vertrouwen voechde, soogeeft dies niet tegenstaende twoort mogen, dat hier ge-bruyckt wort, te kennen dat sulck een vertrouwen welbedrogen kan uyt komen. DONTEKLOCK gebruycktwoorden die noch al meerder gewisheyt van ditpoinct schijnen mede te brengen dan de gene diehier worden gestelt. Want in sijn antwoort op devermaninge tot vrede, letter L, seyt hy dat wy vande kinderen der geloovigen, wanneer sy in hare jonck-heyt komen te sterven, niet anders en konnen nochbehooren te

oordeelen, dan dat hunlieden de salicheyttoekoomt, ende dat se tot deselve van Godt sijn ver- koren ofte gepredestineerd Wie en soude niet meynendat met dese woorden dit poinct buyten alle twijffelwierde gestelt? Maer iemant lese verder die pageende de navolgende, ende hy sal bevinden, soo klaer







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 190 gefondeert is op eenige uyterlycke apparentie, dieons meer het eene als het andere doet gelooven,welck fondament hier cesseert. Ende in allen gevallesoo is het oordeel der liefde bedriechelyck; de broe- ders sullen misschien voorwerpen dat sy haer naerderverklaren § 5 over den 2en articulo non controverse,met dese woorden, dat niemant de vergevinge derzonden ende versoenirige met Godt dadelyck genietdan alleen de ware geloovige (begrijpende mede hier- onder der geloovigen kinderen). Maer hier vragen wyof sy alle aller geloovigen kinderen, in haere kints-heyt

levende of stervende, hieronder begrijpen. Laetse hier op jae seggen; derven sy 't oock niet seggen ,so is te verstaen dat sy alleenlyck sommige kinde- ren der geloovige hier onder begrijpen. Den 11 § staen wy toe, mits dat onder 't woor- deken oock niet en schuyle, dat het geloove sy eenvrucht der absolute verkiesinge ter salicheyt. Alsoock den 12e, want die verworpen worden, werdenverworpen om hare eygene dadelycke zonde die syhebben konnen laten. Die boven den val gaen seggenoock dat de verworpene rechtveerdelyck verworpensijn, sonder nochtans te stellen de zonde als eenverdienende oorsake der verwerpinge. &quot;Wy vertrouwendat de broederen

sulcken verwerpinge geen recht-veerdige verwerpinge souden willen heeten. Derhalvenhet niet genoech en is, dat men eenderley woordenheeft, wanneer men daer onder niet en vervat een- derley sin. Dus blijckt hier onder anderen dat wyreden hebben om over dubbelsinnicheyt deser articu-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 191 len te klagen, alsoo een soo notoirlyck onrechtvaer-dich besluyt der verwerpinge onder dese woordenkan schuylen. Den 13e § staen wy toe, in sul eken sin dat devoorgewetene dadelycke ongenootsaeckte sonde dermenschen, van haer buyten Adam gedaen, de verdie- nende oorsake sy niet alleen van hare dadelyckeverdoemenisse, maer oock van hare reprobatie endeverwerpinge. § 14. Desen artyckel nemen wy gaerne aen, maerwilden de broeders wel vragen, of de gene die ie-mant tot straffe van sijn misdaet kreupel slaet, nieten is de werckende oorsake van sijn manck

gaen,hoewel sijn misdaet de verdienende oorsake daer van is. Volgen de verschil poincten. A Op den ln dient aengemerckt, dat de verkiesingeniet en is eenderley; daer is een verkiesinge tot desalichmakende genade ende de middelen der salicheyt,ende een verkiesinge tot de salicheyt. Aengaendedese tweede seggen wy, dat het objectum der selveris even 't selve 't welck daer is 't objectum der uyt-voeringe der selver, te weten de geloovige menschen.Sulcke menschen als Godt besloten heeft te verkiesenter salicheyt, ende verkiest ter salicheyt, sulckemenschen, ende even soo geconsidereert, geeft hyoock in der tijt de salicheyt, andersins soude de exe- cutie ende

uytvoeringe met het decreet ende besluytniet over een komen. Maer aengaende de verkiesinge



