
1900. Acht en veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) «O. 3, 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
3[orI II : la, -TfMaa^t be uasiiiü ! 

(rFen t»ordeele van de Theologische School te Kampen.) 

Vrijdag 19 Januari 1900. J^agg. I : 4, üffé fjet tiaar ulieben tacl be tijb/ bat gij taaont 
iu uuic getuelföe fjuiseu, En jai bit ïjr.!$ taaegt jgn ï 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ1.75. Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12'3 ct. Advertentiën van 
]—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSEVIAN 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binr.enlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
jM.n.i men genr»r aiwat us. . ff. Gispen voor de 

JUcdaclie ontving, (SSuilhladcn, Intezt nden stukken en Itecensiewer-

ken) toe te zenden aan den MMoofd-ttedacteur: 

•Ir. II. IMVflftCK te U IMPIl». 

A l  h e t  o v e r i g e  b l i j f t  t o e g e z o n d e n  a a n  dttr C .  Mulder. 

CL A.S3E3. 
Classis Appingadam. 

Class. vergadering te Appingadam Donderdag 
Febr. a s. 

GEERDS, Corresp. 

ZENDING O. HEID. & MOH. 
Om misverstand te voorkomen achten de 10 

Deputaten voor de Zending het noodig bekend 
te maken, lo. dat giften enz. voor de Zending 
geschonken voortaan alleen verantwoord zullen 
worden in de ofïicieele Zendingsbladen, de 
Heidenbode en het Mosterdzaad. Alleen op uit
drukkelijk verlangen zal het ook in de Bazuin 
geschieden. 

2o. Alle collecten, giften enz., voor de 
Zending bestemd, zende men voortaan — nu 
Ds. Lion Cachet, de vroegere Redacteur van 
de Heidenbode is overleden, en Ds. Donner van 
Leiden om hoogen leeftijd met 1 Jan. 1900 
ophield Redacteur van het Mosterdzaad te zijn — 
a 11 ij d en uitsluitend aan den len 
Penningmeester voor de Zending, 

den Heer 18. <ie Alofii te Doesburg. 
Namens Deputaten voornoemd, 

Dr. J. HANIA, h. t. Je Scriba. 

THEOLOGISCHE SCHOOI,! 
Het College van Hoogleeraren der Theol. School 

brengt ter kennis van de Kerken, dat het 15 Januari 
j ]. ondeizocht heeft en bevorde d tot Candidalen in 
de Theologie de Studenten : 

li. Hangelbroek (adres te Zevenhuizen, Gr.) en 
A lerpslra (adres te Uithuizen). 

Namens het College van Hoogleeraren, 
DR. II. BAVINCK, Secretaris. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
\\AfpiNGS\ EEN, 8 Jan. 1900. Woensdag 3 dezer maakte 

oiize ge 1C e 'eeiaa^' ^8* E- Kropveld, den kerkeraad bekend, 
eene roeping te hebben ontvangen van de gemeente te Riiswiik. 

' ° • . , . » • Kropveld, den kerkeraad bekend. rnpniricr tf» hphhcn t , _ .. ' tcu; . 1 ° " uinvaügen van de gemeente te Hijs wik. 
ye is onze e e, dat het Gode behagen nn.ge te geven, dat 
we spoedig mt ZEw's mond vernemen : ]k blijf bij u 

7 U/CYO nc/nc/uua, WUIGUO UsC/C O.C7 HC! UU.U, 
B. J. VAN RHIJN, Scriba. 

V EKN WOUDSTER WAL, 9 Jan. 1900 Het adres van de 
Ge rei or meerde kerk alhier is van nu voortaan: A. W. de Jager 
te Kuikhorne. a. W. DE J. 

NIEUW I OIÏDRECF1T, 10 Jan 1900. Zondagmorgen, na 
afloop der godsdienstoefening, werden wij zeer ontrust, dooi dien 
onze ^esiclite I.<eraar, de Wtkerw. heer Ds. L. Bos, de gemeente 
bekend maakte, een roeping te hebben ontvangen van de Ger. 
kerk te O verschild (Gron ) Van heeler harte hopen wij, dat 
ZETII w. volle viijmoedigheid moge vinden, hiervoor te bedanken 
en dat hij zijn gezegenden arbeid, waarvan we in den middag-
dienst nog hccilijke proeven genoten, onder ons zal blijven 
voortzetten. 

Namens den Kerkeraad, 
II. TEN IIOOK, Oudl. 

CULEMBORG, 10 Jan. 1900 L.l. Zondag is tot Herder 
en Leeraar alhier beroepen de Weleeiw. heer Ds. D. Koffijbeig 
van Barneveld. 

Namens den Kerkeraad, 
JOHS. v. D. BKBG, Scribs. 

KATWIJK a/d KIJN, 10 Jan. 1900. Onder leiding van 
onzen Consulent Ds. J. J. Impeta van Katwijk aan Zee, werd 
heden na den avond godsdienst met volstrekte meerderheid van 
stemmen tot Heider en Leeraar gekozen, de W'eltw. heer S. O. 
los van de Lier. Moge het met den zegen des Heeren woidm 
bekroond. 

Namens den A erkeraad, 
W VOOIJS, Scriba. 

GROOTEGAST, 14 Jan. 1900. Na ongeveer 11 '2 jaar her
derloos geweest te zijn, mochten wij heden de belofte zien 
vervuld: uwe oogen zullen uwen Leeraar aanschouwen Des 
voormiddags bevestigd door onzen geachten Consulent, Ds. 
Meindertsma van Oldekerk, naar aanleiding vaa Joh 15 :211a, 
veibond des namiddags Ds. B. v. d. Werft', van Kruiuingen 
tot ons oveigekomen, zich plechtig aan de gemeente, tot tekst 
gekozen hebbende Micha 7 : 14 Beide keeren, doch vooral 
des namiddags, was een groote schare in ons kerkgebouw. Ds. 10 
v d Berekamp sprak een hartelijk woord van welkomst tot onzen 
Leeraar. Stelle de Heere zijnen dienaar tot een uitgebreiden 
zegen voor deze gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
A DE VRIES, Scriba. 

ONTVANGSTEN. 
Voor «lo I i ii 1 vonclo 

in <ii5 Classis 
Siddeburen f 4,52 Ten Post f 15,655 

Delfzijl - 17,— Woldendorp - 0,825 

Stedum - 12,— Nieuwolda - 5,26 
Spijk A . 20,50 Sehildwolde - 7 89 
't Zandt - 15,77 Bierum - 23,825 

Westeremden - 4,21 Wagenboigen - 3,62 
Loppersum - 4,33 Gar/elsweer - 12,795 

Overschild - 2,67 
Ds A I'.LDMAN, Tenningm 

GarreJsweer, 9 Jan. 1900. 

Voor liot Prov. Ooi*. Woesliuis 
to Mi<l<lelliai'uis. 

In dank ontvangen van de gemeente te: 
Hellevoetsluis f 21,— JVliddclhamis f 25,— 
Ouddorp - 2,02 O. en N.-Wetering. - 6,68 
Rozenburg - 4,90 
Ooltgcnsplaat, Kerst-collecte . . . - 6,75 
En vau S. te Vlaardingen l/4 ton haring. 

Be Directeur v/h Weeshuis, 
H. SCIIOONEJONGEN Jacobz. 

& ^ 

Voor" ile Tlieolotfisclio 
Wilsum (6 Dec ) f 2,— Schoonebeek (6 Dec.) f 10,15 
Axel A (6 Dec.) - 18,25 Door Ds. Gispen te 
Axel A en B bij een Amsterdam van 

rede van Prot. ;)een dankbaar 
Bavinck - 50,92 lezer vau Bazuin 

Maassluis B (S. C.) - 13,525 eu Heraut" - 5,— 
N.-Beerta - 3,34 Postm. Amsterdam 
Bellingwolde - 1,48 vanN. N. eenbankb a- 60,— 

Voor <1« UitbreUliaitf. 
Door br. J. G. Stransheym te C h a r 1 o i s, contributies uit 

Katend recht en OudCharlois f 17,60. 
Door Ds G. Elshoce te B reukelen, Corr. Cl. Breukelen, 

coutributies uit Kockengen f 28.75. 
Door Ds. G. H. Zhan te Vries, Corr. Cl. Assen, uit 

Norg: Wed J de lluit r. G. de lluiter, M. de Ruiter, H. 
de Ruiter. R. Vos. J. Dokter Jzn , Wed. L. Ub-ïls, Wed. J. 
Glas, J. de Wcerd, T. Egberts. J de Ruiter, li Meijer, J 
Doktei Rzn , Wed T. Otteus, E. Egberts, k. Egberts en J. 
Egberts, ieder f 0,25. 

Door Ds. L. Bouma te Middelburg, Corr. Cl. Mid
delburg, contributies uit Seroooskerke : Ds S. de Jager f 1, 
P. Melis Az. f 2,50, J. de Wolf f 1, C. Christiaanse f 0,50, 
J. Vader f 1, Joh. Louwerse f 1, H. Geldof f 2, P. Coppoolse 

f 1, Slabber f 1, C Baaijens f 0,50, K. Coppoolse f 2, J. 
Coppoolse f 1, L. Goedbloed f 1, J. Goedbloed Wz. f 1, W. 
Maas f 2,50, A. S. Sciiuman f 1, J. Louwerse f 1, Abr. Goed
bloed f 1. : 

Door Ds. A. v. d. Linden, te S c h o o n d ij k e, Corr. Classis 
Axel, contributies uit Axel A en B: Ds. C J. Kapteijn f 2,50, 
Ds. R. v. d Kamp f 2,50, C. Smies f 2, H. Harinck f 1, 
P. Marijs f 2,50, P. de Klerk f 1, P. Dieleman f 4, K Haak 
f 1, A. de Jonge f 2, J. Wieland f 2,50, A. de Ruijter f 1,50, 
G Weijns f 5, Dr. R. P Offringa f 3, P. J. Kruijsse f 1, 
Wed J. Brakman f 1, P. C. v. d. Broeke f 1, M Lansen 
f 1,50, N. N. f 2,50, Janna de Putter f 2,50, Harinck (de 
kinderen) f 2, M. Schieman f 1, D. de Blaai f 1, Wed. M 
A. Smies f 1, H. Smies f 1,50, Johs. Smies f 1,50, F. de Blaai 
f 1, L. Deij f 1, M. Dieleman f 2,50, P. D. Marijs f 1, P. 
Dregmans f 5, P. dc Putter f 5, Jac. Luteijn f 1,50, L. de 
Regt f 3,50, II. Smies Hz f 1,50, M. v. Drongelen f 0,50, 
D. J. Oggel f 5, Wed. Oggel f 2,50, Wed. A. Dieleman f 1, 
P. v. Vliet f 1, P Schuitvlot f 1, L. Jansen v. Rosendaal f2,50, 
A. Koster f 1, P. Le Feber f 0,50, F. C. Zcnnevylle f 1, P. 
A. Knieriem f 1, Joz. de Feijter f 1, L.. van Cadzaad f 1, J. 
J de Feijter f 2, J. Weijns f 2, Jac Koster f 1, L. de Feijter 
f 2,50, P. Galle f 2, P. v. d. Hooft f 1, F. Buijze f 1, Jan 
v. d. Wege f 2 50, J. v. Langevelde f 1, Paulina Luteijn f 0,50, 
P. v. Langevelde f 1, Adriana de Kraker f 1, A. Romondf2, 
A. Luteijn f 1, P. Buijze f 1, P. de Bruijne f 1,50, J. Roose 
f 1, Uitenschout f 1, D. de Feijter f 1, Maria Luteijn f 0,50, 
S. K Laansma f 1, H. de Kraker f 1, A. v Dixhoorn f 1, 
M. Dieleman f 1, A. de Kraker f 1, C. Balkenende f 2,50, 
A. van Wijck f 1, J. Adriaansen f 1. 

Met dankzegging en — overeenkomstig het schrij
ven van de geefster — ter aanmoediging, bericht ik 
de schenking van f 500,—, belast met vruchtgebruik, 
gedaan aan de Theol. School door iemand, wier naam 
niet door mij mag genoemd worden. 

Mattb. 6 : 4b. 
Be Penningmeester 

Zwolle, 13 Jan. 1900. van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FKANSSKN. 

VOOI- «lo Zcndiiij; ouder «le Joden. 
In hartelijken dank ontvangen : 

Door M. .) v. Rhijn te Waddingsveen uit liet 
Zendingsbusje der Geref. Jonged.-Vereen. „Martha" f 1,50 

Van Buikema te Veldwijk .... 0,50 
Üooi' H Salomons Kz te Gasselter-Nijeveen gevonden 

in 't kerkzakje aldaar .... 5, 
Van A. Gmij9 Sr Zaandam opbrengst van verkochte 

postzegels . . . - 2, 
Ten zeerste verblijd door bovenstaande liefdegaven, in de 

laatste twee weken ontvangen, blijft de ondergeteekende zich 
dringend aanbevelen. Het Evangelisatiewerk onder de Joden 
heeft in dien tijd 8 maal meer gekost dan er binnenkwam. 
Zoodat hij met vrijmoedigheid, aan de vrienden van het oude 
volk om verdere bijdragen vragen durft. 

Rotterdam., N. Koops, 
12 Jan. 1900. Oost-Molenstraat 5. 

KENNIS EN LEYEN. 
I. 

J)e geleerden — hoe zou het ook 
anders - zijn het met elkander niet 
eens kunnen worden, of wij thans 
leven in het laatste jaar der negen
tiende of in het eerste jaar der twin
tigste eeuw. 

Zelfs een schijnbaar zoo eenvoudig 
vraagstuk blijkt voor eene allen be
vredigende oplossing niet vatbaar te 
zijn. Dit schort niet daaraan, dat 
er geen moeite en denkkracht aan 
is besteed. Want gelijk vroeger 
reeds, zoo hebben ook thans bij de 
•wisseling der eeuw de beroemdste 
mannen er hun oordeel over laten 
gaan. 

Maar ook bij zoo onverschillige 
quaestie laat het gevoel en het hart 
zijne rechten gelden. Velen leven 
liever in de nieuwe eeuw, omdat het 
cijfer 1900 tot hunne verbeelding 
spreekt. Daarmede rekenend, heeft 
de Duitsche Keizer eenvoudig ge
decreteerd, dat met 1 Januari 1900 
de twintigste eeuw beginnen zou. En 
dat is, zoo niet de beste, dan toch 
de radicaalste oplossing ; als de knoop 
niet ontward kan wrorden, moet hij 
menigmaal doorgehakt; het leven 
kan niet wachten op de leer ; de wil 
snelt het verstand vooruit; en de 
daad maakt aan het pijnlijk wikken 

en wegen dikwerf op brusque wijze 
een einde. 

Misschien legde bij deze berekening 
ook de overweging wrel eenig gewicht 
in de schaal, dat de negentiende 
eeuw al lang genoeg had geduurd en 
aan hare lofredenaars reeds al te 
groote teleurstellingen had gebaard. 
Want de eeuw, aan wier einde wij 
staan, moge onder hare zusteren eene 
plaats der eere innemen; zij is zeker 
niet de bescheidenste van alle ge
weest. Integendeel, zelve heeft zij 
haar lof op allerlei wijs en in allerlei 
toon bezongen ; uit vreeze, dat latere 
geslachten haar zouden vergeten, 
heeft zij zichzelve bij voorbaat den 
eerenaam van de verlichte en be
schaafde uitgereikt; uit de hoogte en 
met minachting zag zij op de voor
afgegane eeuwen terneer. 

De oudheid verloor alle waarde in 
haar oog. Hoewel uit gansch andere 
overwegingen, stemde zij toch in met 
het woord van Tertullianus : wat 
hebben wij thans nog met Athene 
en Rome te doen ? Er is geen reden 
meer voor, om de beschaving van 
Griekenland en Italië nog altijd ten 
grondslag te leggen aan onze heden-
daagsche, wetenschappelijke ontwik
keling. De tegenwoordige eeuw heeft 
bij de vroegere niet meer te borgen. 
Zij heeft in hetgeen zij zelve ver
worven heeft gegevens genoeg, om 
er op voort te bouwen. Zij kan vol

doende van zichzelve leven en door 
zichzelve bestaan. 

En nog minder dan aan Athene en 
Rome achtte zij zich aan Jeruzalem 
gebonden. De Indogermaan, in wien 
het zelfbewustzijn en het gevoel van 
kracht was ontwaakt, waande er zich 
te edel en te voornaam toe, om te 
wonen in de tenten van Sem. Gelijk 
in Paulus' dagen, zoo werd ook nu 
weer het kruis van Christus voor de 
Grieken eene dwaasheid. Indien er 
voor religie nog plaats was, dan 
moest zij door den mensch uit zich-
zelven worden opgebouwd, niet als 
eene gave dankbaar uit Gods Woord 
worden aangenomen. Bij den glans 
van het licht, dat thans was ontsto
ken, verbleekte alle schijnsel, waarbij 
vroegere geslachten wandelden. 

Het behaagt ons niet om daartegen
over iets af te dingen op den roem 
dezer eeuw. Wetende, dat alle goede 
gave en volmaakte gift nederdaalt 
van den Vader der lichten, zouden 
wij aan grove ondankbaarheid jegens 
God en aan miskenning zijner zege
ningen ons schuldig maken, indien 
wij ook maar in eenig opzicht te 
kort deden aan wat de Koning der 
eeuwen aan deze eeuw boven andere 
geschonken heeft. Veeleer erkennen 
wij dankbaar eiken lichtstraal, die 
er valt in het gebied van het onbe
kende en begroeten wij met blijdschap 
elke verovering, die er door den , 

menschelijken geest gemaakt wordt 
in het rijk der natuur. Een Chris-
tenmensch heeft bij geen stilstand 
maar alleen bij vooruitgang baat, 
want de aarde is des Heeren mits
gaders hare volheid en de toekomst 
is Zijne Iedere uitvinding aanvaardt 
hij met vreugde. Elke ontdekking 
stemt hem tot dank. De aarde is 
den mensch gegeven, opdat hij haar 
onderwerpen en beheerschen zou. 

Maar vergissen wij ons, of houdt 
thans bij het einde der negentiende 
eeuw de verrijking des levens met 
de uitbreiding der kennis geen gelij
ken tred ? Is de menschheid, zijn de 
volken, zijn de enkele personen door 
de verlichting ook beter, gelukkiger, 
tevredener geworden ? Is in gelijke 
mate als de ontwikkeling van het 
hoofd ook de bevrediging van het ; 
hart, de rust der conscientie, de moed 
tot het leven toegenomen ? De kennis 
is vermeerderd, zeer zeker! Maar is 
het leven dieper, rijker, inniger ge
worden, voor God en voor mensclien? 

Het antwoord behoeft niet lang en 
niet ver gezocht te wrorden. Het 
wordt ons toegeroepen van alle zijden. 
De verlichting heeft ook de armoede, 
de ledigheid, de nietigheid van het 
leven aan het licht gebracht. Er is 
moeheid en zatheid des levens, wal
ging van de beschaving aan de eene ; 
gebrek, kommer, ellende aan de an
dere zijde. En onbevredigdheid is 

er alom. Klachten stijgen uit alle 
standen op. 

Zelfs van de wetenschap keert 
men onvoldaan en vertwijfelend zich 
af. Het is nog zoo lang niet geleden, 
dat van haar de oplossing aller pro
blemen, het heil der toekomst, de 
zaligheid der menschen werd ver
wacht. Bijbel en Christendom en 
kerk hadden wel afgedaan. Maar 
wetenschap zou de godin der mensch
heid wezen, de school haar tempel 
en de rede haar priesteres. 

Doch na enkele jaren reeds is aan die 
hope de bodem ingeslagen. Zelfs de 
eenvoudigste vragen schijnen voor 
geen allen bevredigend antwoord vat
baar te zijn. Verschil van meening en 
inzicht neemt met de uitbreiding der 
kennis gaandeweg toe. Overal stuit 
het onderzoek op de grenzen van een 
onbekend land. Van alle kanten 
worden wij door het mysterie om
ringd. Terwijl veel van hetgeen wij 
weten voor het leven onverschillig 
is, is datgene, wat voor het leven 
het belangrijkste is, in een ondoor-
dringbaren nevel gehuld. Mysterie 
is voor de wetenschap het leven 
en lot, dc oorsprong en het doel aller 
dingen. Peinzensmoede en zonder 
levenslust werpt daarom een jonger 
geslacht zich in de armen van het 
onbewuste, om er genezing te zoeken 
voor de krankheid der ziel. De re
volutie, die het leven wilde kneden 



naar de theorie, heeft plaats gemaakt 
voor de evolutie, welke al het be
wuste naar onverbreekbare, mecha
nische wet uit het onbewuste opko
men laat. Kennis en leven worden 
beide in hunne rechten en in hunne 
onderlinge verhoudig miskend. 

BAVINCK. 

ZELFfEltlIREKLIJHI^. 
„Daarom offert hij aan zijn garen en 

rooKt aan zijn net. 
HABAKUK 1 : 16a. 

Geen woord zoo dikwerf gebruikt, 
zooveel misbruikt, en waarvan de be-
teekenis zoo weinig wordt gevoeld, als 
het woord zonde. 

De Heilige Geest noemt haar onge
rechtigheid. 

Door haar eene vreeselijke schuld. 
Door haar een ontzaglijk gemis, 

heilsderving. 
Door haar levensverwoesting. Niet 

slechts is hare bezoldiging de dood; 
maar zij doodt; zij wil dooden. Gelijk 
de oliedruppel, op het papier geworpen, 
niet rust voor heel het blad doortrokken 
is; gelijk de kanker, eenmaal een 
lichaamsdeel aangetast hebbend, niet 
tevreden is, voor al de weefselen zijn 
aangedaan en omgezet, — zoo rust de 
onbeteugelde zonde niet, voor alle 
waarachtig leven is verwoest. 

Zij is vijandschap tegen God. 
Haar kern is zelfzucht. 
Deze zelfzucht openbaart zich in zelf

verheerlijking, eene der grootste levens
bewegingen van den ouden mensch ; 
het karakteristieke van een van God 
afgevallen menschengeslacht; de doods-
reuk, die opstijgt uit het kerkhof eener 
verdoemelijke wereld. 

Van haar spreekt de tekst. Zien wii 
I. hoe algemeen hare openbaring 
ii. hoe misdadig haar karakter, 
III. hoe onmisbaar hare ontdekking. 
tv. hoe pijnlijk en toch zalig hare 

dooding is. 
I. 

Hare openbaring is alqemeen. 
Ons ietwat vreemdsoortig, schijnbaar 

onverklaarbaar tekstwoord eischt eenige 
toelichting. 

Het is van Habakuk. 
T7",.,1 . c ii v uil aezen proieet Kunnen wij weinig 

zeggen. 
Zijn naam beteekent: iemand die 

innig bemind en teederlijk omhelsd 
wordt. Het is niet onmogelijk, dat 
zijne ouders met dezen naam hunne 
hoop hebben uitgesproken, dat hun 
zoon een voorwerp wezen zou van 
Gods bijzondere gunst. 

Omtrent zijn geslacht, geboorteplaats 
en lotgevallen zijn wij geheel onkundig. 
Met de verschillende gissingen dien
aangaande voor en na te berde gebracht, 
doen wij het best ons niet op te houden. 

benige aanwijzing geeft hijzelf, waar 
hij zijn boek eindigt met de woorden: 
„Voor den opperzangmeester op mijn 
iNeginoth. ' 

Hij draagt dus zijn lied aan den 
»opperzangmeester" op. De »Neginoth" 
was een snarentuig, waarop met de 
hand geslagen werd. De profeet spreekt 
van zijn Neginoth. Hij zal dus een 
van de zangers in den tempel zijn ge
weest, die onder de leiding van den 
opperzangnieester dit muziekinstrument 
behandelde. En waar de zangers uit 
de Levieten genomen werden, is Levi 
als zijn stam aangewezen. 

Van Habakuks lotgevallen vinden 
wij iets in de Apocryphe Boeken, in 
het 4de aanhangsel van Daniël, ge
naamd : »De historie van Bel en den 
draak." Onze profeet zou in het veld 
zijn uitgegaan, om pap te brengen aan 
de maaiers, op het tijdstip dat Daniël 
te Babel in den kuil der leeuwen was, 
maar een engel des Heeren zou hem 
bij het haar van zijn hoofd opgenomen 
én naar Babel gevoerd hebben tot 
boven den kuil, om Daniël van spijs 
te voorzien; en iiij zou voorts 
dezelfde wijze naar zijn plaats 
teruggevoerd. 

In het boek van Daniël wordt even
wel van zulk eene vreemde gebeurtenis 
niet gesproken. Het geheel riekt ken
nelijk naar een verdichtsel. Wij slaan 
er geen geloof aan. 

Toch is, tot recht verstand van zijn 
Godspraak, het onderzoek naar den 
tijd van zijn optreden van het uiterste 
gewicht. 

Het komt ons voor, dat zij gelijk 
hebben, die aan het begin der regeering 
van Jojakim denken. In die dagen 
was het volk zeer diep gezonken. Het 
zede bederf was verschrikkelijk. De 
gruwelijkste zonden braken zich gaan
deweg baan. De koning zelf, een 
schraapzuchtig en onrechtvaardig man, 
ging voor in het kwade. 

Bet boek van Habakuk is verdeeld 
in drie hoofdstukken, die twee afdee-
lingen uitmaken. De eerste afdeeling 
bevat eene soort van samenspraak tus
schen God en den profeet over de 
ongerechtigheden der Joden, en hunne 
straf door het wreede leger der Chal-
deërs (hoofdst. 1 en 2.) 

De tweede, een gebed of lied van 
den profeet, in hetwelk liij de godvree-

zende Joden aanmoedigt om zich op 
God tot zaligheid te verlaten (hoofdst. 3.) 

Hij schildert de zonden der Joden, 
en vermeldt, hoe zij de rechtvaardige 
vergelding niet zouden ontgaan, maar 
door middel van de Chaldeën zouden 
worden gestraft. Tevens kondigt hij 
aan, dat de heerschappij der Babyloniërs 
te zijner tijd door Cyrus den Persiaan 
zou worden vernietigd. En bij bidt 
voorts, dat de Heere zich over de 
Joden moge ontfermen, de bedreigde 
oordeelen matigen, en hen uit de ge
vangenis van Babel iu hun vaderland 
herstellen. Hij leert, dat de recht
vaardige door zijn geloof zal leven, en 
eindigt met het voorrecht van den 
vrome aan te toonen, die tot leniging 
zijner smartelijkste beproevingen al zijn 
vertrouwen op God zijnen Eedder, kan 
vestigen. 

Er is schier geen schooner profetisch 
dichtstuk dan het boek van Habakuk. 

De lofzang waarmee hij zijn boek 
besluit, is om zoo te zeggen ongeëven
aard schoon. 

Wil deze profeet verschrikken, hij 
is vreeselijk ; 

wil hij spotten, hij is bijtend ; 
wil hij troosten, hij is verkwikkend. 
Hg was een groot dichter. Alle 

hoedanigheden waren in hem vereenigd, 
1 -1 • I I T om nem dichter van den eersten rang 

te doen zijn ; een » verbeeldingskn 
vol levende schepping ; een oordeel vol 
juistheid" ; een . . ., doch wij staken 
onze uitweiding. o 

( Wordt vervolgd.) 
NOTTEN. 

op 
zijn 
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V. 
HET AMBT EN BET KIND. 

zaad hebben wij de Ook voor ons 
hulp en den dienst van het ambt noodig. 

Er werd in de plechtige ure, toen 
gij openlijk voor uw kind den doop 
vroegt, ook iets aan u gevraagd ; dit 
namelijk, ot gij bekendet dat uw kind 

1 1 • 1 J 1 i geooren lidmaat aer gemeente van 
Christus was. En eerst nadat gij op 
deze vraag toestemmend liadt geant
woord, werd uw kind gedoopt; krachtens 
den wille Gods, dat de lidmaten van 
Christus' gemeente in den doop het 
teeken hunner gemeenschap aan zijn 
dood en zijne opstanding zullen ontvan
gen. Maar al behoort uw kind tot de 
gemeente van Christus, zoo is het er 
toch nog slechts een onmondige in. O _ O 
't Is even als in uw eigen huis; uw 
kleine is lid van uw gezin, evengoed 
als zijne volwassene broeders en zusters 
dit zijn, maar in zeker opzicht telt 
het nog niet mede. Het eet nog niet 
mede aan tafel; het spreekt nog niet 
mede over de dingen des huizes; het 
moet zich vergenoegen met alles af 
te zien. Maar 't is toch de bedoeling 
der ouders om net kind mondig te 
maken, het zoodanig te vormen efi 
te ontwikkelen, door opvoeding en 
onderricht, dat het straks zelfstandig 
optreden kan, om mede te werken 
aan den bloei en dienstbaar te zijn 
aan de bestemming van het huis. O 

Ook uw kind moet geestelijk mondig 
worden; het moet te niet doen, wat 
eens kinds is. Het moet zoo ver met 
uw kind komen, dat het de belijdenis 
der gemeente mede-belijden, en deel
nemen kan aan de Godsvereering der 
gemeente, als een die weet wat Hij 
doet. De bijzondere gave, die God het 
geschonken heeft, om er de gemeente 
mede te dienen, moet bij uw kind 
worden ontwikkeld. Allengskens moet 
het uit de enge sfeer van eigen huis 
in den breederen stroom van het leven 
der gemeente ingeleid worden, om in 
de vervulling van zijnen plicht als lid 
van de gemeenschap der heiligen te 
worden geoefend. 

Lager moogt gij het peil van de 
bestemming uwer kinderen niet stellen. 
Het is geen klein iets om tot het 
huis Gods, tot het lichaam van Christus, 
tot den tempel des Geestes te behooren. 
Een hooge staat brengt ook hooge 
eischen mede. Onze kinderen behooren 
tot een priesterlijk en koninklijk ge
slacht; dat is tot een geslacht, dat 
God, naar zijn welbehagen, geroepen 
en verwaardigd heett, om, in onder
scheiding van alle geslachten, den dienst 
zijns nuizes waar te nemen en niet 
Hem de wereld te regeeren. Nu moet 
elk kind opgevoed worden overeen
komstig zijn stand ; waarom dan ook 
de kinderen der geheiligden niet? 

Gn hebt dan ook beloofd, dat gij 
uwe kinderen onderwijzen zult om hen 
op de hoogte te brengen van hunne 
voorrechten en verplichtingen. Maar 
hoe zult gij dit doen zonder de hulp 
van het ambt ? Zoo uw kind niet 
bestemd was voor de genieenschap der 
heiligen, en zyne persoonlijke behou
denis het eenige was, waarnaar het te 
staan hadt, dan stond het eenigszins 
anders. Gij zoudt dan kunnen volstaan 
met het den weg naar den hemel te 
wijzen, door het de eerste beginselen, 
die van geloof en bekeering te leeren. 
Maar nu uw kind opgeleid moet 

worden tot een mondig lid der histo
rische kerk, kunt gij het ambt niet 
missen. Enkelen slechts hebben de 
gave en den tijd er toe. De kerk 
heeft er dan ook rekening mede 
gehouden, dat de last voor u alleen 
te zwaar zou zijn, en zich vergenoegd 
met de belofte uwerzijds, dat gij 
waar eigene kracht te kort schoot, 
de hulp van het ambt aanvaarden en 
met het ambt medewerken zoudt. 

Het moet erkend, dat haast alle 
Christelijke ouders het ambt waardeeren, 
waar het de onderwijzing van hunne 
kinderen geldt. Wel zijn er slechts 
weinigen, die de catechisatie hoog
schatten met het oog op de opleiding 
van hun kind tot mondig lid der 
Christelijke gemeenschap. Doorgaans 
toch heeft men uitsluitend het geestelijk 
belang van zijn kind op het oog. De 
catechisatie is in de schatting van 
velen bekeeringsmiddel; iets wat in 
samenhang staat met den waan, dat het 
kind der heiligen eigenlijk buiten het 
lichaam van Christus staat, en als kind 
des duivels tot de onreine wereld 
behoort. Ook mag niet verzwegen, dat 
achter den ijver van sommige ouders 
om hun kroost t-oor het ambt te laten 
onderwijzen, het streven ligt om eigen 
nalatigheid door den arbeid van den 
ambtsdrager te doen vergoeden. Maar 
uit alles bmkt toch kennelijk, dat de 
ouders in het algemeen erkennen, het 
ambt noodig te hebben voor hun kroost. 
Er zijn trouwens te veel afschrikkende 
voorbeelden, die ons doen zien, hoe 
het kroost dergenen, die, onder vromen 
schijn, zich aan de kerk onttrekken, 
verwildert en voor den hemel, ja, reeds 
voor de maatschappij verloren gaat, 
dan dat men den moed zou hebben 
om het kind aan de zorg en leidin 
van het ambt te durven onttrekken. 
Zelfs al gaan sommigen zeiven niet 
ter kerk, dan zenden zij toch hunne 
kinderen nog ter catechisatie. 

loch moet hier een ernstig woordje 
bij. Het is niet genoeg zijn kind aan 
het ambt toe te vertrouwen; men moet 
het ambt tegelijk steunen, of men 
neemt den invloed van het ambt op 
het kind weg. Hoe zal het kind den 
ambtsdrager eeren, als vader en moeder 
zeiven het ambt verachten, of in huis 
kwalijk van den ambtsdrager spreken? 
Men zy dan toch geen roeier gelijk, 
die met de eene roeispaan vooruit 
en met de andere achteruit roeit. 
Als onze kinderen merken, dat hunne 
ouders het ambt verachten, kunnen wij 
het zeer "waarschijnlijk rekenen, dat 
zij zeiven hun voorbeeld zullen volgen 
en — verloren gaan. W ee den mensen 
die zijn eigen kind ergert, dat is, 
aanleiding geelt tot den ondergang van 
zijn kind. Het ware zulk een mensch 
beter, nooit vader of moeder te zijn 
geweest. 

VAN ANDEL. 

en zeer gevaarlijke ziekte bij tienduizenden. 
Iu een paar weken zijn alleen in Amster

dam waarschijnlijk reeds meer mensehen 
door de influenza-pijlen gedood dan in de 
3 maanden van den oorlog Transvaleis 
en Vrijstaters door de bommen en lansen 
en bajonetten van de Engelsehen ! 

Maar — in onze oppervlakkigheid merken 
wij doorgaans zulks niet op. Onze traagheid 
van geest en zwakheid van hart laat o zoo vele 
opmerkelijke dingen rondom ons iii het 
dagelijksch leven voorbijgaan zonder te zien 
Gods hand, te hooren Gods stem en te 
vragen, wat Zijne gerechtigheid en Zijne 
genade ons te zeggen heeft» 

Alle nooden wijzen op de zonde 
zonden. Daarom zegt de Schrift, dat wij, 
klagende, moeten klagen over onze zouden, en 
ieder eerst en meest over zijn eigene zonden. 

Lichtelijk komt menigeen er toe, te denkeu 
en te spreken alsof zij, die 't zwaarste 
worden bezocht, ook de meeste en grootste 
zonden hebben. De Zaligmaker heeft daar
tegen gewaarschuwd. .Neen, niet tot het 
aldus verzwaren van deu last des lijdens 
onzer naasten zijn wij geroepen of gerech
tigd, maar om in anderer leed de vermaning 
des Heeren te hooren uitgaan tot ons zelveu, 
de vermaning tot bekeering en de dreiging 
des toorn over onbekeerlijkheid. Hoe noodig 
is het dan, dat ieder voor zich, en dat elke 
levenskring, dat gezin, familie, kerk en 
maatschappij, zijne wegen onderzoekt en 
doorzoekt vcor het aangezicht des Heeren ! 

Om bij de volksnooden te blijven — hoe 
noodig is het dat inzonderheid de belijders 
van den Zone Gods, die mensch is geworden 
voor meuschenbehoeften, voor onze over
treding tot zonde gemaakt, bidden om open 
oogen en een teeder hart. Opdat zij aller-
wege mogen zien en hooren en medegevoelen 
de moeiten en smarten van medemenschen 

medechristenen, wier nooden de Heere 
hun in den weg legt, om daardoor bun 
geloof te beproeven en te oefenen, en den 
nardusgeur van Zijne barmhartigheden, die vele 
en groot zijn, te doen uitgaan iu de wereld. 

Wij behoeven niet ver van huis te gaan 
v: i . i i . • ^icii we siecuis ronu 111 onze naaste omgeving. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 

VOLKSilOOUlN. 

lloe meer gij kennis neemt van de toe
standen or.zes volks en der volken, des te 
meer „nooden" ontdekt gij. Het oude jaar 
heeft zijne nooden doen overgaan in het 
nieuwe, en het nieuwe jaar zal nieuwe 
nooden voegen bij de oude. 

T7 : , T. van veie jammeren en smarten, die andere 
volken teisteren, heeft Gods goedheid ons 
volk nog verschoond. Denk slechts aan den 
geesel van het oorlogszwaard, waardoor de 
Zuid-Afrikaansche Republieken én Engeland, 
om andere ellenden niet te noemen, bloeden 
eu vele familiën in rouwe gaan. Waarom 
zijn wij nog niet met dien vreeselijken 
nood bezocht ? Zijn wij, ziende op onze 
geringheid en op de macht en gezindheid 
der Mogendheden, én ziende op onze volks-
zonden, zeker, dat wij niet met oorlog 
zullen bezocht worden P Indien God de 
Heere ons land behoedt, dan zullen wii v 
veilig zijn. Moge God niet met ons doen 
naar onze zonden. En zij onze biddende 
verwachting alleen van Zijne ontferming! 
Vergissen we ons niet, dan is er bij de 
massa een stille gerustheid, die zoo gevaarlijk 
als ongodvruchtig is. Bij overheden en volks
vertegenwoordigers schijnt wel eenig besef van 
mogelijk dreigend gevaar te ontwaken. Docli 

een erkennen van Gods heerschappij, 
vreezen van Zijnen Naam, een schuilen 

onder Zijne vleugelen, wordt weinig openbaar. 
,/Hoort de roede, en wie ze besteld heeft!" 

Inderdaad, niet alleen tot de volken die in 
oorlog zijn, ook tot Nederland komt deze 
vermaning van den profeet. Wij lezen eu 
spreken druk over den oorlog, en zie, wij 
letten niet op de herhaalde aardbevingen 
in ons O.-Indië, waar nog onlangs duizenden 
menschen onverwachts het leven hebben 
verloren, en dezer dagen op nieuw de aarde 
beefde en vele verwoestingen het gevolg 
waren. Ook in onze nabijheid is een plage, 
die niet minder gevaarlijk en smartelijk is 
dan cholera en krijg en schudding der 
aarde. Op het onverwachts heeft de influ
enza zich als een machtig leger geworpen 
op onze steden en dorpen. Inzonderheid 
de hoofdstad des rijks, Amsterdam, telt de 
krankeu aan deze geheimzinnige, verraderlijke 

Werd in 't laatste gedeelte van het vorige 
jaar in onze Uost-lndiën het eiland Ceram 
met een geduchte aardbeving bezocht, waar 
door honderden omkwamen en veel materi-
eele schade werd veroorzaakt — in de 
jongste dagen kwamen er weer van het 
schoons Java berichten, dat ook een deel daar 
vau door heviga aardschokken was getrof
fen, die nog aanhielden. Getroffen werden 
vooral de Preanger regentschappen en vooral 
Soekaboemi. Dit is de hoofdplaats van het 
district uoeuoeng-l'asang (Preanger Regent
schappen) eu sedert 1870 hoofdplaats van 
ue aiueeung soeüaooemi, zetel van een as
sistent-resident. Het ligt aan den snoorwear 
tusscnen ouitenzorg en lnandioer. 

De plaats is in de nabijheid aan den 
zuidelijken voet van den Gedeh, een der 
uitgestrekste vulkanen van Java. Behalve 
de nog werkzame Gedeh in engeren zin, die 
omhoog gedreven is door een anderen vul
kaan, welks kraterranden hem nog aan de 
zuidoostzijde in een wijden halven cirkel 
omringen, behoort daartoe ook de uitge
brande rangerango, uit welks krater zich 
weer de Mandelawangi heeft opgeheven. De 
Gedeh heeft herhaaldelijk streken in zijn 
omtrek verwoest door uitbarstingen van puin 
en modder o.a. in 1847, 1879 (Tjandjoer), 
Sept. 1880 (Buitenzorg, enz.) Ook is 
Soekaboemi een gezondheidsoord, waar 
zeer druk gebruik van gemaakt wordt. Iu-
tusschen klinkt geruststellend de mededee-
liug, dat geen mensclienlevens. te betreuren 
zijn. Ook wordt nader in een particulier tele
gram uit Batavia verzekerd, dat de eerste 
berichten uit Soekaboemi, ook ter zake van 
de roaterieele schade, blijken wel wat over
dreven te zijn geweest. Alleen aan eenige 
stadsgebouwen en den spoorweg is belang
rijke schade toegebracht. De schokken blij
ven echter aanhouden wat bij voortduring 
schrik veroorzaakt. Vo'gens geruchten zon 
Tjandoer gedeeltelijk verwoest zijn. 

Moge de Heere deze bezoeking heiligen 
en in zijne ontferming de aardschokken doen 
ophouden. Er is, helaas, in Indië reden te 
over tot verootmoediging en wederkeer tot 
God en zijn woord, dien men verlaten heeft. 
„De lieete zon doet daar zooveel Christendom 
wegsmelten 1" 

De toestanden in de Oostenrijksche monar
chie blijven alles behalve bemoedigend. Het 
eene Ministerie voor, 't andere na. ook al 
bestaat het uitsluitend uit Keizerlijke amb
tenaren, verdwijnt na enkele dagen levens. 

ihans is een Ministerie-Körber opge
treden. Maar wat zal 't vermogen ? Zelfs 
een zeer populair vorst als Frans Jozef is 
niet in staat om de Regeerings-machine 
geregeld te doen loopen, ook al kan men 
in de Oostenrijksche landen heel wat auto-
riatairs van hem verdragen. De kwestie 
echter, die het al verlamt en uiteenrijt, 
is de taalkwestie. En zoolang, nu men 
eenmaal begonnen is aan een enkele volke-
rengroep te vergunnen hare eigen taal te 
mainteneeren — ook de sterke Czechen-groep 

I . i. 1.1. „ * L 1 L\ • , i uai voorreuui mei neen, maar in nare reen-
ten tegenover de Duitschers wordt benadeeld, 
in Laar gevoel zelfs onderdrukt, zal er van 
rust m den lande en van ordelijken voort
gang van zaken wel geen sprake kunnen 
zijn. Hce geprikkeld tot bij den Keizer de 
verhoudingen zijn, blijkt uit dit kleine staaltje. 
Zondag gaf hij in zijn paleis te Weenen het 
eerste ümer, waar de Oostenniksclie en llon-
gaarsche delegaties aanzaten. De Keizer 

heeft lang gepraat met de jong-Czechische 
afgevaardigden en hun zijn ontevredenheid 
te kennen gegeven over de houding door 
hen aangenomen in de delegaties ten aan
zien van de „Zde"-kwestie iu Bohemen. De 
Keizer verklaarde dat de officieele taal in het 
leger het Duitsch was, en gaf den afgevaar
digde Stransky, die het recht der Czechische 
soldaten verdedigde om in hun taal te ant
woorden op het appèl, te kennen dat hij zelfs 
bereid zou zijn den staat van beleg inBoheme 
in te voeren, indien de soldaten, wier namen 
werden afgeroepen, zich niet aan de reglemen
ten hielden ! Stransky merkte op, dat geen 
enkel voorschrift in de militaire reglementen 
bepaald het antwoord met het Duitsche 
woord: „hier" gebood. Doch de Keizer 
noemde dat een advocaten-argument, stampte 
met den voet op den grond en verzocht 
nogmaals dringend het leger buiten de ver
deeldheid te laten. Op zijn uitdrukkelijk 
verlangen dat er toch verzoening mocht ko
men tusschen de nationaliteiten, antwoordde 
de jong-Czech Kastan, dat die dan van beide 
zijden moest geschieden en de gelijke taalrech
ten van het Czechische volk dus moesten 
worden geëerbiedigd." 

Zoo wreekt zich, na eeuwen nog, het 
onrecht en 't geweld aan volkeren gepleegd 
tot voldoening van trots en eigen eer ! 

De brutale aanhouding van de drie Duitsche 
Rijkspostbooten op Zuid-Afrika's kust door 
Engeland werkt nog steeds na, ook al zijn 
er reeds twee spoedig losgelaten, zonder 
dat men iets verdachts kou vinden. En 
juist dit feit werkt te meer verbitterend nu 
het eene stoomschip, de Bundesrath, nog 
maar altijd door te Durban gelost en vast
gehouden wordt. De Rijksdag zal er van 
gewagen ! Het geduld wordt echter nu ook 
bij de Duitsche Regeering op een al te 
groote proef gesteld. 

Een van hooger hand afkomstig uitvoerig 
telegram uit Berlijn in de Kölnische Zeitunq 
op in het oog vallende wijze gedrukt, stelt 
aan Engeland nog wel geen ultimatum, maar 
slaat toch een toon aan zoo beslist en 
dreigend, dat een conflikt tusschen beide 
landen haast niet uit kan blijven, indien 
Engeland niet toegeeft. Dus luidt het: 

„Sedert 28 December is de poststoomboot 
Bundesrath door de Britsche marine-autori
teiten met beslag belegd en onderworpen 
geworden aan een grondig onderzoek, maar 
nog altijd kan niet op betrouwbare wijze 
vastgesteld worden, dat zich aan boord con
trabande bevindt, en welke goederen daartoe 
van Üngelsche znde gerekend worden. Wii 
betreuren oprecht deze eindelooze vertraging; 
want zij is er voor een aanzienlijk deel 
schuld aan, dat de ontstemming tegen Enge
land in Duitschland voortdurend sterker en 
bitterder wordt. 

Wij van onzen kant hebben in het volle 
bewustzijn van onze groote verantwoordelijk
heid getracht tegenover Engeland ouze koel
bloedigheid te bewaren ; wij zijn ons op 
elk oogenblik bewust gebleven, hoe goed
koop, doch ook hoe gevaarlijk het in deze 
tijden is, olie in het vuur te gieten en de 
reeds bestaande groote opwinding nog te 
doen stijgen. Des te meer gelooven wij er 
een aanspraak op te hebben verworven, in 
Engeland gehoord te worden, wanneer wij 
verzoeken, eindelijk toch eens uit te scheiden 
met het tot nu zoo met voorliefde betrachte 
sleepend houden der zaak. 

Na een onderzoeking van bijna drie weken 
is er immers geen twijtel meer mogelijk 
over den inhoud van de poststoomboot. "Van 
dag tot dag wordt de openbare meeuing in 
Duitschland getroost met de verzekering, 
dat de beslissende verklaring binnen weinige 
dagen volgen zal. In plaats daarvan blijft 
die hoe langer hoe meer uit en een eenigs
zins begrijpelijke opheldering woidt niet 
gegeven. Het loslaten van de stoombooten 
Herzog en General heeft, zeer tot ons ge
noegen, de betrouwbaarheid van de Duitsche 
reederij op nieuw bewezen. 

De Duitsche Oost-Afrikalijn heeft dadelijk 
na het uitbreken van den oorlog alles in 
het werk gesteld, om te voorkomen dat op 
haar schepen oorlogscontrabande zou ver-
wac'ut worden. Zij heeft in alle opzichten 
de plichten der onzijdigheid in acht genomen. 
De verdenking der Engelsehen dat de stoom
booten van deze lijn niettemin van plan 
waren oorlogscontrabande te Lorenzo Marqués 
te ontschepen, is, voor zoover het de Herzog 
en de General betreft, ongegrond gebleken ; 
die verdenking zal ook, naar de reederij 
verzekert, voor de Bundesrath als onhoud
baar moeten ter zijde gesteld worden. Nadat 
aldus de Engelsche Regeering door drie 
opvallende voorbeelden heeft ondervonden, 
hoezeer het onrecht is geweest aan de zijde 
der Engelsche marine-autoriteiten met hun 
verdenkingen, en hoe zeer zij door valsche 
berichten van onbetrouwbare spionnen, en 
agents provocateurs op een dwaalspoor zijn 
gevoerd, zouden de eerlijkheid en de politieke 
berekening des te meer eische i, dat ten 
spoedigste het betreurenswaardige optreden 
der Engelsche kapiteins weder goed ge
maakt werd en dat waarborgen gegeven 
werden tegen de herhaling van dergelijke 
prikkelende in-beslag-nemingen van Duitsche 
postschepen. Hecht de Engelsche Regeering 
er gewicht aan, de tot nu toe bestaande 
betrekkingen met Duitschland niet ganschelijk 
te ondermijnen, dan zal zij er goed aan doen, 
aan de volksstemming in Duitschland meer 
aandacht te schenken, dan zij dit tot dusver 
noodig geacht heeft." 

In den stand van zaken in Zuid-Afrika 
kwam deze week nog geen merkwaardige 
verandering voor. De Engelsche troepen 
zitten nog overal „in den modder," en, zouden 
wij zeggen, met het hoofd tegen de sterk 
verschanste kopjes der Burgers. 

.Duller marcheert in Natal tegenover de 
Tugela en telegrafeert, maar vorderen doet 
hij alsnog niet. En de Boeren zijn blijk
baar op huune hoede. In Ladysmith moet 
de toestand nog meer benepen zijn geworden. 
De Burgers behielden, gelijk wij reeds ver
moedden, een deel van de bergvlakten door 
hen bestormd op 6—7 Jan. bezet en maken 
het de bezetting, die ook zeer lijdt aan 
ziekten, nu zeer lastig. 



Een oplossing zal daar aan de Tugela niet 
lang meer uitblijven. Zelfs Engelsche mili
tairen zijn zeer ongerust over Buller. Ver
spreidt hij zijne legerkorpsen toch wat al 
te zeer dan konden de Burgers deze of zijn 
kamp wel eens afsnijden ! 

In het Westen hebben de Engelschen al
leen herhaaldelijk verkenningen gemaakt in 
het grensgebied van den Vrijstaat. Boer
derijen konden ze wel vernielen, maar Boeren 
verslaan is wat anders! Naar men zegt ge
schiedden ze om te onderzoeken ofMethuen 
veilig van Modderrivier naar de Aar zou 
kunnen terugtrekken. Zoo 't waar is, bewijst 
dit, dat Roberts een andere tactiek zou vol
gen en zijne troepen meer aan de Zuidgrens 
van den Vrijstaat bijeenbregen, om meer in 
dadelijk verband met elkander : Methuen, 
Frensch en Gatacre, op te dringen naar de 
Oranjerivier en daarover den Vrijstaat in. 

Het zou zeker beter zijn dan thans, 1111 

men overal vast zit en niet vorderen kan. 
Want French doet wel kleine aanvallen op 
de heuvels rond- Colesberg, maar vordert 
niets, en de Burgers zijn niet des willens 
krachtige tegenaanvallen te doen. Zoo gaat 
het eigenlijk ook rond Kimberley en Mafe-
king en Ladysmitli. Vallen de Engelschen 
aan dan doen de Burgers hun best hen niet 
alleen af te slaan, maar ook daarna hen 
verder terug te dringen. De zaak der Bur
gers staat in elk geval nog goed, en wij 
hebben reden den Heere te danken ! 

NOORDTZIJ. 

Buitenlandsche Kerken. 
De godsdienstige beweging in Oostenrijk 
Het is juist een jaar geleden, dat de 

beweging in Oostenrijk ender de leus 
11 los van Rome" begonnen is. Hoewel in 
den beginne maatschappelijke en gods
dienstige elementen samenwerkten, zijn 
meer en meer de politieke beweegredenen, 
die eene versterking van het Duitsche ele
ment bedoelden, op den achtergrond gedron
gen. De beweging heeft thans bijna een 
uitsluitend godsdienstig karakter. 

Einde October was het getal van hen, 
die van de Roomsche tot de Luthersche kerk 
overgegaan waren, reeds over de 10,000, 
en de laatste berichten melden, dat er in 

et  laatste kwartaal van het verloopen jaar 
meer dan in het vorige kwartaal zich bij de 

utliersche kerk hadden aangesloten. 
V ele berichten komen van het bouwen van 

kerken. Overal waar Protestantsche predi
kers optreden, vinden zij een talrijk en aan
dachtig gehoor en treden na de godsdienst-
oetening menschen toe, die hunne begeerte 
te kennen geven om tot de Luthersche kerk 
over te gaan en daartoe catechetisch onder
wijs vragen. Onder deze zijn vele jonge 
lieden. In Weenen b.v. werden 8 October 
30 personen in de Luthersche kerk opge
nomen en drie weken later, bij gelegenheid 
van den gedenkdag der Hervorming, 40. In 
Teplitz traden 26 November 160 personen 
voor het meerendeel uit Turn en de om
geving toe. Van daar wordt geschreven, dat 
uit vele plaatsen de beri htcn komen van 
begeerte naar de prediking en het onder
wijs m Gods Woord. Er is daarom groote 
helioeite aan predikers en godsdienstonder
wijzers. 

De tegenpartij gaat voort te beweren, dat 
e beweging weldra verloopen en zich op

lossen zal. Dit is beslist onwaar; integen
deel neemt zij toe, omdat zij meer ontdaan 
wordt van alle politieke elementen en in 
geestelijke kracht wint. De gezindheid van 
vele Roomschen moet zijn als die van een 
zekeren Rosegger, die zich aldus heeft uit
gelaten : «Mijne voorouders waren sedert 
een ver verleden Roomsch en ik ben het 
°°k ; ik waardeer en eer zeer veel, dat de 
Boomsche kerk leeft; toch voel ik mij tot 
de Evangelische getrokken, omdat in haar 
naar mijne ondervinding en overtuiging de 
leer van Christus zuiverder verkondigd wordt 
dan in de Roomsche kerk. Vooral in onze 
dagen is eene Evangelische prediking eene 
ware verkwikking." Bij deze verklaring heeft 
bij eene ernstige opwekking aan zijne mede-
Rooinschen gevoegd, om de H. Schrift te 
lezen. 

Uit Stiermarken wordt geschreven, dat 
voor de Protestanten te Stainz en omgeving 
15 November een gewichtige dag was, omdat 
oen de oprichting van een predikstation 

egestaan is. Ten gevolge van deze toe
ft mg kon de reeds benoemde vicaris Höeh-

statter, die uit Wurtenberg was overgekomen, 
zijn arbeid aanvaarden ; dit geschiedde den 
IBen December. Met de oprichting van dit 
station hebben de Protestanten veel gewon
nen en men verwacht, dat zich nu vele 
Roomschen, die in hun hart reeds voor de 
Luthersche kerk gewonnen zijn, zich zullen 
aansluiten. 

De toestemming tot de oprichting van dit 
predikstation heeft bij de Roomsche pastoorsin 
Stainz en omstreken groote verontwaardiging 
verwekt. Dit is te begrijpen, vooral als men in 
aanmerking neemt, dat zij dit niet verwacht 
hadden, omdat zij wel al het mogelijke ge
daan zullen hebben, dat het verzoek zou 
worden afgeslagen. Den verkooper van den 
grond, waarop kerk en pastorie gebouwd 
zullen worden, heeft men een groote som 
gelds aangeboden, als hij zijn woord brak 
en den koop vernietigde. Deze, hoewel hij 
Roomsen is, heeft zich daartoe niet laten 
bewegen, maar verklaart, dat hij in den 
verkoop eerlijk gehandeld had en dat zal 
blijven doen door zich aan zijn woord te 
houden. Roomschen hebben hunne blijdschap 
te kennen gegeven, dat de pogingen der 
pastoors om de zaak te verhinderen, niet 
gelukt zijn. 

Zondag 19 November kon nu ook te 
Locdsberg in de buurt van Stainz de eerste 
prediking plaats hebben. Ook hier deed de 
pastoor wat hij kon, om het plan te ver
ijdelen. En het gelukte hem werkelijk het 
zoo ver te brengen, dat de gemeenteraad 
met één stem meerderheid het verzoek, om 
een zaal bij de gemeente in huur voor het 
houden van eene godsdienstoefening af te 
staan, afwees. De Protestanten wendden 
zich toen tot het districtsbestuur, en dit be-

'l sloot de zaal voor dat doel af te staan. Nu 
maakte de eigenaar der zaal zooveel drukte, 
dat men van dit besluit terugkwam. 

Toch ging dè voorgenomen prediking 
door, want nu bood een logementhouder 
eigener beweging zijn groote zaal aan en 
hoewel hij door den pastoor gewaarschuwd 
en gedreigd werd, hield hij zijn aanbod ge
stand en nu kon de predikant Eckardt uit 
Graz ongehinderd het Evangelie verkondigen. 

De vele tegenwerkingen liadden het tegen
overgestelde uitgewerkt, want de godsdienst
oefening werd door meer dan B00 personen 
bezocht, van welke verreweg het grootste 
deel Roomschen waren. De prediking 
maakte op de hoorders een diepen indruk ; 
velen gaven aan het einde hunne begeerte 
te kennen, onderwijs te ontvangen en in de 
Luthersche kerk opgenomen te worden. 

De Evangelische beweging, zoo wordt ge
tuigd, gaat in Stiermarken langzaam maar 
zeker voort. Met de aanstelling van den 
vicaris Höchstatter in Stainz zijn er nu zes 
vicarissen werkzaam. De oprichting van 
een nieuw p edikstation zal weldra plaats heb
ben. Voor West-Stiermarken is ook reeds een 
prediker aangesteld, maar de middelen voor 
den bouw van kerk en pastorie ontbreken nog. 
De godsdienstoefeningen worden gehouden 
in een kamer van den procureur Dr Kogler. 

Uit Miirzthül wordt geschreven, dat als 
een verblijdend verschijnsel kan geconstateerd 
worden, dat het tot hiertoe streng Roomsche 
Stiermarken en vooral het Miirzthal in de 
beweging niet achterblijft. Dit is van te 
grooter gewicLt, omdat de hoop er door 
versterkt wordt, dat ook in de sterke stel
lingen van het Pausdom in de Alpenlanden 
een bres geschoten zal worden. Er is in 
het verloopen jaar geen enkele Protestantsche 
godsdienstoefening gehouden, waarna niet 
eenige personen, soms 15 en meer, ver
klaarden zich van de Roomsche kerk af te 
scheiden en bij de Luthersche te voegen. 
Geheele, families komen over. 

Gelijk overal zoo werkt ook hier de tegen
stand van de Roomsche priesters de bewe
ging in de hand, want deze treden zoo 
fanatiek op, dat de alkeer van Rome bij 
velen er door versterkt wordt. 

SCHOLTEN. 

De geheele lengte der spoorwegen over 
de aarde bedroeg in 1897 732,255 kilo
meters ; dat is nog 1000 kilometers meer 
dan achttien-eu-een-halfmaal den omtrek der 
aarde ; en omtrent tweemaal den afstand 
varl de aarde tot de. maan. Amerika 
heeft hiervan 380,733 kilometer, Europa 
263,145, Azië 40,764, Oceanië 25,540 
en Afrika 15,948. De waarde dezer lijnen 
is 91 duizend millioen gulden ; die van 
Europa alleen 47 duizend millioen. Daar
gelaten fouten, zal men hier zeker eer 
bij- dan afrekenen kunnen, vooral nu in 1900. 

Op het groote beursgebouw in de City van 
Londen staat in gouden letters het woord 
uit Ps. 24. «De aarde is des Heeren (tlie 
Lord's) mitsgaders hare volheid." Nu wordt 
verteld, dat een Franschman, die weinig met 
Bijbeltaal bekend was, dit vertaalde, alsof 
er stond, dat de aarde van den Lord 
Mayor, of Burgemeester van Londen, was. 
Terwijl hier verder de bekende Jingoïs-
tische toepassingen op gemaakt werden. 

In een Russisch blad werd gemeld, dat 
de Boeren in het gouvernement Nischni-No-
votjorod van Dreyfus onder elkander ver
haalden, dat hij een valsche monnik en 
leugen-profeet was, die dingen tegen de 
Christelijke leer verkondigde, waarom hij 
sedert 10 jaren van rechtbank tot rechtbank 
gesleept wordt. Doch Dreyfus liet zich 
hierdoor niet afschrikken, noch tot rede 
brengen. Ja hij had werkelijk den Anti
christ in persoon, tot helper en verde
diger, die dan ook weldra onder de 
menschen zou verschijnen. 

Men bericht, dat de Italiaansche melaatsch-
heid, waarvoor in 1856 te San-Remo een 
hospitaal werd opgericht en waarin tot op 
honderd lijders kwamen uit Nizza, Mentona 
en andere plaatsen, in 1893 tot op 7 
patiënten verminderd was. Doch was deze 
huidziekte aldaar geweken, ze was nu doorge
trokken en had een Fransch karakter gekregen. 
In Parijs worden verscheidene melaatsclien 
door bekwame deskundigen verpleegd. In 
elk geval men hoort steeds van voortwoekeren 
dezer ziekte, zij ze van meer Europeeschen 
aard. 't Is echter te vreezen, dat de moderne 
leefwijzen hier een ruim aandeel in hebben. 

Lijkverbranding heeft geregeld plaats op 
het kerkhof Père Lachaise te Parijs en wel 
op een goedkoope manier, voor slechts 
f 25. Daar moeten gemiddeld vier lijkver
brandingen per dag geschieden. 

Zekere vrouw bekende eens aan hare 
vriendinnen, dat zij zich in den biechtstoel 
altijd zoo wist te redden, dat de priester 
nog nooit de zonden geweten had, die zij 
niet verkoos - te openbaren en dat hij haar 
toch ook deze alle vergeven had. Als de 
priester — zeide zij — aan het eind mij 
vroeg: «Welnu, dochter, hebt gij mij niets 
meer te biechten ?" — dan antwoordde ik 
hem : «Neen pater, alleen beschuldig ik mij 
zeiven, dat ik weer gelogen heb ; wel te 
verstaan, door u zonden te verbergen, welke 
mij toch vergeven dienen te worden!" — En 
dan vergaf de priester mij ook die zonden! 

Het aantal Protestanten in Italië wordt 
tegenwoordig geschat op 23000 Waldenzen 
in de Valleien en 10000 Waldenzen in de 
overige provinciën van Italië. Bovendien 
zijn er 10000 Evangelische Christenen van 
andere kerken. Terwijl men het aantal 
Protestantsche vreemdelingen 55000 rekent 
te bedragen. 

Aangaande de gevoelens omtrent vrouwen
stemrecht in de Unie der Vrije Evangelische 
kerken in Frankrijk werd, op de laatste 
Synode, bij haar 50-jarig bestaan, uoor de 
Synodale Commissie opgegeven : Dat in 11 

kerken en 6 stations de vrouwen geenerlei 
recht hadden in de algemeene vergaderingen. 
In 7 kerken en 2 stations hebben zij slechts 
raadgevende stem. In 4 kerken hebben zij 
beraadslagende of beslissende stem, doch 
geen kiesrecht. In 13 kerken en 12 stations 
bezitten ze en raadgevend en beslissend 
stemrecht zonder zelf verkiesbaar te zijn. 
In ééne kerk zijn zij bovendien verkiesbaar 
als leden van den kerkeraad. De Synode 
besloot de kerken, niet te bevelen, maar te 
verzoeken, de vrouwen in zaken, die den 
goeden gang en den voorspoed der kerk 
aangaan, voortaan kiesrecht te geven. 

De vereeniging tot bescherming van meisjes 
//Amies de la Jeune filIe" te Parijs heeft 
een vergadering gehouden, waar ongeveer 
150 dames tegenwoordig waren, om middelen 
te beramen, ten einde bij gelegenheid der 
Tentoonstelling in 1900, de belangen van 
jonge dienstboden en verdere vrouwelijke 
betrekkingen te behartigen. Het program 
ervoor werd vastgesteld. 

Toen in Parijs de anarchistische aanslag 
plaats had onder Sébastien Faure op de 
Roomsche St.-Jozefs kerk, ging de troep ook 
voorbij dj Evangelische kapel in de wijk 
Saint-Maur en dreigde ook deze aan te 
tasten. Doch er ging iemand voor de kerk
deur staan, roepende : ,/Laat dat, dit zijn 
Protestanten !" /,Ja, laat dat — riep een 
andere stem — dat zïjn huisvaders !" Op 
de^e woorden ging de manifesteerende troep 
de kerk voorbij zonder schade aan te brengen. 

De XXVe Synode van de «Unie der 
Evangelische Vrije kerken in Frankrijk" heeft 
bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan 
der Unie aan den Prezident der Fransche 
Republiek de volgende boodschap gezonden. 

Mijnheer de Prezident, 
«De Synode der Unie van de Vrije 

Protestantsche Evangelische kerken in Frank
rijk, te Parijs vergaderd ter viering van 
het vij tig-jarig bestaan der Unie, verzoekt 
U de betuiging te aanvaarden van haar 
eerbiedigste toewijding. 

Wij begroeten in U, Mr. de Prezident, 
de hoogste vertegenwoordiging van een 
vaderland, waaraan wij levendig gehecht zijn 
en dat wij met alle krachten willen dienen. 
Wij smeeken God, dat onder Uwe hooge 
magistratuur ons welbemind vaderland toe-
neme in vrijheid, rechtvaardigheid en een
dracht, en wij roepen Mr. de Pr. over haar 
en U en over uwe Raden de beste zegenin
gen van den Allerhoogsten God in. 

Ontvang Mr. de Pr. de betuiging onzer 
onderdanigste gevoelens. 

HOLLARD, Voorz. 
Hierop kwam het volgende antwoord 111 : 

Mijnheer de Predikant. 
De Prezident der Republiek heeft het 

adres ontvangen, dat gij hem hebt willen 
toezenden in naam uwer geloofsgenooten in 
de Evangelische kerken en van uzelven. 
llij verzoekt u, de tolk bij haar te willen 
zijn van zijn dank en haar te verzekeren, 
dat hij zeer getroffen is door de vaderlands
lievende en republikeihsche gevoelens, die 
zij hem door uwe bemiddeling hebben be
tuigd. 

Ontvang Mijnheer de predikant, de ver
zekering mijner bijzondere gevoelens. 

De honoraire Prefect, directeur 
van het kabinet van den Prezident 

der Republiek 
ALEX. COMBARIEÜX. 

Officieel uit zich dus de Protestantenhaat, 
als van een Thiébaud, op verre 11a nog niet. 

t_ 

Te Wageningen overleed 9 Januari j.1. 
in den hoogen leeftijd van 85 jaar de 
Emeritus-predikant Ds. Aart van Schelven. 
De overledene behoort ook tot degenen, 
die vóór meer dan een halve eeuw hunne 
krachten gewijd hebben aan de verspreiding 
van Gods Woord en de bespreking van de 
waarheid, te midden van den droevigen 
kerkelijken toestand. In Zeeland en België 
heeft Ds. v Schelven's welbespraakt woord 
en ijverige arbeid veel vrucht gedragen. 
De gebreken des ouderdoms waren ook liet 
deel van dezen dienaar des Woords, toch 
deed zijn werkzame geest hem zoo menig
maal optreden, als hij maar eenigszins in 
de gelegenheid was. Een grooteu zegen 
mocht Ds. A. van Schelven aireede in den 
tijd genieten in de optr ding van drie zonen 
als bedienaars van het Evangelie. 

TILBURGS XXV-JARIG FEEST. 
Den 3den Januari was het voor de Gerefor

meerde kerk van Tilburg en alle belang
stellenden een blijde dag ; waarvan wij door 
omstandigheden nu eerst verslag kunneii 
geven, en waarvoor wij vriendelijk plaats 
verzoeken in de Bazuin. 

I11 November des vorigen jaars was bet 
25 jaar geleden, dat de aibeid der Inwendige 
Zending reeds zoo ver was gevorderd, dat een 
kerkgebouw in onze stad werd gesticht, 11.1. het 
thans bestaande, en toen in gebruik werd ge
nomen. Door omstandigheden vond Tilburg's 
gemeente eerst op 3 Jan. j.1. de gelegenheid 
dit te gedenken en de weldaden vau dien 
gezegenden, doch in vele opzichten soms zoo 
moeitevollen arbeid, dankend te erkennen. 

Aangezien de kerk van 's-Bosch in dezen 
arbeid vooraan stond en mitsdien de dienaren 
des Woords uit die plaats het leeuwenaan
deel hadden in dit Zendingswerk, had de 
kerkeraad de leeraren, die vroeger tot op 
heden de kerk van 's-Bosch dienden, uitge-
noodigd bij dit ons samenzijn tegenwoordig 
te zijn, om met ons te gedenken, hoe de 
Heere hunne bemoeiingen in dezen heeft 
willen zegenen en dienstbaar maken, opdat 
ook in een stad als Tilburg zijn Naam 
zoude worden verheerlijkt en er een volk 
zou geformeerd worden dat zijn Naam be
leed. 

De kerkeraad werd echter eenigszins 
teleurgesteld, doordien het meerendeel dier 
dienaren door ziekte en ambtsbezigheden 
verhinderd waren te komen. Zeer verblijdend 
was het echter te vernemen, dat Prof. Linde
boom, vroeger predikant te 's-Bosch, en die 

de eerste was, als dienaar der Gereformeerde 
kerk, • die voor omstreeks een dertigtal 
jaren voet aan wal zette in dit vijande
lijk land en in deze oude veste van Satan 
een bres schoot, thans zoo bereidwillig tot 
ons wilde overkomen. Dit, zoo zeggen we, 
deed ons goed, en zijne komst, evenals die 
van broeder Poulus uit 's-Hage, destijds in 
Tilburg woonachtig, alsmede die der depu
taties van de kerk van Breda, a s zijnde 
eene kerk ook uit de luwend. Zend. voort
gekomen, en die der afgevaardigden vau 
eenige der kerken uit Classis 's-Bosch, met 
name 's-Boscli, Sprang en Vrijhoeve-Capelle, 
droeg voorzeker zeer veel bij tot verhooging 
van dit ons feestelijk samenzijn. 

't Was allen, zoowel der gemeente en be
langstellenden, die zoo talrijk mogelijk 
waren opgekomen, als sprekers een goede 
ure, een ure waarin men dien geestelijken 
band door God den Heere om zijn volk 
gelegd, zoo gevoelt niet alleen, maar ook 
leert waardeeren, en de krachten en gaven 
door God aan een iegelijk menschenkind 
geschonken, op hoogen prijs leert stellen ; 
een ure waarin we als 't ware één van hart 
en zin ons konden verblijden in de groote 
daden Gods. Want waarlijk was het niet op 
ieders gelaat te lezen, hoe vele mededeelingen 
door de voorvechters der waarheid in dit 
uur uitgesproken, de harten der aanwezigen 
deed ontvonken en ontvlammen van reine 
wederliefde tot den Heere voor zijn zorg 
en liefde, over die jaren, dat het werk zoo 
bezwaarlijk voortging? 

Achtereenvolgens traden op Ds. Binnema 
van Tilburg, Prof. Lindeboom van Kampen, 
Ouderling Poulus van 's-Hage en Ds. W. 
Kapteiju, Ds. S. Datema en Ds. C. Linde
boom respectievelijk van Breda, Vrijhoeve-
Capelle en Sprang. 

Onze geachte Ds. Binnema, hij roept bij 
den aanvang van zijn optreden het hartelijk 
welkom toe: aan de gemeente en belang
stellenden in 't algemeen, aan Prof. Linde
boom, die thans de vrucht, waartoe God 
zoo genadiglijk den wasdom schonk, van 
het vóór 25 jaar aangevangen werk mag 
zien ; aan broeder Poulus, eerst medestrijder 
op geestelijk gebied in deze stad. waar hij 
eertijds woonde, die thans van uit den Haag 
was overgekomen om mede te gedenken; 
aan de afgevaardigden der verschillende 
kerken ; maar ook inzonderheid aan het 
oudste en thans tegenwoordig zijnde lid: 
Vader Wijnbergen. 

En moest ZEerw., zoo ging hij voort, 
thans de schare bij een woord der H. S. 
bepa en, waarbij zoude Lij dit beter kunnen 
dan bij het Eben-Haëzer uit Samuels dagen ? 
— Waarlijk zoo mag de gemeente des 
Ueeren te dezer plaatse wel uitroepen: Tot 
hiertoe heeft de Heere geholpen! 

Spreker geeft vervolgens in vluchtige 
trekken een overzicht van zijn bijna 12-ja-
rigen arbeid te dezer stede en elders, dus 
van de laatste tijden dier 25 jaar, waarbij 
een verder optrekken van het gebouw 
valt te vermelden. 

Hierna legt de tweede spreker, Prof. 
Lindeboom, de grondslagen v .n het gebouw, |  
de fondamenten, een weinig bloot en doet 
zien : hoe zij gelegd zijn geworden en welke 
hinderpalen 'en welke moeilijkheden moesten 
worden overwonnen. Ja ! ... . 't Is de 
Heere ! Door zijn alvermogen is tot stand 
gekomen, wat thans aanschouwd mag worden, 
daarom bepaalt ZHooggel. de vergadering 
voornamelijk bij Openb. 3 : 7 —10 ; waar 
Filadelfia opmerkzaam op gemaakt wordt, 
daar mogen voorzeker Tilburgs belijders 
der Waarheid en in 't bijzonder de Geref. 
kerk een open oog en hart hebben, 11.1. op die 
geopende deur door den Heere geschonken. 

In deze bemoedigende maar ook bij 
vernieuwing steeds tot dankbaarheid stem
mende woorden, ontwikkelt Z.Hooggel. deze 
woorden der H. S. in betrekking tot de 
stichting van Tilburgs kerk. Veel werd 
doorleefd, viel werd doorworsteld in die 
eerste tijden, bergen hoog stonden de bezwa
ren, ja deze waren haast ouoverkomenlijk, 
doch ziet .... de Heere heeft een geopende 
deur gegeven en niemand kon die sluiten. 

Na deze boeiende rede ontving br. Poulus 
het woord. En wat zou ZEd. zeggen? Was 
hij er geenszins op voorbereid om het 
woord te voeren in dezen stond, nochtans 
gevoelde hij, op eene uitnoodiging daartoe, 
geen weigerend antwoord te mogen geven. 

Deze broeder getuigt vooral van den 
gezegenden arbeid vau den onvergetelijken 
broeder Ds. Kiiig, door wiens bidden en 
werken, planten en natmaken, God den 
wasdom schonk en het werk des Heeren 
steeds was voortgegaan. Ook dien broeder 
(Poulus) was het eene onuitsprekelijke vreugde, 
thans bij het gedenken der weldaden Gods 
door de Geref. kerk te Tilburg tegenwoordig te 
mogen zijn; 't deed hem zoo weldadig aan. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door 
Ds. Kapteijn uit Breda. De spreker stelt 
eerstens in helder licht den band van gemeen
schap tusschen de kerken van Breda en 
Tilburg. E11 dat dit niet alleen is door de 
gemeenschap der heiligen, maar ook door 
haar beider afkomst. Beide kerken zijn 
vrucht der Inwendige Zending. Zou dan 
ook Breda achter kunnen of mogen blijven, 
waar de zusterkerk feest viert, om in te 
stemmen met dit heerlijk gedenken van 
's Heeren daden? Breda....! zij is blijde 
met de blijden, en verblijdt zich met Tilburg. 
Heeft onze geachte hoogleeraar Prof. Linde
boom de schare mogen bepalen bij Openb. 
3 : 7—10, zoo wil hij thans zich daarbij 
aansluiten met de woorden van Openb. 
3 : 11<5: houd, wat gij hebt, opdat niemand 
uwe kroon neme. In heerlijke bewoor
dingen kwijt ook deze spreker zich van 
zijn taak en spoort de gemeente aan, opdat 
toch ook voor Tilburg deze woorden in 
Gods kracht mogen bewaarheid worden. 

Hierna voerde Ds. Datema van Vrijhoeve-
Cappelle het woord. De spreker merkt 
op bij al hetgeen reeds is gesproken, dat 
al de aanwezigen, niet het minst de mannen, 
die de bressen hebben geschoten en geheel 
de historie mee hebben doorgemaakt, 
verblijd en goedsmoeds mogen zijn over al 
liet goede, dat de Heere gedaan heeft aan 

David zijn knecht, aan Israël zijn volk en aan 
Tilburg zijn gemeente. — Ook hem was het 
een waar genoegen mede feest te mogen 
vieren over zulke heerlijke voon-echten. Niet 
weinig aangenaam was het hem ook vooral, 
zijn vroegeren leermeester, den hoogleeraar 
Lindeboom, in het midden der genoodigden 
te zien en van hem te mogen hooren over 
de bresschieting in de veste van Satan vóór 
meer dan een 25-tal jaren. Met belangstelling 
mocht hij zijn geachten en gewaardeerden 
leermeester volgen in zijn boeiende rede 

E11 eindelijk is de beurt van spreken 
gekomen aan Ds. Lindeboom van Sprang, 
zoon des Hoogleeraars. Met een kloek en 
verstandig woord sluit hij deze plechtige 
bijeenkomst. Duidelijk laat ZEerw. in deze 
sluitingsrede uitkomen, hoe de gemeenschap 
der heiligen gevoeld wordt bij de beschou
wing van het werk Gods, maar ook banden 
gelegd worden, die onverbreekbaar zijn. 

Ten slotte dankt hij namens den kerkeraad 
alle gasten, d e aan zijn uitnoodiging gevolg 
gegeven hadden; en na dit woord veree-
nigden al de aanwezigen zich met hem 
in hartelijke dankzegging en in ootmoedig 
smeekgebed tot den Heere. 

Na het zingen van Ps. 29 : 1 door de 
talrijke schare en het uitspreken van den 
Hoogepriesterlijken zegen door Ds. C. Linde
boom, mochten allen getroost en goeds
moeds voorzeker huiswaarts gaan. 

Lang zal deze avond in de herinnering 
der aanwezigen voortleven, want het was 
eene aangename, eene gezegende ure. Hem, 
die ons ook dit goede schonk, zij en 
blijve onze dank gebracht. 

FROS, Scriba. 

I n g e z o n d e n .  

Drinkgewoonten en Drankbestrijding. 

Vlak voor de donkere feestdagen des 
vorigen jaars, las men in de Standaard e.a. 
Christelijke bladen de volgende advertentie: 

„Rom. 14:21, 1 Cor. 8:10—13. Zij, die 
met het oog op bovenstaande en andere 
Schriftuurplaatsen willen correspondeeren, of 
saamspreken, over de^vraag: Wat staat ons 
als Gereformeerden te doen tegen de steeds 
toenemende drankzonde, en is het gewenscht 
en mogelijk, te komen tot eene zelfstandige 
vereeniging op Geref. grondslag, worden 
beleefd, doch dringend uitgenoodigd, hun 
naamkaartje in te zenden, 1 efst voor 1 
Januari aan het bureau van dit blad." 

Uit deze woorden bleek, dat de conscientie 
begon te spreken. Er was er onder de broe
deren blijkbaar een, wien het te bang 
werd, die het niet langer konde uithouden. 

Die niet langer zwijgend kon toezien 
en met stille trom kon voortmarcheeren 

Wien meer dan ondergeteekeude, niet geheel 
onbekend met den strijd tegen de drinkge
woonten, en sinds enkele jaren voorvechter 
in den drankstrijd, kon zulk een kreet uit 
het broederhart als muziek tegenklinken ? 

Hij haastte zich dan ook, niet maar 
een naamkaartje doch een briefkaart te 
zenden, met vriendelijk verzoek, zoodra 
mogelijk, den naam te mogen weten, van 
dezen bondgenoot in den drankstrijd. 

Het antwoord kwam, en tot vreugde bleek 
het een dienaar des Woords uit de Geref. 
kerken te zijn. Ondergeteekende is dus 
feitelijk niet meer een eenzaam soldaat 
op een afgelegen post, maar heeft althans 
één kameraad. Een nader schrijven, het
welk ik ontving, bracht aan het licht, dat 
er 26 adhaesie-betuigingen inkwamen. 

Christelijke lezers en lezeressen, gij glim
lacht misschien, wanneer gij dit leest, en 
roept over une huistafel uwe huisgenooten 
toe : «Daar zijn wel 26 naamkaartjes ingeko
men, op de advertentie over den drankstrijd!" 

En ik versta uw spottenden glimlach, en de 
ironie welke er in den toon van uw woord zit. 

Zes-en-twintig-honderd zou nog niet bijster 
veel geweest zijn, en 26 is een bespottelijk 
klein getal. Zijn onze broeders en zusters, 
dan zoo ongereformeerd, dat zij zelfs in Gere
formeerde richting en op Gereformeerden 
grondslag over deze materie geene bespreking 
begeeren ? 't Kan toch niet waar zijn ! 

Of oordeelt men, dat het buiten de 
Geref. lijn ligt, alzoo te handelen, of weet 
men een weg, die nog uitnemender is ? 

O, om Gods wil, wij bidden het u, wijst 
dien weg dan aan. Wie niet willend blind 
is, kan toch niet anders dan met beide 
oogen zien, dat het kwaad en het gevaar 
der drinkgewoonte en der drankzonde 
overhand vermeerdert. 

Er is geen stad, geen dorp, geen vlek, 
geen gehucht of buurtschap in ons land ot 
er zijn toestanden, diep ellendig, ziel
roerend en vreeselijk, veroorzaakt door den 
drank. Zoo weinig wordt er door de 
ambtdragers op gelet en zoo zeldzaam er 
over gesproken. Veel minder nog wordt er 
aan den drankstrijd gedaan. 

Meen niet, dat wij tegen bepaalde personen 
verwijtingeu indragen. Het is overal zoo, 
en wanneer er nog iets gedaan wordt, dan 
is het door de kerkelijke censure, waarvan 
90° 0 het middel meer schaadt dan helpt, 
en de kwaal eer verergert dan verbetert. 

Broeders en zusters! Het kan niet langer 
zoo, als het gaat! Er moet verandering 
komen; er moet in deze zaak gearbeid worden. 

Meer dan één uwer misschien is het 
ondergeteekende bekend, hoe feitelijk de 
toestanden zijn op dit gebied. Er zijn 
brieven van vertrouwbare personen in mijn 
bezit, die, zoo ik ze publiceerde, de haren 
ten berge zouden doen rijzen. Die u zouden 
doen uitroepen: Is het alzoo ouder menschen, 
die in naam en belijdenis Gereformeerd zijn ! 

Spreekt mij niet van kerkelijken arbeid. 
Persoonlijk weet ik al te goed, hoe ont
zaglijk moeilijk het is, in de gegeven omstan
digheden en onder de gangbare opinie des 
volks, kerkelijk tegen dit kwaad in te gaan. 
Zoo goed er voor een n Patrimonium", „Filip-
pus", 11 Veldwijk" een plaats is, evengoed is er 
plaats voor eene vereeniging voor drankbe
strijding. Tot dusverre klonk het: 



„Met de bestaande Onthoudersvereeni-
gingen kunnen wij niet mee." 

Best mogelijk. 
Maar het wordt anders! Men roept u 

thans op, om in de Geref. richting een 
zelfde kwaad tegen te gaan. 

Of wilt ge ook dit niet? Het kan niet zijn . 
Ook ik verzoek u, ten spoedigste uw 

adres op te geven, aan het in de advertentie 
gegeven adres. Of zoo ge de initialen 
vergeten zijt, zend dan aan ondergeteekende 
uw naamkaartje onder letter D, of zend een 
briefkaart met betuiging van instemming. 

Zoodra mogelijk, hoopt de inzender der 
genoemde advertentie ons ter vergadering 
op te roepen. 

M. d. ft., met de plaatsing van boven
staande in uw geëerd blad, zult u zeer 
verplichten. 

Uw Bw. Dn., 
C. M. W. PLET. 

Wezep, 12 Jan. 1900. 

P. S. Christelijke bladen worden beleefd 
verzocht bovenstaande over te nemen. 

P. 

Oi 'n7fl Plnd solionk ons lieden in ziin 
goedheid een welgeschapen ZOOM. 

W. BOUWMAN, 
y. i) M. 

II. BOUWMAN -
DE GLLOOT 

Pastorie EZINGE, 
15—1 -1900. 

Boekaankondiging. 
J. Dekker, Simon Petrus, de discipel van 

Jezus. Kampen J. H. Kok 1899. 
Ds. Dekker te Kolllum geeft in dit boekje 

eene schets van het leven van Petrus in be
trekking tot den Heere en zijne Gemeente. 
Achtereenvolgens gaat hij na de hoofdmo-
menten van dat leven en bespreekt de 10e-
ping, de beproeving, de belijdenis, de ure, 
den val, het herstel van dezen apostel des 
Heeren. De figuren in het leven van Petrus 
trekken in den Bijbel altijd weer aan. En 
hier worden zij levendig, frisch, eenvoudig, 
stichtelijk ons voor oogen gesteld. Het 
boekje, dat door de zorgen van den Uit
gever er netjes uitziet, zal zijn weg wel vin
den en velen tot leering kunnen zijn. 

G. Wisse Jr. Eet Tolstoyïsme en de 
leer van het niet-wederstaan. Kampen, 
J. II. Bos 1899. 
De denkbeelden van Tolstoy, den ftussi-

sclien graaf, vinden, gelijk de Schrijver in 
de voorrede opmerkt, in allerlei kringen een 
vriendelijke ontvangst, tot zelfs onder belij
ders van Gods VVoorü toe. 

Daarin vindt dit geschrift van Ds. Wisse 
zijne aanleiding. Het geeft eerst heel in 
het kort de leer van Tolstoy weer over 
Mattheus B : 38, 39 ; ontwikkelt daartegen 
dan eene reeks van bezwaren, ontleend aan 
zijn Godsbegrip, aan zijne wijze van Schrift-
gebruik, aan de woorden en daden van 
Christus en zijne apostelen enz. ; en geelt 
ten slotte een juister standpunt aan. 

Er staat veel goeds in dit boekje van l)s. 
Wisse en het zal in vele kringen nut kun
nen doen. Hier en daar kon de stijl wat 
soberder en eenvoudiger zijn, minaer patne-
tisch en meer zaakrijk. Zoo bijv m de 
Inleiding of bij de onnoodige uitweiding op 
bl. 25 over leerlingen van H. Burgerscholen 
en gymnasia, of in den zin op bl. 56 ovei 
de /rphilosopliische relletjes en idealistische 
fluitdeuntjes." Maar al doende leert men 
De Schrijver heeft een warm hart, dat tot 
spreken dringt en volstrekt geen sympathie 
koestert voor eene passieve natuur als van 
Tolstoy, die in het niet-wederstaan ruste vindt. 

J. P. Tazelaar, Be Heidelbergsche Cate
chismus beschouwd als het leerboek onzer 
vaderen. Leiden Bonner 1899. 
Ds. Tazelaar is als schrijver reeds in vele 

kringen bekend en geliefd. Ook in dit 
werk toont hij zich een man met helderen 
blik, eenvoudigen, practischen zin en duide-
1 ijken stijl. Het onderwerp, dat hij hier 
behandelt, is belangrijk en toch met in die 
mate bekend, als onder Gereformeerde be-
liiders verwacht kon worden. Daarom deec «I 1 . 1_ 1- /I ̂  NURROI'O Ds Tazelaar een goed went mei ™ 
van dit geschrift. Het geeft inlichting over 
naam, ooisprong, gezag van den Heidel-
berger Catechismus; over.geschiedenis, aard 
en belang van de Catecliismus-prediking; 
over de beteekenis van den Catechismus voor 
het onderwijs. Bij het verhaal over den 
oorsprong van den Catechismus had de 
Schrijver misschien wat meer partij kunnen 
trekken van de beide uitnemende werken 
van Prof. Gooszen, op bl. 3fi genoemd. En 
in de noot aldaar moeten de woorden: van 
moderne zijde, vervangen worden door-.van 
evangelische zijde. Maar dit doet niets te 
kort aan het vele goede, dat uit dit geschrift 
te leeren valt. 

Jaarboekje voor 1900 ten dienste van de 
Christelijke Jongelings-vereenigingen in Ne-
derland samengesteld aoot ou. uun 
steeg en Joh. T. de Lange.. Negende Jaar-
gang. 
De Nederlandsche Bond van Jongelings-

vereenigingen op Gereformeerden grondslag 
ontwikkelt steeds meerdere kracht. Opge
richt in 1898, telt hij thans reeds 352 ver-
eenigingen met 6652 leden ; heelt eene in 
veel opzichten uitnemende organisatie; be
zit in het Gereformeerd Jongelingsblad een 
luid klinkend orgaan, en arbeidt door den 
Bondsboekhandel aan de verbreiding van 
Christelijke lectuur. Het Jaarboekje licht 
over dat alles in ; en de daaraan toegevoegde 
premie bevat uitnemende opstellen van 
Prof. Biesterveld, Ds. Landwehr, Ds. Los en 
A. Zijlstra. 

DR. H. BAVINCK. 

Flfidtn onts'ipü in liaar Heer 
en Heiland, na een korte doch 
hevige ziekte in den ouderdom 
van 68 iaren. onze geliefde 
Moeder, Mejuffrouw de Wed 

H. van Weizinga 
geb. F. R. VEENSTRA, 

in leven Meesteresse Vroedvrouw 
in het Academisch Ziekenhuis 
alhier. 

Namens Broeders on /Zusters, 
J. VAN WETZINGA. 

GRONINGEN, 
28 December 1899. 

Wegens buitenlandsche betrek
kin qen eerst, heden geplaatst. 

Heden ontslieü in ziin Heere 
en Heiland onze geliefde Echtge
noot en Vader, de Weleerw Heer 

II. H. VOS, 
ia leven predikant bij de Geref. 
kerk te Veen dam, in den ouder
dom van ruim 60 jaren. 

Wed. R. U. VOS-
Assius 

E. VOS. 
H. VOS 

VEENDAM, 
31 Dec. '99. 

Hpden ontsliep, zacht en kalm 
in zijn Heere en Heiland, onze 
geliefde Herder en Leeraar 

Ds. R, H. VOS, 
in ImVPTI  nredikant bil dn Gn' f 
kerk te Veendam, in den leeftijd 

. . - . TT 1 van ruim bO jaren, veel ver
liezen wij in hem, die 19 jaren 
lang de gemeente diende; doch 
wij wenschen Gode te zwijgen. 
Sterke de Heere ons en zijn 
dierbare betrekkingen. 

Namens dm Kerkeraad, 
A. BOITEN, Pmeses. 
H. DRENTU, Scriba. 

VEENDAM, 
31 Dec. '99. 

Hedenochtend nam üe 
onzen eenigen Zoon 

Jacominus Arnoldus, 
in den jeugdigen leeftijd vau 
11 jaar en 4 maanden tot Zich, 
na eene ongesteldheid van slechts 
éénen dag. 's lleeien Verbond-s • 
belofte verl cht onze bittere 
droefheid. 

M. ROOSEBOOM, 
V. D M. 

B. J. ROOSKBOOM— 
Sc H O  K M  A K  K U S .  

OOSTEREND op TEXEL, 
12 Januari laUO. 

ADVERTENTiEN. 
G e t r o n w  d  •  
anthony BRUMMELKAMP, 

Weduwnaar van Jonkvr. ANNA 
G ERA 11 DIN A W 'ITEWAALI. VAN 
STOUTWEGEN, 

EN 
JUD1TH ESSER. 

ZEIST, 
3 Jan. 1900. 

Eenige kennisgeving. 

I 

Heden ontsliep onze dierbare 
Moeder 
Wed. G. van den MIJKG 

geb. BAKKER, 
in haar Heere eu Heiland, naar 
wien zij zoo sterk verlangde, 
in den ouderdom van ruim 80 
jaren. 
Namens Kinderen en Behuwd-

kindei en, 
P. VAN DEN BURG. 
A. VAN DEN BURG — 

VAN DER HOEK. 
PRETORIA (Transvaal) 

R. VAN DEN BUIIG. 
G. VAN DEN BURG— 

DE VISSER. 
AMERSFOORT, 

13 Jan. 1900. 

Heden overleed in haren Heer 
en Heiland, Mejuffr-

ïS NNICHJE TEN S I OOR, 
in den ouderdom van 77 jaar 
en ruim 4 maanden. 

J. MOOLHUIZEN, 
Exccut. 1 estam. 

BEILEN, 
14 Jan. 1900 

Heden nam de Heere, na een 
laugdurig, doch geduldig lijden, 
tot zich ons jongste Kind en 
Broeder 

HEERKO MENKO, 
iD den ouderdom vau 6 jaren 
en 7 maanden 

De God des Verbonds sterke 
ons in dezen weg van beproe
ving. 

Uwe diepbedroefde, 
li. VAN DER VEEN, 

V. D. M. 
I. VAN DER VEEN — 

DIJKSTKRHUIS 
en Kinderen. 

RUINERWOLD, 
14 Jan. 1900. 

lieden overleed, na een kort 
afgaan van haar krachten, onze 
geliefde Moeder 

C. A. KOK 
Wed. J. J. DE WKBHD in deu 
gezegettden oude t dom vati bijna 
89 jaren, in de lioop en ver
wachting, dat Jezus haar Ver
losser en Zaligmaker was. 

Lht aller naam, 
A ROELOFS. 

DWING ULOO, 
14 Jan. 1900. 

lieden overleed te Hoek v. 
Holland onze geliefde Dochter, 
Zuster en Behuwdzuster 

Hendrika Catharina 
Echtgenoote van J. MUIDERMAN, 
in den ouderdom van 25 jaar. 

Haar heengaan in vrede is 
onze troost 

Uit aller naam, 
C. J BEUSEKAMP. 

DEVENTER, 
14 Jan. 1900. 

Tot onze diepe droefheid 
overleed heden, in de h pe des 
eeuwigen levens, onze innig 
geliefde Vader en Behuwdvader 

Larnbertus Broekhuizen, 
in den ouderdom van ruim 76 
jaar. 

Wijl het leven hem Onristus 
en het sterven gewin was, heb
ben wij rijke vertroosti g in 
ons smartelijk verlies. 
ADUARD, 

G. BROEKHUIZEN. 
M. BROEKHUIZEN

DE JOXGE. 
MEPPUL, 

R. BROEKHUIZEN. 
J j. BROEKHUIZEN

DE VKIES. 
M R WOLEERS-

BROEKHUIZEN. 
F. WOLFERS. 
A. v. D. BOSCH — 

DIJK. 
J. y. n. BOSCH. 

MEPPEL, 
15 Januari 1900. 

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van: 
F R .  O E H N I N G E R ,  

Geschiedenis van het Christendom 
bericht mij heden, dat er nu 30,000 exempl. van dit boek geplaatst zijn. 
In korten tijd dus een enorm succes, en ook te verwachten van een boek 
als dit is. 

De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr. 
H. BAVINCK, Dr. A. J. TH JONKER, DS. L. LANDWEHR, Dr. H.M. VANNES. 
Redactie: liet Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref. 
Kerk, Jongelingsbode enz enz. enz. 

Prijs van dit kostelijke werk, met 125 fraa'e platen versierd en van 
ruim 5Ó0 bladz. slechts ƒ 3,5ö in linnen en f 3,90 in leder gebonden. 

r 

Uitgave van J. M. BREDEE le Rotterdam. 

BILLUKSl ADRES 
i oor 

PIANINO'S, 
Huis- en Kerkorgels. 

J. PROPER 
te 

Verhuren,  rui len,  reparec-
ren en stemmen.  

• 

1 

1 

TE KOOP 
voor billijken / rijs een zeer 
groote 

AMEHIKAAJMIIi; KUM, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleuie 
kerk. Te beviagen onder motto 
,,Helios" aan den Uitgever ian de 
Bazuin te LVAMPKN. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
met of xonder firma bedrukt, 
worden dagelijks JranCO verzon'en 
voor f 2.25 ver iOOO. door 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij Gtz. 

MEERBURG te HLUSDEN een Maand
blad tut be\oidcri<ig van liet reelne lezen 
en ondeizoeken \nn (>ods Wotnd, 10 bl. 
v. 2 kol. rovaal 8o. mt omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof 
L. LINDEBOOM INo i is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. W ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eerst-n jaargang 
gratis• Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van iuteekening 
wordt vriendelijk verzocht 

Heden ontsli* P zacht en kalm 
in zijnen Heer en Heiland onze 
geliefde eu zorgvolle Echtge
noot, Vader, Behuwd- en Groot-
^ ader• 

m mmm, 
in den ouderdom van bijna 61 
j aren 

1 iep bedroefd staren wij hem 
na, doch misgunnen liem de 
ruste niet, die zijn Borg en 
Middelaar voor hem had weg
gelegd, waarvan hij nog de 
laatste dagen zoo ruim mocht 
getirgeu. 
Mede uit naam mijner Kinderen, 

Behuwd- en Kleinkinderen, 
Wed J. OEBLEMANS— 

SMITS 
CAPELLE NIEUWEVAART, 

16 Januari 1900. 

EEN DIENSTMEISJE 
qevraagd ni t beneden M8 jaar, 
Ger. Godsdienst Loon by t_ 
BETLEM Schilder te ZAANDIJK IN - tl, 

ECHTPAAR 
zonder inwonende kinderen gevraagd 
in het Christelijk gest ;cht voor Krunk-
•71,1111(1'(.,1 »DENNENOORD" te ZOID-
iiAREN, om aan het hoofd vau een 
paviljoen te staan. Leeftijd beneden 
45 jaar.  Zich  aan  te  melden  voor 
B5 Februari ÏOÖO bij den Ge-
neesh.- directeur 

Du. i£CIlUURMANS STEKHOVEN-

O P R U I M I N G .  
1. U. E. DOSKER: Levensschets 

van Ds. A. C. van Raalte. Een man 
kracht% in woorden en werken. Een 
der vaders van de Scheiding in Neder
land en Stichter vau de Hollandsche 
Kolonie in den Staut Michigan, Noord-
Amerika. Uit oorspr. bronnen bewerkt 
(geb ) prijs f 2,75 thans . f 1, 

2. O. v. PROOSDII : Theodorus 
Beza. Medeaibeider eii opvo'ger vau 
Calvijn. Met portret eu 5 Emblema's 
Prils f 2,40 thans . • f 1._ 

3. Mr. L. W. KEÜCilENIUS: 
Prikkelen en nagelen; met portret. 
Prijs f 0,75 thans . • f 0,40 

4. S. VAN VELZEN: Avoi.dstem-
men, metportret. Prijs f 1, — thans! 0,50 

Zij die ae 4 bovenstaande weriten 
bestellen, ontvangen er gratis bij 
1 ex. van het Gedenkboek, uit
gegeven bij gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van »de Standaard 
1 April 1897. 

Na inzending van postwissel \olgt 
franco toezending door JOH T. DE 
LANGE, boekhandelaar te ERMELOO. 

Bii den UitóeverG. PH. ZALSMAN 
t e  KAMPEN v e r s c h i j n t :  

llli VLUGGE FRANSMAN, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Fransch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct. 

De Vlugge Duitscher, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Duitsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 4de druk 50 ct. 

De Vlugge Engelschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Engelsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk »0 ct. 

I I K  V I . I I l i G K  I T A L I A A N  
of handleiding om, zonder onderwyzer 
in korten tijd Italiaansch te leerelezen, 
schrijven en spreken 3de druk «O ct. 

Üe Vlugge Spanjaard, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen 
schrijven en spreken. ct. 
1 )<> V lt!g:ge L-atiiiist. 
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal 
wenschen eigen te maken 2de dr. 7 5 ct. 

DE ACCIKATË BOEKHOUDER 
of handleiding om, zonder onderwijzer, 
in weinige uren het gewoon en dubbel 
of Ital Boekh. te leeren. 3de dr. 50 ct. 
Handhoek voor iedereen die  

Fransch leert  
Volledige voorstelling van de uitspraak 
van alle Eransche woorden, zooals deze 
tegenwoordig door de beschaafde weield 
te Parijs uitgesproken worden, f 8 tOO. 

Jaarboekje voor de Gereformeerde Ker
ken in Nederland, voor het jaar 1900. 
Te Enkliuizen bij P. van der Sluijs. 
30 cents. 

Een oude bekende, maar ook een aan
gename bekende, die voor de 45ste maal 
zijn rondgang maakt en bij het toenemen 
der jaren blijk geeft van rijper ervaring, 
pn PP11 unede trifis wil ziin op velerlei ge
bied, vooral op het terrein van het leven 
der Gereformeerde Kerken. 

Het jaarboekje verdient om velerlei reden 
in handen te komen van alle leden der 
Geref. Kerken en velen buiten haar. Het 
geeft u een volledig beeld van t kerkelijk 
leven en laat u zien wat er gedaan wordt 
op 't gebied van Onderwijs, Zondagscholen, 
Ghr. Yereenigingen. enz. Wie den naam 
vergeten is van zijn Algevaardigde naar de 
Tweede Kamer, wordt hier terecht geholpen. 

Het mengelwerk lokt uit. Naast de 
stichtelijke overdenkingen van Ds. A. v. d. 
Sluijs, zeer levenswaard, staan niet minder 
aantrekkelijke stukken in proza en poëzie. 
Aardig is om den frisschen toon en lossen 
stijl de causerie //Mijn Kerk". 

VOOR DEN 

MEESTBIEDENDE 
< e  K o o p  1  E x .  B A V I N C K ,  D o g 
matiek, 3 dln. 

Adres: ZALSMAN, KAMPEN. 

Zanggezelschappen. 
Bij ZALSMAN te KAMPKN is ver

s c h e n e n :  
IIOSINII. 

64 Liederen voor drie- en vierstemmig 
Mannenkoor, ten dienste van Jongelings-
ver. en Christ. zanggezelschappen. Door 
SERNÉ. f 1,25. 
lllü ••KL&KIM. 
25 Liederen voor Christ zanggezelschap
pen Door KEUNING. 30 cent. 

LIEVIIN KN LOVKiV. 
25 Liederen voor Christ. zanggezel
schappen. Door KEUNING. 30 cent. 
ItK CIIS!I§TEL. 
20 Liederen voor zanggezelschappen en 
huisgezinnen. Door VAN WIJCK. 25 
cent. 

•IE 1IMGVKIEM», 
34 Meerstemmige Christ. liederen voor 
jong en oud. Door WTJLE. 25 cent. 

|»9<; KEElli: Z 1HGEK. 
20 Twee- en driestemmige zangstukjes 
voor Christ. scholen en Zondagsscholen, 
door SMINK. 20 cent. 

I<: EIVOEIHOELI li tt E HEI. 
voor Christelijke en Zondagsscholen. 
Door VOERMAN. 10 cent 

VISIEKL. ftEZlNCEIV, 
Der jeugd aangeboden door SCHA BERG. 
10 cent. 

Stoomdruk vau ZALSMAN te Kampen. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt: 

Het Doctoreimmbt. 
« E D E  

bij de overdracht van 
het Rectoraat aan de Theol. 

School te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOU 
IIr. II. BAfISCK, 

l'ri is 90 ct. 
Alle Boekh nemen bestellingen aan, 

en na ontvangst vau het bedrag wordt 
het franco verzonden. 

Bij J. II. KOK te 1ÜMP»H ver 
s c h e e n :  

A B R A H A M  
•Ie vader der Ueloowigen, 
voorgesteld in dertien Medidatiën. 

DIOLT 
lis. II. J(. W, IIUDOLI»!». 

Prijs ƒ 1.50, geb. in stempelbaud ƒ 1.90 

HET WONDER 
DOOR 

F. BFTTJEX 
Prijs ƒ 0.65, geb. in stempelbd. ƒ 1.—. 



1900. Acht «ai veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) Mo. 4 

S t e m m e n  u i t  „De Gereformeerde Kerken in Nederland." 
•Joel II . 1', -T3ladét bc öa$uni 

('BeII voordeele van de The»lusiscbe §chnnl te Kampen.) 

Vrijdag 26 Januari 1900. 
J|agg. 1:4, 3ié het boor ulieben tuel be fiiö/ bat gö taaont 

in uvue gctaclfbE {juinen, EU ja! bit fy\'j§ taaegt srjn ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika f 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten liet Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12', ct. Advertentiën van 
] 10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSM AIM, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binrenlaiidsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 

den HOOFDREDACTEUR, Dit. H. BAVINCK TE KAMPEN. — aan 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
THEOLOGISCHE SCHOOL. 

Plet College van Hoogleeraren der Theol. School 
brengt ter kennis van de Kerken, dat bet 20 Januari 
j.1. onderzocht heeft en bevorderd tot Candidaten in 
de Theologie de Studenten: 

H. J. HeiJa Ez. (adres te Kampen,) en 
S. Idema (adres te Oosternieland, Gr.) 

Namevs het College van Hoogleer aren, 
DR. H. BAVINCK, Secretaris 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
OLDEBOORN, 14 Jan. 1900. Hedenmorgen na de gods

dienstoefening is alhier met groote meerderheid van stemmen 
tot Herder en Leeraar gekozen de Welew. heer Ds. W. T. 
Nijenhuis van Britsum. De Koning der gemeente bekrone deze 
roeping met zijne hooge goedkeuring, en geve dat wij onzen 
vroegeren Leeraar weder ais onzen Leeraar mogen verkrijgen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. HAASDIJK, Scriba. 

NAALDWIJK, 16 Jan. 1900. Tot groote blijdschap van de 
Geref. kerk te Naaldwijk maakte haar algemeen beminde Leeraar 
Ds. K. Troost in de voormiddag-godsdienstoefening van 14 Jan. 
j.1 bekend, dat ZEerw. volle vrijmoedigheid had gevonden om 
voor het op hem uitgebrachte beroep naar de Geref. kerk van 
IJlst te bedanken. Stelle de Ileere hem nog vele jartn tot 
een lijken z«gen voor de Geref. kerk van Naaldwijk, is de 
wensch van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
W. KUIJVENHOVEN AZN , Scriba. 

IIOMMERTS, 17 Jan 1900 Men wordt verzocht brieven 
en stukken voor de Ger kerk te Hommerts voortaan te zenden aan 

F. J. KOOPMAKS 
te Hommerts 

GRIJPSKERKE, 17 Jan. 1900. Door den kerkeraad alhier 
werd een tweetal oj gemaakt: Ds. G. Dalhuijsen te Nieuwerkerk 
aan den IJsel en Ds J. H. Donner Jr. te Nieuw dorp. 

Namens den Kerkeraad, 
P. DE KAM JZN , Scriba. 

