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Smilde, 3 Nov. Hedenavond trad hier in de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond als
spreker op ds. J. v. Konijnenburg van Bellingwolde. De heer K. wees in de inleiding er op, dat zijn
onderwerp hem als ’t ware werd aangewezen door den tijd, waarin hij sprak. Geen ander onderwerp
toch dan de hervorming zou thans bijna mogelijk zijn; de hervorming – een strijd tusschen vrije
ontwikkeling en gelooven op gezag, waardoor te allen tijde de wereld in beroering werd gebracht. In
de eerste plaats wees spreker op Paulus in zijn optreden tegen te Joodsche Christenen, die met hart
en ziel waren verkleefd aan Joodsche plechtigheden.
De woorden uit Rom. 14 “Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd” leverden den
heer v. K. verder de stof tot een boeiende rede, die van ’t begin tot het einde met onverdeelde
aandacht werd gevolgd.
In genoemden tekst ligt volgens spreker eene opwekking tot verdraagzaamheid. Christus geest straalt
er in door; een geest, waarin Paulus zoozeer was doorgedrongen, dat hij gerustelijk kon getuigen ook
deel daaraan te hebben.
Dit beginsel van verdraagzaamheid is de kiem van de hervorming der 16 e eeuw en is nog steeds de
levensvoorwaarde voor ’t bestaan der kerk.
Zouden, vroeg de spreker, ook bedenkingen tegen dien geest van verdraagzaamheid kunnen worden
ingebracht? Zou ook onverschilligheid of iets ergers nog er uit voort kunnen vloeien?
Vrijzinnigheid en onverschilligheid echter zijn twee geheel verschillende zaken; strenge orthodoxe
en lichtzinnigheid kunnen zeer goed samengaan, getuige de uitspraak indertijd door dr. Kuiper
gedaan, dat te Utrecht, het brandpunt der orthodoxie, de lichtzinnigheid erger was dan ergens elders.
Bevreemdde dit dr. Kuiper, den heer v. Konijnenburg bevreemdde die bevreemding. Nooit heeft
gelooven op gezag op de zedelijkheid gunstig gewerkt. Men denke slechts aan de middeneeuwen,
toen door de kerk een onbeperkt gezag werd uitgeoefend.
Een andere bedenking.
Zou door de vrije ontwikkeling het gemeenschapsleven ook worden verstoord? Volgens ’t oordeel
des heeren v.K. is dit niet noodig. In den kerker, waar allen in gelijke cellen het werk verrichten, is
alles gelijk; ook op het kerkhof, waar niemand denkt, heerscht eene eenheid, die volkomen heeten
mag.
Hoe is dit echter in de natuur? Ook daar is eenheid, doch eenheid bij verscheidenheid. Alle vogels
zingen; ieder zingt zijn eigen lied, doch te zamen vormen die liederen een schoon geheel. De
bloemen bloeien in duizenderlei schakeringen, doch in dit verschil van kleur ligt de schoonste
harmonie.
Ten slotte wekte spreker op tot een voorbeeldig leven, opdat de wereld moge zien, hoe den
vrijzinnigen geen verwijt van loszinnigheid kan worden gedaan.
Het zangkoor onder de leiding van den heer J. Eikema kweet zich flink van zijne taak.
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Logemt. de Veenhoop.
Tolheffing te Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zullen, op Dinsdag den 18den November 1884, des
morgens ten 10½ ure, voor den tijd van drie jaar, in te gaan 1 Mei 1885, VERPACHTEN:
Het recht van tolheffing op den Norgervaartsweg.
De voorwaarden zijn op Gemeente-Secretarie ter lezing, terwijl de inschrijvingsbilletten aldaar tot
aan het uur der Verpachting kunnen worden ingeleverd.
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secretaris.