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 192 tot de middelen der salicheyt ende dadelycke mede-deylinge derselver, wy bekennen dat daer in onder-scheyt is, quoad objectum; want in de verkiesingeen wort de mensche niet geconsidereert als geloo-vige, gelijck in de dadelycke mededeylinge der za-licheyt, rnaer sonder eenige aenmerckinge van yetsdat in den mensche soude mogen wesen, de men-schen blootelyck als menschen ende zondaers. § 2 vervat het selve dat in den ln § is gestelt. >Wy maken derhalven hier wederom onderscheyt: 1.Ten aensien van 't besluyt der indefinite verkiesinge,waermede Godt

besloten heeft de geloovige salichte maken, en kan er in den mensche niet bemercktworden eenige dispositie, sulcke als hier gemeldetwort, in Godts voorwetenheyt voorgaende. 2. 't Selvemoet oock geseyt worden aengaende de definite ofpersonele verkiesinge van genen ende desen tot degenade ende middelen ter salicheyt noodich. 3. Maerten aensien van de definite verkiesinge ter zalicheytvan Pieter ende Jan (welcke eygentlyck niet en iseen nieu besluyt der verkiesinge maer alleenlyck eenapplicatie van de voorgemelde indefinite verkiesingeder geloovigen ter zalicheyt, in de selve besloten alshet particulare singulare in universali) soo leert onsde schrifture dat die

geschiet is met aenmerckinge deageloofs in Pieter ende Jan, 't welck iiae den stijlder schrifture LUC. 21, Apoc. 3, wel een waer-dicheyt soude mogen worden genoemt, maer vande welcke alle verdienstelyckheyt verre is', ende eenweerdicheyt, alleenlyck uyt Godts genadige gewaer-
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fondament is, voorts toe-staende de sake selfs. Wy verstaen dat onse HeerChristus is niet alleen de middelaer Godts by denmenschen , maer oock der menschen by Godt, endedat hy, door 't soenoffer sijner gehoorsaemheyt, byGodt heeft te wege gebracht 't besluyt der indefiniteende definite verkiesinge der menschen ter zalicheyt,als oock der middelen derzelve. Soo dat Godt nie-mant besloten en heeft te verkiesen tot de zalicheytofte tot de middelen der selver, dan om de verdienstenJesu Christi wille , ende dat alsoo Jesus Christus is,uyt Godts genade, de fonteyne onser zalicheyt, 't be-gintsel, midden ende eynde der selver. Ja, indienChristus niet en is de

verdienende oorsake onser ver-kiesinghe ter zalicheyt, soo en sal hy oock niet sijnde verdiende oorsake onser zalicheyt, want onse za- licheyt bestaet in onse versoeninge met Godt. Nu degene die Godt ten hoochste lief heeft, gelijck ontwij-felyck lief heeft de gene die hy absolutelyck ter za-
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een apart middelter zalicheyt noodich, soo seggen wy, met haer,neen. Want soo onverstandich en sijn wy niet, datwy den volhardenden geloovige der zalicheyt soudenaf kerven , maer de volherdinge, geconsidereert wor- dende gelijck sy in haere nature te considereren is,niet als een nieu ende bysonder middel, maer alseen continuatie ende duyringe van de middelen terzalicheyt, soo seggen wy dat eenige menschen welkonnen hebben alle de middelen ter zalicheyt nodich,sonder nochtans de zalicheyt te bekomen, omdat syse by hare schuit (want aen Godt en ontbreekt hetniet) niet geduyrichlyck behouden, maer by haereschuit verwaerloosen. Op den 8n § seggen wy