OVERSCHILD, 19 Jan. 1900. Alhier is beroepen Ds L. 
Bos te Nieuw-Dordrecht. 

Namens den Kerkeraad, 
W. DPIJFUOUT. 

MELIS KERKE, 20 Jan. 1900. De Eerw. heer H Meulink, 
Th Caudidaat, heeft de roeping onzer gemeente aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
K. HOUTKRMAN, Scriba. 

BRITSUM, 21 Jan. Hedenmorgen na de godsdienst
oefening maakte onze geliefde Leeraar, de Weleervv heer W. 
T Nijenhuis. de gemeente bekend, eene roeping te hebben 
ontvangen van de Gereformeerde kerk te Oldeloorn. Van 
ganseher harte hopen en bidden wij. dat ZEw volle vrijmoe
digheid moge vinden om hiervoor te bedanken, zijn niet? 
ongezegenden arbeid onder ons wenscht voort te zeUen, en de 
baud der liefde niet worde verbroken. 

Namens den Kerkeraad, 
H. FOKKENS, Scriba. 

RIJSWIJK, Z H., 22 Jan. 1900. Aangenomen Rijswijk 
door Ds E. Kropveld van Waddingsveen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. H. SNIJD-KS, Scriba. 

WADDINGSVEEN, 22 Jan. 1900. Zondag 21 Januari maakte 
onze geachte Leeraar der gemeente bekend, de roeping van de 
kerk te Rijswijk tc hebben opgevolgd; tevens mededeelendc., 
dat de drang daarvoor lag in den nood van die kleine eu 
zwakke gemeeLte. Dit is ons, hoe noode ook, te meer reden 
om te berusten in den wil van Hem, die, ook ons ten troost, 
over zijn Sion waakt. 

Namens den Ktrkeraad, 
B. J. v. RHIJN, Scriba. 

HILLEGERSBERG, 22 Jan 1900. Het adres voor den ker
keraad der Geref. kerk te Hillegersberg \Terbregge) is voortaan: 

N. J. ZIMMERMAN, Scriba. 

CLASSES. 
Classis Dordrecht. 

De vergadering der,Classis Dordrecht zal D. V. 
gehouden worden op Donderdag 1 Februari 1900, 
des voormiddags ten 91/2 ure, in de Consistorie 
der Wilhelminakerk te Dordrecht. 

De ingekomen stukken zijn : 
a. Voorstel Zwijndrecht de Classis Dordt te splitsen. 
b. Vraag van Giesen-Oudkerk : Welk mandaat 

verleent de Classis haren Kerkvisitatoren ? 
c. Schrijven van Classis Breukelen. 

•arobbimm—nuBtmrari.i^ wir 

d. Aanvrage van Antwerpen om 300 gld. subsidie 
in zake het beroepen van een Leeraar. 

Namens den Kerkeraad der roepende Kerlc: 
Dr. B. WIELFNGA, Praeses. 
A. v. D. BERG, Scriba. 

Weslmaas, 22 Jan. 1900. 

Classis Enumatil. 
"Vergadering D. V. Woensdag 14 Februari. Aan

vang half tien. 
H. SCHOLTEN, Corr. 

Classis Stadskanaal 
vergadert 14 Februari e.k. te Musselkanaal. Storting 
coll. : Vrije Univ. ; Kas „E. b. p." eu Em. pred. 
verzorging. 

W. FOKKENS, Cl. Corr. 

Classis Zierikzoe. 
De Classis Zierikzee zal D. V. vergaderen op 

Woensdag 14 Februari 's morgens te elf uur. 
l)e Correspondent, 

1). MULDER. 

ONTVANGSTEN. 
Vo.n- Ss'ïliloi-iinniii i Koofi'. 

AIet dankzegging zij vernield, dat ook de arme kerk te 
Schiermonnikoog wier werd bedacht; de Wed Helliuga uit 
Rinsumageest zond haar fl. Broeders en zusters, helpt toch 
deze kerk, midden in het ongeloof en op een eilaud, hare 
leden zijn meest weduwen en haar behoeften groot, verblijdt 
haar met uwe gaven 

Nawens den Kerkeraad, 
U. KU JPEB, 

V <>.>r «l«» luw. Koixliiitf I^II Hyii«W-ol|>. 
iii I\ooi*<l-1 Ifsi 1 »!• ïit <••• Liiiil>ur-<r. 

Met hartelijkm dank ontvangen : 
Jaailijksclie bijdrage der Gerei', kerk v. Ouddorp f 1,— 
Van de Geref. kerk Leiden A — Uit ons „Wijtnankje" - 5,— 

Bijeenverzameld door L. Smit te Schokland, van de 
schippers bij de laatste vorst . . - 3,— 

Van Ds. E. v. d. Kamp —- Maasland . - 2,— 
Uit Monnikendam — voor 't laten lezen van blaadjes - 2,60 

Mogen nu meerder kerken doen als die van Oud
dorp. We vragen geene groote bijdragen, maar vele. 
Wanneer alle kerken een klein steentje aanbrengen 
als jaarlijkscbe bijdrage dan zijn wij in staat den 
arbeid voort te zetten en uit te breiden. Maar nog 
ruim 600 kerken helpen ons niet. Wanneer deze 
nu, door elkander gerekend, jaarlijks f 2,—-bijdragen, 
dan kunnen we ook te ltoermond en straks te 
Maastricht krachtig optreden. Vinde toch deze 
roepstem weerklank tot eere Gods. 

Namens Deputaten, 

J. C. C. VoiGT, Penningm. 

Raamsdonk, 22 Jan. 1900. 

Vuur «lo Xlieoloy^isclio Scliool. 

Hoenza-Diiel f 0,75 Stad-Vollenhove (S.C.)f 8,25 
Den Ham (6 Dec.) - 11,30 Zaamslag Ab/erede 
De Krim - 7,33 van Prof. Bavinck - 75,— 
Heemse A • 32,25 Kouveen (6 Dec.) - 21,85 
Terneuzen, b/e rede Koevorden - 9,35 

van Prof. Bavinck - 65,30 Spijkenisse - 6.795 

Aalten A - 20,06 In het kerkzakje te 
Oldemarkt (S. C.) - 2,56 Kampen 6 Dec gift - 1,— 
Blokzijl (S. C.) - 9,645 

Voor <lo Ultbrüi<liii(£. 

Donr br. II. G. Brouwer te Leeuwarden, contributies uit 
Mar rum: Tj. S. de Boer f 0,75, ïj. Bouwma f 1, Ds. 
Groeneveld f 1, O. K. de Groot f 1, J. Visbeek f 0,50, D. 
Westerhuis f 2,50. 

Ds. K. II. Talen te Staphorst f 1, Mej. K. Talen—Mussche 
te Staphorst f 1. 

Door br. S. li Sybrandy te Scharnegoutum, Corr. Cl. Sneek, 
contributies uit Koudum: Ds. G. de Walle f 1, H. Kok 
f 1, D Woudstra f 1, J. Schakel f 1, B Yntema f 1, D. 
Molenaar f 1. J. Attema f 1, v. d. Kooi f 1, J. W. de Jong 
f 0.50, E. Hartema f 0,50, W. J. de Jong f 0,50, G. Visser 
f 0,50, IJ. Faber f 0,50, M. Yntema f 0,50, A. Attema f 0,50. 
Aan giften f 3,55. 

Be Penningmeester 

Zwolle, 20 Jan. 1900. van de Theologische School, 

Polgietersingel 120. DR. H. PRANSSKN. 
Zwolle, 20 Jan. 1900. 

Pol gietersingel 120. 

KENNIS EN LEVEN. 

II. 

Terwijl kennis en leven in den 
tegenwoordigen tijd veelvuldig uit 
elkander gerukt en vijandig tegen
over elkander geplaatst worden, stelt 
en houdt de Schrift beide steeds in 
een innig verband. Beide hebben hun 
oorsprong in God. En in Hem zijn 
zij één. Nergens wordt dit schooner 
en duidelijker uitgesproken dan in 
het woord van den Psalmist: Bij U, 
o Heere, is de fontein des levens; 
in uw licht zien wij het licht. 

Psalm 36, waaruit deze woorden 
genomen zijn, is een klaagzang en 
een loflied tegelijk. Een klaagzang 
over de boosheid der menschen, een 
loflied over de goedertierenheid Gods. 
Eerst ziet de dichter rondom zich, 
slaat de goddeloozen gade in hun 
spreken en handelen en getuigt, dat 
er geen vreeze Gods voor hunne 
oogen is. De woorden huns monds 
zijn onrecht en bedrog; weldoen 
verstaan zij niet. Op hun leger zelfs 
bedenken zij nog onrecht en houden 
zich met het vormen van booze 
plannen bezig; zij wandelen op een 
weg, die niet goed is, en het kwade 
verwerpen zij niet. Hoofd eu hart, 
verstand en wil, gedachte en daad zijn 
samen van alle vreeze Gods verstoken. 

Maar opeens, zonder overgang, 
slaat de dichter den blik omhoog en 
roept uit: o Heere, uwe goedertie
renheid is tot in de hemelen! Tegen
over de overtreding der goddeloozen 
treedt deze goedertierenheid des 

Heeren in het volle licht, en krijgt 
zij een omvang, welke niet is te 
meten. Er zijn geen woorden te 
vinden, om de mate harer volheid te 
beschrijven. Aardsche afmetingen 
moeten te hulp genomen worden, 
om een indruk van hare alles 
overtreffende grootheid te geven. 

Zooals Paulus later eenmaal sprak 
van de diepte en hoogte, van de 
lengte en breedte der alle kennis te 
boven gaande liefde van Christus, 
zoo spreekt de dichter hier van de 
goedertierenheid Gods, als reikende 
tot de hemelen. Tegenover de over
treding der goddeloozen, die den 
toorn des Almachtigen gaande maakt, 
komt zijne goedertierenheid zoo in 
al hare grootte uit, dat zij als tot 
de hemelen opstijgt. Zijne waarheid, 
zijne trouw in het houden zijner 
beloften, is zoo hoog, dat zij zich 
verheft tot in de bovenste wolken. 
Zijne gerechtigheid, die het recht 
der vromen handhaaft en hun heil 
beschikt, is vast en onbewegelijk 
als de bergen. En zijne oordeelen, 
waarmede Hij de menschen bezoekt, 
zijn diep en ondoorgrondelijk als de 
afgronden en als de diepten der 
zeeën. Het is niet te begrijpen, 
tegenover alle zonden der men
schen, en toch is het zoo: Heere, 
Gij behoudt menschen en beesten! 

Toch komt die goedertierenheid 
des Heeren nog rijker en heerlijker 
uit binnen den kring der gemeente. 
Groot is zij al in het rijk der natuur, 
over menschen en beesten; maar 
dierbaar is zij daar toch vooral. 

waar de menschen-kinderen toevlucht 
nemen onder de schaduw zijner 
vleugelen Wie dat doen, worden 
dronken van de vettigheid zijns 
huizes, van de goederen en welda
den, die de Heere in zijnen tempel 
aan zijn volk te genieten geeft. Zij 
wrorden gedrenkt uit die beek van 
genietingen, welke uit Hem ontspringt 
en voor zijne gunstgeuooten vloeit. 
En te verwonderen is dat ook niet, 
want leven en licht is in Hem in 
overvloedige volheid aanwezig. Bij 
IJ, o Heere, is de fontein des levens; 
in uw licht zien wij het licht 

Fontein des levens is God: fontein 
van alle leven, van het leven der 
engelen zoowel, die aweven rondom 
zijn troon, als van de kleinste insecten, 
die ontsnappen aan ons oog; van 
het leven van menschen en beesten; 
van het natuurlijk en geestelijk, van 
het zedelijk en godsdienstig leven, 
van het leven der , wetenschap en 
der kunst, van alle leven in alle 
schepselen in den hemel en op en 
onder de aarde. En al dat leven 
is oorspronkelijk in God. Hij is er 
de fontein en de springader van. 
Hij is louter zijn en louter leven. 

In dat Goddelijk leven is niets 
doodsch. Er is geen matheid of moeheid 
in, geen inzinking of uitputting, geen 
vermindering of verandering. Het is 
ongeboren, ongeworden, onverder
felijk, onvergankelijk. Eeuwig komt 
het uit de diepten van zijn wezen 
op. Zoo rijk is het en zoo vol, dat 
het zelfs in drie personen bestaat. 
Gelijk de Vader het leven heeft in 

zichzelven, zoo heeft Hij ook den 
Zoon en den Geest gegeven, het 
leven te hebben in zichzelven. Het 
is het leven der hoogste eenheid 
en der rijkste verscheidenheid. 

En dat leven is enkel licht. Als 
wij God licht noemen, spreken wij 
van Hem, gelijk altijd, in beeld en 
gelijkenis. Maar wij kunnen van Hem 
niet anders spreken; en de Schrift 
gaat daarin ons voor. God is enkel 
licht en daar is gansch geene duis
ternis in Hem. Licht heeft de eigen
schap, om openbaar te maken, en 
alwat openbaar maakt, is licht. 
Duisternis bedekt en doet het zijnde 
voor ons bewustzijn wegzinken. Maar 
licht brengt het zijnde uit zijne verbor
gene, donkere diepten te voorschijn. 

Als de Schrift van God zegt, dat 
Hij licht is, dan geeft zij daarmede 
te kennen, dat er niets verborgens 
en niets donkers in zijn wezen is; 
wel voor ons, doch niet voor Hem 
zeiven. Daar is in Hem geen mys
terie des zijns, geen raadsel des levens. 
De Vader kent den Zoon en de Zoon 
kent den Vader, en de Geest onder
zoekt de diepten Gods. God kent 
zichzelven volkomen. Zijne zelf
kennis is aan zijn wezen gelijk, 
eeuwig, onveranderlijk, voor geen 
vermeerdering of vermindering vat
baar. Het licht zijner kennis maakt 
voor Hem zijn gansche wezen open
baar. Hij is louter, eeuwig licht. 
Zijn zelfbewustzijn is even oneindig 
als Zijn zijn. 

Dit wordt nog daardoor versterkt, 
dat de H. Schrift het licht ook bezigt 

als beeld van zuiverheid, reinheid, 
heiligheid. En als God een licht 
wordt genoemd, heet Hij zoo niet 
alleen, wijl Hij alles in zichzelven 
met zijn verstand klaar lijk weet, 
maar ook, omdat Hij in zijn wdl 
geheel zuiver en heilig is. Zonde 
bewerkt in de geestelijke wereld 
datzelfde, wat de duisternis in het 
natuurlijke doet. Zij bedekt, maakt 
onklaar en verward, verwoest en 
ontbindt, en kweekt daardoor dwaling 
en onverstand. Gelijk alleen het 
zuivere water doorzichtig is tot op 
den bodem, zoo is ook alleen dat 
zijnde volkomen te kennen, dat door 
geen zonde verontreinigd en bezoe
deld is. God nu is enkel licht, vrij 
van alle duisternis der zonde, en 
verheven boven alle smet der onge
rechtigheid. Daarom kent Hij zich
zelven in zijn gansche wezen. Er is 
in Hem geen mysterie des zijns maar 
ook geen mysterie des kwaads, geen 
donkere natuurgrond, geen onpeil
bare diepte van onbewust en onken
baar leven. Maar zijn gansche leven 
is licht, klaar en voor zijn eigen 
bewustzijn volkomen openbaar. Ken
nis en leven zijn in Hem één 

BAVINCK. 

IS ER VERSCHIL ? 

De Heraut komt in haar laatste 
nummer terug op wat dezerzijds tegen 
hare critiek op de rede over het Doctoren-
ambt bescheidenlijk in het midden werd 
gebracht. 

Zij ontkent niet, dat Dr. Kuyper 
vroeger over het doctoraat precies dezelfde 



denkbeelden koesterde, welke thans in 
genoemde rede ontwikkeld werden, 

Trouwens was dat ook niet wel 
mogelijk. Uit de eigen geschriften en 
met de eigen woorden van Dr. Kuyper 
werd aangewezen, dat wij het doctoraat 
een ambt, een kerkelijk ambt, een 
generaal ambt, een ambt in dienst van 
vele kerken noemden. 

Maar thans maakt de Heraut de op
merking, dat de geschriften, waaraan 
de bewijzen werden ontleend, al zoo 
oud zijn ; één er van dagteekent bijna 
al van voor een kwarteeuw. 

Het is waar, dat de Leidsche profes
soren van het jaar 1879 is. Strikt ge
nomen van 1880, en het Tractaat van 
Be formatie van 1883. 

Maar al deze geschriften zijn vruchten 
van diepgaande studie, niet zoo maar 
in der haast opgesteld, doch zorgvuldig 
overwogen en tot in de détails nauw
keurig uitgewerkt. Niemand kon ver
moeden, dat de auteur een beroep op 
deze werken niet meer ontvankelijk zou 
verklaren. En ook bij de critiek op de 
rectorale oratie liet de Heraut met geen 
enkel woord doorschemeren, dat zij 
thans van eene andere opinie was dan 
dé auteur van bovengenoemde studiën. 

Maar dit daargelaten — moet er nu 
da:i over het Doctoreoambt een wezen
lijk en zakelijk verschil geconstateerd 
worden tusschen de Redacteuren van 
Heraut en Bazuin ? 

De lezers mogen oordeelen, wat er 
van de zaak is. 

De Heraut zegt, dat het doctoren-
ambt geen ambt is, in denzelfden zin, 
als dat van dienaar des "Woords, ouder
ling en diaken. Dezerzijds wordt dit 
volledig toegestemd; in de rectorale 
oratie werd dit uitdrukkelijk gezegd en 
betoogd. 

De Heraut oordeelt, dat het daarom 
beter is, dit kerkelijk doctoraat geen 
ambt te noemen. Ook daartegen be
staat van deze zijde geen bezwaar. 
Indien men bijv. liever spreken wil van 
dienst, zij dit terstond volkomen vrij
gelaten. 

Be Heraut eindelijk acht den naam 
doctor minder juist, wijl ook de dienaar 
des Woords doctor of leeraar is. En 
ook hiertegen heeft de Bazuin geen 
ernstige bedenking, al geldt hier het 
spreekwoord, dat de beteekenis der 
woorden bepaald wordt door het gebruik. 
Wie dus liever bijv. van professor dan 
van doctor spreekt, ga gerust zijn gang. 
Yolgens de Gereformeerden duidden deze 
beide namen gewoonlijk denzelfden dienst 
aan. 

Bij dit alles is er dus nog niets van 
een principieel verschil te bespeuren. 
Want over de namen te redetwisten, 
is de moeite niet waard. 

Maar, nadat deze kleine steentjes uit 
den weg zijn geruimd, wat blijft er nu 
nog over, dat een onoverkomelijken 
hinderpaal zou kunnen oprichten ? 

Dezerzijds wordt beweerd en staande 
gehouden, dat de kerken het recht, de 
bevoegdheid en de bekwaamheid hebben, 
om personen, die de .vereischte gaven 
deelachtig zijn, in haar dienst te nemen, 
tot doctoren of professoren aan te stel
len en hun op te dragen de weten
schappelijke beoefening van de Theologie 
en de opleiding tot den dienst des 
Woords. 

Ieder gevoelt, dat op deze stelling 
alles aankomt. 

Wordt dit recht en deze macht nu 
door de Heraut aan de kerken betwist? 

In geenen deele en op geenerlei wijze. 
In hetzelfde nummer, waarin zij tegen 
de woorden ambt en doctor bezwaren 
inbrengt, spreekt zij het zoo stellig 
mogelijk uit, dat de kerken doctoren 
kunnen aanstellen en hun daarin een 
soort van ambt opdragen. 

Welnu, dat is alles, wat de schrijver 
der rectorale oratie beweert en verdedigt. 
Daaraan heeft hij volkomen genoeg. 

Dit i3 — om op zijn Transvaalsch 
te spréken — het zijns inziens onneem
baar „kopje," dat hij, nu niet in dien 
ernstigen strijd, maar in deze vriende
lijke redekaveling bezet houdt. 

Want als de kerken dat kunnen doen, 
dan bezitten zij daartoe het recbt en 
de macht, de bevoegdheid en de be
kwaamheid. 

Dan komt het zeggen niet meer te 
pas, hetwelk in den laatsten tijd nogal 
eens gehoord werd: gij, kerken, kunt 
en moogt dat niet doen ! 

En tegelijk kunnen wij dan twee 
andere stellingen bemachtigen, die vlak 
in de buurt gelegen zijn. 

Want 1°, als de kerken, die doctoren 
of professoren kunnen aanstellen, in den 
tegenwoordigen tijd nu eens zeiden, dat 
zij het ook wilden doen, en haar recht 
en macht in dezen niet wilden prijs
geven, dan is daartegen van Schriftuur
lijk, Gereformeerd of wetenschappelijk 
standpunt niets in het midden te brengen. 

En 2°, als de kerken eens oordeelden, 
dat zij in de gegeven omstandigheden 
van dit recht en deze macht geen af
stand mochten doen, dan zouden geen 
personen of corporaties haar den eisch 
mogen stellen : laat dat recht varen en 
staat het aan ons af. 

Achter deze drie „kopjes" acht ik het 

nogal veilig. En het is ten hoogste 
verblijdend, dat Heraut en Bazuin in 
dezen dezelfde positie innemen. 

De verandering in zienswijze bij den 
auteur van het Tractaat van Reformatie 
loopt zoo'n vaart niet, als hij een oogen-
blik zelf vermoeden deed. 

En dit kan ook niet, wijl dit recht 
en deze bevoegdheid der kerken door 
de Geieformeerde Theologie steeds een
parig is erkend en niet anders dan in 
naam van een onjuist begrip van weten
schap zou kunnen worden betwist. 

BAVINCK. 

VRIJHEID. 

Merkwaardig is de verandering, welke 
de beteekenis van het woord vrijheid 
tegenwoordig langzamerhand in onzo 
kringen ondergaat. 

Vrij heette vroeger de school met den 
Bijbel, wijl zij niet alleen, wat onderwijs 
en opvoeding aangaat, maar ook wat 
het financiëele onderhoud betreft, onaf
hankelijk was van den staat en alleen 
gebonden was aan de ouders. 

Vriji heette de kerk, wijl zij niet alleen 
zichzelve inrichtte en inrichten kon naar 
haar eigen belijdenis, maar ook zelve 
geheel en al in de kosten van haar 
eeredienst voorzag. 

Vrij heette de Gereformeerde Univer
siteit te Amsterdam, omdat zij, in diepe 
afhankelijkheid van de mogendheid des 
Heeren optredende, op den grondslag 
der Gereformeerde beginselen draagster 
tracht te zijn van het dubbele beginsel, 
dat de vreeze des Heeren het beginsel 
der wijsheid is en dat vrijmaking van 
uitwendige banden, om eeniglijk te steu
nen op de genade Gods, het meest be-
vordelijk is ook aan den bloei der we
tenschappen. 

Maar in deze opvatting van de vrijheid 
bereidt zich eene aanmerkelijke wijziging 
voor. 

Zij is begonnen op het gebied van 
het lager onderwijs. De Christelijke 
scholen hebben niet alleen over het alge
meen de subsidie van den staat dank
baar aanvaard, maar verlangen naar 
meer en eischen volkomen gelijkstel
ling in financieel opzicht met de open
bare scholen. De onderwijzers streven 
naar verbetering van positie en achten 
voor een groot deel de afhankelijkheid 
van den staat te verkiezen boven die 
van eene vereeniging. 

Op gymnasiaal en universitair terrein 
is de eisch tot subsidie van staatswege 
nog wel niet in een rapport geformu
leerd maar toch reeds meermalen uit
gesproken. 

Als het nu op het terrein der lagere 
en hoogere school eenmaal tot onder
steuning of algeheel onderhoud door den 
staat mocht komen, zal het de grootste 
moeite kosten, om in de kerk de vrij
heid, niet alleen in geestelijk maar ook 
in financieel opzicht, te handhaven en 
te verdedigen. 

Er zijn niet slechts scholen doch ook 
kerken ; er zijn niet alleen onderwijzers 
doch ook predikanten, die hun roeping 
zuchtende volbrengen en financiëele on
dersteuning eene uitkomst zoudenachten. 

En als scholen en onderwijzers eens 
zoo ver mochten komen, dat zij door 
staatshulp van geldelijke zorgen ontsla
gen werden, dan zou er voor de kerken 
en voor de dienaren des Woords eene 
groote genade van God noodig zijn, om 
daartegenover bij de vrijheid te volhar
den en van allen steun op den staat 
af te zien. 

Toch zou die weg verderfelijk zijnen 
weldra ook op de geestelijke vrijheid 
der kerken inbreuk maken. 

Daarom hebben de Gereformeerde ker
ken in Nederland de taak, om, waarde 
Christelijke scholen hoe langer hoe ver
der eene andere richting inslaan, zich
zelve steeds dieper te doordringen van 
de vrijheid, tot welke zij in Christus 
geroepen zijn; om mildelijk te voorzien 
in de stoffelijke behoeften van de die
naren des Woords; om op geenerlei wijze, 
direct of indirect, door het lokaas van 
staatssubsidie zich te laten verleiden tot 
prijsgeving van het pand, dat in dezen 
haar toebetrouwd is. 

Om de vrijheid aan te durven en 
daarbij te volharden, zelfs in bange tij
den, daartoe is ook voor de kerken bij 
den voortduur noodig de moed en de 
kracht des geloofs ; het aanmerken van 
de dingen, die men niet ziet. 

BAVINCK. 

ZELFVEItllREItLlJHIXG. 
„Daarom offert hij aan zijn garen en 

rookt aan zijn net 
HABAKUK 1 :  16 a. 

( I e  V e r v o l g . )  
In ons teksthoofdstuk schetst de 

profeet eerst de zonden des volks, vs. 
1—6; dan teekent hij de Chaldeën, 
die God tot tuchtroede gebruiken zal, 
vs. 6—11 ; en in vs. 11 teekent hij 
de zonde der Chaldeën, die in van 
zege dronken moed naar Jeruzalem 
rukken, en vindt ook daarin aanleiding 
om voor zijn volk te bidden, vs. 12 — 17. 

De profeet vergelijkt de volkeren, 
die door de Chaldeën ten onder ge
bracht worden, bij visschen, die niets 

hebben om zich tegen de visschers te 
verdedigen, (vs. 14). 

In vs. 15 zegt hij, dat de koning 
van Babylonië met de volkeren handelt, 
als de visschers met de visschen. Hij 
trekt ze als met den angel op. Hij 
vergadert ze in zijn garen, en verzamelt 
ze in zijn net. Dat is: hij bedient 
zich van allerlei listen en lagen om 
de volkeren aan zich te onderwerpen. 
En hij verblijdt zich over den uitslag: 
»Daarom offert hij aan zijn garen en 
rookt aan zijn netdat wil zeggen : 
hij geeft zichzelven de eer, schrijft de 
overwinning aan zichzelven toe. 

Op die overwinning is hij prat, want 
door haar, zegt de profeet, »is zijn deel 
vet geworden en zijn spijze smoutig," 
dat is: hij heeft zich grootelijks ver
rijkt met den buit der overheerde 
volken. 

De profeet eindigt met de vraag : »zal 
hij daarom altoos zijn garen ledig maken? 
Zal hij niet verschoonen met altoos 
de volken te dooden ?" Hiermee geeft 
hij te kennen ; dat de Heere niet g,e-
doogen zal, dat de misdadige gewelde
naar straffeloos zal voortgaan niet volk 
bij volk te overheerschen, figuurlijk 
gesproken, aldoor zijn garen van de 
gevangen visschen ledig te n aken; 
maar dat Hij, die de Koning der 
koningen is, hem, den koning van 
Babel, beteugelen en straffen zal. 

Niet onduidelijk, ieder voelt het, 
wordt het beeld van Nebukadnezar 
geschetst. Maar die man staat »offe
rende aan zyn garen en rookende aan 
zyn net," niet alleen. 

De wereld is hier hoofdtype. 
De zelfverheerlijking is bron en open

baarmaking tevens van den val; leidend 
beginsel na den val. 

Van welke zijde wij de onbekeerde 
menigte bezien — zelfs in haar nuttigen 
arbeid, in het zich toewyden aan 
anderen, of politiek, of sociaal, of 
philantropisch, of godsdienstig gebied, 
— er is een huldigen van eigen wijs
heid, kracht, vlijt enz. met een woord: 
zeifverheerlijking. 

Wat niet uit het geloof is, is zonde; 
dat is, wat niet geschiedt in het beset, 
dat God wil dat wij het doen, en het 
nu doen, en het doen, zooals wij het 
doen, — is zonde, heeft zelfzucht tot 
bron. 

En nu, de Gemeente des Heeren, de 
schare belijders, die, wel verre van ge
broken te hebben met het Evangelie, 
aan hetzelve vasthoudt, en het wenscht 
gebracht te zien heinde en ver, gaat zij 
vrij uit ? 

Schuwen wij niet, het gordyn weg 
te schuiven. 

O, dat wij graven in ons hart, dat 
Gods wet toetsend, uitbrandend ons 
leven doortrekke! Wat verdampt dan 
als schuim, wat ons kostelijk goud toe
scheen. Wat stuift weg als kaf, wat 
wij kostelijk graan hadden geacht. 
Blinkende deugden worden als blin
kende zonden openbaar. 

Het egoïsme, en het om van de 
menschen gezien en door de menschen 
geprezen te worden, speelt zulk eene 
droeve rol zelfs op het gebied des 
godsdienstigen levens. 

Waarom zoo moeielijk schuld be
leden ? Liever dan eene zonde te be-
lyden, waaraan men zich schuldig weet, 
zal men een ondeugd voorwenden, 
waarvan men zich bewust is vry te 
wezen. 

WTaarom geheel een levensstrijd, om 
als een goddelooze te worden gerecht
vaardigd ? 

Waarom steeds iets te willen zijn, 
steeds eenigen voorraad in zichzelven 
te willen hebben, in steê van genoeg 
te hebben aan Hem, die kwam om de 
zijnen leven-en overvloed te geven? 
Zelfverheerlijking. 

Ook waar dit recht wordt ingezien 
en gedurig beleden, vertoont zich het 
euvel telkens en onder de fijnst moge
lijke vormen. 

Wat walm van onheiligen wierook 
stijgt op uit den kring dergenen, die als 
de vroomsten onder de vromen worden 
geacht ? 

Ik spreek thans niet van de huiche
laren, van hen, die onder godsdienstig 
vertoon den bedrieger spelen,—neen, 
ik ga ze voorbij, — 

maar den sluier opgelicht, gij vromen 
van uitstekende gaven; 

van zelfbewust^ kennis; 
van rijke ervaring. 
Gij, mannen en vrouwen van raad 

en daad, — wat ontdekt gij ? Zelf
verheerlijking. 

Die zondedraad loopt door o nze 
zelfkennis, 

onze trouw, 
onzen moed, 
onze plichtvervulling, 
onze binnenkamer, ja, 
ons martelaarschap. 

( Wordt vervolgd.) 
NOTTEN. 

DE GEMEENSCHAP HER 
I1EIL1GEI?. 

VI. 
DE GEBREKEN DER AMBTS

DRAGERS. 

De minachting van den ambtsdrager 
wordt dikwijls gedekt door venvyzing 
naar hunne gebreken. 

Nu zijn er voorzeker mannen, die 
wel het ambt hebben, maar geheel of 
ten deele de wijsheid, de ondervinding, 
den tact, ja, de liefde missen, die tot 
het ambt vereischt worden. 

Maar gelijk het ambt verplicht is 
om in het geringste lid de gemeente 
te eeren, zoo moet het treflelijkste lid 
ook in den gebrekkigen ambtsdrager 
het ambt eeren. 

Gemakkelijk is dit niet; het eischt 
geene geringe mate van nederigheid 
en van zelfverloochening, van erkentenis, 
dat een welgeschikt herder eene gave 
der genade is, en van onderwerping 
aan de niet altijd doorzichtige beschik
kingen Gods. 

Hier geldt het, Jezus na te volgen. O ' O 
Wat toch deed Jezus? Reeds als 
jongeling kon hij zeggen : ik ben ver
standiger dan al mijne leeraars. Noch
tans kon men hem in hun midden 
vinden, »hen hoorende en hen vragende," 
Luk. 2 : 46. Nazareths Schriftgeleerden 
waren zeer waarschijnlijk geene zeer 
geestelijke uitleggers en geene bevin
delijke predikers. Toch blijkt uit Luk. 
4 : 16, dat Jezus gewoon was, hen in 
de Synagoge te liooren. 

Laat ons niet te haastig zijn in ons 
oordeel over de ambtsdragers, en vóór 
alles vragen, of de reden, dat wij niet 
door hen gesticht worden, ook by ons 
zeiven ligt. 

Het kon ons toch gaan als de 
Corinthiërs, die hunnen apostel ver
achtten, omdat hij niet voldeed aan 
hunne onbillijke eisclien. Hij was niet 
kloek en zelfvertrouwend genoeg in 
zijn optreden; zijn woord was niet 
schoon, niet nieuw, niet wijsgeerig 
genoeg; hij was beter schrijver dan 
spreker. Ach, zijn er niet nog velen, 
die in den prediker den redenaar zoeken, 
den man, die hen genieten doet ? Men 
is na zijn zesdaagschen arbeid in het 
stof der aarde een afgeloopen uurwerk 
gelijk geworden ; welnu, men gaat ter 
kerk om zijn hooger leven weer eens 
op gang te doen brengen. Weet de 
prediker ons dan niet te boeien en te 
prikkelen, welnu, kort en goed, dan 
is hij de rechte niet. 

Er zijn er echter, bij wie de zucht 
naar genieting een geestelijker kaïakter 
draagt. Niet hen hebben wij op het 
oog, die er zich vermaken, als zij de 
bestraffing of vermaning op anderen 
kunnen toepassen, maar vrome zielen, 
die van den voorganger steeds eene 
schilderij van zichzelven vragen. Zij 
weten,, hoe God hen bekee d heeft; 
ook kunnen zij spreken van licht en 
donker, strijd en vrede, gebed en ver
hooring, afdoling en wederbrenging; 
van ontvangene beloften, van voorge-
komene waarheden, van opgeloste 
twijfelingen, van heilige liefdesuit
latingen, van voorsmaken des hemels. 
Zal de prediker hen stichten, dan moet 
hij hen hunne eigene geestelijke ge
schiedenis verhalen. Dan wordt het 
oude nog eens weer nieuw. Wel 
eischen zulke vrome zielen niet, wat 
sommigen eene waarheid achter de 
waarheid heeten, neen, het woord is hun 
heilig. Maar hunne voorliefde voor het 
bevindelijke leven doet hun bet voor-
werpelijke, de geopenbaarde waarheid 
onderschatten. 

Laten zulke zielen bedenken, dat het 
tellen onzer schatten ons niet rijker 
maakt. Dan zullen wij het in onze 
geestelijke leidslieden eer prijzen dan 
laken, zoo zij ons evengoed wijzen op 
wat wij niet, als op wat wij wel be
zitten, en ons aansporen om te jagen 
naar de kennis der waarheid, naar de 
vrucht des Geestes, naar de goede 
werken. De beste predikers zijn zij, 
die ons ontevreden maken over ons 
zeiven, maar ons met verwondering 
vervullen over de liefde en den rijk
dom van Christus. Zien wij dan toe, 
dat wy een leeraar niet laken om wat 
God in zijne prediking prijst. 

Nemen wij echter voor een oogen-
blik eens het ergste. Gij hebt misschien 
herders en leeraars, die ja de waarheid 
leeren, maar, in prediking en gesprek 
van hare toepassing weinig verstand 
hebben, en vreemdelingen zijn aan uw 
inwendig leven, aan uw vreugde en 
aan uw leed. Wat dan? 

De gemakkelijkste weg is voorzeker 
om zich met zulke voorgangers niet 
in te laten, en zichzelf te stichten met 
behulp van boek of vriend. Maar de 
gemakkelijke weg is zelden de goede 
weg; goede wegen zijn meestal steile 
wegen. Gij zult zeggen: wij kunnen 
ook dan nog, ais we ons van nen 
terugtrekken, voor hen bidden. Nu, 
bidden is goed, als het dient om het 
werken te steunen, maar niet, als het 
dient om het werken te vervangen. 
Wat zullen wy dan doen? vraagt gij. 
Naar onze voorgangers gaan om hun 

te zeggen, hoe ongeschikt zij voor ons 
zijn? Dat zou al het laatste en uiterste 
zijn ; moet hun eindelijk zoo iets ge
zegd worden, dan mag dit niet van 
bijzondere personen uitgaan, maar 
alleen van de gemeente, in hare ambte
lijke vertegenwoordigers opgetreden; 
het ambt kan alleen door het ambt 
geoordeeld. Wie zyt gij, die eens 
anderen dienstknecht oordeelt? hij staat 
of valt zijn eigen heer. Doe iets anders. 
Als men een jong geneesheer voor inge
wikkelde ziektegevallen plaatst, dwingt 
men hem tot het besef zijner oner
varenheid, eu tot diepere studie. Neem 
daar een voorbeeld aan. Leer uwe 
voorgangers door vragen ; prikkel uwe 
voorgangers door vragen; erken hen 
voor uwe geestelijke leidslieden door 
hen te plaatsen voor uwe twijfelingen, 
uwe bezwaren, uwe aanvechtingen, 
uwe bevindingen, uwe gewetensvragen ; 
vraag hun oordeel en verzoek hunne 
voorbede. Misschien zal dit de weg zijn, 
waarin hij het donker, waarin hij ver
keert, begint te zien, en het licht gaat 
zoeken, dat hem ontbreekt. In elk 
geval zult gij er vrede door houden 
met uw eigen geweten, er meer mede 
winnen dan met uwe scherpe critiek. 
Overwin door uwe wijsheid; maar 
word nooit gelijk aan hen, die met. 
den priester twisten, Hos. 4 : 4. 

VAN ANÜEL. 

VOI.lt*\OOI»EN. 

Verdrukkers. 

De zonde brer.gt alles in ae war, keert 
alles onderste boven. God schiep den 
mensch naar Zijn beeld, en richtte (ie dingen 
der aarde en des hemels zóó in, dat alles 
den mensch zou dienen, opdat de mensch 
zijnen God diene. Door de zonde stelde het 
schepsel zich als heer tegenover en tegen 
zijnen Schepper, en kwam de aarde en geheel 
de natuur tegen den mensch in verzet. Liefde 
zou de menschen samenbinden, en zie, de 
zonde brak in 't wezen der zaak den huwe
lijksband waardoor Adam en Eva zicli 
gansch gelukkig gevoelden; die elkander 
teeder hadden bemind, stonden nu, en dat 
voor Gods aangezicht, in het verhoor, als 
beschuldiger en beschuldigde tegen elkander. 

Zóó gaat het nog. De zonde ontwricht 
alle verhoudingen, verscherpt alle hoeken, 
verbreedt en maakt dieper alle kloven. De 
kleinen en de grooten werpen, als er 
navraag komt, de schuld van zich en 
op elkaar. De geringen benijden de mach
tigen, en de machtigen verdrukken wat en 
wie hun in den weg treedt. Zóó is het 
onder de enkele personen en de familiën; 
zoo ender de standen en de kringen van 
vak en werk ; zóó onder de volken ! 

Getneene lieden immers zijn 
Slechts ijdelheid, een damp, een schijn; 

De grooten anders niet dan logen ; 
Zij zouden, hoe hun hart zich vleit, 
Nog lichter zijn dan d' ijdelheid, 

In eene weegschaal opgewogen. 
Ps. 63 : 6. 

De waarheid van dit woord van den 
Psalmist kan dagelijks in de landen, steden 
en dorpen der wereld worden aanschouwd. 

Daartegenover staat de Gemeente van 
Christus, het Lam Gods, dat Zich zelf heeft 
gegeven voor de zonde der wereld, dat de 
Zijnen heeft verlost door Zijn eigen dierbaar 
bloed. In haar geldt de grondwet der 
liefde, waarvan een der voornaamste artikelen 
luidt: help den geringe, sterk den zwakke, 
troost den bedroefde, red den verdrukte, 
en zoek in alles het welzijn van uwe naasten 
als dat van u zeiven. Hoe meer de leden 
der Gemeente in hun onderling Bondsleven 
en in 't midden van èn jegens de andere 
menschen de werkingen der liefde tot den 
naaste, in de rechte orde met de liefde tot 
God boven al, openbaren, des te meer zal 
de Kerk als een zout, een zuurdeeg en een 
licht ten zegen zijn en God tot eere, en 
zelfs aan de goddeloozen eerbied afdwingen en 
ontzag inboezemen. Wanneer echter ook 
de belijders van Gods Naam Woord mede 
afgetrokken worden tot de opeenhooping 
van macht, hetzij in kapitaal, of in werk
kracht, in talent en wetenschap, of invloed 
en standshoogheden; wanneer óok onder de 
Christelijke vlag de geringen worden verdrukt 
en de grooten worden benijd en veracht, 
dan —- ach, wat moet er dan van land en 
volk worden ? 

Hoe heeft derhalve de Gemeente te waken. 
Welk een ontzaggelijke roeping tegenover 
deze volkszonden en gevaren en nooden heeft 
de bediening des Woords, de ,/zielzorg" en 
de tucht! Ware de Kerk getrouw geweest, 
de volken zouden in betere toestanden zijn ! 

Hen noodkreet is opgegaan tegen schande
lijke verdrukking, in ons land en in andere 
landen. De Maasbode spreekt zelfs van ween 
wraakgeschrei van minvermogenden en mid
denstand tegen de uitbuiting waarvan zij de 
slachtoffers zijn, door de coöperatie van het 
moderne grootkapitaal. 

Het blad heeft hier het oog op een kolen-
syndicaat en laat zich daarover aldus uit: 

Tegen het petroleum-syndicaat, als zijnde 
een buitenlandsche combinatie, viel weinig 
te doen. Wat er gedaan kon worden, ver
richtte onze minister vau Koloniën tegenover 



de Moeara Enim ; en meer dan ons land 
alleen is hem daarvoor erkentelijk. 

Maar het kolen-syndicaat is een inlandsche 
combinatie en . valt dus binnen het bereik 
onzer wet. 

Vijf groote Nederlandsche kolen-firma's 
contracteerden met de Duitsche mijnen, dat 
deze hier te lande geen half mudje leveren 
zullen tenzij door hunne bemiddeling. Pit 
vijftal koopt voordeelig en kan bij den ver
koop eiken prijs bedingen, die het goeddunkt. 

Ieder weet, wat sommen het eisclit. 
Ieder weet niet, dat het syndicaat het 

eerste jaar zes, hei tweede aclit ton gouds, 
het derde jaar ruiin een millioen verdiende, 
en dit jaar misschien twee millioen winst 
maken zal en meer. 

Kan men dit toelaten? Mogen vijf' ver
mogende mannen zich meer en meer ver
rijken door de ongerechte exploitatie van 
gansch een volk ? 

Ons volk krijt om onderdrukking van het 
syndicaatwezen, minstens op de artikelen van 
eerste behoefte. 

Een regeering, dio zich plaatst op het 
standpunt der sociale rechtvaardigheid, raag 
zicli niet doof toonen voor dien kreet." 

Wat tegen zulke brutale en machtige geld-
roof onder den schijn van handel te doen 
zij, hebben allereerst de Overheden en de 
volksvertegenwoordigers te beoordeeleu. Maar 
dat de Staat roeping heeft om tegen zulke 
verdrukkers, zulke goud-vraten, de rae.nscli.en 
te beschermen, is o. i. wel zeker. Want 
zulke „syndicaten" mergelen de lieden uit, 
verwoesten de welvaart des lands, en treden 
de gerechtigheid in het slijk. 

Overheid, erken dan uw recht en plicht, 
als dienares van God, tegen zulke boos
doeners, en breek hun tanden en klauwen. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
De berichten uit Zuid-Afrika blijven be

moedigend voor de Burgers luiden. Hoe
zeer ook de Engelschen hun troepenmacht 
er vermeerderd hebben en wel vooral in 
Natal aan de Tugela, ze vorderen, goed 
bezien, maar zeer weinig, al doen zij ook 
ontegenzeglijk hun best. Voorzichtiger ge
worden door de kloekheid, de standvastigheid 
en de slimheid van de commandanten der 
Burgers, heeft Butler niet dan met groote 
voorzichtigheid zijne westwaarts gerichte be
weging over de Tugela aan den rechterflank 
der Boeren, om Ladysmith te ontzetten, voort
gezet. Wijl daar echter de heuvel- en berg
toppen niet zoo dicht aan de Tugela zijn, 
lieten de Burgers de Engelschen haar op 
twee punten zonder tegenstand overtrekken, 
en lagen op hunne cirkelvormige, liooge 
stellingen in alle stilte op den loer, om 
den \ijaud, komt hij te dicht bij, duchtig 
weerstand te bieden Na Vrijdag tevergeefs 
beproefd te hebben hen om te trekken, 
poogde Bulier Zaterdag om op twee plaatsen 
in 't front de stellingen der Burgers te ver-
meeateren, en Zondag zette hij zijne poging, 
ofschoon verzwakt, voort. Doch het resultaat 

zoo. goed als nul. Wel konden de aan
rukkende Engelschen betrekkelijk gemakkelijk 
tegen de eerste heuveltjes opmarcheeren. 
Maar toen zij hooger wilden, werd de 
tegenstand, vooral op hun linkervleugel 
(onder Warren) zoo sterk, dat zij slechts 90 
a 100 meters vorderden, maar de hoofd
stellingen der Boeren niet konden genaken, 
k" toch verloren zij beide dagen tusschen, 
de 5 a 6 honderd soldaten en officieren f 
Wel had Bulier tot zijne soldaten gezegd: 

ooruit of — sterven • terug kunnen wij 
niet! Maar de Burgers betwisten hem ook 
hier met zooveel koelbloedigheid en ver
trouwen eiken voet gronds, dat Buller's 
//v ooi tut reeds zijn kracht heeft verloren 
en sinds Maandag geen aanvallen meer van 
eenige beteekenis zijn gedaan, al werd ook 

encht, dat de Engelschen den Spionkop 
s nachts zouden aanvallen. Alleen de artillerie 

der Engelschen doet haar best; die der Boe
ren blijft zwijgen, totdat de Engelschen hun 
te na komen. Maar van een beslissenden 
slag is lieden, Donderdag, nog niets bericht; 
en Ladysmith wordt sterker beschoten .... 

_ Zoo is dan voorshands de vrees van velen 
Jnj 't vernemen, dat de Engelschen over de 
lugela waren, beschaamd en zijn de aan
vankelijke zegeberichten der Engelschen zeer 
verflauwd. En dat zegt, Modderrivier en 
andere gevechtsplaatsen hebben 't bewezen, 
reeds zooveel als : wij kunnen niet verder ! 

Ook elders in 't zuiden van den Vrijstaat 
18 't niet anders. Overal stooten de Engel
schen 't hoofd. Gode zij dank. Want afge
zien nog van 't volkomen onrechtvaardige 
van 4?" Oprlog den Burgers opgedrongen — 
<e wijze waarop de Engelschen dien voeren, 

laakt huu reejs  ve[e neerlagen waardig. 
,m, u ai 'ces van de Boeren inpakken om 

s ia s dokters met hunne helpers als naakt 
enig e sturen, ook Kaffers van allerlei soort 

te wapenen en te doen strijden tegen de 
lulgeis, is reeds meermalen voorgekomen, 
helaas. listenburga grenzen bij Derdepoort 
hebben van dit laatste gegruwd. Maar erger 
wordt nog een en ander, nu blijkt hoe beestig 
zij daar weerloozen hebben mishandeld. Medio 
December wordt officieel uit Rustenburg 
bericht : „ >>] < en landdrost liggen verscheiden 
getuigenissen van vrouwen en meisjes, die de 
Engelschen duur Kaffers hebben laten vangen. 
Zij verklaren, dat zij door Xaffers gehouden 
en door Engelschen verkracht zijn. Verhef 
toch uit naam der menschheid en beschaving 
uw stem tegen zulke schanddaden. De 
arme schepsels zijn op het oogenblik in het 
hospitaal" — 

„Vrijheer von Dalwig, Koninklijk Pruisisch 
ritmeester l>. d., tegenwoordig kapitein en 
batterijchef in liet Boerenleger." 

Is 't niet ontzettend en God geklaagd ? 
Maar, eilacie, de groote Mogendheden zijn 
alle met lamheid geslagen — en de kleine 
durven evenmin tegen dergelijke gruwel
stukken opkomen. Doch — de Heere 
regeert; Hij zal zijne almacht toonen en 

tegen zulkè böoze stukken zijn wrake doen 
zien ! 

Blijven wij intusschen voor de strijdende 
Afrikaanders doen wat wij kunnen en vooral 
in 't gebed niet vertragen. Men gewent aan 
alles zoo spoedig ! 

NOORDTZIJ. 

Buitenlandsclie Kerken. 
Uit de Fransche pers over de Roomsche 

kerk. Ook in F rink rijk dringt de over
tuiging door, dat het Jezuïetisme de volken, 
die het beheerscht, tot den ondergang 
voert. In politieke b aden wordt daarover 
menig stuk geschreven. In de uSiecle" 
heeft de vroegere karmeliet H. Loyson drie 
artikelen geschreven over „het verval der 
Roomsche naties," waarin hij o. a. zegt. 

„Als er in de geschiedenis een gods
gericht is, dan is het wel dit, dat wij sedert 
meer dan drie eeuwen voltrokken zien, n. 1. 
de verheffing van die volken, welke Christus 
vrij gemaakt, en de vernedering van die, 
welke dc Paus tot slaven gemaakt heelt." 

Onmiddellijk daarop schreef de hoofdre
dacteur van de „Siècle" eenige artikelen, 
die later als een brochure verschenen zijn, 
over „de noodzakelijkheid van de godsdien
stige concurrentie." Het komt den schrijver 
voor, dat opheffing van het concordaat een 
der voorname middelen is, om de macht 
van de Roomsche kerk te breken. De op 
het (oncordaat rustende Iloomsche onder
drukking moet door de godsdienstige concur-
reutie vervangen worden. De tegenwerking, 
die de schrijver verwacht, dat men u. 1. 
zeggen zal, dat Frankrijk dan aan het 
radicalisme en de vrijgeesterij zal ten offer 
vallen, wijl dit land a tijd tusschen beide 
uitersten heen en weer zwenkt, beant
woordt de schrijver, hoewel hij zelf vrij
denker en in naam Roomsch is, dat er 
nog een andere uitweg is, n. 1. het Protes
tantisme. Hij verklaart openlijk, dat hij 
ten gunste van het Protestantisme schrijft, 
oin Frankrijk zoo mogelijk aan het üitra-
montanisine te onttrekken. In datzelfde blad 
heeft de vroegere minister Guyot een 
artikel geplaats', waarin hij het Protes
tantisme aanbeveelt. Hij zegt o. a. : 

„Het is niet te ontkennen, dat de groote 
meerderheid behoefte gevoelt om door een 
godsdieustigen band verbonden te zijn." 
Herinnerend aan de aitikelen van Loyson 
over het verval der Roomsche voUen en 
lauden zegt hij, dat als men den toestand 
der Roomsche en Protestantsche volken verge
lijkt, men tot deze gevolgtrekking moet komen: 
„Frankrijk heeft, wanneer het Roomsch 
blijft, alles te verliezen, maar het heeft alles 
te winnen, als het Protestantsch wordt " 

Verder wijst hij er op, dat het Protes
tantisme geen enghartigen Syllabus heelt, 
w arnaar men zich schikken moet, en dat 
het voor elke ontwikkeling past, wijl het 
nooit eenige ontwikkeling in den weg staat. 
Men heeft gedurig gezegd, dat Frankrijk in 
de 16e eeuw niet Protestantsch geworden 
is, en dat het daarvoor nu te laat is. Dit 
laatste stemt hij niet toe, want dat lani is 
Roomsch gebleven, omdat hét Protestantisme 
met allerlei hindernissen en tegenstand te^ 
worstelen had. Hendrik IV heeft door zijn 
woord „Parijs is wel een mis waard" de 
toekomst des volks aan een oogenblikkelijk 
belang opgeofferd. De Protestanten werden 
vermoord en verdrukt tot aan de revolutie. 
Het concordaat heeft de opperheerschappij 
van het Ultrainontanisme echter weer hersteld. 
Dé Protestanten hadden alle mogelijke moeie-
lijkheden te doorworstelen. Evenwel zijn zij 
niet zwakker geworden. Bij hen zijn de 
ijverigste strijders voor de Republiek te 
vinden Het Katholicisme met zijne prak
tijken, met zijne wonderen van Lourdes, met 
zijn dienst van het „heilige hart," kan niet 
meer voldoen aan hen, die liefde voor de weten
schap en behoefte aan den godsdienst hebben. 

Hoewel van deze verklaringen geen veran
dering van den toestand ten gunste van het 
Protestantisme dadelijk ie wachten is, toch 
teekenen zij liet innerlijk verval van het 
Katholicisme. Wil men echter alleen met 
politieke bedoelingen Rome bestrijden, dan 
zal men zijne macht niet breken. De 
macht \an Rome kan alleen verbroken 

.worden door den Geest en het Woord van 
God. Wat Frankrijk allermeest behoeft, is 
de zuivere prediking van Gods Woord. 

Van de beweging onder de Roomsche 
priesters is dan ook meer te verwachten, 
omdat de meesten hunner uit behoefte aan 
en liefde tot de waarheid met de Roomsche 
kerk breken. Hoewel in den laatsteu tijd 
niet veel gehoord wordt van priesters, die 
uittreden, toch is die beweging niet verloo-
pen, wat blijkt uit het feit, dat „Ze Chrétien 
Frangais" het orgaan van oud-priesters, bij 
de intrede van den de den jaargang niet 
meer maandelijks maar wekelijks verschijnt; 
Dit blad bestrijdt, met beslistheid de dwa-t 
lmgeti van Rome. Wel heeft het dit tot 
hiertoe meest gedaan onder de leus: om des 
gewetens wil los van Rome, en daardoor 
blijft het te veel in gebreke om de leer 
der H. Schrift tegenover de dwaling van 
Rome te stellen. Dit is zeer goed te 
verklaren, omdat het blad uitgaat van 
oud-priesters, die onder de geweten-bindende 
macht van Rome gebukt gegaan hebben. 
Maar het laat zich verwachten, dat dit 
orgaan meer in Bijbelschen geest gaat werken. 

Deze verwachting grondt zich op hetgeen 
de predikant Bourrier, ook een vroeger 
priester, als redacteur van „Ze Chrétien 
Frangais" geschreven heeft. Hij komt op 
tegen de gedachte, die hier en daar uitge
sproken is, dat hij en zijne medewerkers 
een soort middenweg zoeken tusschen Rome 
en Geneve, eene halve reformatie, een half 
Christendom. Dit is volstrekt liet geval 
niet, zegt hij. want als dat hun doel en 
streven was, zouden zij b.v. de Godheid 
van Christus, het Goddelijk gezag des 
Bijbels, de rechtvaardiging door het geloof 
tot unbeteeketiende theologische vormen 
verlagen. Hij acht het priesterschap van 
Chr.stus den voornamen proefsteen, door 
welken het onderscheid tusschen de Room
sche Protestantsche kerk gekend wordt. 

I Wie gelooft, dat er eene bevoorrrcchte 
kaste is, die staat tusschen God en de 
menschen, die als middelaars de hemelsche 
genade-goederen uitdeelen en dus met een 
Goddelijk gezag beklèed zijn, is Roomsch. 
Wie gelooft, dat het priesterschap der geloo-
vigen algemeen is en Christus de eenige 
Priester is tusschen God en de menschen, door 
Wien en op grond van zijne verdienste zonda
ren tot God kunnen naderen, is Protestant. 

Tot de eersten behooreu de Roomschen 
en Gallicanen, de Jansenisten en oud-Katho
lieken, de Russen et) allen, die van een 
aardsch priesterschap of van een menschelijk 
gezag in de kerk droómen. Tot de anderen 
behooren zij, die mét de Hervormers de 
algemeenheid van het priesterschap geloo-
ven, hetzij zij mildere of strengere vormen 
in het kerkelijk leven Jiebben. 

Van mannen, die zoo spreken, is te verwach
ten, dat zij ten zegen zullen zijn voor hun 
volk. Waaraan men echter in Frankrijk 
groote behoefte heeft, is, dat men op de fonda-
menteele stukken der geloo'sleer nader inga 
en in het kerkelijk leven zich meer rege'e 
naar het Woord van God. Wij vreezen 
echter eene ve zwakking van het Protes
tantisme, als de poging, die van de z. g. n. 
„Conférence fraternelle" uitgaat, om modernen 
en orthodoxen nader te vereeuigen, gelukt, 
doordat de laatsten z^ch ook voor dit plan 
laten vinden. SCHOLTEN. 

Te Cambridge is 'dottr Presbyterianen een: 
nieuw College gestifflt, 'bet Westminster 
College, welks bon# hun een half millioen 
gulden gekost heeft. Volgens de Erigelsche 
bladen is dit de eerste uonconformistische 
stichting van de Univerziteit te Cambridge, 
waaraan totnutoe alleen Anglicaansche Col
leges, of ouderdeelen der Univerziteit, be 
stonden. 

De Christiamsme lieëft van den voorzitter 
der Parijsche Classis., den volgenden brief 
ontvangen : 

Mijnheer de Redacteur, 
De Consul-generaal 'der Zuid-Afrikaaiische 

Republiek, de heer Pièrson, schrijft mij, hoe
zeer hij getroffen geweest is, om de gebeden 
die 11. Zondag de kerken tot God opge
zonden hebben, voor het behoud van den 
vrede in Transvaal. 

Hij verzoekt mij, ook „bij de Hervormde 
kerken van Frankrijk en hare leeraren de 
tolk te willen zijn van dit gevoel van dank
baarheid." 

Helaas! onze wenscheu zijn niet verhoord. 
Het kruid heeft gesproken. liet bloed 
stroomt in Transvaal. Onze taak is niet af. 
Laat ons God vragen, dat Hij de oorlogs-
rampen lenige, dat Hij den duur er van 
verkorte, en dat Hij door de kracht zijner 
genade, uit die rampen voordeelen trekke 
voor de vermeerdering van zijn koninkrijk. 

Geloof mij enz. 
Dé Voorzitter der Classis, 

A. Gout 

De Nationale Synode van het kanton 
Waadtland heeft hare Syn. Commissie ver
zocht, om bij bevoegdje autoriteiten stappen 
te doen, teneinde den strijd tegen het 
alkoholisme te steuitei:, O.a. door de 
slijterijen en tapperijen te verminderen en 
door de schooljeugd opmerkzaam te maken 
op de gevaren der drankgewoonten. 

t-

Wij ontvingen van den heer S J. v. 
Wijck, vroeger Christ. hoofdonderwijzer te 
Heerenvecn, thans te Kruqeisdörp, Transvaal, 
van 12 December een schrijven, waaruit 
wij o. a. het volgende ter informatie van 
vrienden en belangstel-lenden mededeelen. 

„Reeds meer dan eenmaal was ik voor 
nemens in een of meer,Nederlandsche bladen 
iets mede te deelen omtrent den bloedigen 
en rampzaligen oorlog, die nu 2 maanden in 
dit werelddeel woedt, en welks verloop in ge
heel Europa, maar inzonderheid in Nederland, 
met zooveel belangstelling wordt nagegaan. 

Waarschijnlijk zou 'ik nog eenigen tijd 
hebben uitgesteld, indien ik niet tot de 
ontdekking was gekomen, dat sommigen in 
Nederland meeuen te weten, dat ik tot de 
gewonden behoor. Tot geruststelling vau 
vrienden en familiebetrekkingen wensch ik 
hier dit bericht openlijk tegen te spreken. 
Niet alleen ben ik niet gewond, maar heb ook 
tot heden niet aan den oorlog deelgenomen. 

Mijn arbeid aan het Secretariaat van het 
Roode Kruis alhier is een voldoende reden 
voor na ij om thuis te blijven; maar boven en 
behalve dat, zal geen Transvaalsch officier 
het in '1 hoofd krijgen, om anders dan in den 
uitersten nood een Hollandschen schoolmees
ter op leeftijd naar het slagveld te zenden, die 
zeer goed met een stuk krijt en een liniaal 
kan omgaan, maar a.1 een zeer gek figuur 
zou maken op een paard en met een mauser. 

Mijn oudste zoon is' 7 December opge-, 
trokken naar het tooneel van dén strijd 
en ligt in het lager voor Ladysmith. Mijn 
tweede zoon zou misschien ook al opge
roepen zijn, indien hij kon gemist worden 
op het Postkantoor alhier . . . ." 

Ouder de ongeveer, 200 door de Engel
schen gevangen genomenen bij Elandslaagte 
behoort ook zijn zwager de heer M. Ribbens, 
onderwijzer aan de staatsmodelschool te 
Pretoria. Bij het afzenden van den brief 
was alles wel. 

Zeker zullen de BazuinAezers dié broeders 
en families met al onze benarde stamver
wanten in hunne gebeden gedenken. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Van den Heer Postma, Commandant der 

brigade Kon. Marechaussee, te Willemstad : 
als blijk van dankbaarheid voor de ontvan
gen Kalenders: ]5 postzegels f 0,75 

Van D. Verhorst, Marechaussee, Deventer: 
5 postzegels a 10 ct., beuevens een zeer 
bemoedigend schrijven . . f 0,50 

Door A.. Drent, Wildervank : uit de bus 
der Jongel.- en Jonged.-v. . f 5,— 

Door den Heer N. Koops, Rotterdam : 
van J. G. v. d. Hoog, zijnde door P. Smit, 
te Schokland bijeenverzameld onder de in
gevroren schippers . . f 1,— 

Door H. Kremer, Huisvader v ;h. Militaire 
Tehuis, Amersfoort: van de dankbare sol
daten f 2,75 

„Het daghet uit het Oosten", nadat het 
geruimen tijd nacht is geweest. En zie ! 
dat licht komt allereerst uit de kazerne 
onzer Marecbaussée's, die allen op bijzonder 
vriendelijke wijze hun dank voor de ont-
vangene Kalenders hebben betuigd ; terwijl 
enkelen, zooals uit bovenstaande opgave 
blijkt, huu dankbaarheid in daden hebben 
getoond. Eu dat we ook thans weer uit 
Amersfoort iets van onze soldaten hebben, 
is ons bijzonder aangenaam. 

Wat vonrts de liefde vermag, blijkt bet 
niet duidelijk uit hetgeen ons uit Wilder-
vank en Schokland is gezonden. 

Moge het zoo voorwaarts gaan, dan zullen 
ook dit jaar weer vele honderden Kalenders 
kunnen worden verspreid. 

Voor alles onzen hartelijken dank ! 
E. KROPVELD. 

Waddingsveen, 19 — 1—1900. 

TIJDREKENING, JAAR- EN EEUW
TELLING. 

Uit de scheppingsgeschiedenis weten wij, 
dat de Heere God lichten gaf in het uit
spansel des hemels ; het groote licht tot 
heerschappij des daags en het kleine licht 
tot heerschappij des nachts, ook dc sterren, 
—- om scheiding te maken tusschen den dag 
en tusscheu den nacht, en tot teekenen en 
tot gezette tijden en tot dagen en jaren. 

Deze wereld-Uurwerken gaf God den mensch, 
en deze had nu maar zijn redelijke vermo
gens te gebruiken, die de Heere hem ook 
gaf, om dag en nacht en gezette tijden, 
dagen, maanden en jaren, straks ook eeuwen, 
af' te perken en te tellen. 

Het is niet maar te vooronderstellen, doch 
ook historisch, en van thans nog levende 
volkeren bekend, dat zelfs de minst ont
wikkelde mensch zijn dag- en nachttijd, en 
maand- en jaarkring, wist te bepalen; door 
waarneming van plaatselijke zons- en sterre-
hoogte, van maangestalte en -stand, als
mede vau den regel matigen terugkeer dier 
hoogten en standen aan den hemel; door 
deze te vergelijken met een vast punt op 
de aarde, (huis, hoogte, heuvel, berg euz.); 
of door middel van de schaduwlengte ; ter
wijl het kerven in een boom, of schrappen 
in een steen hein den tijd hielp tellen en 
meten. 

De verscheidenheid van menschen en 
plaatsen kwam gevolgelijk ook hierin spoe
dig aan den dag. Di Hebreen, de Syriërs, 
de Arabieren, denkelijk ook de Babyloniërs 
en de Chaldeën, telden b.v. bij maanjaren ; 
gelijk nog heden ten dage de Turk en Mo
hammedaan. De Christenen rekenen bij 
zonnejaren ; welke zoo veel verschillen, dat 
32 zonnejaren gelijk 33 maanjaren zijn. 
Willen zulke volken dus met elkander in 
't leven in aanraking kotnen, dan moeten zij 
noodzakelijk elkander ook op dit puilt ver
staan en de verscheidenheid vereffenen, in
dien ze tot verwarring zou leiden. Dat op 
zichzelf echter niet noodzakelijk is. Die 
grootsche verscheidenheid is ook een gave 
tier schepping, maar de mensch kan ze allicht 
door allerlei kwaad en onkunde, die ook 
hier ins nipt, bederven. Vooral zoodra de 
afgetrokken wetenschap haar woord doet 
gelden in let praktische leven, en boven
dien gesteund wordt door „allerhoogst" 
menschengezag. 

De verschillende tijdrekeningen van vroeger 
en later wijzen het uit, dat ook in dezen elk 
volk zijn bestaan en wil en recht heeft. Met 
het feit, waar men begint te tellen, vangt 
reeds de eigenaardigheid en het verschil 
aan. De Schepping der wereld, 't begin der 
Olympiaden, de verwoesting van den eersten 
Tempel, de Maccabeën, Christus' geboorte, 
Maliomeds vlucht, Amerika's onafhankelijk
heid, de Fransclie revolutie, — bij deze 
feiten, en nog meer, beginnen jaartellingen. 

Bij de Christelijke jaartelling begint zelfs 
alras een wetenschappelijke strijd over den 
juisteil lijd en het juiste jaar van Christus'; 
geboorte — naar Dionysius Exeguus of naar 
Riccioli ; — en zij, die zich te wijs achteu 
om met den Bijbel te tekenen, dolen geheel 
in 't blinde. 

Iu de zestiende eeuw nam vervolgens liet 
verschil in de tijdrekening over de lengte 
van het jaar een kerkelijk, ja een Christelijk 
karakter aan, tegenover de Heidensch-Ro-
meiusche aera. Paus Gregorius XIII schafte 
den oudeu Juliaanschen Stijl af, met een 
spreng vau tien dagen, en voerde den nieu
wen Gregoriaanschen Stijl in, met de nog 
geldende berekening vau schrikkeljaren, 
eeuwjaren enz Waarvan echter de Griek-
sche of Russische kerk uit kerkisme niet 
wilde weten. 

Tot het jaar 2000 omtrent is het dan met 
de vereffening tusschen zonnetijd en burger
lijken tijd zoowat naar den nieuwen Stijl ui 
orde. Over de vereffening tusscheu den 
waren zonnetijd en den middelbaren- en den 
klokke-tijd zullen we nu maar niet spreken. 
Ze doet zich viermaal per jaar, in't verschil 
van lengte tusschen voormiddag en namid
dag, kenbaar waarnemen. Eu sedert spoor
lijnen en telegraafdraden de aarde omspan
nen als een net, is men zelfs voor de orde 
vau het verkeer tot vereffening van den 
plaatselijken klokketijd moeten komen, en 
heeft men „spoortijden" vastgesteld. Ja, 
gedecreteerd ; de regeeringeu en volksraden 
moesten door een besluit orde in de wan
orde scheppen. 

De bekende anecdote is verwerkelijkt in 
't leven, is geen onzin meer. — „Hoe laat 
slaat liet daar ?' — vroeg Koningin Anna 
van Engeland. En eene kruiperige hofdame 
antwoordde: „Zóó laat, als uwe Majesteit 
b e v e e l t "  . . . .  

In het persdebat over het jaar 1900, of 
dit behoort tot de 19e dan tot de 20e eeuw, 
is weder gebleken, dat de werkelijkheid van 
het leven metterdaad zoo bestaat. De Duit
sche Keizer heeft immers bevolen, dat de 
intrede der 20e eeuw met Nieuwjaar gevierd 
zou worden ? Zoo stumperig en onbeholpen 
zijn wij menschen nog, dat we niet eenmaal 

precies kunnen zeggen, hoe laat het is; en 
we ook daarin van anderen afhankelijk zijn ; 
j a  d a t  w e  n i e t  e e n m a a l  k u n n e n  t e l l e n ,  
althans ook dit niet gelijk op doen. 

M. i. toch kunnen we alle voornoemde 
historische niet uit te maken vragen en niet 
weg te nemen oneffenheden bij deze kwestie 
laten liggen ; want in betrekking tot laatst
genoemde vraag, is het naar mijn bescheiden 
meening duidelijk, dat een van de twee 
richtingen niet goed kan tellen. Of zij, die 
1900 tot de 20e eeuw rekenen te behooren, 
of zij die 1900 het laatste jaar der 19e eeuw 
noemen ; waartoe ik behoor. 

Wil men de voornoemde verschillen en ver
scheidenheden van tijdrekeningen van zonne-, 
sterre-, maan- en burgerlijke jaren enz , van 
Bijbelschen, Juliaanschen en Gregoriaanschen 
Stijl niet overstappen, dan blijven we stellig 
iu het onzekere zweven van een onvereffend 
tijdsaldo van omstreeks een half dozijn jaren ; 
alsdan behoeven we dus niet over één jaar 
te twisten. Ik voor mij wil daarom de 
kwestie tot een eenvoudige, alledaagsche 
telkwestie herleiden ; zooals er reeds bestaan 
o a. in de uitdrukkingen : over 8 en over 
14 dagen. 

De ongelijkheid van rekening en sprake 
in dezen, — welke in onze dagen de spraak
verwarringen ook nog komt vermeerderen, — 
is m. i. vooral te wijten aan het niet juist 
tellen. 

Wel van m'n leven, zou ik niet kunnen 
tellen ? . , . . Een, twee, drie enz 
Dus die groote wiskunstenaars, die het andere 
gevoelen voorstaan, kunnen niet tellen ? .... 
Te dwaas, te eigenwijs, echt pedant om zoo 
iets te zeggen ! . . . En toch meen ik, is 
dit zoo. Ik voor mij geloof, dat het geen 
liooge reken- maar een eenvoudige telfout 
is. Die wetenschappelijk het naast te ver
klaren is uit de verwarring van: de uit
drukkingen „jaar één" en van „eerste jaar." 

Wat is tellen ? Immers het geregeld op
noemen van de namen der hoeveelheden, 
door de éénheden gevormd. De eerste een
heid die bestaat, wordt dus het eerst geteld. 
Dat eerste springt men vooral niet over. 
Niemand wil dat. En toch wordt het ge
daan; indien men beweert, dat het eerste 
jaar niet jaar één is ; en indien men, in de 
hangende kwestie, van jaar één eerst spreken 
kan, als dit v o o r b ij is, wanneer men zicli 
dus reeds in het daaropvolgende tweede jaar 
bevindt. Wanneer men aldus wil tellen, moet 
men elke eerste eenheid, elk jaar, (dag of 
uur) jaar nul noemen. Een ander soort van 
nihilisme dus; echt negeeren. 

Maar wanneer men een jaar nul stelt, 
waar is dan ergens het begin te zoeken ? Het 
is m. i. niet te onderstellen, niet te vinden, 
niet aan te wijzen, nul is niets. Een jaar 
nul bestaat niet; dus ook zijn begin niet. 
„Tn den beginne schiep God den hemel en 
de aarde .... Toen was het avond ge
weest en het was morgen geweest; de eerste 
dag." Dag één dus. Neen, dag nul, zegt 
de andere telwijze. Dag nul is er nooit 
geweest, dan ook het begin niet. M. i. is 
deze gevolgtrekking duidelijk, logisch, zonder 
consequentie-makerij. 

Vanzelf gaat deze te'kwestie niet buiten 
de taal om. 

Tusschen jaar één en eerste jaar is even
veel verschil als tusschen een hoofdtelwoord 
en een rangtelwoord, tusschen een voorwerp 
en zijne hoedanigheid, tusschen het wezen 
en zijn naam, en als tijddeel evenveel ver
schil (al naar wat men ermede uitdrukt) als 
tusschen tijdstip en tijdduur. Ook vandaar 
verwarring. Daargelaten, dat men dikwerf 
die twee uitdrukkingen verwisselt, en om de 
kortheid inplaats van ,teerste jaar" „jaar éen" 
zegt. 

Het eerste jaar der schepping was dus jaar 
één. Jaar nul bestond en bestaat niet. Het 
eerste van een menschenleven is zijn jaar 
één. Zoodra hij verjaart, begint jaar twee. 
Maar wij zijn onvolmaakte menschen, en 
onze hulpmiddelen zijn onvolmaakt; zoodat 
onze taal zelfs soms tekort schiet om dui
delijk voor te stellen. Daarbij is er onder
scheid tusschen beschrijving en berekening, 
tusschen de voorstelling in woorden en die 
iu cijfers. 

Wanneer w\j dateeren, schrijven wij jaar, 
maand en dag op, waarin wij zijn, die loo-
peude zijn. Niet, die voorbij zijn. Datzou 
een leugen wezen bovendien ; menschen van 
het oogenblik, die we zijn. Alleen de God-
inensch kon en mocht het verleden met het 
heden en den tijdduur, of het toekomende, 
verbinden, ja de taal daarvoor kneden, door 
te zeggen : „Eer Abraham was, ben Ik." 
Wij moeten bescheidener zijn. 

De meeste menschen zeggen op de vraag 
naar hun leeftijd bv. : „Ik ben 43 jaar". 
Daarachter bedoelende: „Ik ben 43 jaar oud 

geworden." Men noemt liever het jaar, dat 
voorbij is, dan dat waar men nog in is. 
Toch zijn er ook streken in ons vaderland, 
waar men geregeld het jaar noemt, dat loo-
peude is. Daar zou men dus zeggen op de 
vraag: „Hoe oud zijt gij? Ik ben 44jaar," 
bedoelende in mijn 44ste. 

Reeds bij de 4 hoofdregelen der reken
kunde wordt bv. opgegeven uit te rekenen : 
Hoe oud is iemand 17 Januari 1900 des 
voorms. half elf', die 28 November 1854 des 
nam.'s kwart voor acht geboren is? Dan 
schrijft men de uren en dagen en maanden 
en jaren op, die voorbij zijn. Aldus : 

jaren maanden dagen uren minuten 
1899 — 0 — 16 — 10 — 30 
1853 —. 10 — 27 — 19 — 45 

18 14 45 45 — 1 — 
is die mensch oud, 

Volgens hen nu, die een jaar nul aanne
men, mag deze ^voorstelling niet gebruikt 
worden. Maar bovendien, zij worden tot de 
consequentie gedreven om een vau beide te 
doen, of deze voorstelling te volgen, — of 
hun wijze vau jaartelling ook toe te passen 
bij maand- dag- en uurtelliug ; alsof onze 
datum bedoelde jaar, maand, dag en uur, dat 
achter ligt, reeds voorbij is. 

Doch daar wij hier, ter - plaatse op die 
cijferiug niet verder kunnen ingaan, stap ik 



hiervan af. Ik" voor mij begrijp niet, hoe 
't mogelijk kan zijn, het eerste jaar niet jaar 
een te noemen ; of bet honderdste jaar niet 
jaar honderd. 

Van welken tijdkring men maar wil. Een 
jaar nul te stellen, kan niet. In het eerste 
jaar der schepping, 18 Augustus bv., waren 
wel nul jaren voorbij (als men het in cijfers 
voorstellen wil) maar van dat eerste jaar, van 
dat jaar één, waren toen toch 7 maanden en 
van de achtste maand 17 dagen verloopen 

In Duitschland is nu op „allerhoogst'' 
bevel aangenomen, dat de twintigste eeuw 
met het jaar 1900 begonnen is. Of hier 
ernst van gemaakt wordt, weet ik met. fin 
of daar niet allerlei netelige kwesties uit 
kunnen voortkomen van astronomischen, 
admin'slratieven en juridischen aard, laat ik 
daar. Ten slotte wil ik slechts op eene groote 
inconsequentie wijzen. 

Het honderdste jaar behoort dus volgens de 
Duitschers met tot het getal honderd. Hon
derd is gelijk aan negenennegentig, volgens 
hen. Als nul gelijk een was, is ook negenen 
negentig gelijk honderd. Dat is in zoover 
consequent; behalve dat het geen t e 11 e n is 
® .Maar grootelijks inconsequent is het, dat 
nu de t w i n t i g s t e  eeuw gedecreteerd is. 
Neen, Majesteit, nu men het eerste jaar niet 
meetelt, nu ook de eerste eeuw niet. Waaruit 
volgt, als men tellen kan, dat voor de 
Duitschers met 1900 de n e g e n t i e n d e  
eeuw pas begonneu is. Omtrent een paar 
j a r e n  i s  d e  w e t e n s c h a p  n o g  o n z e k e r ,  e n  m a g  
verschil bestaan van meening; doch met 
alzoo met eeuwen. Met eeuwen solt men 
maar niet zoo. 

Derhalve wie in 1900 de 20e eeuw laat 
beginnen, zij minstens consequent, en zegge, 
dat voor hem de 1 9e eeuw pas is ingetre
den !! ! 

Nu in de pers en ook in de Bazuin over 
deze zaak geschreven is, en er reeds vroeger 
m een paar regels door mij op gewezen werd, 
wilde ook ik mijne meening eens in 't kort 
laten liooren. Wie er met van weten wil, 
sla het gerust over als een artikel nul. In-
tusschen trek ik er deze les uit. 

Zijn wij, en is de wetenschap, en de ver
lichting onzer eeuw, met alle uitnemende 
hulpmiddelen en nieuwgevondene natuur
krachten, nog zóó zwak, dat wij eigenlijk 
niet eenmaal precies kunnen zeggen, hoe 
laat het is — of hoe het met onze tijdme
ting is, — dat dit ons te meer leere onze 
dagen te tellen, om een wijs hart te bekomen. 
Zijn de haren onzes lioofds geteld, hoeveel 
te meer de oo'genblikken onzes levens. 

Onze kracht en wijsheid zij het geloof, 
dat onze tijd van God en in Gods hand is. 
Hij weet ook van hoedanige eeuw wij zijn. 
En al telt en noemt en leert de wetenschap 
het soms anders, de gangen der eeuw zijn 
Zijne. 

C. M. 
19 Jan. 19'. 

Itoekaankondiging. 
Portret van Kruger. 

Bij den "Uitgever J. de Gruyter te Schoon
hoven is eert fraai en goed gelijkend portret 
verschenen van den President der Zuid-
Afrikaansche Republiek. 

De Uitgever biedt hierin zijn eersteling 
aan en is, door eene gelukkige keuze geleid, 
reeds van te voren van een goed debiet 
verzekerd. 

Het portret is naar de laatste photo in 
Sept. 1899 gemaakt en beveelt zichzelf door 
zijne goede gelijkenis aan. 

De prijs is slechts 25 cents en met lijst 
niet meer dan 75 of franco per post 90 cents. 

Wij twijfelen niet, of velen zullen zich in 
déze dagen een portret van dezen eenvou-
digen Christen en genialen staatsman willen 
aanschaffen. 

Aan den Uitgever dank voor het exem
plaar, dat hij aan de Theol. School ten ge
schenke aanbood. 

Jaarboekje voor de Gereformeerde Kerken 
in Nederland voor het jaar 1900. Enk
huizen, 1'. Kan der Stugs. 
Dit vriendelijk Jaarboekje handhaaft zijn 

ouden roem. Het beleeft thans al zijn vijf 
en veertigsten jaargang, maar het wordt er 
met de jaren beter op. Het rust niet op de 
lauweren van weleer, maar spant zich in, om 
aan de concurrentie het hoofd te bieden en 
ieder jaar te winnen aan degelijkheid en 
belangrijkheid. De samenstellers, Ds. H. G. 
de Jonge en Ds. sl. van der Stugs, hebben 
eer van hun werk. Men vindt in dit Jaar
boekje van alles en allerlei: kalender, 
watergetijden, jaargetijden, Christ. feestdagen, 
verjaardagen der Vorstelijke familie, minis
terie, leden van Eerste en Tweede Kamer, 
weekmarkten en dan alles, wat betrekking 
heeft op en in betrekking staat tot de Gere
formeerde kerken, te veel om te noemen. 
En als toegift ontvangt men nog een Men
gelwerk met mooie bijdragen van Ds. van 
der Sluys, Ds. van der Linden, Ds. J. Dek
ker enz. De prijs voor al dit wetens- en 
lezenswaardige is slechts dertig cents. Met 
zijne voorgangers vormt dit Jaarboekje voor 
1900 eene kostelijke bron voor de geschie
denis van de Gereformeerde kerk in Neder
land. Moge het bij velen, gelijk tot dusver, 
een gnnstig onthaal vinden. 

BAVINCK. 

ADVERTENTIEN. 

V oor de vele bewijzen van deel
neming in onze droefheid over het 
overlijden van onze innig geliefde Echt-
geuoote, Moeder, Behuwd- en Groot
moeder, 1). ESSELINK —CoLENBRANDER, 
betuigen we onzen hartelijken dank. 

Mede namens Kinderen, BehuwJ-
en Kleinkinderen, 

G. ESSELINK. 
GKESTERKIN, 

23 Jan. 1900. 

A. llen, die blijk gaven vanFbelang-
stelling bij de ziekte en het overlyden 
van onze geliefde Echtgenoote, Moeder. 
Behuwdmoeder en Grootmoeder, wordeu 
bij dezen hartelijk dank gezegd. 

Numens allfti, 
E J. BOSCH. 

ZWOLLE, 
20 Jan. 1900 

Heden ontsliep in zijn Ileere 
en Heiland onze geliefd" Echtge
noot en Vad--r, de Weleerw Heer 

li. H. VOS, 
in leven predikant bij de Gerei, 
kerk te Veendam, in den ouder
dom van ruim 60 jaren. 

Wed. R. H. VOS-
ASSIKS 

E. VOS. 
H. VOS 

VEENDAM, 
31 Dec. '99. 
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lieden overleed m haren Heer 
en Heiland, Mejuffrouw 

ANMCIIJG Ti® 111 VU, 
in den ouderdom van 77 jaar 
en ruim 4 maanden. 

J. MOOLHU1ZEN. 
Execut. lestam. 

BEILEN, 
14 Januari 1900. 

11 eden behaagde het den 11 eere 
onzen geliefden broeder, den 
Oud-Ouderling 

L. BROEKHUIZEN, 
in den gezegen den ouderdom 
van 76 jaar tot zich te nemen. 

Hij diende bijna de helft zijns 
levens de Gereformeerde kerk 
alhier, eerst als Diaken, daarna 
als Ouderling, totdat hij in 1898 
wegens ouderdom en zwakheid 
des lichaams zijn ambtelijk werk 
niet meer verrichten kon. 

Onder ons zal zijn gedachtenis 
in zegening blijven. 
De Kcrkei aad der Geref. kei k 

Ie Meppel, 
T. JXOOIWEWIEIÏ, Praeses. 
J. J. BOORSMA, Seriba. 

MEPPIL, 
16 Jan. 1900. 

In den hoogen ouderdom van 
bijna 81 jaar is hed^n over
leden onze Oud-Ouderling 

F. A. Middelkoop. 
Vele jaren heeft hij de kerk 

hier als Opziener gediend en 
was als zoodanig bij menigeen 
geliefd 

Mocht hij enkele weken voor 
zijn heengaan nog getuigen van 
de onverai.derlijke trouwe zijns 
Gods, thans is hij verlost van 
een lichaam der zonde en des 
doods en is hij ingegaan in de 
ruste, die er overblijft voor al 
het erfdeel des Heeren. 

Namens den KetkeiaaJ, 
Ds. A. MULDER, Praeses. 
1). VAN DER VALK, Sciiba. 
SCHOONHEWOEED, 
17 Jan 1900. 

Heden ontsliep, zacht en kalm 
in zijn Heere en Heiland, onze 
geliefde Herder en Leeraar 

Ds. R. H. VOS, 
in leven predikant bij deGei-'f 
kerk te Veendam, in den leeftijd 
van ruim 60 jaren. Veel ver
liezen wij in hem, die 19 jaren 
lang de gemeente diende; doch 
wij wenschen Gode te zwijgen. 
Sterke de Heere ons en zijn 
dierbare betrekkingen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. BOITEN, Praeses. 
H. DRKNTH, Scriba. 

VEENDAM, 
31 Dec. '99. 

Heden overleed, zacht en 
kalm, in haren Heer en Heiland, 
onze geliefde Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder 

MARTFIA PIETERS BAKKER, 
in den ouderdom van 87 jaren 
eu 3 maanden, sedert 1864 
Weduwe van wijlen IPE PIETERS 
TOPPEN. 

Uit aller naam, 
JOH. TOPPEN. 

GARHELSWEER, 
19 Jan. 1900. 
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in zijn Heere en Heiland, onze 
waarde Broeder 

KLAAS PILON, 
in den gezegenden ouderdom 
van bijna 83 jaar. 

Vele jaren heeft hij de kerk 
alhier gediend, eerst als Diaken 
daarna als Ouderling. 

Thans is hij verlost van een 
zwak lichaam en ingegaan in 
de ruste, die er overblijft voor 
al het volk van God. Zijne na
gedachtenis zij ons tot zegening. 

Namens den Kerkeraad der 
Geref. kerft te Stedum, 

Ds. .1. I1UIZENGA, Praeses. 
STEDUM, 

19 .Januari 1900. 
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Hedenmorgen overleed, in de 
hope des (euwigen leven?, onze 
geliefde Broeder 

LEENDERT VAN BBEUGEL, 
in den ouderdon van 85 jaren. 

Langen tijd diende hij mtt 
zijne eigenaardige gaven de ge
meente als Ouderling. 

Nu rust bij volkomen van 
zijn arbeid en geniet het loon 
des rechtvaardigen. 

De Kerkeraad der Geref kerk, 
.T. A. GOEDBLOED, Praeses. 
W. H. VAN HELDEN, Sc'iba. 

NIEUWEN DIJK, 
23 Jan. 1900. 

Het behaagde den Heere van 
leven en dood uit ons midlen 
weg ts nemen ons medelid 

IJEIX DE BOER, 
in den ouderdom van 19 jaren. 
Den 18en Januari 11 vond hij 
zijn graf in de golven. Trooste 
de 11 eere zijne bedroefde betrek
kingen en zij dit plotseling 
sterven voor ons een ernstige 
wekstem ten leven. 

Namens de Ger. Jongrlings-
ier. » De Jonge Samuël", 

,1. SNOEK, Pres. 
J. H. VAN DOORN, Sier. 

UKK, 
23 Jan 1900. 

MLen fats. pers. van de Ger G. 
origeh. m. 1. buiten werkzaamheden, 
ssag such gaarne weder 

in een positie geplaatst. 
Van z. g getuige voorzi'n en des-

verlangd borg kunnende stellen. 
Brieven onder il o. M aan d> u Boekh. 

ZALSMAN te KAMPEN. 

T gen t Wtei a s wordt aan de 
Geref. MSeivaarschool te WIN
TERSWIJK eene 

HOOFDONDERWIJZERES 
gevraagd, lid eener Geref. keik, 
liefst gediplomeerd. 

bollicita'iën met vollediuvinlichtingen 
voor of op M5 Vebr. U s. aan den 
beer. der commissie. 

BERN. J. ANDIHESSEN. 

Gecomnrittterden van den Kerkeraad 
der Gereformeerde keik te ROTTERDAM A 
maken bekend, dat van de Lecning 
ISSfi zijn iii(£< Inoi de Nommers 
51, 75, 107, 226, 234, en dat de 
betaling hiervan, evenals van de coupons 
dier leening, zal plaats hebben in de 
uiaand I7 e IJ r li a r i, el ken JM ;i a u «I ;i g 
avond van 8—10 ure, in de groote 
kerkeraadskamer aan de Raampoort
straat. 

Namens den Kerkeraad, 
DE GECOMMITTEERDEN. 

4°|0 ÜELDLEENING 
»W K L I» W IJl R". 

Door de vele aanvragen om pli atsing 
in een onzer uesticntf-n neelt onze 
Vereen i inner weder een nieuwe 4 
geldleening a f 250000,— uitge
geven, verdeeld in stukken van flOOO,—, 
f 500,—, en f ÏOO,—. 

1 ii het b^gin van Jbebruan zal het 
Rpsfiinr ninpfpn hpü lissen nf wii 
uitbreiding zullen overgaan, hetwelk 
alleen zal afhangen van de omstandig
heid of er voldoende in deze jieidleeninp-
is deelgenomen. 

Met aandrang wordt een ieder uit-
genoodigd deel te n<men in deze geld-
leei incr. betzii door nu reeds de storting O 7 •' Ö 
te doen plaats hebben, hetzij door toe
zegging op een nader aan te geven 
datum aan den Algemeenen Penning
meester : 

S. Baron van HEEMSTRA. 
AMSTERDAM, 23 Jan. 1900. 

Keizersgracht No. 647. 

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van: 
F R .  O E H N I N G E E ,  

Geschiedenis van het Christendom 
bericht mij heden, dat er nu 30,000 exempl. van dit boek geplaatst zijn 
In korten tyd dus een enorm succes, en ook te verwachten van een boek 
als dit is. 

De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr. 
H. BAVJNCK, Dr A. J. TH JONKER, DS. L. LINDWEHS, Dr. fl.M. VAN NES. 
Redactie: [let Oosten, de Nedmlnnder, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref. 
Kerk, Jongelingsbode enz enz. enz. 

Prijs van dit kostelijke werk, m t 125 fraa'e platen versierd en van 
ruim 500 bladz. slechts f JMO in linnen en ƒ 3,1)0 in leder gebonden. 

Uitgave van J. M. BREUÉE Ie Rotterdam. 

ECHTPAAR 
zonder inwonende kinderen gevraat/d 
in het Christelijk gest cht" voor Krank
zinnigen »DENNENOORD" te ZÜID-
LAREN, om aan het hoofd vau een 
paviljoen te staan. Leeftijd beneden 
<45 jaar. Zich aan te meldan voor 
15 Februari 1900 bij den Ge-
neesh. directeur 

DR. SCHUDRMANS STEKHOVEN. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een xeer 
groote 

AIMSIllUAMCIIIi yCIIH, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te beviagen onder motto 
„MM elios" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
mei of ssonder firma bedrukt, 
worden dagelijks franco verzonden 
voor f 2,25 per MOOO, door 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij GEZ. 

MEERBURG te HEUSDEN een Maand
blad lut betoidcring van liet rcckie lezen 
en ondeizoeken urn (iods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 80. met omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof. 
L. LINDEBOOM No. 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eersttn jaargang 
gratis. Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van iuteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

GOEDE BOEKEN 
voor veel verminderden prijs. 

FUNCKE, 1'aulus te water 
eu te land, gebonden f 3,— thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd enZiele-
vrede, gebonden f 3,— thans - 1,90 

FRANCKEN, Kern der Christ. 
leer, gebonden . . - 1 ;30 

JAMES, Geschenk van een 
Christ vad< r aan zijne opwas
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, Het Huisgezin. Be
stuur eu vermaningen aan al O 
deszelfs leden, f 3,60 thans - 1,80 

JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
verlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
Officiëele stukken betreffende 
den uitgang uit het Ned. Herv. 
Kerkgenootschap, f5.— - 3,— 

BOSl'ON, Vier-vou ligeu 
staat, f 2.— ... - 1,— 

v. VELZEN, Feeststoffen, 
f 1.75 ..... i,_ 

JAC0B O KOENE WEGEN, 
Lofzaugen Israëls . . .—^45 

BEECIIER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden .... - 2,50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt: 

Het Döctorenambt. 
K l i D I J  

bij de overdracht van 
het Bectoraat aan de Theol. 

üchool te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOK 
Ur. II. 1UVI1CH, 

Mmrijs 90 ct. 
Alle Boekh nemen bestellingen aan, 

en 11a ontvangst vau het bediag wordt 
het jranco verzonden. 

O  P  R U I M I N G .  
1. H. E. DOSKER: Levensschets 

van Ds. A. C. van Raalte. Een mau 
krachtig in woorden en werken. Een 
der vaders van de Scheiding in Neder
land en Stichter van de llollandsehe 
Kolonie in den Sta-it Michigan, Noord-
Amerika. Uit oorspr. bronnen bewerkt 
(geb) prijs f 2,75 thans . f 1,— 

2. C. v. PROOSDIJ: Theodorus 
Beza. Medearbeider en opvolger va') 
Calvijn. Met portret en 5 Emblema's 
Prijs f 2,40 thans . . f 1,— 

3. Mr. L. W. KEUCHENIUS: 
Prikkelen en nagelen; met portret. 
Prijs f 0,75 thans . . f 0,40 

4. S. VAN VELZEN: Avondsteui-
men, met portret. Prijs f 1, - thans f 0,50 

Zij die de 4 bovenstaande we.ken 
bestellen, ontvangen er gratis bij 
1 ex. van het Gedenkboek, uit
gegeven bij gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van »de Standaard" 
1 April 1897. 

Na inzending van postwissel volgt 
franco toezending door JOH T. DE 
LANGE, boekhandelaar te ERMELOO. 

W I E  
5 stuivers postzegels zendt aan 

ZALSMAN te Kampen, ontvangt daar
voor per omgaande post franco 

EEN BOEKJE, 
waarin tal van goede recepten door 
een Veearts, voor ziekten van 
paarden, 

koeien 
en varkens. 

Is verschenen bij J H. BOS te KAMPEN: 

Het 'Jolsloyï-sme 
EN 

de leer van het niet-wederstaan 
TIOOR 

G. WISSE Jr., 
Predikant te Gouda. 

• BO bladz. prijs J' 0,75. 

Vrijo Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de V'ereeniging: 
Aan dontriliiiAien : 
Door den heer T. van der Biink te 

Renkum f 23,50; door den heer T. Kuiper 
l)z te Hilversum, uit Anknveen f 5,50; 
door Ds. H. van Dijk te Gaast 1 46,50 ; 
door den heer A. W. de L euw Jr. te 
Scboonrewoerd f 70; door den heer P. van 
L 0.1 At. te G^a tmeer f 52; door den 
he r G. v. Waa bergen te Alijnsheerenland 
t 9 44'/j ; dour den heer P. van Reenen 
f 118,50 ; d ior het Locaal comité te Har-
deiwijk uit Haiderwjjk f' 58; uit Bimelo 
f 40 ; uit Nunspeet f 3,50 ; door den heer 
J Di' jei hoist te Strijen le stoiting f80; 
vau den heer I). Lam te Nieuvweeo f2,50; 
door Ds. G. Boekenoogen te St. Anna 
f 4,50; door d n heer J. H. Pen te Wete
ring f 10,50 ; door den heer J. van der 
Waals ts Nijkerk a/d V. f 204. 

Aan (Joilecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kerk te Sobe-und* f 6,70 • 
van idem te Scbeveniug.-n B f 17,50; van 
idem te Bedum B f 9,38; nagift f 0,62, 
fa nen i 10. 

Aan Schenkingen: 
Door den heer A. de Visser te Grjjps-

keike, gevonden in do kcrkcolleute f2,50; 
door Di. W. H Gispen te Amsterdam, 
(voor de Ttatol. Pac) van *een dankbaren 
hz*r van Bazuin en Heraut" f 5: door 
Ds. H. W. van Loou f 25. 

Voor de Medische Faciliteit: 
Door Mej Miedema te Sneek, 2e half

jaar f 9,721/2; do^r Ds. P. Drost te Vlaar-
dingen, gevonden in de collecte van kerk 
B i 2,50. 

Voor het Studiefonds: 
Doir Mej. Miedema te Sneek, 2e half

jaar f 9,72'/2 ; door den heer Johs. Krap 
te 's-Gravenha^e 5^e storting der Ver. 
voor h9t studiefonds te 's-Gravenbage f 100. 

Voor de Bibliotheek : 
Van den Bibliothecaris der Gem. Uni-

veisiteit van Amsterdam: 
(Jatalogas der baudsshriften verzamelin»-

Diede richs. 
Van den schrijver: Stellingen, te ver

dedigen door A. ter Weele. 
Van het Dep. v. Onderwijs der Z.-Afrik. 

Republiek : Verslagen van den staat van 
onderwijs enz. over 1898. 

Van den schrijver: (Jalvijns invlo.d enz. 
door Dr. F. L. Rntgers. 

Van Dr. A. G. Honig : Reitsma en v. 
Veen, Acta der Prov. en Part. Synode, 
8e Deel. 

S. J. SEEFAT, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht eu veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) Mo. 5 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
(Ten vwordeele van de Theologische School te Kampen.) 

.-3?.,*. TT .  1 _ T7 •• I L, T? i ,  • 1AAA ï^agg. I : 4, 3# t)et üoar ulie&en tnel be nib/bar gt) tooont 
3oil II . la, T&laaet be üa$um . V riJCuig Z C6DrU(irl 1900» m uU,c getudfbc fjur,en, en saï bit t)ij# taae^t jjjn ï 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ 1.75, Abonnementen buiten liet Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 121 0  ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. RH. ZALSfVIAIM, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. 
Binneulandsche Ruilbladen, Intezer.den Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, 1)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

w. n.z 
Gelijjk hierboven vermeld $(»»<, 

zende men K<ii>f)laden, lutezeiiden 
stukken en Itecensie-werken aan 
den Hoo fd-Redacteur: Itr. BH. 
BAVlitii. 

Kerknieuws, Onlfapigsien enz. 
naii aiir. t . VEu Stier. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
CUI/EMBORG, 26 Jan 1900. Héden werd onze gemeente 

verblijd door het 'be richt, dat* onzê beroepen Herder en 
Lee raar, Ds. D. Koffijberg van Barneveld, met vrijmoedigheid 
die roeping aanvaardde 

Namens dén Kerkeraad, 
JOHS v. D. BFKG, Scriba. 

KAiTWIJK' A/D RIJN, 29 Jan. 190,0; J.l. Zaterdag ont
vingen we van Ds. S. O. Los bericht, dat ZEw. voor onze 
roeping bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
\V. VOOYS, Scriba. 

GROOTEGAST, 1 Febr. 1900. Het adres vaü den kerke
raad is voortaan aan den Wel eer w. heer Ds. B. v. d. Werff. 
Nog brengt de kerkeraad zijn hartelijken dank aan den Con
sulent, den Weleerw. heer Ds M. Meindertsma van Oldckerk, 
en aan alle predikanten, candidaten en studenten, die tijdens 
de vacture hunne diensten aan de gemeente hebben bewezen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. DE VRIES, Scriba. 

's-GRAVEMOER, 16 Jan. 1900. De Geref. kerk 
te dezer plaatse had het voorrecht haar vijftig-jarig 
bestaan in een bid- en dank uur te herdenken. Bij 

O f f ' i c i ë e l é  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
geachte Consulent, de Weleerw. heer I)s. S. Datema 
van V rijhoeve-Cappelle, met te laten zingen Ps. 103 : 1. 
ZEw. had tot tekstwoorden Ps. 48 : 10 en gaf eerst 
een historisch overzicht van het ontstaan en den 
voortgang der gemeente, welken strijd zij doorleefd 
had, e'n hoe ook geschud, stond , ze nog als gemeente 
tot op dezen dag. Hij Wees er verder op om toch 
Gods weldaden niet te. vergeten. Onder het zingen 
van Ps. 77 : 7, trad als tweede spreker op Ds. C. 
Liiideboom van Sprang, met de woorden uit Deut. 
S-: 2. In schoone woorden schetste ZEw. het 
verblijf van de kinderen Isrfiëls in de woestijn, als 
beeld van de strijdende kerk op aarde, en wees op 
de belofte Gods aan zijn volk, als men in den weg 
van zijne geboden wandelt. Onder het zingen van 
Ps. 118 v fii trad als derde sprek-r op Ds. Binnema 
van Tilburg, met een woord naar Nehemia en zijrr 

. terugkeer nit Babel, de gemeente wijzende op hare 
roeping 'in dezen. Na dank- en smeekgebed en het :  

zingen van Ps. 118 : 6 eindigde deze samenkomst. 
Gode alleen de eer ! 

Namens den Kerkeraad, 

R. BORSTLAP, Scriba. 

CLASSES. 
Classis Harderwijk. 

Vergadering op Donderdag 8 Febr. 1900, 's mor
gens il uur (voormalige Chr. Geref. kerk). 

Het Agendum bevat o. a. : 
De kerkeraad der Geref. kerk te Harderwijk geeft 

de Classis in overweging, om den Cl. Zendinysdag I 

dit jaar, bij wijze van proef, in den zomer te houden 
bij voorkeur D. V. op den ?en Pinksterdag. 

Namens de roepende kerk te Wezep, 
C. M. W. PLET, Praeses. 
K. GROEN, Scriba. 

Classis Gouda. 
Class. Verg. der Geref. kerken in de Classis Gouda 

13 Febr. 1900 ten 9'/2 unr Noorderkerk te Gouda. 
Onder 't Agendum komt voor: 
Van Niémverkerk a d IJssel „Volkstelling." 
Van Schoonhoven B en Willige-Langerak „Gesalari-

ëerde agenten." 
Be roepende kerk van Willige - La ut/erak, 

Namens liaar, 
J. RIJNEVELD. 

ONTVANGSTEN. 
Voor (l*t \Vi 1 !>. 

Sedert de laatste opgave ontvangen van de Geref. kerk te 
Wirduin f 1,50, Groningen A f 10, Oostwolde Oldambt f2,50, 
Kampen f 12,35. 

Voor bovengenoemde giften zeggen wij de kerken hartelijk 
dank, in de stille verwachting en hope levende, dat de Heere 
nog vele harten en beurzen moge openen, opdat ook onze 
zwakke gemeente ruimschoots in de weldaden des Heeren moge 
juichen. 

L. ERI!>GA, Scriba. 
De V'ilp, 29 Jan. 1900. 

Voor <le ÜvaogcliMutio in <ie 
Prov. Groniii{f(>ii. 

Coll. v'd gem. Groningen B f 26,56 
Door Ds. Oegema, gilt gev i h. kerkzakje te Wil-

d e r v a n k  . . . . . .  2 , 5 0  
Van de Vereen, „de Zendingszaak'' uitgaande v/d 

Geref. Jongelings-Vereen. „Timotheüs" te Mid-

d e l s t u m  . . . . . .  1 0 ,  
P. PosTBM.l, Pexningm. 

Warfum, 29 Jan. 1900. 

Prov. lias voor Hulpbeliooycn<le 
kei 'Ucu in Ovoi-ysel. 

Van Ommen, na aftrek v. onk. . . f 9,95 
De Penningmeester, 

ScjtKPS, V. D. M. 
Deventer, 29 Jan. 1900. 

Voor* «Ie Theologische Mcliool 
Musselkanaal (S. C.) f 19,50 Garijp (G Dec) f 0,425 

Beetgum (S. (J.) - 8,I45 Britsum „ - 7,32s 

Wirdum (6 Dec.) - 8,875 Hijum ,, . 2,325 

Marrum „ - 5,536 Bergum „ - 2,50 
Suawoude „ - 10.95 Hallum , - 15,— 
St.-Jacobi-Parochie 

(6 Dec.) - 2,375 

De Penningmeester 
Zwolle, 27 Jan 1900. van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. OK. H. FRANSSEN. 

VOOI- il<- Zoii(liii|£ ouder «Ie •loden. 
Met hartelijken dank werd door mij ontvangen : 

Van J G. v. d. Hoogt zijnde door P. Smit te 
Schokland verzameld onder de ingevroren schippers f 2,— 

Van 1). Dresselhuis te Drieborg . . - 2, 
Van de Mannenvereen. „Zaait aan alle wateren" te 

F r a n e k e r  . . . . . .  2 , 5 0  
Van Mej. T. Bonnema te Middelstum namens de 

Centsvereeniging van de Meisjesvereen. aldaar - 12,50 
Door Ds. Kropveld van D. v. d. Nieuwegi.issen te 

Rotterdam .... - 15, 
Van Ds. J. J. Koopmans te ltoekanje . - 2,50 
Van idem voor laten lezen van de Standaard - 1,— 
Door O. J. Sangers te Oosterend van de Zendings-

•vereen. . , - 2 
Onder aanbeveling, 

Rotterdam, N. Koops, 
26 Jan. 1900. Oost-Molenstraat 5. 

KENNIS EN LEVEN. 
III. 

Gelijk in God, zoo zijn kennis en 
leven ook in Christus één. De Vader 
gaf den Zoon, het leven te hebben 
in zichzelven ; en deze Zoon heet ook 
de Logos, het Woord, dat in den 

eginne bij God en zelf God was, 
Joh. 1 ; i. 

Johannes onderscheidt zich terstond 
van de andere Evangelisten daarin, 
dat hij zijii Evangelie niet aanvangt 
toet de menschelijke geboorte van 
Jezus, maar tot de eeuwigheid op
klimt. Hij gewaagt niet van Jozef 
en Maria, van stal en kribbe, van 
Herders en wijzen, van Bethlehem 
en Nazaroth. Maar hij stijgt tot het 
begin van alle dingen op en legt in 
de diepten der eeuwigheid de grond
slagen van zijn Evangelie. 

Christus toch werd niet eerst de 
openbaring Gods, toen Hij op aarde 
verscheen, maar Hij was het eeuwig-
lijk ; in den beginne was Hij reeds 
het Woord, dat bij God en zelf God 
was. Daarom noemt Johannes Hem 
°°k het Woord Gods. Alle woord is 
uiting van gedachte, openbaring van 
een verborgen, innerlijk, persoonlijk 
leven. Het wezen eens menschen 
blijft ons onbekend, zoolang het niet 
in het woord.zich voor ons ontsluit; 
m het woord deelt iemand zijn leven, 
zijn ziel, zijne persoonlijkheid aan 
ons mede; en daarom is het woord 
te machtiger, naarmate een mensch 
er zichzelven in geeft. 

Zoo was en is Christus van eeuwig
heid het Woord Gods. In Hem wordt 
het Goddelijk wezen openbaar, want 
üe Vader deelt in Hem zijn leven 
mede, spreekt in Hem de gansche 
volheid zijner gedachten uit, straalt 
in Hem al zijne deugden en vol
maaktheden af. Woord en leven zijn 
in Hem één; Hij is God uitgesproken 

en God gegeven; God zich open
barende en God zich meêdeelende. 
Hij is de middelaar, de eenige en 
en eeuwige middelaar, door wien God 
zijne kennis en zijn leven ons schenkt. 
De generatie is grondslag van alle 
revelatie, in schepping en herschep
ping beide. 

