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Mijne innige overtuiging is deze: De meeste van die volksleiders zeggen te gelooven, wat de 

ondoordenkende menigte meent te gelooven, en nu wordt dat gelooven dienstbaar gemaakt aan . . . .  

ja, in de eerste plaats aan het welzijn der predikanten-drijvers. 

Het schelden op de schoolpaleizen, alom in den lande opgericht, is bij die heeren predikanten 

algemeen; maar ga bij ons eens rondkijken naar de pastorie-paleizen van Spannum, Wons enz., - ge 

zoudt niet zeggen, dat daar de “Heere-Heere”-zeggers wonen, zij, die onbeschaamd beweren, dat ze 

de volgelingen zijn van Hem, wiens leven ééne opoffering was, die geen steen in eigendom had om 

daarop Zijn hoofd neder te leggen, - van Hem, die zeide: “Leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en 

nederig van harte.” De zachtmoedigheid werd nooit meer gekruisigd dan in onze dagen en wel door 

hen, die zich Christenen eerste keur noemen, en wat de nederigheid aangaat, wie heeft ze ooit 

opgemerkt bij de leiders der kerkelijke partij in onze dagen? 

Scherpheid, haat, “oog om oog, tand om tand”, wraakzucht, miskenning, lasterzucht, dit en nog wel 

iets meer, dat minder is dan een van die alle, spreekt uit de houding, uit het doen en laten, uit het 

drijven der leiders van de zoogenaamde rechtzinnige partij. 

Zij, die het Christendom beminnen om zijne zegenrijke inwerking op het leven en gedragingen 

dergenen, die inderdaad, die met het hart en niet enkel met den mond gelooven, zij hebben het recht 

om, met het oog op het verbasterd en koude kerkelijke Christendom van onzen tijd, Maria 

Magdalena na te zeggen: “Ziet, ze hebben er onzen Heer uit weg genomen”, - want juist al datgene, 

waardoor zich de beminnelijke, de vriendelijk leerende Jezus onderscheidde, dat mist men in dat door 

menschen gemaakte kerkelijk Christendom. Hij, die sprak: “Komt tot mij, allen die vermoeid en 

belast zijt en ik zal u ruste geven”, hij wordt door hen, die zeggen meer te weten dan de eenvoudigen 

van harte, tot een soort boeman en volksverschrikker gemaakt. Als er de vreeze en de schrik maar in 

zit, niet waar zondaren? dan is dat volk gemakkelijk te beheerschen! 

Ik heb meer, ik heb veel meer te zeggen, - maar ik heb nog belangrijker feiten aan te wijzen; maar ik 

wil u gaarne eerst aan het woord laten. 

Hoe staat het met de lectuur van Theodoor Parker’s “De godsdienst in het leven”? Reeds genoten? 

Zoo niet, begin er dan spoedig aan! Dat is eigenlijk levensbrood in onze dagen; dat ademt nog de 

liefdegeur van het onverbasterd Christendom. 

U heil en beterschap toewenschende, 

Harlingen,          uw vriend, 

15 Juni 1885.          J.F. JANSEN. 