neen. 'T en schort aenGodt niet dat hy niet verder en werckt. De broederssoecken hier de oorsake van een absoluyt besluyt,welck absoluyt besluyt Godt niet gemaeckt en heeft,gelijck te vooren op den 7n art. van de vermeynde 13*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 197 Op den 9n § hier wort gesupponeert, 't gene wyontkennen, datter is een absoluyt decreet der verwer-pinge over de menschen, geconsidereert als alleenlyckgevallen in Adam, sonder eenige verdere qualiteyt.Wy seggen ter contrarie, dat de verwerpinge is veeleer een consequens van het ongeloove, ende dat deverwerpinge volcht op het voorgesien ongeloove, alsop een verdienende oorsake van de selve. Ja, desake wel ingesien sijnde, sal blijcken, dat positivainfidelitas, ofte 't ongeloof der geroepene, is eygentlyckeen consequens van 't besluyt der roepinge der ver-

worpenen , nae den' sin der broederen. Want sy ensouden niet konnen sijn positive infideles ten waeremen haer riep ad fidem, te vooren absolutelyck be- sloten hebbende haer 't geloove niet te geven. Op den 10n § seggen wy met onderscheyt dat inbeyden eenerley objectum is, te weten der verkie-singe ter zalicheyt ende der rechtvaerdiginge. Wantde geloovige wort of is verkoren ter zalicheyt, degeloovige wort gerechtvaerdicht. Spreeckt men vande verkiesinge tot de middelen ter zalicheyt, predi-catie des Euangeliums etc., wy hebben boven geseytdat die gaet over menschen leggende in de . . . . ?zonder eenige consideratie van eenige verdere quali- teyt. Aengaende

de termen van electio en justificatiocompleta et incompleta, die laten wy in haere waerde;wy wilten liever gebruycken dese wel soo bekendevan een conditionele ende absolute verkiesinge enderechtvaerdiginge, ende seggen dat de geloovige indit leven verkoren sijn ter zalicheyt ende gerecht-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 199 L. ende W. (die wellicht gelijck wy selve mede datgaerne bekennen, alle dese termen, in dit schriftgebruyckt, beswaerlyck verstaen) eenichsins soo veelin ons is, te dienen. Wy gelooven 1. Dat Godt voor de grondlegginge des wereltseen besluyt gemaeckt heeft om salich te maecken degeloovige ende te verdoemen de ongeloovige. 2. Dat dit besluyt is gemaeckt uyt loutere genadeover de geloovige, ende uyt volle ende vrye machtover de ongeloovige. 3. Dat het besluyt van de geloovige zalich te mae- cken , is de verkiesinge, ende 't besluyt van de on- geloovige te verdoemen

de verwerpinge. 4. Dat dit besluyt van de geloovige zalich te mae- cken, gegront is in Christo, ende van de ongeloovigete verdoemen, in hare ongeloovicheyt. Sulcks Dat de geloovige uyt genade zalich worden, d'on- geloovige om haer ongeloove verdoemt worden. Item Dat dese verkiesinge mede sich uytstreckt overalle kleyne kinderkens der geloovigen.Wy verwerpen 1. Dat Godt voor de grondlegginge der werelt eenbesluyt heeft gemaeckt om eenige menschen, als sim-pelyck gevallen in Adam, zalich te maken of te ver- doemen. 2. Dat het besluyt van den mensche als simpelyckgevallen in Adam, te verdoemen, is alleen Godts







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 202 vigen; gelijck hy Jesum Cliristum heeft gegeven toteen versoeninge voor ons, also staet het hem oockvry de versoeninge van hem verworven te laten ge- nieten soodanigen hy wil. Nota. De broeders, onder schijn van voor te stellendingen daer in sy seggen dat wy tharen erachtenseens sijn , en doen dickwils niet anders, onses erach- tens , dan argumenten voort brengen tegens ons ge- voelen. 'T en behoort haer dan niet vreemt te geven datwy haer wederom eenige vragen voorstellen, endeinsonderheyt sodanige, uyt welcke wy niet en sienhoe sy haer sullen connen

uytwickelen, dan door 'tmiddel van de distinctie der verwervinge ende appli- catie der versoeninge die in Christo is, die sy hierons soeken te benemen, of yemant haer vraechdewat peryckel daer is dat yemant schulden maecke dieal te vooren betaelt sijn eer hy se maeckt? Itemwaerom yemant bidt dat men hem sijne schuldenquytschelde , die vastelick gelooft dat se volcomelyckbetaelt ende quytgescholden zijn? Souden de broederswel bequamelyck connen hier op antwoorden sonderonderscheyt te maecken tusschen de betalinge Christiende andere pecuniele betalingen; item tusschen de ver- wervinge der versoeninge ende toeeygeninge derselver? Wy antwoorden dan

op haer argument alhier tegenons voortgebracht, dat 't geposeerde alhier § 4 waersoude sijn indien Christus also ten volle betaelt hadde,dat die betalinge van Godt absolutelick was aenge-nomen tot salichmakinge van allen voor de welcke