In de eerste plaats is de Zoon de 
middelaar der schepping in het ge
meen. Door Hem als het Woord, 
den Logos, werden alle dingen ; en 
zonder Hem werd zelfs niet één ding, 
dat en wat het geworden is. Alle 
dingen in hemel en op aarde, beide 
zienlijke en onzienlijke werden door, 
in en tot Hem geschapen, en hebben 
in Hem hun bestand en vastigheid, hun 
eenheid en systeem. Alles berust 
daarom op gedachte en heeft een 
logisch bestaan. Er ligt aan de schep
ping geen eeuwige, donkere, onbe
grijpelijke stof ten grondslag. Zij 
heeft zich niet allengs door eigen 
kracht uit onbewuste, donkere stof 
tot de hoogten des lichts en des le
vens opgeheven. Maar van den be
ginne aan stond zij in het licht van 
het Woord. Zij ligt naakt en open 
voor Gods alziend oog en wordt door 
Hem tot op den bodem doorschouwd. 
Zoover zij bestaat, is zij kenbaar. 
De grenzen van het kenbare vallen 
met die van het zijnde saam. Voor 
het agnosticisme is er daarom geen 
plaats. Waar het weten ophoudt, 
vangt de kennis des geloofs aan. Door 
het geloof verstaan wij, dat de wereld 
daartoe door het woord Gods toebe
reid is, opdat het niet alzoo wezen 
zou, dat de zienlijke dingen ontston
den uit dingen, die onder de oogen 
verschijnen. 

Maar veel nauwer dan de band 
aan de schepping in het algemeen, 
is die, welke het Woord aan de men
schen verbindt. In den Logos was 
leven, leven van allerlei aard en van 

allerlei schepselen. Immers was Hem 
door God gegeven, het leven te heb
ben in zichzelven. Uit en door Hem 
zijn ook de menschen het leven deel
achtig. Maar bij deze moet het 
leven zich verheffen tot licht. Dat 
is mogelijk, omdat Hij, in wien de 
volheid des levens is, ook is het 
eeuwige, oneindige Woord. En het 
leven, dat uit Hem den menschen 
geschonken wordt, is van dien aard, 
dat het hun licht tevens is. 

Licht is in het Evangelie van Jo
hannes een beeld, niet zoozeer van 
gerechtigheid en zaligheid, als wel 
van kennis en waarheid. Het licht 
schijnt, 1 : 5, verlicht, 1 : 9; en wordt 
gehaat door degenen, die kwaad doen, 
wijl hunne werken erdoor openbaar 
worden, 3 : 19—2L Het leven, dat 
voor menschen in den Logos is, is 
het middel tot hunne verlichting, de 
bron van hun kennis. Wijl Hij liet 
Woord, de Logos is, in wien God 
zijne gedachten uitspreekt en door 
wien alle dingen geschapen zijn, is 
er voor menschen geen kennis, dan 
door gemeenschap aan het Woord. 

Dat geldt zeer zeker bovenal van 
de kennisse Gods. Maar het heeft 
toch gansch in het algemeen op alle 
kennis betrekking, welke de mensch 
deelachtig is of worden kan. Het 
leven van den Logos is het licht der 
menschen op alle gebied van kennis 
en wetenschap. Door den Logos is 
er logos, gedachte, in alle gescha
pene dingen; door Hem is er ook 
logos, gedachte, in den mensch. 
De samenstemming en verwantschap 
tusschen de rede in den mensch en 
de gedachte in de dingen is door 
Hem gelegd en heeft in Hem haar 
bestand. Het is het licht van den 
Logos, dat in den mensch en in de 
wereld schijnt, en, indien het in deze 
beide samenvalt, den mensch tot ken
nis brengt 

Indien dat echter reeds in het al
gemeen van alle kennis geldt, dan 
toch bovenal van de kennis, welke 
de mensch aangaande God bezit en 
verkrijgen kan. Op dit gebied in
zonderheid is het leven van denarene, O " 
die het Woord Gods is, het licht der 
menschen. Want in Hem heeft God 
zichzelf uitgesproken en zichzelf ge
geven, zijne oneindige kennis en zijn 
oneindig leven medegedeeld. En daar
om is er in menschen geen kennis, hoe 
gering ook, van het Goddelijk wezen, 
dan docr het Woord, dat in den be
ginne bij God en zelf God was. 

Dit was het geval, ook toen de 
mensch nog niet gezondigd had. Maar 
het geldt nu in verdubbelde mate, 
wijl de mensch door de zonde het 
licht en het leven verloor en aan de 
duisternis en den dood werd over
gegeven. Nu was het niet genoeg, 
dat het licht des Woörds scheen in 
de duisternis, want de duisternis be
greep het niet. Nu moest het op 
aarde neerdalen en vleesch worden 
in Christus. 

En dat is geschied. Het Woord is 
vleesch geworden en heeft onder ons 
gewoond. Tweeërlei taak kwam 
Christus daarom op aarde vervullen : 
den Vader verklaren en het eeuwige 
leven schenken. Het licht is in Hem 
geworden tot waarheid en het leven 
tot genade. Beide hebben daardoor 
tegenover de zonde met haar duis
ternis en dood een antithetisch ka
rakter aangenomen, opdat de mensch 
ze samen weer door het geloot deel
achtig zou kunnen worden. 

BAVINCK. 

D A R W I N I S M E  

EN 

T E L E O L O G I E .  
Van de hand van Prof. David Macdill 

is korten tijd geleden eene studie ver

schenen, die ook hier te lande de aan
dacht verdient. 

Prof. Macdill is hoogleeraar aan de 
Theol. School te Xenia, in den Staat 
Ohio, North-America; geeft daar college 
in Apologetiek, Kerkgeschiedenis en 
Keikrecht en leidt met drie ambtgenoo-
ten (Moorehead, Irons en Kyle) predi
kanten op voor de United Presbyterian 
Church in Amerika; dezelfde kerk, welke 
onderhandelingen over vereeniging aan
knoopte met de Hollandsche Christ. 
Gereformeerde kerk in dat land. 

Het werk van Prof. Macdill is geti
teld : Common Sense and. Logic applied 
to Darwinism and Teleology, verscheen 
bij Marshall and Beveridge te Xenia in 
1S99, en is 194 bladzijden groot. 

De Schrijver stond reeds door andere 
werken: The Bible a miracle, The 
mosaic aathorship of the Pentateuch, 
Modern Pre millennialism dvscussed, in 
geloovige kringen als een beslist belijder 
van Gods Woord en als een man van 
degelijke wetenschap bekend. 

Het jongste werk, dat van zijne 
hand verscheen, handhaaft ten volle 
dezen naam des Schrijvers en werd van 
verschillende zijden zeer gunstig ont
vangen. 

Het kenmerkt zich in de eerste plaats 
door rijke belezenheid. De Schrijver ia 
van het Darwinisme volkomen op de 
hoogte. Hij beschrijft het niet aan de 
hai:d van anderen, maar heeft het zelf uit 
de eigen werken der voorstanders bestu
deerd. Eene gansche reeks van schrijvers 
haalt hij aan, om zijne beweringen aan
gaande het Darwinisme te staven. 

Daardoor is Prof. Macdill in de tweede 
plaats geheel zakelijk en objectief. Hij 
dringt den Darwinisten geen enkele leer 
op, welko zij niet zei ven open en dui
delijk hebben uitgesproken. De argu
menten, welke voor hun stelsel worden 
bijgebracht, geeft hij met de eigen woor
den der Darwinisten weer. In alles 
volgt hij hen op den voet. 

En eindelijk brengt hij tegen heel dit 
stelsel zulke gewichtige bezwaren in van 
Schriftuurlijken, historischen, palaeon-
tologischen aard enz., dat de onhoud
baarheid er duidelijk van in liet licht 
wordt gesteld. Ook volgens dit boek 
zijn de dagen van het Darwinisme in 
eigenlijken zin geteld. 



Alleen aan het slot stelt de Schrijver 
eene vraag, waarvoor na de degelijke 
weerlegging van het Darwinisme eigen
lijk geen plaats meer is. Als toch de 
hypothese van Darwin onhoudbaar is 
gebleken, is het onnut, met Prof. Macdill 
nog te vragen: What, if Darwinism 
should prove to be true ? Dat is van 
het goede te veel. Ook al zegt de 
Schrijver, dat de menschen in dat geval 
toch aan God; aan schepping en voor
zienigheid, aan Bijbel en Teleologie zou
den blijven gëlooven, feitelijk is zulk 
eene bewering aan het slot geen ver
sterking maar verzwakking van de ar
gumenten, die er te voren tegen inge-, 
bracht zijn. 

Maar behoudens deze en enkele be 
denkingen, die meer de détails betreffen, 
bevelen wij dit boek van Prof. Macdill 
van harte aan allen aan, die zich op de 
hoogte willen stellen van het Darwi
nisme en van wat er op Christelijk 
standpunt tegen ingebracht kan worden. 

Soms zouden wij in onze kerken gaan 
denken, dat er geen andere belangrijke 
onderwerpen waren, dan van dogma-
tischen en kèrkrechtelijken aard. En 
zie, rondom ons is er leven en beweging 
op alle terrein. Br is in onze belijdenis, 
er is in heel het Christendom niets, dat 
niet op de heftigste wijze bestreden 
wordt. De vijand staat gewapend tegen
over ons aan alle zijden. En menig
maal ontbreekt het ons aan kennis 
zoowel van de aanvallen, aan welke wij 
bloot staan, als van de wijze, waarop 
wij ons te verdedigen hebben-

Op één punt kan Prof. Macdill ons 
beter inlichten. Hij kent het Darwinisme 
in zijne sterkte en in zijne zwakheid. 
Onwillekeurig doet hij denken aan de 
uitnemende studiën, die indertijd door 
Br. W. H. Nieuwhuis, leeraar thans aan 
het Gereformeerd gymnasium alhier, over 
Darwin en het Darwinisme geleverd 
werden in de Vrije Kerk van het jaar 
1883, en die nog de kennisneming 
overwaard zijn. 

ONTNUCHTERING. 
In de Kroniek van het Gereformeerd 

Jongélingsbiad las men dezer dagen het 
volgende : 

Over het werk van Ds. van Proosdij : 
Theódorus Beza, medearbeider en opvolger van 
Calvijn, schreef Be Iïeraut indertijd : 

ii Dit is nu eens goede lectuur voor onze 
Jonqelingsvereeningen." 

Een dergelijk getuigenis echter kan nu juist 
niet wórden gegeven van Professor Rut-
gers' thans verschenen studie : Calvijn s 
Invloed op de Reformatie in de Nederlanden. 

Dit ligt trouwens in den aard der zaak. 
Ds. van Proosdij is populair schrijver. 
Df. Rutgers is man van de wetenschap. 
Gevolg waarvan zijn moet, dat het werk 

van den eerste een leesboek voor het 
groote publiek werd, terwijl de lezing van 
Professor Rutgers' studie beperkt zal blij
ven binnen enger kring. 

Of dit laatste dan toch niet erg jam
mer is ? 

Bekommer u daarover niet: De ééne 
studie van Professor Rutgers biedt stof te 
over voor minstens vijftig populaire wer
ken ten bate ook, der Jongelings-veree-
ningen. 

Indien Ds. van Proosdij zich een 
oogenblik aan den zoeten waan mocht 
hebben overgegeven, dat hij met zijn 
Theodorus Beza een studiewerk had ge
leverd, dan . is hij door deze critiek, 
evenals door die op zijne Calvijn-lezing 
ten vorigen jare, daarvan thans zeker 
voorgoed genezen. 

Een populair schrijver moge hij zijn ; 
maar op den naam van wetenschappelijk 
man make hij geen aanspraak — zoo 
verkondigt bet Gereformeerd Jongelings
blad. 

Gelooft men niet, dat zoodanige be
oordeeling den lust tot studie, die er in 
onze predikanten aanwezig mocht zijn, 
in plaats van dien cp te wekken, in de 
geboorte verstikt ? 

OUDE LIEFDE ROEST NIET. 
Het besluit der Groninger Synode 

inzake de Theol. School is blijkbaar bij 
de kerken over het algemeen in goede 
aarde gevallen. 

Yan de zijde van B is men blijde, 
wijl de ,,aanval" op de Vrije Universi
teit is afgeslagen, en men, zoolang veree-
niging van de beide opleidingsscholen 
toeft, tot handhaving van de Theol. 
School zedelijk verplicht en ook gaarne 
bereid is. 

En van den kant van A is men ver
heugd, wijl de Theol. School bevestigd 
is en aan de onzekerheid van haar be
staan een einde is gemaakt 

Met de financiën der School gaat het 
daarom een goeden gang. 

Bijzonder groote giften kwamen, op 
een paar uitzonderingen na, wel niet 
in; doch zeer vele kerken beantwoord
den de circulaire der Synode met eene 
goede collecte. En het dreigend tekort 
werd langzamerhand gedekt. 

Aan de kerken daarom een hartelijk 
woord van dank voor de vriendelijke 
wijze, waarop zij de Synodale circulaire 
ontvangen en in de behoeften der School 
voorzien hebben. 

j Maar natuurlijk, met die ééne maal 
zijn wij er niet. Het tekort moge ge
dekt zijn ; er moet gezorgd worden, dat 
er ook in de toekomst geen tekort meer 
komt of komen kan. 

En dat kan best, als ieder het zijne 
doet. Yoor een getal van ruim 600 
kerken is de last der Theol. School 
waarlijk niet te zwaar. 

Ten eerste zijn er nog onderscheidene 
kerken, die aan het verzoek der Synode, 
tot hst houden eener extra-collecte, nog 
niet hebben voldaan. 

Ten tweede besloot de Synode, dat 
de Theol. School thans jaarlijks weer 
twee afzonderlijke collecten ontvangen 
zou, gelijk zij die vroeger genoot. 

En ten derde drong de Synode erop 
aan, dat de Kerkeraden of Classes in de 
verschillende kerken Correspondenten 
zouden aanstellen, die het aantal jaar-
lijksche contribuanten en contributies 
trachten te vermeerderen. 

Als er op die manier gewerkt wordt, 
is er niet de minste vrees voor, dat de 
Theol. School niet van haar financiëele 
zorgen ontheven zal worden. 

De krachtige hand, die hier en daar 
aan den ploeg wordt geslagen, wijst op 
heileefde belangstelling en is onderpand 
van een betere toekomst. 

Zij er daarom allerwegen moed, veer
kracht, vertrouwen ook bij dezen arbeid 
voor Gods Koninkrijk ; en gebiede de 
Heeie er zijnen onmisbaren zegen over! 

BAVINCK. 

ZKLFVEICIIRKHLIJIHIIC. 
„Daarom offert hij aan zijn garen cn 

rookt aan zijn net ' 
IIABAKUK 1 :  \6a 

(2e Vervolg.) 

Het karakter der zelfverheerlijking is 
misdadig. 

Zij is een leugen. 
Wat is er van onze waarde? 
Wat van ons toekomende eer? 
Wat beteekent ons werk? 
Welk recht hebben onze aanspra

k e n  ? .  .  .  
Zij is vermetel. 
Immers, zij vergeet onze afkomst; 
weêrstreeft de ontdekking, de poging 

om ons ivaar te maken voor God en 
voor ons zeiven; en 

steekt Jezus naar de kroon, Jezus, 
»die alles en in allen is,'' in wien 
de gelooVige alles bezit, zijn wijsheid, 
gerechtigheid en heiligheid, in wien 
hij volmaakt is, en aan wiens voeten 
neer te leggen de lof, de dank en de 
aanbidding zijn eeuwige levenstaak 
wezen zal. 

Zij is schijnheilig. 
In averechtsche Godsverbeerlijking, 

leert zij de waarheid. Beluister haar 
in het: de Heere heeft mij zoo diep 
ontdekt; Hij deed mij zoo trouw uit
komen voor zijn Naam; Hij gaf mij 
veel moed tegenover zijne vijanden; 
Hij deed mij nauwgezet wandelen; Hij 
gaf mij veel licht in zijn Woord; 
schonk mij veel bevinding; deed mij 
innig bidden, en zoo voorts. Terwijl 
het geloof den klemtoon op: de Heere 
laat vallen, drukt de zelfzucht op het 
woordje mij, en wordt het karakter der 
Farizeën openbaar ; »0 God ! ik dank 
u, dat ik niet ben gelijk de andere 
menschen, roovers, onrechtvaardigen, 
overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. 
Ik vast tweemaal ter week, ik geef 
tienden van alles wat ik bezit.'' 

Zij is verwoestend. 
Zij loochent onze bestemmiug. God 

schiep den inensch naar zijn beeld, 
opdat liij God zijnen Schepper recht 
kennen, Hem van harte liefhebben, en 
met Hem in de eeuwige zaligheid leven 
zoude, om Hem te lovën en te prij
zen." En van de geloovigen zegt de 
Heere: »Dit volk heb Ik Mij gefor
meerd, het zal mijnen lof vertellen." 

Zij ontsteelt Gods eer. 
Benadeelt den naaste. 
Zaait innerlijken wrevel. 
Kweekt Allerlei afgunst. 
Bedroeft den Heiligen Geest. 
Dat de geschiedenis spreke. Bileam, 

de man van gaven en eer, van allerlei 
tegenstrijdigheden ; de man van diepe 
Verzuchtingen en bange vrees, o zijne 
geschiedenis noopt tot de bede van Ps. 
139: »Doorgrond mij, o God! en 
ken mijn hart, beproef mij, en ken 
mijne gedachten. En zie, of' bij mij 
eene schadelijke weg zij, en leid mij 
op den eeuwigen weg." 

Saul, de man, die bij den aanvang 
zyner regeering zulk eene goede hope 
gaf, maar wiens ware aard werd ont
ketend, toen liet opgewonden volk zong: 
»Saul heeft zijne duizenden maar David 
heeft zijne tienduizenden verslagen;" 
en die, ten laatste als een vijand van 
God tegen Godsgezanten woedde, ten
einde raad naar Endor's tooveres ging, 
en in wanhoop de hand aan zijn eigen 
leven sloeg, Saul, zeg ik, is als een 
baken in zee. 

De Schrift heeft niet slechts de snoe
vende taal van Nebukadnezar bewaard : 
»Is dit niet het groote Babel, dat ik 
gebouwd heb tot een huis des konink
lijks, door de sterkte mijner macht, en 
ter eere mijner heerlijkheid ?" maar I 
verhaalt ons, hoe hij, met krankzinnig- i 

heid bezocht, meende in een beest te 
zijn veranderd en het gras des velds at. 

Judas' beeld rijst waarschuwend voor 
ons op. Judas, dorstende naar groot
heid des levens, een man van de wereld, 
ondernemend en gevat, die in hetaard-
sche rijk, dat naar zijne meening Jezus 
zou stichten, met eer en aanzien dacht 
bekleed te worden, en die licht geraakt 
en ij del, in zijn trots gekrenkt werd, 
toen de Heiland eene door hem ver
ongelijkte vrouw 'over haar liefde-ar
beid prees; Judas, die den Meester ver
ried, en ten slotte den dood der ver
twijfeling stierf. 

Maar ook lezen wij van David, die 
zich verhief op het getal zijner leger
benden, en wiens hart klopte van angst, 
toen hij het volk geteld had. Yan 
Hiskia, die met welgevallen zijne schat
ten toonde. Van Petrus, die steunende 
op zijn geloof en zijne liefde, meende, 
dat, wie ook Jezus verloochenen zou, 
zijne trouw was boven allen twijfel 
verheven. Van de discipelen, die om 
het meesterschap konden twisten, en 
Jezus het woord ontlokten : „Voorwaar 
zeg ik u : indien gij u niet verandert, 
en wordt gelijk de kinderkens, zoo 
zult gij in het Koninkrijk der hemelen 
geenszins ingaan." 

( Wordt vervolgd.) 
NOTTEN. 

me E»G:IB 
HEBLIGEÜV. 

VIL 

DAT WIJ ONZE GEESTE
LIJKE VOORGANGERS WAAR-

DEEREN MOETEN. 
Dat wij voor de bevordering van ons 

geestelijk leven de broederen niet wel 
missen kunnen, die in het geestelijke 
gerijpt zijn, behoeft geen betoog. Zij 
zijn de oogen en handen des lichaams; 
wie zou ontkennen, dat wij hunne voor
lichting en hunnen steun van noode 

:hebben. 
Er zijn zelfs zondaren, die hunne 

tegenwoordigheid op hoogen prijs stel
len, omdat zij hopen, dat God hen om 
hunnentwil sparen zal. Zij zijn den 
opperscbipper gelijk, die niet wilde, dat 
men Paulus dooden zou, wijl hij ge
loofde, dat de bemanning slechts om 
zijnentwil zou worden behouden. Ge
heel onjuist is hun oordeel niet. God 
draagt, ja, zegent wel degelijk de god-
deloozen om der rechtvaardigen wil. 
Zoolang Lot in Sodom was, kon de ver
dervende engel niets tegen Sodom 
doen; maar pas was Lot de stad uit, 
of het regende vuur van den hemel. 
Daarom zoeken de zondaren in tijd van 
nood het gezelschap der vromen, gelijk 
inert tijdens een ' oriweder naar een 
dak uitziet om er onder te schuilen. 

Dit mag ons wel tot beschaming .. . ° 
zijn, ingeval wij onze geestelijke vooiv 
mannen niet waardeeren. Wij handelen 
waarlijk tegen ons belang in, zoo wij 
ons aanstellen, als konden wij hen 
missen. Men zal misschien zeer vro
melijk zeggen, dat men aan zijn God 
genoeg heeft. Nu' ja, als God Daniël 
in een kuil doet dalen, waar hij in 
plaats van broeders leeuwen om zich 
heen heeft, maakt Hij alles goed met 
zichzelven. Maar wat Hij in buiten
gewone gevallen doet, mogen wij Hem 
niet tot regel stellen. ; Regel is het, 
dat God het eenë lid des lichaams 
door het andere sterkt, het zwakkere 
door het sterkere ;, zoo handhaaft Hij 
zijn wil, dat al de zijnen lichaamsge-
wijs in Christus saamverbonden zouden 
zijn ; zoo legt Hij tusschen al de zijnen 
een wederzijdschen- band van gevende 
en ontvangende liefde. Waarom geeft 
Hij aan sommigen meer dan aan anderen, 
meer genade' en gaven, meer wijsheid 
en ervaring? Is het niet om hen in 
de gelegenheid te stellen ons van 
dienste te zijn, en ons te prikkelen, 
om ons van hen te laten dienen ? Laat 
ons dan niet wijzer zijn dan God, door 
te eischen, dat Hij ons buiten tusschen-
koüist van onze broederen opbouwen 
zon. Hier zij Paulus ons ten voor
beeld. Deze toch bêgéèrde zeer de broe
deren van Rome'^" gemeente te zien, 
niet alleen om' hun éenige geestelijke 
gave mede te deelen, maar ook om 
mede vertroost te worden door het 
onderling geloof, Rom. 1 : 12. Vooral 
betaamt het hun, die in jaren1 of in ge
nade nog jong zijn, om zich aan de 
voeten der meergeoefenden neder te zet
ten. Het is geen gunstig teeken als 
er geen lust bij ons is om met onze 
geestelijke meerderen om te gaan. 

Toch is ook hier voorzichtigheid van 
noode. Niet allen zijn vaders en moe
ders in Israël, die er voor gehouden 
worden. Niemand ga hier blindelings 
te werk. 

Alleen zulke geestelijke leidsleiden 
zijn vertrouwbaar, die Christus' beeld 
vertoonen en Christus' woord spreken. 

Geef er dan acht op, of zij, die leids
lieden geacht worden, iets van Christus' 
liefde bezitten. Christus zag nooit, ge
lijk de Farizeën, uit de hoogte op 
iemand neder, of stootte hem af, omdat 
hij nog niet stond, waar hij staan 

moest. Leert van mij, zeide Hy, dat 
ik zachtmoedig ben, en nederig van 
harte. Wie in dezen geest niet tot u 
komt, is voor leidsman uwer ziel niet 
geschikt. 

Let er voorts op, of uw geestelijke 
leidsman u aan zich poogt te verbinden, 
of aan Christus. De rechte leidslieden 
wijzen evenals Johannes, de Dooper, 
hunne discipelen van zich af naar het 
Lam Gods. Zij brengen u zijn Woord 
en leeren u de Schriften lezen, waarin 
het opgeteekend staat, om uw geloof 
niet op hun geloof, maar op zijn Woord 
te bouwen. Zij spreken zoo, dat gg, 
als gij van hen gegaan zij t, meer aan 
Christus denkt, dan aan hen. 

Elk moet toezien, dat hij van zijne 
geestelijke meerderen niet dan een 
heilig gebruik make. Wij loopen zoo 
licht gevaar om hen tot onze afgoden 
te stellen. Dat doen wij, als wij onze 
hope op de zaligheid afhankelijk maken 
van hun oordeel over onzen geestelijken 
staat. Of als wij alles, wat zij ons 
zeggen, gelooven, omdat het ons gezegd 
wordt van hen. Deze verfijnde afgoderij 
verraadt zich daarin, dat zij de behoefte 
aan de gemeenschap met Christus en 
aan de leiding des Geestes op den 
achtergrond dringt. Ook daarin, dat 
wij slechts door onzen afgod gesticht 
kunnen worden; alle anderen, behalve 
hem, laten ons koud, hoe treffelijk zij 
ook mogen zijn. Laat ons dan voor
zichtig zijn ; wij zijn altijd in gevaar. 
Zelfs Cornelius viel aan de voeten van 
Petrus, om hem te aanbidden, zoodat 
deze tot hem zeggen moest: sta op, 
ik ben ook zelf een mensch! Hand. 
10 : 25, 26. Alles is onzer, maar — 
laat ons toezien, dat wy van niemand 
zijn dan van Christus, en van God. 
Gij zult niemand op aarde Vader of 
H er noemen, heeft Jezus gezegd, één 
is uw Vader, God, één is uw Heer, 
Christus. Als een schepsel zich, door 
onze schuld, tusschen ons en Christus 
dringt, dan moeten wij het den vromen 
dichter nazeggen : schepsel, ga wat uit 
het licht. Anders komt er mogelijk 
over ons eene geestelijke duisternis, 
waaruit geen mensch ons trekken kan. 
Ook zou het mogelijk zijn, dat wij op 
zeer gevoelige wijs met onze afgoden 
werden geslagen. 

VAN ANDEL. 

VOLKSNOODEN. 

Troont in nooden. 

«Geloofd zij de God en Vader van onzen 
Heere Jezus Christus, de Vader der barmhar-

: tigheden en de God aller vertroosting . . 
2. Cor. 1:3. Hoe liefelijk, hoe uitlokkend 
voor allen die door moeiten, gevaren en 
smarten worden gedrukt en gejaagd, zijn die 
namen van God, in Wiens hand aller ademen 
leven en bij Wien al onze paden zijn ! De 
Vader der barmhartigheden, die vele 
en groot zijn. 't Is een amen en een echo 
des geloofs op de belijdenis van Daniël, toen 
hij voor zijn volk worstelde aan den Troon 
iler genade, pleitende op de beloften van 
Gods onberouwelijke genadegiften en roe
ping: //Neig uw oor, mijn God! en hoor, 
doe Uwe oogen op, en zie onze verwoes
tingen, en de stad, die naar Uwen Naam 
genoemd is; want wij werpen orize smee
kingen voor Uw aangezicht niet neder op 
onze gerechtigheden, maar o^Vv/e barmhartig
heden, die groot zijn." Dan. 9 : 18. En 
de God aller vertroosting. Vertroosting, ver
troosting op alle pad der droefenis, een volle 
vertroosting, die staande houdt en sterkt, 
aan God verbindt en in Zijne ontferming 
doet roemen. Zie, God schaamt Zich niet, 
Zich zóó te kenschetsen als den barmhartigen 
helper der elletidigeu, de toevlucht van 
geslachte tot geslachte van een ellendig 
en arm volk, dat Hij doet overblijven en 
verwekt in het midden der natiën en dat op 
Zijnen Naam betrouwt. In al dat volk en 
in ieder van hen verheerlijkt Zich de God 
en Vader van onzen Heere Jezus Christus. 
In Jezus is Hij ook hun God en hun Vader. 
Door Jezus, den Heere, in de gemeenschap 
des Heiligen Geestes, stelt Hij hen tot toon
beelden van Zijne liefde en genade. Daarom 
brengt Hij hen in ellenden en droefenissen, 
opdat Hij Zich kan betoonen den Vader der 
barmhartigheden, den God aller vertroosting. 
Daarom moet Israël terugkeeren en in nood 
komen vóór de Roode Zee, opdat zij in 
dien donkeren bangen nacht op God alleen 
hun hope stellen, en in den morgen aan de 
overzijde der zee het lied der verlossing 
zingen. 

Die gedachten kwamen bij ons op, toen 
wij het volgend bericht lazen, dat als een 
der vele nieuwtjes van het oorlogsveld in 
de bladen wordt medegedeeld, en toch wel 
zeldzaam heeten mag. Is het u niet, alsof 
gij leest van de heirscharen van Israël, die 
de Jordaan doortrekken zullen niet de Arke 
des Heeren voorop ? 

Een Avondmaalsviering op het slagveld! 

Oliviershoek, 19 Nov. 1899. 
Onder het vele ongewone dat wij, sedert wij 

de plaatsen onzer woning verlieten, al door
gegaan zijn, behoort ook een eerste plaats in 

te nemen de Nachtmaalsviering van dezen 
dag. Ds. Therou, van Bethlehem, is Vrijdag 
hier aangekomen en het was een blij vooruit
zicht te vernemen, dat wij de gelegenheid 
zouden hebben 's Zondags Nachtmaal te vieren. 

Omtrent 9 uur begon de dienst en wij 
waren gezeten op veldstoelen en kasten. Het 
was zoo geheel anders dan wij gewoon zijn. 
Wanneer wij in de kerk Nachtmaal vieren, 
gaat alles plechtig en groot gewoel heerscht 
er dan op de dorpen. Maar hoe geheel 
anders was het thans. Plechtig was het,, 
ja, zooals ik nog geen Nachtmaal heb 
beleefd. De hemel was ons dak, het 
groene grastapijt onze vloer en de wind onze 
muziek. Geen zilveren schotels of bekers 
prijkten op de tafel, slechts een gewone 
bottel en drinkbeker hadden hunne plaats 
ingenomen. Maar, gelukkig, God is aan 
geen plaats gebonden en nog minder aan 
pracht en praal ; maar daar is God waar 
gebroken harten en verslagen geesten' zijn. 

Vele gedachten gingen mij door de ziel, 
toen wij daar ter neder zaten. In den geest 
ging ik terug naar de dagen van vervolging, 
toen ook wij in het open veld, op bergen en 
in spelonken bij elkander moesten komen. 
Een tijd ook onafscheidelijk verbonden met 
de geschiedenis van het Afrikaansche volk. 
Onwillekeurig richtte ik mijn blik naar de 
plaats, waar de naam van Piet Retief geschre
ven staat, waar de voortrekkers wellicht ook 
het Nachtmaal gevierd hebben. Vele, ja zeer 
vele gedachten gingen ons door de ziel .... 

Wat dunkt u, lezers van Ve Bazuin? Is 
het niet treffend, aandoenlijk, beschamend F 
Predikt dat eenvoudige bericht niet luide 
de kracht des geloofs in God en den Heere 
Jezus, als een roepstem tot de afgedoolde 
Christenvolken om hunne vele drekgoden te 
verlaten en weder te keeren tot den God 
en Vader van onzen Heere Jezus Christus? 
Zóó weet God ook de oorlogen dienstbaar 
te maken aan de openbaring van het geloof, 
aan den roem van Zijnen Naam. 

Wat moeten de kinderen Gods in Enge
land wel gevoelen, als zij dat lezen ? Ja, 
velen zullen met ontroering erkennen, dat 
God met de Afrikaners is, dat Zijne Ark 
en Zijn staf in het midden van die wreed 
geplaagden en ten bloede toe gejaagd en is. 
Zouden Engeland's ministers en volksver
tegenwoordigers, zijn oversten en soldaten 
ook in het Avondmaal sterkte zoeken; 
zouden zij het durven , kunnen ? Ach, 
dan zou het in de verblinding des harten 
geschieden ! 

In welk een heerlijk licht treedt het 
Avondmaal, daar gevierd onder Gods ruimen 
hemel, begeleid met de muziek der winden, 
door een gewond en gewapend, een held
haftig strijdend en om vrede biddend volk! 
Hoe menigeen, die van zulke nooden geen 
ervaring heeft, wordt in wegen van teleur
stelling, tegenspoed der menschen, beproe
vingen Gods, moedeloos, en traag in het 
zoeken van licht en troost in het Woord 
Gods en bij den Troon der genade. Hoe 
menigeen klaagt en zucht, zucht en klaagt, 
is ontevreden op de menschen en achter
houdend jegens zijnen God, en — gaat het 
Avondmaal, de tafel des Heeren, aangericht 
in de woestijn, voorbij ! Laat dit Avond
maal van Afrika's legerscharen, die treffende 
gemeenschapsoefening met den God des 
levens in de schaduwen des doods, de on-
verstandigen en tragen van hart onder ons 
toch beschamen, en allen die in nooden zijn 
bemoedigen en aansporen om, hoe bang de 
weg ook wezen moge of worden, de oogen 
op te heffen naar den hemel, waar onze 
Heere Christus is zittende aan de rechter
hand Gods. 

In Hem is troost en vrede voor al de vol
keren en voor een iegelijk mensch die gelooft. 
Maar troost in nooden is buiten Christus 
niet. Elk volk, dat van Christus zich af
keert, laat zich leiden door den Booze. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
Reeds verleden week spraken wij als 

slotsom van onze overwegingen uit, dat de 
//Hoeren" aan de Tugela in Zuid-Afrika 
tegenover Bullers woord «vooruit!" hem 
spoedig een krachtig «tot hier toe!" hadden 
doen gevoelen van Vrijdag op Dinsdag 19.—22 
dezer. Slechts voetje voor voetje konden 
de Engelschen nog een weinig vooruit komen ; 
maar om slechts meer in de klem te gera
ken. Toch waagden zij 's nachts van Dins
dag op Woensdag een poging om den 
Spionkop te nemen, en, ofschoon slechts bij 
verrassing, gelukte hun dit. Maar de vreugde 
was van korten duur, want reeds Woensdag
morgen vroeg begonnen de Burgers zelf dien 
Kop aan te vallen, en, met zeldzamé dap
perheid, bestormden zij den geheelen dag, 
goed door hunne artillerie gedekt, zoo van alle 
zijden de Engelschen daarboven, dat zij dezen 
een tweede Amajuba of Colenso bereidden. 
Nu de berichten ook hunnerzijds inkwamen, 
is 't der moeite waard eens hunne teekening-
van den slag te geven. 

«De dag van heden, de vijfde dag van 
het gevecht, is rijk aan gebeurtenissen ge
bleken. 

Tegen 4 uur in den ochtend kwamen 
eenige burgers van het Vrijheidscommaudo, 
die de voorposten vormden op de hoogste 
toppen geplaatst, van de heuvelgroep die 
den Spionskop uitmaakt, bet kamp binnen 
hollen en meldden dat de Spionskop ver
loren was. De Engelschen hadden zich er 
van meester gemaakt ! Men liet dadelijk 
versterking komen, maar gedurende een 
poos kon men niets uitrichten, daar de 



heuvel met een dikken nevel was bedekt, 
legen den ochtend kon men de kaffers uit 
hun kraals zien vluchten, die aan den voet 
van den heuvel waren gelegen, en men be
merkte toen dat de telegrafische verbinding 
met het hoofdkamp was afgesneden. 

Toen de dag geheel was aangebroken, 
begonnen de commando's van Heidelberg 
en van Carolina den heuvel te beklimmen. 
Er zijn daar ter plaatse drie toppunten, of 
liever drie opstaande landtongen, die over 
een afgrond naar beneden overhellen. Tegen 
een daarvan liepen de Burgers op, na hun 
paarden beneden op het eerste rotsterras 
gelaten té hebben. Toen zij de steile hel
ling hadden beklommen, bemerkten zij dat 
de Engelschen zich op den top sterk ver
schanst hadden. 

J-usschen die verschansingen der Engel
schen en de plaats waar zij nu waren aan-
gekömen, hadden de Burgers nog een open 
stuk te overschrijden onder een aanhoudend 
geweervuur en onder een kanonnade die hen 
overstelpte met lyddietbommen, granaten en 
kogels uit de veldstukken Twee andere 
afdeelingen der Burgers hadden intusschen 
de twee andere rotspunten beklommen, onder 
bedekking van de gröote Krupp-kanonnen, 
van het stuk Creusot-geschut en een maxim, 
bediend door de Vrijstaters. 

De Britsche infanterie trachtte de aanval
lers terug te drijven met de bajonet, maar 
zij week teru^, als voor een maaiende zeis. 
Het vuur duurde voort, aanhoudend en ver
woed, en de Burgers kwamen dichter bij, 
stap voor stap, tot twee uur in den middag. 
Toen werd de witte vlag geheschen, en 1BU 
Engelschen, die zich in de voorste rij ver
schansingen bevonden, gaven zich over en 
werden onder geleide naar het hoofdkamp 
gebracht. 

Nog was de top in zijn geheel niet ge
nomen. Oorverdooveiid hield het geweer-
en geschutvuur aan. 

Aan den oostkant van den Spionkop ging 
de Britsche infanterie, opnieuw versterkt, 
voort te trachten den aanval der Boeren 
te keeren. Het doel was den top van twee 
^aar  gelegen kopjes te bereiken, om zoó 

Boeren, die bezig waren de verschansin
gen te bestormen, om te trekken. De En
gelschen vielen in grooten getale op de 
lenvelkammen, doch zij waren zoo velen, 
uat de gapingen als werktuigelijk weer wer-
üe" aangevuld. 

Tégen de duisternis bereikten zij werkelijk 
en top van het tweede kopje, maar verder 

gmgen zij niet, en weldra zagen zij zich nu 
geplaatst onder het schrikkelijk vaar van de 
maxims, die opgesteld waren op de twee 
uiteinden van de linie der Boeren, terwijl 

mauser's als een muur van vlammen in het 
midden vormden. Gaandeweg weken zij 
achteruit, raakten in verwarring en moesten 

111 s!e"'ng opgeven. 
De gevangen genomen Engelschen spreken 

met lot over de dapperheid der burgers, die 
veuniadende zich te dekken, zich bloot 
gevende aan het vuur van de Dublin-fusiliers 

le  achter lmn schansen vuurden, vooruit 
soimden. ])e Boeren stortten zich op de 
schansen en riepen : «Steek je handen op, 
weg met je wapens!" Nog een poos werd 
er tegenstand geboden, toen echter wierpen 
de Dublin-i'useliers en de lichte ruiterij hun 
Wapens weg en kwamen uit de verschan
singen. 

Een veel grooter getal lydietbommeu dan 
anders zijn in het gevecht niet gesprongen." 

De Engelschen verloren bij dit gevecht 
weer over de BO officieren en bij de 800 
man (waaronder ruim 200 gevangenen), voor 
zoover althans nu de berichten luiden. 

Die der Burgers zijn nog onbekend, dank 
Z]J de schaar der Engelschen. Doch waren 
ze veel, ze zouden wel met haast en verder, 
misschien vergroot, bericht zijn. 

• Intusschen was nu feitelijk de terugtocht 
•\»n I sc, begonnen, en ofschoon zij 
zonVPP! 11.1 )?r^ank door Lryttelton's divisie, 
•nnv li rr i0^e Burgers keerden in hunne 

. a en ' ' lun geheele linkervleugel en hun 
, 1 'l '11 °nder Dundenald en Warren moesten 

® or^ . 'naken van den nacht van Donderdag 
°P njdag, om over de Tugela weder te 
keeren. 6 

Lu zoo zijn dan, onder Gods kennelijken 
gen ook de verwachtingen der Engelschen, 

P eze omtrekkende beweging zoo vast 
gebouwd - ij del gebleken ! 

mei!"zo nU'' "̂ 6n voorzichtig! Want 
I , Z0U. Z1°h. zeer vergissen als men meende 

nu e strooming voor den vrede in En
geland krachtiger zal worden. 

Er is eer een soort sombere verbittering, 
die eischt dat alle krachten zullen worden 
ingespannen, om na de herhaalde nederlagen 
des te geweldiger den vijand Engeland's 
Wacht te doen voelen. 

Aan Buller worden echter de verwijten niet 
gespaard. Vooral neemt men hem kwalijk 

at hij de schuld op een ongenoemden offi-
j le ' g°°it, dat hij met geen woord rept van 
^}'ttelton's brigade, die van den oostkant 

arren s aanval op den Spionskop had 
gesteund. 

ope'd'S^a" ®nSelS0^e parlement ge-

Maar zij dje jjgj Engelsche parlement ken-
nen en den geest der tegenwoordige meer-

euieid, zeggen dat het Ministerie „nooit 
vaster heeft gestaan !" 

Inderdaad de verblinding is groot: een 
ontzaglik oordeel, dat op de Engelschen 
«'rukt. En wat zal het einde nog zijn. 
vv nut, dat het parlement er einde aan zou 
maken, gelooven wij niet. Slechts enkele 
mannen van naam zijn daarvoor te vinden. 

VVant de leider der ,liberale oppositie, Sir 
Henry Campbell Bannerman, verklaarde reeds 
dat hij en zijn vrienden wel besloten waren 

e Uegeering te steunen in het krachtig 
doorzetten van den oorlog, maar alleen voor
zoover die er op gericht was op behoud van 
het Britsche grondgebied. Verovering en 
inlijving van de Boerenrepublieken zou dus 
door de oppositie nipt worden gebillijkt. 
Doch de houding der Begeering voor den 
oorlog bleef hij afkeuren met zijn vrienden. 

De leien gaan verder, en hebben besloten 

|  hun onderlinge geschillen te laten rusten, 
weer een aaneengesloten groep te vormen 
en in een amendement op het adres van 
antwoord aan te dringen op het dadelijk 
staken van den geheel onnoodigen en onrecht-
vnnrdrgen oorlog. 

Het doet goed te zien dat de Ieren niet 
voor het verwijt van landverraders terug
deinzen, waar zij opkomen tegen een on
recht, dat een herhaling lijkt van het geweld 
door Engeland heiizelven aangedaan. 

Maar gewicht in de schaal legt hun woord 
vooralsnog niet! 

En toch is er ook aan de andere zijden 
van Transvaal en Vrijstaat voor de Engel
schen al heel weinig licht. Alleen dient 
opgemerkt, dat Roberts in 't Zniden de 
troepen van Gatacre en Frencli tegenover 
Colesberg zal samentrekken, om zoo vereenigd 
in den Vrijstaat te dringen. 

Doch vooreerst is hij daar nog niet! 
De jongste gevechten bij Colesberg hebben 

intusschen weiier geleerd, dat de Engelschen 
ook daar slechts het hoofd stooten ! 

NOORDTZIJ. 

Kui teu landsc l ie  Kerke» .  

Vader Hellenbroelc verdedigd. „De Friesche 
Kerkbode" gal' onlangs eene recensie van het 
geschrift van Ds. Tazelaar over den Cate
chismus en voegde daaraan eene beoordeeling 
toe over het welbekende vragenboek van 
Héllenbroek „Voorbeeld der Goddelijke waar
heden." Dit werd door „de Wachter" over
genomen; te oordeelen naar het onderschrift 
van den hoofdredacteur, met instemming. 

Dit wekte tegenspraak. De predikanten 
J. Robbert en J Keizer hebben ieder in 
een ingezonden stuk en Ds. G. D. de Jong, 
een der vaste medewerkers, in zijn rubriek 
„Uit en voor de pers" hunne stem tegen 
de veroordeeling van Hellenbroeks vragenboek 
verheven. Vooral hebben zij het tegen de 
beschuldiging, dat Hellenbroek in zijn „Voor
beeld der Goddelijke waarheden" eene 
niet te berekenen schade aan het cate-
chitisch onderwijs heeft berokkend; een 
dor, afgetrokken systeem van dogmatiek 
gaf, waarin de praktijk des geloofs geheel 
ontbreekt; dat het verstand wel voedt, maar 
het hart geheel koud laat; eene doodsche 
orthodoxie heeft gekweekt, een verstands-
geloof, een Christendom, waarin de bez e-
lende adem des Geestes ontbrak, zoodat, 
toen Hellenbroek den Catechismus vervan
gen had, eene orthodoxie heerscheude was 
geworden, die hoe zuiver ook in de 
belijdenis van het geloof onzer martelaren, 
niets dan den vorm had overgehouden. 

Hiertegen toornen genoemde predikanten 
en zeker terecht. Zij ontzenuwen de bewij
zen voor deze beschouwing bijgebracht, 
welke hierop neerkomen, — dat de persoon
lijke vorm van vragen en antwoorden ont
breekt ; en het rationalisme gekweekt wordt, 
omdat Hellenbroek het gezag der H. Schrift 
niet laat rusten op het inwendig getui
genis des Heiligen Geestes, maar op 
uitwendige bewijzen; en hij in zijne leer over 
de sacramenten de rechtvaardigmaking 
naar den achtergrond dringt en de heilig
making naar den voorgrond schuift. 

Ds.~ J. Keizer töónt met tal van aanha
lingen aan, dat Hellenbroek wel degelijk1 

pe soonlijk is en ook tot het hart spreekt; 
dat hij op het inwendig getuigenis des 
Heiligen Geestes voor het gezag der H. 
Schrift den nadruk legt en bij de leer der 
sacramenten niet de heiligmaking ten 
koste der rechtvaardigmaking vooropstelt. 

Deze broeders brengen dezen, „aanval 
op vader Hellenbroek" in verband met de 
strooming, die onder ons is. Zij zien er 
een opduiking' in van de tweeërlei richting 
van de vroegere Scheiding en \an de latere ' 
Doleantie. Een spreekt zelfs zijne vrees uit, 
dat wij, die bezig zijn onze Theol. School te 
verliezen, ook onze theologie verliezen zu len. 

Ds. Robbert stelt tegenover de historische 
zekerheid, waarvan de schrijver spreekt, 
dat Hellenbroeks vragenboek van onnoemelijk 
veel schade voor het geestelijk leven dei-
kerken geweest is, de les der historie, dat • 
de doode orthodoxie aan geheel andere 
oorzaken te wijten is. Een onderzoek naar 
het geestelijk leven in de kringen, waar 
Hellènbroek naast den Catechismus, gebruikt 
wordt, zou wel eens ten gunste van 
Hellenbroek kunnen uitvallen 

Hij zegt, dat er eene theologische richting 
in Nederland aan het woord is, die met 
de dogmatische werken uit het laatst der 
17e eeuw weinig rekent, ze gering acht, 
tot de eeuw der Hervorming teruggaat, 

'om principieele, oorspronkelijke theologen 
te kweeken. Daarom heeft zij aan Hellen
broek niet alleen, maar ook aan a Brakel 
den roem ontnomen. 

Wel erikent hij, dat de Catechismus kerke
lijke sanctie heeft, maar als men door 
eenparig gebruik van Kort Begrip en Cate
chismus de eenstemmigheid onder de Gere
formeerde belijders wil bevorderen, dan is 
het hoog noodig, dat er eene kerkelijke com
mentaar op den Catechismus vervaardigd 
worde, opdat het blijke, of b.v. de eeuwige 
rechtvaardigmaking, de veronderstelde weder
geboorte als grond voor den kinderdoop, 
de kerk als organisme, Christus' stamboom 
der menscliheid, het supralapsarisme in 
den Catechismus geleerd worden. 

Deze uiting vim verontwaardiging en 
smart onzer Amerikaan'sche broeders over 
den aanval op Hellenbroek mededeelend, 
voegen wij er tot hun geruststelling bij, dat 
dit stuk uit de i/Friesche Kerkbode" zeer kalm 
opgenomen is en, voor zoover ons bekend, door 
geen enkel blad met instemming overge
nomen is, gelijk „de Wachter" dit deed; 
het laatste verwondert ons niet. In Amerika 
heeft het dus meer eer ontvangen dan hier. 

Het doet ons goed, dat men aan de 
overzijde van den Oceaan van onze aange
legenheden kennis neemt en zelfs over ons 
bezorgd is; daarin spreekt belangstelling. 
Men zij daar echter niet al te beducht over 
den invloed van het een of ander schrijven in 
een Kerkbode. Daardoor verliezen wij waarlijk 
ónze theologie niet. Ook is het eene 
ovërtollige vrees, dat wij bezig zijn Onze 

' Theologische School, te verliezen", "want 
haar voortbestaan is door de jongste Sy
node juist verzekerd, voor zoover dit 
meuschelijker-wijze, mogelijk is, al is het 
waar, dat. sommigen ook in Kerkboden 
die verzekering trachten te verzwakken. 

Misschien laat men' zich door den naam 
Kerkbode of Kerkblad verleiden tot de 
gedachte, dat, wat die bladen zeggen, 
geschiedt in den naam van eene kerk of 
van de kerken iti eenige provincie, met 
wier naam zij prijken, In dat geval zij 
hun gezegd, dat behalve een enkele plaat
selijke Kerkbode ons geen heusche provin
ciale Kerkbode of Kerkblad bekend is. Wat zij 
onder het volk brengén, is dus niet het 
gevoelen der kernen, maar de private 
meening vai: redacteurs of schijvers. Men 
zal daar ginds dan zéker zeggen, dat zij, 
zoo niet onder een valsche leuze, dan 
toch onder een omvaren naam optreden. 
Dit kunnen wij niet ontkennen, maar 
deelen dit. mede, opdat men in het 
buitenland niet meene, dat hun, schrijven 
eene kerkelijke sanctie heeft. 

Japan. Een leeraar van de keizerlijke 
Universiteit in Tokio heeft een boek geschre
ven over het leven van Jezus. Hij is zelf'geen 
Christen en heeft alleetl met het schrijven't 
doel, aan de hand van de vier Evangeliën eene 
geschiedenis te geven van het leven, de 
leer en het werk van Jezus. Hij zej>t aan 
het slot, dat hij de feiten uit het leven 
van Jezus weergegeven - heeft, die in het 
Westen algemeen geloofd en aangenomen 
worde'n. Deze heeft hij verhaald, niet om 
daardoor het Christendom te verbreiden, maar 
alleen om zijne laudgenooten er mede bekeiid 
te maken. Hij, eindigt ,met deze woorden: 
ik voeg er de woorden aan toe, die een 
Joodsch leeraar met betrekking tot dezen 
godsdienst gesproken heeft, en die heden 
in Japan bij gelijke omstandigheden a's 
toen beteekenis hebben : „indien deze raad 
of dit werk uit de meuschen is, zoo zal 

* het gebroken worden, maar indien het uit 
God is, zoo kunt gij het niet breken." 

Wat de schrijver niet bedoelde, bewerkt 
hij toch. Door duizenden wordt zijn „Leven 
van Jezus" gelezen, die daardoor met het 
Evangelie bekend worden. Ook kan nu de 
Bijbel ongehinderd in de boekwinkels ten 
verkoop worden gesteld. 

SCHOLTEN. 

Het laatste jaar vermeerderden, volgens 
het Engelsch Methodistisch blad „ Work and 
Workers" de Christelijke gemeenten op de 
Fidji-eilanden met 4700 leden. Op Kandaru 
ziet men bekeeritigen bij elke nieuwe gods
dienst-oefening. Op elk dorp zijn Christenen, 
die, hun belijdenis in tuin, leven openbaren. 
Vele inboorlingen zijn als zendelingen naar 
Nieuw-Glaihëa, Nieuw-Brittanië en Rotsuma 
gegaan. De dauw des'Geestes valt, schrijft 
men, alzoo overvloedig in deze Heiden
streken, in onderscheiding van den schralen 
oogst in de Christelijke; landen,: 

Te Portsea heeft, ^nlangs de bisschop 
van W inchester eenige brochures, afgekeurd, 

I die in de kerspelen en, onder de catechu
menen verspreid werden. In een devotie
handleiding, van Ritualistische richting, 
wordt het aan de aannemelingen, vóór de 
ëerstè commünié formë'el aanbevolen, „om 
zich 's avonds te voren den mond te spoelen 
en niet des morgens; want daii kunnen zij 
een druppel water :  inslikken !". In een •ander 
dergelijk boek staat: „Indien gij één druppel 
water inslikt, schendt" gij uw nuchterheid. 
Communie doen, nadat gij gegeten hebt, is 
een beleediging van Jezus; hét is eene. 
zonde tegen God en tegen de kerk ; het is 
eene zonde tegen den li. Geest. En indien 
het willekeurig en tegen beter weten in 
gedaan Wordt, is het een doodzonde." 

Van don predikant Erskine wordt ver
haald:, dat hij op een . schip eens in gezel
schap was van reizigers, die onophoudelijk, 
ja opzettelijk om hem te plagen, des Heereu 
naam misbruikten en op de ergerlijkste wijze ; 
vloekten. Zekere vrouw was wel eene der 
ergsten, die hem daarmede gedurig tartten. 
Toen klom Erskine eën eind in den mast 
en riep van daar in de richting der vloekers: 
„Gij zult den naam des Heereu uws Gods 
niet ijdellijk gebruiken, want de lleere zal 
niet onschuldig houden, die zijnen naam 
ijdellijk gebruikt." In plaats van hierdoor , 
van hun vloeken af . te schrikken, barstten 
zij in een schaterlach jut, waarin weêr die 
vrouw niet de minste was. Erskine trok 
zich echter • haar persoonlijke bejegeningen 
niet aan, doch zag haar nu en dan slechts 
strak in de oogen. Intusschen kwam er 
een zware onweersbui opzetten, gepaard met 
een hevigen storm, waardoor het sciiip in 
groot gevaar verkeerde. ;Nu was de angst op 
aller gelaat, te lezen, vóoral dié vrouw 
wist zich van ontzetting niet: te bergen ; 
terwijl het schip dooi' de golven vreeselijk 
geslingerd werd, en de stuurman zeide, dat 
hij het schip niet langer regeeren kon. De 
beangstigde vrouw hield zich, wanhopige 
blikken slaande, steeds zoo dicht mogelijk 
bij Erskine. Tot zij eindelijk in hare be
nauwdheid des harten :in plaats van hem 
uit te lachen nu tot hem zeide: Als ik 
sterven moet, wil ik met u sterven ! 

Admiraal Dewey heeft het hem door de 
N.-Amerikaansche natie geschonken huis te 
Washington aan zijne Róomsche vrouw ge
geven Overmits dit huis, van een Protes-
tantschen eigenaar gekocht, reeds lang door 
de Roomschen begeerd werd, die het niet 
krijgen konden, — werden in de pers aller
lei minder mooie gissingen over dezen af
stand gemaakt. De admiraal moet: echter 
gezegd hebben, dat hij het huis aan zijne 
vrouw gaf, opdat die het aan zijn zoon zou 
geven en het alzoo in zijn familie zou blijven. 

De stad Berlijn heeft tegenwoordig 73 ker
ken, zonder te spreken van eenige kapellen, 
voor ; eene Protestantsche bevolking van ] 
1.353093 zielen. Door de vergrooting der i 

stad en bet verlaten der oude wijken heeft 
zich het opmerkenswaardige geval voorge
daan, dat de oude kerken in het midden 
der hoofdstad meer dan voldoende zijn ge
worden, terwijl die in de buitenwijken zelfs 
niet aan de dringendste behoeften beant
woorden. De St. Nikolaas-kerk b.v., de 
oudste kerk in Berlijn, telde in 1866 13000 
kerspelleden, en heeft er thans niet meer 
dan 5000. Te Weissensee, een voorstad 
van Berlijn, daarentegen is er slechts eene 
kapel met 164 plaatsen voor 30336 Protes
tanten. Te Rixdorf, een ander ingesloten 
deel der stad, hebben de 72000 Protestanten 
een enkele kerk, waar nauwelijks 800 per
sonen zich kunnen ophouden. 

Een Baptistisch zendeling, de heer Boudot, 
die de Negers van Belgisch Congo evan-
gelizeert schreef aan de „Echo de la Veritê": 

„Ik heb talrijke dorpen bezocht, waar ik 
aan de mcnscheu vroeg, — nadat ik getracht 
had hun aan te toonen, dat wij allen 
zondaars zijn en ailen vergiffenis noodig 
hebben — wat zij van Jezus dachten, en de 
meesten antwoordden mij dan : Die zijt 
gij, blanke man ! Menigmaal had ik gepoogd, 
heu te overtuigen, dat slechts de huid der 
zwarten en blanken verschilt, doch dat zij 
beiden onderhevig zijn aan dezelfde 
kwalen ; evenwel zonder veel gevolg. Eerst 
na lange maanden onderwijs beginnen die 
volkeren den wezenlijken zin vau de Chris
telijke bekeering te vatten. Wat mij vooral 
trof, is ook het onderscheid, dat de Negers 
maken tusschen ons en andere blanken. Als 
onze evangelisten-inboorlingen den Heere 
trachten te beschrijven, vergelijken zij Hem 
met ons, en als zij van den Satan spreken, 
zeggen zij, dat hij gelijk is aan de Bel
gische ambtenaren." 

Van de, naar Canada verhuisde, Russische 
vervolgde Duehoborzen schrijft men, dat, 
mogen zij nu al aan Russische martelingen 
ontkomen zijn, hun toestand in hun nieuw 
vaderland, daarom nog volstrekt niet rustig 
en gevestigd is. Er zal geruimen tijd 
noodig zijn om zich een onafhankelijke positie 
te verschaffen. Gelukkig, hebben zij onder 
de Quakers rijke en weldadige bescher
mers, en Russische vrienden, die niet 
moede worden ten hunnen behoeve werkzaam 
te zijn, hetzij in Engeland, hetzij in de Ver. 
Staten. De jongste tijdingen berichten, dat 
de Quakers van Philadelphia hun edelmoe-
diglijk den aankoop van het noodige 
vee vergemakkelijkten ; zoodat elk dorp 
tegenwoordig voorzien is van twee koeien 
en van werkossen. Vijfhonderd man zullen 
daarbij den ganschen winter werk hebben 
aan de spoorwegen en in de lente kunnen 
deze dan zich met kracht op de bear
beiding vnn hun land toeleggen. 

In den Elzas neemt de Protestantsche 
bevolking voortdurend toe. In 1898 met 
255000 zielen. In dat janr hadden er 
729,5 doopeu plaats en 4521 begrafenissen, 
zoodat de eerste de laatste met 2774 over-
t offen. Een cijfer, dat nog boven het gemid
delde bedrag der tien laatste jaren gast, 
namelijk een vermeerdering van 2505 zielen. 

Het groote orgaan van het Belgische 
Cathölicisme de „Revue Generale" schreef 
onlangs: „Te Wasmes en te Paturages is 
er eene wei-iig bekende sekte, den naam 
dragende van Arbisten of Herbisten. 

„Deze komen te zamen in het bosch voor 
de viering van hunne v rij zonderlinge 
godsdienstplichten en waarvan de lagere 
stand vooral dit betracht, dat n. 1. de 
Arbist geen spiritualia gebruikt en als drank 
slechts een soort bier heeft, dat hij zelf 
fabriceert naar het een of ander geheim 
recept en waarin vooral vijgen en eenige 
kruiden voorkomen." — Men zou geneigd 
ziju al heel wat geheimzinnigs ofHeidensch 
bij deze menschen te zoeken, en in hetgeen 
dat artikel van hen zegt. Doch ten slotte 
blijkt, dat hier eenvoudig sprake is van 
de ons bekende Darbysten. 

t-

€iereinruieerd Traktaat
genootschap 

„fblipimus." 
„Mijnheer en Mevrouw doen er niet aan." 
Bij gelegenheid dat er dezer dagen eene 

collecte voor de Boeren in Transvaal ge
houden werd, was een zeker dienstmeisje 
naar binnen geweest; maar kwam terug met 
de boodschap : „Mijnheer en Mevrouw doen 
er niet aan" ; tegelijk echter haalde zij zelf 
haar beursje voor den dag en gaf 
een Rijksdaalder. 

Neen, daar d'oën Mijnheer en Mevrouw 
niet aan ; die doen wel aan Schouwburg en 
„Théatr.e Frangais" ; of aan een voorstelling 
bij; //Kras"," waar ze het zoo „erg gezéllig" 
en „heuscli zoo prettig" vinden. 

Wanneer hun dan ook een lijst gepresen
teerd ware om een bijdrage te geven voor 
een „Bal masqué", „Bal Champêtre", //Ker-
messe d'été" of hoe die were dsche pretjes 
met allerlei Fransche namen al meer mogen 
heeten ; ik zeg wanneer hun een lijst ge
presenteerd ware om een van die ijdelheids-
kermissen bij te wonen in het belang van 
de zieke en gewonde Boeren — zeer waar
schijnlijk zouden Mijnheer en Mevrouw er 
dan ook vvel aan hebben gedaan, vvant dan 
zou men een „gezellig avondje" gehad kunnen 
hebben, en bovendien nog den schijn van 
barmhartigheid hebben kunnen vertoonen. 

„Mein Liebchén wass vvillst du noch mehrp" 
Toch maken die Mijnheer en Mevrouw 

al een treurige uitzondering; want duizenden 
in den lande, die volstrekt geen Christelijke 
wereldbeschouwing toegedaan zijn, hebben 
getoond een warm hart te bezitten voor onze 
Stamgenooten in Z.-Afrika,;.zooals dat eiken 
dag in liberale bladen en tijdschriften kristal
helder te voorschijn treedt. 

Maar wat we eigenlijk met deze mede-
deelingen zeggen willen, is dit. Gelijk be
doelde Mijnheer en Mevrouw niet deden 
aan een collecte voor de Boeren, zoo zijn er 

zoovelen die niet doen aan de Traktaatvèr-
spreiding. 

Zoo menige Mijnheer en Mevrouw' onder 
ons Gereformeerd volk hebben er nog nooit 
ernstig aan gedacht om lid te worden van 
„Eilippus", of op andere wijze de Traktaat
verspreiding te steunen, terwijl hun dienst
meisje, of hun tuinknecht, reeds sinds jaren 
trouw contribueert, of honderdtallen van 
Traktaatjes heeft verspreid, of helpt ver
spreiden. 

Zeker : „Filippus" telt onder zijne leden 
ook aanzienlijken in den lande; zelfs wel 
van adellijken bloede, waarvoor wij den Heere 
van harte danken ; maar zou het getal der
genen, die zeer gemakkelijk van hun over
vloed, „Filippus" kunnen steunen, niet al lang 
vertienvoudigd hebben moeten zijn ? 

Laten we toch bedenken, dat wij met liet 
gezegde : „daar doen wij niet aan" er nog 
niet af zijn ; wij hebben ons af te vragen, 
of wij er niet aan doen moeten, of wij dat 
van 's Iieeren wege niet verplicht zijn. De 
„booien" en al de leden van den werkenden 
stand moeten — zooals men wel eens zegt — 
een gulden wel tienmaal omkeeren, voordat 
ze hem éénmaal kunnen uitgeven ; zij echter 
die met aardsche goederen ruim zijn bedeeld, 
kunnen de Traktaatverspreiding gemakkelijk 
steunen, zonder dat zij zelfs van êenig ge
notmiddel zich behoeven te onthouden. 

Vinde dan onze „Filippus" bij Heeren 
en Mevrouwen, zoowel als bij dieustmeisjes 
en ander dienend personeel, en bij al ons 

•Christenvolk hoe langer hoe meer steun, en 
melde men daartoe zoo spoedig mogelijk 
zich aan bij onzen geachten Penningmeester 

den Heer H. HOOFT Jz, te ERMELO. 
E. KROP VELD. 

Waddingsveen, Januari 1900. 

Aan allen die belangstellend naar 
ons Jaarlijkse!) Verslag van onzen 
a r b e i d  m e t  g e b r u i k t e  p o s t 
zegels uitzien. 

Dat er tot heden nog geen Verslag van 
onzen postzegelverkoop verscheen, ligt aan 
de algemeen heerschende Influenza, die ook 
mij niet met rust liet. 

Tot onze innige blijdschap en met dank
zegging aan den Heer, aan wiens zegen het 
al gelegen is, en aan zoo vele vrienden en 
vriendinnen die ons zoo ijverig hielpen in 
't verzamelen, mogen wij melden, dat ons 
gedurende 1899 ruim 244 kilo's gebruikte 
postzegels werden toegezonden. Ze kwamen 
uit alle deelep des lands, zelfs uit Amerika, 
Zuid-Afrika en Nêderl.-Indië. De voordeelen 
voor de buiten- en 'oinnenlandsche Zending, 
Zending onder Israël, Militairen-Tehuizen in 
Nederland en Iudië, Traktaatverspreiding 
enz. enz., bedroegen ruim f 212,—, zijnde 
ruim f 35,— meer dan in 1898. Verder 
smaakten wij het heerlijk voorrecht, dat wij 
voor meer dan f 600,— aan Christel. Scheur
kalenders, Traktaten, Boeken enz. naar onze 
Militairen-Tehuizen in Indië mochten ver
zenden, waar zij met Kerstfeest arriveerden 
en door de Huis-vaders aan onze jongens 
werden uitgereikt en gretig werden ont
vangen. 

Alle broeders en zusters, vrienden en 
vriendinnen, predikanten en onderwijzers, 
kinderen en oudeii van dagen, rijken en 
dienstbaren, die ons gebruikte Postzegels of 
Capsules, een rijke gift, of hun penningske 
voor Scheurkalenders toezonden, onzen harte-
1 ijken en warmen dank voor hunne welwil
lende medewerking. I)e Heere zegene allen 
voor hunne liefde en opofferingen. Inzon
derheid ook onzen dank aan de enkele vrien
den en vriendinnen, die ons met een gave 
en een bemoedigend woord in onzen 19-
jarigen lijdensweg hebben getroost en een 
zonnestraaltje op ons pad brachten. Den 
Heere de lof, dank en eere voor en bovenal. 

Dat er veel geduld gevorderd wordt om 
240 Ko. postzegels te doorsnuffelen, behoeft 
zeker geen betoog. Gode zij dank, Hij geeft 
den zwakken broeder den lust, de kracht en 
de liefde tot dien arbeid. Verheerlijkt Hij 
zijn Naam door dezen geringen arbeid, dan 
acht ik mij meer dan rijk beloond. 

En nu, lieve lezer, lezeres, met vernieuw
den lust en liefde weer voorwaarts ! Laat 
ons allen biddend werken, totdat de Heer 
ons aflost. Worden wij slechts getrouw be
vonden ! Steeds zien wij verlangend uwe 
bezendingen postzegels of gelden voor Chr. 
lectuur naar Iudië te gemoet. Gebruikte 
postzegels verzeilde men goed gefrankeerd, 
en niet als drukwerk of als monster zonder 
waarde. Tellen, aan pakjes binden of af-
weeken is niet noodig ; alleen knippe men 
zonder de randjes te beschadigen het over
tollige papier er af. 

Met heilbede en beleefden broedergroet, 
Uw aller dw. dienaar en broeder, 

A. GRUIJS Sr. • 
Zaandam, Molenpad, 

23,1 1900. 
P. S. Redactiën, die iets goeds in dezen 

arbeid zien, wordt beleefd verzocht, dit 
stukje in hunne kolommen op te nemen. 

We ontvingen van den Uitgever G. M. 
Klemkerk te Goes een lied van vier couplet
ten met muziek, getiteld „Gods Vinger" en 
gewijd aan Transvaal. 

Van den Uitgever A J. Wuestman „Vier 
Vrijheidsliederen" gewijd aan het heldenvolk 
in Zuid-Afrika door M. A. C. We kunnen 
deze uitgaven slechts vernoemen, maar wijzen 
erop, dat de laatste tevens is ten voordeele 
van de nagelaten betrekkingen der gesneu
velden. 

Het Weekblad Op!  voor  T ransvaa l !  zul
lende verschijnen tijdens den onafhankelijk
heidsoorlog der Zuid-Afrikaausche Roeren
republieken, verzond reeds zijn 5de Nr. Het 
kost minstens f 1 per kwartaal bij franco 
vooruitbetaling, en de netto-opbrengst komt 
ten bate vau het „Fonds tot daadwerkelijker! 
steun", onder bestuur van den Leer W. P. 
Noëls van Wapeningen, Directeur-Presideu 
van de Bataafsclie Bank te Amsterdim. D 
oplage is 12000 exx. maar 3,4 totnogtö, 
kosteloos verspreid. Wie er aan vrii deel 



nemen, Jzende zijn abonnement: Keizers
gracht 260 bis, Amsterdam. 

Ook zond men ons de le afl. van een 
nieuwen druk van Ongeloof en Revolutie door 
Mr. G. Groen van Prinsterer, uitgegeven 
door R. Slingenberg te Hoogeveen, tegen 10 
cents per vel. We bepalen ons voorloopig 
tot deze vermelding en wenscben den Uit
gever groot debiet toe op deze onderneming 
tot heruitgave van dit standanrd-werk tot 
verdediging der anti-revolutionaire beginselen 
met de lessen der historie op godsdienstig, 
wijsgeerig en staatkundig gebied. 

Naar wij van het Bestuur vernemen, zal 
het feest van de Vereeniging : Christelijk 
Nationaal Zend'mgsfeest D. V. worden ge
houden op het landgoed „Middachten" bij 
De Steeg op Woensdag den 4 Juli a.s. 

I n g e z o n d e n .  
BOY DEN, IOWA, 10 Jan. 1900. 

Waarde Heer Redacteur ! 
In No. 50 van uw veelgelezen blad lazen 

wij over emigratie-plannen naar Marylauü, 
waarvoor Ds. Joldersma thans afgevaardigd is. 
Het ligt niet op onzen weg om de pogingen 
van l)s. Joldersma opzettelijk te doen mis
lukken ; doch wij meenen onze broeders te 
moeten waarschuwen voor bedoelden Staat, 
om de volgende redenen. 

Vooral, omdat de Staat Maryland, door de 
groote slavenhouders vroeger in gebruik, geheel 
uitgeput is; zoodat zelfs na eindeloozejaren 
stilliggens het onmogelijk is, om een goed 
gewas te oogsten zonder bemesting met 
kunstmest; iets wat hier te veel kost, naar 
verhouding der inkomsten. 

Is de emigrant een man van kapitaal met 
veelzijdige ondervinding, dan dacht het ons, 
is het wel te wagen. Doch wee den armen 
man, die misschien denkt te boeren in 
't klein ; die zij gewaarschuwd, dat hij zich 
daar bittter zal bedrogen zien in de nabij
heid van groote steden; bijv. als fruitteler. 
De bodem is geschikt voor dat doel, doch 
de meer vruchtbare nabuur (Staat Florida) 
is u immer de baas; zoodat gij altijd met 
uw vruchten No. 2 zijt, dus nimmer een 
goeden prijs kunt krijgen. 

Ook, ten slotte, kan ik mij niet begrijpen, 
dat een man als Ds. Joldersma nu juist zoo 
menschlievend is geworden jegens zijn stam-
genooten in Nederland, daar dit juist in
druist tegen de plannen, beraamd in Kras-
napolski te Amsterdam en ook in de stad 
Groningen genomen. 

Om, als de oorlog in Zuid-Afrika tot een 
goed eind gebracht kan worden, emigratie 
op groote schaal daarhenen te bevorderen, 
dit lijkt mij beter toe, dan blijven zij Hol
landers en behoeven niet opgelost te worden 
in het Engelsche element. 

Ook verneemt men hier stemmen voor 
kolonisatie, als de boel daar gezuiverd is 
van //Roovers." Hiermede wil ik eindigen, en 
hopende, dat het een plaatsje mag hebben 
in een der volgende nummers van du Bazuin, 
zoo noem ik mij 

TJw Vriend, 
L. DE VALOIS. 

Boekaankondiging. 
R. J. W. Rudolph. Abraham, de vader 

der geloovigen, voorgesteld in tien medi
tatiën. Kampen, J. 11. Kok, 1900. 
De geachte Schrijver zegt in de voorrede, 

dat hij eene eenvoudige beschrijving wil 
geven van het leven van den aartsvader 
Abraham. En daaraan beantwoordt het 
boek. Het is stichtelijke, degelijke lectuur, 
welke ons hier wordt geboden. De hoofd
momenten van het leven van Abraham wor
den achtereenvolgens in duidelijken stijl 
behandeld en tot leeï'ing, vermaning en 
vertroosting der geloovigen aangewend. De 
Schrijver rechtvaardigt in de voorrede de 
uitgave van zijn boek met verschillende 
redenen. Maar de beste rechtvaardiging is 
het boek zeit Bij de litteratuur, welke 
opgegeven wordt, hadden de Bijbellezingen 
van Dr. van Konkel nog wel vermelding 
verdiend. 

Christopliilus. Jaarboekje ten dienste der 
Christelijke Jóngelings- Vereenigingen in 
Nederland voor het jaar 1900. 
De zevenentwintigste jaargang van dit 

Jaarboekje geeft een goeden blik op het 
leven en den bloei van het Nederlandsch 
Jongelings-verbond. De toestand der ver-
eenigingen wordt over het algemeen gunstig 
genoemd, de werkzaamheid schijnt gaandeweg 
beter en meer uitgebreid te worden. De 
Bijbelbespreking gaat vooruit, en ook op 
letterkundig gebied is toeneming van ont
wikkeling zichtbaar. Het aantal afdeelingen 
nam met 17 toe, maar het ledental werd 
met 49 verminderd. Naast de andere ver-
eenigingen is ook het Nederlandsch Jonge
lings-verbond voor vele jeugdigen van jaren 
ten rijken zegen. Moge het hierin bij den 
voortduur toenemen en daartoe steeds meer 
van God gezegend worden. 

F. Bettex, Het W•onder. Kampen, J. 
H. Kok, 1899. 
Dit is een mooi boekje van den bekenden 

schrijver Bettex. De opzet is dadelijk al 
goed. Het bovennatuurlijke is niet iets 
vreemds maar omringt ons van alle kanten 
en is buiten en in ons. Geloof aan het 
wonder is met het geloof aan God, aan de 
schepping, aan het gebed, aan de religie, 
aan den Bijbel, aan den hemel enz. vanzelf 
gegeven. Én de wonderen, welke de H. 
Schrift ons verhaalt, zijn geen geïsoleerde 
feiten maar vormen een organisch bestand
deel van de openbaring, en zijn tot de 
verlossing en herschepping der menschheid 
noodzakelijk. Het is alles der lezing en 
overdenking waard, wat Bettex ons geeft; 
ook al komt er hier en daar wel eens eene 
gewaagde uitspraak voor, maar toch veel 
minder dan bijv. in zijne Symbolik der 
Schöpfung. De vertaler deed een goed werk 
en de uitgever zorgde voor een net gewaad. 

BAVINCK. 

ADVERTENTIE. 

IJeden verblijdde ons de Fleere door 
de voorspoedige geboorte van een flinken 
iEOÖN. 

Js. BOOTSMA. 
M. BOOTSMA 

geb. GROENEVELD. 
»BLOEMENDAAL" 

te LOOSDUINEN, 
26 Jan. 1900. 

Heden overleed, in de hope 
des eeuwigen levens, onze ge
liefde Echtgenoote, Moeder en 
Behuwdmoeder 

Martje Hoeksema, 
in den ouderdom van bijna 72 
jaar 

De hoop op een zalig weder
zien geeft ons een rijken troost. 

Uit aller naam, 
KLAAS DE WIT. 

GROOTEGAST, 
25 Jan. 1900. 

lieden overleed, zacht en kalm, 
tot onze diepe droefheid, onze 
innig geliefde Echtgenoot, Vader. 
Behuwd- en Grootvader de Heer 

MUUiNUS AI1UIAAN VIS, 
in den gezegenden ouderdom o o 
van bijna 80 jaren. 

Wij gelooven, dat hij thans 
bij zijnen lleere en Heiland !s, 
wien te dienen zijn lust was. 
Dit is ons tot grooten troost. 

Wed. M. A. VIS-
VAN DAMMK. 

Kinderen, Behuwdkirideren 
en Kleinkinderen. 

HAAMSTEDE, 
27 Januari 1900. 

Heden overleed, na een ziekte 
VBn eenicje dagen, onze liefde-o O 1 

volle Moeder, Behuwd- en 
Grootmoeder 

ËLIZABETII WlLDËBOER, 
Wed G. B. MKLLBMA, 

in den ouderdom van ruim 77 
jaar. Üaar gemis valt ons hard; 
doch zij is ing< gaan in de 
heerlijkheid, waarnaar zij verlan
gend en met. blijdschap uitzag. 

Namens Kinderen, Behuwd-
en Kleinkinderen, 

E. UBELS. 
NIEUWE- PEK EL A, 
28 Jan. 1900. 

••••nHHHBBHBI 
Heden nam de lleere, uaeen 

lijden van zes weken, tot zich 
ons geliefd Zoontje 

II 4 KM, 
bijna één jaar oud zijnde. 

We wenschen Gode te zwij
gen, willis doen maje.-teit is, 
en zijn verbondsbelofte troost 
ons in de diepe droefheid. 

I,. KA BI! KliS. 
G. RABUERS-

KRKMEUS. 

IZUIDBAKGK, 
28 'an. 1900. 

Heden overleed, zacht en |g 
kalm, in zijnen Heeie en lleiUn i. H 
onze geliefde Broeder 

J a  K N A P P E R S .  I  
Wij misgunnen hein de ruste H 

niet, die hij binnen gegaan is, 
maar toch smart ons zijn heen
gaan. 

Tal van jaren heeft hij met 
voorbeeldigen ijver het opzieners
ambt iu de geme-nte waarge
nomen. 

Zijn arbeid blijft in liefelijk, 
aandenken. Trooste de lleere 
zijne diep bedroefde kinderen. 

Namens den Kerkeraud, 
F. II. BOERSMA, Pt eses. ® 
G DIK, Scriba. 

ZÜIDBKOKK, 
28 Jan. 1900. 

Heden overleed te Middelburg, 
na eene kortstondige ongesteld
heid, in den ouderdom van ruim 9 
70 jaren, tot onze diepe dtoef- H 
heid, onze geliefde Moeder, 
Behuwd- en Grootmoeder 
Cornelia Catharina Melis I 

Weduwe van A. P. KOSTEK. 
Uit aller tiaam, 

P. KOSTER 
APPELSCHA, 

29 Jan. 1900. 
E'eniqe en algrnieene kennisgeving, p 

• 
I 

HUISHOUDSTER. 
Een ouderloos MEISJE, tusschen 

30 en 40 jaar, uit den gegoeden stand, 
zag zich gaarne terstond of 1 IMei 
in bovenstaande betrekking in een 
nette huishouding geplaatst. 

Br. fr. Mo, '22 aan den Boekh. 
ZALSMAN te KAMPEX. 

Gevraagd bij een jong predikant een 

MEID-HUISHOUDSTER, 
midde baren leeftijd en van de Geref. kerk. 

Br. iett. JM. II. aan den Boekh. 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Tegen M JfMei a.s, wordt aan de 
Geref. Betvaarschool te WIN
TERSWIJK eene 

UOOFÜOXDER WIJZER ES 
gevraagd, lid eener Geref. kerk, 
liefst gediplomeerd. 

Sollicitatiën met volledige inlichtingen 
voor of op M5 Wehr. a.s. aan den 
Secr. der commissie. 

BEUN. J. ANDOIESSEN. 

Boekdrukkerij-

K anloorboekhandel. 
Met primo Ut aart of April be

staat er in Friesland gelegenheid tot 
plaatsing van een net en tjoed 
ontwikkeld .# «1#».?!#;%* ff# 
(extern.) Genegen een paar dagen per 
week te reizen. 

Vakkennis en kennis der Nederl. 
taal vereischte. 

Brieven letters M .  I J .  bureau 
van de tlasuhi. 

Wordt gevraagd tegen 1 Mei 
een 

B A K K E R S K N E C H T ,  
in de Brood-, Koek- en Banketbakkerij 
van G. ROOSEBOOM te STADSKANAAL. 

CEVRAAACD 
tegen Mei a.»., een 

BEKWAAM SlilllSkM.CII I', 
voorzien van goede getuigen, bij A. 
RIETBERG.Gedipl. Hoef-, Huis ^and-
bouw en Kachelsmederij te KAMPEN. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een sseer 
groote 

AMEHIKAANSCIIK KACHEL, 
zeer g» schikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„MEebOG" aan den Uitgever van de 
liazuiit te KAMPEN. 

4% GELIiLEliMNli 
»>V 15 h 19 W IJl 14". 

Door de vele aanvragen om plaatsing 
in een onzer Gestichten heeft onze 
Vt-reeniging weder ten nieuwe 4% 
geldleening a f 250000,— uitge
geven , verdeeld in stukken van flOOO,—, 
f 500,—, en f ÏOO,—. 

In het begin van Februari zal het 
Bestuur moeten beslissen of' wij tot 
uitbreiding zullen overgaan, hetwelk 
allaen zal afhangen van de omstandig
heid of' er voldoende in deze geldleening 
is deelgei omen. 

Met aandrang wordt (en ieder uit-
genoodigd deel tfe nemen in deze geld
leening, hetzij door nu reeds de storting 
te doen plaats hebben, hetzij door toe
zegging op een nader aan te geven 
datum aan den Algemeenen Penning
meester : i 

S. Baron van HEEMSTRA. 
AMSTEHDAM, 23 Jan. 1900. 

Keizersgracht No. 647. 

A. DE R00DE & Co, 
(SOIIlEil %i%l,o|>geriehtl§79.) 

FalH'ikHiitou van 

OLEÏ> EenLOOG, 
ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL. 

(Priiim qualiteiten. €oRcurreerciide prijzen ) 

KKUKiIJJK HAIBÜWT 
Zijnde een kort uittreksel van de 

voornaamste acten der Nationale en 
Provintiale Synoden, betrekkelijk de 
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. 

ALSMEDK 
I)e Post-ucta of iialiaiulcüngcn van bet 

Nationale Synode van Dordrecht, 
gehouden in dj jaren 1618 en 1619. 
Zeer dienstig en noodig voor Predi

kanten en Kerkeraden. 

Dit voor alle Iverkeraidsleden zoo 
nuttig Handboekje is 340 bladz. 
groot en kost slechts J' l.-.'ï, ge
bot den in heel linnen band f «,«5. 

Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN 
Alle ISoekb. neuten bestellin
gen aan. 

VERSCHENEN": 

Het SALON-PORTRET vau PAUL KRUGER. 
Prachtig uitgevoerd en gedrukt op zwaar ivoorcarton. Dit Portret is het 

laatste en zonder twijfel het besr en geüjkendst dat bestaat, vervaardigd naar 
de nieuwste folo, September 18!)i). Prijs in gewone lijst (notenhout met zwart), 
5)0 Cis. fr. p. post. Met korte levensschets van Oom Paul ƒ 1,—. In luxe 
bruine lijst / 1,40, met schets ƒ 1,50 fr. p. post 

<1. ï»l UIIUMTEII, Uitgever, Schoonhoven. 
i(Sagr Verkrijgbaar bij eiken soliden Boekhandelaar. 

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van: 
F R .  O E H N I N G E R ,  

Geschiedenis van het Christendom 
bericht mij heden, dat er nu 0,000 mpl. vau dit boek geplaatst zijn. 
In korten tijd dus een enorm succes, en ook t<3 verwachten van een boek 
als dit is. 

De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr. 
H. BAVINCK, Dr. A. J. TH. JONKER, Ds. L. LANDWEIIB, Dr. H.M. VAN NES. 
Redactie : [let Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref. 
Kerk, .Jongelingsbode enz. enz. enz. 

Prijs van dit kostelijke werk, met 125 fraaie platen versierd en van 
ruim 500 bladz. slechts 3,50 linnen en 3,O© eder gebonden. I 

Uitgave van J. M. BREDEE te Rotterdam. 
••Wllllll limWMIMM—I 

STEEMWIJIKEII 

B E D D K N F A B R I E K  
opgericht 1899, levert franco: No. 1 
het nieuwe reelainebed, bestaan
de uit 2 persoons veerenbed, inh. 50 
pond veereu : 30 pond in 't bed, 1 peluw 
8 pond en 4 kussens elk 3 pond, van 
ondoordringbare linnentijk, 1 wollen of 
fantasie deken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor I* 35,—. 

No. 2. Een extra 2 persoons bed, 
inhoudende 40 pond veeren, 24 pond 
in 't bed, 1 peluw G pond, 4 kussens, 
elk 21/, pond, 1 wollen of fantasie 
deken, 1 gewatteerde en 1 molton deken, 
overtrek voor bed en peluw ; ook alles 
te zamen voor f 35,—. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 matrassen toe 

Vl<:i<:itr<n a 30, 35, 40. -15, 50, 
60, 70, 80, 100. 120 cent het pond. 

Er is nog nooit ec nige aanmerking 
gemaakt. 

Met aanbeveling, 

J. KETEL Hz., 
%/z. Markt, Nteenwijk. 

P S Kapokbedden en veeren tot in 
de fijnste soorten voorradig, rembours, 
vrijziebt en monsters gratis. 

M A  G A  Z I J N  
VAN 

Heerenk leeding 
en Uniformen. 

Steeds voorradig groote keuze in de 
nieuwste stoffen. 

Uitrustingen voor Indië. 
, J. SCUELTENS, 

O ü DESTRA AT, KAMPEN. 

BILLIJKST ADRES 
«oor 

PIANINO'S, 
Huis- en Kerkorgels. 

J. PROPER 
te fi l fll'lil 

^ ei-buren, ruilen, reparee
rt u en «temmen. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
met of ssonder firma bedrukt, 
worden dagelijks J'ranco verzonden 
voor f 2,25 per ÏOOO, door 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Wat zegt (ie Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij GEZ. 

MEERBURG te BEUSDEN een Maand
blad tut beioideririK van liet rerlne lezen 
en nillevgen win (ioils Wou rd, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 80. met omslag; 
ƒ 1,50 p jaar; onder red. v;m Prof 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, Uiinder. 

Spoedige opgave van inteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

Een bi iet aan u en mij, 
om cito te bezorgen, 

't Gewicht van d' inhoud duldt 
geen uitstel, zelfs tot morgen, 

Hij biedt de keus u aan van 
waar geluk en smart; 

De plaats voor hem bestemd is 
't ilart. 

•"rij* 5 cl. 
Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN. 
Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

••••"•MM———» 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt: 

Het Doctorenanibt. 
R E D E  

bij de overdracht van 
het Rectoraat aan de Theol. 

School te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOR 

Ur. II. IIIVIVCH. 
Prijs 90 ct. 

Alle Boekh nemen bestellingen aan. 
en na ontvangst vau het bedrag wordt 
het franco verzonden. 

Is verschenen bij J H. BOS te KAMPEN: 

Het Tolstoyïsme 
EN 

de leer van liet niet-wederstaan 
nooR 

G. WISSE Jr., 
Predikant te Gouda. 

1GO bladz. prij* f 0,75. 

GOEDE BOEKEN 
voor veel verminderden prijs. 

FUNCKE, Paulus te water 
en te 'and. gebonden f 3,— thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd en Ziele-
vrede, gebonden f 3,— thans - 1,90 

I FRANCKEN, Kern derChrist. 
leer, gebonden . . - 1,30 

JAMES, Geschenk van een 
Ohrist vader aan zijne opwas
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, Het Huisgezin. Be
stuur en vermaningen aan al 
deszelfs leden, f 3,60 thans - 1,80 

JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
verlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
Ofïiciëele stukken betreffende 
den uitgang uit het Ned. Herv. 
Kerk genootschap, f5.— - 3,— 

BOSTON, Vier voudigeu 
staat, f 2.— ...- 1,— 

v. VELZEN, Feeststoffen, 
f 1.75 ..... 1(_ 

JACOB GKOENEWEGEN, 
Lofzangen Israëls . . - —,45 

BEECHER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden . . . . 2,50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

Vrye Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de V'ereeniyiiiK: 
4an Clontributiën : 
Door den heer li. Stellman te L )ek f32 50; 

door den heer G Luc^s te Dalt'sen f 24,50 ; 
door den beer P. Potma te Buitenpost 
t 2,50; door den beer M. Hilverda te 
Abbega 1 27,50 ; door den hoer P. Goud
appel te Delft 2e stoiting f 126; door Ds. 
A. D. C. Kok le N - Helvoet f 11;.(1898) 
van Ds. J. J- Steiabai t te Wijbe f 1; door 
Ds. A van Dijken te Aalten f 77,50 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. koik te Abb'ga f 18,75; 
van idem te Neede c. a f 7,56 ; van idem 
le Geldei inalsen f 4,50; van idem te Hoenz 1-
Driel f 1,07; van idem te Zuilicbem f 1,75 ; 
van idem te Arlst f 2,50 ; van idem te 
Well f 3,25; van idem t« Vuren f 1,22; 
van idem te Oulemborg f 56; van idem 
te Zalt-Bommel f6,92; van idem te Ai nhem 
B f 11,66; bij eetie spreekbeurt van den 
beer Jb v. O. te Koudekerk f 3,621/a; 
Geref. kerk te Berlikum f 11,50. 

jlan SM-taeiikiugen: 
Door Ds K Fernhout te Utrecht, van 

J. te E 1' 6 
Voor bet Studiefonds: 
Door Prof Dr. J. Woltjer lialljaarlyksche 

praebeude f 39,20. 
Voor het Hospitium: 
Van den Zustei kring te Ur.recnt een vol

ledig stel peteldóelssehe gordij >en vo^r de 
sSudenteukaiueitjf'S en 12 stofdoeken. 

S. J. SEKFAT, 
Hilversum. Pennmqme.ester 

Stoomdruk vau ZALSMAN te Kampen. Stoomdruk vau ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht eii veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) Wo. 6, • 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
(Ten v»«r<teele van de Theologische Scfacol te Kampen.) 

,-r ü tt 1 -«< . TT *• » i\ fa i i aaa i|a30' I : 4, 313 fjet üoor ulieöen tnel be tiiö/bat gij toaont 
Joil II : la, blaast be oajuui. Vfljdclg 9 FobrUrtXi 1900. in uüje getuclfbe Suilen, en jal hit gnij taoegt 3ijn = 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 9 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten liet Kijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 1212 ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSMAN, 
;  K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
1 UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten'en Stukken 

der Medewerkers aan den 'RÉDACTEUR,' dHr. 'C. MULDER te KAMPEN. 
binneulandsche Ruilbladen, Intezënden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAYINCK TE KAMPEN. 

O f f i e i ë e  1  e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
w. 

Gelijk hierboven vermeld staat, 
zende men Rnilbladen, Intezenden 
stukken en Iteeensie-werken aan 
den Hoofd-Mtedaeteur: Ur. II. 
llUflKCU. 

Kerknieuws, Ontvangsten enz. 
aan dtMr. f'. NËulder. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
VRlJHOEVE-'s-GREVELDUIN-CAPPElXE, 31 Jon. 1900. 

Onze geliefde Leeraar Ds. Datema Leeft de roeping naar de 
Ger. kerk te Delftshaven aangenomen. 

Namens dén Kerkeraad, 
D. N. VAN DER.SCHANS, Scriba. 

ÖLDEBOORN, Febr. 19ÓÖ. Onze beroepen en algemeen 
Ageerde Leeraar, Ds. W. T. Nijenhuis van Britsum, lieeft geene 
vrijmoedigheid kunnen vinden om onze roeping op te volgen. 
Wij hadden onzen vroegeren Leeraar gaarne weder in ons mid-
den gehad, doch de Heere geve ODS te berusten in zijnen wil 
en sehenke ons eerlang den man zijns raads, 

Namens dtn Kerkeraad, 
J. E. HAASDIJK, Scriba. 

kRlTSUM, 4 Febr. 1900. Hedenmorgen werden wij ten 
zeerste verblijd, daar wij van onzen geliefden Herder en 
~8eraar, den Weleerw. heer W. ï. Nijenhuis, mochten hooren, 
dat ZEerw. in ons midden wenschte te blijven en voor de 
^°tj)ing uer Gereformeerde kerk te Oldeboom had bedankt. 

Heere heeft onze gebeden verhoord, onze wensehen vervuld. 
Hem alleen zij daarvoor de dank en eere Dat het moge yijn 
tot zegen voor onze gemeente Hij sehenke de teleurgestelde 
gemeente spoedig den man zijns raads. Met een dankbaar en 
verblijd hart zong de gemeente staande aan het einde der gods
dienstoefening Psalm 103 : 1. 

Namens den Kerkeraad, 
H. FOKKENS, Scriba. 

ALBLASSERDAM, 6 Febr. 1900. Donderdag 1 Februari 
was voor de Geref. kerk van Alblasserdam een blijde dag. 

ioen toch kon ze haar nieuw kerkgebouw in gebruik nemen. 
Passende toespraken werden gehouden door Ds. J. H. Spoel, 
den pastor loei, naar aanleiding van Ps. 29 : 9£. door Ds P 
Warmenhoven van Harderwijk over 1 Cor 3 : 9£ en door Ds. 
E. Kropveld van Waddingsveen over Haggaï 2 : 10. Eene 
groote schare vulde het kerkgebouw.. Burgemeester en Wet- . 
houders w&ren mede, tegenwoordig. Het keurig nette, doelmatig 

.ingerichte gebouw is >een sieraad, vpojr het dorp. De kundige 
bouwhëer is de heer T. P. Stans van; Alblasserdam Een plat
form met katheder vervangt den preekstoel. Psalm 33 : 22. 

J. DEN BOEFT, Scriba. 

CLASSES. 
Classis Woerden. 

De Classicale Zendingsdag zal, volgens besluit der 
Olass. Verg. van 11 Jan. j.i. te Alfen a/d Kijn, plaats 
hebben: te' Waarder op 14 Februari a.s. des avonds , 
te half zéven. Ds. H. van Dijk zal een referaat over 
de Zending houden en door Ds. W. A. van Es zal 
't slotwoord gesproken worden. De kerken worden 
opgewekt om deze vergadering te komen bijwonen. 

Namens de Classis, 
C. ZWAAN, Scriba. 

Zevenhoven, 31 Jan. 1900. 

ZENDING O. HEID. EN MOH. 
Leening Soerabaja. 

De 10 Deputaten voor de Zending, bij wie van 
Ds. W. W. Smitt te Assen een voor hen teleurstellend 
berich t was ingekomen, hebben in hunne vergadering, 
1 Febr. te Amsterdam gehouden, besloten, dadelijk 
pogingen aan te wenden, om, zoo mogelijk, Ds. W. 
Pera te Hallum te leenen, ten behoeve van de kerk 
te Soerabaja. 

Dr. J. HANIA, Scriba. 

ONTVANGSTEN. 
Pi'itv. II;IS voor Hulpbohonyon<I<> 

litsrlccii fn Ovtu-yscl. 
Collecte van : 

-Genemuiden f 6— Steen wijk A f 6,— 
Hasselt - 6,115 Steen wijk B - 14,65 
pldetnarkt - 1,225 Zwartsluis - 19,5i0 
kouvèen - 18,— Zwolle - 60,80 
Stad-Vol le.nhove - 3,— 

Be Penningmeester, 
SCHEPS, Y. D. M. 

Deventer, 5 Febr. 1900. 

i: 

luwendi»e Zeudiii^ in DrtMile. 

Ontvangen in Januari: 
K. J. Kraan te 's-Hage f 1,— 
Gevonden in de coll. te Gasselter-Nijeveen . . - 5.— 
Kerk te N.-Amsterdam ... - 10,— 
Kerk A te VGravenhage . . . - 15,— 

- Joiigelingsvereeniging te Vledder . . - 1,535 

Zondagsschool te Odoorn . . . 2,11 
Door br de Braai: coll. te Kallenkote . - 0,50 

Voor deze alle wordt de gevers dank gezegd. De aanvan
kelijke vruchten van ons weik zijn bemoedigend. Gaarne 

> echter zouden wij meer dóen, indien de middelen zulks veroor
loofden Helpt ons, vrienden! die verschaffen. 

Br. de Braai dient r.u de kerk van Vledder en is op zijn 
verzoek eervol als Colporteur-Bijbellezer ontslagen. Hij neemt 
echter nog gaven voor de luw. Zending in ontvangst en is 
tevens bereid om ten behoeve er van spreekbeurten te vervullen 
en mededeelingen te doen, wanneer men hem daartoe uitnoodigt. 
#ijn adres is: J. de Braai te Nijensleek gem. Vledder. 

De Deputaten voorn., 
, H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn. 

Diever 1 Febr. 1900 

«|«» luw. ZciHliiitf oa> BgbelfMdj). 
in iNoord-IJrsibuut «kii Limburg 

Met hartelijken dank ontvangen : 
Gift v d Zendingscommissie te Kralingen . f 15,— 
Gift v/d „Zendingszaak" te Urk . . - 15,— 
Van Alb Gruijs Sr te Zaandam . . - 2,50 
Door Ds J. v. Haeringen : Gecollecteerd op een 

snm 11 •••iiiini i ca——— • 

Jongelingsfeest te Dedemsvaart . . - 5,1G5 

Weder toonen deze giften, dat er nog liefde is 
voor den arbeid onder de in dwaling en ongeloof 
verzonken bevolking van Noord-Brabant en Limburg. 
Vooral in iLimburg. O, sterkt toch onze handen, 
opdat in dat donkere, zeer donkere Limburg de 
lamp des VVoords moge schijnen, niet alleen te 
\ enloo, maar ook te Roermond, ie Maastricht enz. 

Bij de vorige opgave is eene vergissing ingeslopen. 
Ik schreef daarin van „ruim 600 kerken" ; dit moet 
zijn „ruim 500 kerken." 

Aanbevelend, 

Namens Deputaten, 
J. G. C. VOIGT, Penningm. 

Raamsdonlc, 22 Jan. 1900. 

V oor «Ie Theoloj;isclie School. 
Amsterdam, "/3 coll. f 205,58® '/2 coll. Tienhoven f 4,36 

extra gift- 0,50 " „ Maarsen - 0.53 
Geref. Jongelingsver. „ Kamerik - 2,61 

te Warlum - 2,50 „ Kockengen - 4,25 
Heerde - 4,22* „ Vinkeveen - 5,275 

idem - 8,13 „ Nichtevecht - 3,885 

Wapen velde 6 Dec. - 2,30 „ Loenen - 2,68 
idem - 1,55 .. Vreeland - 4,655 

'/2 coll. Breukelen - 6,72s Gift in de coll. te 
„ Tienhoven - 3,25 Stadskanaal - 4, 
„ Wilnis - 4,04 Gift in de coll. te 
„ Mijdrecht - 6,44 Katwijk a/Zee - 1,— 

Vooi* <lo ültbreidiutf. 
Door br-. E, H'. Heyblom te Velp, Corr. Classis Arnhem : 

Coll'. Velp A f 13,78. 
Contrib. Mevr. Baronesse M. v. W. te Arnhem f 10. 
Contrib. uit V e 1 p : H. f 10, J A. M. v. O. f 5, C. T. 

f 2,50, dames v. M. f 2, G. K. f 1,50, B. R. f 1, J.'w. K. 
f 1, W. d. W. f 1, J. M. f 0,50, S. G. f 0,50. 

Be 'Penningmeester 
Zwolle, 3 lebr. 1900. van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DE. H. FKANSSKN. 

KENNIS EN LEVEN. 
IV. 

Tweeledig is het werk, dat Chris
tus, in wien liet Woord Gods vleesch 
geworden is, op aarde verricht heeft; 
Hij heeft de waarheid geopenbaard 
en het eeuwige leven geschonken. 

Uit Joh. 3 : 21, en 1 Joh. 1 : 6, 
is door sommigen afgeleid, dat de 
Waarheid bij Johannes een zedelijk 
begrip is en met het goede samen
valt. Immers wordt daar van een 
doen der waarheid gesproken; wie 
de waarheid doet, komt tot het licht; 
indien wij zeggen, dat wij gemeen
schap met God hebben en in de duis
ternis wandelen, zoo liegen wij en 
doen de waarheid niet. Indien, zoo 
zegt men, daarom de waarheid iets is, 
dat gedaan moet worden, dan kan zij. 
geen inhoud van het verstand maar 
moet zij voorwerp van den wil we
zen; dan draagt zij geen theoretisch 
maar een practisch karakter: dan 
bestaat zij niet in kennis maar in 
handeling en is zij vrijwel met het 
goede één. 

Maar deze opvatting is toch niet 
juist te achten, evenmin als de ver
klaring van de Kantteekening, dat 
het doen van de waarheid zooveel 
is als oprechtelijk handelen. De waar
heid is bij Johannes, evenals elders, 
wel terdege een intellectueel begrip ; 
zij duidt eene zaak aan, die tot het 
gebied des verstands behoort en in het 
bewustzijn moet opgenomen worden. 

De waarheid staat toch bij Johan
nes tegenover de leugen, Joh. 8:44, 
1 Joh. 1 : 6, 2 : 4; tegenover ver
leiding en dwaling, 1 Joh. 1 : 8, 
4:6. Zij is een voorwerp van ge
loof, Joh. 8.: 46; van verstaan, Joh, 

8 : 32,©n van-weten, 1 Joh. 2 : 21. 
Zij is inhoud van het getuigenis des 
H. Geestes, die de Geest der waar
heid is, Joh. 15 : 26, 16 : 13, 1 Joh. 
5:6. Bovenal is zij geopenbaard 
door Christus, die de waarheid en 
het leven is. 

Christus nl. is het eeuwige Woord, 
dat bij God en zelf God was. Hij 
was in den hemel en is daaruit ne
dergedaald, en Hij bleef in den hemel, 
gelijk uitdrukkelijk gezegd wordt, 
ook toen Hij op aarde was, Joh. 
3 : 13. Daar in den hemel was Hij 
bij God, stond Hij met Hem in ge
m e e n s c h a p  e n ,  v e r k e e r ,  J o h .  1 : 1 ;  
daar was Hij in den schoot des Va
ders en aanschouwde Hem, 1 : 18, 
6 : 46; daar zag en hoorde Hij de 
dingen, die Hij later op aarde ver
kondigen zou, 3 : 11, 8 : 26 en 38, 
15 : 14; daar leerde, zoide, gebood, 
toonde hem de Vader,, wat Hij op 
aarde spreken en werken zou, 5 : 20, 
8 : 28, 12 : 49, 50. Daarom weet 
Christus, wat Hij spreken moet; 
daarom getuigt Hij, wat Hij gezien 
heeft, 3 : 11. Het is eene getuigenis, 
welke van Christus uitgaat, en die 
van 's menschen zijde moet aange
nomen worden, 3 : 32. Hij zegt, 
spreekt, verkondigt, maakt bekend, 
openbaart de dingen, die Hij bij God 
gezien en gehoord heeft, 3 : 12, 
8 : 28 en 38, 12 : 49, 17 : 6. 

De inhoud van dit getuigenis zijn 
in het algemeen de hemelsche din
gen, 3 : 12; al wat Hij van den Va
der gehoord en gezien heeft, bepaal
delijk het wezen en de naam des 
Vaders, 1 : 18, 17 : 6. En dat alles 
wordt onder den naam van de waar
heid samengevat. 

Zóó .heet de inhoud van Jezus' 

getuigenis, omdat Hij daarmede staat 
tegenover de schaduwachtige bedee
ling des O. Testaments en voorts ook 
tegenover den schijn en de leugens 
der wereld. De wet is door Mozes 
gegeven, maar de genade en de 
waarheid zijn in Jezus Christus ge
worden, 1 : 17; en daarom wijst 
alles in het O. Test., de Jakobsladder, 
de koperen slang, de Jakobsbron, het 
manna, het Paasclilam enz., naar 
Christus henen. 

Veel sterker is de tegenstelling, 
wTaarmede Jezus' getuigenis tegen
over den schijn en de leugen der 
wereld staat. De leugen heeft haar 
oorsprong in Satan, den overste 
der wereld, 12 : 31, 14 : 30, 16 : 11, 
en den vader dergenen, die tegen 
Jezus overstaan, en Gode vijandig 
zijn, 8 : 44. En de schijn is aan 
deze wereld? eigen,/ïdie; beneden, 
die aardscli is en met de hemelsche 
wereld eene tegenstelling vormt 
'3 : 31, 8 : 23. Al het geestelijke 
en goddelijke, dat in deze wereld 
gevonden wordt, is van boven en 
daalt uit den hemel neer, 3 : 3,13 en 
31, 8 : 23. En zelve is die wereld 
met hare zienlijke dingen een beeld, 
een schaduw en eene gelijkenis van 
de hemelsche en onzienlijke goederen. 
De wind is een beeld des Geestes; 
de geboorte eene gelijkenis van de 
wedergeboorte; het water en brood, 
het licht en het leven, de herder en 
de landman, het tarwegraan en de 
wijnstok eene schaduw van Christus. 
Maar Christus is dat alles in der 
waarheid, terwijl al die zienlijke din
gen het slechts zijn in beeld. Chris
tus is het ware brood, het levende 
water, de echte wijnstok, de wezen-
zenlijke herder enz. 

In dezen zin staat de waarheid bij 
Johannes tegen alle schaduw, schijn 
en leugen der wereld over. Waar
heid is naar zijn Evangelie het inbe
grip van alle geestelijke, hemelsche 
realiteit, welke in den persoon, het 
woord en het werk van Christus hier 
op aarde tot openbaring gekomen is. 
Zij draagt tegelijk een metaphysisch, 
een logisch en een ethisch karakter. 
Zij bestaat in den naam van den 
eenigen, waarachtigen God tegenover 
alle afgoden; in de realiteit der he
melsche tegenover de gelijkenis der 
aardsche w ereld ; in den persoon van 
Christus tegenover de schaduwen des 
O. Testaments; in zijn getuigenis te
genover de leugen van Satan ; in zijn 
werk tegenover de werken des dui
vels. Wat Jezus is en zegt en doet, 
dat alleen heeft waarachtige realiteit, 
duurzaam bestand, eeuwige geldig
heid. Al het andere gaat voorbij; 
Satan wordt buitengeworpen ; de we
reld , met al hare heerlijkheid ver
dwijnt ; degenen, die uit de duister
nis zijn, worden geoordeeld. Maar 
wie de waarheid kent en doet, blijft 
in der eeuwigheid. 

Daarom heeft de waarheid bij Jo
hannes dan ook eene practische zijde ; 
zij kan niet alleen gekend maar ook 
gedaan worden. Immers is zij geen 
wijsgeerige formule, of afgetrokken 
bespiegeling, maar volstrekte, eeuwige 
realiteit, door God in Christus ge
openbaard en tegenover allen schijn 
en schaduw der wereld gesteld. Zij 
is het inbegrip van al het ware, van 
alwat met het wezen en den wil 
Gods overeenkomt, en daarom geen 
zaak alleen van het hoofd, maar ook 
van het hart en de hand. Zij heeft 
invloed op het leven, bepaalt en be-

heerscht het. Wie haar kent, kent 
in den zin, waarin het vierde Evan
gelie van kennen spreekt, die doet haar, 
die richt er zijn leven naar in, die 
kan niet meer wandelen in de duis
ternis, maar zoekt en komt tot het 
licht. Het kennen zelf gaat in leven 
over ; het is zelf reeds leven, eeuwig, 
waarachtig leven, want het is een 
kennen van den eenigen, waarachti
gen God en van Jezus Christus, dien 
Hij gezonden heeft. 

Bavinck. 

BIOGRAPHIE VAN CALVIJN. 
In het jaar 1869 gaf F. W. Kamp-

schulte, hoogleeraar te Bonn, het eerste 
deel in het licht van Johan Calvin, 
seine Kirche. und sein Staat in Genf. 

Prof. Kutgers .zegt in zijne studie 
over Calvyjns invloed op de Reformatie 
in de Nederlanden bl. 47 van dit werk 
volkomen naar waarheid, dat het de 
vrucht van nauwkeurige bronnenstudie 
is en ook doorgaans gekenmerkt wordt 
door een ernstig streven naar onpartijdig
heid ; maar dat het ook telkens blijk 
geeft, dat de Oud-Koomsche schrijver 
voor de Reformatie en voor Calvijn niet 
het rechte oog had. 

Toen Prof. Rutgers dit schreef, kon 
hij niet weten, dat het tweede deel van 
dit werk eerlang in het licht verschijnen 
zou. Hij zegt toch, dat de arbeid dooi
den vroegen dood des schrijvers lang 
niet voltooid is, en dat de voltooiing 
dooi anderen zeker wel uitblijven zal. 

Dit is gelukkig niet geheel en al het 
geval. Het manuscript van het tweede 
deel kwam in handen van Waiter Goetz, 
privaat-docent in geschiedenis aan de 
Universiteit te Leipzig, en deze gaf het 
thans bij dezelfde firma, Duncker en 
flumblo't te Leipzig, tegen den prijs van 
f 5.20 in het licht. 

Het werk is daarmede wel niet com
pleet. Er ontbreekt nog een derde deel 
dat de rWsltsteilung" van Genère in 
de laatste levensjaren van Calvijn 



1559 — 1564 in het licht stelde. Maar 
toch mogen we dankbaar zijn voor de 
verschijning van het tweede deel, dat 
in tekst en noten onveranderd werd 
uitgegeven, maar hier en daar toch met 
opmerkingen uit nieuwere studiën over 
Galvijn uitgebreid is. 

Van dit tweede deel geldt, naar ik 
meen, in hoofdzaak hetzelfde oordeel, 
dat door Prof. Kutgers over het eerste 
deel is geveld. 

Op levendige, boeiende wijze verhaalt 
Kampschulte den strijd, in welken Calvijn 
na zijn terugkeer te Genève gewikkeld 
werd. Het is als een drama, dat voor 
onze oogen opgevoerd wordt. Het was er 
ver vandaan, dat Galvijn bij zijn terug
keer op zijne lauweren rusten kon. Toen 
begon eerst de strijd. Allerlei elementen 
stonden tegen Galvijn over : het patri
otisme, dat zich tegen den vreemdeling 
verzette ; de sympathieën voor het na
ijverige Bern ; de anti-reformatorische 
gezindheid, die bij vele inwoners van 
Genève nawerkte; de afkeer van de 
kerkelijke tucht en de strenge levens
wijze, welke Calvijn wilde invoeren ; de 
oppositie tegen verschillende van zijne 
leeringen, inzonderheid tegen die der 
praedestinatie; de vrees voor de over-
heersching der immigranten ; en vooral 
ook de worsteling om de suprematie 
van de burgerlijke boven de kerkelijke 
macht. 

Maar Galvijn hield stand. Soms stond 
hij bijna alleen en werd hij door zijne 
vrienden verlaten of verloochend. Maar 
op het stuk van beginselen gaf hij 
nimmer toe. Twintig jaren lang streed 
hij voor de vrijheid der kerk, voor het 
recht der excommunicatie, voor strenge 
tucht, voor een burgerlijk en zedelijk 
leven overeenkomstig den eisch des 
Woords. Kampschulte laat niet na, de 
vlekken aan te wijzen, waardoor ook 
van Calvijns zijde de striid somwijlen 
werd ontsierd. Op verschillende punten, 
bijv. over het karakter der Libertijnsche 
partij, de samenzwering van 1555, is 
er zeker vernieuwd onderzoek noodig, 
eer wij in zijn oordeel berusten kunnen. 
Maar toch streeft Kampschulte er
naar, om aan Calvijn de eere te geven, 
welke hem toekomt. 

De eerlijkheid zijner bedoelingen, de: 
oprechtheid zijner overtuigingen, de een
voud en strengheid van zijne levenswijze 
blijven bij dezen Oud-Katholieken biograaf 
onverdacht. En de toestand, die na de 
volledige zegepraal van Calvijns begin
selen in 1555 intrad en toen hoe langer 
hoe meer bevestigd werd, dwingt ook 
aan Kampschulte eenige bewondering af. 

De verschijning van dit werk is daarom 
ongetwijfeld eene verrijking van de litte
ratuur over Calvijn. De lezing verschaft, 
leering" en genot, ook daar, waar zij het 
oog voor Calvijns gebreken ontsluit, of, 
uit behoefte aan meer licht, het oordeel 
opschorten doet. 

DE. KUYPER OVER ZUID-AFRIKA. 

Er is in alle bladen maar ëéne stem van 
lof over de meesterlijke studie, welke 
Br. A. Kuyper in de Revue des deux 
Mondes van 1 Febr. 1.1. geleverd heeft 
over de Zuid-Afrikaansche crisis. 

Als om strijd worden geroemd het 
diepgaand onderzoek, dat eraan ten 
grondslag ligt, de rijke inhoud, de breede 
opvatting, het klemmende betoog, de wel
sprekende taal, de strenge onpartijdigheid. 

En dien lof is zij ten volle waard. 
Rijk is het historisch overzicht, dat van 
de Boeren gegeven wordt, van den 
afstand der Kaapkolonie aan de Engel-
schen af tot den tegenwoordigen tijd toe. 

Ook de kenner der geschiedenis vindt 
hier nog allerlei onbekende, verrassende 
bijzonderheden, welke door den schrijver 
aan de bronnen zelve werden ontleend. 
Er zijn bladzijden in, die naar den ver
slaggever in het Handelsblad evenveel 
regelen kennis als druks bevatten. 

Niet minder belangrijk is het critisch 
bestanddeel, dat in deze studie is opge
nomen. De schrijver., is strikt onpar
tijdig ; hij is niet blind voor de gebreken 
der Boeren en evenmin voor de deugden 
der Engelschen. Beider karakter wordt 
op treffende wijze vergeleken en aan elk 
de eere gegeven, die eraan toekomt. De 
gebreken in het politiek stelsel der Boeren 
worden onbewimpeld erkend, maar ook 
de ongegrondheid van de grieven der 
Engelschen in het helderst licht gesteld. 

Zoo mogelijk nog belangrijker is het 
wyjsgeerig element, dat in deze studie 
vei vat is. De schrijver zoekt naar de 
diepste oorzaken, die Engeland heel deze 
eeuw door en nu weder op haar einde 
tot een strijd tegen de Boeren hebben 
geleid. En hij vindt deze in het verschil 
van karakter en ras; in het valsche 
begrip, waarvan de Engelsche Zending 
uitging en dat zij niet naliet voortdu
rend te verbreiden; in het nationaal 
imperialisme, dat zich van het Engelsche 
volk meester maakte en dat, indien 
het voortgaat op den ingeslagen weg 
van geweld, aan zijne grootheid als 
wereldmogendheid een einde zal maken. 

Deze studie verdient in vele talen 
te worden overgezet. Zij moet door 
duizenden gelezen worden. In Engeland 
moet zij onder het volk verspreid I 

worden, opdat velen de oogen openen , 
en terugkeeren van den heilloozen weg, 
die aanvankelijk ingeslagen werd. En 
in Nederland moge zij weldra ook in 
onze taal het iicht zien, opdat allen 
haar lezen en genieten kunnen 

»N. 0. S. V." 

Dezé letters zijn de initialen van den 
naam Nederlandsche Christen-Studenten-
Vereeniging, die hier te lande in 1896 
opgericht werd; afdeelingen heeft te 
Groningen, Kampen, Amsterdam, Leiden 
en Delft; en in 1898 toetrad tot de 
wereld-federatie van Christen-studenten, 
welke schier in alle landen vertakkingen 
heeft. 

Het doel der Vereeniging is, om, 
staande op den grondslag der Aposto
lische belijdenis, de Christen-studenten 
op te bouwen in het geloof; door 
wetenschappelijke en andere vereèni-
gingen onder studenten eene actieve 
belangstelling te bevorderen in de zaak 
des Heeren op elk gebied, en in 
de studenten-wereld getuigenis af te 
leggen van Jezus Christus. 

Om deze doeleinden met meer vrucht 
na te jagsn, werd er in de laatste 
jaren telkens een algemeene dag des 
gebeds voor studenten ingesteld; en deze 
is voor dit jaar bepaald op Zondag 11 
Febr. a.s. En op dien dag roept zij ook 
de voorbede der geloovigen in voor de 
belangen en behoeften der studenten aan 
de verschillende hoogescholen des lands. 

De grondslag der Vereeniging is zeker 
niet zoo belijnd en vast, als vvij wen-
schen zouden. Haar arbeid en doel 
zijn niet zoo duidelijk omschreven, als 
tot betoon van kracht en tot oefening 
van invloed op den duur zal blijken 
noodzakelijk te zijn. 

Maar toch is het in hooge mate 
verblijdend, dat er onder de studenten 
aan onze Overheids-hoogescholen eene 
behoefte is ontwaakt aan de vastigheid 
van het Christelijk geloof; dat zij beslist 
positie kiezen tegen de onchristelijke leer 
en het onchristelijk leven, weke aan 
de lands-hoogescholen veelszins geacht 
worden tot den goeden toon te behoo-
ren ; en dat zij den band weer zoeken 
met de gemeente en aan hare voorbede 
behoefte gevoelen. 

Al te veel denken wij in onze gebeden 
aan onze eigene belangen. Zelden strekt 
zich onze voorbede op het gebied van 
het onderwijs verder dan tot de Chris
telijke scholen uit. En toch zijn er 
ook qan de openbare, lagere, middelbare 
en hoogere scholen nog velen, zoowel 
onder de onderwijzers als onder de 
leerlingen, die zich de belijdenis van 
Christus niet schamen en aan de voor
bede der gemeente behoefte hebben. 

En de Apostel vermaant ons, in onze 
gebeden nog verder te gaan en ze tot 
alle menschen uit te strekken: ik 
vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan 
worden smeekingen, gebeden, vooibiddin-
gen, dankzeggingen voor alle menschen. 

Onder deze behooren ook de stu
denten aan onze hoogescholen, die straks 
de leeraars en leiders van ons volk 
zullen zijn. Ook voor hun belangen en 
nooden behoort het gebed der gemeente 
op te gaan tot den Troon der genade. 

HOE MOET MEN STUDEEREN ? 

Op deze vraag geeft Sydney Smith 
bij Prof. van Veen, Kracht tot arbeid, 
Groningen 1900 bl. 23 dit aardige ant
woord : 

De eenige te waardeeren wijze van 
studeeren is, zoo aandachtig te lezen, 
dat het etensuur slaat twee uur vóór 
gij het verwacht; met uw LiviLIS voor 
u te zitten en de ganzen te hooren 
snateren, die het Capitool redden ; met 
eigen oogen te zien, hoe de Carthaagsche 
zoetelaars na den slag bij Cannae de 
ringen der Rómeicsche ridders, verza
melden en ze ophoopten tot stapels; 
en zoo verdiept te zijn in de gebeurte
nissen, waarvan gij leest, dat, wanneer 
er aan de deur van uw studeerkamer 
wordt geklopt, gij twee of drie seconden 
noodig hebt, om u te vergewissen, of 
gij zijt in uw eigen kamer of op de 
vlakten van Lombardije, starend naar 
Hannibals verweerd geleerd gelaat en 
den glans bewonderend van zijn ééne 
oog. 

BAVINCK. 

ZK LFVKItHKUILVJKIIIG. 
„Daarom offert hij aan zijn garen en 

rookt aan zijn net ' 
ÏÏABAKUK 1 : 16A. 

(Slot.) 

III. 

De ontdekking der zelfverheerlijking 
is onmisbaar. 

Deze zonde moet gekend, in haar 
bron, 

hare openbaring, 
haar schuld, en 
gevolgen. 
Anders, blijft Gods wet miskend; kan 

niet worden erkend, dat zij, in Gods 
natuur gegrond, uitdrukking is van 
's Heeren heiligheid ; en niet slechts 

I onze daden maar ook ons verzuimen, 

niet slechts onze woorden maar ook 1 

onze gedachten oordeelt. 
Zonder die ontdekking is het Evan

gelie gesloten, is het hart er onvatbaar 1 * voor; het arme zondaars Evangelie, 
het Evangelie der genade eu der heer
lijkheid Gods. kan slechts worden ver
staan en dierbaar geacht door de armen 
van geest. 

Zonder die ontdekking is er voor 
Jezus geen plaats in het hart, zal het 
geloof niet minder worden geoefend, 
kan er van heiligmaking geen sprake 
zijn, en is het doel Gods, de verkondi
ging van zijn lof door een volk, dat 
Hij riep uit de duisternis tot zijn won
derbaar licht, onbereikt. Gelijk het 
oog niet te gelijk naar den hemel en 
de aarde zien kan ; 

de voet niet te gelijk opklimmen en 
dalen kan; 

hitte en koude niet te gelijk kunnen 
heerschen ; 

gelijk een glas niet te gelijk koste
lijk welriekend en vuil vocht in zich 
hebben kan, zoodat beide zijn wezen 
en reuk behouden, zoo kan zelfver
heerlijking en Godverheerlijking niet 
gepaard gaan. 

Zonder hare gedurige ontdekking 
geen geestelijke . groei. Wanneer een 
geënte stam van onderen uitspruit, trekt 
dat de kracht van het entrijsje af, zoo
dat dit sterven zou, als de hovenier 
het voortgroeien liet, maar hij snijdt het 
af. Zoo doet ook de groöte Hovenier, 
die zorg draagt voor zijne geestelijke 
planting. Hij ontdekt aan de zonde 
van zelfzucht en zelfverheerlijking. 
Uit die ontdekking moet hare dooding 
voortkomen. Aan haar knoopt zich in 
Christus hare verlossing vast. 

IV. 
f I 

Hare dooding is pijnlijk en toch zalig. 

De Christen weet, hij moet sterven. 
Sterven aan deze zonde der zelfver
heerlijking, dat is, aan zichzelven. 

Hoe zal dit geschieden? 
Door het zien op, 
het begeeren van, en 
het zich vereenigen met Christus. 
Christus.is de oorzaak, en het exem

pel van dat sterven. 
De zelf'-overgave van Christus in den 

weg der gehoorzaamheid tot in den 
dood der smart, des smaads en des 
vloeks, was tot de verheerlijking des 
Vaders. 

Het: »mag uw Naam maar eer ont
vangen," was diep in zijne ziel, en 
met die bede boette Hij als borg de 
schuld der zijnen, verwierf Hij het'recht, 
om als Middelaar Gods en der menschen 
den Heiligen Geest te zenden, die de 
wereld overtuigt van zoude, gerechtig
heid en oordeel, en menscheu, die van 
nature hoog van hart zijn, in den weg 
van wedergeboorte en bekeering tot een 
sterven te leiden, dat de belofte des 
eeuwigen levens heeft. 

In de dagen zijns vleesches onder
wierp Hij zyu wil volstrekt aan den 
wil des Vaders, en Gethsémané, Gab-
batha en Golgotha, waar Jezus als de 
Hoogepriester onzer belijdenis het offer 
voor de zonde bracht, wijzen ons tevens 
naar het schoonste voorbeeld van vreeze 
Gods; het voorbeeld, dat Hij ons heeft 
nagelaten, die niet zocht zijne eere, 
maar de eere desgenen, die Hem ge
zonden had. 

Dit sterven, dat, als vrucht van het 
sterven van den Christus, de Christen 
leert, kost ontzaglijken strijd, veelvul
dige smart. Immers het vraagt geen 
stuk van ons goud, geen deel van onze 
kracht, van onzèn tijd, of' wat dies 
meer zij, maar ons ik. 

Toch is het zalig. 
Stervende aan ons zeiven, genieten 

wij den troost, de hulp, de invloeden, 
de zalving, het licht des Heiligen 
Geestes. 

En terwijl wij ervaren, dat het zalig 
is, niets te wezen in ons eigen oog voor 
God ; dat iedere neerlaag voor God eene 
overwinning is, ontdekken wij, dat de 
Heere in zijne onuitsprekelijke ontfer
ming, waar Hij ontneemt, dubbel weder
geeft, en het gezet zijn op de eere 
zijns Naams rijkelijk uit zijne genade
volheid loont. 

De munt heeft ook eene kqerzijde, 
De aldus stervenden leven. 
Ontvangen genade en eere. 
Worden aangewezen als beminden 

Gods. 
Zyn lichten op een kandelaar. 
Zijn bestemd tot het koningschap, 

koningen en priesters. 
Heil den zondaar, die de tollenaars

bede leerde bidden; die niet wenscht 
te offeren aan zijn garen, noch te 
rooken aan zijne netten ; die steeds van 
zyne geestelijke armoede overtuigd, als 
een arme van geest smeekingen spreekt; 
die steeds meer wenscht ontledigd te 
worden van al het zijne, en in het 
zalig worden uit genade enkel en alleen 
door de kruisverdiensten van Christus 
steeds meer dierbaarheid ziet; die het: 
»allle roem is uitgesloten !" steeds beter 
leert beamen. 

Ja, heil dien zondaar, hier is zijn 
weg veilig, en straks vereenigt hij 

zijne accoorden met (le hall els der 
hemelingen. 

Niemand schrijve aan zichzelven toe, 
wat de Heere hem schonk. De dag 
der kleine dingen worde niet veracht. 
Niemand zoeke eenige voorwaarde in 
zichzelven. Genade voert heerschappij 
op den weg naar den hemel, van het 
begin tot het einde. 

Niemand verlieze zijne diepe, voort
durende afhankelijkheid van den Heere 
uit het oög. Het is al te maal offeren 
aan sijn garen en rooken aan zijne 
netten. 

Eens worden wij er volkomen en voor 
eeuwig van verlost. Dan klinkt langs 
de stranden der eeuwigheid en de straten 
van het Nieuwe Jeruzalem het lied ter 
eere van Hem, uit wien, en door wien 
en tot wien alle dingen zijn. 

NOTTEN. 

IIi; «EMEEJSSCIltl» l»ü<:ss 
Ivü. 

VIII. 

WINSTE DOEN MET HET 
ONVOLMAAKTE. 

Ni t alle leden der gemeente zijn 
pilaren vau den tempel ; dezulken 
maken zelfs doorgaande slechts eene 
kleine minderheid uit. In een tempel 
zijn, bij de vele steeneu vergeleken, 
trouwens slechts weinige pijlers. Het 
verwondere ons dan niet, dat het in 
de gemeente niet anders is. 

Wie meent, dat hij zijnen voet in 
een paradijs zet, als hij zich tot de 
gemeente van Christus voegt, zal bin
nen korten tijd zicli ontnuchterd zien. 
Er is veel iu de kerk, dat ons tegen
valt. Wij spreken nog niet eens vau 
het gezelschap dei1 geveinsden, die in 
de kerk onder de goeden vermengd 
ziju, noch van de vele doode takken, 
die aan den boom worden gevonden. 
Wij hebben alleen het oog op wezen
lijke Christenen. Welnu, hotjvelen onder 
deze, aan wie niet weinig te verdra
gen valt! Zullen wij ze noemen? Er 
zijn onvaste broederen, die telkens af
gevoerd worden van de eenvoudigheid 
des geloofs, of afgetrokken door de be-
geerlykheden des vleesches. Er zijn 
vitachtige broeders, wie wij het bijna 
nooit naar den zin kunnen maken ; 
wantrouwende broeders, die ons nim
mer hun hart schenken ; ondank
bare broeders, die schijnen te meenen 
dat wij er hun dank voor schuldig zijn, 
dat zij zich van ons laten dienen ; on
hebbelijke broeders, wier gemis aan wat 
rein en lieflijk is, ons tegen hun ge
zelschap opzien doet; zwakke broeders, 
die wij ergeren, eer wij het weten, 
zoodat zij ons noodzaken met de uiter
ste bedachtzaamheid te wandelen, wil
len wij hen niet kwetsen ; andersden
kende broeders, bij wie, in tegenspraak 
zich uitend, verschil van meening te ver
dragen valt .... moet de lijst nog 
langer gemaakt ? Er is nog plaats op. 
Plaats oök voor onszelven, om er de 
gebreken op te zetten, die wij zelveu 
verraden te hebben in de moeite, die 
het ons kost, om ze iu auderen te ver
dragen ; want de mensch verdraagt in 
den naaste niets moeielijker dan het 
beeld van zijne eigene gebreken. 

Nu is het ook hier de gemakkelijk
ste weg, om den tot een last geworden 
broeder vau den schouder te werpen. 
Zoo doen de meesten. De gemakke
lijkste wegen worden het meest be
zocht ; steile wegen worden gemeden. 
Men trekt zich van de broederen terug, 
en maakt dit goed met er op te wijzen, 
dat deze broederen ons niet stichten, 
maar eer stoornis brengen in ons ver
borgen leven, en ónze geestelijke ge
nietingen verstoren. En ja, ook hierin 
ligt iets waars. Et zijn oogenblikken 
van heilige verheffiug des geestes, 
waarin wij, om door meer teedere 
geesten niet in onze gemeenschap met 
het heilige gestoord te worden, wel 
doen met ons eene wijle van heu terug 
te trekken. Naar den berg der ver
heerlijking nam Jezus slechts drie dei-
zijnen mede; soms zelfs liet Hij ze 
allen achter en wilde Hij alleen zijn. 
Maar wat als uitzondering gelden mag, 
mag nog niet gelden als regel. 

Nooit vatte de waan bij ons post, al 
ware het ons eene winste, zoo er in 
de gemeente geene moeielijk te ver
dragen broederen waren. Aangenamer, O O 7 

ja, dat zou het ziju, maar nuttiger niet. 
Om dit iu te zien bedenke men, dat 

wij iu dit leven als zoovele scholieren 
zijn, die ons hebben te oefenen in de 
deugden van het koninkrijk der heme
len. Nu zijn er onder deze deugden 
sommige, die alleen hier op aarde be
oefend kunnen worden. De hemel zou 
eene ongeschikte oefenschool zijn, voor 
wie de deugd der verdraagzaamheid 
aanleeren wilde. Wat toch viel aan 
volmaakten te' verdragen ? De liefde 
kan alleen hier op aarde de zege be
halen, die haar in de toekomende eeuw 
hare kroon toebrengt. Wij kunnen er 
zeker vau zijn, dat wij ons zeiven den 
pas afsnijden om in de liefde gelouterd 
en geworteld te worden, als wij ons aan 
den min lieflijken broeder onttrekken. 

Het kan zijn, dat ons innerlijk leven 
dan kalmer verloopt, en er minder 
stoornissen intreden in onze geestelijke 
genietingen, maar wij vergissen ons, als 
wij in dezen weg meenen te groeien in 
de genade. Integendeel blijven wij in 
dezen weg ongeoefende kinderkens. 
Alleen dan, als wij in plaats van zelf 
onze wegen te kiezen in de wegen 
wandelen, die God voor ons opent, 
handelen wij in het belang van ons 
geestelijk leven. 

Dat God ons te midden van kranken 
eu ellendigen eene plaats geeft, dient 
tevens om ons recht nederig te houden, 
misschien wel te maken. 

Wij loopen gevaar om te denken, dat 
wij treffelijker gezelschap waardig zijn 
dan dat, waarin wij ons bevinden. Als 
God ons reeds nu wandelingen onder 
de engelen gaf, zou onze nederigheid 
eene misschien al te zware proef te 
doorstaan hebben. Daarom doet de 
Heere dit niet. Integendeel houdt Hij 
ons hart in de laagte, door ons onder 
één dak te laten wonen met menschen, 
die ons geene reden geven, om ons op 
hun gezelschap te verheffen. 

integendeel dient onze verbintenis 
met hen om ons gelegenheid te geven 
tot het maken van vordering in de 
nederigheid des harten. 

De gebreken der broederen zijn als 
een spiegel, die ons voorgehouden wordt, 
opdat wij er ons eigen beeld in al zijne 
afzichtelijkheid in zouden zien. 

Of zijn wij misschien al zoo ver ge
vorderd, dat er geene gebreken aan ons 
zijn ? 

De gebreken der broederen dienen om 
ons kennis te laten maken met de ar
moede van onze liefde tot de broederen. 

Of zijn wij misschien reeds volmaakt 
in de lietde, die deu broeder verdraagt, 
en zich zijner aanneemt, om hem tege
lijk met oLIS zeiven te behouden? 

Ach ! juist in het verkeer met de 
ellendigen der kudde komt het uit, dat 
de farizeer nog niet dood in ons is. 
Als wij engelen zagen, zouden wij uit
roepen : onrein, onrein. Wat een nede
rig mensch ! zou van ons zeggen, wie 
ons zoo hoorde spreken. Niet te haas
tig, mijn vriend ! Eerst dan komt het 
uit, of ik waarlijk vernederd ben, als 
men een tollenaar naast mij plaatst. 
Ach, wie gevoelt dan den farizeer met 
zijn: ik dank u o God, dat ik niet ben 
gelijk deze — in zich ? Welnu, zoo
lang wij nog niet zoo diep geclaald zijn 
als Paulus, die van zich zeide : ik ben, 
let wel, hij zegt niet: ik was, maar 
ik ben de voornaamste der zondaren, 
zij het ons goed, dat ons in het ge
zelschap der min geestelijke en min 
aangename broederen een toetssteen ge
laten wordt, om er den graad onzei-
nederigheid aan te beproeven. 

VAN ANÜEL. 

Politieke Beschouwingen. 
Was er steeds te klagen over de wijze, 

waarop Engeland de telegraphische berichten 
over den toestand in Zuid-Afrika snoeit, het 
werd er dezer dagen niet beter op toen het 
bericht werd verspreid, dat Ruller weer de 
Tugela zou zijn overgetrokken, maar geen 
berichten zou geven alvorens hij Ladysmith 
zou hebben ontzet. „Hij had reeds de sleutel 
tot de stad in de hand." Indien dat zoo 
ware, bleven wij zoolang zonder eenig be
richt totdat de poging zou gelukt zijn . . 
Naar het schijnt is echter dat bericht niets 
anders geveest dan een luchthartige poging 
om, terwijl het parlement in Londen nog 
redekavelde over de oorzaken eu den gang 
van den oorlog, te voorkomen dat er nog 
meer stof aan de oppositie gegeven werd 
tot bestrijding der Regeering. Toch zal het 
debat in 't Lagerhuis, indjen 't niet bijzonder 
verandert, geen de minste vrucht afwerpen 
tot een spoedige en rechtvaardige beëindiging 
van deu oorlog. Slee ts de Ieren keuren 
den oorlog onvoorwaardelijk af en willen er 
dadelijk een einde aan gemankt zien. En 
onder de liberalen zijn nog niet eens allen 
met het eerste het een9, terwijl niet weinigen 
hunner zelfs met de Regeering en hare aan
hangers roepen : „den oorlog doorzetten 
totdat het den Boeren onmogelijk zal zijn 
de doorwerking van Engelands suprematie 
in Z.-Afrika tegen te staan !" Geen wonder 
dat nu Chamberlain, de Min. van Koloniën, 
aan wien de oorlog toch naar de meening 
van ve'e leden, is te wijten, zonder in de 
rede gevallen te worden in hoofdzaak kon 
zeggen „dat hij niet gelooft dat het land in 
gevaar is. Het land verlangt slechts zeer 
sterk, dat elke spier zal ingespannen worden 
om den oorlog tot een goed einde te bren
gen. De houding va-i bet geheele land is 
bewonderenswaardig, doch het land heeft 
getoond, dat het van ons allen verwacht, 
dat wij een van zin willen samenwerken. 

Waar werkelijk kan gezegd worden, dat 
de oorlogstoebereidselen onvoldoende wareh, 
was dat te wijten aan het feit, dat de Regee
ring op vrede hoopte. Zij was besloten dien 
niet in gevaar te brengen. Niemand kan 
haar verwijten, dat zij den oorlog wenschte. 
Al erkent zij ook de moeilijkheden, waarin 
de Kaapsche Hollanders zich bevonden. 

Hun loyauteit was meer dan een gewone 
wegens de banden, die hen aan Engelands 
vijanden bonden, doch ook de positie der 
loyale Britsche onderdanen moest in aan
merking worden genomen." En voorts zeide 
hij : 

De oorlog is rechtvaardig, noodzakelijk 
en billijk. Het amendement (der liberalen) 
is te betreuren, omdat het twijfel wekt aan 
de eensgezindheid van het land. Over de 



voorwaarden van een regeling te spreken, is 
thans voorbarig, maar de Regeering is het 
m hoofzaak eens met den heer Grey: //Voor 
zoover het aan ons ligt, zal er geen tweede 
Majuba zijn !" (toejuiching-). 

Nooit weder zullen de Boeren een vesting 
kunnen oprichten in het hart van Zuid-
Afrika, waaruit zich rassenhaat en vijand
schap verbreiden. 

Nooit weder zullen zij de Britsche supre
matie in gevaar brengen en de Engelschen 

andelen alsof zij tot een minder ras be
hoorden. 

Het volk heeft nu beproevingen en neder
lagen doorstaan. Eike nederlaag was eeu 
aansporing tot grootere vaderlandslievende 
oilers. De prachtige spontane loyauteit der 
Koloniën is geen geringe vergoeding voor 
net lijden vau den oorlog. 

Wij zijn den koloniën dank verschuldigd 
^oor haar zedelijken en stoffelijken steun, 
dien zij ons niet zouden gegeven hebben in 
een zaak die niet recht en billijk was".... 

Hoe weinig, heeft men, belaas, toch in 
Engeland geleerd ondanks de vele en ernstige 
slagen die men leeds van de Burgers ont
ving ! 

//Geen tweede Majuba." En dat roept 
eeu minister uit, onder toejuiching, terwijl, 
trots alle snoevende verzekeringen ondanks de 
neerlaag van Colenso, nu toch van lieverlede 
duidelijk is geworden, dat de neerlaag bij 
Spionkop daarna nog een grooter Majuba 
was voor Engeland. Immers de verschil
lende lijsten, door het Dep. van oorlog-
gepubliceerd, geven bij elkaar aan dat de 
tweede poging van Bulier om Ladysmith 
te ontzetten hen is komen te staan op 1744 
man. Daaronder zijn van de officieren 34 
gesneuveld, 55 gewond en 6 vermist; aan 
onderofficieren en manschappen 217 gedood, 
1115 gewond en 317 vermist. Maar de 
verliezen in het gevecht bij Colenso op 15 
December waren 1114 man. llekent men 
hierbij ook nog die in kleinere gevechten 
geleden, dan komt men tot de slotsom, dat 
alleen de pogingen om Ladysinith te ont
zetten, Engeland tot nu toe 3000 man ge
kost hebben. 

Waarlijk geen kleinigheid en dat voor 
een oorlog waarvan de liberale Unionist, 

ourtney, in het parlement eergisteren 
terecht zeide: Ik geef toe, dat de oorlog 
onvermijdelijk was, .... maar alleen, omdat 
'jj> Cliainberlaiu, aan het hoofd stond van het 

'nisterie van koloniën. Een ander man daar, 
en er was geen oorlog geweest. Het zijn 

éniger, Steyn en Hofmeyr geweest, die met 
alle macht den vrede hebben trachten te 
bewaren. Chamberlain heeft hem onmogelijk 
gemaakt." 

bitusschen is der liberalen motie ver
worpen met 352 tegen 139 stemmen ! . . . . 
Dat komt vau die onbegrijpelijke halfheid 
als gevolg van het zien naar de oogen van 
de hofkliek ! Wat de oorlog zelf betreft, 
Blijft generaal Boberts seinen, dat de toestand 
onveranderd is en 't Ministerie van oorlog 
verzekeren, dat Bulier niet de Tugela ten 

e male is  overgetrokken. En wij gelooven 
. Saarne. Zijn neerlaag was te ernstig en 
e boeren te waakzaam om zoo maar zonder 

of stoot, gelijk het bericht luidde, toe 
lè ïatsii dat Bulier rechtstreeks voor de 
deur van Ltidysmith kwam te staan. De 
sleutel er van had hij leeren kennen, op papier 
althans, maar haar te gebruiken tot ontzet 
is iets anders! Een staaltje ter illustreering 
uit hetgeen Oostwaarts van Colenso voorviel. 
Nauw was Zaterdag het volgende bericht 
ontvangen : 

//De colonne, die in het begin van 
Januari door Bulier op geheimzinnige wijze 
door Zoeloeland gezonden werd, bereikte 
de noordelijke streek. 

Het contingent is samengesteld uit kolo
nialen, die het land goed kennen; alles 
gaat goed, wat dien kant betreft — of uit 
het „Boeren hoofdlager" wordt geseind : 

//Assistent-kommandant Eerreira van het 
distrect Vrijheid, hee't bij Nqutu aan de 
noodgrens van Zoeloeland 11 blanken en 
34 kleurlingen, bereden en gewapende 
Engeische politie, gevangen genomen en 
legde beslag op al de paarden, 340 gewe
ren en een aanzienlijke hoeveelheid ammu
nitie. Deze politie deed een verkenning 
in de richting van het district Vrijheid. 
De gevangenen zijn naar Pretoria gestuurd. 

Men ziet zelfs zoo een in alle stilte te 
•nidden van de buitengewone oorlogsdrukte 
aan de Tugela, ondernomen verre flank, 
aanva mislukt reeds aan de grenzen, 

ie -Burgers zijn toch zoo wakker en —• 
e Heere is kennelijk met hen ! 

Vv ant ook elders in 't Zuiden en Westen 
van den Vrijstaat blijven zij den toestand 
beheerschen en kunnen de Eiigelschen even
min vooruit komen. W rant ook de poging 
van Macdonald om bij de Modderrivier West
waarts tiaar Kimberly door te dringen, mis
lukte terstond. Doch in't Zuiden zoeken zij 
zich krachtig daar te versterken en de Burgers 
te noodzaken over de Oranjerivier terug te 
J- rekken. Doch, ook dezen ontvingen verster-
Kwgen en trekken als nog geen voet terug. 

tonnberg'g en Colesberg's hoogten zijn nog 
immer i t l  hunne macht, en vandaar blijven zij 

e,i Engelschen een krachtig //halt!" toeroepen, 
ntusschen blijft allerwege in Europa en 

!N .-Amerika de sympathie voor hen toenemen 
en komen er teekenen in, Egypte en van 
de zijde van Rusland aan de grenzen 
van Alganistan, die in Engeland onrust ver
wekken. 

'  och verwachten wij vooralsnog van een 
n?. ̂ r-, weinig voor de Republieken 

in Z.-Atnka. 

NOORDTZIJ. 

Buitenlandsclie Kerken. 
Dwight Lyman Moody. De bekende pre

diker Moody is 22 Dec. in den ouderdom 
van 62 jaren te Chicago overleden. Hij 
was in 1837 te Northfield geboren. Toen 
hij vier jaar was, verloor hij zijn vader. 
Als knaap stond hij bij vele van zijne mede
scholieren ten achter, wijl hij weinig lust 
tot leeren had. Op 16-jarigen leeftijd werd 
hij bediende in een schoenwinkel van zijn 

oom te Boston. Daar werkte de H. Geest 
aan zijn hart, zoodat hij zijn verloren toe
stand leerde kennen en zich aan den Heere 
Jezus overgaf. Sedert was de begeerte in 
zijne ziel, om voor' den Heere te arbeiden 
en zondaren op Jezus te wijzen. 

Hij werd lid van de Cougregatioualisten-
kerk, nam deel aan de verschillende gods
dienstige bijeenkomsten en bidstonden en 
begon in het openbaar te spreken Dit be
viel door zijn onbeschaafd optreden zoo 
weinig, dat hem de raad gegeven werd, niet 
meer op te treden. Men zeide hem zelfs, 
dat hij den Heere beter dienen kon door 
zwijgen dan door spreken. Hij liet zich 
echter niet terughouden en tegen aller ver
wachting in werd hij een prediker, die in 
de harten zijner talrijke hoorders de diepste 
snaren deed trillen. 

Van Boston ging hij naar New-lork en 
vandaar naar Chicago. Daar had hij weldra 
zoo veel geld bespaard, dat hij vier banken 
in de kerk huurde en jongens en meisjes, 
na ze van de straat geroepen te hebben, 
onderwees. Hun getal groeide spoedig zoo 
zeer aan, dat hij een huis in een van de 
slechtste buurten der stad huurde; binnen 
een half jaar was het getal leerlingen reeds 
tot 350 geklommen en na verloop van een 
jaar telde hij er reeds (530. 

In 1S60 waren zijne werkzaamheden zoo 
uitgebreid, dat hij ophouden moest winkel
bediende te zijn en zich geheel aan den 
evangelisatie-arbeid wijdde. In het volgende 
jaar, toen de burgeroorlog tusschen de Noor
delijke en Zuidelijke staten uitbrak, werkte 
hij onder de soldaten. 

In 1865 werd hij gekozen tot president 
van de Christelijke Jongelings-vereeuiging 
en kort daarna werd de Favwell Hall voor 
deze vereeniging gebouwd. Hij had tui reeds 
zoovele vrienden ook onder de welgestelde 
Christenen gevonden, dat het hem zelden 
aan geld ontbrak, om zijne steeds uitbreidende 
godsdienstige filantropische werkzaamheden 
uit te voeren, in dat alles toonde hij ook 
eeu organiseerend talent te bezitten. Van 
hem wordt gezegd, dat hijzelf geen noot 
kon zingen en toch wist hij eene uitnemende 
Christelijke Zang-vereeniging in het leven 
te roepen, waardoor hij niet den beroemden 
zanger Sankey in aanraking kwam. 

lu 1867 ondernam hij zijn eerste zendings
reis, waarbij hij echter niet voorspoedig was. 
Twee jaren later begon hij den evangelisatie-
arbeid in zijn geboorteplaats Northfield, 
vooral ouder de gevangenen. In 1873 ging 
hij voor de tweede maal een zendingsreis 
doen en nu in gezelschap van Sankey. 11ij 
bezocht toen Engeland en Schotland, waar 
hij veel vrucht op zijn arbeid vond, vooral 
te Oxford en Edinburg onder de studenten, 
te Manchester en Leeds onder de f'abr eks-
arbeiders en te Liverpool onder de zeelieden. 

In ) 881 stichtte hij een school voor 
meisjes te Northfield en een te Mount 
Hennon l'/s  uur van daar voor jongens, bei
de met het doel om hen voor den evan
gelisatie* en filantropischen arbeid voor te 
bereiden In dietizelfden tijd werd ook het 
Bijbel-Instituut te Chicago opgericht, waar 
evenals te Northfield tal van voorname 
mannen uit Amerika en Engeland onderwijs 
geven. 

Moody gaf zelf geen onderwijs. Doch 
hij wist altijd de rechte mannen te vinden. 
Honderden jongelingen en jongedochters, ook 
mannen en vrouwen zijn door zijne bemid
deling onderwezen en uitgegaan als predi
kers, evangelisten, zendelingen en behulpsels 
naar alle deelen der wereld, om het evan
gelie der zaligheid te verkondigen aan 
naam-Chistenen en Heidenen. 

Allen geven Moody getuigenis, dat hij 
een man des geloofs was, die door liefde 
tot God en de naasten gedrongen werd te 
arbeiden onvermoeid en onversaagd tot heil 
van zondaren ; in wien niet alleen Amerika 
maar de wereld een schat bezeten heeft, 
maar nu in zijn dood een groot verlies 
lijdt. Men heeft hem //den apostel der 19e 
eeuw" genoemd. 

In geheel de Christelijke pers, in en buiten 
Amerika, wordt een woord ter zijner gedach
tenis gegeven. Allen getuigen, dat hij een 
groot man was, een man met singuliere 
gaven in den vollen zin des woords; een 
man des geloofs en des gebeds, die meer 
dan eenig ander de reactie tegen de onge
loofstheorieën van onzen tijd in het leven 
heeft geroepen; onder wiens dienst duizenden 
tot den Heere bekeerd zijn; die zielen zoekt 
te w nnen voor Jezus en die in ijver en 
zelfopoffering, in overgave en toewijding 
aan den Heere en zijn dienst een navolgings-
waardig voorbeeld gegeven heeft. 

//Hij zocht zijne kracht in de oude machtige 
fundamenteele waarheden der Schrift. Hij 
schudde Gods volk wakker en greep door 
de wakker geschudde Christenen de onbe-
keerden aan." 

De opbrengst zijner boeken en geschriften, 
die in de duizenden loopt, heeft hij besteed 
aan zijne stichtingen, vooral aan de scholen 
in Northfield en te Mount Hermon. Kort 
voor zijn dood zeide hij tot zijne kinderen: 
„Ik heb niet getracht u geld na te laten, 
maar veeleer werk." 

Hij stierf, gelijk hij geleefd heeft, in helder 
en blijmoedig geloof; zijne laatste woorden 
waren: «De aarde verdwijnt uit mijn oog 
en de hemel opent zich, God roept mij." 

Een droevig verschijnsel in de Presbyt. kerk 
in N.-Amerika. Dr. Mc. Giffert, prof. aan 
het //Union Theological Seminary" der Presb. 
kerk te New-York, van wiens bestrijding 
der waarheid wij voor eenige maanden het 
een en ander mededeelden en tevens van 
de behandeling zijner zaak op de kerkelijke 
vergadering, is gehandhaafd. 

De laatste Gen. Assembly had aan de Pres-
bytery van Now-York opgedragen de zaak 
van dezen Professor te behandelen. Deze 
heeft dit in hare vergadering in December 
gedaan en op zulk een manier, dat hare 
handeling terecht eene grove knoeierij ge
noemd is. Er werd - een stuk ingediend, 
waarin met aanhalingen uit de geschriften 
van Prof. Mc. Giffert vooral uit zijn werk 
«de Geschiedenis van het Christendom in 

den Apostolischen tijd" werd aangetoond' 
dat hij in besliste tegenspraak is met de 
daadzaken der H. Schrift, zooals die door 
de Presb. kerk worden opgevat en verklaard. 
Met dit oordeel stemde de meerderheid van 
de Presbytery in. 

De bewering van den professor, dat men 
hem niet goed begreep en dat hij het eens 
was met de belijdenisschriften der kerk, 
werd door de Presbytery nog als onwaar 
afgewezen door er op te wijzen, dat hij 
schrijft: dat het H. Avondmaal niet door 
Christus zelf is ingesteld ; dat noch het 
derde Evangelie, noch de Handelingen der 
Apostelen door Lukas geschreven zijn, maar 
door een onbekende 100 jaren na den dood 
van Paulus ; dat Jezus met het gelooven in 
en het aannemen van Hem niet doelt op 
zijn persoon maar op zijn boodschap. 

Er waren dus bewijzen genoeg om hem 
verder te behandelen en toch besloot men, 
hem ongemoeid te laten, omdat hij plechtig 
verklaard heeft, vast te houden aan /,de 
Standaards der kerk," eh omdat het met 
het oog op den vrede der kerk eu op de 
zuiverheid der leer niet noodig was, om een 
vonnis te vellen wegens ketterij. 

Eene Classis, die alzoo handelt, maakt 
zich schuldig voor God en de kerk ; hare 
zwakheid zal der waarheid meer at breuk 
doen dan de beweringen van den ketterscheu 
professor, want zij geeft hem vrijheid om 
de aanstaande leeraars der kerk zijne moderne 
leeringen in te prenten. 

Bespottelijk maakt deze kerkelijke verga
dering zich zelfs, want als een reden waarom 
men met den dvvaalleeraar niet verder durfde 
gaan, werd ook nog opgegeven, dat dit 
nadeelig kon werken op de groote opwek
king, die men dezen winter in de kerk 
verwachtte. Vreemd klinkt het, dat men 
een opwekking verwacht, maar onbegrijpelijk, 
dat men die verwacht, terwijl men de leugen 
vrij spel geeft, ja erger nog, dat men vreest 
eene geestelijke opwekking tegen te gaan, als 
men de verwerpers der waarheid naar den eisch 
van Gods Woord behandelt. Om den vrede 
in de kerk te bewaren en eene opwekking 
niet te weren moet de ketterij geduld wor
den. Het staat met de Presbyteriaansche 
kerk droevig. 

SCHOLTEN. 

DINGAAN's-DAG. 
Deze historische dag, 16 December 1838, 

werd naar aanleiding v n den nieuwen 
worstelstrijd der Zuid-Afrikaansche stamver
wanten met de Engelschen, op en om de
zelfde terreinen , weder in herinnering 
gebracht. Hij wijst terug op de vreeselijke 
en onmenschelijke wreedheden, die dit arm 
verdreven volk, steeds gejaagd als veld
hoenders op de bergen, heeft geleden. 

Geleden, niet alleen door barbaarsche 
slachterijen vau Heidenen, waarin vrouwen 
noch zwakken, grijsaards noch kinderen 
outzieu werden, maar die ook begonnen en 
gepaard gingen met de verrader 1 ijkste ontrouw 
als van den Zoeloe-koning Dingaau. Hoe 
is 't mogelijk, dat zóó iets, dat zulke marte
lingen, van eigen bloedverwanten, kunnen 
beleefd en aangezien worden, zonder te 
bezwijken, moet men vragen. En toch het is 
alles ondervonden, geduld en geleden, om 
een rustig vaderland te kunnen hebben. 

Treffend is het echter bij de herlezing 
der geschiedenis dier Hollandsche Afrikanen, 
en beschamend voor ons Nederlandsehe 
Christenen in rust en vrede levende, hoe 
dat voik toch, ondanks die beproevingen, 
nimmer zijn God uit het oog verloor. Hoe 
het telkens den strijd biddende begon, 
voortzette en besloot, en de daden des 
Heeren, bij uitredding en verlossing vau de 
vijanden, bleef herdenken en ze van de 
vaderen tot de kindereu in volgende ge
slachten in gedachtenis hield. Bij de voor
bereiding tot dien strijd tegen Dingaan 
was hun dit allereerst een volks zaak. 

z,Wij moeten het van den Heere smeeketi, 
dat Hij met ons moet gaan, zooals met 
Mozes en met Jozua. Als de Ileere niet met 
ons is, dan gaan wij gewis verloren," —-
zeide Cilliers, toen zij plan maakten, tegen den 
Kaffer om zijn verraadeu moordenopte trekken. 

z/Zooals de Bij bel hei ligen gedaan hebben, 
— sprak daarop 1'retorius — moeten wij 
den Heere een belofte doen, dat, als Hij 
ons de overwinning ovet onzen vijand zal 
geven, wij dien dag als een Sabbath, 
elk jaar zullen heiligen." 

En Cilliers antwoordde weer : 
//Goed, maar denkt er aan, wat David 

zegt : Doet geloften en betaalt ze den 11 eere ! 
Het is beter, dat gij niet belooft, dan uwe 
beloften niet houdt. God is eeu jaloersch 
God, en ik ben bevreesd, dat wij den 
büstemdeu dag zullen verwaarloozen en dan 
met dubbele slagen worden geslagen. 

//Enkele personen kunnen hierover ook 
niet beslissen, wij moeten het geheele volk 
raadplegen." 

Eu dit geschiedde ook. 
In de plechtige godsdienstoefening, die 

den 7 December 1838 op verzoek van 
Pretorius door Cilliers geleid werd, sprak 
deze toen, op den kanonwagen staande, het 
kommando van 407 man en 57 wagens, — 
die moesten optrekken tegen 120C0 Kaffers, 
gewapend met assegaaien en zware en 
scherpe stokken, instrumenten, waarmede wij 
schadelijk gedierte dooden, dat wij niet 
aanraken willen uit afschuw — aldus aan : 

„Mijne broeders en landgenooten hier 
staan wij thans op dit oogenblik voor een 
heilig God van hemel en aarde, om een 
belofte te doen, dat als Hij met zijne 
bescherming met ons wezen zal en onzen 
vijand in onze handen geven, dat wij hem 
overwinnen, dien dag en dien datum elk 
jaar, als eeu dankdag, zoo als een Sabbath 
tot zijne eere zullen doorbrengen. En dat 
wij het ook aan onze kinderen zullen zeggen, 
dat zij er met ons in moeten deelen, tot 
gedachtenis ook voor opkomende geslachten. 
Want de eere van God zal er door verheer
lijkt worden, dat Hem de roem en de 
eere van de overwinning worde gegeven." 

Na vervolgens eerst nog verzocht te hebben, 
dat ieder, die zich bezwaard gevoelde tot 
uit //verbond" toe te treden, zich zou verwij

deren, besloot Cilliers de samenkomst met 
eeu krachtig gebed. Eiken avond en eiken 
Zondag werd dit //verbond" bij de gebruike
lijke godsdienstige bijeenkomsten vernieuwd. 

Eu de Heere verhoorde hen ; 500 Boeren 
doodeu en verjaagden 12000 Kaffers. Lang 
vóór de kerkklok, het was Zondag-voor
middag, de gemeente in de Kaapkolo ie 
naar het bedehuis had geroepen, was de 
groote slag beslist en het Zoeloe-leger ver
slagen, welke overwinning werd voortgezet. 

De Boeren schreven dit echter niet aan 
eigen beleid, of aan hun geweer, maar in de 
eerste plaats aan Gods macht, aan zijue Vader
lijke goedheid toe. De Vorst van het heir 
des Heeren had voor heil gestreden. Hun 
eerste werk was dan ook, vóór de zon 
weer achter Drakeusberg verdween, den 
Heere te danken en de belofte te her
nieuwen om dien dag, Dittgaansdag, als 
eeu Eeest- en Zondag te vieren. 

In dc eerste jaren geschiedde dit dan 
ook geregeld. Na den nieuwen trek uit 
Natal, en de verspreiding der Boeren over 
het gebied, dat later in 1852 en 1854 
de republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat 
uitmaakte, geraakte de openlijke viering 
echter wat in onbruik. Op de Algemeene 
Kerkvergadering der Ned. Gereformeerde 
kerk vau Natal, in 1864, werd daarom op 
voorstel van Ds. P. Huet, predikant te 
Pieter-Maritzburg, ondersteund door Ds. F. 
Li o u Cachet — gelijk deze zeifin „l)e worstel
strijd der Trausvalers" vermeldde — beslo
ten: dat de 16e December kerkelijk gevierd 
zou worden als een dankdag. 

Toen Ds. F. Liou Cachet, predikant werd 
te Utrecht, in Transvaal aan de Buffelrivier, 
bezocht hij het stuk grond, waar het Laager 
der Boeren dien 16 Dec. gekampeerd had, 
en dat nu bij de plaats behoorde van een 
zijner ouderlingen, den heer J. W. de Jager. 
In overleg met elkander werd nu besloten 
den a. s. Dingaansilag op deze plek zelf te 
vieren ; dat 16 Dec. 1867 werkelijk plaats 
had, onder bijwoning van vele belangstel
lenden uit Natal en uit Transvaal. Er was ecu 
Laager van 40 a 50 wagens gevormd en de 
godsdienstoefening werd gehouden in een kerk 
vau tenten tusschen de wagens opgeslagen. 

Hoewel reeds 29 jaren geleden, was dit 
nóg een zeer aandoenlijke stonde, bij de herin
nering aan het lijden der mishandelden en 
vermoorden hunner stam- en bloedverwanten, 
maar ook van blijdschap om 's Heeren hulpe. 

Na atloop der morgen-godsdienstoefening 
en een gemeenschappelijk maal werd midden 
op die plaats een groote hoop steenen 
opgericht tot een blijvend gedeukteeken. 

Er waren ook honderden Zoeloe's opge
komen, om te zien wat er gedaan werd 
door die witte menschen, eu ouder deze 
was een oude Kaffer, die toen ook den 
aanval op het Boeren-laager had helpen 
medemaken, maar nu hielp hij mede om 
steenen aau te dragen. 

Op verzoek vau Ds. F. Liou Cachet heeft 
zijn ouderling de Jager het bedoelde stuk 
gronds toen afgestaan aan den Kerkeraad 
der Ned. Geref. kerk te Utrecht, ten dienste 
van het geheele volk ; opdat het niet in 
handen vau Engelschen zou komen ; en om, 
zoo mogelijk, hier later een kerk te bouwen. 
De acte van schenking moeten nog iti het 
kerkelijk archief aldaar berusten. 

Zoo brachten de Zuid-Afrikaansche broe
ders van alles God de eere toe, en 
achtten hunne eigene kracht geeue, doch 
waieu sterk in hun geloof. 

Dat zij nog vele Eben-Haëzers in dezeu 
onreehtvaardigeu nieuwen oorlog -— hun nu 
niet door Kaffers maar door een overmach
tige Chriotelijke natie aangedaan, die onze 
stam- eti geloofsverwanten altijd belaagde, 
-— mogen kunnen oprichten. 

C. M. 

De Engeische Zending onder de Kaffers. 
Dat de Engeische zendelingen onder de 

Kaffers in Zuid-AI'rika ook niet onzijdig 
kunnen zijn, begrijpen wij, maar dat zij bij 
godsdienst-oefening of zendingszaken er ook 
de politiek en den oorlog in mengen, be
wijst, dat de Engelschen in beginsel de in
stemming en te gelegener tijd de hulp der 
Kaffers niet zullen versmaden ; waarvan tot 
hun schande reeds berichten ingekomen zijn. 
Ziehier het feit. 

Rev. W. Gii'dwood gaf in the Missionary 
Record der Vereen. Presb. kerk van Januari 
een verslag dd. 23 Oct. j.1. van zijn arbeid 
eu vau een godsdienstige samenkomst onder 
de Gcaleka's te Nyityaha, vier uren rijdens 
van lulura, waar hij door medewerking van 
het hoofd Mcotama, zoon van Kreli, en zijn 
stam, de schuld vau f 600 door algemeene 
bijdragen wilde afgedaan hebben van de 
kerk, die eeu jaar tevoren gebouwd was, 
volgens den wensch vau de voornaamsten 
vau den stam zelveu. Dit zou piaats hebben 
na de eigenlijke godsdienst-oefening in een 
publieke meeting, waar de magistraat Mr. 
Thompson de leiding had. 

Deze sprak toen eerst zeer vriendelijke 
woorden tot den Gcaleka-stam, omdat zij 
zoo druk vertegenwoordigd waren. Vervol
gens begon de collecte en kwam elk, van 
hoofden eu oudsten tot kinderen toe, in 
rijeu de tafel langs om wat in de oft'erbus 
te doen. Het hoofd Mcotoma gaf 4 pond 
en een Christen-Gcaleka een os van 4 pond 
geldswaarde. Een man riep, het geld in de 
bus stekende: „ik geef 2\g shilling namens 
de echtgenoote van den magistraat, en 2 l/„ 
namens de vrouw van den zendeling." 
(Konden de magistraat en de zendeling dit 
dan zelf niet doen ?) In 't kort, in minder 
dan twee uren was de som bijeen. 

Niet alleen de magistraat maar ook de 
politie-mannen gaven goede voorbeelden. 
Zelfs een politie-sergeant, die reeds veel 
gegeven had, won het in een edelen wed
strijd van Zalambi, — om de laatste ont bre
kende 2'/s shilling te geven, — onder een 
algemeen hoerah ! der menigte. 

Toen werd nog een dankgebed voor den 
zegen van dei: dag opgezonden door den 
zendeling-helper Zaze. En hierop gaf de 
magistraat de verzamelde menigte ten slotte : 
een kort verslag van de pasgeleden inge
komen tijdingen der welgeslaagde gevechten 

van de Britsche legermacht op de Natalsche 
grenzen bij Glencoe, Talana en Elandslaagte. 
Nadat toen drie hartelijke hoerah's waren 
uitgeroepen voor den magistraat en, met 
verdubbelde kracht, voor de goede Britsche 
Koningin, — ging het volk uiteen om het 
gereed gemaakte maal te gebruiken, daar 
voor deze gelegenheid een os en een aantal 
schapen geslacht waren. 

Bij het te paard stijgen, zeide de 
magistraat nog, hoe hoog hij met deze mee
ting ingenomen was, want hij had nog 
nimmer zulk een groote vergadering van deze 
soort gezien en nooit was het volk zoo op
geruimd geweest. 

Ik vertrouw — schrijft de zendeling ten 
slotte — dat deze dag lang in herinneriug 
zal blijven, en het begin moge blijken te zijn 
van helderder dagen voor de rechte linie 
van Kreli. Met verheugd hart gingen Zaze 
eu ik op ouze reis huiswaarts; en onze 
paarden zelfs, in ouze opgewekte ge
voelens deelende, brachten ons in het donker 
na een rit van vier uren zonder te ver-
poozen tiaar huis. 

Het geheel lijkt dus wel een beetje op
zettelijk. Jammer, dat die paarden niet 
spreken konden, om het zelf te zeggen, wat 
ze gevoelden ! 

uL'Er/lise Libre" schreef voor eenigen tijd 
over de afbellende richting naar Rome in 
de Anglicaansche kerk en hoe het een droevig 
teekeu is, dat een der hoofden dezer kerk, 
de aartsbisschop van Canterbury, broeder
lijke onderhandelingen voortzet met den 
patriarch van Constantinopel met 't oog op 
eene vereeniging vau de Grieksth-Russische 
en de Engeische kerk. Men weet, dat de 
eerste in leer, instelling en hiërachie bijna 
alles gemeen heeft met de Roomsche kerk. 
Haar nog meer ontaarde afgoden- ,: en 
beeldendienst en bijgeloof, haar verontzacht-
zaming van opvoeding en verzorging der 
armen, en haar vervolgingsgeest zijn algemeen 
bekend. En ziet! op het laatste Angli
caansche congres werd elke gedachte van 
toenadering tot de van den staat onafhan
kelijke kerken met koelheid afgewezen, terwijl 
de Christenheid uit de verbasterde z. g. 
orthodoxe kerk in het Oosten van Europa 
gaarne als bondgeuoote zal begroet worden. 

liet Congres der Oriëntalisten, vergaderd 
te Rome, heeft op voorstel van professor 
Kautsch van Halle de volgende resolutie 
aangenomen : „De Oriëntalisten, vergaderd 
te Rome in hun twaalfde internationaal 
Congres, achteu het als hun plicht, om 
tegenover de jongstleden gebeurtenissen te 
verklaren, dat de beschuldiging, alsof bet 
gebruik van Christenbloed voor godsdien
stige doeleinden aan de belijders van den 
Joodschen godsdienst zou zijn voorgeschre
ven, of iu hunne geschriften vermeld^ een 
totale ongerijmdheid is, het einde der 
negentiende eeuw onwaardig." 

Mgr Kopp, kardinaal-aartsbisschop van 
Breslau, heeft aan den rabbijn Kahn, van 
Fulda in een brief hieromtrent geschreven. 
„Overeenkomstig uw uitgedrukteu wensch, 
aarzel ik niet u bij geschrifte de verklaring 
te herhalen, die ik reeds mondeling deed. 
Hel geloof, dat Joden ooit Christeubloed 
gebruikt zouden hebben voor godsdienstige 
ceremoniën heeft geen enkelen grond in 
den Joodschen godsdienst, noch iu de 
geschiedenis der Joden. Een dergelijke 
beschuldiging, aan welke beweegreden die 
dan ook vau den begïune aan moet toege
schreven worden, moet volstrektelijk tot 
de crimineele of strafwaardige leugens 
gerekend worden." 

Pater Hyacinthe predikte 12 Nov. 1.1. 
in een nationale Roomsche kerk te Genève. 
Zijn haar is wit geworden bericht men, zijn 
voorhoofd gerimpeld ; zijn rug wat krom, 
hij draagt een bril en zijn stem heeft wat 
van haar metaalachtig geluid verloren. 
Maar hij munt nog altijd uit in schoone 
vinding en grootschen stijl, heeft eeu beschaafd 
en oprecht gemoed en een ruim en warm 
hart, hoewel zijn horizons wat vaag zijn.— 
Dit heeft zijn leven totnogtoe dan ook 
bewezen, al hoorde men hem nooit spreken. 

Zekere arme, oude vrouw, die tevens 
gebrekkig was door 't werken, stapte in 
een tram te New-York en gaf een stukje 
van 25 ct. aau den conducteur. Deze gaf 
haar hiervan twee 10-cts-stukjes terug. De 
arme vrouw liet er echter een van vallen, 
en kon 't niet wedervinden. Een heer, die 
tegenover haar zat, stak de hand in den 
zak, stond op, en bukte om de vrouw te 
helpen zoeken. „Ha, hier is het!" zeide 
hij, nadat hij iets van den vloer scheen 
opgeraapt te hebben en dit de vrouw gaf. 
Hij gaf echter, wat hij uit zijn eigen zak 
genomen had en verliet toen haastig de 
tram. De vrouw zag echter spoedig, dat 
zij geen 10-cts-stukje maar een goudstuk 
van 5 dollars gekregen had, en vroeg toen 
den conducteur, of hij bij vergissing haar 
dit in plaats vau 10 ets gegeven had: 
— „Ik heb mij niet vergist!" zeide deze. 
— Eu eeu der passagiers zeide' tot de 
vrouw : „Er heeft ook geen abuis plaats 
gehad. Dit is eene van de manieren, 
waarop deze weldoener, die in New-York 
genoeg bekend is, veel nut sticht." 

De voorzitter Pasgurland van de com
missie tot verspreiding van Hebreeuwsche 
N. Testamenten deelde onlangs aan den 
zendeling onder de Joden, John Wilkinson 
in Londen, het volgende geval mede. Een 
groep invloedrijke Joden was bij elkaar 
gekomen, om de bewijzen voor en tegen 
Jezna van Nazareth na te gaan eu vooral 
het . doodvonnis tegen den Zaligmaker 
opnieuw te onderzoeken. Na ernsti e en 
zooveel mogelijk onbevooroordeelde studie 
der feiten, kwam dit gezelschap tot het 
wetenschappelijk besluit: „Dat de kruisiging 
van Jezus van Nazareth door liet Joodsche 
volk en zijue overheid een rechterlijke 
moord was op Gods Geza fde gepleegd." 



De heer Legrain, voorzitter van de Unie 
der anti-alkoholische vereenigingen, heeft den 
minister van koophandel machtiging gevraagd 
om in de wachtkamers der post- en telegraaf
kantoren hare aanplakbiljetten tegen den 
sterken drank te mogen hangen. Daartoe j 
is verlof verleend. Dit is ook nie ' ' c 'e 

éérste maal, dat de heer Millerand bewijzen 
geeft van zijn ingenomenheid met den 
strijd tegen drankmisbruik. 

De predikant Christoffel Blumhardt, direc- l 
teur van de welbekende Stichting-Boll in 
Wurtemberg, en zoon van den stichter 
dezer instelling, heeft zich verklaard lid 
te zijn van de demöcratïsch-socialistische (  

partij in DuitscMahd. Het verwekt nog ^ 
al opzien, nu een predikant zich bij de , 
Oppozitie-partij voegt. 

t_ 

Wij vernemen, dat de lieer 11 • j. Heidtt 
JEz., Candidaat aan de Theo). School, ge
slaagd is in zijn praeparatoir examen voor 
de Classis Heerenveen. ZEd's adres is te 
K a m p e n .  

Ook zijn met goed gevolg praeparatoir 
geëxamineerd door de Classis Warfum de 
C a n d i d a t e n  :  S .  I d e m a ,  a d r e s  t e  O o s t e r -
n i e 1 a n d (Gr.) en A. Terpstra, adres te 
t T i  t ' h  u i z e n .  '  

Den 27en Januari j.1. werd te Leeuwarden 
de 5e Algemeen® Vergadering gehouden v^n 
den Bond van Chr. Harmonie- en Fanfa>e-
korpsen in Friesland. Uit bet verslag van 
den lsten Secretaris, den Heer A. H. van 
Dijk te Koudum, bleek, dat thans 34 korp
sen met 545 werkende leden tot dezen Bond 
behooren, welke getallen nog grooter zullen 
worden. 

Ter vergadering waren ook twee afgevaar
digden uit Groningen, in welke provincie 
eveneens een Bond in uitzicht is. 

Het Bestuur nam op zich in andere pro
vinciën de oprichting van provinciale Bonden 
te: bevorderen, teneinde langzamerhand te 
geraken tot een, Nederlandschen Bond van 
Christelijke korpsen. 

Ook werd nog besloten een Bondsmarsch 
te laten componeeren, terwijl Joure werd 
aangewezen als plaats, waar dit jaar de 
Feestelijke Bijeenkomst zal gehouden worden. 

Be Kindervriend, 13e Jaarg., ï ebruari-ail. 
1900 wordt ons ter vermelding toegezonden 
door den Uitgever T. Slagter te Kollum. 
Wij hebben reeds uitgebreide beoordeeling 
moeten weigeren. Dat was om onze be
perkte ruimte voor boeken-verme'ding enz. 
Niet om den inhoud. Wij herhalen, dat dit 
„Geïllustreerd Christelijk Tijdschrift voor de 
Jeugd" een maandschrift, dat halfjaarlijks 
slechts 875 cent franco p. p- kost, en 24 
bladz. klein-octaaf in 2 kolommen druks 
levert, zijn abonnenten een goeden, degelijken 
inhoud geeft, voor de jeugd en ook Wel 
voor ouderen geschikt. Het komt het naast 
aan het tijdschrift weleer van Ds. J. de Liefde 
„Boer en burger" en //de Gids der Jeugd. 
Deze att. bevat: Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap, door G. van As ; een tooneel 
uit den Napoleontischen tijd met illustratie. 
Tien jaren onder de roovers, door A. Bérgsma, 
2e hst. De gelukkige koopman door W. G. 
Aldershoff. Het steenen kruis of de bewezen 
schuld, door A. de Jong. In de vacantie 
door A. Bergsina. Eer uwen vader en uwe 
moeder, door D. Veltman. Elia op den 
Karmel door J. Schouten. En ten slotte 
eenige opgaven en raadsels, meest Bijbelsche. 
Genoeg dus om ter aanbeveling een denk
beeld van den inhoud te geven. 

M. d. R-! Mogen wij voor ditmaal in onze 
Bazuin het volgende nog verantwoorden ? 

. Ontvangen van. het bestuur, der Gerei. 
Zondagsschool-vereeniging van H. Jer. de 
Vries te Warns f6,20; van M. Steigenga 
te Gaast bij Makkum, een partijtje oude 
preeken en boeken, benevens 1100 Trak
taatjes (nieuwe) van Filippus.;. van den heer 
L. Onvlee, hoofd der Christelijke school te 
Baarn, door de kinderen der school bijeen
gebracht f 11,30. 

Wij zeggen den heer Onvlee voor zulk 
een bemoeiing en ook al de kinderen harte
lijk dank, voor zulk een arbeid aan de 
armen in den Zuid-Oosthoek bewezen. 

Van de Jongedochters-vereeniging te Vlaar-
dingen nog ontvangen: 4 lakens, 3 hemden, 
3 groote broeken en 3 kleine broekjes. Voor 
alles onzen hartelijken dank en verder 
aanbevolen. 

J. WOUDA, Oranjewoud Heerenveen. 
5 Febr. 1900. 

Militair. Tehuis te Kampen. 
In hartelijken dank ontvangen van den 

Zusterkrans „ik was naakt en gij hebt mij 
gekleed" ae som van . • f 

Namens het Bestuur, 
H. v. OLST, Penningm. 

I n g e z o n d e n .  

t „Ongeloof en Revolutie." 
M. de Red. ! Prof. Fabius vestigt in i,De 

Standaard" van 2 Februari 1900, de aan
d a c h t  o p  m i j n e  u i t g a v e  v a n  „ O n g e l o o f  
en Bevoluti e". 

Z.H.Gel. betwijfelt dat de uitgave succes 
zal hebben. 

Hij stelle zich gerust en neme tevens de 
verzekering aan, dat de inteekenaars niet 
znllen teleurgesteld worden. 

Zij zullen ontvangen niet de editie van 
1847 maar die van 18fi8 en bovendien zul
len, ten gerieve van de eenvoudige lezers, 
de in dit werk voorkomende citaten in 
vreemde talen in het Hollandsch worden 
overgezet. 

Men late zich dus niet noodeloos onrustig 
maken. 

Met dank voor de verleende plaatsruimte 
ben ik gaarne, 

UEd. die. dn., 
E. SLINGENBERG. 

Hoogeveen, 2 Februari 1900. 

ADVERTENTiEN. 

H eden werd ons voorspoedig een 
MEtMJJE geboren. 

E BOSMAN. 
E. BOSMAN-

KTJUKMAN. 
VALTKKMO.VD, 

5 Februari 1900. 

Hij dezen onzen dailk aan allen, 
die ons hunne deelneming betuigden 
met het verlies onzer geliefde Dochter, 
Zuster en Behuwdzuster. 

Uit aller naam, 
C. J. BEUSEKAMP. 

DEVENTER, 
Febr. 1900 

||3C2C3C3C3C|2C3C3C3C3C3C^1 
jaj Vijfentwiutig-jarige 

ambtsbediening. M 
Woensdag 14 Febr. hoopt 

JJ D. V. onze geliefde Vader en |=| 
y Behuwdvader 'U 
Q A. liOOIS ö 
f den dag te herdenken, waarop hij *J 
ff Vóór 25 jaar :de Kvange- M. 
tf lie bediening aanvaardde. O 
|a' De Heere, die zijn arbeid tot '1 
y hiertoe zoo rijkelijk zegende, , S 
,f$ schenke hem verder zijnen on- ,4 
rt misbaren zegen. 
|s| Zijne dankbare Kinderen, =| 

H 1 E- I'OOIS. H 
IJ 1 P. LOOIS. J 
y Kkal Vk";e' M. c LOOIS— Q 
FT ' EIJSBKKG. FT 
ft b , H. A. LOOIS. ft 
H PELLNIS 'L P. S. LOOK d 
H PEENJS, 
H t> Febr. 1900. K 

yOGX3CCX$XXXXX 

Heden overleed, zacht en 
kalm, in zijnen Heere en Heiland, 
onze geliefde Broeder 

J. KNAPPERS. 
Wij misgunnen hem de ruste 

niet, die hij binnen gegaan is, 
maar toch smart ons zijn heen
gaan. 

Tal v^n jaren heeft hij met 
voorbeeldigen ijver het opzieners
ambt in de genie* nte waarge 
nomen. 

Zijn arbeid blijft in liefelijk 
aandenken. Trooste de Heere 
zijne diep bedroefde kindéren. 

Namens den Kerkeraad., 
F. H. BOERSMA, Praeses. 
G DIK, Scriba. 

ZUIDBKOEK, 
28 Ja". 1900. j 

Na eene langdurige ziekte 
overleed heden, in de vaste 
hope des eeuwigen levens, onze 
geliefde Moeder 

Aiilljc B»etriis »an 
der Werf, 

in den ouderdom van 85 jaar 
en 8 maanden, sedert 1896 
Wed. van 11 KNDEKICÜS DU VRIES. 

Uit aller naam, 
R. VAN DELLEN. 

BURUM, 
28 Jan 1900. 

Alqerneene kennisgeving. 

INa een smartelijk doch ge 
duldig lijden en na eene 
operatie in het ziekenhuis te 
Zwolle, overleed aldaar in den 
ouderdom van 57 jaren, onze 
geliefde Echtgenoot, Vader, 
Behuwd- en Grootvader 
WILLEM VAN DEN BERG. 

Zijn heengaan in de volle 
verzékf rdheid het eigendom van 

; Chri-tus te zijn, lenigt onze 
Smart 

Aamens zijne Moeder, 
Kinderen, Behuwd- en 

h leinkinderen. 
WED W. v. D. BERG — 

GEERTSEMA. 
KAMPEN, 

e 29 Jan. 1900. 

f ——— 

3 li Heden overleed, tot diepe 
H droefheid van mij en mijne 

® | hoogbejaarde Ouders, mijn innig 
geliefde Echtgenoot eu Scho'>n-

n I zoon 

; 1 BOUKETJEERDS GAASTRA, m 
11 | in den ouderdom van bijna 04 
" 5 jaren, een smartelijk lyden 

B van 4 weken. 
s | Wed. B T. GAASTRA — 
E H 0. C. v. D WIELEN 

en Familie. 
H W ORKUM, 
B 4 Febr. 1900 

I I Heden overleed mijne dierbare 
Echtgenoote en der Kinderen 
zorgd'agende Moeder 

P.OELFIËN $ALÜMONS, 
in deu gezegeuden ouderdom 
van ruim 74 jaren, waarvan ik 
ruim 51 jaren met haar in 
een gelukkigen echt vereenigd 
mocht zijn. 

Wij treuren over haar gemis, 
maar de zekerheid, dat zij de 
rust geniet, die er voor Gods 
volk overblijft, is ons tot rijken 
troost. 

Mc$h pamens mijne 
Kinderen, 

W. S. ;  ÖALÖMONS. • I 

GASSELTBIR-NIJVEEN, 
31 Jan. 1900 | 

| 

Heden ontsliep zacht en kalm 
in haren H'-er en Heiland, onze 
geliefde Echtgenoote, Moeder^ 
Behuwd- en Grootmoeder, Me
vrouw 

W. IWUIAYKB--
ASSIES, 

in den ou^efdom van bijna een 
en zeventig jaar 

ASSEN, DS. M. BROUWER. 
AMSTERDAM. 

H. KOEKKOEK-
BROUWER, 

T. H. KOEKKOEK. 
'S-HAGE, 

Ds. R. K. BROUWER. 
A. BROUWER— 

BAKKER. 
GRONINGEN, 

M BROUWER JR. 
ZETTEN, 

IJ. KRAMER- | BROUWER 
DU. W 11. KRAMER. 

H OOG» VEEN, 
G. BOSCH— 

BKRKMEIJER. 

i A WILHELMINA H. J. I 

IIn den oti Jérdorn van bijua 
85 jaren ontsliep heden, zacht 
en kalm, in hareu Heiland, onze | 
geliefde Moeder 

ETTJE MEIJER, 
Weduwe van I den heer HK. 
NIEUWHUIS, in teven bootdonder-
wijztr aan de Chr Scholen te 
Wildervank, Appingedam, Sap-
pemeer en Omüieu. 
K A MI' N . • •; 

Dr. w. H. NIEUWHUIS. 
11 .  NIEUWHUIS— 

•;j RA VENSHORST. 
OMMEN, 

11. W. NIEUWHUIS. 
J. NIEUWliUIS— 

CHUISTIAANSZ 
UtlK, 

U. T. NIEUWHUIS. 
G. J. NIEUW HUIS— 

> GERHITSEN. 
APELDOORN. 

T. R. NIEUWHUIS. 
URK, -,F 

6 Febr. 1900. 
Eeniiie en algemene kennisgering 

Met M IfËei b. z aan een BURGER • 
MEISJE voor 

H U I S H O U D S T E R  
of ter assistentie G. G.. goede 
getuigen, J'rancO brieven Uitgever 
dezer. 

Boekdrukkerij-

h iviii^yrbock handel. 

Met primo Jfiaurt of April be
staat er in Friesland gelegenheid tot 
plaa'sicg van een net eu f/oed 
ontwikkeld J 
(extern.) Genegen een paar dagen per 
week te reizen. 

Vakkennis en kennis der Nederl. 
taal vereischte. 

Brieven letters A' Mj» den 
Ui'gever van de. Bazuin te KAMPEN. 

CEVRAAACD 
tegen Mei a.s., een 

III1\Y1« SlllDSKMXlir, 
voorzien van goede getuigen, bij A. 
RIETBERG, Gedipl. Hoef-, Huis ,Land
bouw- en Kachel,smederij tc; KAMPEN. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
met of xonder firma bedrukt, 
worden dagelijks franco verzonden 
voor f 2,25 per MOOO, door 
ZALSMAN te KAMPEN. 

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van: 
P R .  O E H N I N G E R ,  

Geschiedenis van het Christendom 
beiicht mij heden, dat er nu 30,000 exempl. van dit boek geplaatst ztjn 
In korten tyd dus een enorm succes., en ook te verwachten van een boek 
als dit is. 

De Holland-che bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof Dr 
11. BAVJNCK, Dr A. J. TH JONKER, DS. L. LANDWKHR, Dr H. M. VAN NES. 
Redactie: Het Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref. 
Kerk, .Jongelingsbode enz enz. enz 

Prijs van dit kostelijke werk, met 125 fraa é platen versierd en van 
ruim 500 bladz. slechts ƒ »,5<> in linnen en _ƒ 3,90 in leder gebonden. 

Uitgave van J. M. BttEDÉE te Rotterdam. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een zeer 
groote 

KACHEL,. 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„lieliOS" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

L.W.' ;  t v . : — '  O ;  

GEBRUIKTE ORGELS, 
zoo goed als nieuw, <e koop. 

Een J\m. orgel met 7 reg en 
ku zw. voor f' &0,— en een dito 2 
spels voor ƒ 90,— en een met 10 
registers bijna nieuw voor f MOO. 
(kostte nieuw f 150, — ) en eenige be
schadigde doch overig'ns geheel nieuwe 
Sionsharpen, waarop een ieder 
zonder eenige muziekkennis direkt Psal
men, Gez., Chr. en Vaderl. liederen 
spelen kan, met 10 Cartons en alle 
toebehooren in plaats vati f 12,50 voor 
/" 9,50. Adres 

J. PROPER, 
Piano- en Orqelhandel 

h i w r i i i  

4°|0 GELDLEEN ING 
,,V ELUWM li". 

Door de vele aanvragen om pl atsing 
in een onzer Gestichten heeft ónze 
Vereeniging weder een nieuwe 4"/o 
geldleening a f 250000,— uitge
geven, verdeeld in stukken van f ÏOOO,—, 
f 500,—, en f 100,—. 

In het begin van Februari zal het 
I Bestuur moeten beslissen of wij tot 

uitbreiding zullen overgaan hetwelk 
alleen zal afhangen van de omstandig
heid of er voldoende in deze geldleening 
is deelgenomen. 

Met aandrang wordt, een ieder uit-
genoodigd deel te nemen in deze geld
leening, hetzij door nu reeds de storting 
te doen plaats hebben, hetzij door toe
zegging op een nader aau te geven 
datum aan den Algemeenen Penning
meester : 

S. Baron van HEEMSTRA. 
AMSTEROAM, 23 Jan. 1900. 

Keizersgracht No. (347. 

Nog verkrijgbaar een klein getal exempl 

JAARBOEKJE  
der Uerelorni. I4erlieii 

voor 1900; Prijs 30 cents. 
Behalve Kalender, markten en water

getijden bevat het volledige I4or-
liciijke Statistiek en bovendiei 
zeer onderhoudend'en flink Mengel
werk d;tt alleen het geld waardigis 

Bij alle boekhandelaren te bekomei 
eu bij den uitgever 

P. VAN DEit SLUIS 
te ENKHUTZKN 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt 

Het DocioieDambt. 
H 

bij de overdracht van 
het Rectoraat aan de Theol. 

üchool te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOR 
Mr. II. IUVINCH, 

Prijs 90 ct. 
Alle Boekh nemen bestellingen aan 

en na ontvangst vau het bedrag word 
het franco verzondon. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij GË5 

MEERBURG te HEUSDKN een Maand 
blad Jut be\ oi (lering van liet recliie leze 
en ulllevgen inn («ods Woord, 16 b 
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag 
ƒ 1,50 p jaar ; onder red. van Pro 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan 
vrage, ter kennismaking te bekome 
bij den uitgever. VYie vijf abonnee 
bezorgt, ontvangt den eerst-n jaargan 

, gratis Advertentiën 10 ct. per regel 
i bij abonnement, minder. 
• | Spoedige opgave van inteukeniii 

wordt vriendelijk verzocht. 

Is verschenen bij J H. BOS te KAMPEN: 

Het Tolstoyïsme 
EN 

de leer van het niet-wederstaan 
noOR 

G. WISSE Jr., 
Predikant te Goifda. 

ISO bladz. prijs f 0,75. 

GOEDE BOEKEN 
voor veel verminderden prijs. 

FUNCKfi, Paulus te water 
eu te !and. gebonden f 3,— thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd en Ziele-
vrede, gebonden f 3,—:  thans - 1,90 

FRANCKEN, Kern derChrist. 
leer, gebonden , 1,30 

JAMES, Geschenk van een 
Christ vader aan zijne opwas
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, Hel Huisgezin. Be
stuur eu vermaningen aan al 
deszelfs ledf.n, f 3,(30 thans - 1,80 

JAME8, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
verlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
Officiëele stukken betreffende 
den uitgang uit het Ned. Herv. 
Kerkgenootschap, f5.— - 3,— 

BOSTON, Vier-voudigen 
staat, f' 2,— ... - 1,— 

v. VELZEN, Feeststoffen, 
f 1.75 ... , - l,— 

JAC0B GROENEWEGEN, 
Lofzangen Israëls . . - —.45 

BE ECU ER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden . . . •••••. - 2,50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

Vrije Universiteit. 
In dank' ontvangen : 
Voor de Vereenif/ing : 
% « n  L e g ; U e u  :  

Door den heer E. Noteboom, te Schoon
hoven, van wijlen den heer B. Meijer, te 
Middelburg f 100. 

Aan doutribntiën : 
Door den beer E Noteboom te Schoon

hoven, uit Berg-Ambacht f 24 ; uit Groot 
Ammeis 1 3; dit Lekkeikerk f 2; uit 
Nieuwpuott f 5,r»0 ; uil Polsbroek f 10,50; 
uit SelioonDoven f54,50; uit S1 o 1 wtjk f 2,50; 
uit Vlist t 3,50; uit Willigé-Lacgerak 
f 25,50; uit Zevender f 0,50; samen 1' 131,50; 
door bet Loc. Comité te Rotteidam f 498; 
door den beer A. M. Hoo^endijk E/.. te 
Nieuwerkerk a. d IJs 1 (1898) f 78; door 
dfti bear P. vau Dri 1 te Bdrgschenho.;k, 
uit Brtigsebenbo^k f 34,50; uit Berkel c a. 
t 63 50; uit Bleisvvijk f 25; faien f123; 
door den b^er C. Karsseu te Nairden f 69,50; 
do >r d^n be-r D. Geerling Món.'te Einscbrda 
f 174,50; door L)s. G. iie W'alle te Koudum 

' f 18,f<0 ; vn Mcj '8. te A. f 2 ; van den 
heer B te A 1 2,50 ; door Ds. G Wiursma 
te Sleen t 1 ; door den beer (J. Vei bage te 

I  Middelburg, uit, Middelburg f 199; uit St. 
Laurens t 8,50; uit Araemuiden f 6; 
samen f 213,50. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Vau ae Geref. kerk te Oosthem c. a. (her-
: plaatst wegeni misstelling) f 18,75 ; van 

idem ie Akkerwoude t 1,50 ; van idem te 
Aiijum 1 16,87; van idem te Blija 16,85; 
van idem te Ee 1 8,45 ; v. n idem te Eng-
wieium f 4; van iderp te Perweid f 10,9öJ/.s; 
van i.lem te Haritum f 9^50 ; van idem te 
Holwerd. f 2,50; \a-i idtm te Lioesens 
1 4,95 ; van idem te Metslawier f 2,ll1/s; 
van idem te Paesena f 14,87 ; van idem te 
Reitsum f 5,60; van idem te Riusuma-
geest f 7.5572 ! van idem te Ezinge f 9 ; 
bij etn spieeübeuit door den heer Jb. v. 
O. !e Lsiden f 7. 

' tan Schenkingen: 
Door den beer A. van der Schoor Ar. te 

Rotteidaui f 17,70; door het Loc. Comité 
te Rotterdam, gevonden in de collecte van 
H. S. f 0,50, van N N. f 0,50, samen f 1; 
door d<rn liter C. Verbage te Middelburg, 
gevonden in de collecte Noorderkerk 1 1, 
van C" J. 1 1,65, samen t 2,65 ; door den 
heer D. Geerling Mz. te Enschedé van J. 

II v. A. te H f 4. 
I. Voorde Medisch» Faeuiteit: 
; Door den heer C. Verbage te Middelbuig 
f van Mtj. VVed N. f 2,50; door het Loc. 

Comité te Rotterdam 1 1. 
n Voor het aitudielond»: 

Door den heer Johs Teunis te Mep pel, 
gevonden in de collecte f 3. 

« S. J. SEEFAT, 
' Hilversum. Penningmeester, 

g :  
1 Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht 011 veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) 'No. ?. 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
(Ten voordeele van de TheAlA£l«che Schooi te kitmpen.) 

T . . 1 AAA 1 : 4> l>" Uaur ulicöen tuel De ciib/bat gij toooi 
ion II 1-, blaast bc na^uiii! V rijCuMT lu rODrilttrl im. m uUlc 3Eklc'füc &ui"ïen, en saf bir t)r,i;S taoejt 3ijn = 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.-
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 121 2 ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. Z ALS MAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stii 
der Medewerkers aan d£n ' RKDACTEÜR, dHr. C. MULDER te KAMPEI 
Binneulandsche Ruilbladerij Intezeriden Stukken en Werken ter ree 
aan den HOOFDREDACTEUR, I)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Het College van Hoogleeraren der Theol. School 

brengt ter kennis van de Kerken, dat het 18 Februari 
j .1.  onderzocht beeft en bevorde d tot Candidaat in 
de Theologie den Student : 

J. C. Dagetos (adres te Utrecht.) 
Namens het College van Hoogleer aren, 

DR. li. BAVINCK, Secretaris. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
PUIvMKRRNl), 7 Febr. 1900. Het adres voor de Ger. kerk 

te I urinerend is aan den praeses van den kerkeraad l)s. U. 
Thomus 

KL. PEKK PZN., Seri ba 

BOXUM, 11 Febr. 1900 Heden, na de voormiddag gods
dienstoefening, maakte onze algemeen geliefde Leeraar Da. N. 
Y. van Goor de gemeente bekend, eene- roeping te hebben 
ontvangen van de Chr. Ger. kerk te (^rand-Kapids N. A. 
Gemeente, en kerkeraad hopen zeer, dat hij bij ons moge blijven, 
temeer daar ZEw. nog slechts ruim 9 maanden bij ons is. 

Namens den Kerkeraad, 
B. v. i). BERG, Scriba. 

TlALLUM. 11, 2, 1900. Hedenmorgen werden wij ten 
zeerste verblijd, daar onze veelgeachte Herder en Leeraar, 
I 8. W. Pera, ons bekend maakte, voor de benoeming naar 
Soerabaja te hebben bedankt. De Koning der kerk gebiede 
verder zijn ztgen op ZEws arbeid tot bloei der gemeente, is 
onze hartelijke vvensch en bede 

Namens den Kerkeraad, 
W. BROUWERS, Scriba. 

OLDEBOÖKN, 11 ï*ebr. 1900 Hedenmiddag nam onze 
gelielde Leeraar Ds. F. Bruinsma zegenend afscheid van onze 
gemeente, in wier midden hij ruim drie jaren niet ongezegend 
is werkzaam geweest, naar aanleiding van Joh. 3 : 30. Aan 
het einde werd door een der ouderlingen een hartelijk wourd 
gesproken, waarna de gemeente haren scheidenden Leeraar 
staande toezong Ps. 123 : 4. Stelle de Koning der gemeente 
Ztterw tot een rijken zegen voor de kerk van Anna-Jacobapolder 
en vervullc Hij eerlang de ledige plaats met den man zijns raads. 

Namens dm Kerkeraad, 
J. E. HAASDIJK, Scriba. 

ZAANDAM. 11 Febr. 1900. Heden werd met groote 
meerderheid van stemmen uit het voorgesteld drietal gekozen 
en door den kerkeraad beroepen, de Weleerw heer W. 
Breukelaar van Halfweg. 

Namens den Kfrkeraad A, 
G VAN IIIESSEN, Scriba. 

BARENDKECHT, 12 Febr. 1900 Met dank aan den Heere 
•mag de kerkeraad berichten, dat Ds. J. E. Vonkenberg van 
Yoorthuizen de beroeping der kerk van Barendrecht heeft 
aangenomen. Zoo heeft de Heere alles wel gemaakt. Dat 
hart en mond Hem* de eere geve en ook de kerk van Voort-
huizen van Hem haar heil verwachte 

Namens den Kerkeraad, 
P. Ji-KOOT, Scriba. 

SlEüW-DORDliECHT, 12 Febr. 1900. Tot ons leedwezen 
zullen wij eerlang onzen waardigen Leeraar Ds. I-. Bos moeten 
missen. ZEerw. heeft de roeping naar Overschild aangenomen. 
Kort, maar niet ongezegend was zijn arbeid onder ons ; hetgeen 
ons dan ook aanvankelijk eenigermate troost bij het smartelijk 
gevoel, eerlang te moeten scheiden. Wij hopen in dezen weg 
aanbiddend te kunnen zwijgen, met het oog op Hem, die ook 
tot ons gezegd heeft: ;;Ik ben met ulieden." 

Namens den Kerkeraad, 
H. TEN HOOR, Oudl. 

TOLBERT. 13 Febr. 1900 Tweetal te de Leek, de heeren 
E. ileida en S. Idema, Candidaten. 

Namens den Kerkeraad, 
S. VAN DKK VEF.N, Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Zwolle. 

Jle Clnssis Zwolle heeft den i sten Februari 1900 
praepnratoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard 
voor de Geref'. kerken in Nederland den lieer W. 
Weener te Hasselt (Overijsel). 

C. W. E. PLOOS VAN AMSTEL, Scrita. 

O f f i c i e ©  1  e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
Classis Warfum. 

De Classis Warfum heeft in hare vergadering van 
den 7 Febr. 1.1 praeparatoir geëxamineerd de heeren 
S. ldema van Oosternieland (Gr.) en A. Terpstra van 
Uithuizen en hen met algemeene stemmen beroepbaar 
gestéld voor de Geref. kerken. 

J. DUUKSEMA, Scriba. 
Uithuizen, 7 Febr. 1900. 

Classis Heerenveen. 
De Classis Heerenveen brengt ter kennis van dé 

Gereformeerde kerken, dat in hare vergadering van 
7 Februari 1900 praeparatoir is geëxamineerd de 
Candidaat Homme Jeip Heida van Mildam en door 
haar als proponent beroepbaar is gesteld voor de 
Gereformeerde kerken. 

Be Classis voornoemd, 
A. DE GEUS, Praeses. 
L. G. GORIS, Scriba. 

Heerenveen, 7 Febr. 1900. 

Classis Enkhuizen. 
De Class. verg. zal D. V. gehouden worden Dinsdag 

6 Maart te Hoorn, aanvang 's middags 12 uur. 
Punten zijn : Peremptoir examen van den VVeled. 

heer J. Sybrandy, beroepen predikant te Medemblik. 
Hoofdst. ter behandeling: O. T.: Ps. 42 en Jesaia 
53 ; N. T. : 2 Cor. 1 en Fil. 2. 

v. ANKEN, Cl. Corresp. 
Urk, 13—2—1900. 

Classis Haarlem. 
Vergadering der Classis Dinsdag 13 Maart, ge

wone tijd en plaats. Stukken voor het Agendum 
in te zenden tegen 6 Maart. 

Namens de Raden der Geref. kerlc te Haarlem, 
TIBBEN. 

Haarlem, 13 Febr. 1900. 

ZENDING O. HEID. EN MOH. 
Leening-Soerabaja. 

Ds. W. Pera te Hallum heeft aan zijne mede-
deputaten bericht, dat hij, zijns ondanks, om zeer 
beslissende reden, teleurstellend moest antwoorden 
op de uitnoodiging, om zich te willen laten leenen 
ten behoeve van de keik te Soerabaja. 

DK. J. HANIA. 

ONTVANGSTEN. 
Voor fej«7liierm«iinil Koogy. 

De naam des Heeren zij geprezen, die de bede zijner arme 
kerk alhier zoo spoedig wilde verhooren, en haar wilde ver
rassen niet de navolgende giften, die met blijdschap en dank 
aan de milde gevirs worden vermeld. Uit Kampen een ge
deelte der collecte, gehouden in de Geref. kerk, en afgezonden 
door d[Jr. J. H. Bos f 12,35 en uit Leeuwarden van den 
Weled. heer W. .1. v Munster f 25,—. Zoo weet de Heere 
juist op tijd te helpen én voor de toekomst te bemoedigen, 
waar de beioften vele zijn. 

Namens den Kerkeraad, 
K. F. KUIPER. 

Voor «lo II1111>belii)evQUile l<«i'l<ou 
ui <!«> Cl;isi!(igi Appin^iulani. 

Garrelsweer f 10,775 Woldendorp f 1,03,5 

Stëdum - 10,405 Ten Post - 10,94s 

Siddeburen - 4,14 Nieuwolda - 5,34 
Westeremden - 4,— Overschild - 2,50 
Delfzijl - 20.275 't Zandt - 16,— 
liierum - 19,69 Appingadam - 14,15 

Spijk B - 6,24 Spijk A - 21,— 
Schildvvolde - 8,50 

Dep ut ad hoe, 
Ds VKLDMAN, Penningm 

Garielstveer, 9 Febr. 190G. 

V«i>r de luw. Zmuliuur i» «loti 
Zuid-OoüUiDeK van Fi'iiüslainl. 

Van A. te Telde te Bedum . 1 . 1 f 2(50 
P. K. SHII.DE, Pennivgm. 

Heerenpeen, 12 Febr 1900. • 

PIN>V. Kas voor HULPBEIIDEVOINI^ 
Uoi'Ucn in Ovorijscl 

Van Kampen eoll. 1 . . • ' • f'63.1-4 
JJe kerken die nog niet gecollecteerd hebben over het 

loo'pende boekjaar, wórden alsnog vriendelijk daartoe opgewekt 
De Penningmeester, 

ScHEPS, V. D. M. 

Deventer, 14 Febr. 1900. 

Kas: Art. 13 Dorilscho K<u,kor<U>. 
Provincie GeUlcrlautl. 

Sedert 1 Jan. 1900 ontvangen met hartelijke daukzegging 
de navolgende collecten : 

Neede f 7,50, Apeldoorn f 11,16, Epe f 3.51, Geldermalsen 
f 8,375, Hóenza-Driel f 0.78, Gameren f 3, Barneveld f 16,55, 
Dieren f 23,70, Oosterbeek t' 27,14, Duisburg f 2,97, Zutphen 
f 17,25, Ede f 10.78», Velp li f 20,355, Renkum f 8,14, 
Arnhem li f 59,85, Gcesteren f 18.33, Bennekora f 8, Aalten 
A f 14,27. 

Te zamen 18 kerken Een liefelijk begin dus, dat zeker voor 
de overige 43 kerken eene aansporing zal zijn om ook spoedig 
hare collecten te houdeu en te zenden. Was er geene drin
gende behoefte, gewis wij zouden zoo niet aandringen. 

Er blijkt bij de kerken, die één of meer Emeriti-
predikanten, weduwen of weezen te verzorgen hebben, 
een misverstand te bestaan, dat hun wel eens in on
gelegenheid ko:ide brengen. Dat is gebleken op de 
Prov. Synode van 1899. Daar toch was maar van 
ééne Classe aanvraag om ondersteuning voor eene 
weduwe ingekomen. De andere kerken hadden blijk
baar de noodzakelijkheid daarvan niet ingezien en 
zonden geene aanvrage, denkende misschien, de zaak 
is nu eenmaal geregeld en dat blijft zoo. Dit is 
evenwel eene vergissing. De regeling heeft telken 
jare op de Prov. Synode plaats en daarom is het 
noodig om ook telken jare de aanvrage in te zenden. 

Opdat alles nu ger geld loope, is het noodig, dat 
de betrokken kerkeraden deze zaak tijdig behandelen 
en het bedrag vaststellen, dat zij voor het volgend 
jaar van Juli 1900 tot Juli 1901 zelf kunnen bij
dragen. Dit inoet zoo tijdig geschieden, dat het kan 
worden gebracht op de Classis, die gehouden wordt 
voor de Prov. Synode. De Classis oordeelt dan over 
die bijdrage, die toegezegd is en keurt zij die naai
de draagkracht der kerk goed, dan brengt zij die op 
de Prov. Synode en voegt er de toezegging van de 
Classicale bijdrage bij. Tevens wordt er bijgevoegd 
de opgave van het geheele bedrag, waarop volgens 
Synodaal besluit de Emeritus dit jaar recht heeft. 

Zijn deze stukken ter Synode, dan loopt alles goed 
en is men voor teleurstelling zooveel mogelijk ge
waarborgd. Is de kerk in dezen nalatig en onder
vindt ze later teleurstelling, dan heeft zij het zicb-
zelve te wijten. 

Ten slotte zij er nog op gewezen, dat deze jaar
lijks herhaalde aanvraag noodig is, ten eerste omdat 
'eene kerk in fiuancieele kracht kan vóór- en achter
uitgaan, ten tweede omdat door sterven of ook door 
meerderjarig worden der kinderen het bedrag steeds 
aan verandering onderhevig is. 

H. W. v. VEEIEN, Quaesloi 
Dieren, 12 Febr. 1900. 

Voor «Ie Theologisclio Sohool. 
Va c 's-Gravenzande f 6,62 Warffum f 14,155 

Maassluis A - 12,08 Zoutkamp - 12,94s 

Iihoon - 6,275 '/= c- Ureterp - 1,57® 
Ambt-Vollenhove A „ Oudega - 2,385 

(S. C) - 5,47 .. Opeinde-Nijega - 1,08 
• Ambt-Vollenihave A .. Surhuisterveen - 3,075 

(6 Dee.) - 6,135 „ Rottevalle - 2,50 
Ambt-Voilenii'iv'e B ,. Boornbergum - 1,81* 

( S C )  -  2 , 5 2 *  D r a c h t e n  -  3 , 5 7  
Gilt i d eoH. |te A ndijk - 5,— „ Drogeham A - 4,50 
Itepk - 14,50 Gilt v. l>s. J. J. 
\ieuw-Helvofct - 5,03 Koopmans Em. 
Duursvvoude, - 4,87 pred Éockanje - 2,50 
IIAornsterzwang - 1,35 Goes - 25,11 
"Wblvega (6 1)cc.) - 6,53 Terseke - 8,16* 
])uurswoude}(6 Déc.) - 2,05 Baarland - 5,75 
Donkerbroek (6.Dcc.)6,08 AVolfertsdijk - 7,60 
Knijpe (6 Dec) . - 4,49 Kruiningen - 6,45* 
Eier - 11,30 Biezelinge - 10,66 
lisfloo - 9.68 HeiDkenszand - 11,43* 
Leèns 1 - 22,01* Borssele - 1,95* 
Pieferbnreu - 14,07 's-Gravenpolder - 2,51 
Uithuizen - 26,25 6Dec.'s-Hertogenbosch- 23,60 
Uithuizermceden W. G.- 24,53* „ Sprang - 3,12 

„ O. G. - 8,34 „ Tilburg - 3,24 
Ulrum - 13,48* „ Vrijh.-Capelle - 6,— 

Voor <lo Uitbrcidinjf. 

Door Ds. T 11. Wovdüra te Leiderdorp, Corr. Cl. Leiden 
contrib uit Voorschoten: Ds. Alting f 2,50, C. J. 
Broers f 2.50, J. II. Boissevain f 2.50, C. iïggink f 2,50, C. 
v. d. Giessen I' 1. J. A. Veclo f 1, J. Kutgers f 1,50, W. J. 
Berkhuizen f 0.50, A. Warnaar f 1, J. J. Warnaar f 1. 

Coutiib. uit H a z e i'Mr oude: H. v. Beek f 2,50, D. de 
Bruijn f f, Jb. Koetsier i' 0,50, Jb. v. Beek f 0,50, G. Maas
kant f 0,50. 

Contrib uit N o 0 r d w ij k : A. v. ltoon f 1, C. Passchier 
f 1, C v. d Wiel f 1. 

Contrib uit S a s s e n h e i m : Ds J. Thijs f 1, A. Frijlink 
f 2.50. Ti. v Leeuw en I' 2, C. Westerbeek f 1, J. E Dijkstra f 0,50. 

Uit f. e i d e n B : Heiberg I' 2,50. 
Door br. J. Biihrmann ie ^iinsterdam contrib. uit Amster

dam: Prol Geesink f 2,50, P W. de Vries f 2,50, Mevr. 
W e d .  D s  l i e i n i e r  f  5 ,  D s .  C .  v .  P r o o s d i j  f  1 .  H i l v e r s u m :  
J. v. Altena f 2,50. 

Gift i/d coll. Nieuwe kerk te Amsterdam f 2, dito Raamkerk 
T. O. f 1. 

Tor voorkoming van misverstand herinner ik 
belanghebbenden, dat in den regel in het e.k. 
It a z n i M-nuiiiiuer verantwoord wordt, wat ont
vangen is vóór Zalerdag-namiddug. Men bedenke 
danrhij, dat postwissels langer onderweg zijn dun 
brieven en dat slechts na <ntiangst der gelds-
w aarde iie per brief gedane specifieke opgaven 
vernield worden. 

De Penningmeester 
Zwolle, 10 Febr. 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FEANSSKN. 

"Voor (lo Zending onder <!o .loden. 
Oflder hartelijke dankbetuiging aan de gevers heb ik ont

vangen : 
Van A. Gririjs Sr te Zaandam opbrengst van ge

b r u i k t e  p o s t z e g e l s  f  ]  5 0  
G de Vlieg te Middelstum .... 20, 
Van de Vereeuiging Zendingszaak te Urk . - 10, 
Door W. den Hengst te Delft gevonden in het 

kerkzakje . . . . 3  
Door W. Fokkens, Stadskanaal •/. opbrengst Zen-

dingsbn9je Ger Jonged-Ver. „Dorkas" . 3, 
Door Jak. Sluijs te Andijk gevonden in het kerkzakje - 5.— 
Door Ds Ni Woldinga te Ten Post collecte Jaar

feest Jonged.-Vereen. . . - 4 26 
Onder aanbeveling, 

Rotterdam, N. KOOPS 

9 Febr. 1900. Oost-Molenstraat 5. 

KENNIS EN LEVEN. 
V. 

Behalve de waarheid, heeft Christus 
ook op aarde het leven gebracht. 

Zelf is Iiij niet alleen het licht en 
de waarheid maar ook het leven, 
het volle, waarachtige leven. Dat 
"Was Hij vóór zijne menschwor 
ding, als Woord, als Logos. In Hem 
"Was leven, voor alle schepselen, in
zonderheid voor de menschen. Maar 
gelijk deze het licht hebben ver
loren en in de duisternis wandelen, 
zoo zijn zij ook geestelijk dood ge-
Worden door de zonde. 

Dood is bij Johannes niet de aan
duiding van den tijdelijken, lichame-
lijken dood, bestaande in scheiding 
van ziel en lichaam, maar is in zijn 

I Evangelie do naam voor den ganschen, 
onzaligen levenstoestand van hem, 
die buiten de gemeenschap met 
Christus en met den Vader staat. 

Dooden, geestelijk dooden, heeten 
'allen, tot wie de stem van den Zone 
Gods uitgaat; wie die stem hooren, 
zijn uit den dood in het loven over
gegaan, 5 : 24 & 25, 1 Joh. 3 : 14; 
zij leven, al zijn zij ook den licha-
melijken dood gestorven en al ver-
keeren zij in den staat des doods, 

waarbij de ziel van het lichaam ge
scheiden is, want die geiooven en 
leven, zullen en kunnen niet sterven 
in der eeuwigheid, 11 : 24, 25. Zij 
zullen den dood niet zien in der 
eeuwigheid. Zij zullen nooit ervaren, 
wat dood is, 8 : 51, 6 : 50 & 51. 
Tegenover dit bezit van het eeuwige 
leven toch is het lichamelijke sterven 
een feit van ondergeschikte betee-
kenis, meer schijn dan wezen, den 
naam van dood eigenlijk niet meer 
waard. 

En omdat de menschen met de 
waarheid ook het leven verloren 
hadden, is Christus gekomen, om 

hun weder het leven te schenken. 
De Vader heeft niet alleen aan den 
Logos in zijn voorbestaan, maar be
paaldelijk ook aan Christus het leven 
geschonken in zichzelven, opdat Hij 
het meedeelen kon aan anderen en 
door zijn woord eene crisis, een oor
deel, eene scheiding teweegbrengen 
kon, 5 : 25—27. Christus is daarom 
persoonlijk het leven, 14 : 6, 11: 25; 
in Hem is het voor menschen zicht
baar en tastbaar geopenbaard, 1 Joh. 
1 : 1, 2. Wijl Hij dit eeuwige, God
delijke leven deelachtig is, heeft Hij 
de macht, om liet zinnelijke, psychi
sche leven af te leggen en toch 

weer terug te nemen, 10 : 17 18. 
Hij moest dit doen, omdat zijn leven 
alleen dcor den dood heen den zijnen 
ten goede kon komen. Indien het 
tarwegraan in de aarde niet valt en 
sterft, zoo blijft het alleen; maar 
indien het sterft, zoo brengt liet veel 
vrucht voort, 12 : 25. Zijn leven, 
dat Hij als de Christus van den 
Vader ontving, sluit dus de macht 
in, om het leven, in weerwil van en 
tegenover den dood, te behouden; om 
uit den dood, dien Hij moest ingaan 
weer op te staan: om in zichzelven 
voor de zijnen den dood volkomen 
te overwinnen. Christus is de op-



standing en het leven, 11 : 25 ; dat 
is, het uit den dood opstaande, het 
den dood volkomen overwinnende 
leven. Zijn sterven was dus schijn
baar een ondergang, eene nederlaag; 
inderdaad was het een overgaan tot 
den Vader, 13 : 1, een verhoogd 
worden van de aarde, 12 : 32, eene 
verheerlijking, 13 : 31. 