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 205 Die een rantsoengelt geeft dat in waerde genoech-saem is 'om een yeders mensches sonden wech tenemen, die heeft ymmers Godes gerechticheyt voorde sonde van een yder genoech gedaen. § 2. De remonstranten seggen wel dat het denwille ende intentie Gods is geweest etc., maer nietden absoluten wille noch intentie, maer onder condi- tie van gelove. § 3. Wj verstaen jae-, gelijck nu meermaels is geseyt.Op den 2. Artyckel van de doot Christigeloven wy 1. Dat Christus voor alle menschen, niemant uyt-genomen, door sijn doot de versoeninge by Godt ver- worven

'heeft. 2. Dat niemant nochtans deser versoeninge deel-achtich wordt dan alleen de gelovige. Verwerpende Dat Christus, nae de intentie sijns vaders, niet vooralle ende een yeder, maer alleen voor eenige wey-nige menschen gestorven is. Op den 3&quot; ende 4 artyckel. § 1. Praesupponerende dat de broeders hier niet enspreecken van een bysondere verlichtinge buyten endesonder 't Euangelium: soo staen wy desen § toe. § 2. Hier dienden de broeders te seggen wat sydoor de beginselen der wedergeboorte verstaen; ofsy daerdoor verstaen de voorbereydingen voor dewedergeboorte, gelijckse Calvinus ende Beza noemen. Eenige daden , die notoirlyck quaet sijn,

konnenoock de onherborene schouwen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 206 AVil men al dit vorige tsamen voegen met de laetstewoorden : Meer uyt vrese van Godt te vertoornen danvan straffe, ende te kennen geven dat men sonderwedergeboorte dese vorige dingen niet en doet oftelaet, uyt vrese van Godt te vertoornen, maar alleenuyt vrese van straffe, soo antwoorden wy dat wy nieten sien hoe dat straffe tegen toorn wort gestelt. Wantwat is anders vrese van Godt te vertoornen, als vresevan straffe die u}'t Gods toorn ontstaet? Dese woorden schijnen te kennen te geven dat hetden onwedergeborenen eygen is het quaet te latenuyt vrese van

straffe, 't welck wy houden te strijdentegen de H. Schrifture, dewelcke gelijck sy ons aend'een sijde voorstelt de beloften Gods om ons op tewecken tot onsen schuldigen plicht, also aen d'anderesijde voorstelt Gods dreygementen ten selven eynde.Waerom dat, indien 't den wedergeborenen onbeta-melyck is uyt vrese van Gods straffe het goede tedoen ende het quade te laten? Gaet dit seggen der broederen vast, soo sal degeene die maer een eenich dinck van de geene diehier verhaelt worden in sich bevyndt, by exempel, diemaer verlangt na de verlossinge, sich syner wederge- boorte ende diensvolgens syner salicheyt ende ver-kiesinge rnogen verseeckeren, 't welck

niet weynichongerijmt schijnt ende tot vleesschelycke sorgeloos-heyt den wech baent. § 3. Staen wy toe nae dat wy hem hebben comienverstaen. § 4. 't Werck van 't welcfce de wedergeboorte aenvangt.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 212 ture, maer ter contrarie vinden wy wel daerin sulckedreygementen, die ons doen voor waerachtich hou- den, dat gelijck het wel can commen dat Godt nasijne barmherticheyt den ghenen, die in voegen alsgeseyt is heeft gesondicht, de handt biede tot weder-oprechtinge, gelijck in David etc. is gebleecken, alsoohet oock wel soude connen sijn dat hy in de swaereende grouwelycke sonde, die hy tegen sijne conscientiewillens wetens voordachtelyck begaet, soude mogenversmoren. § 8. Nadien hy na onse meyninge 't geloove canverliesen , soo can hy oock verliesen 't gevoelen