Dit leven schenkt Christus aan 
allen, die in Hem gelooven, 3 : 16, 
36; die zijn vleesch eten en zijn 
bloed drinken, 6 51—58; die zijne 
woorden van eeuwig leven lïooren, 
5 : 24, 6 : 63, 68 ; die Hem aannemen, 
1 : 12. Onder dit leven vat Johannes 
alle goederen des heils samen; het 
staat tegen het verderf over, 3 : 16, 
10 : 9, 28. Het vangt niet eerst na 
den dood aan, maar is terstond met 
het geloof geschonken. Wie in den 
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, 
is uit den dood in het leven over
gegaan en sterft niet meer. De 
goede Herder geeft zijn schapen hèt 
eeuwige leven terstond, zoodat zij 
niét verloren gaan, 10 : 28. 

Het is ook terstond het eeuwige 
leven • het wordt niet eenmaal, het 
i s van zijn eersten aanvang af, van 
nature onsterfelijk. Leven en eeuwig 
leven vallen saam. Er is maar één 
leven, dat dien naain waarlijk ver
dient, en dat is het eeuwige leven 
Wie werkelijk leeft én niet dood is, 
die heeft het leven, het ééne, ware, 
eeuwige 'leven, zelfs al is hij licha
melijk gestorven. En wie dit leven 
mist, leeft slechts schijnbaar en is 
wezenlijk, geestelijk dood. 

Tusschen, het leven, dat de geloo-
vigen op aarde deelachtig zijn en 
hetgeen zij in den hemel ontvangen, 
is daarom geen verschil in beginsel 
en vfezen maar alleen in graad. Ook 
het eeuwige leven als toekomstige gave 
komt bij Johannes wel voor. Wie1 

zichzelven verloochent, zijn natuur
lijk leven haat in deze wereld, die 
zal het juist daardoor voor het toe
komstige, eeuwige leven bewaren, 
12 : 25, verg. 4 : 14 & 36, 6 : 2i. 
Zij, die hier op aarde de stem van 
den Zone Gods hebben gehoord en 
daardoor het leven hebben ontvangen, 
5 : 25, zullen toch nog eenmaal 
komen tot de opstanding des levens, 
dat is, tot eene opstanding, die bij 
het hun geschonken leven behoort, 
die het kroont en voltooit, 5 : 28. 
Het werk van den Zoon is levend-
making. Dat doet Hij reeds op aarde 
door het geloof, en Hij zet het voort 
en voleindt het in de opwekking ten 
uitersten dage, 6 : 39, 40, 44, 54. 
Deze zet de kroon op zijn arbeid; 
zij' zal het 'béwijs leveren, dat God 
Hem geeft, al wat Hij begeert, 11 : 22. 

Het is: er op dezelfde, wijze mede 
gesteld als met het gericht, dat door 
Christus voltrokken wordt. Wel is 
Hij niet op aarde gekomen, om de 
wereld te veroordeelen, maar te be
houden, 3 : 17, 12 : 47 ; doch zijne 
komst brengt toch eene crisis eene 
scheiding te . weeg. Hij is tot een 
oordeel in de wereld gekomen, opdat 
degenen, die niet zien, zien mogen, 
en die; zien, blind worden, 9 : 39 ; 
Hij óórdeelt nu reeds, door zijne 
verschijning, door zijn woord, en 
heeft daartoe de macht van den 
Vader ontvangen, 5 : 27, 30. Die 
gelooven, worden dan ook van den 
toorn Gods verlost en komen niet in 
het gericht, 3 : 17 & 36, 5 : 24; maar 
zij, die, zijn woord verwerpen, blijven 
onder Gods toorn, zijn reeds geoor
deeld, 3 : 18, 36 ; want hun oordeel 
bestaat daarin, dat zij de duisternis 
liever hebben dan het licht, 3 : 19. 
. En- dit oordeel wordt daarin vol 

tooid, dat zij nooit ervaren zullen 
wat leven is, 3 : 36, dat zij in hunne 
zonden sterven, 8 : 21 & 24, en dan 
komén tot de opstanding der verdoe
menis, .5 : 29, dat is tot zulk eene 
opstanding,- die de veroordeeling door 
hét woord, dat Jezus gesproken heeft, 
12 : 48; medebrengt. Het oordeel' 
begint hier op aarde en voleindt 
zich na de opstanding. En zoo ook 
neemt de levendmaking hier een aan
vang-, om voltooid te worden ten 
uitersten dage. 

• • BAVINCK. 
•n<«• 6 :* ï • .. 

DE HOOGESCHOÖL TE GENÈVE. 

In het tweede deel van zijne levens
beschrijving van Calvijn wijdt Kamp-
schulte ook een belangrijk hoofdstuk 
aan de stichting.der Academie te Genève. 

De zorg voor het onderwijs lag Cal 
vijn van het begin van zijn reformato
risch optreden af zeer na aan het hart. 
Onder zijne grieven tegen de Pauselijke 
kerk behoorde ook, dat zij de scholen 
verwaarloosde en volk en geestelijkheid 
in onkunde opgroeien liet. 

Toen hij in 1536 te Genève kwam, 
begon hij er niet alleen spoedig mede, 
om voor het volk te preeken, maar gaf 
hij weldra ook een soort van theologi
sche colleges, waarna hij de Schrift 
uitlegde en de waarheid van den Chris-
telijken godsdienst onderwees. Calvijn 
werd daarvoor sedert het begin van het 
jaar 1537 door den Raad gesalarieerd, en 
noemde zich niet alleen bedienaar des 
Woords, maar ook professor der theolo
gie in de kerk van Genève. 

Na zijn terugkeer in Genève, Sept. 1541, 
zette hij terstond in de „Ordonnances 
ecclesiastiques" ook zijn program voor. 
onderwijs en school uiteen. In deze 
kerkelüke wetten nam hij de doctoren 
of leeraren onder de kerkelijke ambten 
op, en wij,dde een afzonderlijke paragraaf 
aan, de orde der scholen. De leeraren 
zijn volgens Calvijn hulpmiddelen en 
instrumenten^ om de leer van God te 
bewaren en ervoor te zorgen, dat de 
kerk niet door gebrek aan herders van 
de waarheid beroofd worde. Zij beklee-
den een ambt, dat ten nauwste aan dat 
van de dienaretj des Woords verwant 
is en in hunne opleiding zijn voor
naamste doel vindt; Zij zijn evengoed 
als de herders aan de kerkelijke tucht 
onderworpen en mogen niet als leeraars 
optreden, tenzij zij vooraf door de pre
dikanten zijn goedgekeurd. Zij hebben 
eindelijk onderwijs te geven niet alleen 
in de theologie maar ook in de talen, 
wijl deze voor de kennis der waarheid 
een onmisbaar hulpmiddel zijn. 

Diep gevoelde Calvijn dus de nood
zakelijkheid van eene opleidingsschool 
in het belang van de zaak der Refor
matie. Op de jeugd berustte zijne hoop 
voor de toekomst; Genève moest het 
middelpunt worden van de Gereformeerde 
kerk en theologie. 

Maar het program van Calvijn werd 
aanvankelijk slechts zeer gebrekkig uit
gevoerd* Er was zooveel anders te 
doen. Eerst moest de kerk gezuiverd 
en bevestigd worden ; daarna kon men 
eerst zijne aandacht wijden aan de stich
ting en verzorging der s,chool. De toe 
stand van onderwijs en school het daar
om langen tijd in Gënève Veel te wen-
schen over. 

Doch in het jaar 1555 vierde de 
Reformatie in Genève haar volkomen 
triumf. En toen werd aanstonds de 
verbetering van onderwijs en school ter 
hand genomen. De kerk was hervormd ; 
thans was de beurt aan de schooi, welke 
naast de kerk de grootste beteekeriis 
had. Het ambt der doctoren, dat Cal 
vjjn in de kerkelijke wetten had opge
nomen, moest werkelijkheid worden. 
Genève moest een .school hebben, waar 
haar eigen kinderen voldoende onder- , 
wezen konden worden. Hèt moest niet 
langer noodig zijn, om de kinderen uit 
Genève elders hun opvoeding en oplei
ding te doen zoeken ; veel minder, om 
hen toe te vertiouwen aan de papisti-
sche scholenj waar. Calvijn groot gevaar, 
in zag. Genève moest zelf eene school 
oprichten, die van heinde en ver bezocht 
kon worden en eene leermeesteres kon 
wezen voor alle landen en volken, waai
de Reformatie ingang gevonden had. 

En zoo geschiedde dan ook. Den 
vijfden Juni 1559 'werd de school plech
tig door' Calvijn en Beza geopend. 

Zij, bestond uit twee afdeelingen. De 
eerste: afdëeling was niets anders dan 
eene Latijnsche school met zeven klassen 
en even zoovele leeraren, waar onder
wijs gegeven werd in lezen, schrijven, 
Latijn, Grieksch, geschiedenis enz., en 
dus eene algèmeene humanistische voor
bereiding voor de latere studie beoogd 
werd. 

Met dit zoogenaamde collegium was, 
nu zeer eng eene tweede afdeeling, dp 
Academie, , verbonden. Deze . had vijf 
professoren: drie voor talen en vrije 
kunsten, (Grieksch, Hebreeuwsch en 
physica met rhetorica) en twee voor 
theologie (een voür het Oude en een 
voor het Nieuwe. Testament). 

Dit was alles. Dit was heel de school, 
die door Calvijn in 1559 te Genève 
opgericht werd. Op den naam van 
Universiteit had zij hoegenaamd geen 
aanspraak. De drie professoren voor 
talen en vrije kunsten vormden geen 
eigen, zelfstandige faculteit, maar gaven 
propaedeutisch onderwijs aan de aan
staande theologen. Van zelfstandige be
oefening der wetenschappen, bijv. van 
letteren of natuurkunde, was geen sprake. 
Talen werden daarom alleen zoo ijverig 
bestudeerd, wijl zij een onmisbaar hulp
middel waren voor de theologie. Eene 
indeeling der school in faculteiten be
stond er niet Graden werden niet 
verleend. De school van Calvijn was 

| eene school tot opleiding van dienaren 
des Woords. 

Wel werd in de inleiding op de wetten 
van de Academie met een enkel woord 
de hoop uitgesproken, dat men later 
ook met de juridische en medische studie 
een aanvang Zou,kunnen maken. En 
metterdaad gaven in latere jaren enkele 
professoren soms les in rechten en me
dicijnen. Maar de school was van huis 
uit niet op eene Universiteit met zelf
standige faculteiten ingericht. Hoofddoel 
van Calvijn bij de stichting der school 
was opleiding tot den dienst'des Woords. 

Dat blijkt trouwens ook genoegzaam 
uit de wijze, waarop de school bestuurd 
werd. , De beide afdeelingen (gymnasium 
en Academie), stonden onder één Rector. 
Deze Rector werd door het college van 
predikanten en professoren uit hun mid
den gekozen. Hij had het toezicht over 
heel de school, over leeraren, professoren 
en studenten. Dë leeraren aan het 
voorbereidend gymnasium werden even
eens door het college van predikanten en 
professoren gekozen en daarna aan den 
raad der stad ter goedkeuring voorgedra
gen. En op dezelfde wjjze geschiedde 

•t du benoëming van de hoogleeraren in 
talen en theologie. 'Bij de aanvaar
ding van hèt ambt hadden Rector, 
leeraren en professoren een; ambtseed af 
te leggen. Studenten konden niet in
geschreven worden, tenzij zij vooraf 
eene vrij uitgewerkte confessie hadden 
onderteokend. ' Het studieplan -wasvoor 
gymnasium en Academie tot in bijzon
derheden geregeld De tucht was streng ; 
ieders plichten waren nauwkeurig vast
gesteld ;, allen hadden, zonder onderscheid 
van leeftijd, of rang, aan dezelfde wetten 
te gehoorzamen. En heel de school 
moest dienstbaar zijn aan Gods eere, 
en strijders kweeken voor het leger des 
Heeren, inzonderheid dienaars en ver
kondigers van zijn Woord. 

En dat is de school van Calvijn te 
Genève geweest; aan dit haar doel heeft 
zij op de schoonste wijze beantwoord 
Zij was een school voor onderwijs en 
opvoeding, voor verstand en hart, voor 
kennis en leven. Zij werd niet opge
bouwd uit abstracte, wijsgeerige rede
neeringen over eénheid en organisme en 
systeem der wetenschap al dergelijke 
bespiegelingen waren aan Calvijn ten 
eenenrnale vreemd. Maar zij werd ge
boren uit den nood der tijden, uit de 
behoefte aan strijders voor des Heeren 
naam en zaak, inzonderheid uit de over
tuiging, dat de kerk herders en leeraars 
van noode had, om bij de waarheid, 
welke God haar geschonken had, be
waard te blijven. 

De zegen, die van deze theologische 
school te Genève Uitging, is onbereken
baar. Van heinde en ver kwamen de 
jongelingen en mannen toestroomen, om 
door Calvijn te \vordeo ingeleid in de 
kennis der waarheid. Hooger dan de 
graden der Universiteiten golden de 
getuigschriften door deze school uitge
reikt. Wie daar waren opgeleid, over
troffen anderen in kennis en godzalig
heid, in het trotsëëren van gevaren, in 
het weerstaan van verzoekingen, in het 
verdedigen der waarheid en in het weer
leggen der tegensprekers. Nergens zoo 
scherp als daar — zegt Sepp terecht -
werd op de studie en den wandel dei-
studenten het oog i gehouden ; de minste 
losbandigheid gestraft; de bijwoning van 
godsdienstoefeningen en avondmaalsvie
ring verplichtend gehouden, en vooral 
buitengewoon veel tijd aan de verkla
ring der H. Schrift besfed. 

Daardoor. werd de school te Genève 
voor langen tijd een geestelijk en we-, 
tenschapp'elijk seminarium van het Ge
reformeerd Europa, eene .internationale 
inrichting voor onderwijs en opvoeding, 
eene zuil der kerk, een steun des ge-
loofs, eene kweekplaats van kunsten 
en wetenschappen. 

»WAT ZEGT DE SCHRIFT ?" 

Onder dezen titel is mijn ambtgenoot, 
Prof. Lindeboom, van voornemen, een 
Maandblad in het • licht te geven tot 
bevordering van- toet rechte -lezen en 
uitleggen van Gods Woord. 

Dit voornemen juichën wij toe. 
Immers rnag aan het' lezen en uit

leggen, in het algemeen aan de studie 
der Schrift onder ons wel iets meer 
worden gedaan, dan tot dusverre het 
geval is. 

Wij hebben het eigenlijk nog niet 
Veel verder gebracht dan tot herdruk 
van eenige oude commentaren of tot 
uitgave van enkele practische verkla
ringen. 

Hoe prijzenswaard dit ook zij, het is 
maar een allerzwakst begin van wat 
het. worden moet. 

Wij zijn op het gebied van Schrift
studie nameloos arm. Er ontbreekt een 
goede tekst-critisch6 uitgave van den 
Bijbel ; eene betrouwbare, op de hoogte 
van dezen tijd staande vertaling; eenet 

degelijke inleiding op den canon en op 
de boeken van Oud- en Nieuw-Testa-
ment; eene geschikte hermeneutik; een 
wetenschappelijke commentaar; eene 
Bijbelsche theologie; eene Bijbelsche 
geschiedenis enz. 

i Nu stelt het Maandblad van Prof. 
Lindeboom Z'ch natuurlijk niet voor, 
om in al die behoeften te voorzien. 
Dat zou ook gansch onmogelijk zijn. 
Het beperkt zich tot de taak. om het 
rechte lezen en uitleggen van Gods 
Woord te bevorderen. 

Maar juist door deze begrenzing kan 
dit Maandblad voor velen tot nut en 
zegen zijn. 

Het vestigt weer de aandacht op de 
Schrift als het Woord Gods en den eenigen 
regel Van geloof en leven. De titel 

. kenschetst den aard en het doel van 
het blad. Het.wil de vraag: wat zegt 
de Sch'rift ? op dén voorgrond dringen, 
in alles en bij allen. 

Het wenscht de lezers met de Schrifc 
zelve als voorwerp der uitlegging nader< 
bekend te maken ; wenken te geven, hoe 
de weg in het Woord het best is te vinden; 
aan te wijzen, wat er noodig is voor den 
onderzoeker der Schrift; een verkeerd, 
lezen 4en uitleggen tegen te gaan en te 
ontmaskeren. 

Hoe deze belofte vervuld zal worden, 
kan eerst de toekomst leeren. 

Maar de belofte zelve is van dien 
aard, dat wij het Maandblad met een 
hartelijk welkom begroeten en er een 
lang gezegend leven aan toewenschen. 

INTERESSANT. 
In het laatste nummer van de Gere

formeerde;> Kerfc schrijft Dr. Kromsigt 
aldus : 

Het is interressant om te zien, lioe Dr. 
Kuyper thans, uu l)r. Bavinck, terecht 
bevreesd voor een al te i/vrije universi
teit," het recht der Kerk in zake de be
noeming van Hoogleeraren tegenover de 
onkerkelijke Vereeniging voor Hooger 
Onderwijs (Vrije Universiteit) handhaaft 
en daartoe ijtet doctorenamht" (ook ge
noemd in de Oordsche Kerkordening) in 
het vuur brengt, op eens zeer omzichtig 
begint te worden met, het gebruik van het 
woord «ambt" en vindt, dat men toch 
eigenlijk van een „doctorenawW' maar 
niet spreken moet. Hoeveel minder recht 
dan om te spreken van „het ambt der 
geloovigea f" 

Dit is goed gezien en juist gezegd. 
Want het is boven allen twijfel ver

heven, dat naar, de Schrift, en naar haar 
eigen leer en kerkenorde de Gerefor
meerde kerken het recht en de bevoegd
heid bezitten, om doctoren of professo
ren te benoemen tot opleiding voor den 
dienst des Woords en tot wetenschap
pelijke beoefening der theologie. 

Ook is het voor geen tegenspraak 
vatbaar, dat de kerken zeiven erover, 
hebben te öordeelen, of zij dit recht en 
deze bevoegdheid, welke zij van huis 
uit bezitten, geheel of gedeeltelijk aan 
eene particuliere vereeniging willen af
staan. 

Maar dit beroep op het recht der ker
ken behaagde niet aan de Vereeniging 
voor Gereformeerd Hooger Onderwijs en 

. scheen haar zeer te onpas, te komen. 
En daarom wordt nu opeens het 

vroeger hooggeloofde doctorenambt in 
den ban gedaan. 

BAVINCK. 

UK ÜKillËe^CHtP B»Elfi 
HEILIGEN. 

DAT WIJ ONS AAN ELKANDER 
SCHULDIG ZIJN. 

IX. 
Er zijn betaalbare schulden ; van 

ééne schuld echter moet gezegd, dat 
zij onbetaalbaar is. 

Als de apostel ons Rom- 13 : 8 
beveelt om niemand iets schuldig te 
zyn, zondert hij dan ook ééne schuld 
uit, die namelijk, om lief te hebben : 
zijt niemand iets schuldig, zoo schrijft 
hij, dan elkander lief te hebben. 

Bij een weinig nadenken zal ons dit 
duidelijk worden. Ben ik iemand tol 
of schatting, eerbetoon of gehoorzaam
heid schuldig, dan geef ik hem wat 
hem toekomt, en ben van hem af. Ik 
sta dan tegenover hem als een van 
wien hij niets te eischen heeft ; zijne 
rekening toch is door mij betaald. Van
daar mag ik met opzicht tot de ge
noemde dingen geen schulden hebben; 
ik moet er integendeel naar staan, om 
mij zoo spoedig mogelijk van alle vrij 
te maken, door mij van mijne verplich
tingen tegenover hen te kwijten. Ik heb 
te zorgen, dat niemand van mij zeggen 
kan: hij heeft mij niet gegeven, wat 
mij toekwam. 

Nu zijn wij ook schuldig elkander 
lief te hebben. Maar hier staat het 
juist omgekeerd. Van deze schuld moet 
men zeggen, dat zij niet af te betalen 
is. Er kan een oogenblik in ons leven 
aanbreken, waarop wij zeggen kunnen : 
ik heb mij van mijn laatsten plicht 
gekweten. Maar nooit zal iemand kun
nen zeggen, ik ben geene liefde meer 
schuldig. 

Dit zit in de natuur der liefde zelve. 
Hare taak is oneindig. De liefhebbende 
wil zich eeuwig schuldig blijven aan 
den beminde. De liefde wil altijd blij
ven geven en dienen, helpen en troos
ten, zich in middel voor anderen om-
zetfen en het eigene met hen deelen. 
Zij kan de gedachte niet dragen van 

eens hare taak beëindigd te zien. Het 
strijdt tegen de liefde zelve om te zeg
gen : nu ben ik niemand meer liefde 

| schuldig; ik mag mij ter ruste neder-
leggen; mijne schuld heb ik betaald. 

Die eeuwige schuld hebben wij blij
moedig te aanvaarden; elk rekene zich 
schuldig om allen lief te hebben. Zoo 
wil God het. Satan scheidt en scheurt 
de schepselen vaneen ; hij erkent geene 
schuld van den een aan den ander. 
Maar God, die Liefde is, heeft op het 
Hem geheiligd gebied des levens, de 
wet der liefde afgekondigd, als waar
borg voor de vervulling van de wet 
der gerechtigheid. Reeds in de oude 
dagen, toen zijne eigene liefde tot ons 
nog pas haar eerste woord gesproken 
had, laadde Hij de onbetaalbare schuld 
der liefde op de zijnen. Zou de wet 
der liefde dan minder gelden in de 
bedeeling der genade, waarin God zich 
in de gifte zijns Zoons en in de gifte 
zijns Geestes ten volle aan ons gegeven 
en zijne liefde als over ons uitgegoten 
heeft ? 

God geeft ons aan den naaste, dat 
is, aan elk, wien zijne hand ons toe
voert, als tot degenen, van wier hulpe 
hij afhankelijk is. Maar inzonderheid 
geeft Hij ons aan onze broederen in 
het geloof. Deze zijn tegenover elkan
der de grootste schuldenaars der wereld, 
tot in eeuwigheid toe hebben zij zich 
aan elkander te geven. Evengoed als 
God allen aan ons geeft, zoodat de 
apostel zeggen kan: alles is uwe — 
geeft Hij ons aan allen, zoodat ook 
deze zeggen kunnen : alles is onzer. 
Waartoe geeft Hij ons gaven en ver
mogens ? Is het niet om te voorkomen, 
dat wij met ledige handen tegenover 
onze broederen zouden staan ? Onze 
gaven en vermogens zelve wijzen onze 
schuld aan; hoe meer wij boven den 
broeder hebben, des te meer zijn wij 
den broeder sehuldig te geven. Die 
het rijkste is, is de grootste schuldenaar ; 
en grootsten stelt God tot schuldenaar 
van een kleinste; daarom kan de 
kleinste zich troosten, als hij op de 
broederen boven zich ziet, en tot zich 
zeggen : zij zijn mijne schatten. Waar
lijk, God heeft zich niet vergenoegd 
met ons Christus te geven, Hij beeft 
met Hem al degenen, die de' zijnen 
zijn, aan ons gegeven ; omgekeerd heeft 
Hij ons niet slechts aan • Christus ge
geven, maar ook aan allen, die van 
Christus zijn. 

Ook laat God het niet bij bevelen, 
neen, Hij toont, dat wij in de bedeeling 
der genade leven, door de wet der liefde 
tot wet onzes gemoeds te maken. Van 
nature kunnen wij de broederen niet 
liefhebben ; wel kunnen wij liefhebben 
velen en veel, alleen het heilige echter 
niet. Maar als dè geest van, Christus 
de onze geworden is, zie, dan aanvaar
den wij met blijmoedigheid eene schuld, 
die wij anders zoo ver mogelijk van 
ons werpen. En ovér deze schuld heeft 
nog nooit iemand zich beklaagd. Jezus 
heeft gezegd, dat het zaliger is te geven 
dan te ontvangen. Al wie liefheeft, 
leert de waarheid van dit woord bij 
ondervinding kennen, 'tls zoo, aan 
het liefhebben is hier op aarde steeds 
lijden verbonden. Maar de genieting, 
die het offer voor den offeraar mede
brengt, is toch nog grooter dan de 
offersmart. Eu met de offersmart gaat 
het als met de moedersmart: de vreugde 
verslindt haar. Zoo mag het trouwens 
zijn; want de schuld der liefde is groot; 
immers zijn wij als discipelen van Eenen, 
die zijn leven voor ons gesteld heeft, 
niets minder schuldig, dan het leven 
voor de broederen te stellen. 

VAN AND ix. 

VOLKSNOODEN. 

Als de verzorgers »verzor-
giug" behoeven . .? 

Wie met anderen medelijdt, ondervindt 
daarvan ook de gevolgen. In het gevoelen 
en uiten van medelijden, in het zorgen 
voor anderen, het verzorgen van kranken 
en van gezonden, mag en moet ieder we) 
toezien, dat niet de verzorging, van de hulp
behoevenden degenen die verzorgen, spoedig 
onbekwaam en zeiven hulpbehoevend make. 

Dat is een grondregel voor allen arbeid, 
niet alleen der barmhartigheid, maar voor 
alle werk. Op dien regel hebben allereerst 
zij te letten, die het werk verschaffen en 
besturen. Wee dengenen die een werkman, 

'of een werkvrouw, noodzaken zóó te werken, 
dat zij, men3chelijkerwijze, «vóór den tijd" 
zijn „versleten." Ook vaders en moeders, die 
zich zóó druk maken voor hun gezin, dat 
zij zich zeiven geestelijk of lichamelijk, of iii 
beide opzichten — want die zijn lichaam! 
afslooft en afbeult, kan moeilijk zijn geest 
en hart frisch houden en ontwikkelen — 
verwaarloozen en breken, handelen noch wijs, 
noch lief. Kerken, Scholen, Sticht ngen van 
barmhartigheidswerk, die hare ijverige ett 
trouwe arbeiders en arbeidsters — van anderen • 
spreek ik niet; die behooren er niet; niet-; 
ijverige en niet-trouwe arbeiders, trage en 
zelfzuchtige wezens, die wel ,//yple noten ..om 
hun zang" hebben, maar weinig uitvoeren. 



zijn in eiken kring schadeposten, welke men 
belioorde te schrappen,! tenzij ze te refor-
meere'n zijn — zóó eh zoo lang laten 'werken, 
draven en slaven, dat zij „af" en „op" 
raken, handeien niet naar Christus, Wiens 
Naam zij voeren in de vlas*. Zij geven aan 
de wereld niet het voorbeeld van de rechte 
liefde; zelve krenken zy het recht. Zij toonen 
noodig te hebben, dat men hun wederom 
leere de eerste beginselen der leer van 
Christus. 

Maar ook bij de meest verstandige en 
liefderijke wijze van werken kan, wie anderen 
helpt, zelf hulpbehoevend worden* Inzonder
heid in de „Stichtingen" laten wij die 
benaming liever gebruiken dan „Gestichten," 
welke klank nu eenmaal iets min aangenaams 
heeft — tot verzorging van kranken, krank
zinnigen, idioten e.a.. vordert de arbeid, 
üit zijnen aard, veel van allen die waarlijk 
7/verzorgérs" en „verzorgsters" zijn. 

In den laatsten tijd is, door de ervaring 
daarvan, in het Buitenland en ook in ons 
land de vraag op den voorgrond gesteld: 
wat kunnen wij doen voor de dienende 
broeders en zusters, die zeiven krank worden, 
pf verzwakt zijn, of althans een wijle rust 
behoeven ? 

Uit n Het Diakonaat" nemen wij het vol
gend artikel over, dat zeer gepast den 
dienaar Gods in het werk der barmhartig
heid, „Pastor Fliediier," herinnert, en de 
roeping om te zorgen voor de krank wor
dende verzorgsters van kranken den Chris
tenen op het hart bindt. 

Op dezen datum (21 Januari 1900) was 
bet eeue eeuw geleden dat THEO DOOR 
FLIEDNER, de man, van vvien groote 
hervormende kracht is uitgegaan, niet alleen 
voor de kleine protestantsche gemeente te 
Kaiserswerth, wier predikant hij was, maar 
°°k voor de zaak Gods in het algemeen in 
Eu ropa en daarbuiten, het levenslicht zag. 
Door hem is, tijdens hij eene collectereis 
in Nederland voor zijne arme gemeente 
hield, de gedachte opgevat pogingen aan 
te wenden tot de herstelling van het oude 
maar vervallen diakouessen-ambt, en de 
stoot gegeven tot den thans zoo uitgebreide» 
diakonessen-arbeid in de protestanten kerken. 

Bij deze gelegenheid werd door het 
Diakonessenhuis te Kaiserswerth een populair 
geschriftje uitgegeven, bevattende de levens
beschrijving van den „Vader" der Diako
nessen, met het doel, in alle protestantsche 
kringen de kennis van Flieduers gezegend 
Werk te bevorderen. Het werkje, van goede 
illusiratiën voorzien, kost slechts 10 pfen-
më, bij 100 ex. 8 pf, en beveelt zich 
^an Voor de verspreiding op Volks- en 
Zondagsscholen. De derde druk van een 
uitvoeriger bio.raphie van Fliedner vtr-
schynt tevens voor 40 pfenuig per ex. 

• oorts bestaat 'het voornemen tot oprich
ting van een gedenkteeken. Echter geen 
Monument om Fliedner zeiven te eeren, 
Wat ook allerminst in den geest van 
dezen ootmoedigen Christen zou zijn. 

Iets anders wil men, n.1. het bouwen van een 
Ziekenhuis voor kranke en lijdende diakonessen. 

De nu zoo uitgebreide diakonessen-in-
richting te Kaiserswerth mist nog altijd zulk 
een gebouw. De zieke diakonessen zijn 
gehuisvest in eene woning, in het midden 
der stad gelegen, waar groot rumoer heerscht 
en veel drukte in en bij de omliggende 
bierhuizen. Dit geeft iiatuurlijk aan die 
Zusters, zelfs bij nacht, meer onrust dan 
rust, terwijl bovendien haar groot aantal, 
gemiddeld 8o, zeer sterk de behoefte aan een 
geschikt rust- of herstellingsoord doet gevoelen. 

Het is niet dat Fliedner zelf aan dit 
gewichtig belang niet gedacht heeft. Inte
gendeel. Het is een lievelingsdenkbeeld 
geweest van den man, die het steeds een 
zijner voornaamste zorgen achtte, de zusters 
goed te verzorgen, die door 1'aar inge
spannen arbeid voor anderen zelf ziek werden. 

Een inrichting hier te lande, betrekkelijk 
J°ng, en in vergelijking van Kaiserswerth, 
zelfs zeer jong; de inrichting „'s Heeren 
Loo" te Ermeloo, gevoelt nu reeds dezelfde 
behoefte. In hét maandblad „Bethesda" 
wordt medegedeeld, dat de inrichting een 
agent uitzendt dm bijdragen te verzamelen' 
v°or den bouw van een doelmatig ziekenhuis 
ter verzorging van zieke patientjes (idioten) 
en — kranke dienende broeders en zusters. 
Er wordt bijgevoegd, dat het erg is — om 
geen • scherper woord te gebruiken, — dat 
men niet behoor'ijk is ingericht voor de 
verpleging van kranke medearbeiders en 
arbeidsters. Ook hier echter was het een 
ta ' van dringende aangelegenheden, die 
dezen toestand in het leven riep en hield. 
. A-ls meu (j-jjj,. nu echter  reeds overtuigd 
18 dat tüe toestand niet mag voortduren, 
ioe noodig is het dan dat in Kaiserswerth, 

e. (Jat  groote aantal zieke zusters, de 
ehoette Worde vervuld! Van de werkkracht 

der diakonessen wordt zoo veel gevergd. 
e voorzorg, ontstaat dikwijls, geheel 

natuurlijk, lichamelijke en geestelijke over
spanning, met al het daaraan verbonden 
'jden eu de behoefte aan doelmatige 

verpleging. Hoe noodig is het dat den 
zusters die verpleging ten deel valle ! 

aarom hoopt men te Kaiserswerth dat 
het denkbeeld van Fliedner nu kunne worden 
uitgevoerd, en dat allen, die iets onder
vonden hebben van den zegen, dien God door 
dezen man geschonken heeft aan de geheele 
Christenheid, bereid zullen bevonden worden 
dit schoone doel te helpen verwezenlijken. 

Het verblijdt ons, hierbij te kunnen mede-
deelen, dat het Bestuur der Vereen, t. Chr. 
vz- v. Krankzinnigen in Nederland reeds 
besloten heeft, een onlangs aangekocht huis 
over de spoorlijn te Ermelo in te richten 
voor bovengenoemd doel. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
Juist toeii verleden week met liet afdruk

ken van de Bazuin Was begonnen, kwam een 
vertrouwbaar bericht- uit Zuid-Afrika, dat 
Buller ten 3de male de Tugela was over
getrokken tot ontzet van Ladysmith. Daar 
echter de censuur opzettelijk deze tijding 
had opgehouden, kwam, bijna tegelijk, van 
Boerenzijde 't bericht in, dat de poging, 
met hoeveel zelfvertrouwen ook begonnen, 
reeds dadelijk voor een deel bloedig mis
lukte. Voor het andere deel kwam zij bij 
Krans- of Vaalkloof, een kop aanvankelijk 
dóór de Engelschen veroverd, al heel spoedig 
tot sta'aan. En ofschoon een poging van 
Burgers om dezen kop te heroveren, niet 
gelukte op Dinsdag, wijl de Engelschen juist 
versterking verkregen — toch wisten zij 
Woensdag zoo juist van drie zijden en zoo 
fel met hunne kanonnen den kop onder 't vuur 
t§ houden, dat van uithouden daar door de 
Engelschen geen sprake kon zijn, en dezen 
's nachts hals over kop weer over de Tugela 
terug moesten trekken. Zelfs konden zij, 
tengevolge van het geschutvuur, nu niet eens 
hun vroeger steunpunt, ten Zuiden van de 
Tugela, den Zwartskop, vasthouden en moes
ten zij tot Springfield terugtrekken. Trou
wens ook de p ging, intusschen door de 
Engelschen beproefd om aan hun rechter
flank bij Colenso de Burgers per spoor te 
verrassen, mislukte op treffende wijze. De 
Boeren begonnen nu hier méér teekenen van 
leven te geven, en breidden zich weldra, in 
't begin dezer week tot aan Chiveley uit. 
Daardoor kreeg het al den schijn ervan 
alsof zij Büller's kamp en zijn spoorweg
verbinding te Frere willen aantasten. Ook 
Oostelijk, in Zoeloeland trekken zij voor
waarts in zijdélingsche richting, naar Durban, 
alle bezettingen van Engelschen of zwarte 
politie voor zich uitdrijvend in de richting 
van de zee. Wat van een en ander worden 
zal is nu Woensdag nog niet helder. Maar 
zeker is, dat als de Burgers zich plotseling over 
de Tugela verplaatsten, Frére omsingelden eu 
deu spoorweg Zuidelijk naar Durban weer 
vernielden, Büller's optrekken voor geruimen 
tijd zou tot staan zijn gekomen, Ladysmith 
gewis spoedig zou vallen, en de gevolgen 
va» Büller's driemaal herhaalde neerlaag niet 
alleen voor Natal, maar voor geheel Zuid-
Afrika van groote beteekenis in 't belang 
der Burgers zoude worden. , 

Er is dus alle reden om ons over de goede 
hand onzes Gods voor de Burgers in Natal te 
verblijden, al zijn ook thans de eigenlijke 
verliezen der Engelschen ons onbekend. 
Zij geven 350 dooden en gewonden op. 
Maar een man meer of mm maakt dan 
ook hier het beteekenend succes niet anders, 
tiet élan bij de Burgers is groot. Naar 
meu zegt willen zelfs tal van vrouwen in de 
Transvaal al vast ingedeeld en geoefend 
worden in den krijg, opdat, mochten de 
Engelschen eens den bodem der Republie
ken zelf betreden — ook zij hun huis en 
vrijheid bloedig kunnen verdedigen. En wij 
twij elen niet, of duizenden, zouden, als vroe
ger in den strijd tegen Zoeloe's en Kaffers, 
zeker hunne mannen strijdend ter zijde 
staan!. 

Ook elders, en vooral ten Zuiden van de 
Oranjerivier ging het den Burgers intusschen 
voor den wind. En bij Colesberg èn bij 
Stormberg dringen zij sedert Za erdag de 
Engelschen hand over hand terug r.aar de 
wildernis (Karroo). Mocht hun ook hier'tgeiuk 
blijven dienen, dau zou zelfs een tocht van 
daaruit in de richting van de Kaapstad niet 
tot de onmogelijkheden behooren, en zeker 
de uitbreiding van den opstand in de Kaap
kolonie doen toenemen, trots de 100,000 
Engelschen. Tot vlak bij de Kaapstad drinkt 
tnen onder elkaar bij zekere gelegenheden 
op den voorspoed der Boeren ! Doch zou 
alzoo het begin van Roberts optreden zeker niet 
rooskleurig zijn en waarschijnlijk zijn pogen om 
ten Westen bij Modderrivier in de richting van 
Kimberley, waar men sedert lang geen koeien-
of scliapenvleesch meer eet, met de ver
sterkte troepen van Methuen tot ontzet voor
waarts te trekken, opgegeveu moeten worden. 
Hier schijnt voorshands 't zwaartepunt te 
liggen voor de Burgers. De verleden week 
door Mac Donald ondernom n, maar mislukte 
tocht Westwaarts bij Modderrivier zal echter 
de Boeren ook daar wel weer wakker hebben 
geschud, en Piet Cronjé zeker alles doen, om 
ook Roberts, zoo hij weêr bij Magerfontein wil 
aanvallen — een warme ontvangst te bereiden. 

Leide God in zijn ontferming ook hier de 
Burgers, ten goede ! 

Voor 't overige is er van elders weinig 
nieuws, 't Is alsof alles door de zaak dier 
kleine Republiek wordt beheerscbt. Slechts 
stii pen wij kort aan, dat de woelingen in 
China niet zoo erg waren als eerst verluidde. 
Alleen zet de oude Keizerin hare, Engeland 
niet gunstig gezinde politiek door, waarin 
Rusland zich verheugt. Dit rijk versterkt 
nog steeds zijn macht ten Noorden van En-
gelsch Indië, om zich daar naar de Indische 
zee uit te breiden Ook in Egypte woelt 
het onder de inlandsche troepen tegen de 
Engelschen, maar veel gevaar duchten wij 
daaruit voor dezen niet. In Frankrijk gaat 
de bont-liberale Regeering weêr een weinig 
anti-clericale politiek drijven; elke kritiek 
van de geestelijkheid over regeeringsmaat-
rege.len of bepalingen zal streng worden 
gestraft. Stel u voor — en hier laat de 
Regeering op de meest brutale manier door 
hare eigen beambten (professoren) 't gezag 
ondermijnen ! 

In Oostenrijk kibbelt men nog altijd over 
de taalwetten in Bohemen c. a., zonder eenig 
beteekenend uitzicht op resultaat. Werksta-, 
kingen zijn er aan de orde van den dag. 

Volgens de jongste berichten zou het den 
Amerikanen op de Philippijnen weer minder 
voor den wind gaan. Wij zijn echter niet 
in staat de juistheid der mededeelingen te 
controleeren en geven ze slechts voor hetgeen 
zij zijn. De bevrediging schijnt nog verre 
te zoeken. 

NOORDTZIJ. 

Miss Ada Ward, eene Eugelsche tooneel-
speelster van naam is lidmate geworden 
van de Baptistische kerk Lake-Road te 
Portsmouth. Zij doet openbaar belijdenis 
van haar geloof in Jezus Christus, en 
bespreekt de gevaren en rampen, die aan 
het tooneelleven verbonden zijn, zoowel te 
Portsmouth als elders! Dit optreden heeft 
reeds goede gevolgen. Voor de laatste 
maal trad zij als actrice op in Princess 
Theatre bij Lake-Road. 

De Abt Lamennais had in de laatste 
maanden zijns levens, verboden, dat men 
een priester bij hem zou toelaten. Eenige 
dagen vóór zijn dood kwam eene gravin, 
eene nicht van Lamennais, hem bezoeken 
en vroeg hem, of hij nu in de laatste 
oogeublikken 'zijns levens niet door een 
priester wilde bediend worden. Hoewel 
reeds zeer zwak zijnde, verzamelde hij al 
zijne krachten om een hardklinkend neen 
te doen hooren. Sedert eenige jaren had 
hij ook eene oude Hugenote tot huishoud
ster, met wie hij nu en dan over de gods
dienstige geschilpunten sprak. In zijne 
laatste levensdagen moet hij tot een zijuer 
Protestantsche verplegers gezegd hebben : 
wij verstaan elkander zeer goed. 

t__ 

Den 13 Fejor. is aan de Theol. School 
met goed gevolg Let Semi-Candidaats-examen 
afgelegd dooi' den Student H. de Bruijn, 
van Emmen, Dr. 

Mén bericht ons, dat de Candidaat H. 
Hangelbroek (adres te Zevenhuizen, Gr.) dooi
de Classis Euumatil beroepbaar is gesteld 
voor de Gereformeerde kerken. 

De Standaard van 7 Febr. j. 1. meldde, 
dat te Amsterdam aan de Hugo-de-Groot-
kade nu twee paviljoenen staan, waarin 
weezen der Gereformeerde kerk worden 
gehuisvest. Het eene paviljoen staat al negen 
jaren, en wordt bewoond door 25 weezen 
onder een vader en tnoeder. In Amsterdam 
is men afkeerig van een kazerne-stelsel, en 
tracht men daarom de weeshuizen niet te 
veel te doen verschillen van een gewoon 
huisgezin. De uitkomsten van dit eersie 
paviljoen zijn voor reffelijk. Het nieuwe 
tweede is in zijn inrichting zeer beziens
waardig. Alles is ruim en hoog van verdie
ping, goed belicht en1 gezellig in de huis
kamer. Er staat ook een huisorgel in, 
dat cadeau gedaan is. Men heeft er ook 
een badkamer. Op de slaapkamers wan de 
jongens en van de meisjes is toezicht. De 
kinderen van het huis op de Bloemgracht 
komeu nu hierin te wonen ; eu dit huis 
wordt dan alleen voor oude mannen en 
vrouwen ingericht. Dit tweede paviljoen 
kost f 25000, is ontwórpen door den archi
tect H. Bonda en gebouwd door 1). Schut. 

Het weekblad Ons Parool': „Vreest God; 
eerst den Koning" gaat reeds zijn 2en 
jaargang in. Het is opgericht ten dienste 
van Land- en Zeemacht, in Nederland eu 
Koloniën, onder redactie en medewerking van 
den Kol. L. Roosmal^ Nepveu, Adjudant 
van H. M. in B. D. ; de Herv, predi
kanten II. ten Kate én !.. S.' de Bruijn 
en Ds. M Mooy te DÓrdt. 

Deze vraagt elks stèun tot verspreiding 
van dit blaadje; daar het 't eenige is, dat in 
de eerste plaats voor onze militairen en 
zeelieden wordt uitgegeven, en ook hoofdza
kelijk . gratis verspreid wordt, overmits 
deze uitgave voor een blaadje van een 
soldaat niet is te verwachten. Het laatste 
nr. zegt o. a. : „Wat de Boeren vooral 
strijders en menschen maakt in den 
strijd, is het beginsel van Godsvrucht 

„Daarom behoeven zij door geen rum en 
, brandewijn en portwijn moed te k r ij g e n, 

want zij hebben moed. En weet gij, 
hoe die Boereu dat Godsvertrouwen hebben 
geleerd? Zij lezen den Bijbel en bidden. Twee 
dingen waarmede in onze landen zoovele 
menschen eu ook zoovele soldaten spotten. 

„Maar als de machten van Europa moe eu 
erkennen, dat zij van de Boeren oorlog
voeren kunnen leeren, leeren schieten eu 
zich leeren stellen, dan mag men uog \ 
wel een stap verder gaan en erkennen, 
dat men ook weer van de Boeren mag 
leeren Bijbellezen en bidden." 

Zuid-Oosthoek van Friesland. 
M. de 11./ Mogen wij het volgende weer 

! verantwoorden in onze Bazuin? Door Ds. 
• G. van Wageningen te Ureterp a d Vaart 
| het volgende : Van Ds. K. Bakker te Rot-

tevalle f 1. Door Ds. J. Sijbesma te Wes-
teremden, van de Jongedochtersver. 5 lakens, 
4 meisjeshemden, 3 vrouwenhemden, 4 kus-
sensloopen,r  2 boezelaars. Dan nog door J. 
Wouda, van G. .R,. te Hees bij Nijmegen, 

. 4-.gebruikte borstrokkeei lipndejlijfje en 1. 
paar nieuwe kousen ; eenige oude Kerst-
boekjes (gestempeld te Leens); van N. N. 
te Groningen, een muntbiljet van f 10, in
gesloten in een Traktaatje van Filippus No. 
310, getiteld, Slechts énne schrede, meldende 
een ontzettende gebeurten s, voorgevallen op 
Zondag 9 Oct. 1898, waarbij wij den wensch 
uitspreken, dat het bestuur van Filippus er 
nog een honderdduizend van laat drukken, 
en verspreiden. 

Voor al het ontvangene hartelijk dank, 
geliefde gevers ; het komt nu nog eeuigen 
tijd bizonder te pas ; er wordt nu nog ge
brek geleden, waar bij honderden de pro
viand, alle eten verteerd" is, en van het eene 
zoo min als het andere voorradig is. Wie 
denkt daar nog eens aan ? 

Uw dankbare Correspondenten 
van Jach in, 

Ds. G. VAN WAGENINGEN, 
Ureterp aan de Vaart.. 

J. WOUDA, Oranjewoud Heerenveen. 
12 Febr. 1900. 

Leesbibliotheek voor blinden. 
Sedert 4 Sept. 11. werden -de volgende 

giften ontvangen. A. G. te Z. tweemaal f 1, 
van gebr. postzegels, J. K. f 1, J. v. d. B. 
f 1, A. v. E. f 1, H. S. f 1, Wed. v. B. f 1. 

Eene vriendin N. N. f 0,50, D. M. B. f 0,50, 
N. N. f 0,50, N. N. f 0,75, N. N. f 0,25, 
allen te A. Ds. S. te A f 2,50, T<aktaat-
Genootschap Filippus f 25, Mevr. V. — K. 
te A. f 2,50, Jaarl. Contributie f 9. 

Met hartelijkeu dank voor deze welkome 
bijdragen zij onze geringe arbeid verder aan
bevolen in de mildheid en de medewerking 
van de broeders en zusters. Wat is het een 
heerlijke besturing Gods, dat ook blinden in 
staat kunnen gesteld worden, zijn Woord, het 
Woord der zaligheid te lezen. Welk een 
voorrecht, daartoe op eene of andere wijze 
te mogen medearbeiden, en, elkander steu
nend, daarin de gemeenschap der heiligen 
te mogen oefenen. Met onzen aangroeienden 
voorraad, o. a. al de boeken des Bijbels, 
kunnen wij vele blinden dienen. Aanvragen 
van lectuur voor blinden zende men aan den 
heer J. D. Wiel en ga alhier. 

Namens het Zuster-comite, 
W. F. M. LINOEBOOM-DUIJSEE, 

Kampen, Jan. 1900. ' Pennm. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Door Mej. Johanna Maria de Jong, Lex-

mond : winst van verkochte Scheurkalen
ders . . . . f 1,925 

Door Br. Hooft, van Jac. Sluijs Jz., Andijk: 
gevonden in 1 het kerkzakje . f 5,— 

Reeds onderscheidene malen heeft boven
genoemde zuster ons op gelijke wijze als nu 
door een bijdrage der liefde verblijd, die 
ons zegt, dat waar een wil is, ook weldra 
een weg wordt gevonden. 

Ook voor de verrassing uit Andijk onzen 
vriendelijken dank. 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 9 Febr. 1900. 

UIT TRANSVAAL. 

De heer II. Itibbeus, ouderling der Ger. 
kerk te Terneuzen, schoonvader van den 
onderwijzer S. J. van Wijck, (zie Nr. 4) 
kreeg van zijn derden zoon in de Transvaal, 
dhr. A. J. Ribbens, onderstaanden brief, die 
ons den volksgeest, te midden der oorlogs
ellende, aldaar doet kennen. 

PRETORIA, 16 Dec 1899. 

. . . .  U w  l a a t s t e  b r i e f  h e b  i k  o p  8  D e c .  o n t 
vangen. Veel brieven schijnen verloren te 
zijn gegaan eu zullen met zooveel duizenden 
in Eugelsche handen, of zullen wel vernietigd 
zijn door die eerlijke (?) rooibaatjes. 

lieden is het feestdag (Dingaansdag) en 
herdenken we de gevangenneming (?) van het 
Kafferhoolil Diugaan, waarbij 80000 Kaffers 
gedood zijn. Het is nu wel een dubbele 
feestdag, daar deze week zoovele overwin
ningen door de onzen behaald zijn. Terwijl 
ik bezig ben U te schrijven, komt juist de 
tijding, dat ons volk gisteren bij Colenso 10 
groote kanonnen en 12 wagens ammunitie 
heeft buit gemaakt, dat 2000 Engelschen 
zijn gedood of gewond en vele officieren 
zijn gevangen genomen ; aan onze zijde 
slechts 30 dooden en gewonden. Zeer zeker 
wonderlijk, aan Eugelsche zijde duizenden 
aan onze zijde een handvol burgers ! God 
regeert en verhoort de gebeden, die voor 
ons volk worden opgezonden in dezen ramp
zaligen en ourechtvaardigen oorlog. Ons 
volk strijdt niet alleen, maar God met ons. 

Hoeveel volk Engeland met 1 Jan. hier 
hebben zal, is nog niet goed bekend. Men 
schat het op ruim 110,000 mau. Daartegen 
komt ons volkje met 40,000 man in 't veld. 
Er zijn wel meer burgers, doch de gevan
genen moeten ook bewaakt worden ; alleen 
in Pretoii i zijn er 4500. (?) Dezen morgen 
kwam een trein aan met 672 soldaten en 
26 officieren. Deze worden dag en nacht 
bewaakt. Verder nog het aantal burgers, dat 
noodig is tot bewaking van treinen en 
bruggen, voor zoover wij in Natal zijn, de 
nachtpolitie in iedere plaats, enz. 

In Holland begrijpt men nief, hoe men 
hier oorlog voert. Van 16 tot 60 jaar 
krijgt ieder een geweer met 50 patronen. 
Ja, zelfs vrouwen hebben geweren eu schieten 
even goed als de mannen. 

De Engelschen moeten meermalen geboeid 
op deu trein geb acht worden om tegen de 
Boeren te gaan vechten, daarentegen vraagt 
meu hier : waarom mag die naar deu oorlog 
en moet ik hier blijven? Mannen van alle 
naties vragen hier : wanneer is het toch 
onze beurt om naar het front te gaan ? 

Ik ben commandant van de wacht en 
politiedienst, voornamelijk nachtdienst, en 
heb het nog zoo kwaad niet. 

Martinus is 3 Oct. vertrokken met het 
Hollandsche korps en is, zooals ge zult weten, 
te Elandslaagte gevangen genomen. Hij zit 
met vele kameraads op een Engelsch oorlog
schip. Voor hij wegging, bracht hij zijn 
vrouw naar de boerderij van zijn vader, 
waar hem 14 dagen, na zijn vertrek een zoon 
geboren werd. Ik ben nu vol burger van 
Transvaal, heb 2 geweren en 200 patronen 
en hoop van daag nog mijn paard te krijgen 
om te vertrekken, het bloéd van mijn ge-
va len kameraads te wreken en mijn broeder 
uit Eugelsche handen te verlossen. Het zal 
U onbegrijpelijk zijii, dat wij verlangen om 
naar den oorlog te gaan ; doch als men 
hoort, dat onze kameraads dood of gewond 
daar nederliggen, of ge zangen zijn genomen, 
dat het Eugelsche tuig zwarte wilden ge
bruikt om ons aan te vallen eu op de 
meest barbaarscbe wijze te vermoorden, zelfs 
vrouwen en kinderen onteeren en mislian 
delen, wie kan dan kalm blijven ? Onze gewon
den worden nog doorstoken of doodge
schoten ! 

Wie heeft er een hart, dat niet bloedt bij 
al het schandelijke, dat wij dagelijks vernemen 
en wat bevestigd wordt door ooggetuigen. 

Wie kan nog stil te huis blijven in 
zulk een tijd ? 

Als ik van mijn buurviouw hoor, dat 
haar mail gedood en haar zoon gewond is, 
wat moet ik dan doen? Kan ik dan siil 
blijven zitten en alles lijdelijk aanzien? 

Neen, en nog eens neen ! 
Wat doen wij na zulke berichten ? Wij 

gaan naar onzen veld kornet en zeggen: laat 
ons gaan, geef ons een lastbrief en wij gaan 

als-burgers om onze . vrienden en kameraads, 
onze broeders te wreken en voor het goéd 
recht te strijden. Bij ons vertrek worden 
wij door onze vrouwen en kinderen een 
hartelijk hoerah toegeroepen, onze oude 
President spreekt ons het laatste woord 
toe en zegt: Mannen, broeders, gij gaat 
nu heen om de plaats van uw kameraads 
in te nemen, God sterke en behoede u, wij 
bidden voor U, houdt U sterk en mannelijk. 
Dan knielen wij allen op straat, de oude 
President bidt, er wordt gezongen: „Dat's 
Heeren zegen op u daal!" Plechtig oogenblik! 

Allen staan op, het Transvaalsche lied 
wordt aangeheven door mannen, vrouwen 
en kinderen. Als de laatste klank is wegge
storven, stijgt ieder ijlings te paard en onder 
donderend hoerah! gaat het naar den trein, 
naar den oorlog. Gelukkig zij die tot de 
vertrekkenden behooren ! Dat zoudt gij ook 
zeggen, als gij hier waart. Wij toch vechten 
voor onze vrijheid, vrouwen en kinderen, 
huis en haard, wat ons die geldwolven 
willen ontstelen. Zij hebben huurlingen tegen 
den prijs van 5 shilling daags, wij krijgen 
en vragen niets maar verlangen verschoond 
te blijven van het gehate juk der Engelschen. 

Zoo even hebben we een Doctor en een 
Generaal begraven. Dat ging er plechtig toe. 
Eerst werd in de kerk een lijkrede gehouden, 
dau werden de kisten naar 't kerkhof gevoerd, 
wij schoten er driemaal over heen, zongen 
op hun graf, elk wierp een schop aarde 
op de kisten en .... alles was afgeloopen. 

Gewapend zijn wij allen van top tot teen, 
zelfs onze jongens Willem van 13 en Hubrecht 
van 10 jaar oefenen zich met kleine geweren 
en schieten reeds zoo, dat ze in tijd van 
nood moeder en zusjes beschermen kunnen. 

Alles wordt men evenwel gewoon, ook 
den oorlog met zijn leed en ellende en 
allen hopen vol moed op betere tijden. 

Terwijl ik hier zit te schrijven, krijg ik 
bericht, mij binnen 48 uren met paard en 
zadel en volle uitrusting als commandant te 
stellen aan het hoofd van 25 man, eveneens 
uitgerust en voorzien van 8 dagen leeftocht 
(op eigen rekening) om met mijn manschap
pen op 1 8 Dec. 's morgeus te 7 uur aan het 
station te zijn en ons te vereenigeii met andere 
troepen die mede naar het front gaan, waar 
Buller met 20000 man ons te genioet komt. 
God dank ! Ik ga met flinke jongens, oude 
en jonge Boeren, heldhaftig volkje, dat het 
liefst wil „stormen." Dit lijkt mij ook, dan 
ziet men den vijand in de oogen. Ik trek 
uit voor het recht van een onschuldig land, 
voor vrouw en kinderen en — mocht het 
Gód behagen dat ik val, zoo val ik voor 
hen die mij lief en dierbaar zijn. Mocht 
dit schrijven mijn laatste zijn — wat God 
verhoede — houdt dan dit als een gedach
tenis en ouders, weest er trotsch op, dat Uw 
zoon gevallen is voor een rechtvaardige zaak 
en niet is teruggetreden, waar zijn plicht 
hem riep. 

Stelt U het zwaarste maar niet voor. God 
zij met U allen, met ons en ons dierbaar 
land! 

Uw liefhebbende Zoon. 

I n g e z o n d e n .  

Geachte Redacteur ! 

Zou u zoo goed willen zijn om met het 
oog op' het weldra in dienst treden van 
velen onzer jongelingen, onderstaand een 
plaatsje te verleeuen in de Bazuin ? Met 
het oog op de (treurige) ervaring, vooral 
van onze Gereformeerde jongelingen schijnt 
mij zulks niet overbodig, want wat is toch 
het geval. 

Nauwelijks in dienst, soms nog zelfs met 
de burgerkleêreu aan, schamen ze zich rond 
en open voor huu belijdenis uit te komen ; 
en we mogen wel zeggen, deze eerste stap 
op den weg der zonde, die, ja wel met een 
kloppend hart, gedaan wordt, kan niettemin 
een beslissende genoemd worden voor hun 
verder leven, zoowel in dienst als daarbuiten ; 
want op dien eersten stap volgt een tweede 
en zoo voort, en zoo God het niet verhoedt, 
gaan ze op den ingeslagen weg steeds voort, 
als op een hellend vlak, gelijk een cs ter 
slachting en een owaas tot de tuchtiging der 
boeien, totdat de pijl hem zijne lever door
snijdt. 

Een welgemeende raad van een V. D. M. 
(Vriend Der Militairen) zult u met mij zeker 
niet ondienstig achten, voor onze jongelin
gen, die weldra hun burger- voor het solda
tenpak zullen verwisselen. 

In de 1ste plaats laten ze gewapend in 
dienst gaan, met een zichtbaar en een on
zichtbaar wapen, namelijk Gods Woord en 
het gebed, alleen door het goed hanteeren 
dezer wapenen, zijn ze onbetwistbaar van de 
overwinning zeker in den strijd tegen de 
zonde; laten ze voorts nog andere hulp
middelen gebruiken, laten ze goed voorzien 
zijnde van goede degelijke traktaatjes in de 
kazerne aankomen, links en rechts dezelve 
uitdeelende. Vragen ze soms, waar die te 
verkrijgen? O, het Ger. Traktaatgen. Filip
pus tracht in die leemte te voorzieu, door 
uitsluitend voor onze soldaten traktaatjes 
verkrijgbaar te stellen, en ook andere ver-
eenigingen hebben ze, die zeer geschikt zijn 
voor de kazerne, er is keuze in overvloed ; 
maar — ook hier is gebed noodig om ze 
met verstand te verspreiden, en om ze maar 
niet zoo in den blinde op goed geluk af 
weg te geven. Reeds meermalen, M. de 
Redacteur, is er ook in dc Bazuin op ge
wezen, dat de eerste dag, ja het eerste uur, 
naar den mensch gesproken, over de toekomst 
onzer Christelijke jongelingen bes ist; want 
komen ze niet dadelijk voor den dag, wie 
en wat ze zijn, en schamen ze zich met 
woord en daad, door spreken en ook door 
zwijgen den Christus te belijden, later is dit 
moeielijker zoo niet onmogelijk, omdat dan 
helaas, de moed en de lust er toe ontbreekt. 
Daarom kunnen we het onzen jongelingen 
niet genoeg aanbevelen, flink en kordaat zich 
als Christen-jongelingen te openbaren; den 
eersten keer bv. als ze in de kazerne zullen 
eten, zich niet te schamen voor hun eten te 
bidden, want wordt dit den eersten keer na
gelaten, ik verzeker u de tweede keer is 



veel moeielijker. Laten ze vooral hun Bij
beltje niet vergeten meê te nemen, om tel
kens na het eten een gedeelte daarin te lezen; 
de gelegenheid zal zicb dan spoedig voor
doen om hieruit een gedeelte hardop voor 
te lezen, en laat bovenal de leer niet in 
strijd zijn met het leven, want al merkt ge 
het niet, als ge een fijne zijt, wordt er nauw 
op u gelei. Ten slotte nog een goede raad: 
maak dadelijk, maak veel en getrouw gebruik 
van het Militair Tehuis in de plaats waar 
uw garnizoen is ; wees als een kind tegen
over den huisvader, hij daarentegen zal als 
een vader voor u zijn ; deel hem uwe be
zwaren mede, vraag zijn voorlichting, en — 
volg zijn raad op, ge zult er u wel bij be
vinden. 

Verblijd u, o jongeling, ook in het Militair 
Tehuis, lees er, schrijf er, speel er, draag 
er voor, 't wordt er u alles toegelaten, mits 
het op Christelijke wijs geschiedt. 

Eindelijk, als ge eenigen tijd in dienst 
zijt, wordt in den regel den dag tevoren op 
het appèl voorgelezen, morgen zoo en zoo 
laat appèl voor vaccineeeren of revaccineeren ; 
maar zijt ge nu van het heilzame (?) daar
van niet overtuigd, dan behoeft ge dit niet toe 
te laten ; ge zegt eenvoudig zonder meer, ik 
heb er gemoedsbezwaar in, ook als de dokter 
u nadere inlichting zou vragen, dan blijft 
ge eenvoudig bij dit antwoord, en direct 
nog indirect mag men u er om bemoeie-
lijken. 

Ziedaar M. de .Redacteur, in alle een
voudigheid eenige wenken ten beste gegeven, 
ik nêem ze voor beter gaarne terug. 

Ook hier in Dordrecht hebben we door 
Gods goedheid een Militair Tehuis, Groote 
Kerkbuurt No. 29; beleefd en dringend noo-
digen we de jongelingen, die hier in dienst 
komen, uit, om er gebruik van te maken ; 
het is eiken avond van 4—10 uur geopend, 
en de huisvader heet ze hartelijk welkom. 

Ook is ondergeteekende gaarne bereid ze 
met raad en daad bij te staan, bij name 
onze Ger. jongelingen, opdat ze kerk en 
catechisatie bezoeken; als dan maar de ouders 
hun verlangen hiertoe kenbaar maken aan 
ondergeteekende, zoo wil hij zich gaarne 
beschikbaar stellen. 

Ontvang geachte Redacteur, dank voor de 
plaatsing van 

Uw dw. Dienaar en Broeder, 
G. VETTEN. 

Dordrecht, Singel 117. 

ADVERTENTIËN. 
Door 's Heeren goedheid werd ons 

heden een welgeschapen ZOOJV ge
boren. 

H. T. HOEKSEMA, 
V. D M 

T. HOEKSEMA— 
BANDRINGA. 

NIEUWOLÜA, 
9-2-1900. 

1 )oor Gods goedheid werden wij 
heden verblijd met de voorspoedige 
geboorte van een ZOOIW. 

L. BOS, 
V. D. M. 

W. BOS-
BEUSEKAMP. 

NIÏÏXJW-DOUDRECHT, 
10 Febr. 1900. 

^ S§60.17 Februari. IOOO. ̂  
$ Dinsdag den 20 Februari, ^ 

hopen onze geliefde Ouders jêj 
JJ Hendrik Visseher 

j) Jolianna Barbara (T 
nf Frentzen y 
V> te gedenken, dat zij vóór veer- rf 
/''/ tig jaren in den echt ver-
yk eenigd zijn. M 
ju SOLI DEO GLORIA! 

QT Hunne dankbare .hinderen, 
JJ LKEUWAKDKN, PR 

rf j. p. VISSCHER, Tk 

FF T. VISSCHER- ' ' ^ 
W. MEKKES. JJ 
^ PRETORIA Z. A. R, PT 
ff H. VISSCHER. Tl 
TS A. VISSCHER— ff 

V KNTER 
SK HARDERWIJK, M 
I) H. KAWCZYNSKI 'X 
K M. H. KAWCZYNSKI— T) 
JS VLSRCHER. RF 
ff MOLENBRUG, T'S 
% K. VISSCHER. ^ 
^ M. VISSCHER— ^ 
WK OUDSHOORN. 
T) HARDERWIJK, U 
fr JB. VISSCHER. T) 
IN BREDA, rf 
$ L. VISSCHER. % 

De Familie BROEKHUIZEN betuigt 
haren vriendelijken dank, voor de 
menigvuldige blijken van deelneming, 
bij het overlijden van hun geliefden 
Vader, Behuwd- en Grootvader onder
vonden . 

ADUARD, / Februari 1900. MEPPEL, |  

Onzen barteiijken dank aan allen, 
die hunne deelneming betuigden in ons 
smartelijk verlies. 

Uit aller naam, 
Wed. G. ROOSEBOOM— 

JOFFERS. 
SMILDE. 

Febr. 19Ó0-

nzen barteiijken TFAWKI aan 
allen, die hunne deelneming betuigden 
in het vei lies, dat ons trof. 

WED. R. H. VOS— 
ASSIKS. 

E VOS. 
H. VOS. 

VEHNDAM, 
7/2 1900. 

Voor  de vele blijken van deelneming, 
wegens het overlijden onzer geliefde 
Modder, Behuwd- en Grootmoeder ont
vangen, betuigen wij onzen barteiijken 
dank. 

Namens de Familie, 
E. ÏJBELS. 

NIEUWE-PEKELA, 
13 Febr. 1900. 

Heden overleed mijne dierbare 
Echlgenoote en der Kinderen 
zorgd'agende Moeder 

PIOELFIEN SALOMONS, 
i n  den gezegeiiden ouderdom 
van ruim 74 jaren, waarvan ik 
ru im 51 j a ren  met  baar  i n  
een gelukkigen echt veieenigd 
mocht zijn. 

Wij treuren over haar gemis, 
maar de zekerheid, dat zij de 
rust geniet, die er voor Gods 
volk overblijft, is ons tot rijken 
troost. 

Mede namens mijne 
Kind: r,n, 

W. S SALOMONS. 
GASSELTER-NIJVEEN, 

31 Jan L'-'OO 

Ueden overleed te Kolde rveen  
onze geliefde Pleegzoon eu Neef 

Cornelis Tolsma, 
in d en  leeftijd van  ruim 27 jaren. 

De verwachting, dat  hij is 
ingegaan in den Hemel der O o 
heerlijkheid, is onze troost. 

Namens de Fnmi if, 
D. OKKEMA. 

JORWERI, 

MM 
Heden overleed mijn onve r 

getelijke Vriend 

liOUMLIS TOLSMA, 
in den leeftijd van ruim 27 jaren. 

Dat zijn heengaan vrede was 
is rnyne troost 

J. JONKER 
KOLDERVEEN', 

3 Febr 1900. 

H e d e n a v o n d  omstreeks 10 uu r  M 
behaagde het den almachtigen H 
God, uit ons midden weg te FI 
nemen onze innig gelielde 
Dochter 

SOPHIA, 
in d en  ouderdom van  16 ja EII 
en ruim 3 maanden. 

Slechts een korte ongesteld
heid  maakte  een  e inde  aan  haar  
voor ons zoo dierl aar leven. 

De Heere  d ie  nie t  an twoord t  
M van zijne daden, trooste ons in M 

dit verlies. 
D. VAN DER KOOIJ. 
A. DE KOE. 

ILLNDELOOPEN, 
12 Febr. 1900. 

Eenige kennisgeving aini crim-
I den en bekenden 

Heden behaagde hei den Heere, • 
na  een  kor t s tondig  en  gedu 'd i g  
lijden, in de blijdschap des ge- • 
loofs tot zich te nemen, onzen I 
haitelijk geliefden Echtgenoot, • 
Vader. Behuwd- en Grootvader, 
den Weleerw. heer 

J. van Mantgem, 
Predikant bij de Ger . k e i k  te 
Harderwijk, in den ouderdom 
van  ru im 65 j a ren .  Al l en  d i e  
den overledene gekend hebben, 
kunnen beseffen, wat wij in hem 
verliezen. 
Mevr. de Wed. A VAN MANT

GEM—EGGIKK. 
HIJKEN, 

J. C. VAN MANTGEM, 
Predikant. 

M. C. P. VAN MANTGEM— 
BLAÜKERS. 

ROTTE H DAM, 
C. P. VAN MANTGEM. 
J. VAN MANTGEM. 

AMSTERDAM, 
G. A. VAN MANTGEM. 

HARDERWIJK, 
12 Februari 1900. 

w 

I 

Tot onze droefheid behaagde 
het den Heere uit ons midden 
weg te nemen, den oudste 
onzer Bedienaren des Woords, 

•>s. «I. VA«» Mantgem , 
die ruim 16 jaar, eerst als 
Leeraar van eene, daarna van 
beide vereenigde Gereformeerde 
kerken, trouwelijk naar de mate 
zijner gaven en krachten, onder 
ons gearbeid heeft Met droef
heid staren wij hem na, maat
niet als degenen, die geene hope 
hebben, waar zich ook ten volle 
aan onzen ouden Broeder de 
belofte bevestigde, dat God met 
vrede het einde zijner knechten 
kroont. 

Namens den Kerktraad 
der Ger. kerk, 

Ds. P. WARMENHOVEN, 
Voorz. 

R. FERWERDA, Scriba. 
HARDERWIJK, 

12 Febr. 1900-

B O U W V A K .  
Een Jongeling, 4 Jaren bij 

het timmervak, snoekt plaat-
uitlij bij een Gereformeerd Patroon, 
mede t r verdere bekwaming, hoog 
loon geen vereischte. 

Brieven onder fkJo. 9 ingewacht bij 
WED Ë. J. SCÜÜÜttlNG, Boekhandel 
te ASSEN. 

EILLIJKST ADRES 
«oor 

PIANINO'S, 
Huis- en Kerkorgels. 

J. PROPER 
te WL3MPE1M. 

Verhuren, ruilen, reparee
rt n en stemmen. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een xeer 
groote 

AHRKAmi KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,,MMeliOS" aan den Uitgever van de 
liuzuin te KAMPEN, 

Bij J. H. BOS TE KAMPEN verschijnt: 

Efeze 2 : 19-22, 
LEERREDE, 

uitgesproken bij gelegenheid van het iu 
gebruik nemen van het nieuwe 

kerkgebouw der Geref. kerk te llattem. 
DOOR 

Ur. II. IIOUWMALA. 
Prijs f 0,25. 

OUDERLINGEN. 
Schaft u aan: II % A IH'.I^IFTCJEÜ 
van het Kcgecr-Oudcrlingen-
(Jongres (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde, 
de volgende referaten : Dr. v. d BKBGH. 
Arbeid in en buiten de gemeente l)s. 
G HINGNALDA. Het ambt d Ouder
lingen. Ds. A. v. VEELO. De roeping 
en vereischten d Ouderlingen n. h. 
Woord. W. A. VROLIJK SR. Over idem 
Ds. G. VLUG. De verhouding v. d. 
Ouderling tot de andere ambtsdr»gers. 

zeer compres gedrukte blz. slechts 
40 cent. Alom te ontbieden offro. 
na ontv. postw. van den uitgever «B. 
ii. aiusu, te Rotterdam. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij GEZ. 

MEERBURG te HEUSDKN een Maand 
blad tot bevoidering van het reehie lezen 
en uil Ie» gen mn 1>ods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 80. met omslag; 
ƒ 1,50 p jaar; onder red. van Prof 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. V\ ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eersti-n jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van inteekening 
wordt vriendelyk verzocht. 

% DE KAMPER ^ 
PG HOEK- EN STEENDRUKKERIJ 
;A; van ;At 

é0 js het beste adres voor alle 
i. soorten drukwerk. ^ 
X) Bekeningen, nota's, kwitan- ^ 

ties, briefhoofden, briefkaarten, faAd 
•w' enveloppes.advieskaarten.naam-

kaartjes, wissels, circulaires, ö® 
programma's enz. enz. worden 

m net, vlug en goedkoop fiauco 
^ geleverd door het geheele rijk W 

% $ ae 
$5 

"Ml 

VERSCHENEN': 

flet 8AL'JiN-PüRTRET van PAUL (v RUG ER. 
Prachtig uitgevoerd en gedrukt op zwaar ivoorcarton. Dit Portret is het 

laatste en zonder twijfel het besf en gelijkendst dat bestaat, vervaardigd naar 
de nieuwste foto, September 18!)». Prijs in gewone lijst (notenhout met zwart), 
90 Cis. fr. p. post. Met korte levensschets van Oom Paul ƒ 1,—. In luxe 
bruine lijst / 1,40, met schets / 1,50 fr. p. post. 

•V. IIK Uitgever, Schoonhoven. 
Verkrijgbaar bij eiken soliden Boekhandelaar. 

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van: 
F R .  O E H N I N G E R ,  

Geschiedenis van het Ghristendom 
bericht mij heden, dat er nu 30,000 exempl. van dit boek geplaatst zijn. 
In korten tyd dus een enorm succes, en ook te verwachten van een boek 
als dit is. 

De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr. 
H. BAVINCK, Dr. A. J. TH. JONKER, DS. L. LANDWEHR, Dr. H.M. VAN NES. 
Redactie: [let Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref. 
Kerk, Jongelingsbode enz. enz. enz. 

Prijs van dit kostelijke werk, met 125 fraaie platen versierd en van 
ruim 500 bladz. slechts 3,50 linnen en f 3,90 in leder gebonden. I 

f 
Uitgave van J. 31. BREDEE le Rotterdam. 
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CEVRAAAGD 
tegen Mei a.S*., een 

BlkWMJI SMIDSKMXIir, 
voorzien van goede getuigen, bij A. 
RIETBEHG. Gedipl. Hoef-, Huis ^and-
bouw- en Kachelsmederij te KAMPEN. 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN Dli 
Uitgeversmaatschappij 

»L»L VI.UIB'1 " 
Kreukelen. Direct. P. MOBACD. 

( l i  t  K  n  v  e  v a n  h e t  G e r e f  
T r a k t a a t g e n o o t s c h a p  

« F I L I P P U  B " )  
Iteveelt zich beleefd 

aan voor «Ie levering 
van alie voorkomende 
Drukwerken. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 

Concurreeren.de prijzen. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt: 

Het Dociorenambt. 
FT KDK 

bij de overdracht van 
het Rectoraat aan de Theol. 

School te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOR 
IIr. II. lUVIiCH, 

Prijs 90 ct. 
Alle Bpekh nemen bestellingen aan, 

en na ontvangst vau het bedrag wordt 
het franco verzondon. 

Nog verkrijgbaar een klein getal exempl. 

J A A R B O E K J E  
der Uerrlorin. Kerken 

voor 1900. Prijs 30 cents. 
Behalve Kale nder, markten eu water

getijden bevat het volledige Ker
kelijke statistiek en bovendien 
zeer onderhoudend en flink Mengel
werk dat alleen het geld waardigis. 

Bij a l l e  boekhandelaren te bekomen 
en bij den uitgever 

P. VAN DER SLUIS 
te ENKHUIZBN 

GOEDE BOEKEN 
voor veel verminderden prijs. 

FÜNCKE, Faulus te water 
en te land. gebonden f 3,— thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd en Ziele-
vrede, gebonden f 3,— thaus - 1,90 

FRANCKEN, KernderChrist. 
leer, gebonden . . - 1,30 

JAMES, Geschenk van een 
Cbrist vader aan zijne opwas
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, H e t  Huisgezin. Be
stuur en vermaningen aan al 
deszelfs leden, f 3,00 thans - 1,80 

JAMES, Gids  voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
verlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
Officiëele stukkt-n betreffende 
den uitgang uit het Ned. Herv. 
Kerkgenootschap, F5,— - 3,— 

BOSTON, Vier-voudigen 
staat, f 2,— ... - 1,— 
. v. VELZEN, Feeststoffen, 
f 1,75 ..... 1,— 

JACOB G KOENE WEGEN, 
Lofzangen Israëls . . - —,45 

BEECHER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin * . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden .... - 2,50 

VERHAGEN, Geschiede-nis 
der Ger^f. Keik f 5,— - 1,50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. I 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
met of zonder firma bedrukt, 
worden dagelijks franco verzonden 
voor f 2,25 per IOOO, door 
ZALSMAN te KAMPJDN. 

Zanggezeischappen. 
Bij ZALSMAN te KAMPEN is v e r 

S C H E N E N :  

64 Liederen voor drie- en vierstemmig 
Mannenkoor, ten dienste van Jongelings-
ver. en Christ. zanggezelschappen. Door 
SELLNÉ. f 1,25. 
IM *I %t. I ; \ I » I ;  P I X G I I I I I I .  
25 Liederen voor Christ zanc/gezelschap-
pen Door KEUNING. 30 cent 

LIKVKÏV KH I.OVE.V 
25 Liederen voor Christ. zanggezel
schappen. Door KEUNING. 30 cent. 
»E CiaafilSTEL. ZAKUKK. 
20 Liederen voor zanggezelschappen en 
huisgezinnen. Door VAN WIJCK. 25 
cent. 

MI: XLFFIVKIGMU, 
34 Meerstemmige Christ. liederen voor 
jong en oud. Door WIJLE. 25 cent. 

HK HLIllli: Zll^KK. 
20 Twee- en driestemmige zangstukjes 
voor Christ scholen en Zondagsscholen, 
door SMINK. 20 cent. 
hkivoumoi; i.u;i»i:iti;.v 

voor Christelijke en Zondagsscholen. 
Door VOERMAN. 10 cent. 

V4IIEICL. GEZINOKIV, 
Der jeugd aangeboden door SCHA BERG. 
10 cent. 

Vryo Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeuiging: 
Aan doniributlën : 
Door den heer J. Brederveld te Velzen 

f 15.50; door deu lieer J. van Dijk te 
Zutpiien f 73 50; door Ds. J. J. Impetate 
Katwijk a/Z. f 19,50; door den heerS.de 
Jong Esn te Bukbuiien f 69; door den 
heer W. Wolzak Gz. te Alkmaar f3; door 
het Locaal Comité te Amsterdam 4e stor
ting f 125 ; door den heer J. Dirkmaat te 
Broek op Langendijk f 127,50. 

Aan -Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kerk te Aium f 7,90; 
van idem te üronrjjp t 3,38 ; van idem te 
F'aneker f 16,72; van idem te Hailirgen 
f 36,94; van idem te Lollum f'13,90; van 
idem te Midsland f 2,28; van idem te 
Miiinerlsga f 7,62; van idem te Ooster
biel atn f 9.20; van idem te Sfxbierum 
f 12,55; van idem te T/.um f 3,7172;van 
idem te Tzummaium f 8,44 ; van idem te 
West-Teisch^lln g f 2,87; van idem te 
W nsnm t 9,75; v<ti idim te Ktaüngen 
f ^3,95 ; vm idem te Maasland B f 27,271/>; 
van idem te Maassluis \A f ; van 
idem te Pooi lugaal f 3,09; van iaeua te 
Rhoon f 5,19; van idem te Varsseveld 
t 9,11 ; van idem te Zaamslag B bij een 
rede van Dr. L. Wageuaar f 8,10; van 
idem te 's-Giavenzande f 6,62 ; vaD idem 
te Epe f3,47; van idem te Velzen f 12,32 l/sJ 
(1/8 coll.) van de Ger. kerk te Breukelen 
f 6,72'/^; van idem te Tienhoven (le) 
f 3,25 ; van idem te Wilnis f 4,04; van 
idem te Mijdrecht f 6,44'/3 ; van idem te 
Tienhoven (2e) f 4,36; van idem te Maar-
sen f 0,53 ; van idem te Kamerik f 2,61; 
van idem te Kockengen f 4,25 ; van idem 
te Vinkeveen f 5,271/3; van idem te Nich-
tevecht f 3,88Y2; van idem te Loenen 
f 2,68; van idem te "Vieeland f 4,651/2. 

Aan schenkingen: 
Door den heer Jak Sluijs te An^ijk, ge

vonden in de kei kcoll f 5 ; door den heer 
J. A. de Wilde van W. K. te Vrijhoeve-
Uapelle f 5. 

Voor de Medische Faculteit: 
Door den heer Jak. Sluijs te Andijk, 

gevonden in de keikcollecte f 5. 
Voor het Studiefonds; 
Door den heer Joh de Jongh, van de 

Halvestuiversvereen. te Haarlem f 4,50; 
van de Ger. kerk te Zaandam B f 9,44'/2. 

S. J. GEKFAT, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) Mo. 8. 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
CITen voordeeie van de Thralosi«che School te B4:«ni|»eii.) 

., „ xr •• i AO n i • i I : 4, 1# tjec boor ufiebeu tuel öe tijö/öac gij taoont 
•Joel n : 1«, -TSUaót öc öasuin! V Tijtuig rObrUttri ïyUU» 'n utuc setacïftie ïjui;en, en jal trit ï»i*J# taoegt jgn ; 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ1.75. Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 121 3 et. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSM AN, 
K A M P E N . .  i  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. FH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlandsche Ruiibladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, J)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
Ï1ALLUM, 11 Febr. 1900. Eledeo maakte onze geliefde 

Leeraar, Ds. W. Pera, ons bekend, dat hij de uituoodiging van 
deputaten der Zending, om zich beschikbaar te stellen voor 
Soerabaja, had moeten afwijzen, wijl aan zijne echtgenoote het 
gaan naar Indië, ten minste voorloopig, beslist was ontraden. 
Het is ons een oorzaak van vreugde en dank, dat de Heere het 
zoo bestuurd heelt, dat wij onzen Leeraar mogen behouden. 
Moge echter ook in Soerabaja's nood worden voorzien. 

(Herplaatst ter verduidelijking.) 
Namens den Kerkeraad, 

W. BROUWERS, Scriba 

PERNIS, 14 Febr. 1900. Heden was het voor onzen ge-
achten Leeraar, den WEerw. heer Ds. A. Loois, een gewichtige 
dag, wijl het tbans 25 jaar geleden was, dat ZEerw. t'»t zijne 
ambtsbediening werd ingeleid. De ongunstige weersgesteldheid 
in aanmerking genomen, was aan den avond van dezen dag 
eene groote schare in het kerkgebouw te zamen gekomen, waai
de Jubilaris voor ons optrad, en tót onderwerp zijner toespraak 
nam de woorden des dichters van Psalm 71 : 17 en 18. 
ZEerw. bepaalde de hoorders bij des dichters erkenning van 
Gods onderwijzende werkzaamheid, en toonde aan, hoe deze erken
ning ten eerste geboren werd in heerlijke ondervinding, ten 
tweede uitwerkte een zaligen arbeid, en ten derde leidde tot een 
dringende bede. Onder het zingen van Ps 118 : 7 verliet 
ZEerw. den kansel, en werd deze beklommen door den WEerw. 
he^r Ds. E. Douma, om als deputaat der Classe Rotterdam predi
kant en gemeente geluk te wtnschen met het voorrecht hun 
door dea Heere geschonken. Ook de WEerw. heer I s Gos-
linga, mede-deputaat, had behoefte een woord te spreken, niet 
gelijk zijn collega, — zeide spreker —, als vertegenwoordiger 
der Classe, maar als Olasse-broeder, als ambtgenoot, als vriend 
ook namens afwezige vrienden Nadat ook de heer Medema, 
hoofd onzer school, ein kort woord had gesproken, en namens 
de gemeente een stoffelijk blijk van belangstelling den geachten 
Jubilaris had overhandigd, en ook een tweet?l jongelingen namens 
de catechisanten een stoffelijk blijk van waardeering hadden 
overgereikt, werd op verzoek van den heer Medema door de 
schare ZEerw. Ps 134 : 3 toegezongen. Andermaal nam de 
Jubilaris het woord en dankte in gevoelvolle bewoordingen 
allen voor de bewijzen van belangstelling hem bewezen. Make 
de Heere het verder wel, en spare Hij ZEerw. nog lang, tot 
verheerlijking van zijnen Naam, tot welzijn zijner kerk, en tot 
zegen van hem en zijne betrekkingen. 

Namens den Kerkt raad der Ger. kerk, 
C. HOOGENDORP, Scriba. 

KATWIJK A/D RIJN, 14 Febr. 1900. Heden werd met 
algemeene stemmen uit een te voren gemaakt tweetal tot Herder 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
en Leeraar dezer gemeente gekozen, de Weleerw. heer Ds. H. 
Meijering, pred. te Winsuin. Deze stemming werd geleid door 
onzen zeer geachten Consulent Ds. Impeta. De Heere bekrone 
deze roeping met zijnen onmisbaren zegen, eu schenke ons den 
man, zoozeer door ons begeerd. 

Namens den Kerkeraad, 
\V. V 001.1 s. 

TER AAR,. 15 Febr 1900. Het adres van ds Gereformeerde 
kerk van Ter Air is niet meer- W G. van Straat en, maar 
F. Es veld,. 

Namens den Kerkeraady 

P. E. 

WINSUM-OBERGUM, 20, 2, 1900 J.1. Donderdagavond 
15 Febr., bij gelegenheid van den bidstond voor de Zending 
ouder de Heidenen, maakte onze geachte Leeraar Ds. H. Meijering 
aan de gemeente bekend, eene roeping.tc hebben ontvangen vau 
de kerk te Katwijk a/d Rijn. Geve de Koning der kerk hem 
licht eu wijsheid, om eene keuze te doen Hem tot eere, en tot 
heil der betrokken kerken. Moge het zijn, dat wij spoedig 
hooren : Ik blijf bij u. 

Namens den Kerkeraad, 
K. D. v. u. KOOIJ. 

CLAS3EN. 
Classis Enumatil. 

De Classis Enumatil heeft in hare vergadering van 
14- Februari 1900 den Cand. II. Hangelbroek• praepa-
ratoir geëxamineerd en met alle stemmen beroepbaar 
gesteld \oor de. Gereformeerde kerken. 

Namens de Classis, 
H. SCHOLTEN, Scriba. 

Classis Amsterdam. 
Vergadering der Classis zal 1). V. gehouden 

worden op Woensdag 14 Maart a. s. Punten voor 
het Agendum in te zenden vóór den 1 Maart bij 
een der ondergeteekenden. 

Namens den Kerkeraad der Geref. 
kerk t<i Amsterdam, 

H. GROENDIJK AZN., 
Vondehtraat 27. 

J. EIJNIKEE; 
2e Jan van der Heijdei/s/r. 58. 

ONTVANGSTEN. 
Voor (li> in <le 

PIMV. Gfoningeii. 
Cull v d gemeente te : 

Baflo - 8,42s Ui huizermeeden (O.g.) f (5,60 
Houwtrzijl - 8,906 „ "(,W.g)- 17,33 
T.eens - 16,465 X. 1; ÜTN - 15,36 
Middelstum - 30,89 Zoutkamp - 10,37 
Pieterburen - 12,545 Winsum - 17,21' 
Uithuizen - 25,75 

P. POSTI MA, Penninom. 
Parfum, 20 Febr. 1900. 

Voor liet Ffi»v. CJer. VV<-c*Iiuis 
tc Mi<l<lelliui'iiiis. 

In danK ontvangen van de gemeente te: 
Vlaardingen A t' 85,76 Schiedam A f 2I,38S 

Kralingen - 24,475 Heikel - 11,12 
Boskoop - 21,01 Bleiswijk - 3.34 
Copelle a. d. IJsel - 4,60 Charlois - 5,64 
Delftshaven - 14,70 Hoek v. Holland - 8.50 
Hoogvliet - 2,95 Oud-Terbregge - 2,78 
Overschie - 8,63 Poortegaal . 1,79 
Koekanje - 5,— 
En van de Jongedochterfevei'. ,-Ol'a et ï.abora" te 

Voorburg een pak genaaid bedilegoed en kleederen. 
En van de Chr. Jongeliugsver. te Pernis . - 10,— 

Bij de vermelding dezer collecten en giften vestigen wij er 
de aandacht op. dat Vlaardingen A geene collecte behoefde te 
houden, omdat zij kinderen in het Weeshuis heeft, waarvoor 
zij afzonderlijk bijdraagt. 

De Directevr v h Weeshuis, 
H. SCIIOONKJONGEN Jacobz. 

Voor <!<• Inw. IS\jl>el<*ol p. 
in Noord-Hru T»:« JI T «"II Liinlmr^. 

Met hartelijken dank ontvangen : 
Contributicu uit liergen op Zoom. door den heer II. Kok: 

C E f I, A. P. V f 1. W. V. f 1, .) d O f 1, N. I). S. 
f 0,50, 1 arnes V f 1. J O. S f 1, J. d N. S. f 1, lis. v. 
d K. f 1, J. H f 0,50, II. K. f 0.50. 

Uit fienderen, door den heer G. Branderh Jrst Johz. : W. 
II f 10, Ds J. v II f 4 O v. d li f 5. O B. f 10, B. S 
f 1, J O. li. f 2, L v. d. li f 2, '1'. v d. li. i' 2, A. v. d. 
li. f 2, L. G. v. d. li. f 2, J. v. H. f 1. P v. H f 1, W. 
li Az. f I, G. v. d B f 1. L. v. d li. Hz f 1. 

Uit Goes, door I>s 11 J. liinnema : B. Q f 1, A. M. f 2,50, 
A Q f 1, A. S. J. I) f 1, M G. f 1. 

Jaarlyksche bijdrage voor Tilburg van N. N„ post
merk Pernis • ... { 10,— 
Collecten: Geref kerk te Genderen f 7,745, Helmond f 0,715, 

Heusden f 2,61. Tilburg f 6,38, Veen f 2,50. 
Gilten: Van de Geref. kerk te Hattem — voor 

't tekort .... f 4,— 
Van de Geref. kerk te Maasland B . - 5,— 
Van D. Jattooij te Nieuwendijk — opbrengst post

zegels . . ... 0,50 
Gevonden i d collecte te Klnndert . . - 10,— 

Door Ds. H. J. Binnema: 
Van N. N. te 's-Bosch . . . X — 
Van Wed. M. te Helmond ... - 0,54 
Van J. v. H. te Helmond ... - 0,84 
Van de kinderen der Chr. School te Ouderkerk a/d IJ. - 5,— 
Van de Chr Jongedochtersver. „Hebt de waarheid 

en den vrede lief" te Goes . . - 5,— 
V a n  N .  N .  t e  G o e s  . . . . .  3 ,  

Aanbevelend, 
Namens Deputaten, 

J C. C. VOIGT, Penningm. 
Raamsdonk, 19 Febr. 1900. 

Voor «te Theologisclio School 
Hollandscheveld f 5,90 Garrelsweer f 17,01s 

Hoogeveen - 32,05 't Schild - 1,52 
Meppel - 39,44 Schildwolde - 6,— 
Nijeveen - ö,305 Siddeburen - 5,15 
Hainerwold c. a. - 23,175 Spijk A - 37,50 
Zuidwolde - 3,48 Stedum - 11*50 
Hoogeveen (extracoll.) - 26,265 Ten Post - 16.87 
Nieuwdorp - 19,53s Westeremden - 6,41 
Appingedam - 15,05 Woldendorp - 1,625 

Bierum - 20,245 't Zandt - 17,275 

„Een gift van L. te S." - 10.— 

Voor de Uitbreiding. 

Door Ds. •/. Huizenga te Stedum, Corr. Classis Appingedam, 
de volgende giften uit S t e d u m : Ds. J. Huizenga f 5, P. 
Pilon t' 1, K. Dijkhuis f 1, W. Ubbens f 5, J. Smit f 2,50, 
E Pilon f 1, E. Duursema f 1, H. Smit f 2, J. Wierenga f 1, 
Mej 1. koens f 1, A. Boelema f 0,50, J. Duursema f 2, C. 
Westerdijk f 1, A. Wester f 1. -

De Penningmeester 
Zwolle, 17 Febr. 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSKN. 

^ an Br J T te L. voor de Theol. School f 10,—. 
L. LINDEBOOM. 

KENNIS EN LEVEN. 
VI. 

Waarheid en leven zijn één in 
.God. Eén zijn zij ook in Christus, 
beide als het Woord, dat in den'be
ginne bij God en zelf God was, en 
als Middelaar, die wederom het licht 
en het leven, de genade en waarheid 
aan menschen heelt geopenbaard. Eu 
als weldaden, door Christus verwor
ven en geschonken, staan zij daarom 
ook met elkander in onlosmakelijk 
verband. 

Eenerzijds is de kennis de weg tot 
het leven. Immers is het woord des 
Evangelies het middel, waardoor God 
ons met Christus en zijne weldaden 
bekend maakt en het geloof door 
zijnen Geest werkt in het hart. 

Christus is ook daartoe in het 
vleesch verschenen, opdat Hij den 
Vader ons verklaren, zijn naam ons 
openbaren, de waarheid ons mee-
deelen zou. Hij is ook als vleesch-
gewordene het Woord, de openbaring 
Gods, en doet niet alleen maar 
spreekt, getuigt, verkondigt ook,, wat 
Hij van den Vader gezien en gehoord 
heeft. 

Deze woorden, die Jezus spreekt, 
zijn geen ijdele klanken en ledige 
zinnen, maar zij zijn geest en leven, 
6 : 63; zij zijn van een geestelijk 
karakter, zijn van boven, getuigen 
van wat boven is, staan tegenover 
alwat beneden, uit het vleesch is 
en schenken en bewerken daarom 
het leven. Het gebod, dat de Vader 

aan Christus gegeven heeft in be
trekking tot zijn' zeggen en spreken, 
verschaft en is het eeuwige leven, 
12 : 50. En Hij is het alleen, die 
deze woorden des eeuwigen levens 
bezit en spreekt, 6 : 68. 

Opdat deze woorden het eeuwige 
leven schenken, is echter van 's men
schen zijde noodig, dat hij geloove. 
Alleen wie de stem van den Zone 
Gods hooren, en alzoo Hem geloo-
ven, die Christus gezonden heeft, 
hebben liet eeuwige leven. 

Dat geloof toch heeft tot voorwerp 
do woorden van geest en leven, die 
Christus verkondigt. En de hoofd
inhoud dier woorden is, dat Jezus 
de Christus is. Heel het Evangelie 
van Johannes is daartoe geschreven, 
opdat wij gelooven, dat Jezus is de 
Christus, de Zone Gods, en geloo-
vende, het leven zouden hebben in 
zijnen naam, 20 : 31. 

Altijd keert de gedachte wreder, 
dat dit de groote, alles bevattende 
inhoud des geloofs is. Wij hebben 
geloofd en bekend, belijden de disci
pelen, dat Gij zijt de Christus, de 
Zoon des levenden Gods, 6 : 68. 
Martha zeide tot Jezus: Ja Heere, 
ik heb geloofd, dat Gij zijt de Chris
tus, de Zone Gods, die in de wereld 
komen zou, 11 : 27. Te gelooven, 
dat Hij de Christus is, de Zone Gods, 
de Gezondene, die van God is uitge
gaan, die is wat Hij van zichzelven 
getuigt, 8 : 24, 13 : 19, 11 : 42, 
16 : 27 & 30, 17 : 8, 21 -— dat is de 
weg tot het eeuwige leven. 

Dat geloof toch is geen bloot voor 
historisch waar houden van de sen
tentie, dat Jezus de Christus is, maar 
het sluit een kennen in van de waar
heid, van den persoon van Christus, 
van den Vader, die Hem gezonden 
heeft. Het geloof richt zich door het 
woord heen op den persoon van Chris
tus zeiven. Het is geen gelooven op 
de autoriteit van eenig menschelijk 
getuigenis, maar een kennen en we
ten, dat Jezus waarlijk de Christus, 
de Zaligmaker der wereld is, 4 : 42. 
Het is een komen tot Christus zei ven, 
een aannemen van zijn persoon, een 
eten van zijn vleesch en drinken van 
zijn bloed, een zijn en leven in 
Hem; het is een hebben van den 
Zoon. En wie den Zoon heeft, heeft 
liet leven, 1 Joh. 5 : 11. 

Daarom is het eigenlijk niet het 
wToord en niet het geloof, maar het 
is Christus zelf, die door het geloof 
aan het woord het leven geeft. De 
Zoon maakt levend, dien Hij wil, want 
gelijk de Vader het leven heeft in 
zichzelven, alzoo heeft Hij ook den 
Zoon gegeven, het leven te hebben 
in zichzelven. En daarin volbrengt 
Hij juist den wil des Vaders, dat Hij 
aan allen, die in Hem gelooven, het 
eeuwige leven schenkt. 

Maar anderzijds is het even zeker, 
dat het leven tot de kennis leidt. 
Het Evangelie van Johannes onder
scheidt twee soorten van menschen; 
sommigen komen tot Christus, als zij 
zijn woord hooren, en gelooven in 
zijn naam, maar anderen verwerpen 

het, stellen er zich vijandig tegen
over, en keeren er zich ongcloovig 
van af. 

Daar zijn aan den eenen kantzul-
ken, die uit de wereld, van beneden, 
niet van Jezus' schapen zijn. En 
deze begrijpen het licht van den 
Logos niet, zij nemen Christus niet 
aan, zij komen niet tot het licht en 
hebben de duisternis liever dan het 
licht, zij hooren en kennen God niet, 
zij stellen de eere van menschen 
boven de eere van God, zij haten 
het licht. 

Doch aan den anderen kant zijn 
er ook, die door den Vader aan 
Christus gegeven zijn, die van boven, 
uit God zijn geboren, die uit de 
waarheid zijn en de waarheid doen, 
die den wil van God willen doen, 
vun Hem geleerd, en door Hem ge
trokken zijn. En deze komen tot 
het licht, dat in Christus is ; zij ne
men Hem aan, hooren zijn stem en 
volgen Hem; zij bekennen van de 
leer van Christus, dat zij uit God is 
en dat Hij niet van zichzelven spreekt. 
Ieder kent deze tegenstelling. Zij 
gaat door heel het leven en de ge
schiedenis heen. En het is inzonder
heid het vierde Evangelie, dat ze 
telkens weer in het oog vat en in 
a l  h a a r  s c h e r p t e  d o e t  u i t k o m e n  1 : 1 2  
& 13, 3 : 21, 6 : 45, 7 : 17, 8 : 47, 
10 : 27, 11 : 52, 17 : 6 enz. 

Er zijn vele uitleggers, die hierbij 
aan het Evangelie van Johannes een 
gnostisch dualisme toeschrijven. Er 
zouden dan van nature goede en 

kwade, duivelsche en goddelijke men
schen zijn. Maar deze opvatting is 
ongerijmd, want van nature ligt heel 
de wereld in het booze, en is voor 
ieder zonder onderscheid de weder
geboorte noodzakelijk. Tenzij iemand 
wederom geboren werde, hij kan het 
koninkrijk Gods niet zien. 

Ook is het onjuist, hierbij aan eene 
zedelijke voorbereiding te denken, 
welke de een in tegenstelling met 
den ander voor de aanneming van 
het evangelie van Christus aan zich
zelven onder den invloed van opvoe
ding en omgeving zou kunnen schen
ken. Want niet in voorwaardelijken 
zin, maar volstrekt en beslist zegt 
Christus, dat degenen, die alzoo zijn 
wedergeboren, zeker en vast tot Hem 
komen en zijne stem hooren. 

Maar duidelijk is de voorbereiding, 
die bij de uitverkorenen aan het ko
men tot Christus voorafgaat, van 
tweeërlei aard. De eerste bestaat 
daarin, dat zij door den Vader aan 
Christus gegeven zijn, met het be
paalde doel, dat Hij hun het eeuwige 
leven schenke. En de andere is 
hierin gelegen, dat zij op Gods tijd 
worden wedergeboren, door den Va
der getrokken en tot Christus geleid 
worden. 

Zoo is de kennis de wreg tot het 
leven, maar ook omgekeerd het leven 
de weg tot de kennis, èeide staan 
met elkander in wederkeerig, onver
brekelijk verband. 

BAVINGK. 



WAT ZOU JEZUS DOEN ? 

Onder den titel: In His steps. What 
would Jesus do ? zag eenigen tijd geleden 
van de hand van Charles Sheldon, een 
Amerikaansch predikant, een boek het 
licht, dat een buitengewoon grooten 
opgang maakte en ook in Duitschland van 
sommige zijden uitbundig geprezen werd. 

Het verhaalt van een braaf, oppas
send arbeider, die tengevolge van de 
invoering der machines zijn werk verloren 
heeft en nu vergeefs naar eene gele
genheid zoekt, om langs eerlijken weg 
voor zich en de zijnen het brood te 
verdienen. Zoo zinkt hij hoe langer 
hoe dieper in de ellende; zijne vrouw 
verliest hij door den dood ; zijn eenig 
kind moet hij aan anderen overlaten; 
zelf trekt hij van oord tot oord, om 
werk te zoeken en brood te verdienen. 

Eindelijk komt hij in eene groote 
stad, waar hij wederom bij velen te ver
geefs aanklopt . en op een Zaterdag 
een predikant bezoekt, die juist bezig 
is, om zich voor te-bereiden voor eene 
preek over de woorden van 1 Petr. 
2 : 21 ; want hiertoe zijt gij geroepen, 
dewijl ook Christus voor ons geleden 
heeft, ons een exempel nalatende, opdat 
gij' zijne voetstappen zoudt navolgen. 

De predikant ontvangt den armen 
man wel vriendelijk, maar laat hem 
toch ten slotte zonder hulpe gaan. 

Den volgenden dag treedt hij met 
zijne preek over de navolging van 
Ghristus voor zijne gemeente op en 
maakt door zijn woord diepen indruk. 

Maar aan het einde der godsdienst
oefening staat plotseling de werkman 
op, die in de vorige dagen velen dei-
aanwezigen te vergeefs om redding had 
verzocht, vraagt het woord, verhaalt 
zijne lijdens-geschiedenis en verlangt dan 
bescheiden maar met aandrang te weten, 
wat de navolging van Christus toch is 
en waarin zij bjstaat, als allen, wier 
hulp hij had ingeroepen, hem de deur 
hebben gewezen, terwijl zij zich tcch 
uitgaven voor discipelen van Jezus. 

Uitgeput valt de man daarna op den 
grond en sterft na drie dagen, tenge
volge van honger en ellende. Maar dit 
voorval maakte zulk een indruk, dat 
veien van nu voortaan zich plechtig 
verbonden, om bij al hunne handelingen 
zich alleen te laten leiden door de vraag: 
wat zóu, in mijn geval, Jezus doen ? 

Het is te begrijpen, dat die boek in 
vele kringen verbazenden opgang heeft 
gemaakt. Het is een geschrift in den 
zelfden trant als het voor jaren ver
schenen Jozua, Davids, en teekent met 
scherpe kleuren den verren afstand, 
die de discipelen van Christus van 
hun Heer en Meester scheidt. 

In zoover het dien afstand tot ons be
wustzijn brengt, de zelfverloochening en 
liefde, die Jezus in al zijne woorden 
en daden tentoonspreidde, weder voor 
onzen geest plaatst, en ons opwekt, 
om het nagelaten exempel van Christus 
te volgen en in zijne voetstappen te 
wandelen, kan Sheldon s boek ten zegen 
zijn en is het voor velen zeker ook 
reeds ten zegen geweest. Maar toch 
merktè reeds een beoordeelaar in de 
JReformirte Kirchenzeitung van 11 Pebr. 
j.1. terecht op, dat de vraag: wat, zou 
Jezus doen? onjuist gesteld is en tot vele 
verkeerde antwoorden aanleiding geeft. 

Jezus verscheen immers op aarde, als 
de Knecht des Heeren om het werk 
des Vaders te doen, een werk van 
geheel eenigen aard, dat Hij alleen vol
brengen kon en ook volkomen volbracht 
heeft. Het bestond in het kort daarin, 
dat Hij kwam om te dienen en zijne 
ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 

Dat was zijn ambt; dat was de 
taak, die Hem door den Vader was 
opgedragen; daarin is Hij getrouw 
geweest van het begin zijner mensch-
wording af tot in zijn dood toe. Twaalf 
uren waren er in zijnen dag, en al 
die twaalf uren heeft Hij gearbeid in 
het werk van zijn Vader. 

Daarom was er in zijn leven voor 
niets anders plaats. Jezus nam geene 
betrekking waar in de maatschappij en 
bekleedde geen ambt in kerk of in 
staat. Hij was geen man en geen 
huisvader, geen landbouwer of koop
man, geen geleerde of kunstenaar. Wij 
kunnen ons zelfs geen oogenblik met 
de gedachte vertrouwd maken, dat 
Hij zoo iets geweest zou zijn. Want 
Hij was iets anders en iets oneindig 
meer : Hij was de Heiland van zonda
ren, de Zaligmaker der wereld. 

Maar om die reden is de vraag ook 
onjuist gesteld: wat zou Jezus in mijn 
geval gedaan hebben ? Zij gaat uit van 
de gedachte, dat wij Hem in onze omstan
digheden kunnen overplaatsen, en ons 
zelf een beeld ervan kunnen vormen, wat 
Hij onder gansch andere omstandig
heden gedaan en gelaten zou hebben. 

Dat echter is een ijdel pogen. Wij 
hebben Christus te nemen, zooals Hij 
zich geeft "in zijn woord. Hij is en 
wil en mag niet anders zijn, dan zooals 
Hij ons in het evangelie voor de oogen 
geschilderd worde. De navolging van 
Christus bestaat allereerst in de onder
werping. aan zijn woord, in 't leiden van al 
onze gedachten tot zijne gehoorzaamheid. 

Daardoor worden wij dan vanzelf 
ook behoed tegen de willekeurige ant
woorden, waartoe bovengenoemde vraag 
zoo gereede aanleiding biedt. Want wie 
zich niet voorstellen kan, dat Jezus man 
of huisvader zou geweest zijn — en dat 
is ook inderdaad niet voor te'stellen — 
zou dan allicht tot het besluit kunnen 
komen, om niet te huwen, of zijn huis
gezin te verlaten, en alleen predikende en 
wonderen doende het land door te gaan. 

Maar daarin bestaat dan ook de ware 
navolging van Christus niet. Zij is niet 
hierin gelegen, dat wij Jezus nadoen en 
nabootsen. Zoo is zij wel dikwerf door 
de Christenheid, vooral in de Middel
eeuwen opgevat. Maar deze opvatting is 
onjuist en laat het wezen ervan niet 
tot zijn recht komen. De ware navol
ging van Christus is deze, dat wij zelf
standig en vrij, als kinderen Gods, in 
onze toestanden en verhoudingen, ook 
al kost het ons de grootste verloo
chening van onszelven ^ en het dragen 
van het zwaarste kruis, dienzelfden 
wil Gods volbrengen, welken Christus 
verklaard en ten prijs van zijne heer 
lijkheid en zijn leven, tot in den dood 
des kruises toe, op volmaakte wijze 
Vervuld heeft. Want wie den wil van 
God doet, is Jezus' broèder en zuster 
en moeder. 

— 
DE VRIJE SCHOOL. 

De Anti-revolutionairen zijn jaren lang 
opgevoed in de leer, dat de school moet 
uitgaan van de ouders, dat voor het 
onderwijs zooveel mogelijk de kostende 
prijs moet worden betaald, dat de staat, 
althans in onzen tijd en onder onze 
omstandigheden geen schoolmeester mag 
of kan zijn. 

Nog gaan er stemmen op in dien 
geest. De Hollander schreef onlangs : 
het ideaal moet blijven de vrije school, 
niet alleen ten opzichte van het leer
plan en de inrichting van het onderwijs, 
maar vrij ook ten opzichte van eenigen 
geldelijken band met den staat, omdat 
anders het gevoel van verantwoordelijk
heid bij de ouders gevaar loopt minder 
sterk te worden. 

Volgens een verslag in de Hollander 
van 14 Febr. j.1. zeide Ds. Oranje in 
eene schoolrede te 's-Gravenhage: aan 
het subsidie-stelsel is meer dan éen denk
beeldig gevaar verbonden. Het ideaal 
moet blijven : de school geheel vrij van 
den staat, en daarom geen subsidie, 
maar alle scholen worden bekostigd door 
de ouders en die hen helpen willen. 

En de Overijselsche Boodschapper• liet 
zich de vorige week aldus uit: Laat 
ons toch nooit voor een schotel linzen 
ons eerstgeboorte-recht verkoopen. In 
onzen kring blijve de leuze en het ideaal, 
waarnaar wij staan: de vrije school 
voor heel de natie. Moet er subsidie 
zijn, dan sturen naar den vorm 'van 
subsidiëering van de ouders, in welken 
vorm dan ook, maar nooit een vorm 
van subsidie of bekostiging, die met 
deze twee stellingen in strijd komt: de 
school behoort aan de ouders en ieder 
moet, indien eenigszins mogelijk, zelf 
de opvoeding en onderwijzing zijner 
kinderen bekostigen. 

Maar ieder weet, dat dit ideaal hoe 
langer hoe meer in de Anti-revolutionaire 
kringen door velen prijsgegeven wordt. 
Subsidie hangt in de lucht. De onder
wijzers, vooral zij, die van eene hor>fd-
acte voorzien toch jaren lang vergeefs 
naar eene plaats aan het hoofd eener 
school solliciteeren, streven naar ver
betering van positie, en achten deze 
alleen verkrijgbaar van den staat. Veler 
ideaal'is, om de school en het onderwijs 
geheel en al door het rijk te laten be
kostigen en alleen de geestelijke vrij
heid, de benoeming der onderwijzers^ 
voor de ouders te reserveeren. Zij willen 
eene school, die, geestelijk vrij, voor 
heel de natie door den staat wordt on
derhouden. En zij achten het eene on
verschillige. zaak, of de staat de kosten 
daarvoor vinde in eene eigenlijke school
geldheffing of in een of anderen vorm 
van belasting ; of de traktementen even
tueel worden uitbetaald aan de ouders 
(de vereenigingen, de besturen) of aan 
de onderwijzers zei ven. 

Zoo is er dus aangaande de richting, 
in welke wij op schoolgebied te sturen 
hebben, een niet onbelangrijk verschil. 
Wij zijn er zelfs niet eenstemmig meer 
over, wat onder eene vrije school te 
verstaan zij. 

De vragen, waarvoor wij staan, zijn 
van zeer emstigen aard. Wat is eene 
vrije school ? Sluit hare vrijheid ook 
financiëele onafhankelijkheid in van den 
staat? Hebben wij te sturen in de, 
richting van nog meer subsidie en zelfs 
van algaheele bekostiging der scholen 
door het rijk ? Is elke vorm van sub
sidie goed, ook als hare kosten gevon
den worden uit eene of andere belasting, 
en al worden de traktementen aan de 
onderwijzers uitbetaald ? Is geestelijke 
vrijheid op den duur met financiëele 
afhankelijkheid van den staat bestaan
baar? En wat zijn de gevolgen, die 
uit de invoering eener wet in boven
omschreven geest voor middelbaar en 
hooger onderwijs, voor de kerk, voor 

het ideaal en het beginsel der Anti
revolutionaire partij voortvloeien ? 

Vóór de verkiezingscampagne van 
1901 dienen wij in elk geval duidelijk 
te weten, welken weg wij inslaan, opdat 
wij aan het eind niet bedrogen uitkomen. 

Eén van beide: wij zijn tot dusver 
verkeerd onderwezen en hebben een on
waar en onbereikbaar ideaal liefgehad; 
of wij hebben het oude ideaal te hand
haven en mogen het niet prijsgeven 
voor een schotel linzen noch opofferen 
aan de gedienstigheden der practijk. 

DE OPENBARING VAN 
JOHANNES. 

Dr. J. H. Gunning, predikant te 
Utrecht, heeft de moeielijke maar ook 
dankbare taak ondernomen, om onder 
den titel: Het Boek der Toekomst, bij 
de heeren Kemink . en Zoon eene toelich
ting uit te geven voor de gemeente des 
Heeren van de Openbaring van Johannes. 

De eerste aflevering, welke de ver
klaring bevat van hoofdstuk 1 : 1 tot 
2 : 17, belooft iets. goeds De keurige 
stijl, de ernstige toon, de gezonde op
vatting, de duidelijke uitlegging, de 
stichtelijke toepassing boeien den lezer 
van het begin lot hét eind en doen hem 
verlangend naar de volgende afleveringen 
uitzien. De verklaring van de brieven 
aan de zeven gemeenten van Klein -
Azië, waarop het in deze eerste hoofd
stukken vooral aankomt, heeft over het 
algemeen onze instemming. Dr. Gun
ning verstaat daaronder terecht niet 
zeven elkaar opvolgende tijdperken der 
kerk- of wereldgeschiedenis, doch is van 
oordeel, dat de brieven wel allereerst 
gericht zijn aan de, met name genoemde 
Klein-Aziatische gemeenten, maar aan 
voorts voor de gansche kerk van alle 
eeuwen van kracht zijn, wijl de zeven 
gemeenten de gansche Christenheid op 
aarde vertegenwoordigen, in al haar sa
menstellende, veranderende, opkomende 
en weer vergaande Jcerken of gemeenten. 

Instemming met de hoofdzaak sluit 
echter eene andere. zienswijze in bijzon
derheden niet uit. De verklaring van de 
aanvangswoorden : de openbaring van 
Jezus Christus — door: Jezus Christus 
onthuld, komt ons onjuist voor, wijl de 
tweede naamval hier ongetwijfeld een 
genitivus subjectivüs is. De tweeërlei 
komst van Christus, waarvan op bl. 19 
sprake is, ééne in de stilte ter opne
ming van de geloovigen en ééne ten 
oordeel, is aan ernstige bedenking onder
hevig. De uitlegging van den dag des 
Heeren in hoofdst. 1:10 door den dag 
van Jezus' verschijning verdient de 
voorkeur niet boven die, welke er den 
rustdag onder vèrétaat, al komt deze 
ook aan den geachten Schrijver in dezen 
samenhang bijkans oneerbiedig en be
lachelijk voor. De nederdaling van Chris
tus in den Hades, om daar zijne over
winning te verkondigen en de vromen 
van den ouden dag te verlossen, bl. 38, 
89, dunkt ons in'strijd met de! Schrift 
en met de analogie des geloofs. En 
zoo komt er zeker hier en daar nog 
iets meer voor, dat bedenking uitlokken 
kan. 

Maar bij de uitlegging van eenig Bij-
belooek, en vooral bij die van de Open
baring, zal dat altijd het geval zijn. En 
het is, bij de hoofdzaak vergeleken, van 
zoo ondergeschikte beteekenis, dat wij 
deze eerste aflevering van harte aan
bevelen en niets terugnemen van den 
lof, dien wij er boven aan toebrachten. 

Natuurlijk beslist deze eerste afleve
ring nog niet voqr het geheel. Eerst 
bij de volgende hoofdstukken komen de 
groote, schier onoverkomelijke moeilijk
heden voor den dag. Dan zal de ge 
achte Uitlegger moëten kiezen tusschen 
de verschillende methodes, die in den 
loop der eeuwen ter verklaring van dit 
boek zijn beproefd. Misschien ware het 
gewenscht geweest*, indien hij vooraf in 
een woord van inleiding daarvan eenige 
rekenschap had gegeven. Te meer omdat 
in de laatste jaren de litterarisch critische 
methode alle andere verdringen wil. 

Weliswaar zegt de Schrijver, dat hij 
•de Openbaring' van Johannes voorde 
gemeente des Heeren toelichten wil. 
Maar dit doel ontslaat niet van de moeite, 
om van de verschijlende methodes van 
uitlegging kennis te nemen en reken
schap te geven. Een goede, practische 
toelichting moet op een wetenschappe
lijke verklaring gegrond zijn. 

Maar deze eerste aflevering bevat zoo
veel Schoons en de naam van den Schrij
ver heeft zulk een goeden klank, dat 
wij niet alleen met belangstelling maar 
ook met vertrouwen het vervolg van 
zijnen arbeid tegemoet zien. 

i Bavinck. 

EGM LlliFGLIJIKE VER
MANING. 

„Geliefden I laat ons elkander liefhebben." 
I JOH. 4 : la. 

Johannes, de evangelist en apostel, 
was een der zonen van Zebedeüs, een 
visscher van Bethsaïda, zijnde eene 
stad in Galilea, aan de zee van dien 
naam gelegen. Hij werd evenals zijn 
broeder Jakobus door den Heere Jezus 
Christus tot apostel geroepen. De 

Heere beminde hem zeer, deed hem 
zijn vertrouweling zijn, en schonk 
hem de eer, voor zijne moeder te 
mogen zorgen, nadat deze Hem had 
zien sterven aan het kruis. 

Hij verliet Judea voor de verwoesting 
van Jeruzalem, en arbeidde vooral in 
Klein-Azië, bijzonder te Efeze. De ge
meenten te Pergamus, Thyatire, Fila-
delfia en Laodicea werden door zijn 
dienst gesticht. 

Tijdens de vervolging door den 
Romeinschen keizer Domitianus, werd 
hij naar het eiland Patmos verbannen, 
alwaar hij de profetische gezichten des 
verheerlijkten Zaligmakers ontving, en 
onder de leiding des Heiligen Geestes 
de Openbaring schreef. Van daar keerde 
hij weder naar Efeze terug, stierf er 
in vrede, in hoogen ouderdom betreurd 
door allen, die den Heere Jezus Christus 
liefhadden. Behalve het Evangelie, be
zitten wij drie Zendbrieven vau hem. 
Den eersten Zendbrief sloegen wij op. 
Men is het er niet over eens, of de 
apostel dezen brief geschreven heeft, 
zeer korten tijd voor de verwoesting 
van Jeruzalem, of in het laatst van 
zijn leven, na den dood der overige 
apostelen. Ketterijen van allerlei aard 
begonnen zich toen reeds te vertoonen. 
Sommigen loochenden, dat Christus 
werkelijk in het vleesch gekomen was, 
en beweerden, dat Hij zich slechts in 
schijn geopenbaard had. 

Krachtdadig wordt deze meening 
door den apostel bestreden, en zijne 
bewijsredenen leggen de heerlijkste in
zichten bloot aangaande den Heiland 
als Zone Gods. Hij wijst op Jezus als 
het eeuwige leven, hetwelk bij den 
Vader was en ons is geopenbaard; als 
Zone Gods; als gezonden tot eenen 
Zaligmaker en tot eene verzoening 
voor onze zonden. 

Van al deze waarheden maakt de 
apostel gebruik, om ons de liefde Gods 
te schetsen, en ons op te wekken, om 
in de liefde te wandelen. Bijzonder 
dringend beveelt hij ons de broederlijke 
liefde aan. Wij vinden voorts eene 
menigte ktnteekenen opgegeven, waar
aan wij ons beproeven kunnen, of wij 
waarlijk Christenen zijn. Een der voor
naamste is de liefde tot de broeders. 
De Heiland zelf sprak eens tot zijne 
jongeren: »Hieraan zullen zij allen 
bekennen, dat gij mijne discipelen zijt, 
zoo gij liefde hebt onder elkander." 
En Johannes, die zoozeer in het onder
wijs zijns Meesters was doorgedrongen, 
die het had verstaan, waarom de Heiland 
van »een nieuw gebod" sprak, als Hij 
tot onderlinge liefde maande, liet onop
houdelijk de prediking hooren : »Kin-
derkens, hebt elkander lief;" en over
tuigd, dat hij zondaar onder de zondaren 
was, evenals allen behoefte had aan 
genade, sloot hij, vermanende, zich-
zelven in: »Geliefden! laat ons elkander 
liefhebben." 

De geloovigen zyn elkanders »mede-
burgers." Zij behooren tot Jezus' gees
telijke maagschap. Zijn leden van iiet 
huisgezin des hemelschen Vaders. Ver
wachten éénen hemel. Behooren tot 
één karavaan, die derwaarts reist, zullen 
er straks voor eeuwig samenleven, — zul
len zij dan hier elkander niet liefhebben ? 
Zij zijn ranken van denzelfden wijn
stok, zullen zij dan niet vereenigd zijn ? 

De liefde is het juweel van Christus' 
bruid. De livrei van den waren Christen. 

Zeker, de liefde is uit het geloof 
geboren, maar het geloof heeft geen 
glans, tenzij het werkt door de liefde. 
De tranen der boetvaardigheid zijn niet 
zuiver, tenzij de liefde haar fontein zij. 

Gelijk de wierook, ofschoon op het 
altaar gelegd, geen reuk verspreidt, 
tenzij door vuur, zoo geurt ook de 
wierook des gebeds slechts voor God, 
zoo zij door het Vuur der liefde is ont
stoken. 

Al de genade-gaven schijnen verduis
terd, zoo de liefde er niet inschijnt. 

De mate der liefde openbaart de ge
zondheid des geloofs, evenals de pols 
die van den welstand des lichaams. 

Van het twisten worden de Christenen 
afgemaarid, tót den strijd worden zij 
geroepen, namelijk tot den st• ijd des 
geloofs. 

En zoo er onder hen van strijd sprake 
zijn mag, dan-slechts van den heiligen 
strijd, wie het meest liefhebben zal. 
Zoo er onder hen sprake zijn mag van 
heerschen, dan vau heerschen door te 
dienen. 

Satan zoekt verdeeldheid te zaaien. 
Hij weet, dat zij een smaad brengt 
over den godsdienst, alsof deze de bron 
van tweedracht ware. 

De verdeeldheid der Christenen be
lemmert de komst van het Godsrijk 
en is alzoo de hoop des duivels. Toen 
de evangelie-prediking te Corinthe 
heerlijke vruchten gedragen had, en 
Satan zich verslagen zag, wist hij niets 
beters te doen dan een twistappel 
onder de Christenen te werpen, waar
door de een zich naar Paulus en de 
ander zich naar Apollos noemde, en 
allen schenen te vergeten, dat Christus 
alles en in allen is. 

Nog eens: »Hieraan zullen zij allen 
bekennen, dat gij mijne discipelen zijt, 

zoo gij liefde hebt onder elkander," 
zei Jezus. Letten wij er op, Hij zei niet: 
zoo gij verbaast door uwe wonderen, 
boeit door uwe redenen, beschaamt door 
uw ijveren ; niet: zoo gij veel van u 
doet spreken, ophef maakt in de wereld, 
of iet3 dergelijks, maar zoo gij liefde 
liebt onder elkander. 

»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben deze vermaning was niet 
overbodig. 

Ach, de jongeren van Jezus waren 
eens aan het twisten. Tusschen Paulus 
en Barnabas ontstond de verbittering. 

Wel heeft Juliaan lasterlijk van de 
Christenen getuigd, dat zij onderling 
leefden als tijgers, de een den ander 
verscheurende. Maar een lang ontslapen 
godgeleerde heeft terecht gevraagd : 
»zullen wij door onze oploopendheid 
en tweedracht deze woorden waarjma-
ken ?" Er bestaat gevaar. Ons hart 
is zoo zondig. Zoo vol zelfzucht. Het 
eigen ik wil op den troon. Epiphanius 
verhaalt van twee belijders des Heeren, 
beiden ter dood veroordeeld, die in de 
gevangenis over een klein verschil zoo 
ver van elkander raakten, dat zij geen 
gemeenschap wilden in denzelfden gods
dienst, waarvoor beiden leden. De sekte
geest tot in den kerker der martelaren ! 
is 't niet afschuwelijk ? 

»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben." 

Geen separatie-zucht, maar dorst naai
de openbaring van de eenheid van 
Christus' kerk ; 

geen uit de hoogte veroordeelen van 
des broeders streven, maar een beoor-
deelen naar den maatstaf der liefde ; 

geen angstig zoeken naar punten 
van verschil, maar blijmoedig erkennen 
van waarin men hartelijk samenstem-
men kan; 

geen kweeken van zelfgenoegzaam
heid in eigen kring, maar eeir dank
baar waardeeren der catholiciteit van 
's Heeren gemeente ; 

geen blootleggen van anderer wonde-
plek, maar een bedekken van eene 
menigte van zonden ; 

geen pogen om, bij schijnbaar gees
telijk arbeiden, in niets dan vleeschelijk 
woelen, eigen zaak voor 's Heeren zaak 
te doen gelden, maar een ootmoedig 
begeeren om 's Heeren zaak tot cle 
onze te maken. 

Zoo, broeders, worde het, worde het 
waarlijk, worde het door 's Heeren 
Geest! 

»Ik zal," zegt Jehova (Jer. 32 : 29) van 
zijn bondvolk, »Ik zal hun eenerlei hart 
en eenerlei weg geven, om Mij te vreezen 
al de dagen, hun ten goede mitsgaders 
hunnen kinderen na hen." 

»Geliefden, laat ons elkander lief
hebben." 

De liefde vergaat nimmermeer. Zij 
gaat mee binnen het voorhangsel. 

Als straks niet meer behoeft geloofd, 
wijl men tot zalig aanschouwen kwam; 
—- niet meer gehoopt, wijl het ge
hoopte heil is verkregen, wordt er vol-
maaktelijk bemind; — bemind, in de 
eerste plaats de Vader van alle barm
hartigheid, — maar dan ook zijne 
kinderen; 

in de eerste plaats de Verlosser 
Van zondaren, — maar dan ook zijne 
verlosten ; 

in de eerste plaats de Geest der 
heiligmaking, — maar dan ook zijne 
geheiligden ; 

in de eerste plaats God Drieëenig, 
— maar dan ook zij, die in de ver
heerlijking zijns Naams hun levenstaak 
en levenszaligheid vonden. 

Notten. 

VOJLKSNOÖWIilï. 

«Wagenborgen." 

De Vereeniging „Tot Christelijke Liefda
digheid" te Wagenborgen (Prov. Groningen) 
mag haren nuttigen arbeid der liefde gemoe-
digd voortzetten en uitbreiden. Het jaar 
'98 was een jubeljaar. Hef. kostelijk boekje 
„Een zilveren jubilé", waarvan op de Synode 
te Groningen voor de leden een ex. is be
schikbaar gesteld, zal de treffende geschie
denis van het ontstaan en den voortgang 
dezes werks in gedachtenis doen blijven. 
Moge het medewerken om in geheel den 
lande de belangstelling in deze Vereeniging 
en haar eigenaardige taak te wekken en te 
versterken; 

Het zestiende verslag, over 1898, is dezer 
dagen verzonden. Wel wat laat, dunkt ons: 
de.Alg. Verg. is reeds 15 Juni jl. gehouden, 
't Is niet alleen voor Synodale Acta, maar 
ook voor verslagen van Vereenigingen zeer 
gewenscht, dat ze zoo spoedig doenlijk, en 
in elk geval spoedig, gedrukt en verzonden 
worden. In dit opzicht moet er onder ons 
nog veel meer verzet komen tegen de sleur 
en jansalie-praktijken. ffMaar gij, wees 
icalcher in alles"; 2 Tim. 4 : 5. Het werk 
des Heeren wil in alles met nauwgezetten 
ijver en fijne „attentie" worden gedaan. Het 
komt echter nog menigmaal achter de „zaken" 
aan. We kennen de verontschuldigingen. 
Doch deze, ook al zijn 't niet allen gezochte 
„vonden", zijn nooit vracht en bewijs van 
een gezond en krachtig gestel, en moeten, 



in' 't belang der goede zaak, overbodig wor-
deti gemaakt. 

In dit verslag vindt ge ook_de Voor
waar den tot de opneming en verpleging 
van lijders in het Gesticht voor Krank
zinnigen [Idioten) „Bethesda" te Wagenbor
gen," en nProspectus en Voorwaarden tot op
neming en verpleging van personen in het 
Huis van Barmhartigheid te Wagenborgen. 
van de Statuten der Vereen, is bier echter 
slechts een uittreksel te vinden. We zouden 
willen vragen : waarom dat ? In een vers'ag 
mogen de Statuten nooit ontbreken; o.a. 
opdat uw verslag ook kunne dienen tot 
kennismaking met de Vereeniging in geheel 
haar zijn en arbeid. 

Art. 1 van die ,/Prospectus en Voorwaar
den" luidt: 

//In het ,/H. v. B." te Wagenborgen wor
den volgens Art. 1 van de Statuten der 
Vereeniging //Tot Chr. Liefdadigheid" in 
't algemeen zoodanige personen verpleegd 
en Christelijk verzorgd, aan wie naar het 
Woord van God barmhartigheid moet worden 
bewezen. 

Opgenomen worden personen van beide 
geslachten en van eiken leeftijd, zonder on
derscheid van godsdienstige gezindten." 

Deze Vereeniging verwacht hare hulp van 
den 1-Ieere, wiens Woord haar richtsnoer is. 
Met Hem zal zij niet beschaamd worden. 

God en Hij alleen het middelpunt van 
den ganschen arbeid der barmhartigheid in 
ons midden. Gods Woord, en dat alleen, de 
bron waaruit te putten valt en waarnaar het 
pad moet worden ingericht door allen, die 
in eenigen dienst in onze Huizen arbeiden. 

En ook hierin gaf het afgeloopen jaar 
veel liefs en schoons te aanschouwen. Gaarne 
geven we hier van onze Vaders en Moeders, 
van onze Verplegers en Verpleegsters, van 
allen, die eenige betrekking in onze Ge
stichten bekleeden, het getuigenis, dat zij, 
°ver het geheel genomen, zich met lust en 
toewijding aan de verzorging en leiding der 
patienten hebben gewijd. Zeker, dit maakt 
de taak van den Directeur lichter. Wat zou 
hij ook zonder de trouwe liulpe dergenen, 
die met en onder hem arbeiden ? Het een
parig deelen in den gemeenschappelijken 
arbeid is als een- groote zegen Gods te 
waardeeren, en als een liefelijk gunstbewijs 
van Hem wel waard voor U uit te spreken. 
Kr was samenwerking; er was liefde. In 
't algemeen kende men de plaats, waar men 
stond en bij erkenning van eens ieders 
plaats mijnerzijds erkende men daarnaast de 
plaats, die mij was gegeven. Dat de band 
der toegenegenheid en der liefde trok tus-
schen den Direetuur en de Directrice aan 
den eenen en het verplegend personeel aan 
den anderen kant bleek ook zoo schoon en tref
fend bij den zegen, dien de Heere aan de eer
sten verleende in hun zilveren Huwelijksfeest; 
waarin allen, met de verpleegden in boud, 
zoo verkwikkend en blijde deelden. 

Moge God ons gansche personeel dóór 
Zijn Geest en genade voortdurend bekrach
tigen en steunen, om met opgewektheid iti 
liet aanbevolen werk voort te gaan en te 
blijven arbeiden. Wilt ons samen steeds in 
uwe gebeden gedenken, en alzoo als uit de 
verte met ons medewerken aan de komst 
van het Godsrijk, aan de verheerlijking van 
Gods Naam ! 

Al weder is er behoefte aan uitbreiding. 
Daarvan zegt het verslag : 

Op 1 Januari 1898 waren in onze Huizen 
142 personen geherbergd. Op den laatsten 
December van dat jaar bedroeg dit getal ] 63. 

Er is dus steeds gestadige vooruitgang. 
Toch is het waar wat Vonder den Amster-
damschen weezen in den mond lei: 

Wij groeien vast In tal en last, 
Ons tweede Vaders klagen, 
Ai, ga niet voort, 
Door deze poort, 
Of help een luttel dragen. — 

Wij nemen dit van onzen Joost over, 
— de vraag om opname gaat ver boven 
onze ruimte. Komt de dood een plaats 
onder ons ledig maken, dan wordt die dade
lijk weer aangevuld. Er staan altijd aan
vragen genoeg op de nominatie, om uit de 
ingekomen tientallen eene keuze te doen. 

Och, ik deed met de Amsterdamsche weezen 
in de laatste verslagen niets dan klagen. 
Telkens en telkens weder slaanxwe op het
zelfde aanbeeld, totdat er misschien een of 
meerderen dit zoo begint te verdrieten, dat 
liet Bestuur gelden genoeg beschikbaar heeft 
om een nieuw Huis, een Salem b.v. op onze 
terreinen te doen verrijzen. We zullen net 
zoo lang vragen en kloppen en de woorden 
in tal en last doen groeien tot er eindelijk . . . 

wijzen U met boogen ernst op de 
groote behoefte aan uitbreiding van ons werk. 
V e zul,en het rusteloos al onzen belangstel
lenden /rienden en vriendinnen voorleggen 
en — ®°d vragen, dat Hij ons ook verder 
doe wassen in dit land. „Een luttel helpen 
dragen" zullen velen wel willen. Dat ge-
looven we vast. 

Onze Huizen zijn vol. M. V. zegt het 
voort en zegt er bij, dat Salem moet ge
bouwd, hoe eer hoe beter. 

163 verpleegden op 31 Dec. '98. Er 
kwamen er in dit jaar 39 bij, en 17 ver
lieten er ons. Een zestal werd ons door 
den dood ontnomen. Wanneer we nagaan, 
hoe zwak, en laat mij zeggen, vaak versleten 
het gestel is van menigeen, met hoeveel 
kwalen en krankheden sommigen zijn bezocht, 
dan is dat op zulk een groote bevolking 
zeker een zeer klein getal. 

Onder dit zestal waren 2 idioten, waar
van één aan tuberculose in handgewricht 
leed, en de ander behoorde tot een drietal 
zusters, die voor eenige jaren hier werden 
opgenomen. De eene stierf voor ruim een 
jaar. Nu volgde de tweede. De derde, een 
ruim V O-jarige, wordt nog altijd in het pavil
joen verpleegd. 

Van de vier overige overledenen werden ' 
3 jn het Mannen- en 2 in het Vrouwenhuis 
verpleegd. 

Wel eindigt deze eeuw in velerlei leed 
en smart. Naast de paleizen en de krotten der 
zonden van de /,ijdelheidskermis", van dronken
schap en ontucht; naast verbeterhuizen en ge
vangenissen ; trots toeneming van allerlei 
scholen en steeds stijgenden zelfroem der 
wetenschap ; wordt het geroep steeds grooter 
en luider en algemeen : breidt uit de Huizen 
voor kranken, idioten, krankzinnigen. Een 
stem van den God der gansche aarde, den God 
des rechts en des genchts, tot de volken. 
Moge zij worden gehoord en verstaan ! 

Daartegenover — hoe heerlijk is het, in 
den Naam van den Vader aller barmhartig
heid te mogen medearbeiden in het werk 
der vertroostende en reddende liefde. Dat 
voorrecht is het deel van allen die kenni3 
hebben aan de genade Gods in Jezus Chris
tus, het heilig Offerlam, door den Heiligen 
Geest. 

Broeders en zusters, laten wij dan ook in 
dezen arbeid niet vertragen, maar bidden 
wij om daarin meer en overvloedig te wor
den, tot Gods eere en tot zegen der lijdende 
medemenschen en medechristenen. 

En hebbe ook //Wagenborgen" een ruime 
plaats in ons hart. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
De staat van zaken in Zuid-Afrika heelt 

in de jongste week een beteekenende ver
andering ondergaan. Na verleden week 
vermeld te hebben van de gelukkige operaties 
der Burgers bij de Tugela en Colesberg, ein
digden wij onze beschrijving, in verband 
met het oprukken van Roberts naar de Mod-
derrivier bij Kiniberley, met te zeggen: daar 
ligt voorshands het zwaartepunt ! Roberts toch 
beging niet, al had hij ook een 25000 bij 
zich, andermaal de dwaasheid om Cronje' in 
't front aan te tasten en zich 't hoofd te ver
brijzelen tegen diens haast onneembare 
positiën. Neen, door beleidvol brigade na 
brigade, met een 4000 man cavalerie ouder 
French voorop, langs een grooten omweg 
Oostelijk, snel op te doen marcheeren, b eef 
hij buiten het bereik van Cronjé, hield hij 
zijn brigades in onderling verband met elkaar 
als een lange schakel, en kon French eens
klaps tusschen de belegeringstroepjes der 
Burgers — die versterkingen naar Colesberg 
hadden gezonden — door, Donderdagavond in 
Kiniberley verschijnen, terwijl de andere briga
des Cronjé's gemeenschap met Bloemfontein 
zochten af te breken. Door deze stoute tocht, 
die zonder groote verliezen voor de Engel-
schen gelukte, waren de Burgers verrast, 
hunne verdedigingsplannen verijdeld en Cron
jé's troepen, Wilden zij stiaks niet in een 
dorre streek van honger en dorst omkomen — 
genoodzaakt het beleg van Kimberley op te 
breken en een uitweg deels naar 't -N oorden, 
deels in 'tOosten te zoeken. Eu waarlijk 
dit gelukte, onder Gods zegen, meesterlijk, 
en 't bleek, dat Cronjé inderdaad een niet 
minder groot generaal in tegenspoed dan in 
voorspoed is. Ofschoon zeer overladen met 
gepak en niet weinig belemmerd door een 
500-tal wagens, ook met kanonnen beladen, 
wist hij zich met 6000 a 8000 man door de 
zandvlakte en tusschen de vijanden door 
naar Bloemfontein heen te worstelen op een 
wijze, die groote bewondering afdwingt. 
Immer langs de kronkelende Modderrivièr 
zich wendend en telkens, door kopjes en 
bosschen te bezetten, zijn hoelang zoo meer 
door groote vermoeidheid der trekossen 
tragelijk voortgaande legertros te beschermen 
tegen deii aaudringenden vijand, die hem met 
alle macht zocht vast te houden, ontkwam hij 
met zijn korps Zondag bij Klipdrift — waar 
hooger kopjes zijn positiën sterker maakten — 
over de Modderrivier, zonder verlies van zijn 
geschut, bijna zonder verlies van manschap
pen' en slechts met telkens prijsgeven van 
enkele wagens met voorraad, die niet meer 
voort konden door vermoeidheid der dieren, 
tot een 100-tal toe, en plaatste hij zich bij tijds 
tusschen Roberts en Bloemfontein in. In-
tusschen was aan dezen bij de Rietrivier, aan 
Cronjé's linkerzijde, een zeer groot konvooi 
ontnomen van 3 a 4 duizend stuks vee, een 
groot aantal wagens met levensmiddelen en 
manschappen, en wel door de Vrijstaters onder 
Delarey (ijlings door Cronjé opontboden), 
die nu deels Roberts gemeenschap bedreigt, 
deels Cronjé's linkerflank beschermt, en alzoo 
met dezen aan Roberts een krachtig halt! 
toeroept, dat, naarmate de versterkingen toe
vloeien van Transvalere en Vrijstaters, hem 
verhinderen zullen weinig meer te vermogen. 
Het ander deel van Cronjé's troepen, dat 
Kimberley belegerde, is Noordwaarts uitge
weken eu na bij Dronfield, ten Noorden van 
Kimberley, zich dapper verdedigd te hebben 
om den aftocht van kanonnen en bagage te 
verzekeren, er met verlies van slechts éen 12 
ponder afgekomen. Vermoedelijk zal deze troep 
zich wel Noord-Oostelijk aan Cronjé's rechter
vleugel aansluiten en met dezen een cirkel 
van troepen vormen, die der Engelschen 
voortgang naar Mafeking en Bloemfontein 
verhinderen zal. 

Doch hoe goed een en ander ook afliep, te 
ontkennen valt het niet, dat het voor de Burgers 
een zware beproeving is, die hunnen misschien 
wel eeu weinig te veel geprikkelden moed, 
heilzaam temperen zal. Toch gelooveu A ij 
niet aan ontmoediging bij heil; Elandslaagte 
en Meijer's terugtrekken bij Dundee leidden 
tot Yul's neerlaag en Withe's belegering 
in Ladysmith. *) 

Toch moge Let volk des Heeren wel 

*) Zoo even, Dondagmorgen, komen 
reeds de berichten, dat de Burgers Generaal 
Roberts een zware neerlaag hebben toege
bracht. Generaals sneuvelden en Roberts 
verliezen waren groot. 

ernstig bidden voor de vr'enden in Z.-Afrika, 
want ook bij de Tugela gaat het hun niet 
alsvoren. Nu op hun rechtervleugel, Oost
waarts van Colenso en ten Zuiden van de 
Tugela, andermaal door Buller herhaaldelijk 
aangegrepen en met granaten overstort, hebben 
zij na Zondag den Hlangwanaberg prijsgegeven, 
en zijn zij over de Tugela teruggetrokken 
zonder ernstig verlies aan manschappen. 
Vermoedelijk zal Buller nu pogen daar over 
de Tugela te komen ; en'ofschoon zijn kans is 
verbeterd, wacht hem toch aan den Noordkant 
een ontzettend verzet, indien namelijk Joubert 
niet te veel manschappen liet vertrekken tot 
hulp van Cronjé. Want dat dit mede aan
leiding gaf tot het spoedig ontruimen van 
dien berg en den zuidelijken oever, staat bij 
ons vast. — Het gerucht als zou Ladysmith-
1111 ontzet zijn, is niet nader bevestigd. 

Ten Zuiden van den Vrijstaat is natuurlijk 
nu ook de voortgang der Burgers eenigszins 
tot staan gekomen, door 't afstaan van hulp 
aan Cronjé. 

Toch gaan zij ook daar nog vooruit. Wij 
blijven nog vol goeden moed ! 

NOORDTZIJ. 

Buiteniandsche Kerken. 
Eene spanning tusschen de Chiesa Evan-

gelica Italiana en de TVialdenzen;, gemeenten 
in Italië. Tusschen deze beide kerken, die 
geruimen tijd iu den evangelisatie-arbeid 
samenwerkten, zijn mógelijkheden gerezen, 
die deze samenwerking dreigden te vernie
tigen. De Gustaaf-Adolf-Vereeniging en de 
Evangelische Bond in Düitschland, die deze 
kerken steunen, hébben pogingen aange
wend om de verdeeldheid te doen ophouden. 
Aan den vertegenwoordiger van den Evan-
gelischen Bond, den predikant Zanleck te 
Breinen schijnt dit gelukt te zijn. Hij is 
er ten minste iu geslaagd, dat op de 
jaarvergadering van de Chiesa Evangelica 
Italiana de drie door hem ontworpene 
punten tot samenwerking zijn aangenomen. 
Men hoopt, dat zij ook door de Waldenzen 
zullen aangenomen worden. 

Deze punten zijn : 1. De predikanten, 
evangelisten, collectanten enz. van beide 
kerken worden door hunne comité's verplicht, 
zich van alle polemiek, met woord of pen 
tegen de andere kerk zoowel in als buiten 
Italië te onthouden ; verschilpunten, die tot 

1 conflicten aanleiding kunnen geven, aan 
hun eigen comité te Onderwerpen, dat zich 
met de andere kerk daarover zal trachten 
te verstaan. 2. De door beide kerken 
naar Düitschland uit te zenden collectanten 
zullen wederzijds den tijd en de route van 
hun reis zoo met elkander regelen, dat 
tusschen het bezoek van den vertegen
woordiger van de eene kerk en dat van 
dien der andere kerk één of anderhalf 
jaar verloopen.' 3. Is iu eenig geval eene 
overeenstemming tusschen beide kerken 
niet te verkrijgen, dan sial de zaak aan een 
Duitsch scheidsgerecht onderworpen worden, 
dat zoo mogelijk bestaan zal uit een verte
genwoordiger van den Evangelischen Opper-
kerkeraad te Berlijn, Vfpi de Gustaaf-Adolf-
Vereeniging en van den Evangelischen Bond. 

Oneenigheid tusschen deze beide Pro'.es-
tantsche kerken werkt natuurlijk schadelijk 
op baar werk ; is eenheid overal noodig, 
vooral in eeu overwegend Roomsch land 
als Italië. Daar voörÜd is samenwerking 
noodig en ook zullen de Roomschen, die 
verdeeldheid Ontdekkend, niet nalaten er 
gebruik van te. maken, om het evange
lisatie-werk afbreuk te doen. 

Er wordt niet bij gemeld, waardoor de 
spanning ontstaan is en waarover het verschil 
loopt ; is . het over leerstukken, dan zal 
het scheidsgerecht in Düitschland zeker 
moeielijk de eenheid kunnen herstellen of 
bestendigen. Maar ook als de oneenigheid 
hare oorzaak heeft in andere verschillen, 
zal het niet gemakkelijk gaan van uit 
Düitschland de eenheid te bewerken. 

Daarvoor is bewijs in den toestand van 
de gemeente der Duitsche Protestanten in 
Rome. Deze gemeente zou eene nieuwe 
kerk bouwen. Daarvoor is reeds eene groote 
som gelds in Düitschland verzameld. De 
Oppevkerkeraad te Berlijn en de Pruisische 
Synode hebben de noodzakelijkheid van 
dien kerkbouw uitgesproken, maar een 
deel der gemeente deelt dit gevoelen 
niet. Men vreest, dat daardoor eene scheu
ring zal ontstaan en er eene vrije Duitsche 
gemeente gesticht zal worden, die noch vau 
den Oberkirchenrath jn Berlijn noch van 
de Pruisische Synode afhankelijk zal zijn. 

Een vrouwenbond in de Anglikaansche kerk. 
De tegenstand tegen het ritualisme en dus 
tegen de Romauiseerende partij in de 
Engelsche staatskerk blijft vöortvverken. Om 
het gevaar, dat voor die kerk door de 
ritualistische beweging dreigt, zoo . mogelijk 
af te wenden, heeft ..zich onlangs,. ;een: 
vrouwenbond gevormd, die zich noemt 
„Vrouwenbond ter verdediging van het Gere
formeerd geloof in de Engelsche kerk." De 
Bond zoekt de medewerking vau de vrouwen, 
om bet toenemen van het ritualisme tegen 
té gaan. Hij heeft daartoe de vrouwen 
opgeroepen om aan den strijd deel te nemen. 

In dien oproepingsbrief wordt o.a. gezegd: 
„Aan het behouden van den onschatbaren 
zegen der Reformatie hebben de vrouwen 
een even groot belang als de mannen ; zij 
hebben ook denzelfden plicht om met alle 
kracht den wassenden vloed der Romani-
seerende beweging tegen te staan en weder
invoering van de Roomsche mis, van den 
biechtstoel en van andere door de Refor
matoren verworpene dwalingen af te weren. 
Ons geldt alleen de godsdienstige zijde 
der opgeworpen vraagstukken, en de taak 
om door middel van opvoeding en onderwijs 
de overtuiging te verbreiden, welke gevaren 
ons dreigen, wanneer wij de oorspronkelijke 
waarheden des Christendoms prijs geven. 
Um dit te doeri behoeven wij ons niet door 
een enghartigen geest te laten leiden ; wij 
wenden ons daarom tot allen, die in den 
godsdienst schoonheid en orde weten te 
waardeeren en het middeleeuwsch systeem 
van het pausdom en van de uitwendige 

zaken verwerpen. De grondslag, waarop wij 
staan is de zuivere leer van Gods Woord." 

Aan het hoofd vau dezen Bond staat 
Lady Wimborne, en genoemde brief is 
onderteekend door vrouwen uit de hoogste 
standen, hertoginnen en gravinnen. Of het 
ritualisme gestuit zal worden, nu de vrouwen 
zich in den strijd mengen, moet de tijd 
leeren, maar het optreden vau deze vrouwen 
is wel een bewijs, dat de ernst van den 
toestand wordt ingezien en er werkelijk gevaar 
dreigt om onder bet juk var: Rome gebracht 
te worden. Hoe ver de ritualisten gaan en 
hoe noodig het is hen met alle macht te 
bestrijden, bewijze de volgende mededeeling. 

De bisschop van Winchester heeft in zijn 
diocese in sterke woorden een boekje veroor
deeld, dat eenige ernstige wenken gaf voor 
eene rechte viering van het 11. Avondmaal. 
Men staat verbaasd over hetgeen deze 
bisschop daartegenover plaatst en voor het 
gebruik des Avondsmaals in acht genomen 
moet worden. Hij zegt, dat men 's avonds 
te voren den mond wasschen moet, want 
doet men dit aan den morgen van den 
dag der avondmaalsviering dan kon men 
licht een droppel water doorslikken en 
daarmede zou het vasten geschonden zijn. 
Gebruikt men het H. Avondmaal, nadat 
men het vasten geschonden heeft, dan 
onteert men Jezus. Dat is een zoude tegen 
den H. Geest, wanneer het met bewustheid 
geschiedt, en een doodzonde, als het tegen 
beter weten gedaan wordt. 

Hieruit zien wij, tot welk een geeste-
loozen vormendienst bet ritualisme brengt, 
en wat er van een kerk te wachten is, 
wier voorgangers zoo iets voorschrijven. 

SCHOLTEN. 

Den 28 October 1.1. stierf te Elberfeld 
op 69-jarigeu leeftijd de superintendent Karl 
Krummacher. Dit verlies is groot voor 
de „Refortnirte" gemeente te Elberfeld, 
waar bij 36 jaren arbeidde, terwijl hij de 
deken was van de acht dienende leeraren 
dier gemeente. Hij was beroemd om zijn 
welsprekendheid en verscheidene werken. 

Volgens de statistiek, welke uitgegeven. 
is door het Joodsche Instituut te Berlijn ; 
telt men tegenwoordig 560000 Israëlieten 
in Düitschland Dat is zes a zeven maal. 
meer dan in Frankrijk. 

I11 Londen had een der lichtzinnigste 
jongelingen, Ralpli News, een zeer groot 
vermogen door gebracht. In levenszatheid 
en matheid, nu bij alles kwijt was, terwijl 
hij niet werken kon en te bedelen zich 
schaamde, — besloot hij, de stem des 
Boozen op te volgen, en zich van kant te 
maken, door in 't water te springen. Fleet-
straat door loopende, om den Theems op te 
zoeken, hoorde hij eeu welluidend gezang 
uit de St Duiistan-kerk. Hoewel hij te 
onverschillig was om den beroemden Romaine 
te hooren, ging hij toch de kerk in. Juist 
las de prediker zijn tekst voor: „Doe u 
zelveii geen kwaad." Toen hij deze woorden 
boorde, meende hij, dat de spreker van 
hem afwist, en zijne plannen kende. Hij 
beefde van ouder tot boven. Hij bleef 
echter aandachtig luisteren ; en van een 
zelfmoordenaar werd hij een zelfbeschul-
diger en zelfkenner, en.de wanhoop verwis
selde iu de hoop eens Christens op zijn 
Verlosser. Weldra vatte hij ook werk bij 
de hand, werd koetsier bij een rijk heer 
eu leefde verder voor zijn Heiland. 

Zeker rijk reeder vernam, dat twee zijner 
schepen omgekomen waren, het eene was 
gestrand, bet andere gezonken. Men dacht, 
dat dit vei lies wel terstond van invloed 
zou zijn op zijne giften voor het zendings
werk. Doch zoodra hij het bericht van dat 
verlies ontvangen had, gaf hij eene groote 
som gelds aan de zending onder de Heide
nen, zeggende : „Dat verlies herinnert mij 
dat, als ik geen haast maak om iets goeds 
met mijn vermogen tot stand te brengen, 
de Heere mij mijn rijkdom weêr kan 
verminderen, ja geheel wegnemen." 

De gouverneur van West-Virginië, de 
heer Atkinson, vaardigde de volgende procla
matie uit. „In overeenstemming met een 
aloud gebruik, dat waard is in alle beschaafde 
landen nagevolgd te worden, zonder ik bij 
dezen Donderdag, 30 Nov. 1899, af als 
een dag vau dankzegging, lof en gebed 
tot den Almaclitigen God voor zijne barm
hartigheid en goedheid jegens het volk 
van onzen Staat en van ons land. En ik 
verzoek, dat deze dag als zoodanig waarge
nomen worde; dat men alle beroepsbe
zigheden stake en in de heiligdommen 
saamkotne, opdat God verheerlijkt moge 
worden voor de overvloedige zegeningen, 
welke'Hij aaii al ons volk heeft bewezen. 
Het is goed, dat men den Heere love en 
uwen Naam, psalmzinge, o, Allerhoogste! 
Ps. 92 : 1." En hierop volgen nog dertien 
andere God-lovendè Bijbelteksten. 

In Groot-Britannië en Ierland nemen de 
Christelijke vereenigingen onder de soldaten 
zeer toe. IL> 1893 bestonden er nog slechts 
3 afdeelingen in Ierland. Thans zijn er 
234 met 3277 leden iu bet geheele Britsche 
leger in Europa, Iudië, Zuid-Afrika en zelts 
onder de Neger-regimenten van St Heltna 
en Sierra-Leona. Reeds 3 maal hadden er 
Jaarvereenigingen plaats, die den laatsteit-
tijd door 350 afgevaardigden van officieren 
tot soldaten bijgewoond werden. In het 
kamp van Aldershot mochten de soldaten 
in een lokaal van het leger vergaderen. 

t-

Gcref, Schoolonderwijs. 
De kwitanties zijn weer aan de respec

tieve Correspondenten verzonden. 
| Mogen wij de broeders vriendelijk ver

zoeken, met de inning en verzending der 
gelden — aan hunnen Sub-penningmeester — 

1 wat haast te maken. 

Op onze Bestuursvergadering in April 
moet de begrooting opgemaakt worden voor 
het volgend boekjaar, eu zullen de toezeg
gingen van subsidiën aan onze financieel 
zwakke scholen zich regelen naar de ontvan-
gene gelden. Hoe meer dan onze drie 
Sub-penningmeesters ontvangen hebben, des 
te milder kunnen wij zijn in het toezeggen 
van subsidie. En er zijn nog vele scholen, 
die groote behoefte hebben aan eenigen steun. 

De „giften ineens" vloeien dit jaar niet 
ruim. Met des te meer dank geven wij kennis 
van de milde gift van f25, ontvangen 
van den Hoogwelgeb. Gestr. heer Jhr. Mr. 
O. Q. van Swinderen te Groningen. 

Wij hopen niet, dat dit jaar alle extra 
gaven naar Z.-Afrika zijn verzonden. De 
sympathie voor „de Boeren" was zeer 
natuurlijk en geweuscht ook. God geve 
hun verder voorspoed en de liefdegaven, 
ook uit ons land, lenigen hunne smarten! 
Dit behoeft echter geen reden te zijn, onze 
Vereeniging geheel te vergeten. 

Met aanbeveling en broedergroeten, 
T. Bos, Penningmeester. 

Gereloruieerd Traktaat
genootschap 

„FILIPI'HS." 

Aan 
alle belangstellenden in het heil van den soldaat! 

Door de goede hand onzes Gods is het ons 
weer vergund u in enkele trekken mede te 
deelen, hoe het met de verspreiding van Scheur
kalenders onder land- en zeemacht is gegaan. 

En dan is het allereerst ons een behoefte 
des harten om het openlijk uit te spreken, 
dat de Heere ook in het afgeloopen jaar in 
ruime mate ons zijn onverdiende gunst heeft 
betoond. Nauwelijks toch was het Jaar
verslag verspreid, of wij ontvingen niet 
alleen, gelijk ons reeds sinds jaren te beurt 
was gevallen, een zeer vereerend en waar-
deerend schrijven van HARE MAJESTEIT DE KO-
NINGIN-Moeder ; maar ook HAKE MAJESTEIT-
zelve deed al dadelijk in haar eerste regee-
ringsjaar zulk een schrijven ons toekomen. En 
niet alleen dit; maar beide Vorstinnen 
verrasten ons ieder met vijfentwintig gulden ; 
waarvoor we ook langs dezen weg, onzen 
hartelijker! dank betuigen. 

Moge het den Koning der Koningen 
behagen beide Majesteiten nog lang voor 
elkander en voor Neerlands volk te sparen en 
Hoogstdezelven te verwaardigen om aan alles, 
wat goed en liefelijk is, rijken steun te bieden! 

Voorts vloeiden, als naar gewoonte den 
eenen tijd meer den anderen wat minder, 
groote en kleine bijdragen uit allerlei rangen 
en standen ons toe. Inzonderheid toonden 
tal van Jongelings- Jongedochters- en andere 
vereenigingen in ruime mate hare belang
stelling ; ware dat goede voorbeeld door 
allen, die een circulaire hebben ontvangen, 
gevolgd, onze ontvangsten zouden zeker 
tweemaal zoo groet zijn geweest. 

Ook sommige soldaten en marechaussee's 
zonden als blijk van erkentelijkheid een gave 
ons toe; soms begeleid door een zeer hartelijk 
schrijven, hetwelk we op grooten prijs stellen. 

Evenzeer moet gewaardeerd worden de 
ijver, die sommige Broeders en Zusters 
betoonen in het verspreiden der Kalenders, 
alsmede in het inzamelen van liefdegaven, 
hetwelk dikwerf met 0 zooveel toewijding 
en opoffering wordt gedaan ; terwijl anderen 
Kalenders bij particulieren verkoopen, om 
de winst in onze kas te laten vloeien. 

En zoo is het, mede door hulp van vele 
anderen, geschied, dat we in het jaai 
1899 hebben ontvangen de som van 
f26.0,12^ ; d. i. nog f7,851/!, meer dan 
verleden jaar; hetwelk te meer beteekent, 
omdat de aanzienlijke gift a f50,00 uit 
Rotterdam, die we zoo menig jaar hadden 
ontvangen, dezen keer niet is gezonden; 
iets wat ous natuurlijk zeer leed doet; 
maar waarover we niet mogen murmu-
reeren ; de onbekende gever was en is 
ons niets verplicht, en heeft aanspraak op 
onzen onvcorwaardelijken dank. 

De uitgaven bedroegen f21,55; zoodat 
voor f 238,57 V2 aan Kalenders kon worden 
verspreid. Zoo min als in vorige jaren 
heeft „Fiiippus" ook nu niet heel nauw 
gerekend ; zoodat er 1313 stuks werden 
verzonden en wel naar Amersfoort, Assen, 
Amsterdam, Arnhem, Bergen-op-Zoom, 's Bosch, 
Breda, Brielle, Bronb<ek, Delft, Deventer, 
Doesburg, Dordrecht, Geertruidenberg, Gorin-
chem , Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, 
Haai tem, Harderwijk, Den Helder, Helle-
voetsluis, Hoorn, Kampen, Leeuwarden, Leiden, 
Middelburg, Haarden, Nijmegen, Oldebroek, 
Botterdam., Schoonhoven, Utrecht, Venloo, 
Vlissingen, Zutfen en Zwolle. 

Tevens hebben we aan iedere Brigade der 
Koninklijke Marechaussee, weer 3 exem
plaren doen toekomen, en wel naar de 
stations te Almeloo, Ambt-Vottenhove, Apel
doorn, Arnhem, Assen, Axel, Bergen-op-Zoom, 
's-Bosc/t, Boxmeer, Boxtel, Breda, Buitenpost, 
Deventer, Doetinchem, Dokkum, Dwingeloo, 
Enschedé, Groningen, Hardenberg, Heerenveen, 
Heeze, Helmond, Hengeloo, Heusden, Hooge-
veen, Leeuwarden, Meppel, Moerdijk, Neede, 
Oirschot, Oldenzaal, Ootmarsum, Roermond, 
Stadskanaal, Steenwij k, Tilburg, Uithuizen, 
Valkevstsaard, Veenwouden, Venloo, Wage-
ningen, TT' illemstad, Winschoten, Winterswijk, 
Witmarsum, TVolvega, TVoudrichem, TVijhe, 
Zevenaar, Zundert, Zutfen en Zicolle. 

Natuurlijk kregen BATAVIA, MAOELANG eu 
SOERABAJA ook weer hun deel en konden 
we tot onze groote blijdschap thans ook weer 
een 50 Expl. naar WEST-INDIK zenden; 
omdat we vau zeer geachte zijde op iemand 
in Paramaribo werden gewezen, die, op 
ons vriendelijk verzoek, zich wel met de 
verspreiding heeft willen belasten. 

Dat al die uitgestrooide zaadkorrelen door 
den dauw des Heiligen Geestes vruchtbaar 
gemaakt, en alzoo ten rijken zegen gesteld 
mogen worden ! 

Ten slotte onzen hartelijken dank allen, 
die stoffelijk of zedelijk ons in den arbeid 
hebben gesteund ; met den ïnnigen weusch, 
dat om des Heeren Christus wil op al die 



bekers koud waters het loon der genade 
in ruime mate mag worden genoten. 

Namens het Gereformeerd Traktaat
genootschap n Filippns''. 

E. KROP VELD, Predikant. 
Waddingsveen, Febr. 1900. 

Alweder ontviel aan de Gereformeerde 
kerken een harer predikanten. Ben 12 Febru
ari overleed na een kortstondig lijden de 
oudste Leeraar der kerk te Harderwijk, 
Ds. J. van Mantgem. 

In 1835 geboren, verliet de overledene 
op meer dan 30-jarigen leeftijd eene gezette 
zaak te Amsterdam, om zich aan den dienst 
des Evangelies in de Cbrist. Geref. kerk 
over te geven en studeerde aan de Tlieol. 
te Kampen. Hij werd, na in 1872 door 
het Curatorium beroepbaar verklaard te zijn, 
eerst predikant te Beilen, in 1873 te 
Katendrecht en in 1883 te Harderwijk. Ds. 
van Mantgem ging steeds betrekkelijk stil 
zijnen weg en betoonde als een man van 
een vreedzaam karakter ook zijn streven 
naar eenheid, dat in 1898 door de samen
smelting der beide Gereformeerde kerken 
te Harderwijk bekroond werd en de veree-
niging aldaar bevestigde. Mogen weduwe 
en familie en gemeente zich troosten rr.et 
de beloften Gods en de wetenschap, dat 
zijn werk niet ijdel was in den Heere. 

Aan de Theol. School werd met goed 
gevolg het Semi-candidaats-examen afgelegd 
door den heer G. Dijkema. 

Gereformeerd Traktaatgenootschap „Filippus." 
De e.v. Bestuursvergadering wordt D. V. 

gehouden DONDERDAG 15 MAART 1900. 
Stukken voor deze vergadering worden 

vóór 14 Maart ingewacht bij 
den Secretaris, 

J. TER BORG. 
Wolvega, 19 Febr. 1900. 

I n g e z o n d e n .  
militaire ESieust.  

Voor Ouders en Kerkeraden. 
Begin Maart zullen weder vele jonge

lingen uit onze kerken de ouderlijke 
woning en de plaatselijke kerk verlaten tot 
vervulling van hun militieplicht. 

Zullen nu de kerkeraden in de garnizoens
plaatsen üe aankomende miliciens kunnen 
leiden tot de kerk en de catechisatie, als
ook tot het Tehuis voor Militairen, dan 
moet hun opgave verstrekt worden van de 
namen der nieuwe miliciens en de plaats 
hunner herkomst. 

Reeds 12 Maart kunnen de ouders van 
hunne vertrokken zonen bericht hebben, in 
welke garnizoensplaats zij zijn gekomen en 
bij welk wapen, enz. zij zijn ingedeeld. 

Wordt dit aanstonds door de ouders aan 
hunne kerkeraden medegedeeld, dan kunnen 
onze kerkeraden zorgen, dat vóór den 15en 
Maart, wat zeer noodig is, de dienaren 
des Woords in de garnizoensplaatsen de 
namen hebben der nieuwe milicieus. 

Ontvangen zij die namen niet, dan is het 
niet mogelijk te weten te komen, wie van die 
honderden miliciens tot onze kerken behooren. 

En daarom, dat ook nu de ouders en 
kerkeraden hunne roeping in dezen ver
staan, en dat veel worde gedaan in de 
garnizoensplaatsen voor onze zonen in mili
tairen dienst, Gode tot eer, hun tot heil, 
ouders en kerkeraden tot blijdschap. 

A. M. DONNER. 
Amersfoort, 19 Febr. 1900. 

De Redactie vestigt de aandacht op dit 
woord van Ds. Donner en dringt met hem zeer 
op deze zaak bij ouders en kerkeraden aan. 

ADVERTENT1KN. 
Heden werd ons door Gods goedheid 

een welgeschapen XOOW geboren. 
BENNE FOLK ERTS. 
VVOBTJE FOLKERTfc'— 

DlJKSTltA. 
M A XWELL - CITY , (N oord-Amerixa,) 

29 Jan. 1900. 

J3oor dezen betuigen wij aan allen, 
die ODS hunne deelneming deden blijken 
in het smartelijk verlies van onzen 
Zoon,  onzen  har te l i jken  dank. 

M. ROOSEBOOM, 
V. D M. 

B. J. ROOSEBOOM— 
SCHOKMAKELLS. 

OOSTEREND, (Texel,) 
19 Febi. 1900. 

V oor de zoo overvloedig ontvangen 
bewijzen van deelneming bij het over
lijden van Ds. A. VAN SCHKLVEN, Em. 
pred. te Wageningen, betuigt de Fa
milie VAN SCHELVEN haren hartelijkeu 
dauk. 

21 Febuari 1900. 

Door dez°n deelen wij mede 
aan Familie, Vrienden en Be
kenden, dat liet den Heere 
behaagd heeft, één onzer lieve 
kinderen, 

ANIMA, 
ons te ontnemen, nog maar 
pas twee jaren oud 

A. VERBURG, 
V. D. M. 

L. VELIBURG — 
VEGTER. 

HOI/WERD, 
1G Febr 1900. 

wamÊÊÊÊÊKBÊMmmÊÊmÊÊÊÊtÊMMÊm 

(Hedennacht overleed, tot onze 
diepe droefheid, zacht en kalm S 
in zijnen Heer en Heiland, na 
een langdurig lijden, in den 
ouderdom van ruim 65 jaar. 
onze geliefde Echtgenoot, Vader 
en Behuwdvader. de Heer 

Bartel Janse. 
Wed B. JANSE— 

1>K NnoiJEii. • 
H. JANSE Bz. 
A. J. JANSE — 

SCHIJF. 
I. VAN KI ET. 
N. M. VAN RIET— 

JANSE. 
N. W. JANSE. 
J. J. JANSE 

I L JANSE. 
Gons, 

14 Febr 1900. | 

I lieden behaagde het den 
Heere van leven en dood, na 
een langdurige ongesteldheid, H 
van mijne zijde weg te nemen g| 

Imijn dierbare Echtgenoote en I 
mijner twee jeugdige kinderen 
liefhebbende Moeder 

GEERTJE VAN OMMEN, 1 
in den ouderdom van bijna 35 H 
jaren, na een zeer genoegelijke 
echtvereeniging van omtrent 7 

Zeer zwaar treft mij deze 
slag, ik kan echter iu mijn || 
droefheid niet treuren als die || 
geen hope hebben, daar zij in ra 
haar leven begeerde den Heere £| 
te dienen. De Heere, die deze 
wonde sloeg, giete uit zijne 
genade balsem in mijn diep H 
geschokt hart en doe mij in §| 
zijn heiligen wil berusten. 

T. BOER 
Wezisp, 

10 Febr. 1900. 

Na een langdurig, doch met 
onderworpenheid gedragen lijden, 
ontsliep h^den onze geliefde 
Echtgenoote en Moeder 

DIRKJE BOL, 
in den ouderdo n van ruim 50 
jaren. 

Haar leven was Christus, 
haar sl erven gewin. 

Verlangend zng zij uit naar 
de ure der ontbinding. Dit 
strekt ons tot troost. 

J. BOS 
en Kinderen. H 

MIJDRECHT. 
19 Febr 1900. 

liet behaagde den Heere vau 9 
mijne zijde weg te nemen mijne m 
zeer geliefde Echtgenoote en dei-
kinderen zorgdiagende Moe.ler H 

Wietsehe Wletses 
Itrandsnia,  

in den ouderdom vau 32 jaar ia 
en 4 maanden, na een gelukkige H 
echtvereeniging van bijna 4 ja ir. 

Het vaste vertrouwen dat zij ffl 
is ingegaan in de rust, die er || 
overblijft voor het volk van God, 
en dat de Heere zegt: Ik zal 
raad geven en mijn oog zal op 
u zijn, zij mij en de betrekkin
gen ten troost in dit zeer zwaar 
verlies. 

Philip. 1 : 21. 
W. U. BIJMA. 

BUITENPOST. 
20 Febr. 1900. 

Tot onze diepe droefheid 
behaagde het den Heere, uit 
ons midden weg te nemen den 
oudste onzer Broederen, Ou
derling 

A. T. VAN WIJMAM. 
Een reeks van jaren diende 

en steunde hij onze kleine ge
meente met al de gaven en 
krachten, hem geschonken. Zijn 
heengaan is ons een zwaar 
verlies ! Dies staren wij hem 
met droefheid na, doch niet 
als degenen die geen hope 
hebben, waar zich ook ten 
volle aan onzen ouden Broeder 
de belofte bevestigde, dat, God 
met vrede het einde zijner 
knechten kroont 

Namen* den Kerkeruad 
der Geref. kerk, 

R. DE BOER, Scriba. 
MKDEMBLIK, 

20 Febr. 1900. 

••••••••••••• 

IIleden overleed, in de hoop 
des beteren levens, onze ge
liefde Echtgenoote, Moeder en 
Grootmoeder 

IGERRITJE KRIJGSMAN, 
in den ouderdom van 60 jaren. 

Mede namens de Kinderen, 
B. PENNINK. 

KAMPEN, 
13 Febr. 1900. 

TE KOOP 
voor hijtliken prijs een zeer 
qroote 

AMEHIKMMIE KACIIEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 

I „Helios" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

kjf 14 KImpeïP^ i 
ÉL? HOEK-EN STEENDRUKKERIJ 3S ®F OAc) 
«Aj vau % & .%' A 
g» is het beste adres voor alle g® 
At soorten drukwerk. 
^ Rekeningen, nota's kwitan- ^ 
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, ^ 

enveloppes.advieskaarten.naam- 'vr' 
ÜA0 kaartjes, wissels, circulaires, §?« 
«Sj programma's enz. enz. wordeu 
§29 net, vlug en goedkoop franco p® 
^ geleverd door het geheele rijk 

W a t  z e g t  d e  S c h r i f t ?  

Onder dezen titel verschijnt bij GEZ 
MEERBURG te HEUSDKN een Maand
blad tot bevoidering tan liet rechte lezen 
en iiiilcvgen van (iods Woord, 16 bi. 
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag; 
ƒ 1,50 p jaar; onder red. van Prof 
E. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 

g bij den uitgever. Wie vijf abounees 
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 

g bij abonnement, minder. 
Spoedige opgave van inteekening 

wordt vriendelijk verzocht. 

f O 95 lrane.». franco f 0,95 

E E N  S C H A T .  
BAXTFR, CUMMING. Mc. CHEIJNE, 

JAMES, KNAP. KRAI.JENBELT, 
MEAOE, NEWTON, ÖPURGEON. 

BAXTÜK. Wat is de Hemel? 15 ct 
CUMMING. Zalig onze jonge dooden. 

40 cfc. 
Mc. CHEIJXE Der geloovigen blijd 

schap in God 15 ct. 
JAMKS Een wel doorgebrachte Zondag, 

<en voorsmaak van den Hemel. 
15 ct 

g KNAP. Het eenzaam bidden, f 1,—. 
KKAIJKNBULT. Afscheidsgroet 15 ct ^ O 

I — — De ware Zielespijs. 60 ct. 
— — Het vertrouwen der se 

loovjgen. 25 ct. 
— — Gedachtenisrede 25 ct. 

MKADK. De bijna Christen ontdekt. 
50 ct. 

NICWTON. Lofzang dergezaligdeu.30ct. 
SPÜKGKON. Uit de schatkameren van 

Davii). 40 ct 
Ziedaar een 12-tal boeken, dat oor

spronkelijk f' 4,30 kostte en daarvoor 
reeds niet te duur was 

Maar nu — om dit degelijk pakket 
onder aller bereik te brengen, bied ik 
het aan voor slechts 

«ijl en negentig eent. 
Ir derdaad, een ongekend aanbod 
Wie dez-u schat van gezonde, dege

lijke lectuur in zijn bezit wenscht, make 
spoed en zende postwissel, waarbij 
staat: »EEN SCHAT" aan 

T. SLAGTER te Kollum. 

I Nog verkrijgbaar een klein getal exempl. 

,  J A A R B O E K J E  
der (Uerrform. Herken 

voor 1900. Prijs 30 cents. 
Behalve Kalender,markten en water

getijden bevat het volledige Ker
kelijke Statistiek en bovendien 
zeer orderhoudend en flink Meubel
werk dat alleen het geld waardig is 

Bij alle boekhandelaren te bekomen 
en bij den uitgever 

P. VAN DER SLUIS 
te ENKHUIZEN. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt: 

Het Docioienambt. 
REDE 

bij de overdracht van 
het Rectoraat aan de Theol. 

School te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOR 
IIr. II. IUVIICU, 

JPrijs 90 cf.  
Alle Boekh nemen bestellingen aan, 

en na ontvangst vau het bedrag wordt 
l het franco verzonden. 

S BROCHURES 75 cent 
in plaats van f 3,90. 

GIJBKN. Kerkformatie (50 bladz.) 40 ct. 
voor 8 O ct ; Zestien Am>terdamsche 
resolutiën (55 bladz ) 50 et vo >r 25 
ct. ; TEN HOOH. Afscheiditg en doleantie 
(154 bladz.) 90 ct voor iS© ct ; Af
scheiding of doleantie (113 biz ) 00 
voor 3© ct ; VAN N• s. De volheid d> s 

' tijds (38 bladz.ï 20 ct. voor 8O ct. ; 
VAN VELZÜN. Open blief inzake het 
ambt der overheid (16 bladz) 25 ct. 
voor IO ct. ; Veided'ging en toel ch 
ting van i ent* zinsntd-) uit art ott der 
Nederl. Geloofsbelijdenis (72 bladz ) 60 
ct. voor 2© ct. ; (lelegenheidsreds (56 
bladz) 50 ct. voor 1» ct. 

Ieder brochure wordt op ont-
vangst van het bedrag franco 

1 toegezonden tegen de daarbij vermelde 
prijzen. Wie al de 8 stuks verlangt, 
z e n d e  p o . - t w i s s e l  v a n  s l e c h t s  7 5  
ct.j waarbij slaat «BROCHURES" 

1 aan den boekh. 
» T. SLAGTER t e  K o l l u m  ( F r )  

i ' 

GOEDE BOEKEN 
« o o r  v e e l  i r r m t u d e r d i  n  | > > ' i j * >  

FUNCKE, Paulus te water 
i en te land. gebonden f 3,—thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd enZielt-
vrede, gebonden f 3,— thaus - 1,90 

| FRANCKEN, KernderChrist 
, leer, gebonden . . - 1,30 

JAMES, Geschenk van een 
Christ vad'-r aan zijne opwas-

1 sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 
JAMES, Het Huisgezin. Be

stuur en vermaningen aan al 
deszelfs leden, f 3,60 thans - 1,80 

JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 

1 verlaten, f 1,40 thans • - —,60 
Compleete uitgave vau de 

! Officiëele stukken betreffende, 
den uitgang uit het Ned. Her7. 
Ker'<genootschap, f5.— - 3,— 

BOS TON, Vier-voudigen 
1 staat, f 2.— 1,— 

v. VELZEN, Feeststoffen, 
; f 1,75 .... - 1,— 

JACOB GKOENEWEGEN, 
Lofzangen Israëls . • - —,45 

BEECHER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden .... - 2,50 

VERHAGEN, Geschied, nis 
der Geri-f. Keik f 5,— - 1.50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

GOTIEDmiMIIBilVOIlMIVi 
DOOR 

MERLE d'AUBIGNE. 
Z e v e n  f l i n k e  d e e l e n .  

Deze i deelen worden door mij aan
geboden, zoover de voorraad strekt, 
ff ehonden voor slechts 

vijf yulden. 
Niet per stuk f5. — ,  neen tezamen 

7 (iln f 5,— tjehonden. Vroeger 
besteedde men minstens daarvoor 1 25. — . 

Zend spoedig postwissel, eer ze uit
verkocht zijn, dan is het te laat. 

Op den postwissel moet staan: «HER
VORMING.'' Levering franco thuis. 

T. Stj ttm TEMt te Hollum. 

Bij den Uitgever Gr. PH ZALSMAN 
t e  K A M / J K N  v e r s c h i j n t :  

III! VLUGGE lïiwsr.iiinv 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Fransch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct 

De Vlugge Duitselier, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Duitsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 4de druk 5© ct. 
De Vlugge Engelschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Engelsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 5Ü ct 

IIli VLUGGE ITALIAAN 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Italiaansch te leerelezen, 
schrijven en spreken 3de druk 5© ct. 

De Vlugge Spanjaard, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 5© ct. 
l>e "V 1»« gge Eatinisl. 
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal 
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct 

UE ACCUKATE BuEKHOUUEK 
of handleiding om, zonder onderwijzer, 
in weinige uren het gewoon en dubbel o «J 
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 5© ct. 
Handhoek voor iedereen die 

Franteli leert 
Volledige voorstelling van de uitspraak 
van alle Frausche woorden, zooals deze 
tegenwoordig door de beschaafde wereld 
te Parjjs uitgesproken worden, f I,©©. 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DK 
Uiige versmaat schappij 

»»•<: wii;c80rr" 
Kreukelen. Direct. P. AIOBACÜ. 
( U I T G A V E  V A N  H E T  G E R E F .  

1T  r  a  k  t  II a  t  K e  n  o  »  t  s c h a  p  
J F I L I P P U  i b " )  

Iteveclt  ziek beleefd 
aan voor de levering 
van al le  voorkomende 
etr»li  werken.  
Fraai werk. ViugKC bediening. 
Concurreerende prijzen. 

GEIlEFOIiMEEllD GÏWSIII, 
te Amsterdam. 

Sedert de laatste opgave ontving dé Ver-
eeniging voor Voorbereidend Universitair 
OnJerwijs de volgende giften : 

STEEN WI JK : P. G. v. E f 1, J.J K. 
f 1, Gebr. v. E t 1, S. d. 13. f 1, A. M. 
f 0,5U. R. N. 1 0,5U, B. v. N. f 1, R. v. 
I). ! 0,50, Wed. H. V. t 1, Wed. H. A. 
f 1. L'E WETERING: J. U. f 1, P. W 
i 2,50, J. H P. f 2. BLOKZIJL: P. 13. 
f 0,50, P. d L. Jr. f 0,75, A. P. f 0,50, 
T J K. t 1, 13. d. B. f 1, O. N. i 1, R. 
N f 1. F. W. t 1, J. A. t 1. GENE-
MÜIÜEN: A. v. d. P. f 1, D. v. L). f 1, 
R. v. L>. f 1, J. 8. H. f 0,75, B. J. v. D. 
f 1, H. H. t 1, Ds. Pk. W. H. E. 1 1. 
VOLLENHOVE (STAD): J. O. f 0,50, J. 
v. E I 0,50, S. D. f 0,50; S. E.,f 0,5ü ; 
viebr. V. t 1, N. N. t.0,50, 13 v. B. i I, 
L. v. G. f 1, R Z f 0,50, B. D t 0,50, 
K. d. V. i 0,50, J. J. f 0,50, W. v. d. S 
f 0,50, L W. f 1, E. rf. 11, 11. v. E f 1, 
H. v. H. Ezn. f 0,50, J K. t 0,50, Wed. 
L. 1 0,50. HOOüEVEEN: T. IJ. Hzu. 
1 1, J. v. d. W. t 1, G B. f 0,50, H. Al. 
1 0,50, T. fl, K. R. Rz. t 0,50, W. D. 
f 2, Mej A. B. f 0,50. ASSEN : J. P. 
1 1, G. V. f 0,50, J. S. 1 1, G K. 1 1, 
tl. M. f 1 VOLLENHOVE (AM13T): J. 
L f 2, W. L. f 1, E ve H. W. 1 1, W. 
v. d. L f 0,50, E. v. B f 1, D. t. N.f 1, 
Z R i 1, J. li R4. l 1, G. B. t 1, J. B. 
t 1, tl. A. f 1, G. J. v. B. f 1, G. W 1 1, 
K v. D. 1 1, Wed. M. t. N. 1 1, Wed. H. 
L t 0,5U, Wed L. f 1, E J. v. B. f 1, 
Ds E. V. f 0,50. ZWARTSLUIS : H. W. 
1' 1, L. v. E. Hz. 1 1, J. M. f 0,50, R. Z. 
1 0,50, K v d. S. f 1, J. v. d. B. f 0,50, 
A. S. f 0,50, A. Z. f 1, H. S. Hz. f 1, F. 
K. 1 1, P. S. f 1, G. K. Jr. f 0,50, J. P. 
f 1, J. 13. V. 1 1 PUTTEN : L. v E. 11, 
W. R. 1 1, J. V. f 1, H. K. I 1, W. F. f 1. 
NIJKERK: Wed K f 1, Wed. H. v. 11. 
f 1, Wed. 8. f 0,50, Wed. tl. v. d. B. fl 
W e d .  T .  v .  d .  1 3 .  f  1 ,  W e d .  A .  v .  W .  f l ,  
dam v. E. f 1, Mej H. J. B. 1 1, Mej. J. 
S. 1 0,50, M-j W. S. 1 1, J. v. R f 0,50, 
J. v. E. 1 1, W. v. W. 1 1, L. v. H. 1 1, 
H. v. R f 1, H. J. J. f 1, ü v. B. f 2, 
A v. B. f 0,50, D. v. R f 1, R. v. A. I 1 
A v. 11. 1 1, J. V. f 1, R. v. A. f 2,50, 
H. L. t 1, J. L f 2, L. v. d. P. f 1, W. 
t 3 .  f  0 , 5 0 ,  H .  v .  H .  f  1 ,  L i s .  G .  V .  f l ,  H .  
S. 1 1, J. K. Cz. f 2,50, H. S f 1, tl. M. 
f 1,50, W E. d. B f 1, G v. D. f 1, (J. 
v. K. f 1, H. v D. f 1 HATTEM : J. 
B. 1 0,50, H v. Z. f 1. MEP f EL : v D. 
f 2,50, J v d. B. f 1, R. d. V. f 1, J. F. 
f  1 ,  P .  S .  t  2 , a u ,  G S  t l ,  J .  T .  1  1 ,  J .  
S. f 1, E. T i o,50, D. S t 0,50, Ds. T. 
N f 1, W. K. t 0,50, B. t. 13. t 0,50, 
Wed. E. L 1 1, Mrj M. V. t 1. bAR-
UERWIJK: H. A. HZ. f 1, M. H. v. T. 
f 1, E F. t 0/i0, J. B f 1, L>s. W. f 1. 
KAMPEN : D. <i. J. f 1, H. H f 0,50, J. 
O. T. f 0,50, L)s. J. B f 2, Prot L L. 
f 1, Z. f 0,:>0, H J. V. f0,50, T. R f 0,50, 
U. W i 1, L. V. f 0,50, Mej E. S f 1. 
's HEELiENLÜO: U. P, f 1. Zv\OLLE: 
N N. t 1, J. J f 1, T. R. f 1, H. J. v. 
d. L. f 1, R S. f 1, J. S VVz t 1, M. J. 
v. T. f 1, J. K. f 1, G. H. t 0,50, Z. K. 
f 1, P. D. f 1, W. v. E. 1 1, G. M. f 1, 
J. B. f 1, H. J. v. L. 1 2,50, H. 13. i ], 
Wed. H. B. f 1, Wed. B Z. f 1. 

N. 13. Niei vermeld zijn Lier de bjj-
dragen, waarover per quitantie wordt Le-
scbikt,. 

Vrye Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de V'ereeiiiging: 
A a n  C o n t r i h i i i i ë u  :  
Door den heer A. C. Breedveld te Nieuwtr-

Auistel f 28 ; door Ds. (J. S. van der Voet 
te Leiinuiden t 127,50; door den beer T. 
vau Uijken te Ten Boer f 29,50; door den 
lieer G. Lucas tn Dalfsen f l ; door den 
heer F. Hamster te Nieuwolda f' 1 ; door 
deu be^r H. H. Tuininga te Bolsvvard f31. 

Aan Collecten : (v0°r de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kerk te Stellendam f 3,81; 
van idem te Sappemeer f 7,92'/g; van idem 
ts Uretet p (balve coll ) f 1,57% ; van idem 
te Oudega f 2,381/a ; van idem te Opeinde-
Nijega f 1.08; van idem te Surbuistei veen 
t 3,07 l/s  ; van idem te Rottevalle i 2,50; 
v in idem te Boornbergum f 1,31'1/» > vau 
idem te Draukten 1 3,57 ; van idem te 
Drogebam f 4,50. 

Voor het Hospitium :  
Door den heer J. H. Fritze te Delft, van 

M«-j. T. H. 12 servetten. 
S. J. SEEFAT, 

Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 
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Stemmen u i t  „De  Gereformeerde  Kerken  in  Neder land."  
(Ten vo«»r<ieele van de Theolosi«che Schril te Etampen.) 
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Dit Wad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
A f  k r°T 0ost- :Pl ' lesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.-
Airikn ƒ1.75. Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12'2 ct. Advertentiën van 

regels ƒ 1 ;  elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSNIAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan de 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukke 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. -
Binrenlaudsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter reeens: 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
THEOL. SCHOOL. 

^ -A'arnens den Secretaris der Curatoren van de 
Jheol. School, D s. L. JVeijens, ivordt, beleend 
g e m a a k t ,  d a t  d e  H a n d e l i n g e n  d e r  C u  r .  
Verg. 1 8 9 9 cloor de Firma A. G e z el l e 
Meerburg toegezonden zijn aan de Gerei. 
Kerken en verdere gewone adressen. Wie onver
hoopt geen exemplaar moclit ontvangen hebben, 
oj ook nog enkele in 't belang der Th. Sch. zou 
kunnen gebruiken, gelieve 'hiervan opgave te 
doem, aan 

C. MULDER, Bibl. 
Kampen ,  27, 3, 19'. 

PLAATSELIJKE KERKEW. 
ENSCHEDÉ, 27, 2, 19'. Onze Leeraar, Ds J Gideonse, 

ontving eene roeping van de Geref. kerk te Wansvverd Het is 
||nze «'ènpar.ige wensch, dat ZEerw volle vrijmoedigheid van 
den Heere ontvange om bij ons te blijven 

Namens den Kt rkeraad A, 
K. NIEBOER, Scriba. 

SPRANG, 20 Febr. 1900. Gisteren na de voormiddag
godsdienstoefening stelde onze zeer bi minde I.eeraar de gemeente 
Ti» kennis met een ontvangen beroep van de kerk te Strijen. 
Met ingenomenheid vermelden wij dit der zusteikerktn inden 
lande, vanwege de eer daardoor aan onzen predikant wederom 
bewezen ; doeh met droefenis, dat Brabant het weinige, dat ze 
nog bezit, wordt afgevraagd. "Wij kunnen daarom niet' hopen, 
dat de wensch van Strijen, maar die onzer kerk worde verhoord, 
door Hem, die zijnen dienaars beveelt naar zijnen wil te 
handelen. Neige de Heere onze God het hart van ZEw. om 

onder ons te blijven arbeiden tot zegen onzer kerk en blijdschap 
der gemeente, die hem liefheeft om zijns werks wille. 

Namens den K er Zeeraad, 
G. KUIJPEKS, Scriba. 

EMLICll HEIM, 25 Febr 1900 Zondag 11 Febr maakte 
en ze geachte Leeraar Ds. P. I). de Groot aan de gemeente 
beleend eene roeping te hebben ontvangtn van de Geref. kerk 
te Gerkesklooster Lieden werd de gemeente verblijd door de 
mededeeiingi dat ZEerw. voor die roeping had bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
J. VAN DUIJN, Scriba. 

LEEK, 25 Febr. 1900. Beroepen bij de Geref. kerk alhier, 
de Weleerw. heer H Heida Ez , Candidaat te Mildam. Dat 
deze roeping blijke te zijn naar den wil des Heeren, is de 
wensch van kerkeiaad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
S. VAN DER VEEN, Scriba 

TENT BOER, 25 Febr. 1900. Hedenvoormiddag na de 
godsdienstoefening, maakte onze geliefde Leeraar, Ds. P Bos, , 
aan de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen 
van de gemeente te Tiel. Het is de wensch en bede van den 
kerkeraad en de gemeente, dat wij spoedig van ZEerw mogen 
hooien : ik blijf bij u. 

Namens den Kerkeraad, 
J. H. STEENHI IS, Scriba 

LANGESLAG HTJ HETNOO, 25 Febr. 1900. Heden werd 
uit een te voren gemaakt drietal, onder leiding van onzen 
geachten Consulent, Ds. J. Hessels, tot, Herder en l eeraar dezer 
gemeente gekozen, de Eerw. heer H. J. Heida Ezn., Caad. tot j 
de 11. Bediening. Kon het zijn, dat op deze roeping zóu dm* 1 

zegen des Heeren moge rusten, dat ze weerklank vinde in 
het hart van dezen jeugdigen aanstaanden dienaar d(S "VVooids. 
Dit is de bede en winsch van ons allen. 

Namens den Kerkeraad, 
H. KOOJJKER, Scriba. 

ANNA-JACOBA-POLDER, 25 Febr. 1900. Heden was het 
voor deze gemeente een blijde dag, daar de beroepen predikant, 
de Weleerw. heer F. Bruinsma, in het morgenuur werd 
bevestigd in zijn ambt alhier door ZEerws oom, den Weleerw. 
heer .1 Bnje ma, predikant te Epe, naar aanleiding van Exodus 
25 : 40 Des namiddags verbond de bevestigde Leeraar zich 
aan de gemeente predikende over 2 Cor. 4 : 5 

Namens den Kerkeraad, 
A. WISSE, Scriba. 

OPÉINDE-NIJEGA, 27 Febr 1900. Tweetal: H. Heida 
eri S. ldema, Candidaten. 

Namens drn Kerkeraad, 
II. v. D. MARK, Scriba 

CLAS3EN. 
Classis Alkmaar. 

Vergadering ie Helder IX V. Donderdag 22 Maart 
aanvang half tien. 

Namens den Kerkeraad der roepende Kerk, 
J. BAAS AZ., Scriba. 

ONTVANGSTEN. 

Voor- «Ie Thoolotfisclio S$UIHM>1. 
(lorinchem f 28,425 Gees (S. C.) f 6,20 
Meerkerk - 4,— Bolsward A - 9,286 

Deventer A - f,65 Bolsward B - 4,61 
Deventer B - 4,58 Exmcrra - 2,025 

Enschedé A - 7,835 Gaast - 5,— 
Enschedé li - 13,25 Idsegahuizen - 4,50 
Enter - 2.50 Sclicttens - 2,18 
Haaksbergen - 2,765 Makkum - 5.29 
Bengel™ - 3,20 Oosterend - 6,855 

Nijverdal - 9.41 Pingjuin - 0,96 
OI st - 2,50 Schraard - 3,80 
Kijssen - 3,— Tjerkwerd - 0,75 

Vriezenveen - 2,20 Wommels - 5,90 
Wierden - l,83s Wons - 5,10 
Wijhe - 3,90 Cubaard - 3,— 
Kriinpeti a,d Lek - 4,— Duisburg - 2,19 

i Gift van G K. Hz. te Zwartsluis . . - 2,— 

Voor do Ultbroidiny;. 
Door Ds. G. II. Zalm te Vries, Corr. Cl. Assen, de contrib. 

uit Borger van Ds. G. Meyer f 0,50, L. van Dijk f 0,50, 
J. Vedel er f 0,50, J. K. Meijcring f 0,50, W. K. Sikkes f 0,25, 
Gez Beuling f 0,50. A. Huizing f 0,50, Alb. Oving f 0,50. 
J. Warringa f 0,50, H. Oving f 0,25, L, Nanning f"0,50, G 
Dierner f 0,50, J. Oldenbeuring f 0,50, D. Klingenberg f0,25. 
Contributies uit de S milde f 5,75. 

Door Ds. N. P. Litiooij te Krimpen a'.d Lek, Corr. Cl. Gouda, 
de contrib. uit Krimpen a/d Lek van Ds. Littooij f 1, 
A. de Boer f 1, C. Kooiman f 1, J. Zoeter f 1, A. Groene-
veld 1' 0,50, A. W. de Graaft' f 0,50, P. Kalkman Sr. f 0,50, 
W. Kalkman Sr. f 0,25. 

Mnuiidiig 1.1. onding ik run »ll. te Arnhem" 
Aandeel Ni>. 230, (lat aan de School geschonken 
werd. 

De Penningmeester 
Zwolle, 24 Eebr. 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FJBANSSKN. 

Voor de Zending ouder «te «Joden. 

Onder hartelijke dankbetuiging kan ik de ontvangst ver-
melden van : 
Door Ds. Krop veld van G. Jonkhart te Oostzaan 

zijnde door D. v. Leeuwen verzameld f3 
P. pw. uit Arnhem uit de bus der Jongedochters-

vereen. „Vreest den Heere en wijkt van het kwade" - 10,35 
P. pw. van X. te Boskoop . . . - 10 

De bijdrage van den hr. Nieuwegiessen te Kralingen, reeds 
vroeger verantwoord, was namens de Zendingsvereen. 

Met aanbeveling, 
Rotterdam, ^ KOOPS 

23 Febr. 1900. Oost-Molenstraat 5. 

KENNIS EN LEVEN. 
VIL 

Daarmede, dat kennis tot leven 
en leven tot kennis leidt, is beider 
wederkeerig verband nog niet vol
doende omschreven en bepaald. 

Uit Joh. i ; 12, 13 wordt terecht 
afgeleid, dat het leven, hetwelk ge
schonken wordt in de geboorte uit 
God, aan het aannemen van Christus 
en het gelooven in zijn naam vooraf
gaat. 

Het verband wijst dit uit. Het 
Woord, dat in den beginne bij God 
en zelf Qoc[ wag^ jg aan dingen 
verwant, bepaaldelijk aan de wereld, 
aan de menschheid en aan Israël. 
Want alle dingen zijn door dat Woord 
gemaakt. in ^at Woord was het 
leven en het leven was het licht der 
menschen. En Israël was het zijne, 
dat Hij tot zijn ertdeel aangenomen 
had. 

Op grond daarvan zou men ver
wachten, dat alle schepselen dat 
Woord bij zijne werking en verschij
ning m de wereld met vreugde zou
den hebben begroet. Maar het tegen
deel was het geval. £>e wereld, die 
door Hem was gemaakt, heeft Hem 
niet gekend. De menschheid, die in 
duisternis wandelde, heeft het licht 
niet begi'cPen" Dn zelfs de zijnen, tot 
wie Hij kwam in het vleesch, hebben 
Hem niet aangenomen. 

Het scheen daarom, alsof de wer
king van den Logos in de wereld en 
de verschijning yan Christus onder 
de menschen geheel ïjclc] en ver-
geefsch was geweest. Maar dat is 
toch inderdaad niet zoo. Daar waren 
er, die Hem aannamen en geloofden 
in zijn naam. Het waren zij, die 
niet uit den bloede noch uit den wii 
des vleesches lloch uit den wil des 
mans, maar uit God geboren werden. 

Deze geboorte uit God verklaart 
dus, waarom zij, in onderscheiding 
van alle anderen, niet vijandig van 
Christus zich afkeerden maar geloof
den in zijnen naam. Het geloof in 
en de kennis van Christus is vrucht 
van het leven, dat hun door geboorte 
uit God werd geschonken. Omdat zij 
van hemelschen, Goddelijken oor
sprong waren, hebben zij Hem, die 
uit den hemel neergedaald en door 
den Vader gezonden was, als den 
Christus Gods erkend en beleden. 
Want wie uit God is, hoort de woor
den Gods. 

Toch, al is ongetwijfeld in dezen 
tekst de gedachte vervat, dat de 
wedergeboorte, de instorting van het 
beginsel des geestelijken levens, aan 
het aannemen van Christus en het 
gelooven in zijnen naam voorafgaat, 
toch mag daaruit niet worden afge
leid, dat deze wedergeboorte door 
een afstand van jaren van het komen 
tot het geloof gescheiden is, dat zij 
buiten het Woord Gods om geschiedt 
en in den onbewusten toestand des 
menschen plaats heeft. 

De vraag is thans hier niet aan 
de orde, of de wedergeboorte niet 
alzoo geschieden kan en dikwerf ge
schiedt, maar alleen, of het vierde 
Evangelie, de wedergeboorte plaat
sende vóór het geloof, op dergelijke 
gevallen het oog heeft. En daarop 
is niet anders dan een ontkennend 
antwoord mogelijk. 

Immers wisselt de uitdrukking : uit 
God zijn of geboren zijn, met deze 
andere af, dat alleen zij, die uit de 
waarheid zijn, die de waarheid doen, 
die den wil Gods willen volbrengen, 
dat zij alleen de stemme Gods hooren, 
tot het licht komen en van Jezus' 
leer bekennen, dat zij uit God is. 
Hierbij kan er alleen gedacht worden 
aan zulke personen, die onder het 
evangelie leven, die eenigermate de 

waarheid Gods kennen en van zijn 
wil hebben gehoord. De waarheid 
is toch bij Johannes geen onbewuste 
aspiratie van den mensch, maar eene 
reëele wrereld van gedachten, door 
God in Christus en alzoo in het evan
gelie geopenbaard. 

Hetzelfde leert ook de bekende 
plaats Joh. 6 : 44, waar Jezus zegt, 
dat niemand tot Hem komen kan, 
tenzij de Vader hem trekke. Want 
dit trekken, ofschoon het volstrekt 
niet maar eene zedelijke aanrading 
is, wordt in de volgende verzon door 
een van God geleerd worden ver
klaard. Wat Jezus daar zegt, is 
hetzelfde, als wat reeds in de pro
fetie verkondigd werd, dat zij allen 
van God geleerd zullen zijn. Alleen 
zij, die van den Vader hoorden en 
leerden, 11.1. wat Hij in zijn evan
gelie van Christus getuigt, die komen 
tot Hem. Het is dezelfde gedachte, 
die Jezus elders tot Petrus uitsprak, 
toen deze Hem beleden had als den 
Christus, den Zoon des levenden 
Gods: vleesch en bloed heeft u dat 
niet geopenbaard, maar mijn Vader, 
die in de hemelen is. 

Als Jezus in het Evangelie van 
Johannes dus telkens tusschen twee 
klassen van menschen onderscheid 
maakt, tusschen zulken, die niet en 
anderen, die wel uit de waarheid 
zijn, dan heeft Hij daarmede aller
eerst ongetwijfeld de Joden van zijn 
tijd op het oog. 

Die Joden waren de „zijnen;" zij 
behoorden tot het volk, dat Hij tot 
zijn eigendom had aangenomen. 
Hunne Schriften getuigden van Hem, 
al meenden zij ook ten onrechte, dat 
zij in de letter dier Schriften het 
eeuwige leven hadden. Door zijne 
geboorte uit Israël, bewees Hij, dat 
de zaligheid uit de Joden is. Maar 
de Joden stelden zich hoe langer hoe 
vijandiger tegenover Hem, verwier

pen Hem en hechtten Hem aan het 
schandhout des kruises. 

Slechts betrekkelijk weinigen waren 
het, die Hem als den Messias erken
den. Dat waren zij, die uit God 
geboren waren, die de waarheid 
deden, die den wil Gods wilden doen, 
maar die natuurlijk nog niet aan
stonds, als zij van Jezus hoorden, 
konden aannemen, dat in dezen 
mensch de beloofde Messias versche
nen was. Zoovelerlei twijfel en vreeze 
hield hen dikwerf' nog langen tijd 
terug. Wi j zien het in een Nathanaël, 
den Israëliet, in welken volgens 
Jezus' getuigenis geen bedrog was, 
in een Nicodemus, die 's nachts tot 
Jezus kwam, en in zoovele anderen, 
die eerst langzamerhand hunne op
rechte verwachting van den Messias 
in dezen Jezus van Nazareth vervuld 
zagen. 

Van al deze Israëlieten zonder be
drog kon getuigd worden, ook voor
dat zij Jezus als den Christus er
kenden en beleden, dat zij uit God 
geboren waren en de waarheid deden 
en op 's Heeren tijd de stem van 
Christus zouden hooren en verstaan. 

En soortgelijke gevallen komen 
ook altijd, in kleiner of grooter getal, 
in de Christenheid voor. Daar zijn 
er, die niet uit de waarheid zijn en 
daarom steeds verder afwijken; zij 
gaan van ons uit, omdat zij niet van 
ons waren. Doch er zijn ook ande
ren, die wel uit God zijn geboren 
maar toch door twijfel of vreeze nog, 
als Nicodemus weleer, weerhouden 
worden van de belijdenis van Jezus 
als den Christus. Ook van hen geldt, 
dat zij de stem van Jezus eenmaal 
zullen hooren en Hem als zijne scha
pen volgen zullen. 

Hieruit laat zich ook ve-klaren, 
dat het vierde Evangelie, schoon zoo 
sterk mogelijk uitsprekende, dat al
leen de uit God geborenen tot Chris

tus komen en in Hem gelooven, toch 
anderzijds de zedelijke verantwoor
delijkheid des menschen geen oogen-
blik opheft of verzwakt. Van een 
gnostisch dualisme, dat de menschen 
van nature in soorten splitst, is ner
gens sprake. De geboorte uit God 
is geen physische verandering of 
magische omzetting; zij draagt ge
heel en al een geestelijk karakter, 
zij staat met het kennen en doen der 
waarheid in verband. 

Het trekken des Vaders verwezen
lijkt zich door een hooren en leeren 
van wat God verkondigt. Daarom 
blijft de mensch voor zijn ongeloof 
verantwoordelijk. Het schort aan den 
wil, dat zoovelen niet tot Christus 
komen, om in Hem het eeuwige 
leven te vinden, 3 : 19 & 31, 5 :40, 
7 : 17, 8 : 44. Zelfs de wasdom en 
kennis en leven is daarvan afhan
kelijk, dat iemand in Christus blijft, 
gelijk de rank in den wijnstok, 
15 : 2 & 9, 8 : 31. 

BAVINCK. 

BIJBELSCHE TIJDREKENING. 
Tusschen de H. Schrift en de heden-

daagsche wetenschap bestaat er over 
den ouderdom van het menschelijk 
geslacht een zeer groot verschil. De 
Heidenen spraken dikwerf van vele 
wereldtijden en schreven aan de aarde 
en aan de menschheid een bestaan 
van tien en honderd duizenden van 
jaren toe. En de nieuwe leer van den 
mensch keerde tot deze fabelachtige 
getallen terug en sprak eveneens van 
tien en honderd duizenden van jaren. 

De gronden voor dezen hoogen ouder
dom der menschheid worden ontleend 
aan de geologie, de palaeontologie, de 
astronomie en vooral ook aan de historie. 

De geschiedenis van China en Indië 
leverde wel geen vasten giondslag 
voor de tijdrekening op,; maar anders 
was het toch, naar men meende, met 
de geschiedenis van Egypte en Baby-
lonië gesteld. Toch bleek er ook bij 
de chronologie van deze volken een 



ruim veld voor gissingen open te 
blijven. De geleerden weken in het 
daj,eeren van dezelfde gebeurtenissen 
honderden en zelfs duizenden jaren van 
elkander af. Gewoonlijk verdeelen zij 
de geschiedenis van Egypte in drie 
perioden, het oude, het middelste en 
het nieuwe rijk. Maar als zij den 
aanvang van de regeering van den 
eersten koning Menes moeten bepa
len, stelt de een dien in het jaar 
5867 en een ander in het jaar 2320 
vóór Christus, een verschil dus van 
niet minder dan 3500 jaren. 

Zoolang er zulke verschillen bestaan, 
kan men gerust zeggen, dat op dit gebied 
nog alle zekerheid -ontbreekt en is verde
diging van de tijdrekening des Bijbels zelfs 
in het geheel nog niet noodig te achten. 

Maar naar alle waarschijnlijkheid bestaat 
er kans, dat er eerlang in de tijdrekening 
der Egyptische geschiedenis meerdere 
vastheid en overeenstemming komen zal. 

Volgens het Berliner Philolog. Wochen-
schrift onder redactie van Chr. Belger 
en 0. Seyffert in het nummer van 7 
Oct. 1899 is h.1. door Dr. Hèinhardt te 
Kaïro aan het Koninklijk Museum te 
Berlijn eene vondst van oude papyri 
ter leen afgestaan, die voor de kennis 
van Oud-Egypte hoogst belangrijk zijn. 

Deze papyri werden gevonden in de 
ruïnen van eene stad, gelegen naast de 
pyramide van Illahun, aan den ingang 
van de provincie Fajjum, en dagtee-
kenen uit den tijd van het einde 
der zoogenaamde twaalfde dynastie. 

Bij onderzoek bleek, dat zij bestonden 
uit brieven, quitantiën, acten, inventa
rissen enz., en alle betrekking hadden 
op den tempel in de stad, waar zij 
gevonden zijn. Twee stukken zijn daar
onder nu voor de Egyptische tijdre
kening van het hoogste belang geble
ken. 

Het eene is een brief van den: 25en 
dag van de 7e kalendermaand : van 
het 7e jaar van koning Usertesen III, 
waarin de overste van den tempel aan 
zijn priester meedeelt, dat de opkomst 
van de ster Sirius plaats hebben zal 
op den 16en dag van de volgende, 
de achtste, maand en hem opdraagt, 
om alles voor de viering van dien 
dag in gereedheid te brengen. En het 
andere stuk behelst, dat op den 17en 
dag van diezelfde achtste maand, dus 
daags na het feest, allerlei feestgaven 
van brood en bier zijn aangeboden. 

Hierdoor laten zich enkele zekere 
data vaststellen van de Egyptische 
gèschiedenis. Want in Middel-Egypte, 
had de opgang van de ster Sirius plaats 
op den 20en Juli, tegelijk met het 
wassen van den Nijl; en deze dag 
was de aanvang van het kalenderjaar. 
Maar daar dit 'jaar slechts uit 365 
dagen bestond en dus jaarlijks een 
kwart dag te kort kwam, versprong 
de opkomst van Sirius^ alle vier jaren 
een dag, om dan na 1460, dat is 
vier maal 365 jaren, weer te vallen 
op denzelfden kalenderdag. 

Van elders is nu bekend, dat in het 
jaar 139 na Christus zulk eene, periode 
van 1460 jaren afsloot, zoödat toen 
het opkomen van Sirius wee'r samènviel 
met den eersten dag vah het Egyp
tische kalenderjaar. En dit moet dus 
ook het geval geweest zijn in het jaar 
1322 en 2782 vóór Christus 

Wanneer deze gegevens nu in verband 
worden gebracht met de tijdsbepalingen, 
in bovengenoemde twee stukken ver
meld, d an iaat zich daaruit berekenen 
dat het 7e jaar van Usertesen III 
vallen moet in de jaren 1876 — 1873 
vóór Christus en dat de twaalfde 
dynastie loopt van de jaren 1996/1993 
tot 1783/1780 vóór Christus. 

Dit resultaat is belangrijk, omdat er
uit blijkt, dat de geleerden over het 
algemeen den aanvang van de Egyp 
tische geschiedenis veel te hoog hebben 
geplaatst en met groote getallen al te 
willekeurig zijn omgesprongen. 

Zelfs Eduard Meijer, die in verge
lijking met anderen zeer matig in zijne 
bereken.in g.. was,. en,. den aan v-ang » van 
het middelste rijk in 2130.; p.la:atóte, 
moet thans erkennen, dat da.tijd der 
twaalfde dynastie nog 150 jaren jonger 
is geweest dan hij durfde aannemen. 
Wanneer dit nu reeds geldt van het 
middelste rijk, is het nog veel meer van 
toepassing op het oudste, waarvoor zoo 
goed als alle zekerheid ontbreekt. Aan-
de chronologie, welke men daarvoor aan
neemt, is vooralsnog geenerlei waarde 
te hechten. 

De les van deze geschiedenis is, 
dat zij, die aan de Heilige Schrift 
gelooven, toch geduld mogen oefenen, 
en niet aanstonds op grond van zooge
naamde wetenschappelijke resultaten de 
betrouwbaarheid der H. Schrift in twijfel 
trekken. De Schrift is een boek voor 
de eeuwen en heeft'dus met hare recht
vaardiging den tijd. Terwijl de weten
schap ieder oogen blik van inzicht veran
dert, houdt zij zichzelve staande van 
geslacht tot geslacht.. De argumenten, 
welke in de eene eeuw worden aange
voerd, voor het onbetrouwbaar karakter-
der H. Schrift, doen in eene volgende 
eeuw soms juist dienst als bewijzen 
yoor hare. geloofwaardigheid., Er is niets 

wisselvalliger dan de zoogenaamde we
tenschap. 

STEMRECHT DER VROUW. 

De Synode van de Nederl. Herv. kerk 
heeft in hare zitting van 11 Aug. j.1. 
op voorstel van de Classes Alkmaar en 
Deventer met eene kleine meerderheid 
aan de vrouwelijke leden der 'gemeente 
het stemrecht toegekend. 

Dit voorstel wordt thans aan al de 
Classicale vergaderingen verzonden met 
verzoek, om daarover advies uit te bren
gen, en komt dan in de volgende zitting 
der Synode nogmaals ter tafel, om defi
nitief aangenomen of verworpen te 
worden. 

De beweging, die ten gunste van het 
stemrecht der vrouw op politiek gebied 
reeds geruimen tijd aan den gang is, 
wordt daarmede in ons vaderland op 
kerkelijk terrein overgebracht. En al is 
het niet waarschijnlijk, dat de Herv. 
kerk thans reeds aan de vrouw den toe
gang tot de stembus zal openen, toch 
hebben wij hier met eene actie te doen, 
waarvan het begin wel klein maar het 
einde nog niet te zien is. Amerika 
geeft in veel opzichten dén toon aan en 
Voerde'"in' mëriigen Staat 'en in verschil
lende kerken reeds'het vrouwelijk stem
recht in, en ontsloot ook voor de vrouwen 
den toegang tot vele openbare ambten 
en bedieningen. 

De quaestie zelve is ook van gewicht 
en niet zoo gemakkelijk" op te lossen, 
als het zich oppervlakkig laat aanzien. 

Volgens de Schrift berust de verkie
zing voor de ambten in de gemeente, 
niet bij de overheid of den patroon, niet 
oij den paus of bij don bisschop, zelfs 
niet bij den kerkeraad, maar bij de ver
gadering der geloovigen. De kerkeraad 
mag en moet bij die verkiezing leiding 
geven, maar de verkiezing zelve is het 
oorspronkelijk recht der geloovigen. 

Tot die geloovigen behooren de vrouwen 
evengoed als de mannen, de jongere 
leden der gemeente evengoed als de 
oudere. En het zou dus voor de hand 
liggen, om te denken, dat alle geloovi-

: gen saam, n.1. alle belijdende, tot het 
avondmaal toegelaten leden dit recht 
der verkiezing behoorden, uit te oefenen. 

Maar zoo heeft men in de kerk van 
Christus toch nooit geredeneerd en zoo 
is het ook nooit toegegaan. 

Want het zoogenaamd algemeen stem
recht is reeds niet op staatkundig ge
bied, doch veel minder nog in de kerk 
een natuurrecht, dat ."in., de personen 
zeiven inhaerent wezen zou. In de kerk 
is Christus alleen Koning. Hij regeert 
zijne gemeente van uit den hemel door 
zijn Woord en Geest. Hij is het, die 
Woord en Sacrament bedient, die roept 
en bekwaamt tot het ambt. 

Alleen heeft het Hem behaagd, om 
bij dit alles zich van menschen te be
dienen, die niet vrij en zelfstandig te 
werk gaan maar in alles gebonden zijn 
aan zijn Woord, en bij de keuze tot 
eehig ambt zich te gedragen hebben 
naar de regelen, die Hij daarvoor vast
gesteld heeft. 

De vraag is dus niet, wat. wij van 
het stemrecht der vrouw denken, of het 
ons logisch en consequent, gewenscfet 
of schadelijk voorkomt, maar hoe de 
Schrift erover oordeelt en welke gege
vens zij ons daarvoor aan de hand biedt. 

En dan staat vast, dat in de verga
deringen, welke de discipelen na Jezus', 
hemelvaart hielden, ook wel vrouwen 
tegenwoordig waren, Hand. 1 : 14, maar 
dat Petrus toch alleen de mannen-broe
ders aanspreekt en hen tot het kiezen 
van een plaatsvervanger van Judas op
wekt, Hand. 1 : 15, 16. In Hand. 
6:3 worden evenzoo alleen de broe
ders door de apostelen aangesproken, om 
een zevental diakenen te verkiezen. In 
de vergadering te Jeruzalem zijn niet 
alleen apostelen en ouderlingen maar 
ook vele geloovigen saam, doch allen 
worden als: broeders aangesproken,, en 
dezen hebben over de aanhangige zaak 
te oordeelen, Hand. 15 :7, 13. 