desselven. In den 9 §, dien wy toestaen, staet aen te merckenhet woordt, medewerckende hulpe. Daer medewerckingeis, daer isser meer als een die werckt; de menschewerckt dan met den H. Geest. Dit dient aengemercktvoor den l le volgende §, daer de broeders seggendat de volherdinge is een bysondere gave Godts.&quot;Wy seggen dat sy alsoo is een gave Godts, dat sydaer en tusschen oock, volgens der broederen beken-tenisse, is een werck des gelovigen mensches, tot demedewerckinge derselver bequaem gemaeckt door dewederstaenlycke werckinge der genade.Den 10 § staen wy toe. De broeders spreecken hier van vrese etc. Daerop wy haer wilden

vragen, of de mensche met redenvresen can een quaet dat hy sekerlyck weet endevastelyck gelooft dat hem niet over comen en can? Aengaende 't laetste deel van dese vermaningen,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 213 daer dient by gevoeclit, dat Christus sonder dat haerniet behouden en wil ende sy niet en sullen staendeblijven. Op het lle § is te voren gelet in den 9 §, waeruyt blijckt hoe wy denselven toestaen. Verschil-poincten. Op den le § seggen wy jae. Op den 2e §, wy meenen jae, al en wisten wygeen exempelen, sy souden der evenwel wel connenwesen, ende al waerender geen, soo en can mendaer uyt noch evenwel niet besluyten datter geenen hebben connen wesen. § 3. Het eerste lidt deses § alleen gestelt sijnde,can in eenigen sin toegestaen worden, namelyck indesen: dat de

volhardinge sonder de vrywillige me-dewerckinge des menschen niet gewrocht en wort.Door den wille verstaen wy den wedergeboren wille,ende die niet haer selven gelaten, maer geassisteertdoor de genade des H. Geestes. Het 2e lidt hier by comende wordt de saeckeduyster ende hatelyck voorgestel t. &quot;Wy seggen datden vrygemaeckten wille des menschen is een ge- subordineerde mede-oorsaecke der volherdinge. Hou- dende het woort natuerlycke hier ongerijmt, nadienals geseyt is, wy den wille des gelovigen menschesconsidereren als gevrijt ende geassisteert door deovernatuerlycke genade, ende nyet als werckendedoor een natuerlycke aengeborene

cracht.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 214 Op den 5n Artyckel geloven wy 1. Dat alle gelovige konnen door Godts genadein den gelove volharden ende om salich te wordendaer in moeten volharden. 2. Dat de gelovige, in dat gelove blijvende, in Godtsgunst ende genade blijven, ende daer niet en is alsde sonde dat haer daer van scheyden kan. 3. Dat de gelovige, om in 't gelove te volharden,stadich moeten toesieu, op hare hoede sijn, Godtvresen, de sonde haten ende laten, ende met vresenende beven hare salicheyt wercken. 4. Dat de gelovige door allerley sonden uyt hetgelove niet en vallen. 5. Dat de gelovige

connen vervallen in swaregrouwelycke sonden, die tegens het gelove, liefdeende conscientie strijden, ende alsoo het ware geloveverliesen, ende derhalven vresen moeten datse doorsoodanige sonden konnen verdoemt worden. Verwerpende 1. Dat de geene die eens vastelyck gelooven nieten souden connen van dat gelove afvallen, noch doorgeene sonden of schelmstucken eyntely«k ende ge-heelyck uyt den gelove ende volgens dien uyt degenade ende gunste Gods vallen ende verloren gaen. 2. Dat de gelovige, al waer 't dat se quamen ingrouwelycke sonden ende schelmstucken te vervallen,niet en moeten vresen met de verdoemenisse gestraftte worden. Hier