Nergena is in het N. Test. vhn een 
stemrecht der vrouwen sprake. Wel 
nemen zij in de gemeente eene voor
name plaats in. Men denke slechts aan 
Maria, de moeder des Heeren ; aan de 
zusters van Lazarus ; aan de vrouwen, 
die Jezus volgden en hem dienden van 

• hare goederen; aan Maria, de moeder 
van Johannes Markus, aan Lydia en 
aan Priscilla; aan de vier dochters van 
Philippus, die de gave der profetie had
den;" aan de vele voorschriften, wélke 
de apostelen in betrekking tot de vrouwen 
geven. Maar indien wij. afzien van het 
diakonessenambt, dat evenals het doc
torenambt geen ambt is in engeren zin, 
doch slechts een dienst der kerken, zijn 
de vrouwen in de gemeente van Chris
tus niet verkiesbaar tot eenig ambt en 
ook niet stemgerechtigd. 

De positie der vrouw is volgens de 
-Schrift, ook in de gemeente des Heeren, 
niet zoozeer eene mindere als wel eene 
andere dan die van den man ; en haar 
beteekenis en invloed ligt op een ander 
terrein dan dat der openbare handelin
gen, hetwelk aan den man is toege
wezen. In de vergaderingen der geloo

vigen moeten de vrouwen, gelijk Paulus | 
zegt, naar de wet en naar het. gebruik 
in alle gemeenten zwijgen, want het 
openbaar spreken aldaar is met hare 
onderworpenheid in strijd en verraadt de 
zucht naar eene zelfstandigheid, die haar 
als vrouwen niet past. 

De macht en de waarde der vrouwen 
ligt niet in kostbare kleeding, in vlech
tingen des haars, in openbare rede en 
heerschappij over den man; maar zij 
bestaat daarin, dat zij hare godzaligheid 
bewijzen door goede werken; dat zij 
zichzelven versieren met een zachtmoe-
digen en stillen geest, die kostelijk is 
voor God; dat zij trouw zijn in de ver
vulling dier taak, welke op haar als 
moeders rust. 

Aan vele vrouwen in den tegenwoor-
digen tijd behagen begrijpelijkerwijze 
deze woorden van de apostelen niet; zij 
vinden meer welgevallen in de theorieën 
van Hilda van Suylenburg. Maar ook 
hierbij zal het blijken, dat het dwaze 
Gods wijzer is dan de menschen en het 
zwakke Gods sterker dan de menschen. 
De Schrift zegt niet letterlijk en met 
even zoovele woorden, dat. de vrouwen 
niet mede-stemmen mogen bij de be
noeming van doctoren en bedienaren des 
Woords, van ouderlingen en diakenen. 
Maar zonder twijfel ligt zulk een stem
recht niet op de lijn harer gedachten. 
Want dit stemrecht komt, indien niet 
altijd en overal, toch meestentijds, vooral 
ook in onze dagen, op uit eene beschou
wing der vrouw, welke door de Schrift 
wordt gewraakt. 

— 
BROEDERLIJK ? 

Enkele weken geleden zond Prof. Lin
deboom een schrijven toe aan Hollands 
Kerkblad, waarin hij een paar bedenkin
gen opperde tegen eene leerrede, welke 
door Ds. Sikkel in het licht was gegeven. 

Over de gegrondheid dier bedenkingen 
kan men verschillen, maar het recht, om 
ze te maken, kan aan geen enkel lid 
der Gereformeerde kerken worden ont
zegd ; en de toon, waarop zij geuit 
werden, was zoo bescheiden mogelijk. 

Maar het schrijven werd terugge
zonden met de korte bijvoeging, dat het 
in Hollands Kerkblad niet geplaatst 
kon worden. Het werd daarna opge
nomen in de Bazuin van 29 Dec. 1899. 

Toen de Boeper ophield te verschij-
ne'.t, gaf de Friesche Kerkbode met dit 
feit onverholen haar blijdschap te kennen. 
Als reden werd -daarvoor opgegeven: 
„Wat in de Boeper ons, en velen 
broederen met ons, zeer tegen de borst 
heeft gestuit, is de wijze, waarop 
de polemiek gevoerd werd. „„Stel 
sélmatige verdachtmaking"" is mis
schien een te sterk gesproken woord, 
maar het had er soms veel van, 
alsof alwat van de Vrije Univer
siteit kwam en alwat Dr. Kuyper deed 
reeds daarom slecht en verkeerd was." 

Prof, Lindeboom meende, op deze 
woorden het stilzwijgen niet te mogen 
bewaren, en zond aan öe Friesche Kerk
bode een schrijven toe, welks inhoud 
aan schrijver dezes onbekend is, maar 
dat naar luid van de Friesche Kerk 
bode bewijs vraagde voor de tegen de 

. Boeper uitgebrachte" beschuldiging. 
Het schrijven werd echter niet opge

nomen, lo omdat de Roeper gestorven 
is en dooden niet. spreken; 2o omdat 
de Boeper verleden jaar ook zweeg, toen 
zij bij eene insinüatië tegen Dr. A. 
Kuyper door de FHesche Kerkbode ter 
verantwoording werd geroepen ; en ten 
derde, zoo staat er letterlijk, „omdat, 

I' wie gastvrijheid vraagt aan eene redactie, 
nimmer te vergeten heeft, dat de eerste 
plicht van een gast is de hoffelijkheid 
tegenover zijn gastheer in acht te 
nemen. Prof. Lindeboom heeft bij zijn 
schrij ven dezen eersten eisch der wel
levendheid uit het oog verloren. In; 
zijn eigen woning kan men een ander ' 
desnoods pp ongezouten toon de les. 
lezen, maar dat te willen doen, 
wanneer men bij zijn buurman op 
visite is, is te veel geeischt." 

Deze redenen klemmen niet. De 
eerste • niet, omdat de Boeper wel dood 

-is hiaat- de-pèrsööen, die de redactie 
vormden, nog leveri. , De tweede niet, 
omdat de bewijsstukken voor de beschul
diging worden weggelaten. En de derde , 
niet, omdat het niet aangaat te zeggen, 
dat Prof. Lindeboom bij zijn schrijven 
den eisch der wellevendheid uit het 
oog heeft verloren, zonder dat men 
dit schrijven zelf onder de oogen der 
lezers brengt, en déze in staat stelt, 
om er zelf over te oordeelen. 

Maar afgedacht van het al of niet 
geldige dezer redenen, aan ieder onpar
tijdige rnag de vraag worden voorge
legd,. of zulke handelwijzen broederlijk 
zijn en geschikt om eenheid en over
eenstemming te bevorderen ? 

BAVINCK. 

III: <;i;*ii;i *M:II TI» B»I:IC 
HEILIGE». 

X. 

TOT DIENST SCHULDIG. 
Het beginsel, dat elk zich schuldig 

is aan allen, wordt bijzonder kennelijk 

I toegepast in de oproeping van sommige j 
leden der gemeente' itot het ambt van 
opziener of verzorger. 

Wat het ambt in de gemeente is, 
weten wij ; het is een ons ter vervul
ling opgelegde dienst. Een ambtsdra
ger is iemand, aan wien God de ver
vulling van zekeren dienst in zijn huis 
zóó heeft opgedragen, dat hij hiervoor 
verantwoordelijk is gesteld. Op hem 
rust de verplichting om te zorgen, dat 
het der gemeente niet aan licht en 
stuur, aan troost en hulp ontbreke; 
hij is baar gegeven om haar tot oog en 
hand te zijn. 

Wie tot zulk een ambt geroepen 
wordt, heeft te bedenken, dat hij geen 
vrij man is. Hij behoort toe aan 
Christus, en wordt door dezen gegeven 
aan de gemeente, zoodat hij gehouden 
is om zijne gaven gewillig te haren 
nutte aan te leggen. Daartoe heeft 
Christus hem gekocht; alle recht op 
zichzelf is hij tegenover Hem kwijt. 
Roept Christus hem alzoo om eenigen 
dienst in de gemeente te vervullen, 
dan kan hij niet weigeren zonder zich 
aan Hem te ontstelen. Alzoo handelt 
hij in dat droef geval in lijnrechte 
tegenspraak met het voorbeeld hem 
gegeven door zijnen Heer; van wien 
wij weten, dat Hij het hoogste, wat 
iemand geven kan, aan de gemeente 
gegeven heeft, te weten zijn eigen 
lichaam. 

Nu is het waar, dat God de ouder
lingen en arm verzorgers niet, gelijk 
weleer profeet- en apostel, onmiddellijk 
tot hunnen dienst roept, maar middellijk 
door tusschenkomst der gemeente. Dit 
is' zelfs altijd zoo geweest; steeds zegt 
ons de Schrift, dat genoemde ambts
dragers door de gemeente werden ver-, 
koren. 

Maar dit neemt niet weg, dat hunne 
roeping toch een ander karakter draagt 
dan de benoeming eener gewone ver-
eeuiging tot een of' anderen post. De 
gemeente kiest hare ambtsdragers op 
bevel van God ; zij zou zich aan onge
hoorzaamheid schuldig maken, zoo zij 
dit haar geboden werk naliet. Eigen
lijk is zij dus in dit werk eene diena
resse Gods, die zijn werk volbrengt. 
Daarbij laat God haar niet in het 
wilde en in het duister werken ; haar 
Hoofd licht haar integendeel voor. In 
de gaven toch, die God aan sommigen 
harer leden boven anderen gegeven 
heeft, ontvangt zij van Hem eene aan
wijzing van de mannen, op welke zij 
hare keuze te vestigen heeft. Boven
dien leeft en werkt de Geest in haar 
midden ; om recht te handelen behoeft 
zij zich in het werk der verkiezing 
slechts door dezen Geest te laten leiden. 
Zij is dan ook zelve bewust, dat hare 
stem Gods stem is ; want zij vraagt 
aan de verkorenen, of' zij niet gelooven, 
dat zij wettiglijk van de gemeente, en 
mitsdien van God zeiven geroepen zijn. 
De Schrift drukt er trouwens hetzegel 
op; want zij zegt van de opzieners, 
dat de Heilige Geest hen over de kudde 
gezet heef't, hoewel deze middellijk dooi
de gemeente tot hun ambt verkoren 
waren, Hand. 20 : 28. 

Het spreekt dus van zelf, dat de ge
roepene zich tot den dienst zijner roe
ping bereid moet verklaren. Daarom 
is het tegen alle orde in, om 
staande de vergadering, waarin de keuze 
op hem werd uitgebracht, aan den ge
kozene te vragen, of' hij zijne benoe
ming al dan niet aanneemt. Zulk eene 
vraag ware gepast, als Christus vrij
willigers opriep tot den dienst zijns 
huizes; ongepast is zij daarentegen nu 
Hij door tusschenkomst der gemeente 
opeischt, wat Hem wettig toekomt. 

Maar, zal iemand misschien vragen, 
is dan de stem der gemeente altijd en 
immer de stem Gods, zoodat het in 
geen geval geoorloofd zou zijn om voor 
eene roeping tot eenig ambt te be
danken ? 

Dit te beweren zou de dwaasheid 
zelve zijn. Helaas! de gemeente laat 
zich niet altijd in de meerderheid harer 
leden leiden door den Geest. De dagen 
der verkiezing zijn dikwijls dagen van 
gisting. Men kiest soms uit vleeschè-
lyke voorliefde en uit wereldsche be
rekening ; men heeft eigen belang meer 
op het oog dan het algemeen belang; 
biddeloos doet men zijn heilig werk, 
soms in eene luchtige stemming, of in 
blind afgaan op de aanwijzing van 
anderen. Daarom zien wij telkens per
sonen verkoren worden, die na korteren 
of lateren tijd ongeschikt blijken voor 
hun ambt. Wie zal dan de mogelijk
heid ontkennen, dat de stem der ge-. . .  ®  
meente niet altijd samenvalt met de 
sten! Gods. God bestuurt alles, voor
zeker, maar Hij kan ook opzieners en 
verzorgers geven in zijnen toorn, dei-
kudde tot roeden. 

Wat dan, ingeval iemand zich 
door de op hem uitgebrachte keuze 
bezwaard acht ? Gemeenlijk doet de 
gekozene deze vraag niet eens. Be
vangen in den waan, dat hij slechts 
door menschen gekozen is, en mitsdien 
vrij om te handelen naar zijne eigene 
overtuiging, houdt hij de beslissing aan 
zich. Hij zal eens ernstig, ja biddend 

1 over de benoeming nadenken, en hij 

i doet dit misschien ook. Komt hij tot 
de overtuiging, dat zijne bezwaren ge
grond zijn, dan deelt hij der gemeente 
met of zonder opgave van redenen 
mede, dat hij -..voor zijne benoeming 
bedankt. Hij handelt dirs even zoo, als 
hij doen zou, ware hij in eene of andere 
vereeniging tot een post van bestuur 
gekozen. 

Maar zóó wil Christus zijne gemeente 
niet beschouwd en behandeld hebben. 
Hij wil, dat wij zullen uitgaan van de 
eikentenis, dat zij Gods mond is, en 
niet van de gedachte, dat zij zich door 

, net vleesch heeft laten leiden. Christus 
neemt het boog voor de eere van zijne 
gemeente op, zeer hoog; ook in' de 
geestelooze gemeente moeten wij de 
gemeente nog eeren. 

De over zijne benoeming bezwaarde 
broeder late daarom het oordeel over
zij ne bezwaren aan de gemeente zelve 
over, zooals deze door hare oudsten 
vertegenwoordigd wordt. Brengt men 
hiertegen misschien in, dat deze allicht 
paitijdig in hun oordeel zijn, welnu, 
dan wete en waardeere men, dat er 
achter deze nog meerdere, uitgebreidere 
vergaderingen zijn , tot wie men 
zich zoo noodig met, zijne bezwaren 
wenden kan. 

Maar in geen geval late men het 
eindoordeel aan zichzelf. 

In de meeste gevallen ontspruiten 
deze bezwaren uit een gevoel van on
geschiktheid om een ambt te vervullen; 
men is niet begaafd, niet godzalio- Ge
noeg anderen zijn er geschikter "voor. 
Het is goed, broeder ! dat gij gerino-
over uzeiven denkt ; maar wordt nu 
uzelveu niet ongelijk, door u een ge
zag aan te matigen, dat niet u maar 
alleen der gemeente toekomt, gelijk 
g\j 110611 zoudt, als gij zelf gingt be
slissen en oordeelen over haar doen. 
Laat anderen over u oordeelen; niemand 
kent u minder dan gij zelf. 

VAN ANDEL. 

VOLKSWOODM. 

hcl>S)6u de 
den te doen tegen den Volk»-

kanker der toenemende 
draukzonden ? 

Eindelijk zal deze vraag dan eens met 
einst onder de oogen worden gezien. 

Donderdag 8 Maart a.s, te Utrecht; zoo 
de Heere wil. 

Door een vergadering, van broeders, die 
de Geref. belijdenis liefhebben. 

God zegene dit begin ! 
l)e volgende oproeping is dezèr dagen 

verzonden. 

wOndorgeteekenden hebben de eer U, en 
allen die de Gereformeerde belijdenis lief
hebben, uit te noodigen tot eene samenkomst 
op Donderdag 8 Maart a.s. des voormiddags 
ten 11 ure, in het gebouw J,IIIENE", Kei
straat te Utrecht. 

Punten van behandeling : 
1. Aanwijzing van een moderamen voor 

deze vergadering ; 
2. Aanwijzing van een verslaggever voor 

de pers ; 
3.' Bespreking van de vragen: 
a. fiat staat ons als Gereformeerden te 

doen tegen de steeds toenemende drankzonde, en 
b. Is liet gewenscht en mogelijk te komen 

tot eene zelfstandige Vereeniging op Geref. 
grondslag ? 

Mocht U eventueel verhinderd zijn deze 
vergadering bij te wonen, dan zal het ons 
aangenaam zijn uw advies schriftelijk te ont
vangen aan het adres van den Heer JOH. 
WTTTERMANS, onderwijzer te Hoogeveen. 

Geve de lleere ons licht en wijsheid om 
ook in dezen weg te gaan en te handelen 
alleen naar zijn Woord!" 

De onderteekenaars zijn de heeren : 
F. Amsing, Alblassèrdam. G. van As, 

Direct.-Uitg. v. d. Stichtsche Courant, Utrecht! 
Dr: H. Bouman, predikant, Hattem. Dr. 
J. 11. A. van Dale, Geneesheer-Directeur 
van n Veldwijk", Ermelo. TV. A. Dekker, 
predikant, Hoogeveen. TV. Goedhart, Land
bouwer, Leiderdorp. J. Hermans Jr., Am
sterdam. TV. Holles'elle, Tilburg. J. G. 
v. d. Hoogt, Ouderling der Geref. kerk, 
Kampen. J. de Jager, Onderwijzer, Kollum. 
G. Kamerling, Hoofd der School, Ede. ,T. 
Kamen, predikant, Kiel-Windeweer. K. 
Kingma, Onderwijzer, Franeker. ,/. Minderaa, 
Leeraar a. h. Gereformeerd gymnasium, 
Amsterdam. TV. C. van Munster, Hoofd der 
School, Leeuwarden. O. M. TV. Plet, predi
kant, Wezep. J. Scharloo, Leiden. J. Snoek, 
Urk. J. Th. Stap, Zwolle. 

Deze namen mogen iets goeds doen ver
wachten. Gaarne betuig ik openlijk mijne 
instemming met deze poging, en voldoe ik 
aan het verzoek om in „"Volksnooden" den 
lezers van dit blad deze zaak mede te deelen 
en hun belangstelling te vragen. 

Een moeilijk vraagstuk hebben de broe
ders te bespreken. Zullen zij een Onthou
ding svereeniging op Geref. grondslag ontwer
pen ? , Dan •— zou hun arbeid van stonden 
aan tot een kleinen kring beperkt worden. 
Een algemeen en gemeenschappelijk getuigen, 
arbeiden en strijden van de Gereformeerde 
en andere Christenen is zoo broodnoodig! 

't Is ook dien broeders niet onbekend, 
dat zeer vele Christenen voor een verbintenis 
tot onthouding van spijs of drank, zij het 
ook sterke drank, geen grond en drang vin
den in het Woord van God, en daarin wel 



iets strijdigs zien met de Christelijke vrijheid. 
Hat tal van liefhebbers van het glas ook 
zoo spreken en met die bezwaren zich ster
ken en hun zondig gebruik bedekken, is 
geen geldige reden om die bezwaren gering 
te achten en voorbij te gaan. 

Ook de gelijkstelling en de gezamenlijke 
afkeuring van sterken, drank en wijn en bier 
is tn. i. een klip, waarvoor men zicli zal 
moeten hoeden. 

Maar dat er wat gedaan moet worden, 
is ontegensprekelijk, 't Is meer dan tijd, 
dat de Gereformeerden zich niet langer 
bepalen tot kenschetsing van anderer arbeid 
en strijd testen dezen volkskanker als 'onbij
belse!). ongerefonueerd. Kunnen wij niet 
meedoen niet die anderen, laten wij het 
dan doen op Gereformeerde manier; maar 
dan ook doen / De kroegen van grover 
en van fijner soort zijn kankerkweekerijeil 
en pestholen. Alleen reeds van de gelde
lijke zijde beschouwd, staan zij vooraan op 
Je lijst der schuldigen aan 4e sociale nooden 
e" jammeren. Met- dé ongeveer >«iO mil
lioen, de 800 ton gouds, die in ons kleine 
landje in en door de. kroegen wordt verteerd, 
zouden o. a. alle arme huisgezinnen kunnen 
worden onderhouden, 'alle zwakken van de 
noodige versterkende middelen worden voor
zien, en alle takken van arbeid voor Volks
welvaart en bloei van 't Koninkrijk Gods 
krachtig worden gesteund. 

legen de kroegen worde van meet af de 
strijd aangebonden ! En ieder, die den Naam 
van Christus noemt, worde gedrongen pin 
matig, rechtvaardig en godzalig te leven. 

e" kan ik njet die vergadering bijwonen; 
Daarom temeer wek ik allen die kunnen op 
011 ' 8 Maart naar 1'trecht te gaan. Inzon
derheid predika nten en ouderlingen, 'k Ver
oorloof mij, de broederen eens opmerkzaam 
te  roaken op de aansporende vermaning te 
'lezer zake van de Gener. Synode der G. K. 
van 1896, en van de belangrijke gedachten-
wisseling der Algem. Synode der C. G. K. 
v,m 1879. Lezing en overdenking daarvan 
voor de a.s. samenkomst is zeer aan te be
velen. 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen, 
Helaas, helaas, wat iu de laatste dagen 

niet weinigen vreesden, dat geschieden zou, 
duizenden bij duizenden afbaden van den 
Heere, en nog veelmeer duizenden, zich 
vleiende met het goed gesternte, de gewel
dige kracht, den stalen moed en de taaie 
volharding van Cronjé en de zijnen bij Koe-
dcesrand. aan de Modderrivier, en hoopten 
dat niet geschieden zou, is toch geschied : 
Cronjé en zijn dapperen zagen zich genood
zaakt zich Dinsdagmorgen vroeg aan de.Engel-
schen onder Roberts en Kitchener over te 
geven. Dertien dagen lang zochten deze 
ongekende helden, met een zwaren legertros 

J zich, door een zandige vlakte heen, zich 
te ontworstelen aan de dreigende omklem
ming van één geduchte overmacht, aan welke 
zij zich zeker hadden kunnen onttrekken 
indien zij niet houw en trouw aan de dek-
king en verdediging van Vrijstaats hoofd
plaats hadden vastgehouden en hunne bagage 
grootendeels hadden willen prijsgeven. 

Maar dus deden onze ruim 3000 trouwe 
dapperen tegenover 30000 Engelschen piet. 

Zij bleven, soms psalmzingend, lezend en 
biddend, worstelen met ongekenden moert en 
taaie volharding onder een immer geweldig 
aangolvende vuurzee van ellenden, waarmede 
de 100 stukken geschut des vijands hen 
hoe langs zoo meer overstelpten. Toch hiel
den zij 't hieronder bijna acht dagen langer 
uit dan de Engelschen dachten, ondanks dat 
"lle pogingen van anderen tot ontzet mislukten. 
Maar toen eindelijk ook hun kruid en lood was 
verschoten in dappere pogingen om den 
vijand af te slaan of dooi' hem heen te bre
ken, en zelfs de wateren van de doorregen 
s'ijgende Modderrivier hen uit hunne be
dekkingen. en holen dreef, eerst toen liet 
Jr°njé „de leenw van Afrika" het voor hem, 

( le  zijnen en hunne vrienden zoo snerpende 
woord hooren : ik geef mij over. 
. ' , j l1  dat juist op den morgen van den her-
Uineringsdag aan de schitterende overwin-
111 ng der Boeren van Colley op denMajuba 
111 1881 ; Roberts liet in zijn telegram aan 
(  e Regeering niet na er aan te herinneren! 

toe ontzettend tragisch, juist op dien dag ; 
. e" dag op welken de Burgers zich weer 
e" "u 'ze Gods spoedden om God te danken 

t(?°r  ' 'en bijstand en verder zijn zegen af 
sm®eken over den hun opgedrongen en 

° "o6 1; onrechtvaardigen oorlog! 
bei °"f M bestuur, dat de zijnen aldus 
Ho! i' • • Wat tranen zullen er wor-
slaakt ! °1Ieid> Wat aandoenlijke zuchten ge-

te 1 meer^nnanbi!dde" wij> en bidden wij des 
f i i r, ?!e,n ' die ofschoon aldus be

proefd een strijd voortzetten, al missen zij 

doo," btr^l£°dt;u«nde;s,»».k«bb» 
ta-ta grootste 
(een 5000 man) en van hun geschut (op 
enkele kleine stukken na), kon ontkomen. 
Roberts inval aanvankelijk tot staan werd 

£t.,Li r **iot ,eE""e' 
Niet aUeen vlak bij Bloemfontein worden 

hoogten duchtig versterkt, maar vooral 
een weimg Noord-Oostelijk, bij Winburg, dat 
thans, bij voorbaat zetel der Regeering werd 
een geduc ï e reeks bergtoppen en kopjes! 
En voorshands schijnt het alsof van opgeven 
geen sprake is bij de verbonden Burgers 

Nu, hei is inderdaad een heerlijke ver
kwikking, ofschoon haast door velen niet 

opgemerkt, dat elders de weerstand der 
Burgers nog gezegend is. 

Succesvol is de tegenstand, die tusschen 
de Tugela en Ladysmith aan Buller's voort
durende pogingen om door te dringen, door 
Joubert wordt geboden. 

De Engelschen kunnen bij Groblersklof 
en Nelthorpe bijna niet meer vooruit, zoo 
vernielend is het vuur uit de Mausers niet 
alleen, doch ook uit de Creusot en Maxim 
kanonnen, die als door tooverhanden telkens 
verplaatst, den vijand elk oogenblik van 
een andere en altijd van een onverwachle 
zijde bestoken, zonder dat de plaats van 
opstelling, te bespeuren is. De sobere opgaaf 
van Bulier, dat hij van Dinsdag tot Zaterdag 
42, zegge twee-en-veertig officieren heeft 
verloren, waaronder 7 gesneuveld en daarbij 
3 kolonels, en Dinsdag weer 14 van de 17 
officiei'eu, spreekt bladzijden vol. 

Eerst .Woensdag kon hij met ontzaglijke 
verliezen den Pietersheuvel nemen. Maar 
of hij dien niet weer, als de Spionkop vroe
ger, zal moeten prijsgeven, is iets anders. 

Ook in het Noorden van de Kaapkolonie 
wordt de krijgskans hun niet ontrouw. 

Bij een aanval op hun stellingen bij Stormr  

berg. die werd afgeslagen, sneuvelde kapi
tein Moiitmorency, aanvoerder van een korps 
eclareurs, een der bekwaamste officieren van 
lord Kitchener in den Egyptischen veldtocht. 
Ook viel daar kolonel Hockur, die bij het 
uitbreken van den oorlog als vrijwilliger had 
dienst genomen. Ilij was een bekend Lon-
densch effektenhandelaar. 

Ook Delarey heeft bij Arundel, ten Zuiden 
van Colesberg, een geduchten aanval van 
alle kanten te doorstaan gehad, toen bij wat 
verder was doorgedrongen. In weeiwil van 
alle pogingen,' om zich van het kanon der 
Boeren meester te maken, werden de Engel
schen met bloedige verliezen teruggeslagen 
en Delarey kon zich terug trekken. Ilij 
kreeg maar twee gewonden ! 

Mischien echter worden deze Vrijstaatsche 
Burgers binnen kort gedwongen hun voor
deel hier op te geven als 't Roberts gelukken 
mocht bij Bloemfontein den spoorweg te be-
bezetten, die hun voorraad moet toevoeren. 
Doch zoover zijn wij nog niet. 

In onze Kamer begon Dinsdag 't debat 
over 't ontwerp op den leerplicht. 

Anti-revolutionaire en Roomsche sprekers 
verklaarden zich er tegen ; ook de Christ. 
historische De Visser, en zelfs Pijnappel, een 
liberaal. Toch hope men nog niet op ver
werping ! 

NOOKDTZIJ. 

Builenlandsche Kerken. 
Be predikant Weingdrt te Osnabrück uit 

zijn ambt ontzet. In de laatste weken wordt 
in de kerkelijke en politieke bladen in Duitsch-
land druk geschreven over de afzetting van 
den Lutherschen predikant Weingart te 
Osnabriick. De zaak is in hoofdzaak aldus. 

Weingart was predikant in de staatskerk 
van Gotha en werd in 1897 door de Evan
gelisch Luthersche gemeente te Osnabriick 
beroepen. Om in die gemeente te worden 
toegelaten moest hij een colloquium voor 
het consistorie van Hannover ondergaan. 
Bij die gelegenheid verklaarde hij instem
ming met de belijdenis der Evangelisch 
Luthersche kerk in Hannover, wat hij 
door haar onaerteekening bevestigde. 

Ook had hij de in Osnabrück geldende 
kerkorde en het onderteekenings-formulier 
voor de predikanten onderteekend en daar
door zich verbonden te leeren, wat in de 
belijdenisschriften der Luthersche kerk uitge
drukt is en de gemeente te waarschuwen tegen 
de dwalingen, welke tegen deze leer ingaan. 

In het najaar van 1898 hield hij op de 
Provinciale Synode te Osnabriick een refe
raat, waarin hij tal van leerstukken bestreed, 
o. a. de erfzonde, de Godheid van Christus, 
het bestaan des duivels. De aanwezige 
Generaal-superintendent Dr. Diisterdieck 
diende dadelijk protest tegen hem in. 

Ter verantwoording geroepen, trachtte, 
Weingart zich te verdedigen door te beweren, 
dat hij niet de leer der kerk over de zonde 
in 't gemeen . en over de erfzonde in het 
bizonder en over de Godheid van Christus 
loochende, maar alleen critiek had gemaakt 
op de uitdrukkingen over deze leerstukken 
in de belijdenisschriften, en dat hij in zijne 
critiek over de leer aangaande den duivel 
alleen bedoeld had de bestrijding van de 
bijgeloovige opvatting des volks van een 
licliamelijken duivel. Toen men van hem 
een duidelijke verklaring eischte over de 
genoemde punten der leer, weigerde hij 
die te geven, maar beriep zich op wat hij 
in zijne preeken had uitgesproken. 

Het Provinciaal consistorie vorderde nu 
de inlevering van zijne preeken, die hij in 
het laatste haltjaar gehouden had. Toen 
werd de zaak voor hem niet beter, want 
daarin werden uitdrukkingen, gevonden, die 
zijne bestrijding van de waarheid volkomen 
bewezen. Vooral twee preeken, een op 
Pasclien en een op Hemelvaartsdag uitge
sproken maakten zijne bewering, dat hij de 
belijdenis niet weersprak, onwaar. In de -
eerste toch loochende liij beslist de opstanding 
en in de tweede de hemelvaart van Christus. 

Ter zijner verdediging voerde Weingart 
aan, dat hij ook rekening houden moest 
met de liberale fractie in de gemeente, die 
hem gekozen had, en dat hij niet van de 
leer der kerk afgeweken was, maar alleen 
,, van de leerstelsels der Hannoversche 
orthodoxie." Eindelijk stemde hij echter 
toe, dat hij geen recht had, van de belij
denis afwijkende theologische gevoelens in 
de gemeente te leeren en beloofde, dat hij 
in liet vervolg zich daarvan zou onthouden. 

Het consistorie sprak uit, dat Weingart 
met recht uit zijn ambt kon ontzet worden, 
maar het nam verzachtende omstandigheden 
aan, omdat hij genoemde verklaring en 
belofte had afgelegd, omdat van zijn leven 
en werk gunstige getuigenissen waren inge
komen en velen van de gemeente hem als 
predikant begeerden te houden. Het gaf hem 
daarom eene ernstige berisping en bepaalde, 
dat hij de kosten van het geding moest betalen. 

Hiermede zou de zaak at'geloopen zijn, 

zoo- niet consistoriaalraad Dr. Meijer en 
Weingart zelf daartegen in protest gekomen 
waren; de eerste omdat de straf, te licht, de 
andere omdat de straf te zwaar- was. Weingart 
meende, dat ,men niet verder had mogen 
gaan dan hem eene waarschuwing te geven, 
van eene berisping mocht geen sprake zijn. 

Nu kwam de zaak voor het „Landes-
consistorium", dat, dewijl het een kwestie 
over de leer raakte, bijgestaan werd door 
vier afgevaardigden van de Algemeene 
Synode. Ook voor dit college was Weingart 
in zijne verklaringen zoo onbepaald, dat 
zijne opvatting van onderscheidene leer
stukken niet duidelijk werd. Hier kon hij 
echter niet volstaan met ontwijkende ant
woorden op vragen over verschillende leer
stukken als voor het Provinciaal consistorie. 
Hier moest hij beslist zich uitspreken, of hij 
geloofde, dat Christus op den de den dag 
wérkelijk opgestaan was van de dooden. 
Dit ontkende hij en zeide, zooals hij dit 
ook in zijn Paaschpreek gezegd had, dat 
het geestelijk oog der discipelen een geeste
lijken Jezus had gezien; de opstanding 
was „eene openbaring in een licht-lichaam." 

'De verhalen der Evangelisten over de 
opstanding van Christus waren voor hem 
geen historische berichten maar eene als 
daadzaken ingekleede mededeeling van 
wat de discipelen innerlijk ondervonden 
hadden. De zekerheid, dat Jezus leefi, 
grondt-zich alleen hierop, dat Hij zich iu de 
geschiedenis zijner- k-erk.iale levend bewezen 
heeft en voor zich zeiyen heeft bij die 
zekerheid, omdat hij het leven des Heeren aan 
zich ondervonden heeft. Van de hemelvaart 
des Heeren sprak hij evenzoQ.. Wat daarvan 
in de H. Schrift wordt medegedeeld, is 
verdichting en dient alleen, om uit te 
drukken in» welk een buitengewone zielsver
rukking de discipelen op dieri dag verkeerden. 

Ook verklaarde hij iu de gemeente zijne 
opvattingen te zullen leeren. 

Het consistorie heeft hem daarop van 
zijn ambt ontzet met behoud van het 
pensioen, dat de rustende predikanten genie
ten. Toen Weingart.,jn Osnabrück terug
keerde, is hij door zijne vrienden met 
buitengewone geestdrift ontvangen. Eenige 
dagen later heeft hij voor eene groote 
vergadering eene lange rede gehouden, 
waarin hij de kerkelijke handeling besprak 
en natuurlijk de mannen, die hem ver
oordeelden, scherp hekelde. 

Wat deze zaak later nog uitwerken zal, 
moet de tij4 leeren. In de pers wordt zij 
druk besproken. De liberale bladen geven, 
zooals te begrijpen is^ hunne verontwaar
diging in bittere woorden en ernstige 
bedreigingen lucht. Eén dier bladen zegt, 
dat een groot getal predikanten van libe
rale richting een fonds zullen oprichten 
voot predikanten, die orn hun geloofs- en 
gewetensvrijheid veroordeeld worden. 

Het is te hopen, dat de vertegenwoor
digers der Evang. Luthersche kerk in 
Hannover zich noch door verzoeken, noch 
door bedreigingen, zuilen laten bewegen, 
om het vonnis te vernietigen, maar pal zullen 
staan voor de handhaving der waarheid. 
Wij verblijden ons over'hun besliste houding 
in deze kwestie. 

SCHOLTEN. 

Van Cecil Rhodes 'wordt gezegd, dat hij, 
hoewel zoon van een predikant, „in strikten 
zin" geen godsdienstig niensch is. Ilij gaat 
mede met de moderne critiek omtrent het 
gezag van den Bijbel, en over de vraagstuk
ken, betreffende de onzichtbare, bovennatuur
lijke wereld, antwoordt hij als een ware 
agnostiek met een „lk weet er niets van!" 
Zonder tot de socialistische partij te willen 
behooren, erkent hij, dat zijne denkbeelden 
werkelijk socialistisch zijn. Tot Siead heelt 
hij gezegd, dat de beste dienst, dien een 
mensch aan zijne kindereu kan bewijzen, is, 
hun geen halven ccnt na te laten. Geeft 
hun de best mogelijke opvoeding, en laat 
hen voorts hun eigen weg maken, zonder 
hun een anderen te banen. Maar laat gij 
hun geld over, dan zullen zij het dwaselijk 
uitgeven, om maar al te dikwerf den naam 
dien zij dragen, te schande të zijn. — Goed 
voorgaan, doet goed vólgen, Rhodes ! 

Het volgende feit toont, dat de beweging 
in Oostenrijk ten uuiiste van het Protestan
tisme soms eeu beslist anti-papistisch karakter 
aanneemt. In de . historische stad Kloster-
grab werd het driehonderdjarig bestaan van 
een schutters-vereeniging gevierd, onder het 
houden, van een plechtige mis, in tegenwoor
digheid van het stadsbestuur en een groote 
menigte burgers. Nauwelijks was het lle 
missa est uitgesproken, of een advocaat en 
officier der schutters trad voorijit en sprak 
namens zijne kameraden bij het geimprovi-
zeerde altaar: Mijne, vrienden en mede-
schutters, toen voor drie eeuwen onze ver
een (ging gesticht .werd,.,waren., al zijne stich
ters Protestansch. Hier staan wij op den 
grond van het oude kerkhof en zij, die hier 
slapen, onze voorvaderen, waren Protestanten. 
En ook heden nog, indien er hoop voor ons 
in dé toekomst is, dan ligt die voor óns in 
liét Protestantisme! . . : . De nog iu pleeg
gewaad staande mispriesters keken wonderlijk 
op bij zulke woorden. 

De afgevaardigde van Fransch Coehinchina 
schreef onlangs aan de Parijsche Echo, o.a. 
het volgende, waaruit blijkt hoe onzijdigheid 
tot afzijdigheid voert. — „Gij hebt ongelijk, 
op den gouverneur-generaal van Indo-China 
de verantwoordelijkheid te schuiven der sub
sidie' van 45000 francs voor den herbouw 
van den Vrij metselaars-tempel in Saigon. 
Het krediet is wettiglijk en naar allen regel 
door den Kolonialen Baad gestemd. Niemand 
heeft in dezen de minste critiek uitge
sproken. 

„Indo-China wordt niet door het concor
daat met Rome geregeerd. Wij genieten 
komplete godsdienstvrijheid met alle waar
borgen van : de vrije kerk iu den vrijen 
staat, en iedereen bevindt er zich wel bij. 
Er bestaat zelfs geen budget van eeredien
sten. Wanneer de gebouwen, die hiervoor 
gehouden worden, kerken, kapellen, tempels, 

j pagoden, confessioneele scholen, groote repa
raties vereischten, wenden de voorstanders 
zich tot het locale bestuur, dat nog nimmer 
zijn hulp geweigerd heeft. In deze omstan
digheid had de Raad ook geen uitzondering 
te maken voor eene vereeniging, die een 
vrij groot aantal leden. telt. Overigens deed 
het niets dan zich naar de traditie schikken." 
— Ziedaar dus de vruchten der Fransche 
politieke, en matjonnieke, zending. 

Dicht bij de Tentoonstellings-gebouwen te 
Parijs is door ,de Fransche vereeniging tot 
bescherming van jongedocliters een Tehuis 
opgericht voor Nederlandsche meisjes, die 
daar werkzaam zullen zijn. Nadere inlich
tingen zijn te bekomen bij Mllè Sarali Monod, 
Diakonessenhuis, Rue Reuilly 95 en bij Mme 
Georges Fisch, Rue de la Santé 7. 

Op het laatste Anglicaansclve Congres 
verklaarde Dr. Henry , Wace, een der voor
naamste schrijvers in de Times, dat de 
non-conformistische of Vrije kerken zeer in 
aantal en in invloed waren toegenomen! 
Vroeger maakten zij een twintigste deel 
der bevolking uit en tegenwoordig maken 
zij in Engeland en Wales reeds het vierde 
deel daarvan uit. Tevens voegde hij er
bij, dat in Ëugelsclie landen, de Episco-
paalsche kerk drie-en-een-balf millioen avond-
maalgangers telde, terwijl de Vrije kerken 
er zeventien millioen hebben. Ook wees hij 
op haar voortdurende gemeenschappelijke 
oppositie 'tegen de staatskerk, gelijk uit 
haar nationaal concilie van onlangs en 
hun gemeenschappelijkcn catechismus geble
ken is, waarin de grondbeginsels van de 
staatskerk tentoongesteld worden. 

t_ 

Aan de Theol. School is 26 Februari met 
goed . gevolg het Propaedeutisch examen 
afgelegd door den heer D. Ilogenbirlc, student. 

Aan de Standaard werd gemeld, dat 
deputaten der Medische Zending van de 
Geret. kerken van de directie der Nederl. 
Indische spoorwegmaatschappij te 's-Graven-
hage het bericht ontvingen, dat door het 
comité van bestuur dezer maatschappij te 
Semarang aan Dr. J. ,G. Scheurer is terug
betaald de som van f128] ,28 ; zijnde het 
gezamenlijk bedrag der reeds betaalde 
spoorweg-vrachten voor het vervoer van mate
rialen ten behoeve van den bouw van het 
hospitaal tc Djocjacarta. Deputaten aanvaard
den deze schenking met erkentelijkheid. 

Militair Tehuis te 's-Bosch. 

Sedert de laatste opgave ontvangen : 
Van Mej. de wed. M. K. J. Bosch te Apel

doorn . . . ... f, 2,— 
Door P. Telgenhof te Heereuveen van de 

Zendingsver. . . . - . f 2,50 
Door Dientje, Mackenzie, verzameld te 

Klundert . . f 15,25. 
Vriendelijk danken wij allen, die ons 

hunne liefde betoonden. We blijven ons 
Tehuis aanbevelen. Ook kleine giften zijn 
ons welkorti. 

Namens het Bestuur, 
J. M. MÜLDER. 

Zuid-Oosthoek van friesland. 

M. de R. ' Mogen wij het volgende weer 
in onze Bazuin verantwoorden? Met -inni
ge» dank ontvangen van den heer F. P. 
D'Huij, uitgever te Middelburg, op last van 
het bestuur van het Geref. Traktaatge
nootschap Filippus, honderd Scheurkalenders 
voor 1900, om die gratis-uit te deelen in 
den Z.-O.h. van Friesland. Voor dat geschenk 
zijn wij het bestuur zeer dankbaar. Zulke 
Scheurkalenders zijn een kostelijke lectuur 
in den Evangelisatie-arbeid. Och, dat de 
lleere Filippus zegene, en haar tot een 
rijken zegen moge stellen, voor het arme 
en verlorene in den Z.-O.h , en daarbuiten. 
Van de lloogwelgeb. Freules. Hooft van 
Woudenberg te Amsterdam, een pakket mooie 
treffende Traktaatjes, over een sterfbed in 
de Transvaal, dat een gelukkig sterven 
mag heeten ; voor het bovenstaande onzen 
oprechten dank. Wie denkt nog eens om 
den Zuid-Oosthoek van Friesland r ? P 

Correspondent van Jacldn, 
J. WOTJDA, Oranjeicoud, Heerenveen. 

26 Febr. 1900. 

A D V  K K T E . N Ï I E N .  

1 'oor 's ileeren goedheid voorspoedig 
bevallen van ten DOCHTER 

Pa. SCllELTENS— 
ZALSMAN. 

KAMPEN. 
22 Febr. 1900. 

V oor al de belangstelling, hem op 
14 Febr. 11. van hier en elders be
toond, alsmede voor al de stoffelijke 
blijken van hoogachting en lielde toen 
uit zijne gemeente onlanger;, betuigt 
ondergeteekende, ook namens de zijuen, 
zijnen hartelijken dank. 

A. LOOIS. 
PjSliNIS, 

26 Febr. 19C0. 

Voor de talrijke en hartelijke be
wijzen van deelneming, ondervonden bij 
het overlijden van mijn geliefden Echt
genoot, betuig ik mede namens Kin
deren, Behuwd- én hltinkind, mijnen 
opn chten dailk. 

Wed. M A. VIS— 
VAN DAMMB. 

HAAMSTEDE, 
26 Febr. 1900. 

\foor de vele blijken van belang
stelling, ondervonden bij de viering 
van ons 4:0-jariq huwelijksfeest, 
betuigen wij, ook mede namens onze 
Kinderen, onzen welgemeenden dank. 

H. VISSOHER 
J. B. VISSCHER— 

HAKDEHWIJK, TRENTZEN. 
28 Febr. 1900. 

gCaoocnoocg.xxxxac^ 
H Zaterdag 3 Maart hopen onze ]i| 
W- geliefde Ouders U-
G B. BOER Bz. O 

H 8 <ri A. J. KOSTER ff 
H hun iO-Jarif/e Echteer- H 
pf eentqinq te herdenken. H 
| | * Jèö. 103 : 1. W 
y> Hunne dankbare Kinderen, y» 
|j Behuwd- en Kleinkinderen. O 
o NIKUW-AMSTERDAM, O 
H 26 Febr. 1900. U 
lg3QC3üC3ee§ acscacsoeii 

In den ouderdom van bijna 
79, en na een echtvereeniging 
van bijna 59 jaren, overleed 
onze innig geliefde Vrouw, 
Moeder, Grootmoeder en Over
grootmoeder 

Uiltje Mtoelofs 
Veiling a. 

Zij was onze blijdschap en 
kroon. Een trouwe zorgvuldige 
gade, een moeder met een hart 
vol liefde Haar leven een leven 
van toewijding voor baar man 
en geslacht. Zij stierf met het 
gebed des tollenaars in het hart, 
en in de hope des eeuwigen 
levens. 

Hare gedachtenis blijve in 
zegening. 
Mede namens Kinderen, Kltin-

kin deren, Achter-Klein kin deren, 
[laar bedroefde Echtgenoot, 

S J. VELTMAN. 
DRACHTEN, 

16 Febr. 1900. 

Het behaagde den Heere van 
mijne zijde weg te nemen mijne 
zeer geliefde Echtgënoote en der 
kinderen zorgdragende Moeder 

Vliebche H'ietses 
llrandsina, 

in den ouderdom van 32 jaar 
en 4 maanden, na een gelukkige 
echtvereeniging van bijna 4 jaar. 

Het vaste vertrouwen dat zij 
is ingegaan in de rust, die er M 
overblijft voor het volk van God, 
en dat de Heere zegt: Ik zal 
raad geven en mijn oog zal op 
u zijn, zij mij en de betrekkin
gen ten troost iu dit zeer zwaar 
verlies. 

Philip. 1 : 21. 
W. P. BIJMA. 

BUITENPOST, 
20 Febr. 1900. 

lieden overleed, tot onze 
droefheid, onze geliefde Moeder 
en Grootmoeder 
BERENDINA ANTONIA 

WERFF-
LOZEMAN, 

in den ouderdom van ruim 85 
jaren. Dat zij, na veel ziele-
strijd in haar leven doorworsteld 

,te hebben, heengegaan is in 
verzekerdheid des geloofs, troost 
ons in dit verlies. 

Wed. OETTEMA — 
WERFF. 

H. J. MEIJERING — 
HJSTTEMA. 

H. MEIJERING, 
V. D. M. 

KAMPEN, j 22 F b g() 
U INSTJM, T 

Heden is, na een langdurig 
doch geduldig lijden, zacht en 
kaljn, in haren Heere en Heiland 
ontslapen, onze geliefde Echt-
genoote, Moeder en Behuwd-
moeder 

Geziena Hekman— 
SPEKT, 

in den ouderdom van ruim 57 
jaren. 

Wij zijn diep bedroefd, doch 
het vaste vertrouwen dat zij is 
ingegaan in de zalige rust, 
lenigt veel onze smart-

H. HEKMAN. 
B. J. BRUNA. 
G. BRUNA— 

HEKMAN. 

IJ. HEREN DS. J. BERENDS-
H KKMAN. 

T.. HEKMAN. 
WM. HEKMAN. 
JOH. HEKMAN. 

SCHOONEBEEK, 
23 Febr 1900. 



Na eene ongesteldheid van I 
nog geen uur, overleed mijn 
gelieide Echtgenoot en onze 
beminde Vader, Uehuwd- en H 
Grootvader 

JACOB PUIKS Pz., 
in den ouderdom van 71 jaar H 
en 4 maanden-. 

Een ^ezegendcn echt van ,46 E 
jaar mochten we ?amen geniete:'. n 
Rijk waren we van God in hem H 
gezegend, en' troostrijk is ons N 
de gedachte, dat dit plotseling M 
sterven hem <en groot gewin ra 
was. 

•
Wed A PRINS 

Igeb. SPOI'LSTKA, M Kinderen en Kleinkindeien. 

24 Febr.' 1900. 
Deze is strekkende tot alge- Kj 

meetif. kennisgeving aan Familie., 
Vrienden en Bekenden. 

IIleden nam de Heere plotse- p 
ling uit ons midden weg onzen 
geliefden Broeder 

JACOB PRINS, I 
Idie ruim vrertig jaren eerst als 1 

diaken en daarna als ouderling 
onze gemeente met veel toewij
ding heeft gediend Kerkeraad 
en gemeente verliezen veel in 
hem. Aan zachtheid van ka
rakter en ootmoed van hart 
paarde hij een helder, Schrif
tuurlijk geloof, versierd met 
een godzaligen wandel, zoodat 
hij zoowel binnen als buiten 
de gemeente algemeen werd 
geacht. Wij zijn dan ook vast 
verzekerd, dat hij uit de strij
dende in ds triomfeerende kerk 
is opgenomen en thans juicht 
voor den troon des Heeren. 
Zijne gedachtenis zal onder ons 
in zegening zijn. 

Namens den Kerkeraad, 
J. VAN DÏSR SLUIS, P,a"s. 
J. SLUIJS, Scriba. 
ANOIJK, 

24 Febr. 1900. |  

Heden behaagde het den Heere H 
van leven en dood, van ons weer §S MN te nemen mijn innig geliefden 
Echtgenoot en der Kinderen 
liefderijken Vader, den Heer 

J A N  V O S  H z ,  I  
in leven vervener, in den ouder- H 
dom van ruim 71 jaren, waar- H 
van wij bijna 50 jaren door • 
den gelukkigsten echt vereenigd 3| 
mochten zijn. 

Dat zijn. heengaan vrede was, 
is ons een groote troost. 

Namens de Kinderen, Behuwd-, 
Klein• eu Adder-kleinkinderen. I 

De Wed J. Vos. 
NlKUW-A MSTKRDA M, 

27 Febr 1900. g 

II» HlllllIB I Mlll III 

I Heden behaagde het den Heere, l 
na een betrekkelijk kortstondig 
doch zwaar lijden, in de blijd
schap des geloofs tot zich te 
nemen, in den ouderdom van 28 
jaar, oi zen innig geliefden Zoon 

FRA N S.  
Bij vernieuwing trof ons in 

diepe droelheid deze zoo zware 
slag. doch wij hopen te zwijgen 
in zijne Vaderlijke beschikkingen 
over ons, die zijne genade en 
veitroostmgen in onzen dier
baren zoon verheerlijkte, daar 
hij met lofzangen van ons I 
scheidde (Ps. 89 : 1 en Ps. 
65 : 1) en inging in de een- n 
wige ruste 

VV. GUNNINK. g j 
E. GUNNIINK— • 

v. ITTERSUM I 
en Kinderen. 

ZWAKTÜNDIJK bij KAMPKN, 

K ENNISGEVING ~ 
aan Jongelingen of Ouders en Voogden, 
wier Jongelingen met Maart te's-Giu-
VENHAGE in dienst worden gesteld. 

Dé Vereeniging voor Samenkomsten 
van militairen van Gereformeerden 
huizp, verzoekt beleefd, bij de opkomst ij 
in Mailt, zoo spoedig doenlijk opgaven ij 
te mogen ontvangen, van de namen der i 
Jongelingen, die te 's Gravenhage in : 
dienst zijn gesteld, met aanwijzing bij 
welk deel van het leger zij zijn ingelijfd. 1 

Het Locaal der Samenkomst is 
liazarlaaii 0 h. 

Namens de Vereeniging voornoemd, 
C. J. VAN ROODE Ja., Secretaris. 

Jan van Nassaustraat 119 j 
's-^BAVKKHVGB. .! 

Thomas-Scheltus Stichting 
TE 

Amersfoort. 
Regenten van de THOMAS-SCHEL

TUS STICHTING te AMERSFOORT »Te-
Huis" voor Dames uit den deftigen 
stand enz brengen door dezen ter ken
nis van belanghebbenden, dat in ge
noemde Stichting nog drie plaatsen open 
zijn voor Dames, die tot de Gerefor
meerde kerk behooren en wel éóne tot 
de Gereformeerde kerk A en twee tot 
de Gereformeerde kerk B 

Nadere inlichtingen omtrent de ver-
eischten om iu het »TeHuis" opge
nomen te worden, zijn te bekomen bjj 
de ondergeteekenden dezes. 

Namens Regenten voornoemd, 
Ds. M. J. BOUMAN, Voorz. 
Mr. P. J. F. VAN VOORST VADER, 

Seer.-Penn. 
AMERSFOORT, 

26 Februari 1900. 

M A G A  Z I J N  
VAN 

Heerenk leeding 

en Uniformen. 
Steeds voorradig groote keuze in de 

nieuwste sloffen. 
Uitrust ingen voor Indië.  

J. SCUELTENS, 
OUDESTRAAT, KAMPEN. 

STElKiWIJHGK 

B E D D E N  F A B R I E K  
opgericht 1899, levert franco: No. 1 
het nieuwe reelauielted, beslaan
de uit 2 persoons veerenbed, inh. 50 
pond veeren : 30 pond in 'tbed, 1 peluw 
8 pond en 4 kussens elk 3 pond, van 
ondoordringbare linnentijk, 1 wollen of 
fantasie deken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor f 35,—. 

No. 2. Een extra 2 persoons bed, 
inhoudende 40 pond veeren, 24 pond 
in 'tbed, 1 peluw 6 pond, 4 kussens, 
elk pond, 1 wollen of fantasie 
deken, I gewatteerde en 1 molton deken, 
overtrek voor bed en peluw ; ook alles 
te zamen voor f 35,—. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 matrassen toe 

VKKMKIi a 30. 35, 40. 45, 50, 
60, 70, 80, 100, 120 cent het. pond. 

Er is nog nooit ernige aanmerking 
gemaakt. 

Met aanbeveling, 

J. KETEL Hz., 
Z/z.  f larkt ,  Steenwfjk.  

P.S. Kapokbedden en veerm tot iu 
de fijnste soorten voorradig, rembours, 
vrijzicVit en monsters gratis. 

T E  K O O P  
voor hijlliken prijs een zeer 
qroote 

AHIIIKiUKIIt; ÜCIIIlL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te beviagen onder motto 
,,MMé Hos'' aan den Uitgever \an de 
ISuzHv.i te KAMPK.V. 

T E  K O O P  
v oor den meestbiedende :  
Een hijhelverklarintj vari PA-

TRIK, POLUS e.. WKLS e a., 17 
deelen, groot formaat. (47 bij 3 c M.) 

Levering J'rancO• Sia'ion naar 
keuze. 

Te bevragen bij de Wed. N. VRIEND 
Pz.. ANOIJK, (N.-LL.) 

Bij ZALSMAN te K'AMPKN verschijnt: 

Het Doctorenambt. 
REDE 

bij de overdracht van 
liet Rectoraat aan de Theol. 

üchool te Kampen, 
op 6 DEC. 

DOOR 
l»r .  BI.  IUVIKC». 

Prijs 9 O ct. 
Alle Boekh nemen bestellingen aan, 

en na ontvangst van het bedrag wordt 
het franco verzonden. 

Bij den Uitgever W. VAN DER 
PLOEG te APPINGKDAM is verschuilen: 

m\U lilSO\DWAAItlll!IIO 
DER 

Christelijke Godsdienst, 
IN OVKREKNSTKMMING MKT ! 

Gods Woord, de Belijdenisschriften, ' 
Calvijn en andere onzer Geref. j 

Vaderen 
EN DAARMEDK VKUGSLEKEN ' 

de beselio invingen \ mi l)r. h UVI'Kit, i 
DOOll i 

I I .  H U I S M A N ,  <  
'Oud-ouderling en lid der Geref. gemeente . 

te Appir.gedam. ( 
. i 

348 bladzijden, postfornnat. Prijs I 
f 1, — , franco per post f 1,10. j 

Verkrijgbaar bij alle solitde Boek- < 
.handelaren, \ 

OUDERLINGEN. 
Schaft u aan: IIAüaiELIH^ES! 
van het Megeer-Ouderlingen-
Clongres (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde, 
de volgende referaten : Dr. v. d. BURGH. 
Arbeid in en buiten de gemeente. Ds. 
G. IÏINGNALDA. Het ambt d. Ouder
lingen. Ds. A. v. VEKLO. De roeping 
en vereischten d. Ouderlingen n. h. 
Woord. W. A. VROLIJK SR Over idem. 
Ds. G. VLUG. , De verhouding v. d. 
Ouderling tot de andere ambtsdragers. 
86 zeer compres gedrukte blz. slechts 
40 eeut. Alom te ontbieden of f'ro. 
na ontv. postw. van den uitgever «9. 
II. HUN 14, te Rotterdam. 

QMliiBMSUIMËllVOKiM 
DOOR 

MERLE d'AUBIGNE. 

Z e v e n  f l i n k e  d e e l e n .  

Deze 7 deelen worden door mij aan
geboden, zoover de voorraad strekt, 
gebonden voor slechts 

vijf tri ilden. 
Niet per stuk f 5, — , neen tezamen 

7 (iln 1 5,- gebonden. Vroeger 
besteedde uien minstens daarvoorf 25. —. 

Zend spoedig postwissel, eer ze uit
verkocht zijn, dan is het te laat. 

Op den postwissel moet staan: »H ER-
VOHJV1ING." Levering franco thuis. 

T. tSMi.il, TER te Uollum. 

Bjj ZALSMAN te KAMPEN is ver
s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOR 
J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz. 

Pred. ie Kampen. 
••rij* f —,75. 

Nog verkrijgbaar een klein getal exempf. 

JAAR B O E K J E  
der Gerelorin. Bierlten 

voor 1900. Prijs 80 cents. 
Behalve Kale nder, markten en water

getijden bevat het volledige licr-
kelijke Statistiek en bovendien 
zeer onderhoudend en flink Meispel-
werk dat alleen het geld waardig is 

Bij alle boekhandelaren te bekomen 
en bij den uitgever 

P. VAN DER SLUIS 
te ENKHUIZEN. 

Heden verscheen aan de Drukkerij der 
Weesinrichting te Net-rbosch : 

BLIKKEN IN DEN BIJBEL, 
Een honderdtül korte Toespraken 

DOOR 
N. J. HOFME1JR, 

Hooglet raar in de Godgeleerdheid. 
Schrijver van „Uit de Duisternis iu het Licht" ; 

;;De Christus der Evangeliën"; „Niet Knecht, maar 
Kind" ; „Pinksterlicht en Leven" enz. 

Prijs ƒ 2,40; gebonden ƒ 2,90. 

De Ernst des Lbvens. 
THOMAS IIROOKS vrij gevolgd. 

DOOR 
J. W. A. NOTTEN. 

Piijs ingenaaid .  . . .  f  0,60. 
gebondeiv • . . . - 0,90. 

Een geheiligd Leven. 
DOOR 

den Uindoc-ltvungciist V. D DAVII). 
UIT HET ENGELSCH DOOR 

V. I I. 
r l  W  E E D  E  I )  R  U  K .  
Prijs : ingenaaid ƒ 0,75; gebonden ƒ1,—. 

Verkrijgbaar bij alle soliede boek
handelaars en by den uit gever te Nihnegen 

P. J. MILBOïSN. 

Verschenen by A. D. LITÏOOIJ Az., 
te Middelburg: 

IHr. G. GltOKN VAN PKIftSTEMI'. 
E E N E  L E Z I N G  

DOOR 
P .  O R A N J E .  

Hoofd een er Geref. School te Amsterdam. 
44 bliidz. I'rijs 30 cent. 
Uit het feit dat nu reeds de Antir. 

Kiesver. «Nederland en Oranje III" Ie 
Amsteidam 250 ex. bestelde, bUjkt we! 
ïat het eene belangrijke en leerzame 
studie is. 

m ^ 
^ DE KAMPER % , 

S IUIEK-ENSTEENDRUKKERIJ ^ 
^ van X 
sa is het beste adres voor alle $jb 

soorten drukwerk. ^ 
^ tekeningen, nola's, kwitan- ^ 
® ties, brief hooiden, briefkaarten, G® 
y enveloppes.advieskaarten.naam- "y ] 

kaartjes, wissels, circulaires, £*§ ] 
i#u programma's enz. enz. worden 

net, vlug en goedkoop franco gfo ] 
^ geleverd door het geheele ryk i 

•lij II. A. Ü41MII te ROTTERDAM 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is eu ter inzage 
te bekomen n. 1. het KERSTK dctl van 

een werk, dat 
ongetwijfeld ieder die 

belangstelt in de dingen, die 
het Koninkrijk Gods aangaan, gaarne 

zal willen bezitten. Wie kennis maakte 
met voortreffelijke geschriften van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die ^voor zeer velen ook in 
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft aetroo^t 

en gesticht, zal zek r van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven ie°ts meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis," door 
bcmzclven beschreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen priis 

rlen vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin 
alle bijzonderheden zijn vermeld. 

VERSCHENEN! 

Het SALON-PORTRET vau PAUL KRUGER. 
Prachtig uitgevoeid en gedrukt op zwaar ivoorcarton. Dit Portret is het 

laatste en zonder twijfel het bes' en gelijkendst dat bestaat, vervaardig naai
de nieuwste f„l0, September 1899. Prijs in gewone lijst (notenhout met°zwaS 
, P' PosL Met korte levensschets van Oom Paul f 1 —. Tn luxe 
bruine lyst f 1,40, met schets / 1,50 fr. p. post. 

-  — . .  .  . .**•  8 1  Uitgever,  Xrhuoniinven.  
I» \ erknjgbaar bij eiken sohden Boekhandelaar. 

Wat zegt de Schrift? 

Onder dezen titel verschijnt bij GEZ. 
MËERL5URG te HEUSDKN een Maand
blad tot betordering >un bet reebie lezen 
en uitloigen ntn Gods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 8o m*t omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof 
L, LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eerst'n jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van inteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN DE: 

Uitgeversmaatschappij 
>l»|] VECHT" 

Kreukelen. Direct. P. MOBACII. 
( U i t g a v e  v a n  h e t  G e r e f .  

T r a k t a a t g e n o o t s e b n p 
•  F I L I P P U  b " )  

Heveelt zieli beleefd 
aan voor «Ie leverins 
van alle voorkomende 
fi»rnlt werken. 
Fraai werk. Vlugge hediening 
Concurreerende prijzen. 

f 0 95 (rune. iruneo f 0,95 

EEN S CHAT .  
BAXTER, CUMMING. Mc. CHEIJNE, 

JAMES, KNAP, KR AIJEN BEI.T, 
MEADE, NEWTON, SPURGEON. 

BAXTER. Wat is de Hemel? 15 ct. 
CUMMING. Zalig ónze jonge dooden. 

40 ct. 
Mo. CHEIJNE. Der geloovigen blijd

schap iu God. 15 ct. 
JAMES Een wel doorgebrachte Zondag, 

pen voorsmaak van den Hemel. 
15 ct. 

KNAP. Het eenzaam biddeu. f 1,—. 
KRAIJESBULT. Afscheidsgroet. 15 ct 

— — De ware Zielespijs. 60 ct. 
— — Het vertrouwen der ge 

loovigen. 25 ct. 
— — Gedachtenisrede 25 ct. 

MEADE. De bijna Christen ontdekt. 
50 ct. 

NEWTON. Lofzang der gezaligden.30ct. 
SPUKGEON. Uit de schatkameren van 

David. 40 ct 
Ziedaar een 12-tal boeken, dat oor

spronkelijk f 4,30 kostte en daarvoor 
reeds niet te duur was. 

Maar nu — om dit degelijk pakket 
onder aller bereik te brengen, bied ik ; 
het aan voor slechts 

«ijjl en negentig eent. 
IL derdaad, een ongekend aanbod. ! 
Wie dez n schat van gezonde, dege- i 

lijke lectuur in zjjti bezit wenscht, malse 
"poed en zende postwissel, waarbij 1 

staat: »EEN SCHAT" aan 
T. SLAGTER te Kolium. \ 

i 
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver

schenen : 

J F  K  E  S  T  S  T  O  F F É  X  
DOOK 

S .  V A N  y  E L Z E N ,  5  

in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 
TWEEDE DEUK. 289 BLAI'Z. f 1,00 j 

Deze beroemde bundel Feeststoffen 
iostte vroeger f 1,75. De tweede druk, 
net zeer duidelijke lett>*r, slechtsJ'i,00. 1 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
^a ontvangst van postwissel f' §9— 
vordt het franco verzonden door . 
len uitgever. I 

fi BBOCflPBES 7S cent 
in plaats van f 3,90. 

GIJBEN. Kèrkformatie (50 bladz.) 40 ct. 
voor 10 ct ; Zestien Am^terdamsche 
resolutiëu (55 bladz) 50 ct voor 15 
ct.; TEN Hooi!. Afscheiding eu doleantie 
(154 bladz.) 90 ct voor 30 ct ; Af
s c h e i d i n g  o f  d o l e a n t i e  ( 1 1 3  b l z )  6 0  
voor 20 ct ; VAN NI-S. De volheid des 
tij'Is (3S bladz.1 20 ct. voor ÏO ct.; 
VAN VELZEN. (jpeii brief inzake het 
ambt der overheid (16 bladz) 25 ct. 
voor EO ct. ; Veidediging en toelich
ting van i ene zinsnede uit art. 36 der 
Nederl. Geloofsbelijdenis (72 bladz) 60 
ct. voor 20 ct.; (ielegenheidsrede (56 
bladz) 50 ct. voor 15 ct. 

I'der brochure wordt op ont
vangst van het bedrag franco 

toegezonden tegen de daarbij vermelde 
prijzen. Wie at de 8 stuks verlanyt, 
z e i  d e  p o - t w i s s e l  v a n  s l e c h t s  7 S  
cl., waarbij staat »BROCHURES" 
aan den boekh. 

T. SLAGTER le Kollnin (Fr.) 

Is verschenen: 
DE GEREFORMEERDE BEGINSE
LEN EN DE KERKGESCHIEDENIS. 

lt li O K 
gehouden bij de aanvaarding van het 

hoogleeraar.-ambt iu de theologie, aan 
de Viije Universiteit te Amsterdam, 

op Vrijdag 26 Jauuari 1900, 
DOOlt 

Ilr. II. II. I4UYB*ER. 
Vrijs f O,SS. 

Leiden. D. DONNER. 

Vryo Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging : 
Aan Conlribnliën : 
Door den h er R. D. Hoörnstra te Mak-

kum f 83,50 ; door Ds. Ü. W. E Ploos van 
Auistel te Zwolle f 175; door den heerK. 
Diugeiuatise Az. te Grijpskeike f 0,50; door 
Ds. J. E. Vonkenberg te Vooithuizen 
t 121,50; door den heer G. de Ljeuw, van 
Je 10 Ct.-vereen te Utrecht f 19,80, van 
Mej. N. N 2 X f 1 = t 2, van Mej. N. 
N. te Vreeswijk f 1,20, van P. f 0,50, van 
de diemtb Bar. H. 1 1,20, tamin f' 24,70 ; 
door den heer J. Bouvves te Apjjiugadam, 
van K. N t 1. 

Aan dolleden : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Vao de Geref. kerk te Bölsward A f 6; 
irari idem te Bolswa'd B 1 8,34; van idem 
Le Exmor.a f 2,02%: van idem te Gaast 
f 6,10 ; van idem te Idsegahui/en t 4,10; 
fan ideoi te Kubmrd f 5,20; van idem (e 
Schetiens f 2,18; van idem te Makkum 
: 5,29; van n'.em te Oosterend f 6,85y2 ; 
fan idem ie Pin^jum t 0,96; vau idem te 
Scbraaid f 4,22^2 ; van idem te Tjerkwerd 

0,75 ; van idem te Witmarsum f 3,05 ; 
;an idem te Wommels f 5,90; van idem 
e Wons f 8,90 ; van idem te Hasselt (balve 
collecte) t 8,771/2; bij een spreekbeurt van 
len heer Jb. van O. te Dokkum f 18,07 ; 
jjj een spreekbeurt door Dr. A G. Honig 
e Utrecht f 47, 

ian Schenkingen: 
Door den heer G. de Leeuw te Utrecht, 

'an Mej. A. v. E. f 2,50; van N. N f I. 
Voorde Medische Faculteit:  
Door Ds C. W. E. Ploos vanAmstelte 

5 -volle f 10,50. 
1'oor hel  Hospit ium :  
Door den heer J. van Kammen te Kol

om, van de Halvestuivers-vereeniging f 40. 
Voor het  Studiefonds;  
Door den heer J. van Kammen te Kol-

um, van de Halvestuivere-vereeniging f 40. 
S. J. SEEFAT, 

Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) No. 10, 

DE BA DE BA MIN 
Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  

CTTen voorrieele van de 'ï'heolftsische School te foarotpeiH.) 

qini<, tt , ! _a. . , TT H A. in AA ^30» 1 : 4> 3 6 j)Et Uaor uiieüeu toet üe tiiö/öat gij taoont 
I II . la, klaagt be 0.1311111. Vrijdü;^ 9 MdBTt 1900, iw "toe getadfbe ï»iri;en, en 5a! bit Fin# taoeét sgn ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
A f i' Oost-Friesland en Amevi ka ƒ 1.75. Voor Z.-
A i r i k a  ƒ1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12 l s  ct. Advertentiën van 

iegels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSMAfM, 
K A M P E N .  I  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij té adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlaudsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan deu HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
1 ® Maart 1900. Met blijdschap en dank
baarheid aan den Heere onzen God, ontvingen wij lieden bet 
ene , dat de Weleerw. heer l)s. W. Breakelaar van Halfweg; 

de beroeping naar bier heeft aangenomen 
Namens den Kerkeraad A, 

G. YAM KIESSKN, Scriba. 

dom^iVn ° ^aaH Na eenigszins verontrust te zijn, 
een l°r,Ze en SeliefJe I'^aar Dé N Y. v. Goor! 
JV ü ping ontving van de Geref. kerk te Grand-liapids. 
rm-t i'!•(? .we gister uit zijnen mond vernemen, dat hij 
de Tl ,^'®ü j'Èfk®1*! voor deze roeping bedankte. Ontvange de 
„ 6(1 e 'n l^ank voor de blijdschap, die kerkerand en 
gemeente smaken en zegene Hij verder ZEw's; arbeid onder ovs 

Namens den Kerkeraad, 
B. v. D. BERG, Scriba. 

HAJ.1 \\ F.G, 5 Maart 1900. Hoezeer wij ook hadden 
ge loopt, dat onze gelietde Leeraar Üs. \V. Breukelaar ons nog 
met zou verlaten, moesten wij toch gistermorgen van ZEerw. 
vernemen, dat hij, na veel gebed, had gemeend, de roeping 
, ®r - Vw^ef. kerk te Zaandam A te moeten aannemen. Kuste 
3 Ileeren zegen op dit besluit, is de wen ch van kerkeraad 

en gemeente. 
Namens den Kerkeraad, 

G. VAN ANDEL, Scriba. 

Be Kerkeraad der Geref. kerk te Eernewoude 
geeft door dezen bericht, dat op 21 Febr. 1.1., met 
toestemming en medewerking der Classis Leeuwarden, 
de Geref. kerk alhier is openbaar geworden. Wegens 
ongesteldheid van Ds. J. Wisse van Garijp, werden, 
onder leiding van Ds. J. Kooi van Bergum, ouder-
nig. n en diakenen verkozen en in hunne ambten 
levestigd. Door de goedertierenheid des Heeren mag 

pTTPirr.Tr'i '  6 . '  hoewel van kleine kracht, weer 

daartoe kracht .U.Sd'gL,, ** °™ 

Het adres van den Kerkeraad is aan : 
J. A. DE HAAN. 

Namens den Kerkeraad, 
R W. R. TOERING. 
Mmtwoude, 6 Maart 1900. « 

Miliciens, Garnizoen Assen. 
e Kerkeraad der Geref. kerk te Assen, vraagt 

(ringend aan Ouders en Kerkeraden de tijdige toe
zending der attestaties van de jongelingen, die in 
( eze maand hier in garnizoen komen. — Hij maakt 
,ie.Ne\'S °P bet „Tehuis" voor Militairen aan 
|  e aart, in de nabijheid der kazernes, huisvader de 
heer E. Westerop. 

Namens den KerJieraad, 
W. W. SMITT, Praeses. 
J. VAN DALEN HZ., Scriba. 

bissen, Maart 1900. 

O f f i c i é é l  e  k e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
ONTVANGSTEN. Garnizoen Amersfoort. 

De Kerkeraad der Gereformeerde kerk te Amers
foort B vraagt vriendelijk maar dringend, zoo spoedig 
mogelijk nauwkeurige opgave van de adressen der 
jongelingen, die dezer dagen alhier in garnizoen 
komen. 

II. TEERINK, Praeses. 
Gr. SCHIMMEL, Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Haarlem. 

Vergadering der Classis Dinsdag 13 Maart, 
e. k. Op liet Agendum komt behalve de gewone 
punten voor: een verzoek van den kerkeraad van 
Üloterweg en een van den kerkeraad van Hoofddorp 
om grensregeling. 

Namens de Raden der Geref. 
kerk Ie Haarlem, 

TIBBEN. 
Haarlem, 6 Maart 1900. 

Classis Apeldoorn. 
Na afgelegd praeparatoir examen voor de Classis 

Apeldoorn, op 14 Febr. 1.1., is met algemeene stemmen 
beroepbaar gesteld bij de Geref. kerken in Neder
land de Eerw. heer II. Koffijberg, Candidaat in de 
H. Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 

D .  KOFFIJBERG. 

PROVINCIËN. 
VERTKÈK VAN Ds. BAKKER. 

Pe Kerkeraad der Geref. kerk van Heeg beeft 
het voorrecht, mede namens de Deput. der Geref. 
kerken van Friesland tot de Zending onder Heidenen 
en Mahomedanen, ter kennisse te brengen van al 
onze kerken, dat de Weleerw. heer Ds I). Bakker 
D. V. naar Java hoopt te vertrekken Oj> Donderdag 
den 22sten Maart e. k.; en hij verzoekt, dat alle 
kerken, inzonderheid in hare samenkomsten op Zondag 
den 18en Maart e.k. dezen missionairen dienaar des 
Woords met zijn gezin in den gebede mogen aanbe
velen aan de hoede en bewaring van den Heere, 
onzen God. 

Namens den Kerkeraad voorn., 
II. C. YAN DEN BRINK, Praeses. 
P. DE Boos, Sc?'iba. 

Heeg, 5 Maart 1900. 

Voor ile Theologische School. 

Dinteloord (S. C.) f 19,53 Brouwershaven f 5,25 
Niezijl (S. C ) - 12,015 Brninisse - 12,10 
Niezijl ^/2 6 Dec. c^ll.) - 5.55 Camperland - 8,66 
Gorinchem, nagift, - 2,— Colijnsplaat - 6,32 
Voorst - 3,20 Geersdijk - 2,015 

Amersfoort A, i/h. Haamstede - 8,— 
kerkzakje een gift - 2,50 Nieuwerkerk - 9,— 

Velp B - 10,81 Oosterland - 3,14 
7ierikzee - 15,35 Scharendijke - 10,43 
Zonnemaire - 3,675 "Wissekerke - 1,125 

Door Ds. J H. Donner te Leiden van S. te Pretoria 
Zuid-A fiika voor de Theol. School . f 100,— 

Door Ds. W. H. Gispen te Amsterdam, onder het 
m o t t o  „ G e r e d "  . . . .  -  5 , —  

Voor de Uitbreiding. 

Djor Ds. C. M. W. riet te Wezep, Corr. Cl. Harderwijk' 
de contributies uit Wezep: J. Pol f 1, J Boer f 1, J. 
V i s s e r  f  1 ,  J  H .  B l o k  f  1 ,  T .  v a n  W e e g h e l  f  1 ,  H .  G r o e n  f l ,  
P. Dro3t f 1, T. Boer f 1, A. IJzerman f 0,50, Ds. Plet f 1. 

Uit Putten: Ds. H. Kuik f 2,50, G. v. d. Zanden f 2,50, 
E. v. d Zanden f 2, J. v. d. Zanden f 2, D. v. Elten f 1,50, 
L. van Elten f 1, R. Kop f 1, G. Jansen f 1,50. 

Uit Ermelo: A. A Esmeijer f 1, A. Loot f 2, Ds. E. 
H. Kuilman f 1, H Breemer f 1, Joh. T. de Lange f 2,50, 
M. Dijkgraaf 1, J. Tromp f 1, J. H. van Andel f 5, H. Sap 
f 5, 11. H Roos f 2, J. Steennet f 1, M. v. d. Brink f 0,50, 
J. Tempel f 1, C. Sanger f 1. 

Verder met hartelijken dank aan den onbekenden 
gever X. ontvangen van Prof. Wielenga de Aandeelen 
No. 216, 217, 218 en 219 afkomstig van wijlen de 
familie Keiler—de Jong te Nieuwendijk. 

De Penningmeester 
Zwolle, 3 Maart 1900, van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSEN. 

Voor de Zeiidiiij; onder de Joden. 

Met hartelijken dank ontvangen : 
Van Mejutf'r. J. Zeldenrijk te Gouda 3 m. opbrengst 

uit HEd.'s busje f 16,50 
Van W. Fokkens te Stadskanaal zijnde l/4 opbrengst 

Zendingsbus der Geref. Jongelingsvereeniging - 2,50 
Van Mej. A Bonda Haarlem namens Geref. Jonge-

dochtersvereen. ?;Dorcas" ... - 1,50 
Ten zeerste verblijd door bovenstaande liefdegaven blijft de 

ondergiteekendt zich aanbevelen. Mochten meerdere dames 
genegen zijn, om, evenals Mej Zeldenrijk zoo getrouw doet, 
met een busje te werken, ten behoeve van de bearbeiding van 
liet oude volk der Joden. 

Kotter dam, N. KOOPS, 

2 Maart 1900. Oost-Molenstraat 5. 

Voor do lii vv. Zeiuliiij; in den 
Znid-OosthoeU van Frieadsind. 

Van de Jonged.-Vereeniging te Katwijk a/d Rijn f 2.50 
\ an de Zendings-Commissie te Maassluis . - 20,— 
Door br. J. Wouda van X te Boskoop . - 30,-^-
Eu van Mej. van Kempen te Voorschoten . - 10,— 

Gecollecteerd in de kerk te : 
Heinkenszand f26,— Oost-en West-Séuburg - 12,£8 
Wollaartsdijk - 15,— Zierikzee - 25,— 
Axel - 30,775 Bergen op Zoom - 10,— 
Terneuzeu - 41,75 

P. A. SMII.DE, Pennirigm. 
Heerenveen, 5 Maart 1900. 

l n w e n < l i « e  Z e n d i n g  i n  D r e n t e .  
Deputaten hebben het genoegen, mede te deel en dat in 

' Fébr. jl. bij hen de volgende bijdragen zijn ingekomen : 
Van dc Zeudingsverecnigiug te Maassluis . f 20,— 
Collecte bij de Bijbellezingen te llavelterberg - 3,97 
Collecte bij eene spreekbeurt van br. de Braai te 

Arnhem . . . . - 22,36 
Jaarlijksehe bijdragen van de kerk te nollaudscheveld f 15, 

H o o g e v e e n  f  5 0 ,  M e p p e l  f  4 0 ,  N i j e v e e n  f  1 0 ,  l l u i n e r w o l d  f 2 5  
en Zuidwolde f 5. 

De gevers zeggen wij dank en houden ons voorts tot het 
ontvangen van bijdragen aanbevolen. De Zending is Godswil, 
doch om ze uit te voeren hebben wij stoffelijken steun noodig, 
daarom verwachten wij, dat de broeders en zusters dien ons ook 
voor de Invv. Zending niet onthouden zullen. 

Namens de Deputaten, 
H. A. DIJKSTRA, Secr.-fenn. 

Diever Maart 1900 

Voor de Invv. Zeinlinjuren B^jbeleolp. 
in Noord-lfirnbnnt «MI Limburg. 

Met hartelijken dank ontvangen : 
Contributiën over 1899. Uit Drimmelen : N. II. H. f 1,50, 

P. W. v. d S f 0,50, J. v. S. f 0,50, C. L. S. f 0,50, J. 
G V. f 0,50. 

Uit Rozenburg: Ds. A. S. f 1,50, Wed. S. f 2,50 
Giften : Postwissel van X te Boskoop . f 20,— 
Gecollecteerd te Maassluis B . 10,— 
Van de Zendingscomm te Maassluis - 28,53 
Van de Cents vereen, der Jonged.-Ver te Uithuizen - 5,— 
Van K J. Kraan — Den Haüg . . 1,— 
Postwissel van G. v. W te Dordt . - 10,— 
Door Ds. II. J Binnema: Van J. S. te Putten - 2,— 

;; Van den Secr. der Zendingsver. te Heeren veen - 3,— 
„ Van M J Binnema, Secr. Zendingsv. tv Tilburg - 10,— 
Br Dekker schrijft or.s over den arbeid te Roermond het 

volgende: „Er is (daar) een catechisant, waarvan ik veel 
genoegen heb Dat is een knaap van 15 jaar Toea bij voor 
het eerst mijn catechisant werd. wist hij van de waarheid hoe
genaamd niets. In den letterlijken zin had hij nooit van Jezus 
gehoord Van God en den Bijbel wist hij niets. Nu leert dit 
jonge mensch uitstekend, en begint met de geschiedenis al wat 
op de hoogte te raken." 

We voegen hier niets bij. We verwachten alleen, dat velen 
steun zullen bieden voor zulk een treffenden en noodzakelijken 
arbeid. 

Namens Deputaten, 
Raamsdonk, 5 Maart 1900. J. C. C. VOIGT, Fenningm. 

HET UNIE-RAPPOKT. 

nJf de , ^aarvei'gadering van Nde 
Anrn'ifo^0Uden te Utrecht den lCen 
•wetwii7ia° We'd een voor School-
CoS^g 1D8ediend> ^ door eene 
Commissie van 14 ieden ontworpen wa3 
en daar op de verenrw*, ^WürPei1 Wdd 
prnnto ;ergade™g der Unie met 

Dat Ti "f 6ld aanSeiiomen werd. 
Dat Rapport ging uit van het feit 

ia'81 ,no?iltw a,toiei 
tegen de tegenwoordige regeling van het 
ager onderwijs. De bijzondere scholen 

staan, in weerwil van de in 1889 haar 
oegekende subsidie, nog verre bij de 

openbare ten achter. De lotsverbetering 
_er onderwijzers is onmogelijk, wanneer 
e osten van het onderwijs nog langer 

ge ragen moeten worden door de reeds 
,e zwaar gedrukte gemeenten of ook 
°i?1 1 6 „vereeDigin§en of besturen der 

00 ' ricbting van vele open
bare onderwijzers vindt hoe langer hoe 
meer ook bij voorstanders der openbare 
school bezwaar. 

Het Rapport zocht deze grieven weg 
te nemen en den schoolstrijd tot een 
goe einde te brengen, door eene meer 
volledige toepassing van de bij de wet-

te^chen aangenomen beginselen 

mopeten toePassing zou dan daarin moeten bestaan, dat 
0. de. volle kosten van alle frewone 

eenvoudig ^ «ho£ ,„"5 
taan gedragen °° 
catoen, ïerbemgi„gen of eem(JPont6 

besturen, maar alleen en uitsluitend door 
het Rijk, of den staat; 

2o. dat het Rijk deze kosten vinden 
zou uit eene scboolbelasting, van alle 
ingezetenen geheven, uit opcenten op 
directe belastingen, of op eenige andere 
wijze, maar altijd zoo, dat gebruikers 
en niet-gebruikers beiden zouden bijdra
gen tot de kosten van het onderwijs; 

3o. dat de uitkeering der Rijksbij
drage, evenals thans, verbonden werd 
aan voorwaaiden, die de inrichting van 
het onderwijs vrijlaten en alleen strek
ken, om de besteding der Kijksgelden 
voor het beoogde doel te verzekeren. 

Aan de goede bedoeling der opstellers 
viel geen oogenblik te twijfelen. Allen 
waren jaren lang bekend als warme 
voorstanders van het Christelijk onder
wijs. Zij wilden ongetwijfeld niets anders 
dan de vrije school voor de natie, en 
dachten er niet aan, om de Antirevo
lutionaire beginselen in zake het lager 
onderwijs te verzwakken of aan de 
rechten der ouders tekort te doen. 

Toch lokte hun Rapport, wel niet 
testond, maar toch na verloop van 
tijd gewichtige bedenkingen uit. De 
Standaard opende den strijd en achtte 
het, hoewel sympathie hebbende voor 
zijne algemeene strekking, toch beslist 
onaannemelijk, omdat 

lo. onze Chiistelijke onderwijzers, 
bij invoering eener wet in den geest 
van het Unie-rapport, geheel van staats
geld zouden leven ; 

2o. alle werk.der liefde, alle collecte 
in het heiligdom, alle vrijwillige werk
zaamheid en alle opoffering voor de 
school weg zou vallen; 

3o. het stelsel van overheidsdwang 
in de plaats zou komen van ouderplicht 
en Christelijke liefde ; 

4o. in tal van plaatsen de vrije 
school in eene overheidsschool zou 
worden omgezet; 

5o. nadat onze veerkracht gebroken 
was, eene kleine wetswijziging voldoende 
zou zijn, om allé Christelijk onderwijs 
weer naakt aan den dijk te zetten, en 
eindelijk omdat 

60. het Unie-rapport in vele punten 
afweek van het verleden en de begin
selen der Antirevolutionaire partij, o.a. 
daarvan, dat de openbare school als ge-
meente-instelling zooveel mogelijk blijve 
buiten directen invloed van het Rijk; 
dat, wie daartoe in staat is, zelf het 
onderwijs zijner kinderen betale; dat 
het Rijk, ter bevordering van het onder
wijs, niet de school maar de ouders 
ondersteune; dat de Christelijke vrij
gevigheid de hoofdbron van inkomsten 
blijve voor de Christelijke school. 

De eisch van da Standaard was dan 
ook, dat men het Unie-rapport zou in
trekken, dat men de lei schoon zou 
maken en opnieuw, maar nu met ver
eende krachten, de vraag aan de orde 
zou stellen, welke positie in ons staats
recht aan de vrije school behoorde te 
worden ingeruimd. 

In aansluiting aan deze critiek op 
het Unie-rapport dienden in Nov. 1896 
oij het bestuur der Unie veertien heeren 
een bezwaarschrift in en lichtten dit in 
een nader schrijven van Febr. 1897 toe. 

De onderteckenaars van dit bezwaar
schrift waren de heeren J. Woltjer, H. 
Bijlevcld, P. van Son. W. Hovy, F. L. 
Rutgers, A. Kuyper, H. Bavinck, D. P. 
D. Fabius, W. Geesink, D. K. Wielenga, 
P. Biesterveld, J. van Alphen, T. A J. 
van Asch van Wijek en C. M. E. van 
Löben Seis. 

De bezwaren, die door deze veertien 
heeren tegen het Unie-rapport werden 
ingebracht, hielden in, dat de daarin 
voorgestelde regeling van het lager 
onderwijs 

lo. door de centralisatie, welke zij 
invoert, de kosten van het onderwijs 
enorm zal opdrijven, wijl het Rijk de 
duurste kassier is en iedere corporatie 
of gemeente daarvan zoo veel zal trachten 
te trekken, als zij kan ; 

2o. ingaat tegen het beginsel, dat 
wie daartoe in staat is, zelf het onder
wijs zijner kinderen bekostige, wijl zij 
algemeen kosteloos lager onderwijs in
voert, alle schoolgeldheffing in eigen
lijken zin vervallen doet en aan alle 
liefdegaven een einde maakt; 

3o. het zedelijk besef van de ver
antwoordelijkheid der burgers op het 
gebied van het lager onderwijs verzwakt, 
de scholen afhankelijk maakt van het 
Pijk, den band tusschen ouders en 
onderwijzers, die onwillekeurig hun be-

taalsman naar de oogen zien, verslapt, 
en op den duur de vrijheid van het 
Christelijk onderwijs in groot gevaar 
brengt; 

4o. een stelsel voorstaat, dat ligt 
in de richting van de beginselen van 
het socialisme, wijl het uitgaat van de 
gedachte, dat de geheele maatschappij 
moet zorgen voor iets, . dat van alge
meen belang is. 

Tegenover deze bezwaren gedroeg het 
bestuur der Unie zich op zeer hoffelijke 
wijze. Niet alleen nam het sr met de 
meeste belangstelling kennis van, maar 
het stelde ook aan de vergadering der 
Unie op 20 April 1897 voor, om het 
bezwaarschrift in handen te stellen van 
de Commissie voor Schooiwetwijziging 
met opdracht, om daarover vóór 1 
Januari e.k. advies uit te brengen; 
welk voorstel door de vergadering der 
Unie terstond en gaarne aangenomen 
werd. Maar het besloot ook in zijne 
vergadering van 25 Febr. 1898, om "de 
Commissie voor Schoolwetwijziging, 
vooral ook met het oog op het te 
wachten wetsontwerp op den Leerplicht, 
met een drietal leden aun te vullen. 

Deze drie leden werden zeker niet 
zonder opzet gekozen uit de onderteeke-
naren van het bezwaarschrift tegen het 
Unie-rapport. Al had de uitbreiding der 
Commissie voor Schoolwetwijziging ook 
vooral plaats met het oog op het Leer
plicht-ontwerp, toch bood zij. daar zij 
in toevoeging van drie onderteekenaren 



van het bezwaarschrift bestond, vanzelf 
gelegenheid, om over het Unie-rapport 
van gedachten te wisselen, de bezwaren 
weg te nemen of eraan tegemoet te 
komen, en zoo weder tot eenstemmig
heid te geraken. 

De drie leden, waarmede de Commissie 
voor Schoolwetwijziging uit de onder-
teekenaren van het bezwaarschrift uitge
breid werd, waren de heeren Kuyper, 
Woltjer en Bavinck. Op eene van hare 
vergaderingen ten vorigen jare droeg 
deze Commissie aan eene Sub-commissie 
bestaande uit de heeren Kuyper, Mackay, 
de Savornin Lohman en Woltjer op, 
om, het Unie-rapport te herzien en, 
indien mogelijk, zoo te wijzigen, dat 
het aller instemming verwierf en de 
dissentiëerende broederen weer samen
bracht. 

Dit gewijzigd Unie-rapport kwam in 
de vergadering van de Commissie op 
24 Jan. j.1. ter tafel, werd na enkele 
verbeteringen in de redactie door de 
Commissie vastgesteld en aan het Be
stuur der Unie toegezonden. 

Op de wijzigingen, in het Unie-rapport 
aangebracht, komt dus alles aan. Zij 
moeten van dien aard zijn, dat de ge
wichtige bezwaren, die er vroeger tegen 
ingebracht werden, erdoor weggenomen 
zijn en dat zij het Rapport ten volle aan
nemelijk maken. 

Hoofdzakelijk komen zij hierop neer, 
dat meer en sterker dan in het oor
spronkelijk Unie-rapport nadruk gelegd 
wordt op het betalen van schoolgeld 
door diegenen, die van het onderwijs 
gebruik maken en niet tot de onver
mogen den behooren. 

Het oorspronkelijk Rapport zei alleen, 
dat de onderwijskosten kwamen ten 
laste van het Rijk en dat het Rijk deze 
vinden kon door invoering van eene 
schoolbelasting van alle ingezetenen ge
heven, door opcenten óp directe belas
tingen of op eenige andere wijze. 

Uit de laatste woorden blijkt, dat het 
eerste Rapport de regeling van de wijze, 
waarop de staat de gelden van de onder
wijskosten vond, voor eene onderge
schikte zaak hield. Indien het niet kon 
op de eene wijze, dan moest het ge
schieden op eene andere. De beste wijze 
moest toch door den wetgever worden 
onderzocht en voorgesteld. De hoofd
zaak hing hier niet van af. 

Vandaar dat het zeker geen moeite 
kostte, om de ontwerpers en voorstan
ders van het oorspronkelijk Unie-rapport 
te bewegen tot het aanbrengen van 
eenige wijzigingen, die de regeling van 
de schoolgeldheffing betroffen. 

Het gewijzigd Rapport hecht echter 
aan de wijze, waarop de onderwijskos
ten gevonden worden, meer gewicht. 

Het wil namelijlc, dat de onderwijs
kosten in de eerste plaats gevonden wor
den uit de schoolgelden en dan voor het 
ontbrekende ten laste gebracht worden 
van het Rijk. En daarom nam het als 
eerste conclusie aan, dat op de lagere 
scholen van hen, die niet tot de onver-
mogenden behooren, een proportioneel 
schoolgeld wordt geheven, naar bij de 
wet vast te stellen regelen. 

Deze wijziging is belangrijk en mag 
in beteekenis niet onderschat worden. 
Er wordt beter door gehandhaafd, dat 
de school van de ouders moet uitgaan. 
Er wordt gerekend met het beginsel, 
dat de gebruikers van het onderwijs 
zooveel mogelijk zeiven de kosten moe
ten dragen Er wordt naar gestreefd, 
dat het Rijk alleen optrede, om het ont
brekende aan te vullen en dat dus 
subsidie het karakter van subsidie be-
houde. 

Toch mag betwijfeld, of deze wijzi 
ging, hoe belangrijk ook op zichzelve, ; 
het Rapport voor alle voorstanders van 
Christelijk onderwijs aannemelijk maakt. 

Waarschijnlijk zou de rechtmatigheid 
van dezen twijfel reeds terstond erkend i 
zijn, als de Commissie voor Schoolwet- i 
wijziging, na bespreking en aanneming i 
van het gewijzigd Rapport, gedaan had 
wat zij, indien niet naar streng recht < 
toch billijkheidshalve, had behooren te -
doen. ] 

Wat toch was het geval ? Er was { 
bij het Bestuur der Unie een bezwaar- 1 
schrift ingekomen, door veertien heeren 1 
onderteekend. En wel werden er drie 5 
hunner uitgenoodigd, om zitting te 1 
nemen in de Commissie voor School- t 
wetwijziging. Maar deze drie heeren | 
hadden, toen zij deze uitnoodiging aan- j 
namen, van hunne mede-ondei teekenaren c 
hoegenaamd geen mandaat. Zij handel
den geheel op eigen gelegenheid. g 

Hun al of niet instemming met het i 
gewijzigd Unie-rapport kan dus in geen 1 
enkel opzicht bindend zijn voor de an-
de re onderteekenaars van het bezwaar- c 
schrift. Het is best mogelijk, dat de \ 
drie; heeren, die in de Commissie wer- k 
den opgenomen, door de aangebrachte g 
wijzigingen bevredigd waren, maar dat r 
bij de anderen de bezwaren geheel of i 
gedeeltelijk bleyen bestaan. z 

Daarom had het op den weg der Com- v 
missie gelegen, om het gewijzigd Rap- h 
port, na dit zelve te hebben aangeno- a 
men, toe te zenden aan de onderteeke- k 

f naars van het bezwaarschrift, met de 
t vraag, of zij zich nu in het Rapport 
1 konden vinden en gezamenlijk den strijd 
3 wilden aanbinden voor de vrije school 

voor heel de natie, in den zin waarin 
het Rapport dit bedoelt. 

> Wanneer dit geschied ware, zou waar
schijnlijk wel gebleken zijn, dat, al zijn 
enkele onderteekenaars door de wijzi-

, gingen voldaan, toch niet allen ten volle 
i door haar bevredigd zijn! 

' Daarom zij het vergund, om aan 
enkele bezwaren uiting te geven, die 
ook nu nog tegen het gewijzigd Rapport 
kunnen worden ingebracht. Dit geschiedt 

• niet uit betweterij, uit zucht tot 
critiek of uit lust in oneenigheid, 
maar juist, om op zoo gewichtig punt 
door wrijving van gedachten tot klaar
heid van inzicht en tot eenstem
migheid van overtuiging te komen. 

Het betreft hier eene allerbelangrijkste 
zaak. De Christelyke, vrije school is 
jaren lang het voornaamste en bijna 
het eenige belang geweest, dat de Antire
volutionaire partij in hare practische 
politiek verdedigd heeft. Er zijn daar
over beginselen verkondigd en denk
beelden verspreid, die na veel moeite 
en strijd althans eenigermate in het 
bewustzijn van het Volk zijn inge
drongen. Wanneer daarmede eensklaps 
gebroken en eene gansch nieuwe richting 
wordt ingeslagen, dan mag en moet 
ieder lid der Antirevolutionaire partij 
zich daarvan rekenschap geven. Dan 
dienen allen te weten,. waar wij aan 
toe zijn, wat richting wij inslaan, en 
waar wij wellicht uitkomen. 

Want eene „nieuwe phaso" gaan 
wij in, wanneer het Unie-rapport, gewij
zigd of ongewijzigd, aangenomen wordt 
tot program in den schoolstrijd. Dit 
staat voor ieder vast en is ook 
voor geen ontkenning vatbaar. 

De wijziging, die in het Unie-rapport 
is aangebracht, laat de nieuwe richting, 
waarin het den schoolstrijd leidt, onge
moeid en ongedeerd. Beginsel en uit
gangspunt zijn in het gewijzigd Rapport 
dezelfde als in het ongewijzigde. 

Dat beginsel is, dat de rechtsonge
lijkheid, die thans nog tusschen de 
bijzondere en de openbare school bestaat, 
moet weggenomen worden in den weg 
van eene meer volledige toepassing der 
in 1889 aangenomen beginselen. 

Dit beginsel ligt niet zuiver op de 
lijn, welke tot dusverre door de Anti
revolutionaire partij vervolgd word. 

Niet eens, maar herhaalde malen en 
telkens weer is het haar voorgehouden, 
dat de schoolwet van 18->9, hoewel 
verademing brengend, slechts noode 
werd aanvaard en niet strookte met 
het beginsel en het verleden van den 
strijd, die door de Christenen in Neder
land voor de school met den Bijbel 
was gevoerd. Thans echter worden de 
beginselen dier wet ten volle gehuldigd 
en niets minder dan hunne volledige 
toepassing gevraagd. 

Weliswaar tracht het gewijzigd 
Rapport, gelijk boven is erkend, den 
plicht der ouders bij het lager onder
wijs en de heffing van schoolgeld te 
handhaven. Maar het is niet boven 
allen twijfel verheven, dat deze poging 
in dit verband kans van slagen zal 
hebben. 

Want lo. de aanvaarding van het 
beginsel en uitgangspunt van het eerste 
Rapport stelt deze. góede poging in de 1 

schaduw. Indien de Antirevolutionairen 
de wet alleen konden maken, zou er 
partij van te trekken zijn. Maar dit is ' 
natuurlijk niet het geval. Wanneer 1 

Roomschen, Liberalen, Radicalen, Socia
listen geen of zoo goed als geen school- ! ! 

geldheffing wenschen en de Antirevo- ? 
lutionairen overeenkomstig de wet van f 
1889 vóór alles rechtsgelijkheid begeeren 1 
van openbaar en bijzonder onderwijs, ( 

staan zij zwak tegenover hunne tegen
standers en wordt schoolgeldheffing een 
ondergeschikt punt. 

2o. Het gewijzigd Rapport laat dan 
ook in het midden, door wie en op wat 
wijze de schoolgeldheffing zal plaats 
hebben. Het spreekt wol van school
geldheffing naast belastingheffing. Maar •>; 
het laat onbeslist, of de gemeentebestu- e 
ren, de corporaties, de particulieren, dit \ 
schoolgeld moeten heffen, dan wel of s 
het Rijk dit zelf rechtstreeks doet. In s 
elk geval wordt er geen beginsel van 
gemaakt en schijnt het eene zaak van t 
practische regeling, die het best door 1: 
den wetgever kan worden opgelost. p 

3o. Maar al zou er inderdaad eene z 
geringe, eigenlijke schoolgeldhefflng bij g 
invoering eener wet in den geest van e 
het Unie-rapport behouden kunnen blij- d 
ven, al het ontbrekende zou toch tot op t 
die hoogte, waarop eene gewone een- z 
voudig ingerichte school onderhouden 
kon worden, door het Rijk worden aan- k 
gevuld. Een groot deel van de bezwa- v 
ren, die tegen het eerste Rapport werden ti 
ingebracht, blijven daarmede ook onver- 0 
zwakt tegen het tweede bestaan. Alle is 
werk der liefde, alle collecten in het g 
heiligdom, alle vrijwillige werkzaamheid, vi 
alle tegemoetkoming van den een in de &; 
kosten van den ander zou weevallen zi 

e | De vermogenden zouden een klein pro-
t portioneel schoolgeld betalen, maar overi-
1 gens leven allen van den staat.] 

1 4o. Ook in bet gewijzigd Rapport is 
1 niet beslist, aan wie de uitkeering der 

Rijksbijdrage geschieden zal. Wel wordt 
gezgd, dat deze verleend moet worden 

r aan de scholen en hare uitkeering slechts 
verbonden mag worden aan voor waar-

3 den, dié de inrichting van het onderwijs 
vrijlateh en alleen strekken, om de be
steding der Ryksgelden voor het beoogde 

1 doel te verzekeren. Maar het wordt 
3 geheel in het midden gelaten, aan wie 
t deze uitkeering geschieden moet. Het 
t zou met het Unie-rapport niet in strijd 
t zijn, als bv. de traktementen der onder-
( wijzers door den staat zelf werden uit-
t betaald. Vele onderwijzers zouden dit 
. ongetwijfeld ook het liefste willen. Door 

de tiaktementen te ontvangen van den 
staat, werden zij een soort van Rijks-

> ambtenaren — eene positie, die naar de 
j de heerschende meening, de vrijste, de 
1 veiligste en de zekerste is. En bij even

tueels botsing zouden zij zonder twijfel 
de zijde van den betaalsman kiezen. 

. Want wie het geld heelt, heeft de macht. 

: Is er daarom niet eenige reden om 
, te zeggen, dat de meeste bezwaren, die 

tegen het eerste; Rapport werden inge
bracht, ook tegen het gewijzigde, met 
ongeveer dezelfde kracht blijven bestaan? 

Practisch is er voor het Unie-rapport 
veel te zeggen. Socialisten en Radicalen 
sturen in dezelfde richting. Onder de 
Liberalen gaan er stemmen op in gelijken 
geest. De Roomschen kunnen het stelsel 
aanvaarden, zonder vrees voor hunne 
zelfstandigheid. De openbare onder
wijzers streven et hoe langer hoe meer 
naar, om staatsambtenaren te worden. 
De bijzondere onderwijzers worden op 
lotsverbetering bedacht. Er bestaat kans, 
dat men langs d^zen weg eenig resul
taat verkrijgt en een goede winst be
haalt. 

Maar niet zoo zeker is, of het beginsel 
der Antirevolutionaire partij ongerept 
uit dezen strijd te voorschijn zal komen 
en de vrije, Christelijke school niet het 
kind van de rekening zal worden. 

Wanneer het alleen gold eene ver
andering van tactiek of zelfs eene aan
vraag om verhooging van subsidie, dan 
zou het niet de moeite waard zijn, om 
er veel woorden aan te verspillen. 

Maar zoo staat de quaestie toch niet. 
Het Unie-rapport luidt eene geheel nieuwe 
phase in den schoolstrijd in. De vrije 
scholen, welke het voorstaat, zijn niets 
anders dan staatsgezindheids-scholen, 
schoon in gewijzigden vorm, en waar
schijnlijk van mindere conditie, dan in 
den tijd, waarin 1 Groen van Prinsterer 
ze begeerde. Want in de 25 jaren, 
die sedert zijn voorbijgaan, is veel ver
anderd. Het socialisme is opgekomen. 
Het liberalisme is voor een deel den 
radicalen kant opgegaan. Rome is ver
sterkt. Thans kan niet meer met 
dezelfde vrijmoedigheid tot ideaal wor
den gesteld, wat toen de'beste oplossing 
van den schoolstrijd scheen. 

Want wie thans scholen in den zin 
van het Unie-rapport voorstaat, loopt 
gevaar, om met lang en krachtig ge
predikte beginselen van de Antirevolu
tionaire partij in botsing te komen ; de 
zedelijke winste van verantwoordelijk
heid en plichtsbesef, die bij de ouders 
verkregen is, weer geheel te verliezen; 
voor de richting, waarin bij middelbaar 
en hooger onderwijs gestuurd moet 
worden, een gevaarlijk antecedent in 
het leven te roepen ; bij de kerk het 
bewustzijn en de roeping van hare 
flnanciëele viijheid op ernstige wijze te 
verzwakken; de neutraliteit van den 
staat in beginsel te aanvaarden; de 
geestelijke vrijheid op te offeren aan 
geldelijke afhankelijkheid, en het ideaal 
prijs te geven voor de moeilijkheden en 
de gedienstigheden der practijk. 

Indien alzoo ook het gewijzigd Rapport 
niet voldoet, ligt de vraag voor de hand, 
welke richting dan in den schoolstrijd 
moet worden ingeslagen. Zij, zoo zegt 
men, die om het schoone ideaal de ver
wezenlijking van het Unie-rapport zouden 
willen tegenhouden, zijn geroepen, orn 
een middel aan de hand te doen, dat 
voorzien kan in den onhoudbaren toe
stand, waarin zoovele onzer Christelijke 
scholen verkeeren. 

Deze eisch is niet ten eenenmale 1 

billijk. Toen de onderteekenaren van 
het bezwaarschrift; tegen het eerste Rap
port van het Bestuur der Unie het ver
zoek ontvingen, om hun eigen stelsel te 
geven, hebben zij zich daarvan onthouden ; 
en geantwoord, dat, ook al waren zij 1 

daartoe niet bij machte, hun critiek s 
toch gegrond wezen kon en deze op i 
zichzelven te beoordeelen was. £ 

En zoo ook, indien iemand aantoonen 1 

kan, dat het gewijzigd Rapport afwijkt 
van wat dusver door de Antirevolu- E 
tionaire partij als beginsel en ideaal voor t 
onderwijs en opvoeding beleden is, dan 1 
is hij daarmede tóch nog volstrekt niet 1 
geroepen om zelf een anderen, beteren ^ 
weg voor den schoolstrijd in de toekomst 1 
aan te wijzen; zyne critiek heeft op § 
zichzelf waarde. Beginsel en ideaal gaan I 

- boven geldelijk voordeel en onbekrompen 
staatssteun. 

Toch ligt er waarheid in het spreek-
3 woord, dat de critiek gemakkelijk, maar 
r de kunst moeilijk is. Afbreken is goed 
t op zijn tijd, maar opbouwen is beter. 
1 En zulk een opbouwen in den stijl 
3 van de Antirevolutionaire beginselen 

schijnt ook niet gansch onmogelijk te 
3 zijn. 

Daartoe dient slechts een ander uit
gangspunt gekozen, dan in het Unie
rapport geschiedt. Dit Rapport zoekt 
de beëindiging van den schoolstrijd in 
eene meer volledige toepassing van de 
beginselen der wet van 1889. Maar 
het ligt veel meer op de lijn van het 
Antirevolutionaire program, om deze 
beëindiging te zoeken iri eene volledige 
toepassing van het groote beginsel, dat 
de school in de eerste plaats aan <le 
ouders behoort en van hen behoort uit 
te gaan. 