hebben U. L. ende W. de aenmerckingenop het Schrift ons toegesonden. Wy behouden aen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 216 questieuse poincten) te belasten drie uyt den liaerente committeren, omme over dien staet des gescliilsin -mondelinge conferentie ende gespreek te tredenmet drie anderen van der contra-remonstranten sijdevan gelijcken daertoe te committeren. Hebben devoorschreven remonstranten , eer daer toe te comen,niet connen nalaeten de vrymoediclieyt te gebruy-cken, omme in alle onderdanicheyt ende behoorlyckereverentie uwe E. Mog. de bedenckingen die sy daerop hebben te openen. Ende eerstelyck en connen de voorschreven re- monstranten niet bevinden, dat 't selve

eenichsintsdienen soude tot mijdinge van de disputen, waer toenochtans onder anderen dese separate vergaderingeversocht ende by uwe E. Mog. ook schijnt ingewil-licht te sijn; beneffens dat het niet practicabel enis, dat die drie, van wedersijden daer toe gecom-mitteert, souden over de dubia, die voorvallen moch- ten spreecken ende antwoorden uyt de name vanalle de broederen van d'eene ende d'ander vergade- ringe, ten waere daer op telckens de meyninge vande volle vergaderinge ten weder sijden volcomentlyckverstaen wierde, ende een yegelyck, hooft voor hooft,daer op geopineert hadde, opdat alsoo een yegelicksijn vrije advijs ende verclaringhe, sonder van

anderedaer in vervangen te worden, hebben mochten; daerby gevoecht dat gants niet raedtsaem sijnde, om veleoorsaecken, op mondeling rapport de saecken te laetenaencomen, de selve schriftelyck ten wedersijden sou- den moeten gestelt worden, dat wederomme veel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 217 tijdts (om welcke nochtans te winnen dit mondelingbespreek strecken soude) nemen soude. Eyntelyck sien de voorschreven remonstranten nietwat dat ten principale veel geven of tot de sakedoen soude, want sy niet alleen simpelyck op hetschrift der broederen contra-remonstranten hare aen-merckingen hebben overgelevert (de reste van dienhier neffens gaende) maer hebben daer en boven soocort, claer ende duydelyck als haer mogelyck geweestis (in voegen dat se daer niet meer by te doen heb- ben , noch 't selve claerder of naerder souden wetenin te stellen) wat over

de vijf questieuse poinctenhaer gevoelen sy, als oock het geene dat se daer inverwerpen, daer by gestelt, willende dat alles watin de aenmerckinge staet daer toe gebracht worde. Soo de broederen contra-remonstranten haer daermede genoegen, is der saecke genoech gedaen; ge- noegen sy haer daer mede niet ende en vindense nietraedtsaem op der remonstranten aenmerckingen terepliceren, mogen de remonstranten wel lijden datdat in hare vrijheyt gelaten werde, ende laeten haerdan de remonstranten beduucken den cortsten endenaesten wech te sijn, om de sake hier ten eynde tebrengen, dat den staet des geschils van de contra- remonstranten, mitsgaders de

eenvoudige ende naeckteverclaringe ovei* de vijf controverse poincten van derremonstranten sijde den Synodo Nationali overgelevertmochten worden. Indien dan noch uwe E. Mog. vanwille souden wesen, dat ten wedersyden drie van destichtste predicanten (als behorende tot desen synodum



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 218 provinciael) in haer particulier ende niet uyt dennaem van de vergaderinge , met malcanderen in mon- delinge conferentie comen, (sonder dat se nochtansbemercken wat vrucht dat geven sal) sullen de genedie uwe E. Mog. 't selve belasten sullen, gaerne obe-dieren ende haer daer toe laten gebruycken. Verders alsoo oock uwe E. Mog. Gecommitteerdeden voorschreven remonstranten openinge gedaen heb- ben van seeckere articulen ende vragen, ingestelt byden contra-remonstranten, omme daerop der remon- stranten verclaringe ende antwoorde te bekomen,hebben de

voorschreven remonstranten, eer ende alvo- rens sy daer in treden, mede nodich geacht uwe E.Mog. met gelijcke onderdanicheyt te remonstreren,dat sy, in plaetse van dat men haer vragen wil, ant- woorde verwacht hadden op het voorgaende overge- leverde schrift van hare sijde, op het poinct van depredestinatie met den gevolge van dien. Op welckvan de contra-remonstranten (die, omdat de remon- stranten sulcke saecken als het schrift vervat, tegen-spreecken, haer van de selve gesepareert hebben endegevoecht by de gene die scheuringe hebben aenge-richt) eerst geantwoordt hebbende en sullen de re- monstranten geen swaricheyt maken op alles, wathaer in

de selve materie sal connen gevraecht worden,mede verclaringe te doen, ende antwoorde daeropte geven, maer so de voorschreven vragen soudenraecken eenige andere materie buyten de vijf ques-tieuse ende verschillende poincten, gelijck de voorschre- ven remonstranten deselve soodanige te wesen uyt het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 219 rapport van uwe E. Mog. Gecommitteerden verstaenhebben, fonderende de contra-remontranten hareneysch van verclaringe daer op dat sy de selve articulensouden weten over eenige te bewijsen ende daer medete beschuldigen, sonder nochtans in accusatorio tewillen treden, en connen de remonstranten andersniet verstaen dan dat men daer mede haer voor-gaende schrift (waer van sy het bewijs rede hebben)wil declineren, ende dat sy oock daer by alrede be-decktelyck beschuldicht worden, hoe wel onder schijnof men de selve niet en wilde beschuldigen, mitsga- ders

dat de vragen alleen ingestelt sijn van de contra- remonstranten, om daer mede, niet hebbende tegende remonstranten in te brengen, wettelyck deselveergens in te behalen. Souden daeromme de remonstranten ootmoedelickeUwe E. Mog. versoecken, dat Uwe E. Mog. gelievenwilden den contra-remonstranten te ordonneren ende tebelasten haere beschuldigingen, die sy desaengaendetegens yemandt souden hebben, te specificeren ende metbewijs te formaliseren, van herten bereyt sijnde de selveremonstranten als dan in 't geene sy blijckelyck endewettelyck connen beschuldicht worden, haer daerop teverclaren ende te verantwoorden, welcke verclaringhesy daer en

boven oock niet en sullen naelaeten tedoen, gelijck sy in conscientie bevinden sullen tebehooren (hoe wel hier nu ontijdich ende behorendetot de geordonneerde revisie van confessie ende cate- chismus, volgens dien den Synodo Nationali praeju-diciabel ende naedeelich), mits dat haer alvorens van















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 't Is excellent sich voor 't vaderlant gedragen ,Dolsinnich beelden breecken van steen ende hout fGeestelick ende weerlick uytten heuren jagen,Kercken ende capellen beroven van silver ende goitt;Cloosters open setten voor jonck ende oudt,Dat monicken ende bagijnen haren eedt mogen verlaten,Hier in dispenseert een ygelick even stout,vEecht of sy al op den stoel van Moses saten.Al staet het de waerheyt tegens, t'en mach niet baten,'t Zijn al Roomsche brillen die niet en doogen,'t Is goet patriots, d'oude religie haten,Sacramenten blasphemeren al waer't al logen.Legt af den

bril etc. Princelycke borgers, als men yry sal spreeckenVan 't discoort, dat gebruyckt wort in der tijt,Men gaet certeyn u privilegie versteken ,Die men veinst u te willen leveren bevrijt.Ja, seyt men dan, gy bent de Spaense Inquisitie quyt,Men leert 'tmoedernaeckte woort op dorpen en steden,Dan geschiet hier in abuys, 't moet hebben respijt,Men lijt het deur MEEK LANDEN alleen om vrede,Maer lacy! DIE FAUT is groot OEVVELT ende bredeMet STRICKEN beset ende listich doortogen,'t Zijn FEYTEN, die WERCK HOUEN om weer 't ontreden.Maer wie can 't dan die in ABEAHAMS SCHOOT mogenDan haer bril af leggen in tijts ende sien door haer oogen.