In verband daarmede verdient één 
punt uit het Rapport nog bijzonder de 
aandacht, dat tot dusver met opzet on
aangeroerd bitef. 

Zoowel de tweede als de eerste uit
gave van het Rapport nam onder de 
conclusiën ook deze op : Voor zoover de 
ingezetenen niet zei ven in hun onderwijs 
voorzien, treden in hunne plaats de ge
meentebesturen op. Hun worde de vrij
heid verleend het beheer hunner scholen 
over te dragen aan eene plaatselijke 
schoolcommissie. 

In de overwegingen wordt terecht ver
wacht, dat, wanneer er eene schoolwet 
kwam in den zin van het Unie-rapport, 
er overal particuliere scholen van allerlei 
richting zouden verrijzen. 

Maar met nog meer recht wordt ge
zegd, dat het zeker eenigen tijd duren 
zou, voordat door allen de voordeelen 
van den nieuwen toestand werden inge
zien. Hier of daar zou voldoende ijver 
ontbreken, om voor allen de noodige 
scholen op te richten. 

En daarom stelt het Unie-rapport voor, 
dat op de gemeentebesturen de ver
plichting worde gelegd, om in de nog 
bestaande leemten te voorzien en dat 
aan die besturen de vrijheid worde ver
leend, om het beheer der school aan 
aan eene plaatselijke commissie op. te 
dragen. 

Men kan echter gerust veel sterker 
spreken, dan in het Rapport geschiedt. 
Ook al werd eene schoolwet in den 
geest van het Unie-rapport ingevoerd, 
dan zouden toch in verreweg de meeste 
plaatsen de meeste scholen gemeente
scholen blijven in dien zin, dat zij be
heerd werden door den gemeenteraad. 
Vele geloovige ouders zouden, evenals 
de Socialisten, ongetwijfeld gebruik ma
ken van het recht, om zeiven scholen 
op te richten. Maar duizenden bij dui
zenden zonden het beheer hunner scholen 
aan de gemeenteraden overlaten, en 
hoegenaamd geen lust of behoefte ge
voelen, om zeiven de zaak ter hand te 
nemen. 

Feitelijk zou de tegenstelling tusschen 
openbare en bijzondere school, zij het 
dan ook niet langer in ftnanciëelen zin, 
blijven bestaan. En het is juist die 
tegenstelling, die geheel en al verdwijnen 
moet. Gemeenteraden moeten natuui-
lijk wel optreden, waar eene minder
heid of groepen van minderheden van 
ouders geen school kunnen oprichten. 
Maar overigens moet de eisch zijn, dat 
de ouders zeiven de school beheeren. 

Daarom is het al te zwak gezegd in 
het Unie-rapport, dat de gemeentebe
sturen slechts optreden, voor zoover de 
ingezetenen niet zeiven in hun onder
wijs voorzien, en dat hun de vriiheid 
verleend wordt, om het beheer hunner 
scholen over te dragen aan een plaatse
lijke schoolcommissie. 

In plaats daarvan dient de conclusie ( 

te luiden, dat, wijl de school aan de 
ouders behoort en van hen behoort uit 1 

te gaan, de gemeenteraden binnen een : 

bepaald aantal jaren het beheer der ( 

scholen hebben op te dragen aan plaat- < 
selijke commissies, voor de verkiezing s 

waarvan aan ue belanghebbende ouders 1 

invloed moet worden toegekend. 
Zoo alleen zou de tegenstelling van 

openbare en bijzondere school verdwij
nen, het beginsel der Antirevolutionaire 
partij volledig tot zijn recht komen, en 
de schoolstrijd duurzaam beëindigd wor
den. , 

Deze conclusie verdient de eerste t 
plaats. 1 

Daarbij sluit zich dan vanzelf die r 
aan, welke ook in het gewijzigd Rapport 
werd opgenomen, dat op de lagere g 
scholen van hen, die niet tot de onver- J) 
mogenden behooren, een proportioneel s 
schoolgeld worde geheven, naar bij de v 
wet vast te stellen regelen. z 

Alleen moet de wijze, waarop dit e 
schoolgeld geheven wordt, niet gelijk h 
thans in het Unie-rapport geschiedt, in d 
het midden gelaten worden. Schoolgeld v 
moet schoolgeld blijven, en dus niet li 
van staatswege in den vorm van be- ti 
lasting maar door de schoolbesturen d 
geïnd en beheerd worden. 

Indien alzoo in de eerste plaats het t 

1 beginsel tot zijn recht komt, dat de 
school van de ouders behoort uit te; 

gaan, en vervolgens, dat de ouders naar 
r vermogen de kosten van het onderwijs 
i hebben te dragen ; dan bestaat er geen 
• overwegend bezwaar, om het ontbre-: 

1 kende, tot het bedrag der kosten van 
1 eene gewone, eenvoudig ingerichte lagere 1 
3 school toe, te laten aanvullen door het 

Rijk. 
Wel is aan alle subsidie eenig gevaar 

verbonden. Maar principieel is zij niet 
J ongeoorloofd te achten. Ook de staat 
1 heeft bij het onderwijs een plicht te I 
J vervullen. De subsidie, welke de Chris

telijke scholen sedert 1889 genieten, 
-1 heeft de noodige vrijheid van opvoeding 
! en onderwijs niet belemmerd. En het 
1 is onmogelijk, thans tot den toestand | 

vóór de wet-Mackay terug te keeren. 
Eindelijk kan dan in de vierde plaats 

' de conclusie volgen, dat de uitkeering 
van de Rijksbijdrage slechts verbonden 
worde aan zulke voorwaarden, die de 
inrichting van het onderwijs vrijlaten 
en alleen strekken, om de besteding der 
gelden voor het beoogde doel te ver
zekeren. Daarbij is het dan van hoog 
belang, dat de subsidie van het Rijk 
aan de schoolbesturen worde uitbetaald, 'i 
opdat de subsidie het karakter van sub
sidie behoude en de onderwijzers geen 
staatsambtenaren worden maar in dienst 
blijven van die corporatie van ouders ] 
welke hen aanstelt en bezoldigt. 

Indien wij te rade gaan met de 
bedoeling van de ontwerpers van het I 
Unie-rapport, wijken de bovenstaande 
conclusiën niet principieel van de hunne af. 

Zij toch wilden niet anders dan de j 
waarlijk vrije school voor heel de natie. 
En al het bezwaar tegen hun Rapport 
kwam hierop neer, dat het door hen 
gekozen uitgangspunt, huns ondanks, 1 
tot zulke scholen leiden zou, waarin 
het recht der ouders hoe langer hoe 
meer voor liet zeggenschap van den 
staat plaats zou maken. 

Dit gevaar, dat naar sommiger oordeel 
althans aan het Rapport verbonden was, ! 

kan vermeden worden, als beginsel en 
uitgangspunt niet aan de wet van 
1889 maar aan het Antirevolutionaire 
program wordt ontleend. 

Daarmede gaat ook nog dit voordeel 
gepaard, dat alle voorstanders van het 
Christelijk onderwijs voort kunnen wer
ken in de richting, welke zij tot dus
ver gevolgd hebben. De malaise, 
waarin het bijzonder onderwijs verkeert, 
is niet in de eerste plaats een gevolg 
van de ontvangen subsidie, noch heeft 
zij haar oorzaak voornamelijk in de ge
brekkige subsidie. Want te oordeelen 
naar de klachten, die er opgaan, ver
keert het openbaar onderwijs, in weer- 1 

wil van al zijne voorrechten, in nog 
onhoudbaarder toestand dan het bijzon
dere. Maar zij is hoofdzakelijk te wijten 
aan het vergeten en verwaarloozen van 
die dure plichten, welke de heilige rech
ten der ouders vanzelve meebrengen. 

Indien nu in zulk een toestand de 
aandacht van ouders, schoolbesturen en 
onderwijzers hoe langer hoe meer naar 
den staat wordt heengeleid en van zijne 
tusEchenkomst het heil wordt verwacht, 
verflauwt de liefde, verzwakt de energie, 
gaat het besef van verantwoordelijkheid 
teloor en wordt de vrijheid der school 
achtergesteld bij haar financiëelen voor
spoed. 

De schoolstrijd is niet in de eerste plaats 
een politieke maar een zedelijke; gods
dienstige strijd ; niet een strijd allereerst 
tegen de rechtsongelijkheid, hoe onbillijk 
deze op zichzelve ook zij, maar tegen 
het ongeloof en de zelfzucht buiten en 
binnen onzen eigen kring. 

Indien wij tusschen deze beide worste
lingen moesten kiezen, zou het nog te 
bezien staan, welke de voordeeligste en 
de vruchtbaarste was. 

Want. de Standaard heeft het pas te
recht herinnerd, de strijd om de vrije 
school voor heel de natie, ook zelfs in 
den geest van het Unie-rapport, zal een 
ernstig karakter dragen en niet zoo 
spoedig tot overwinning leiden, als velen 
verwachten. 

BAVINCK. 

I » I :  I I I : L U  H Ë K  U U L P E : .  

;;Ik heb hulpe besteld bij eenen held." 
Ps. 89 : 200. 

In dezen Psalm wordt op heerlijke 
wijze de lof des Heeren bezongen. 
Vooral wordt gewaagd van Gods goe
dertierenheid en waarheid, van zijne 
hoogheid en macht, en van zijne ge
rechtigheid. 

Ook wordt er in gesproken van het
geen David als een voorbeeld van den 
Messias wedervaren is. Jn onzen tekst 
spreekt de Heere bepaald van Davids 
verhooging, van de bevestiging en duur
zaamheid van zijn rijk. Evenwel zijn 
er in dezen Psalm vele zaken te ver
heven dan dat zij alleen het oog zou
den hebben op de tijdelijke regeering 
van David, en de hulp, die hij tot ver
lossing verleenen zou. Aan Davids 
tegenbeeld, aan den Messias moet wor
den gedacht. 

Ons tekstwoord is kort, maar krach
tig. In weinige woorden bevat het 



vele zaken. Het wijst ons op den door 
bod bestelden Held der kulpe. 

Ei zijn steeds helden geweest. Niet 
s echts de Heilige Schrift, maar ook de 
geschiedrollen der volkeren gewagen 
er van. ° ° 

Wie is de held, van wien sprake is 
in den tekst ? . 

David, Isaï's zoon, maar wij zeiden 
16,,,lee^s> als voorbeeld van Christus. 

-hristus komt dikwerf onder zijn 
naam voor 

Hij was een der uitnemendste man
nen van het Oude. Verbond. Ondanks 

droeven val, bijzonder godzalig. 
»Man naar Gods hart,'' niet in zijn 
gruwelijke zonde, maar in zijn diep
gaand berouw. Hij was een held van 
zl]n tijd. Gods uitverkorene, ook om 
a's profeet en dichter en zanger zijn 
volk te dienen, en het als kouing voor 
te gaan in de goede paden. 

Het was niet zonder Gods wijze be
schikking, dat straks Salomo hem op
volgde. Als afschaduwing van den 
Christus, vormt de geschiedenis van 
David en Salomo één geheel. 

De geschiedenis vau David is die 
van aanhoudenden strijd, vaak bange 
worsteling; die van Salomo daaren
tegen een van rust en vrede. David 
stelt ons den Christus voor in zijn ver
nedering, smaad, vervolging en strijd; 
Salomo wijst ons naar zijn triumph, 
en naar de heerlijkheid zijns rijks heen. 

Christus is dus de Held. 
Een held in onze natuur. 
Een vlekkeloos heilig held ; ons in alles 

gelijk, uitgenomen de zonde. 
Waarachtig God. Zoon des Eeuwigen, 

ze t God ; met den Vader, die Hem 
genei eert, en den Heiligen Geest, die 
ui gaat van den Vader en den Zoon, 
bod zelf. 

God en mensch in eenigheid des 
persoons; de persoon des Zoons Gods 
1 e, , meilsc olijke natuur aangenomen 
i r en, e' ,r°d,' zich openbarende in 
Wnn 66 ' ^et vleesch geworden 
IJ • lc' aanbidt, aanbidt mijne ziel, 
rir/u i^n- mysterie, het wonder: 

'Held is de God-rnensch. 
En alleen Hij kon de heldendaden 

verrichten, die ons tot hulpe noodig 
waren. 

I^vid kon tegen leeuwen en beren 
s njden. Goliath verslaan. Maar Christus 
heeft den helschen Goliath geveld. De 
vloeken der wet heeft Hij doorstaan. 

het gerichte Gods is Hij niet be
zweken. De op Hem geladen zonde
schuld eener verlorene wereld heeft Hij 
gedragen. Den dood ontnam Hij zijn 
prikkel. Eet graf kon Hem niet ker
keren. ]Vl. e. w. zonde, wereld, dood 

en duivel overwon Hij, en alle, alle 
e/en voor het zalig worden van 

In-0 aren' V001' het behouden van ver-
!> Z6n rm weS" Hij deed een 
vevh! r ff Zaak °P aarde." In Hem 
drJr i 1 Z1? een rechtvaardig God, 
loczen ^ 1 ^vaardigen vau godde-

brei]o'eZ0° Wee^ Hij dadelijke hulp te 

Het heil door zijn Middelaarsarbeid 
^ weeggebracht, past Hij toe. Door 
zi]n eest en Woord. Hij heeft macht 
ovei iet hart, over het zondige, van1 

'e , even Gods vervreemde, het on-
^ 161\ 6 i6n ^egen den dienst des Heeren 
0e ante hart. Macht over alles, waar-
w- • 1a moet worden verlost, en 

'L!y. ;001 het moet worden geregeerd. 
u p.e beduidt niet alleen den bij-' 

s an ., die aan iemand bewezen wordt; 
niciai ook de bevrijding van wat drukt, 
"oebrenging van wat ontbreekt, 

u i eze Held wederbaart en brengt tot 
•veeiiug. Hij roept van den doolweg 

dp C waiJdelen in het midden van 

schuldigen met Hij bed®kt de 

verheerlijkt hen''T «e™c^1She_ id '  eü 

nade, inwendig '  H^ii-n f ? 11 T' 
weo-pn vnn ï,, • y t l0°st in allerlei 
weoeü va*i kruis en dmi- ^ 
waar het leven vnl  iUu\k 'ea bemoedigt 
te middpn ^adselen bli kt, of ce midden van een vaak v>„ • ± --i 

EewtT' m 
naar dpnT a^e Sevaren °P weg 
ln 1 i i me^' en eenmaal leidt zijn 

TV bemelsche heerlijkheid binnen. 
i v' , zegt God, »heb hulp besteld 

J een held,'' en wijst in dat woord 
naai zyn welbehagen, naar zijn eeuwig, 
v eri 011 Verouwelijk welbehagen lieen. 

aai et verbond der genade. Die 
,W 1S ver'c°ren van voor de tijden 

eeuwen, aangekondigd sinds de ure 
lil Z° f?schadnwd op talrijke 

J e, vei eic. door profeten en konin-

5w g6T n m-de Volheid des tij ds, 
bekwaamd naar zijn menschheid ; en in 
Hem, en in de hulpe, die Hij brengt, 

en wordt de naam verheerlijkt Des
genen, uit, en door, en tot wien alle 

u0én zyn, en die in dezen weg der 
hulpe van goedertierenheid en recht 
üoet zingen. 

( Wordt vervolgd.) 

NOTTEX. 

1 Politieke Beschouwingen. 
't Sprak haast van zelf, dat nu het dap

per legertje van Cronjé door de geweldige 
overmacht van de Engelschen onder Roberts 
tusscken Kimberley en Bloemfontein was 
opgeruimd — liet voor de andere troepen der 
Burgers bij Ladysmith, Colesberg en Storm berg 
niet langer mogelijk was hunne positiën 
aldaar te handhaven. Wel bleven zij tegen
over eiken aanval der Engelscheü ziek hand
haven. Maar wijl de resteerende al'deelingen 
Vrijsta tersin Ruberts naaste omgeving te weinig 
talrijk waren gebleken oin hem en zijn leger 
vau Bloemfontein of het Noorden van den 
\ rijstaat af te houden, moesten zij èn Coles
berg èn Storm berg en zelfs de belegering 
van Ladysmith en het leger van VVithe op
geven, om zich tegenover .Roberts te kunnen 
concentreeren met eenigszins voldoende macht. 
Dat waren alzoo de droeve gevolgen van 
Roberts stoute omtrekkende beweging, waar 
tegenover alleen dit niet weinig beteekenend 
leit staat, dat de Burgers nergens waar zij 
ook de genoemde positiën opgaven, genood
zaakt waren terug te trekken. Overal kou
den zij zich schitterend handhaven tegen 
eiken aanval van Bulier, Clements of Gatacre. 
Hoe ook Bulier snoefde van overwinning en 

volledige overwinning" bij Ladysmith — de 
Burgers konden daar zoowel als elders zon
der eenig beteekenend verlies aan materialen 
en zelfs zonder verlies van manschappen zich 
terugtrekken naar de grens bergen van Natal, 
naar de Oranjerivier, of tegenover Roberts, 
terwijl de Engelscheü op niet één puilt in 
staat waren hen beteekenend te vervolgen 
door de groote verliezen die zij hadden gele
den. Dit is een feit, dat eenig is in de krijgs
geschiedenis en der Boeren bevelhebbers met 
gvooten roem overdekt. Aan Roberts kostte 
de omarming van Cronjé meer aan manschap
pen dan Cronjé er bij zich had, en aan 
Bulier meer dan 5000 man om Ladysmith 
vrij te maken ; een poging, die nog niet eens 
zou gelukt zijn, als Joubert met zijn mannen 
niet ware afgetrokken, gelijk straks is gezegd. 

Van ontmoediging bij de Burgers is dan 
ook, Gode zij dank, geen sprake. President 
Kriiger heeft de korpsen een kloek woord 
doen toekomen in vertrouwen op God, en 
van her- en derwaarts trekken zij zich rustig 
samen tegen Roberts en de zijnen bij Bloem
fontein. 

Dat echter juist daar een hoofdslag zou 
worden geslagen gelooveu wij niet, of het 
zou door ongekende omstandigheden moeten 
veroorzaakt worden. Noordelijker is de bodem 
tot verdediging voor de Burgers veel beter, 
en zij dienen ook 't oog op liet Westen 
gericht te houden, waar een sterke afdeeling 
der Engelscheü in de richting van Mafeking 
oprukt tot ontzet. Doch al gelukte dezen dit 
ook, de Burgers zouden daardoor beter in 
staat zijn, met het ontkomen deel van Cronjé's 
Burgers hun voortgang naar Transvaal te 
stuiten. 

lntusschen zal nu eerst de strijd recht 
beginnen, met een volharding en moed, als 
velen niet hadden verwacht, lloe Noorde
lijker de Burgers komen, hoe sterker zij, 
naar den mensch gesproken, zijn. 

Aan de Zuid- en Westgrens heeft overigens 
Roberts succes er niet toe kunnen leiden 
om de opgestane Burgers daar de wapenen 
te doen neerleggen. Zij blijven trouw, ter
wijl anderen, nu niet weinig geprikkeld door 
't stout optreden der Engelscheü, sterk zinnen 
op verzet. In 't Zuid-Westen van de Kaap
kolonie rukken dan OOK in aantal toene
mende korpsen dieper die kolonie in, om 
beteekenende punten te beheerschen, granen 
aan de Eugelschen te ontrukken, en mis
schien wel hun spoorverbinding met de 
Kaap te bedreigen. 

Van interventie van de Mogendheden is 
dan ook gelukkig voor de Burgers nog geen 
sprake, 't Volgende bericht is daarvoor o.a. 
ten bewijze. 

„ In de Italiaansche Kamer stelde de afge
vaardigde Basdari, van de uiterste linker
zijde, een vraag, waarvan de strekking 
was, te weten of men voornemens was 
woorden van vrede te spreken tusschen 
de Boeren en de Engelscheü. 

De Minister van Buitenl. Zaken, markies 
Visconti Venosta, antwoordde, dat hij de 
gevoelens van den heer Basdari ten volle 
waardeert, maar van oordeel is, dat tot 
een actie in den gewenschten geest slechts 
kon worden overgegaan, wanneer de omstan
digheden daartoe geschikt lijken. Hij 
gelooft dat de tegenwoordige omstandig
heden niet aan deze vooi waarden voldoen." 

Eu ook van Noord-Amerika's President is 
evenmin iets te verwachten als van Dui sch-
land of Rusland of Frankrijk. Zeker is dit 
een groote schande voor de Christelijke naties, 
een ontzettend bewijs voor het voortkankeren 
van een alle» recht verkrachtend egoïsme. 
Maar laat ons dankbaar zijn om de Burgers. 
Ken interventie zou hen thans niets beter 
maken. Integendeel, verzwakken. De strijd 
moet uitgestreden. 

Moge hij, onder Gods zegen, tot een goede 
uitkomst leiden ! 

Hoeveel geld intusschen de oorlog kost aan 
Engeland, leert het volgende : 

De Minister van Financiën, Sir Michael 
Hicks Beack, diende Maandag de begrooting 
in. Hij raamde het tekort over het jaar, ein
digde 31 Maart 1900, op 18 millioen pond 
en de uitgaven van het komende jaar op 
154 millioen pond. De uitgaven in verband 
met den oorlog werden op 60 millioen 
geraamd. De inkomsten op den bestaaudeu 
grondslag der belasting op 116,900 pond. 

l)e Minister stelde daarom voor de 
inkomstenbelasting te verhoogen tót 1 
shilling per pond sterling, liet zegelrecht 
op contracten ook te heffen van contracten 
omtrent den verkoop v,w producten ; 
de belasting op bier te verhoogen met 1 
sixpence per gallon ; het recht op buiten
land sclie sigaren met 1 sixpence per pond 
en dat op thee met 2 pence per pond. 

De opbrengst van deze nieuwe belas
tingen wordt geraamd op 12,300,000 pond. 
De schatting van het amortisatiefonds in 
verband met enkele atloopbnre annuïteiten 
zou de uitgaven verminderen met 4,640,000 

|  pond. De schatkistbiljetten tot een bedrag 
van 8,000,000 zouden worden hernieuwd, 
zoodat nog 35,000,000 pond, dat is 420 
millioen gulden 1 moet worden geleend. 

De Minister stelde voor een zekere som 
op te nemen, door uitgifte van honds of 
effecten, betaalbaar in een zekeren termijn, 10 
jaar niet te boven gaande. Hij stelt geeu bijzon
dere maatregelen voor voor de terugbetaling 
van deze leening. Deze maatregelen zouden 
voorbarig zijn, zoolang met het totaal der 
verplichting bekend is en zoolang men niet 
weet welk deel der verplichting voor reke
ning van Engeland zal komen en welk deel 
gevoegelijk geëischt kan worden van Transvaal. 

Men ziet, de Burgers moeten ook fiuan-
tiëel liefst verpletterd ! 

De Minister besloot met de opmerking, 
dat de Regeering er zeker van was, dat het 
Huis voor geen opoffering terug deinzen zou, 
en zich niet. zou verzetten tegen eenigen 
maatregel, die de eer van het land en de 
plicht vau het rijk eischte 

En ten slotte nog iets over N. Amerika. 
In de afgeioopen week heeft het Ameri-

kaansche Huis van afgevaardigden met 172 
stemmen tegen 161 een ontwerp aangenomen, 
waarbij de invoeren van Portorico met een 
invoerrecht ter hoogte van 25 pet. van het 
Dingley-tarief worden belast. Daardoor zijn 
de suiker- én de tabaksplanters der Unie be
schermd tegen de concurrentie, doch is de be
volking van hel eiland, die men vau het 
Spaausche juk heette te bevrijden, getroffen in 
haar hoofdbron van bestaan.,ilet heeft dan ook, 
gelukkig, reeds niet aan protesten ontbroken. 
De democratische afgevaardigde Riehardson 
heeft het aannemen der wet als een daad 
van kwade trouw bestempeld tegenover het 
volk vau Portorico, dat de Amerikanen als 
bevrijders had ingehaald. Hij heeft gewezen op 
het ongrondwettige om een eiland dat een 
deel vau het Amerikaausche grondgebied is 
geworden, aan eeu uitzonderingstarief te 
onderwerpen, en noemde ten slotte de vrijheid 
van het Amerikaansché volk zelf bedreigd 
door de bij voortduring zich uitbreidende 
en voortschrijdende macht der trusts. Der
halve stelde hij voor de suiker uit 
Portorico, Cuba en Hawaï vrij van rech
ten te verklaren, en in de Unie zelf liet 
opkoopen van alle suiker 111 één hand te 
verbieden. Vergeefsche moeite, — llave-
meyer, f fde suikerkoning", en de protecti-
onistenbond hebben het gewonnen. 

Mac Kinley moet echter nog de wet be
krachtigen. Knkele Couranten protesteerden 
tegen de wet, en waarschuwden den President 
voor het strenge vonnis der openbare meening. 

Mac Kinley, aan diets wenk gehoor gevend, 
heeft dadelijk tot het Congres het verzoek 
gericht de inkomsten, uit die invoerrechten 
voortvloeiend, aan te wenden ten bate van 
het eiland. Het Huis van Afgevaardigden nam 
een dergelijk voorstel onmiddellijk aan, maar 
de ontevredenheid is er niet door verminderd, 
wijl het onrecht er niet door weggenomen is. 

In onze Tweede Kamer verdedigde de 
Minister 't ontwerp op den leerplicht zeer 
krachtig. Hij bleef, ook al stemde de ge-
lieele rechterzijde tegen, het ontwerp natio
naal noemen. 

Wonderlijk idee ! De socialisten schijnen 
nog niet bereid voor Ie stemmen. Blijft dit 
zoo, dan loopt het ontwerp gevaar ! 

NOORDTZIJ. 

Builenlandscüe iveriveiu 
,7 De zedelijke godsdienstige ondergang van 

het Engelsche volk." Ouder dit opschrift 
gee('t de „Algen. Evüng. Luik. Kirehen-
zeitung" eeu artikel over de houding van 
het liugelsche volk in zake den oorlog. 
Wij geven het in hoofdzaak terug, om te 
doen zien, dat in betrekking tot den oorlog-
in Zuid-Al'rika de staatskerk met de regee
ring van Engeland op den weg vau 
leugen en geveinsdheid wandelt. 

/, Zondag 11 Februari zou voor het 
Engelsche volk in 't algemeen als een 
boetedag worden uitgeschreven, maar dit 
plan werd verijdeld door den invloed van 
eenige invloedrijke personen. Zulk een 
boetedag kou als een bewijs vau verslagen
heid over de geledene nederlagen beschouwd 
worden. Eu Engeland is niet verslagen, 
het wil niet bukken. Engeland behoeft en 
wil geeu boete doen. Daarom heeft meu 
inplaats van een boetedag, op bevel van de 
Koningin, naar de voorstellen der Aartsbis
schoppen, alleen een biddag gehouden. In 
liet gebed, dat den voorgangers voorge
schreven is, heet het: «Bescherm de families 
van hen, tl ie in den krijg zijn en lenig 
alle nooden met uwe vertroosting, verlicht 
het lijden vau hen, die gedwongen zijn te 
lijden, en laat den tijd spoedig komen, dat 
de oorlog ophoudt en ónder alle menschen 
op de aarde vrede heersclit." Over boete en 
belijdenis van zonden Vindt inen geen woord. 
Inplaats van een Voord van schuldbe
lijdenis wordt in dat gebéd gezegd, dat hét 
Engelsche volk „schier tot vertwijfeling 
gebracht werd door een machtigen heidensc/ien 
vijand." Het is sterk, dat de> rome, Protes-
tantsche Boeren „een heidensche vijand" 
genoemd worden. Zij, uit wier laagers de 
Psalmtonen in het Engelsche kamp gehoord 
worden, zoodat Engelsche soldaten er door 
getroffen worden ; die iederen morgen met 
gebed beginnen en den dag biddend eindi
gen ; zij, wier President Kruger bij den 
aanvang, van den oorlog een algemeenen 
boete- en bededag houden liet ; zij, die 
door hun President worden opgewekt tot 
vertrouwen op God en vermaand, om zich 
steeds naar het Woord van God te gedra
gen ; zij, die aldus voorbereid ten strijde 
trokken, wordén in Engelsche gebeden 
een heidensch volk genoemd. 

„Is het niet genoeg, dat de onwaarheid 
paleizen en hutten beheerscht, dat Ministers 
en Generaals geheel de wereld met een 
donkeren vloed van nooit gekende leugen
achtige berichten ove stvoomen ; moet de 
leugen ook in de kerken gedragen worden ? 
Hebben de Engelsche Aartsbisschoppen niet 
gevreesd en zich niet geschaamd de leeraars 
en gemeenten op te leggen met een leugen 

voor God den Heere te verschijnen P Eerst 
weigert men zich te verootmoedigen, dan 
neemt men de toevlucht tot een waarlijk 
Godslasterlijk gebed. 

„Waartoe is het in Engeland gekomen, 
dat zich met zijne Zending onder de Hei-
nenen een naam verworven heeft, dat door 
zijn Bijbelgenootschap millioenen ten zegen 
geweest is ? En thans dit diep verval, dat 
zich verkoopen aan het tegenstaan van de 
waarheid, deze huichelarij tot voor de altaren ! 

„Maar ook deze laatste schijn, alsof men 
van God in den hemel hulp begeerde, was 
voor den nationalen trots nog te veel. Er 
laten zich hartstochtelijke protesten hooren, 
dat Engeland niet noodig heeft „noch van 
den hemel noch van de menschen" hulp te 
vragen. Nooit in geheel de wereldgeschie
denis heefteen Evangelisch volk zoo lasterlijk 
de hulp Gods en de schuldbelijdenis van zich 
afgeweerd als thans het Engelsehe volk, en dat 
in 't gezicht van de naderende geriebten Gods. 

„W'el zijn er nog de zevenduizend, die 
hun knieën voor de afgoden der volkshoo-
vaardij niet gebogen hebben. Eén hunner 
schrijft; „Eiken Zondag worden in de 
kerken gebeden gelezen, maar het zijn 
gebeden zonder bezieling. Wij zijn van 
gevoelen, dat het van eene Christelijke natie 
een misdaad geweest is, met een andere 
Christelijke natie een oorlog aan te gaan 
op zoo nietige gronden, en dat wij zullen 
moeten boeten door te lijden en verslagen 
te worden. Wel moeteu wij nu onzen 
soldaten de overwinning toewenschen, want 
wij beseffen, dat . geheel het bestaan van 
Engeland er van afhangt. W'ij zijn geslagen 
en hebben ontzettend geleden ; bijna iedere 
familie in Engeland is in rouw gedompeld; 
«ij hebben onze beste zonen verloren, 
maar in weerwil daarvan moeten wij nu 
voorwaarts ; wij kunnen niet ongedaan 
maken, wat onze regeering gedaan heeft." 

„Eeu ander, Dr. Horton, Congregationistiseh 
predikant iu London, schreef in „Daily 
News': Ook kan ik niet ontkennen, dat 
de geest, waarin onze troepen uitgezonden 
worden, met den kreet: „Wreekt Majoeba" 
op de lippen, ongeluk verwachten doet. 
Ik beken met smart en schaamte, dat er 
misstanden in ous nationaal leven zijn, tot 
wier tuchtiging de tegenwoordige bezoe
kingen bestemd zijn. Eene groote menigte 
van ous volk heelt God verlaten. Bij hen 
heelt de dvvaze snoeverij op krijgstoerustingen 
en schepen en manschappen en geld de 
plaats van het vertrouwen op den levenden 
God ingenomen. Daarom kan ik mij geen 
heilzamer beweging voorstellen dan een tijd 
van verootmoediging eu gebed, zooals die in 
de dagen der Puriteinen in tijden van nati
onale ontroering volgde. Ik kan welzeggen, 
dat de \ rij e kerken iu dezen geest ook zonder 
officieele aanwijzing alzoo doeu zullen." 

„Dezelfde Dr. Horton heeft later op den 
kansel o. m. het volgende gezegd ; „Het 
Britsche rijk zal instorten, als men de grond
slagen der gerechtigheid, die het stutten, 
schudt. Sedert zes maanden wordt de geest 
der natie met opzet door leugen bedorven, 
en men spreekt met de grootste schaamte
loosheid over de zedelij kë wetten. De 
grootheid van een volk kan zoo miii als de 
grootheid van den enkelen mensch naar de 
uitgestrektheid van zijne bezittingen geschat 
worden. De grootheid van ziel moet veel 
meer tot maatstaf dienen. Nog nooit heeft 
de geschiedenis een vreemder schouwspel 
geboden dan dat eeu groote natie den 
oor og verklaarde, om haar invloed in 
niijnaangelegenheden te versterken." 

„Dit zijn slechts enkele stemmen en zij 
sterven weg in het stemmen-gewarrel der 
groote menigte, die noch naar gerechtigheid 
noch naar God vraagt, aan wier hoofd de 
Engelsche regeering staat. Wij verstaan het, 
dat (Ie regeering niets van boete hooren 
wil, want boete is niet slechts een gebed 
om vergeving van schuld, maar een beslist 
terugkeereu vau den ingeslagen weg. Dit 
beteekent hier — ten aanschouwen van 
geheel de wereld zich verootmoedigen en 
den onrechtvaardigen oorlog dadelijk tot 
een vreedzaam einde brengen." 

Dan haalt het blad aan, wat in het 
Parlement is gezegd, om de onrechtvaar
digheid van dezen oorlog aan te toonen, 
uiaar toch de meerderheid een Chamberhiin 
steunde, die met de grootste onbeschaamd
heid den oorlog rechtvaardigde, zoodat deze 
misdadige bewerker van den oorlog met 
eere uit de vergadering kwam, die hem 
liad moeten veroordeelen. 

„Uit alles blijkt, dat Engeland zich niet 
verootmoedigen wil, alles meent te kunnen 
doeu met zijn kanonnen, met alle boetpre-
diking spot en de hulp Gods veracht. Het 
haalt echter den ondergang over zich, hoe 
ook de naaste uitslag zijn moge. Maar 
Engeland is verblind en ziet niet, tegen 
wien het strijdt, onder welke veilige bescher
ming de Boeren staan, omgeven door een 
muur van gebeden, zeker in het vertrouwen 
op de hulp des Almachtigen Gods. Er wordt 
zeer veel voor de Boeren gebeden. Het is 
niet meer bloot een strijd met kanonnen 
tegen kanonnen, maai eeii strijd van de 
Godvergetenheid tegen het Godvertrouwen. 
Wij weten, wat God beloofd heeft; daarom 
maken de laatste berichten van het oorlogs
veld, die voor Engeland gunstiger luiden, 
ons niet onrustig. Er zal nu des te meer 
gebeden worden en des te heerlijker zal de 
uitgestrekte arm des Heeren zich openbaren, 
wanneer Hij dat kleine volk tegen zijn 
overmachtigen en overmoedigen vijand helpt. 
Dit is juist Gods eer, met weinigen te helpen, 
waar menschen dikwijls weinig hoop hebben. 
Hij kan nog doen als ten tijde van Hiskia, 
toen de gezanten van den koning van Assyrië 
in hun vermetelheid vroegen, wie „Israël 
uit de hand van Sanherib zou verlossen?" 

SCHOLTEN. 

P. S. Bovenstaande is geschreven tijdens 
te berichten over de insluiting van Generaal 
Cronjé. Nu dit met zijne overgave geëindigd 
is, hebben zich ongetwijfeld bij allen, die 
bidden geleerd hebben, de gebeden voor 
de Boeren vermenigvuldigd. 

S. 

Te Barcelona in Spanje bestaat reeds 20 
jaren een Evangelisch ziekenhuis, dat voor 
alle Protestanten openstaat. Het grootste 
deel der patiënten, dat te arm is om te 
betalen, wordt gratis verpleegd. Daar het 
echter niet bepaald door de een of andere 
Evangelizatie-vereeniging gesteund wordt, 
moet de directie afwachten, wat vrienden 
haar doen toekomen. Sedert drie jaren 
geven de vreemdelingen te Barcelona, een 
stad van 500.000 inwoners, wel contri
buties, doch deze bedragen slechts een 
vijfde der jaarlijksche onkosten. Het gebouw-
ligt op een gunstige plaats in de stad. 
Doch door liet aanleggen van een nieuwe 
straat moest men een stuks gronds koopen 
bij dit eigendom ; dat op last van het 
gemeente-bestuur ook van een muur moet 
voorzien worden, 't welk een duizend gulden 
kost, die niet in kas zijn. In de 11 eerste 
maanden van 1899 werden 64 zieken opge
nomen Behalve die voor het bedienend 
personeel, zijn er 13 bedden en 10 kamers, 
welke zooveel mogelijk huiselijk en niet 
hospitaalachtig ingericht zijn. De jaar-
lijksche uitgaven bedragen 10000 francs. 
Vooral komen er veel zeevaarders van 
allerlei natie in dit gesticht. De predi
kanten Empaytaz en Smith zijn directeuren. 
De directrice, een Zwitsersche ijverige dia-
koues schreef in 't najaar: „Wij hebben 22 
peseta's, a 47'/2 cect, in kas en vijf zieken 
in huis." Giften zijn dus niet overtollig, 
wanneer men die voor dat gesticht wil zenden. 

Pastor Wettstein opende den 29 October 
j. 1. te Monaco de Duitsche godsdienst
oefeningen , die voortaan daar geregeld 
Zondag-voormiddag zullen gehouden en eens 
per maand ook nog 's namiddags. De 
Evangelische gemeente van Monaco komt, 
zoolang hare kerk nog niet voltooid is, 
iu eene zaal bijeen, waar 19 November 
de predikant Dutoit van Nizza de eerste 
Fransche godsdienstoefening hield. 

De Roomsche Congregatie in Frankrijk 
heelt twee millioen kinderen op hare scholen ; 
honderdduizend grijsaards in hare gestichten; 
zestigduizend weeskinderen worden verzorgd; 
en tweehoiulerdvijftigduizend armen wor
den door haar geholpen. De Protestanten 
zeggen echter, dat deze aalmoezen een bron 
van rijkdom zijn voor de Congregatie. 

Prof. A. M. Wheeler van Yale-University 
zeide te Hartford, Connecticut, in een rede 
voor de Boerenzaak, o. a : „De Engelschen 
zijn ontzettend verwaand en meenen, dat zij 
het éénige volk op aarde zijn . . . ." Deze 
ééne rede is alreeds genoeg om te vreezen, 
dat hun wereldheerschappij zal gaan afbrokr 
kelen. 

Onlangs deed Rev. Hugh Price te St 
James-Hall een beroep op zijne toehoorders 
om voor zeker doel een gift af te zonderen. 
Eene dame, die ziek was te Sydenham, 
maar per telefoon den godsdienst aanhoorde, 
zond hem hierop den volgenden morgen 
een wissel van 10 pond. Zoo deed ook 
een baron, die op een afstand van drie 
uren de preek aanhoorde, in het belang der 
Inwendige zending te Londen, en deed 
den predikant dezelfde som toekomen. 
Een beschamend voorbeeld voor hen, die 
niet ter kerk kunnen komen en meenen, 
dat zij daarom ook van Christelijke hand
reiking vrij zijn, instede van die gift 
toch wekelijks af te zonderen en te doen 
komen, waar ze behoort. 

De Protestanten der Oostzee-Provinciën 
ondervinden voortdurend kwellingen van 
wege de Russ sclie magistratuur. Totnu-
toe werden alleen de predikanten vervolgd, 
thans treft men ook de lidmaten. Verschei
dene ouderwijzers zijn verbannen en men 
telde in December 1.1. reeds een dertigtal 
lagere scholen, die op hooger order gesloten 
werden, totdat de gemeenten Grieksche 
kandidaten voorstellen om de Protestantsche 
onderwijzers te vervangen. Ondanks deze 
moeielijkheden houden de Protestanten in 
de westelijke Provincies zich kloek en 
geven hunnerzijds treffende bewijzen van 
hun vertrouwen op een betere toekomst. 
Zij verzamelden in enkele dagen alleen 
iu de stad Riga onlangs 60000 gulden, 
om in de voorstad een nieuwe Luthersche 
kerk te bouwen. 

Washington-district, dat geeu drankzalen 
heeft, heeft ook geen schulden en geen 
gerechtskosten voor crimineele vervolging. 
Mahaska-district, dat even groot is en 100 
drauksalons heeft, is onder schuld bedol
ven; heeft 50000. gulden 's jaars gerechts
kosten, en de gevangenissen zijn zoo vol, 
dat de ledige kerkers van Washington 
plaats moeten geven aan Mahaska. 

Men rekent iu Rome op een bezoek van 
300,000 pelgrims bij het a. s. jubilee, dat 
door den Paus in 1900 bevolen is. Het 
laatste 25-jarig jubilee was dat van 1825 
onder Leo XII. Pius IX kon bet in 1850 
niet vieren, omdat hij pas als verjaagde 
Paus was hersteld, en de revolutie nog te 
zeer in gang was. In 1875 was het te 
kort geleden, dat Rome door Italië als 
hoofdstad was vermeesterd. Men besluit 
hieruit, dat de Paus zich steeds meer 
schikt naar de nieuwe politieke toestanden. 

De Anglicaansche bisschop van Bristol 
heeft onlangs op een samenkomst van 
de Congregationalistische Unie het „Onze 
Vader" gebeden en den zegen uitgesproken. 
De zuivere Anglicanen zijn daar zeer boos 
om, en beweren, dat de bisschop daarom, 
volgens de wetten, gevangenschap verdient. 

De heer Robde, predikant te Carlsruhe, 
constateerde op een kerkelijk congres, dat 
het Protestantsche Duitschland slechts éen 
predikant heeft op 2000 inwoners, terwijl 
de Roomschen naar zielen-aantal éen pastoor 



op 1000 inwoners hebben. In 93 steden 
heeft elke predikant 4 a 5000 personen, 
ja soms 16000, voor zijn pastorale verant
woording. De nationale kerk moest dus 
alle andere Methodistische, Baptistische en 
Piëtistische kerken wel dankbaar zijn, omdat 
zij zooveel meer menschen plaatsen en be
arbeiden. 

Men maakt alom opmerkingen over het 
toenemen van het Pan-Islamisme onder 
leiding van zendelingen van den Turkschen 
Sultan, die vooral in Syrië sedert een 
tiental jaren de landverhuizing uit Algerië 
en Tunis begunstigt. In China zijn reeds 
22 millioeu Ghineesche Mohammedanen. 
Men vreest, dat de Moliammedanizeering 
van China in Europa eerst geloofd zal 
worden, als het te laat zal zijn. 

De zendeling Mercadier beschrijft in een 
Evangelizatie-blad aldus een zijner tochten 
voor zijn arbeid in de Eransche kolonie van 
Annam. — Een Chinees en zijne vrouw 
maken de equipage uit van een sampan, 
een driehoekige schuit, die niet alleen hun 
vaartuig maar ook tuil woning is. liet 
mobilair is alles behalve weelderig en bestaat 
uit eeu groote waterkruik; een aan den 
voorsteven opgerolde matras, zoo dun als een 
mat; eenige kisten om hun rijst in te doen 
en een zeer groot watervat. Zij hebben 
ook een altaar, waarbij zij hun tsin-tsin 
of hulde, aan Buddha bewijzen. 

In een kooi hebben zij een haan en twee 
kippen en een prachtigen getijgerden kater, 
die er zeer gelukkig uitziet. Het anker 
van de schuit bestaat uit twee houten 
haken met een platten steen in 't midden, 
en ligt naast het watervat. 

De arme menschen sloven zich uit om 
een gemakkelijk hoekje voor mij gereed 
te maken. Zij hebben een plank dwars 
gelegd en daarop een zindelijk kleed om 
een zitting voor mij te maken. Dat is waarlijk 
luxe. Om mij te beschermen tegen de 
vinnige blakering der zon, hebben zij een 
mat opgezet, die boven mijn hoofd een 
halfrond dak vormt. De Chinees neemt 
mij op zijn sterke schouders en zet mij 
met allerlei voorzorgen in zijn boot. 

De man roeit van voren en de vrouw 
staat aan den riem van achteren, die tot 
roer dient. De notendop schommelt voor
waarts en een uur later wiegelen wij op 
de groote wateren en hooren niets meer dan 
den kadansslag der riemen en het gekraak 
der oude planken van het schip. 

Mijne schippers zijn ware zeewolven. 
Ik tracht met hen te praten in het weinigje 
Annamietisch dat ik ken ; maar zij verstaan 
er, als vele Chineezen, niets van. Nu en 
dan zegt een goedwillig lachje op hun 
bezaankleurig gelaat tot mij alles, wat zij 
kunnen zeggen. 

t-

Den 5 Maart j. 1. werd aan de Univer
siteit te Lausanne tot Doctor m de Theologie 
gepromoveerd de heer G. Keizer, Candidaat 
aan onze Theol. School, op eene dissertatie 
over Franciscus Turretinus. Dr. G. Keker 
wordt deze week weder te Kampen verwacht, 

-en stelt zich vanaf heden beroepbaar voor 
de Gereformeerde kerken in Nederland. 

Militair Tehuis te Kampen. 
Ontvangen van het Nederl. Bijbelgen. 2 

groote en 4 kleine Bijbels, ten gebruike der 
bezoekers van ons Tehuis. 

Weder hartelijk dank voor deze gift, waar 
we zoo telken jare op kunnen rekenen. 

Namens het Bèstuw', 
H. v. OLST, Penningm. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Van C. te Almelo . . f 1>— 
Met dankzegging deze gave vermeldende, 

aeelen we mede, dat we voor eenige dagen 
een zeer bemoedigend schrijven uit Para
maribo hebben ontvangen, waarop we bij 
leven en welzijn eerlang hopen terug te 
komen. 

Laten inmiddels de vrienden van het 
Godsrijk het ons mogelijk maken aan het 
einde van het jaar .weer tal van Kalenders 
te kunnen verspreiden. 

E. KKOPVELD. 
Waddingsveen, 2 Maart 1900. 

ADVÉRTENTIEN. 
Heden overletd in zijn Heer 

en Heiland, onze geliefde Echt
genoot, Vader, Behuwdvader en 
Grootvader 

R. H. STUTVOET, 
in den ouderdom van 84 j. 5 
m., vanaf 1863—1888 Ouder
ling der Ger. kerk alhier. 

Namens Kinderen en 
Behuwd/einder en, 

Wed. W. STUTVOET— 
\V OLTHUIS. 

VEENDAM, 
21 Febr. 1900. 

"^SkT^^^ümöSrjk doch ge
duldig lijden is in den Heere 
ontslapen, in den ouderdom van 
70 jaar, 

Gee&je Scholten, 
Weduwe vau Ds. TC. K. REDDER. 

Wij hopen den Heere te 
zwijgen. 

Namens wederzijdsche 
Familie, 

KLAAS JANS REDDER. 
Sï'PHOliST, 

1 Maart 1900. 

Na eene ongesteldheid van 
nog geen uur, overleed mijn 
geliefde Echtgenoot en onze 
beminde Vader, Behuwd- en 
Grootvader 

JACOB PUINS Pz., 
in den ouderdom van 71 jaar 
en 4 maanden. 

Een gezegenden echt van 46 
jaar mochten we samen geniete:). 
Rijk waren we van God in hem 
gezegend, en troostrijk is ons 
de gedachte, dat dit plotseling 
sterven hem eeu groot gewin 
was. 

Wed A. PIÏINS 
geb. SPOKI.STRA, 

Kinderen en Kleinkinderen. 
ANDIJK, 

24 Febr. 1900. 
Deze is strekkende tot alge-

nu ene kennisgeving aan Familie, H 
Vrienden en Bekenden. 

Heden overleed, tot onze diepe 
droefheid, r.a eene kortstondige 
ziekte, zacht en kalm, onze ge
liefde Echtgenoot, Vader, He-
huwd- en Grootvader, de Heer 

Jan van der Wal, 
in den ouderdom van ruim 71 
jaren. 

De wetenschap, dat hij in
ging in de eeuwige heerlijkheid 
en nu geniet de ruste van het 
volk des Ueeren, lenigt onze 
smart. 

Wed. B. VAN DT'.U WAL -
JONKKR. 

Mede nan'ttis Kinderen, Behuivd-
en Kleinkinderen. 

's- H EKKUNBROHK, 
] Maait 1900. 

Het heeft den vrijmachtigen 
God behaagd, na een lijden van 
enkele dagen, door den dood 
van mijne zijde weg te nemen 
mijn eenige Dochter 

ZWAANTJE, 
in den ouderdom van 22 jaar. 

Zwaar treft mij dit verlies, 
maar de hoop op een zalig 
wederzien lenigt mijne smart 

De, diepbedroefde 
Wed. J. B. MEIJER — 

VINK Y 
DEN HAM, 

4 Maai t 1900. 

Heden overleed zacht en ka!m, H 
in den ouderdom van ruim 53 
jaren, onze geliefde Echtgenoot 
en Moeder 

Jannetje Wisse. 
Dat hare hoop gegrond was 

op Christus' gerechtigheid, troost 
ons in dit zoo droevig verlies 

K. HOUTERMAN 
en hinderen. 

BIGGEKKRKK, 
4 Maait 1900. 

Voor de talrijke bewijzen van deel
neming, ondervonden gedurende de 
ziekte en bij het overlijden van onzen 
geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwd
vader, betuigen wij otrzen hartelijke» 
dank. 

Nawens de Familie, 
Wed. B. JANSE-

DK NOOIJKR 
GOES, 

Maart 1900. 

"COMPAGNON 
wordt er gezocht door iemand, die in 
't Noordelijk gedeelte des land^ een 
bloeiende zaak heeft, en een fabriek 
zocht op te richten. 

Benoodigd kapitaal + f 20.000. 
Brieven franco, tetter F , Uit 

gever van de Lfazuin te KAMPKN. 

Wegens zeer treurige omstandigheden, 
wordt op zeer goeden stand te 'S-GRA-
VKHHAGE, voor duizend gulden Ier 
overname aangeboden, een ruim 
beklante, goede winstgevende zaak in 
geconserveerde en verselie 

GROENTEN, 
Aardappelen en Fruit, met 
allerlei benoodigdhedeti, flinken winkel
voorraad en volledig ondericht. Ruime 
winkel en woning. Huurprijs zeer 
billijk. Zondags gesloten. 

Brieven onder \ 830. Bureau 
FJaagsche Courant, DEN HAAG. 

" TE KOOP 
voor bijlliken prijs een zeer 
qroote 

ASIEHIKAAMI! KACIIKL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,itteliOS,' aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPKN. 

KENNISGEVING 
aan Jongelingen of Ouders en Voogden, 
wier Jongelingen met Maart te'S-GRA-
VENHAGE in dienst worden gesteld. 

De Vere°niging voor Samenkomsten 
van militairen van Gereformeerden 
huizo, verzoekt beleefd, bij de opkomst 
in Maart, zoo spoedig doenlijk opgaven 
te mogen ontvangen, van de namen dei-
Jongelingen, die te 's Gravenhage in 
dienst zijn gesteld, met aanwijzing bij 
welk deel van het leger zij zijn ingelijfd. 

Het Locaal der Samenkomst is 
llaxarlaan 9 ft. 

Namens de Vereeniging voornoemd, 
C. J. VAN ROODE Ja-, Secretaris, 

Jan van Nassaustraat 119 
'S-GRAVENHAGE. 

Ter uitdeeling aan kinderen op 
Zondagsscholen worden aanbevolen de 

Gekleurde Cents-Prenten 
over de Bijbelsche Geschied. O. &N. lest. 

Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALS-
MAN te Rampen. 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN DN 

UHgeversinaaiseliappij 
»I)K VECIIT" 

Kreukelen. Direct. P. MOBACQ. 
(II i t a: ii v e van het G e r e f. 

T r a It t II u I x e n o o t s c li a p 
S P I L I P P U  S " )  

ICeveelt ziek beleefd 

Iaan voor de levering 
van alle voorkomende 
SB r uk werken. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 

Coneurreeren.de prijzen. 

Bij ZALSMAN te KAMPKN is ver
s c h e n e n :  

DENKT AAN UWE BELMDKMS. 
Ken woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na bet 
afleggen hunner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W. II. OlWFEW. 
Prijs 25 Cent ; 10 Ex. a 227» Ct. 

23- Éx. a 20 Ct. ; 50 Ex. a 17 Va ct-
100 Ex. a 15 ct. 

BESTUUR EN AAMlllElllGIMi 
VOOR IEDER 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

J. A. JAMIIS. 
t ierde druk. GO cent• 

Bij getallen tegen verminderden prijs. 

ÜIMWMWIlVülliAG 
(DOOR 

MERLE d'AÜBIGJME. 
Z e v e n  f l i n k e  d e e l e n .  

Ueze 7 deeleu worden door mij aan
geboden, zoover de voorraad sirekt, 
yebonden voor slechts 

vijf «ruiden. 
Niet per stuk f 5, — , neen tezamen 

7 dln f' 5,— f/ebonden. Vroeger 
besteedde men minstens daarvoorf 25, —. 

Zend spoedig postwissel, eer ze uit
verkocht zijn, dan is het te laat. 

Op den postwissel moet staan: »HER-
VOKMING." Levering franco thuis. 

T. ff. IT « te Miollum-

Wat zegt de Schrift? 

Onder dezen titel verschijnt bij GEZ 
MEERBURG te HEUSDKN een Maand
blad tot bevordering van liet reclne lezen 
en uil lep gen vim (iods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. roxaa.1 8o. m^t omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof. 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. Wie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eerstt-n jaargang 
gratis. Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van inteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

DE KAMPER % 

3J£ HOEK-EN STEENDRUKKERIJ ÉJ$9 

$ van X 
w is het beste adres voor alle 
jL soorten drukwerk. X 
^ Rekeningen, nota's, kwitan- ^ 
GjS1 ties, briefhoofden, briefkaarten, ^ 
»«r» enveloppes.advieskaarten,naam- njr 

kaartjes, wissels, circulaires, §« 
programma's enz. enz. worden 
net, vlug en goedkoop franco 

^ geleverd door liet geheele rijk ^ 

HIJ D. A. » 4 % M • \ te BOITÏRWM 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage ^ 
te bekomen n. 1. het EERSTIJ deil van 

werk, dr' 
/Sflfl ongetwijfeld ieder di» 

^ <3- belangstelt in de dingen, die 
j Koninkrijk G ods aangaan, gaarne 

za^ wi"ei) bezitten. Wie kennis maakte 
met de voortreffelijke geschriften van deze» 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft getroost 

en gesticht, zal zeks-r van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis, door 
hemzclven beschreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 

Men vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het 1'rospcctus aan, waarin 
alle bijzonderheden zijn vermeld. 

Bij den Uitgever W. VAN DER 
PLOEG te APPINGEDAM is verschenen: 

ffilGIf, GKOMAAIIIlKm 
DER 

Christelijke Godsdienst, 
IN OVKRKBNSTKMMING HKT 

Gods Woord, de Belijdenisschriften, 
Calvijn en andere onzer Geref. 

Vaderen 
EN DAARMEDE VERGÏI.EKUN 

dc beschouwingen vnn l)r. hUYI'EK, 
DOOR 

H. HUISMAN, 
Oud'ouderling en lid der Geref. gemeente 

te Appingeduin. 

348 bladzijden, postformiat. Prijs 
f 1, —, franco per post f 1,10. 

Verkrijgbaar bij alle solitde Boek
handelaren. 

O U DERLINCEIM. 
Schaft, u aan: ll.-%^ikl£Lil.%t><l£il 
van het Ht-gecr-€)iiderlinaen-
Cwngres» (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde, 
de volgende referaten : Dr v. d. BHRGH. 
Arbeid in en buiten de gemeente. Ds. 
G. HINGNALDA. Het ambt d. Ouder
lingen. Ds. A. v. VELLO. De roeping 
en vereischten d. Ouderlingen n. h. 
Woord. W. A. VROLIJK SR Over idem. 
Ds. G. VLUG. De verhouding v. d. 
Ouderling tot de andere ambtsdragers. O O 
86 zeer compres gedrukte blz. slechts 
4O cent. Alom te ontbiedt-n of fro. 
na ontv. postw. van den uitgever «I. 
BS. IIUIH, te Botterdam. 

ö BROCHURES 75 cent 
in plaats van f 3,90. 

GIJBKN. Kerkformatie (50 bladz.) 40 ct. 
voor 10 ct. ; Zestien Amsterdamsche 
resolutiëu (55 bladz ) 50 ct. voor 15 
ct.; TEN Hoon. Afscheiding en doleautie 
(154 bladz.) 90 ct voor 30 ct ; Af
s c h e i d i n g  o f  d o l e a n t i e  ( 1 1 3  b l z )  6 0  
vo'or 30 ct ; V AN Nes. De volheid des 
tijds (38 bladz.) 20 ct. voor IO ct.; 
VAN VELZEN. Open blief inzake het 
ambt der overheid (16 bladz) 25 ct. 
voor 10 ct. ; Veidedtging en toelich
ting van (ene zinsnede uit art. 36 der 
Nederl. Geloofsbelijdenis (72 bladz.) 60 
ct. voor 20 ct. ; Gelegenheidsrede (56 
bladz) 50 ct. voor 15 ct. 

Ieder brochure wordt op ont-
vangst van het bedrag franco 

toegezonden tegen de daarbij vermelde 
prijzen. Wie al de 8 stuks verlangt, 
z e n d e  p o . « t w i s s e l  v a u  s l e c h t s  7 5  
ct., waarbij slaat «BROCHURES" 
aan den boekh. 

T. SLAGTEll te Kolliim (Fr.) 

COEDE BOEKEN 
voor veel verminderden prijs. 

FÜNCK'E, Paulus te water 
en te land. gebonden f 3,— thans f 1,90 

FUNCKE, Zielestrijd en Ziele-
vrede, gebonden f 3,— thans - 1,90 

FRANCKEN, Kern derCfcrist. 
leer, gebonden . . - 1,30 

JAl\lES, Geschenk van eeu 
Christ vader aan zijne opwas
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, Hel Huisgezin. Be
stuur en vermaningen aan al 
deszelfs led' n, f 3,60 thans - 1,80 

JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
verlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
Officiëele stukken betreffende 
den uitgang uit hetNed. Herv. 
Ker'<genootschap, f5.— - 3,— 

BOSTON, Vier-voudigen 
staat, f2.— . . . - 1,— 

v. VELZEN, FeeststofFen, 
f 1.75 ....- 1,— 

JACOB G KOENE WEGEN, 
Lofzangen Israëls . . - —,45 

BEECHER STOYVE, Kleine 
vossen in 't gezin . . - —,75 

Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden .... - 2,50 

VEllHAGEN, Geschiedenis 
der Ger.f. Keik f' 5,— - 1.50 

Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

W E m S T M T O wwm 1¥ 
DOOK 

S .  V A N  V E L Z E N ,  
in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 

TWEEDE DRUK. 289 BLADZ. f 1,00-
Deze beroemde bundel FeeststofFen 

kostte vroeger f 1,75. De tweede druk, 
met zeer duidelijke letter, slechtsJ~i,00• 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f M9—~ 
wordt het f'railCO verzonden door 
den uitgever. 

f 0 95 I RII II co. franco f 0,95. 

E E N  S C H A T .  
B A X T F R, C U M MIN G. Mc. C HE IJ N E, 

JAMKS, KNAP, KR AIJENBELT, 
MEADE, NEWTON, SPUKGEON. 

BAXTKR. Wat is de Hemel? 15 ct. 
CUMMIISG Za ig onze jonge dooden. 

40 ct. 
Mo. CHKIJSE Der geloovigen blijd

schap in God 15 ct. 
JAMKS Een wel doorgebrachte Zondag, 

ten voorsmaak van den Hemel. 
15 ct. 

KNAP. Het eenzaam bidden, f 1,—. 
KRAIJE.NBKLT. Afscheidsgroet 15 ct. 

— — De ware Zieiespijs. 60 ct. 
— — liet vertrouwen der ge

loovigen. 25 ct. 
— — Gedachtenisrede 25 ct. 

MKADK. De bijna Chiisten ontdekt. 
50 ct. 

NEWTON. Lofzang dergezHligden.30ct. 
SPUKGEON. Uit de schatkameren van 

Uavid. 40 ct 
Ziedaar een 12-tal boeken, dat oor

spronkelijk f 4,30 kostle en daarvoor 
reeds niet te duur was 

Maar nu — om dit degelijk pakket 
onder aller bereik te brengen, bied ik 
het aan voor slechts 

• ijl en negentig eenf. 
Ii derdaad, een ongekend aanbod. 
Wie dez n schat van gezonde, dege

lijke lectuur in zijn bezit wenseht, make 
i-poed en zende postwissel, waarbij 
staat: »EEN SCHAT" aan 

T. SLAGTER te Kolium. 
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver

s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOR 

J, J. Westerheek van Eerten B.Jz. 
Pred. te Kampen. 

l'rijs f —,75. 

V r y o  U n i v e r s i t e i t .  
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging : 
4an OntrilHiliën: 
Door Ds. F. Drost te Vlaa diug^n 1119,50; 

door den beer G. J. v,ui Gooi 1e Kampen 
f 148 ; door 'Jen heer VV. Warnarn' te Sas-
senheim i 45,50 ; door den beer T. Kuiper 
t-i Hilveisum t 3,70; dior den heer A. 
Hoogenbooiii te Honscleis-dijk uit Naaldwijk 
i 34,50; uit Honselersdijk t 25; ujt's-Gra-
vezrinde f 24 s-amen f 83,50, p. post ont-
vaDyen 1 116,60. 

Aan Clolleelen : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Vau de Gertf. keik te Groningen A 
f 64,07 ; van idem te Groningen B f 17,881/3 ; 
van idi m te Hoogkerk f 4,58; van idem te 
Aduard f' 4,25 ; van idem te Zuidbroek 
f 6; van idem te Ten Boer t 11,89; van 
id jm te Kielwindewter t 4; van idem te 
Haren f 5,921/s ; van idem te Bedum A 
f 18,03; van idem te Sanweid f7,32; van 
idem te Velp B I 10,81 ; van idem te 
Vlairdinnen A f 26,06; van idem te Rozen-
buig f5; Lij een spreekbeurt door Ds. C. 
Oranje te Naaldwijk f 23. 

1'uor het stiidicloud»; 
Door den heer G. F. Taats, namens den 

Raad d<=r Geief. kerk te Rotteidam B van 
de Halve stuiversvereeniging f 150. 

Voor de Blibliotlieek : 
Van den schrijver: M A Dép, Acade

mische Proeischiiften, verdedigd te Leiden, 
Utrecht. Groningen en Amsteidam in de 
jaren 1877 - 1899 Van den schrij er: La 
crise Sud Aliicaine pur le Dr. A Kuyper; 
van de scbiijier: de Post-Acta, een histo
rische studie door Dr. H H Kuj|ier, Het 
Gereformeerde beai» sel en de keikgeschie-
denis door Dr. H. H. Kuyper 

S. J. SEEFAT, 
Hilversum. Penningmeester. 



1900. Acht eu veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) JNo. 11. 

Stemmen u i t  „De  Gereformeerde  Kerken  in  Neder land ."  
CFen voordeele van de Theologische School te Kampen.) 

TT , „, . _ , TT . FI T,R I 1AAA l|a0S' I : 4, fjet üonr ulicben tad Ö E  tijti/bat gft taaont 
: la, -Slaapt be tiajuin . V Fijd&G l6 M&BXt 1900» m utae getadföe ïjui;en, EU 5a! trit ïjnfê taoE^t 3ijn ï 

Vi blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. V0or Z.
Afrika ƒ1.75.; Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' s et. Advertentiën van 
J—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSMAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
PLAATSELIJKE KERKEN. 

VEENWOCDSTERWAL, 4 Maart 1900. Alhier is met 
PMtderbid van stemmen tot Heider en Leeraar beroepen de 

Eerw. heer A. Terpstra, Candidaat te Uithuizen. 
Namens den Kerkeraad, 

A. W. DE JAGHR, Scriba 

? Maart 1900. Zondag j 1 maakte onze geachte 
i flaa1r' Weleerw. heer G. van Velzen, aan de gemeente 
te y\j- eene roeping ontvangen tc hebben van de (leref kerk 

lerdeu en Rijsen. Geve de Heere hem zijnen wil recht te 
staan, opdat het beslissen hem gemakkelijk moge zijn, kon 

e Z1ju tot blijdschap der gemeente alhier. 
Namens den Kerkeraad, 

G. VAN BEEK, Scriba. 

ZEGWAART, 7 Maart 1900. Uit het gestelde tweetal, van 
Us. B. Roorda te Burum en Cand. 11. Koffijberg te Barne-
v^ld, is alhier eerstgenoemde beroepen. 

Namens den Kerkeraad, 
E. H. CHORDEN, Scriba. 

ZUID-BEIERLAND, 11 Maart 1900. Heden maakte onze 
geachte Leeraar de gemeente bekend, eene roeping te hebben 
ontvangen van de Gereform. kerk te Oud-Beierland. Moge 
zijne keuze eene Gode welbehaaglijke zijn, Hem tot eere en 
kon het zijn ons tot blijdschap. 

Namens den Kerkeraad. 
J. TROOST, Scriba. 

KATWIJK A/D RIJN, 12 Maart 1900. Tot onze groote 
blijdschap ontvingen wij den 8 Maart het bericht, dat de 
^Veleerw. heer Ds. H. Meijering de roeping n?ar deze gemeente 
beeft aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
W. VOOIJS, Scriba. 

Leer^^^ ^ Maart 1900. Gisteren maakte onze geachte 
te hTl ^e^eerw- heer Roorda ons bekend, eene roeping 

lejben ontvangen van de Ger. kerk te Zegwaard. 
Namens den Kerkeraad, 

K. RADEMA, Scriba. 

TEN BOER, 12 Maart 1900. Gisteren maakte onze Leeraar 
den aanvang vau de godsdienstoefening bekend, dat ZEw. 

v°or de roeping van de gemeente te Tiel had bedankt. Opnieuw 
^erd de band gelegd, terwijl ZEw. vriendelijk bedankte voor 
te ontvangen belangstelling. Aan het einde der godsdienst-
0eJening was de oudste Ouderling de tolk van kerkeraad en 
gemeente om hun blijdschap te doen blijken, waarna staande 
Werd toegebeden Ps. 134 : 3. Gode de eere ! 

Namens den Kerkeraad, 
J. H. STEENHUIS, Scriba. 

"WINSÜM-OBERGTJM, 12 Maart 1900. Onze geliefde 
leeraar, Ds. R. Meijering, maakte j.1. Woensdag 7 Maart, na 
den bidstond voor Transvaal, de gemeente bekend, dat hij de 

roeping van de kerk te Katwijk a/d Rijn had aangenomen. 
Moge dit besluit strekken tot eere Gods en tot heil zijner kerken, 
en geve Hij ons te zijner tijd den man zijns raads. 

Namens den Kerkeraad, 
K. D. v. D. KOOIJ 

OPEINDE-NIJEGA, 14 Maart 1900, Beroepen bij de Geref. 
kerk alhier de Eerw. heer S. Idèma, Theol. Cand. 

Namens den Kerkeraad, . 
11. v. D MARKEN, Scriba. 

Garnizoan Helder. 
l)e Kerkeraad der Ger. kerk te Helder verzoekt 

ten dringendste ouders en voogden lietn te willen 
be ichten, wie hunner zonen of pupillen alhier iu 
garnizoen zijn gelegd, om hen met raad te kunnen 
bijstaan en opzicht over hen te kunnen oefenen. 

Namens den Kerkeraad, 
C. STADIG, 

CL ASSEN. 
Classis Alkmaar 

vergadert IX V. Donderdag 22 Maart 1900 te Helder 
in het Militaire Tehuis. 

Agendum gewoon. 
Namens de Classis, 

J. W. WECHGELAER, 
Correspondent. 

ONTVANGSTEN. 
Voor 8cliieriiioniiil«>oj;. 

Ps. 27 : 7. Waarlijk de Heere betoonde opnieuw, dat Hij 
niet lang op hulp Het wachten. Met dankzegging zij vermeld, 
dat ons f 4 werd gezonden en wel uit 's-Gravenhage van den 
Zusterkrans „Hulp in nood." Welk een heerlijken naam draagt 
deze Krans, en welk een heerlijk werk doet hij. De Heere 
zegene dien rijkelijk, opdat hij nog veel hulp kan bieden, tot 
eere zijns Naams. 

Namens den Kerkeraad, 
R. F. KUIPEK. 

Schiermonnikoog, 6 Maart 1900. 

Dc nood v:ili Helnioiiil^ ltoi'lc. 
Onder hartelijke dankbetuiging ontving de kerkeraad op de 

toegezonden circulaire van SI October 18SJ9 dc volgende gil'ten 
en collecten. 

Van de Geref. kerken te: Gasselter-Nijevecn f 5, Monni
kendam f 2, Oppenhuizen f 3,50, Zeist f 5, Cubaard f 2, 
Dokkum B f 5, Tilburg f 10, Almkerk ƒ 10, Bussum f 5, 
Nederh^rst den Berg f 2,50, St. Anna-Parochie A f 5, Water-
graafsmeei f 5, Vrijhoeve-Capelle f 2,50, Apeldoorn f5, Oude

water f 2,50, Elburg f 5,50, Aiel A f 25, Oudshoorn f 5, 
Tholen B f 2, Bolsward f 5, ltottevalle 1' 5, Haarlem C f 5, 
Heerenveen f 2,50, lleitzum f 2,50, Marken f 1, Tzum f 1, 
Berkel-ltodenrijs f 5, Amersfoort B f 5, Ee f 2,50, Katwijk 
a/d Rijn f 3, Naaldwijk f 5, Terneuzeii f 5, Oosterbierum f 2,50, 
Giesendam A f 2,50, Westzaan f 1, ècherp.enzeel'f 3, Leens f 10, 
Leiderdorp f 10, idem gevonden in de coll. f 1, Purmerénd 
f 1. Gots if 5, Leiden A f 5, Epe f 4, Vorden f 1, Nijkerk f 5, 
Waddingsveen f 2,50, Giesendam li f 3, Katwijk aan Zee f 3, 
Steen wijk A f 5, Kotterdam A f 25, Ooltgensplaat f 2, Gro
ningen A f 20, Anjum f 2,50, Zwolle f 10, Velzeu f 2,50, 
Zutfen f 11, Zuiiichem f 1, Giesen-Oudkeik f 1, Harlingen f 5, 
Fijnaart f 5, Vrouwenpolder f 2,50, Zegwaari f 2,50, Spijk B 
f 4, Alblasserdam f 5, Oude-Pekela 1' 2,50, Sehoonebeek f 2, 
Oude-Wetering .1' 5, Sneek A of B ? f 7.50, Dtifzijl f 5, War-
fum t 5, ljazerswoude l' 3, Nieuw-Vennep, f 5, • Nichtevetht 
f 2,50, llelenaveen f 3. Lemmer f 5, Steenwijk B f 5, Maas
sluis B f 25, Weesp A f 3, Spijk A f 5, Barneveld f 2,50, 
Bodegraven f 10, Colijnsplaat f 5, Gorinchem f 10, 7aandam 
B f 5, Helder f 7,50, Breda f 2,5(1, Blokzijl f 2,50, Uithoorn 
f 1, Arum f 2,50, Overtoom (Amsterdam) f 25, Bj'melo.f 5, 
Den Haag B f 25, Overschie f 5, Haren f 10, Sleeuwijk f 2, 
Zalt-Dommel f 2, Midwolde f 4, Putten f 2, Aalten B f 10, 
Assen f 10, Schettens f 5, Barendreeht f 5, Urk f 5, Uithuizen 
f 5, Breukelen f 2,50, Nijawier f 2, Geesterert f 3, Oldebroek 
f 2,50. Hoogeveen f 5, Zaamslag A i 5, Workum f5, Boskoop 
i 10, Kollum A f 2,50, Marrum f 2,50, Enter f 8, Wanswerd 
f 5, Zoutkamp 1 3, N-Pekela f 5, Heinkenszand f 2,50, Leer
dam A f 10, Berlikum f 2,50, Avereeït f 2,50, Bergum f 1,60, 
Oosterbeek f 5, Aalten Af], Oostwolde-Oldainbt f 2,50, Wol-
vega f 2, Hattem f 2, Wartena f 1, Maassluis A f 5, Oosthem 
f 2,50, Mijdrecht f 2,50, Bergen op Zoom f 2, Schiedam B 
f 10, Heeg f 7i50, Kamerik f 3, Charlois f 10, Holten f 3, 
Nijeveen f 1, Appingadam f 2,50, Varsseveld f 3, Den Haa» A 
f 25, Blija f 3. 

Aan kerkcollecten en giften van particulieren : 
Bijeenverzameld door de leden van den raad der Geref. k. te 

Rotterdam B f 192.23=, van Ds B. v. S. te A. f 10, van Ds. 
A. O. te W f 7,50 Collecten Geref. kerk te Ouddorp f 3,58, 
Vollenhove f 5.15, Muiderberg f 1.71. 

Bijeenverzameld door Ds Voigt te Raamsdonk f 32,25. 
Collecten te Sprang f 8.50, Rozenburg 1' 9,64, Broek op 

Langendijk f 7,78, Gouw f 5,80, lïijssen f 3,24, Scharnegoutum 
f 18,74. Strijen f 5, Wilnis f f,90, llaulerwijk f 10,015, 
Leiden C f 9,55. Veenw.iudsterwal f 5,57. Willemstad f 10,45, 
Veenendaal f 13,505, Zwartsluis f 20.315, Katendrecht f 25, 
Vlissingen A f 20,145, I.eksmond f 7,80, Zierikzee f 14,20, 
Moerdijk f 5,90, I.ollum f 10,50, Tzum f 3,30, Montfoort 
f 3.32, Hollnndscheveld f 4.015, Hellevoetsluis f 10 50, Edarn 
f 5,35, N. Loosdrecht f 2,90, Kampen f 12,35, Baarn f44,38, 
Smilde A f 19.785. Driesum f 10,67, Knijpe f 8,80, Pingjum 
f 2, Oldeboorn f 9,45, Burum f 17,895, Sneek A of B f23,56, 
Andijk f 7,44, Baard 1 3,05. Velp A f 3,685, Kralingen f 55,25. 

Gevonden in de coll. te Leiderdorp f 1. Catechisatiebus te 
Oostburg f 1. Van H A. d J. te Zalt-Bommèl f 2,50. Van 
de Chr. Jongel.-Vereen, te Uithuizen f 4. Gev. in de coll te 
Leiden A f 0.50. Bijeenverz. door Ds. Datema te Vrijhoeve-
Capelle f 2,80 Van Maassluis B nagekomen giften f 2,50. 

Door Ds. K. Fernhout te Utrecht bijeenverz. f 9,75. Gev. ia 
de eoll. Rotterdam A f 1,75. Van Ds. E. v. d. Kamp te 
Maassluis f 1,625. Door Ds. Miedema te Charlois, nagekomen 
gift f 1. 

De kerkeraad verblijdt zich, dat reeds zooveel in
kwam. Sommige kerken zonden dadelijk na ontvangst 
der circulaire. Doch nog geen derde deel der kerken 
betoonde hulp. 

Mochten de andere kerken- ook spoedig iets doen, 
dan was de kleine kudde te Helmond uit deze ellende. 

firond kan nu betaald worden, maar geld om te 
bouwen is er nog niet. En wat er van het kapitaaltje, 
dat de gemeente had uitstaan, terecht zal komen, is 
nog zeer duister ; we hooren er letterlijk niets van. 

Waarde Broeders! verblijdt ons; de kleine gemeen
ten in deze gewesten zitten toch al -zooveel in wor
steling met on- en êi/geloóf. 

Och, gij kunt u haast niet voorstellen, welk een 
blijdschap het inkomen van postwissels veroorzaakt; 
men gevoelt dan zoo den liefdeband van Gods volk. 

Onze oogen zijn op onzen God geslagen. 
Namens den Kerkeraad van Helmond, 

H. J. BINNÏMA 
Tilburg, 6 Maart 1900. 

Voor «le Theolojfische Soliool. 
Arnhem A f 21,40 •/: °- Leiden C f 8,25 
Delft - 50,82 n Leiderdorp - 11,08 
Ede - 8,— „ Noordwijk a/Z, - 2,50 
Leksmond - 6,— „ Rijnsburg - 8,— 
Va c. Boskoop - 7,36 n Sassenheim - 4,31 

„ Hazerswoude - 12,50 „ Voorschoten - 5,965 

„ Hillegom - 5,56s Leerdam B - 1,30 
„ Katwijk a/R - 6,37s Geesteren-Gelselaar - 18,33 
„ Katwijk a Z. • 7,50 Vlaardingen B - 15,63 
„ Koudekerke - 2,865 Zegwaart c. a. - 8,81 

Leiden A - 20,31 Dieren - 24,— 
Leiden B - 12,67 Westerbork - 3,73 

Op verzoek deel ik mede, dat behalve de f 5,75, 
contributies uit Smilde de vorige week verantwoord, 
vroeger reeds gestort was f 31,82, makende alzoo te 
zamen f 37,57. 

Laten de Plaatselijke Correspondenten s.v.p. de 
namen der contribuanten voluit opgeven aan de 
Olassicale Correspondenten, en zooveel 't maar moge
lijk is, de contributies uit één plaats tegelijk over
maken. Dan komen er ook niet zoo licht vergis
singen ! 

De Penningmeester 
Zwolle, 10 Maart 1900, van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DK. H. FKANSSEN. 

KENNIS EN LEVEN. 
vnr. 

Nergens wordt het verband van 
kennis en leven/sehooner en sterker 
uitgedrukt, dan in de woorden van 

Zus in het hoogepriesterlijk gebed : 
ls het eeuwige leven, dat zij U 

111Gn> den eenigen waarachtigen 
°d en Jezus Christus, dien Gij ge

zonden hebt. 
De schrijver vau het vierde Evan 

gelie was niet dialectisch en wijs-
geerig aangelegd als de apostel Pau-
ius, maar hij had eene intuïtieve, 
Contemplatieve natuur. Gelijk hij, 
zoolang hij met Jezus persoonlijk 
°üiging, geen hoogere vreugde kende, 
^aïi aan te liggen aan zijne borst, 
eri de heerlijkheid te aanschouwen 
van het vleeschgeworden Woord, zoo 
bleel hij ook later als apostel altijd 
§etuigen van datgene, wat hij gehoord 
011 ftiet zijne oogen gezien, wat hij 
aanschouwd en met zijne handen getast 
heeft van het Woord des levens. En 
dat verkondigt hij, opdat, evenals hij 
zelf, zoo ook anderen daardoor gemeen
schap hebben met den Vader en met 
zijnen Zoon Jezus Christus. 

Het js daarom een betrekkelijk 
kleine kring van gedachten, waarin 
deze apostel zoowel in zijn Evangelie 
als in zijn Brieven zich beweegt. Hij 
neemt zich niet voor, een geordend 
Verhaal te leveren van Jezus' woor

den en daden. Hij streeft er niet 
naar, om eene geregelde uiteenzetting 
te geven van de voornaamste waar
heden des heils. Hij laat dat aan 
anderen over en onderstelt de getuige
nissen, die door andere apostelen van 
Christus' persoon en werk in Evan
gelie en Brief zijn neergelegd. Hij be
paalt er zich toe, om die momenten 
uit Jezus' leven en die gedachten 
der waarheid uit te werken, die hem 
het meest toespreken en aan welke 
hij zich, overeenkomstig zijn aanleg 
en karakter het meest verwant ge
voelt. 

Klein moge dus de kring van 
waarheden zijn, waarin Johannes zich 
beweegt, het is toch een kleine kring 
van groote, heerlijke waarheden. En 
aan deze waarheden ontdekt hij altijd 
nieuwe zijden; hoe meer hij erover 
peinst en nadenkt, des te meer diepten 
ontsluiten er zich in voor de oogen 
zijns geestes; door het woord dringt 
hij aanschouwend door tot de zaak, 
waarvan het woord getuigt. Zijn 
gelooven is een kennen van God, 
een aanschouwen van de Goddelijke 
heerlijkheid in Christus, eene ge
meenschap met den Vader en met 
den Zoon, dien Hij gezonden heeft. 

Dat komt in heel het Evangelie van 
Johannes en ook in zijne Brieven uit. 
In de overige boeken van het N. 
Testament wordt de uitdrukking: 
woord Gods, alleen gebezigd van 

hetgeen door God in wet en evangelie 
gesproken is. Maar Johannes is de 
eenige, die dezen naam toepast op 
den Zoon, die van den beginne bij 
God en zelf God is, die het eeuwige, 
natuurlijke, persoonlijke Woord van 
God is. 

De beide beteekenissen, waarin die 
uitdrukking voorkomt, sluiten elkan
der niet uit maar vullen elkander 
aan; zij zijn onderling ten nauwste 
verbonden. En dat is het, wat Jo
hannes gevoelt en beseft. Het evan
gelie is het woord Gods, juist omdat 
de persoon, die er de inhoud van is, 
het eeuwige Woord van God is. Het 
evangelie is daarom alleen zuivere, 
betrouwbare openbaring van God, 
omdat Christus, die het verkondigde 
en op aarde bracht, de Logos is, in 
wien de Vader zijn gansche wezen 
en leven, al zijne deugden en vol
maaktheden uitgesproken heeft. 

Maar daaruit vloeit ook terstond 
voort, dat het geloof aan het evan
gelie geen grond heeft, wanneer het 
niet samengaat met en vrucht is van 
het geloof in den persoon van Chris
tus. Een zoogenaamd historisch ge-
geloof is eigenlijk den naam van 
geloof niet waard. Het evangelie 
werkelijk gelooven en als Goddelijke 
waarheid aannemen, kan alleen, wie 
den Zoon vertrouwt, wie Jezus er
kent als den Christus, als den Ge
zondene van den Vader, als den 

weg, de waarheid en het leven. 
Daarom is in het Evangelie van 

Johannes hot voorwerp des geloofs 
niets anders dan dit, dat Jezus is de 
Christus. Evenals objectief het evan
gelie als het woord Gods en Christus 
als het Woord Gods onverbreekbaar 
met elkander in verband staan, zoo 
valt subjectief het geloof aan het 
evangelie altijd met het geloof aan 
Christus saam. Beide zijn in den 
diepsten grond één. Met dezelfde 
daad der ziel omhelst de geloovige 
het evangelie als het woord Gods 
en Jezus als den Christus. Het ge
loot blijft niet bij het getuigenis aan
gaande Christus in het evangelie 
staan, maar richt zich door dat ge
tuigenis heen op den persoon van 
Christus, dringt door het woord tot 
Hem door, van wien het getuigt, 
en treedt in levensgemeenschap met 
den Vader en met zijnen Zoon Jezus 
Christus. 

Deze gedachtengang leidt er den 
vierden Evangelist toe, om naast het 
gelooven ook nog van kennen te spre
ken. Juist omdat het gelooven altijd 
tweeërlei insluit, aannemen van het 
evangelie en vertrouwen op Christus, 
is het in zekeren zin onvoldoende. 
Gelooven doet altijd denken aan het 
aannemen van eene getuigenis op 
grond van eene of andere autoriteit. 
En dat is het ook altijd, op gods
dienstig gebied evengoed als op an

dere terreinen des levens. Maar als 
dc geloovige door het getuigenis des 
woords in levensgemeenschap treedt 
met Hem, die van dat woord de in
houd is, dan gaat het zelfs hier op 
aarde reeds in beginsel in een ken
nen over. 

• 

Dit kennen is bij Johannes geen 
dialectische ontleding van begrippen, 
geen bloot verstandelijk inzicht in het 
woord der waarheid. Zulk eene 
louter intellectualistische werkzaam
heid is den naam van kennen niet 
waard, evenmin als het natuurlijke 
leven zonder het geestelijk leven 
den naam van leven, en de natuur
lijke dood voor wie het leven in 
Christus deelachtig is den naam van 
dood verdient. Zulk een kennen is 
eigenlijk een liegen. Die daar zegt: 
ik ken Hem en zijne geboden niet 
bewaart, die is een leugenaar en in 
hem is de waarheid niet. Een iege
lijk, die zondigt, heeft God niet ge
zien en heeft Hem niet gekend. Die 
niet liefheeft, heeft God niet ge
kend, want God is liefde, 1 Joh. 
2:4, 3:6, 4:8. Het ware ken
nen wordt in de practijk openbaar. 
Hieraan kennen wij, dat wij Hem 
gekend hebben, zoo wij zijne gebo
den bewaren, 1 Joh. 2 : 3. 

Höt echte wezenlijke kennen is 
eene daad van den ganschen mensch, 
een in zich opnemen van de waar. 
heid als Goddelijke realiteit, eene 



aansluiting aan den persoon zeiven, 
van welken het woord de getuigenis 
is, een aanschouwen van God en eene 
gemeenschap met God. Het is boven 
de ons gewone tegenstelling van 
weten en doen, van theorie en prac-
tijk zeer verre verheven, omvat 
hoofd en hart te zamen en neemt 
Verstand en wil beide in dienst. En 
van dat kennen zegt Jezus in het 
hoogepriesterlijk gebed, dat het het 
eeuwige leven is. 

BAVINCK. 

„HET HUISBEZOEK." 
Prof. Biesterveld gaf verleden week 

eene belangrijke, leerrijke, nuttige studie 
over het Huisbezoek in het licht. 

Er was daaraan behoefte. Hoezeer 
het ambt in de kerk van Christus in 
de laatste jaren meer tot zijn recht ge
komen is, toch ontbreekt het nog al te 
zeer aan wetenschappelijke beoefening 
van de vakken, die op het ambt betrek
king hebben en evengoed als uitlegging 
der Schrift, geschiedenis der kerk en 
uiteenzetting der waarheid, een wezenlijk 
bestanddeel vormen van de wetenschap 
der Heilige Godgeleerdheid. 

Prof. Biesterveld heeft aan een be
langrijk onderdeel van deze ambtelijke 
vakken . eene schoone en vruchtbare 
studie gewijd. Nadat hij eerst de Schrif
tuurlijke gegevens verzameld heeft, bl, 
9 -22, en daarna een historisch over
zicht van het Huisbezoek, voornamelijk 
in de Roomsche, Luthersche en Gerefor
meerde kerk geleverd heeft, bl. 22-138, 
gaat hij ertoe over, om achtereenvolgens 
het karakter, het doel, de noodzakelijk
heid, het subject, de inrichting, en de ver-
eischten voor de rechte oefening van het 
Huisbezoek te bespreken, bl. 139 —289. 

Er valt uit dit boek van mijn ambt
genoot veel te leeren, niet alleen voor 
de theorie maar ook voor de practijk, 
niet alleen door de. dienaren des Woords 
maar ook door de ouderlingen. 

Het Huisbezoek is een kostelijk 
kleinood van de Gereformeerde kerken. 
Het ligt opgesloten in het opzieners
ambt, dat Christus in zijne gemeente 
ingesteld heeft, en werd in 'den eersten 
tijd Van de Christelijke kerk ook ernstig 
behartigd. En toen het in de Roomsche 
kerk allengs voor de juridische biecht 
plaats maakte en door de Lutherschen 
verwaarloosd werd, is het door Calvijn 
weder ingevoerd en hersteld en door Gere^ 
formeerde kerken en belijdenisschriften, 
theologen en canonisten overgenomen 
en ontwikkeld. 

En nog altijd is het in de Gerefor
meerde kerken, ook hier te lande, ge
bruikelijk. Maar het Huisbezoek heeft 
steeds met groote bezwaren te worstelen. 
Vooral als de gemeenten zich uitbreiden, 
wordt het als een onbegonnen werk be
schouwd. Predikanten maken er zich 
soms van af, met te zeggen, dat Huis
bezoek het werk der ouderlingen is. En 
werkzaamheden van allerlei aard nemen 
dikwerf de krachten der ambtsdragers 
zoo in beslag, dat er voor Huisbezoek 
geen tijd en geen lust overblijft. 

Prof. Biesterveld deed daarom een 
goed werk, met op het Huisbezoek 
wederom de aandacht te vestigen. Hij 

' stelt helder in het licht, dat het een 
Schriftuurlijk bestanddeel van het op
zienersambt is. Hij toont aan, dat het 
niet alleen de taak is van de ouder
lingen maar ook van de dienaren des 
Woords. Hij betoogt in den breede de 
noodzakelijkheid en het nut en hand
haaft het tegen bezwaren en bedenkingen, 
die er van verschillende zijden tegen 
ingebracht worden. En hij wijst ook 
practisch aan, hoe het Huisbezoek inge
richt moet worden en bij goede regeling en 
tijdsverdeeling ook in groote gemeenten 
zeer goed uitgevoerd kan worden. 

Moge deze studie door velen, inzon
derheid door onze predikanten en ouder
lingen gelezen en overdacht worden; 
brenge zij het Huisbezoek meer dan tot 
dusverre in eere, en werpe zij een rijken 
zegen af voor den geestelijken welstand' 
der gemeenten van Christus. 

*-
F. R. TURRETINUS. 

Maandag den vijfden Maart j.1. be
haalde de heer G. Keizer, die vroeger 
aan de Theol. School alhier zijne, stu
diën volbracht, aan de Universiteit te 
Lausanne den graad van Doctor in de 
Godgeleerdheid. 

• Hij verdedigde bij die gelegenheid, 
behalve een achttiental zeer besliste stel
lingen, ook eene dissertatie, welke onder 
den titel van Frangois lurretini, sa vie 
et ses. oeuvres et le consensus, bij Bridel 
te Lausanne gedrukt werd en reeds 
terstond bij het eerste inzien een gun-
stigen indruk maakt. 

De keuze van het onderwerp is ge
lukkig te noemen. Turretinus is na 
Calvijn en Beza de beroemdste en in
vloedrijkste hoogleeraar aan de School 
te Genève geweest. In de zeventiende 
eeuw, in welke hij leefde, genoot hij 
eene Europeesche vermaardheid. Hij had 
uitgebreide relaties met Frankrijk, Enge

land en Nederland. Aan den Consensus-
strijd nam hij een werkzaam aandeel. 
Met de dwalingen van zijn tijd was hij 
uitnemend op de hoogte ; hij ontdekte 
en weerlegde ze met groote scherpzinnig
heid En na zijn dood heeft hij tot in 
deze eeuw toe nagewerkt in de Gere
formeerde theologie, inzonderheid door 
Cunningham in Schotland en door Hodge 
in Amerika. 

Het proefschrift, dat de heer Keizer 
aan dezen theoloog heeft gewijd, is den 
man waardig. Het is een boekdeel van 
330 dicht gedrukte bladzijden, die het 
bewijs leveren van breed opgezette, 
historische en dogmatische studie. 

Dr. Keizer leidt ons eerst naar Italië, 
naar Lucca, waar het zaad der Hervor
ming sedert 1541 gestrooid werd door 
Peter Martyr Yermiglius. Uit die stad 
is de beroemde familie Turretini afkom
stig. De grootvader en de vader van 
Franciscus Turretinus worden elk in een 
afzonderlijk hoofdstuk besproken. Hij 
zelf werd in 1623 geboren, was leerling 
van Diodati, Tronchin, Spanheim, maakte 
studiereizen naar Nederland en Frankrijk 
1644 — 1647, werd in 1653 hoogleeraar 
te Genève en bleef dat tot zijn dood 
in 1687 toe. 

Een groot deel van zijn léven was. 
gewijd aan de bestrijding der dwalingen 
van de hoogeschool te Saumur. Deze 
hadden haar aanvang reeds in de stel
lingen van Parsiinonius en Piscator over 
de dadelijke gehoorzaamheid van Christus, 
werden te Saumur door Amyraldus, 
Cappellus en Placaeus breeder uitge-. 
werkt en toonden reeds spoedig, vooral 
bij Pajor., haar gevaarlijke strekking. 

Tegen al die dwalingen stond Turre
tinus pal. Hij .hield de eer op van de 
hoogeschool van Calvijn. Zijn toeleg 
was, om de gevaarlijke stellingen van 
Saumur te verwijderen en allen weder 
rondom de zuivere belijdenis der waar
heid te vereenigen. 

Dr. Keizer stelt in helder licht, dat 
bij dat pogen niet de strengste, maar 
de gematigde orthodoxe partij de over
winning heeft behaald. 

De Consensus, die er de vrucht van 
was, bedoelde niet te bannen en uit te 
werpen, maar streefde ernaar, om op 
den grondslag der oude, beproefde waar
heid de eenheid en den vrede te her
stellen. 

En daarmede komt het karakter van 
Turretinus overeen. Hij bracht de theo
logie, niet verder, maar, maakte aan het 
einde der voorafgegane, productieve periode 
de balans op. Daarbij onderscheidt hij 
zich door scherpzinnigheid, objectiviteit, 
gematigdheid. Geen origineele, produc
tieve kracht is hem eigen, maar wel 
uitnemende, reproductieve kracht. De 
schatten dér Gereformeerde waarheid 
zamelt hij bijeen, bewaart ze zuiver en 
trouw, handhaaft en verdedigt ze tegen 
inkruipende dwalingen en schoonschij
nende nieuwigheden. 

Dat alles wordt door Dr. Keizer op 
schoone wijze in zijne dissertatie,uiteen
gezet. Niet alleen toont hij overal, goed 
op de hoogte te zijn van de historie, en 
spaarde hij daartoe geen moeite en geen 
tijd ; maar zijn boek heeft ook dogma
tische waarde; zelfstandig en vrij, en 
toch op bescheiden, aantrekkelijke wijze 
beoordeelt hij de vraagstukken, die op 
dogmatisch gebied in den tijd van Tur
retinus aan de orde waren. 

Wij wenschen Dr. Keizer daarom met 
deze dissertatie en den met eere 
verworven Doctoralen graad van harte 
geluk. Moge het hem gegeven worden, 
om straks in de pastorie van eene dei-
Gereformeerde kerken zijne zoo schoon 
begonnen studiën voort to zetten, tot 
bevordering van de Theologische weten
schap en voor een bescheiden deel ook 
tot eere van de Theologische School. 

BAVINCK. 
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XI. 
WAT LIEFDE IS. 

Wat zegt liet, lief te hebben? Deze 
vraag is niet even spoedig beantwoord 
als gesteld. De liefde wordt nog min
der begrepen dan beoefend. 

Laat ons, om tot eene voorstelling 
van de liefde te komen, voor een oogen-
blik teruggaan op wat vlak tegen haar 
overstaat, te weten op den haat. Wat 
is haat? In zijn windselen is hij te
genzin tegen iemand; men trekt zich 

: van hem terug en stoot nem van zich 
! af; in zijne ontwikkeling is de haat 
' eene felle tegenkanting tegen den even-
mensch, waarbij men zijn ondergang 
zoekt, omdat zijn bestaan ons in den 
weg staat. Haat is alzoo in zijn be^-

; ginsel doodslag; 1 Joh. 3 : 15, die 
zijnen broeder haat, is een doodslager. 

Is liefde nu vlak bet tegendeel van 
haat, dan valt het niet moeielijk om 
haar te onderkennen ; de dingen worden 
vaak het duidelijkst van hunne keer
zijde uit bezien. 

Liefde is een lust aan het welzijn, 
aan het leven van den naaste, die ons 
beweegt om ons zeiven met het onze 
in dienst van zijn belang, van zijn 
geluk te stellen. 

Maar hiermede is niet alles van de 
liefde gezegd. 

De liefde wil evengoed ontvangen 
als geven. Zij geeft om te nemen. 
Liefde zoekt liefde. Zij is een drang 
tot vereeniging met den naaste. In 
den naaste zoekt zij den broeder. Zij 
wil één leven met hem leven ; zijn leven 
moet het hare worden, gelijk haar leven 
het zijne. Liefde is de wil tot een
heid. Hier valt zij saam met den drang 
naar leven ; want leven is lichaauisge-
wijze wisselwerking van onderscheidene 
deelen, en deze lichaamsgewijze wissel
werking geschiedt door de liefde. 

Nu spreekt het vanzelf, dat aan dit 
alles evengoed een welgevallen aan den 
naaste ten grond leggen moet, als bij 
den haat een afkeer van hem. Liefde 
is alzoo in haar eerste wortelen wel
gevallen. 

Maar is dat zoo, dan komen wij voor 
een gewichtig bezwaar te staan. 

Ons wordt geboden onzen naaste lief 
te hebben. Maar als liefde welgevallen 
tot wortel heeft, hoe zullen wij den 
naaste dan beminnen, als er niets aan
trekkelijks aan hem te vinden is. Eu 
helaas ! aan de meeste menschen is niets 
aantrekkelijks. Misschien haten zij ons ; 
zullen wij dau zulk een welgevallen 
aan hen hebben, dat wij ons aan hen 
geven, niet de bedoeling om met hen 
één hart te worden en ééne ziel ? 

Hooren wij naar wat de wereld hierop 
ten antwoord geeft. Liefde wil, liefde 
eischt men ; onze tijd begint zelfs met 
de liefde te dwepen, gelijk weleer niet 
de vrijheid, en wil ze tot grondslag 
eener nieuwe maatschappij, waarin alle 
dingen gemeen zullen zijn. Dien eisch 
grondt men op de voortreffelijkheid van 
den mensch, die echter eerst te voor
schijn treden kan, als de beide bronnen 
des kwaads, de rijkdom en de armoede, 
voorgoed afgeslotèn zijn. Wat echter, 
als het blijken zal, dat de bron des 
kwaads niet buiten den mensch ligt, O 7 

in rijkdom of' armoede, maar in het 
hart zelf, welks gedichtsel boos is van 
der jeugd af? Dan zal de mensch aan 
geen naastenliefde meer gelooven, en 
slechis van zichzelf liefhebber zijn. 
Het kan trouwens niet anders ; alleen 
de Schrift geeft het antwoord op de 
vraag, hoe het mogelijk is een welge
vallen te hebben aan een onbehaaglijk 
mensch. 

De Schrift toch laat op de menschen 
een wonderschoon licht vallen, door 
hen • Gods geslacht te heeten. Voor
zeker kan men in den mensch zijne 
afkomst slechts rnet moeite onderken
nen ; want hij draagt het kleed van 
een bedelaar, al toonen de verschoten 
kleuren, dat zijne lompen van een ko
ninklijken mantel zijn ; hij heeft geen 
kinderrecht, geen erfrecht meer; ook 
is er een vonnis des doods tegen hem 
gesproken, welks. uitvoering den laat-
sten band tusschen hem en zijn Vader 
afbreekt. En ja', stond het nu zoo 
met den mensch, als met den duivel, 
dan was het met de naastenliefde ge
daan. Ér is echter reden voor, dat God 
ohs niet geboden heeft om den gevallen 
engel maar wel . om den naaste, al is 
hij een, gevallen ^schepsel, lief te heb
ben. Want God heeft de wereld lief
gehad ; Hij zal zich. zijn geslacht we
dergeven. Hij heeft den mensch voor 
zichzelven bestemd; op ons voorhoofd 
staat het opschrift geschreven : aan God. 

Omdat de Christen dit weet, kan hij 
den naaste liefhebben; de liefde van 
God tot de menschen is het geheim 
van zijne liefde tot de menschen. De 
Christen merkt den menscli iu het licht 
van zijne herkomst en van zijne be
stemming aan ; daarom ziet hij over 
hetgeen zijn naaste Op dit oogenblik is 
henen. Zoo, in God bezien, wordt de 
naaste liem een wezen van waarde, 
waarin hij welgevallen heeft. 

Hierdoor wordt de lust aan 's naasten 
welzijn een verlangen naar zijne ver
lossing van den dood en zijn deelge
nootschap aan het eeuwige leven, dat 
zich wel allernaast in het weldoen van 
zijn uiterlijken mensch kond geeft, maar 
van daar uit tót dfe'fi innel'lijken mensch 
poogt door te dringen, om dezen tot 
God, en in God, tot dé verlossing en 
de, zaligheid te brengen. 

Maar de liefde bleek ook drang naar 
vereeniging met den naaste te zijn, 

| voorzeker ; maar de liefde des Christens 
is een drang tot vereeniging met den 
naaste in God. God alleen is het heilig _ _ O 
middenvlak, waar de Christen met zijn 
naaste saanikomeh wil. Daar alleen 
kan het trouwens komen tot een ware 
en innerlijke, heiljge en blijvende ver
eeniging tusschen hem en den naaste. 
Buiten God om kan slechts van eene 
natuurlijke en maatschappelijke vereeni
ging sprake zijn, die aan den hoogen 
eisch en den verreikenden drang dei-
liefde vau verre niet beantwoordt. De 
ware liefde zoekt in God vereeniging 
met den naaste; in den evenmensch 
begeert zij den broeder. 

VAN ANDM,. 

Politieke Beschouwingen. 
Verleden week verlieten wij in Zuid-Afrika 

de Engelschen onder Roberts zachtjes aan 
optrekkende naar Bloemfontein, Vrijstaat's 
onversterkte hoofdplaats, waarvan reeds te 
voren de Regeering liaar zetel verplaatst bad 
naar Winburg, een weinig Noordelijker. 
Afgemat als zijn troepen waren door de 
geforceerde marschen en de verliezen tegen
over Cronjé en daarna geleden, kon hij slechts 
langzaam vorderen. En de Burgers, ofschoon 
niet voornemens hem ten Westen van Bloem
fontein ernstig slag te leveren, trachtten 
hein zooveel mogelijk in zijn optocht te be
moeilijken. En dit gelukte hun telkens. 
Roberts moest zelf erkennen, dat „de Boeren" 
het hem, zeer lastig maakten door hunne 
kennis van liet terrein en hun weerstand, 
en zijne verliezen bewezen, dat al begon 
ook hij reeds onder groote overdrijving het 
herhaald terugtrekken der Burgers als „vluch
ten" voor te stellen — niets minder waar was. 
Met meesterlijke volharding wisten ze zich 
met behoud van geschut en bagage terug te 
trekken, en reeds bij den tweeden aanval 
lieten zij zich niet meer omtrekken, maar 
dwongen de Engelschen tot een frontaanval, 
die hun op 70 dooden en 320 gewonden 
kwam te staan, terwijl zij zeiven maar 2 en 
10 man verloren aan dooden en gekwetsten. 
Dit geschiedde van Zaturdag op Zondag. 
Roberts dorst dan ook niet den rechtstreek-
schen weg naar Bloemfontein te volgen ; hij 
boog Zondag Zuid-oostwaarts langs de Kaal-
spruit af, om de Burgers, die zich Noord-
oostelijker hadden opgesteld bij dien weg, 
en wel Noordelijk van Bloemfontein, te ont
gaan. En dit gelukte Maandag, zoodat hij 
tegen den avond Zuid-westelijk van Bloem
fontein kwam en het French met zijn voor
hoede gelukte, doch niet dan na hardnekkigen 
strijd, tegen de nacht een paar heuvels te 
vermeesteren. Des aangaande seint Rob.rts 
uit Veutersvlei Dinsdag, 5 uur in den mor
gen : „Op mijn marsch van gister geen 
tegenstand ontmoet; aan French gaf ik order 
om zoo mogelijk voor het invallen der duis
ternis zich van het spoorwegstation bij Bloem
fontein meester te maken en het rollend 
materiaal in veiligheid te brengen. Te 
middernacht meldde French, dat hij na hef-
tigen tegenstand twee heuvels, dicht bij het 
station en de stad beheerschende, leeft bezet." 

„Een broeder van president Steyu is ge
vangen. De telegraaflijnen naar het noorden 
zijn afgesneden, de spoorweg is vernield. 
Met de 3e brigade cavelerie en met bereden 
infanterie ruk ik na ter versterking van 
French. Mijn overige legermacht zal zoo 
snel mogelijk volgen." .... 

Blijkbaar heeft Roberts met de uiterste 
inspanning en met list dit resultaat ver
kregen. Zijn paarden zijn af, zijn kruit is 
op, zijn levensvoorraad is weinig, en zoo 
de Burgers de gelegenheid hebben, om zijn 
linie van gemeenschap met Kimberley ernstig 
te bedreigen, en hem uit het Noorden, Westen 
en 't Oosten, in de open omgeving van Bloem
fontein het leven zuur te maken, kon zijne 
positie daar nog wel eens zeer ernstig wor
den. Woensdagavond was hij nog niet in 
Bloemfontein. Intusschèn is wel gebléken, dat 
Roberts een groote tactikus is, waard tegen
over de dappere Burgers te staan. Maar ook 
is duidelijk, dat er van een ontmoediging bij 
de Burgers, gelijk de Engelschen zoo gaarne 
den indruk geven, geen sprake is. Ook aan de 
Oranjerivier niet, waar zij de overgangen met 
succes verdedigen. Ook bij Mafeking staan zij 
trouw op post eenerzijds bij de Vaal om een 
mogelijk onverhoedschen inval in Bloemhof te 
keeren, en anderzijds de belegering van 
Mafeking te verscherpen. Daar ziet het 
er dan ook geducht benauwd uit. De Burgers 
zijn reeds tot enkele hoo dstraten genaderd en 
de Kaffers, die men om broodsgebrek uit de stad 
wilde jagen, joegen zij terug, alles met hun 
vuur beheerschend. 't Verkrijgen van Mafe
king zou inderdaad een ware verkwikking zijn 
voor de Burgers voor de teleurstellingen 
van den laatsten tijd. Laat ons hopen. 
Want ook in 't Zuid-westen van de Kaap
kolonie breidt zich nu juist de opstand uit, 
zeer onrustbarend en de Aar-spoor bedrei
gend. Toch rekene men hierop niet te veel; 
de toestand is voor de Boeren daar zeer 
moeilijk tengevolge van de • aanwezigheid 
der Engelschen. Niets minder dan Lord 
Kitchener's talent is noodig om daar goede 
orde op zaken te stelleu. Ook in Natal 
blijft het overwicht aan de zijde der Burgers 
in de Biggardsbergen, ieder voor zich als 
een sterke vesting. Terwijl alzoo de Burgers 
nog geheel Bechuanenland, een deel van 
Griqualand-west, van Natal en de Kaapko
lonie van de Engelschen in hun macht 
hebben, en dezen slechts een stuk van den 
Vrijstaat tusschen Modder- en Rietrivier in 
de hand (waarvan wij echter de beteekenis 
niet willen onderschatten), was het zeker geen 
ongeschikten tijd' voor de Republieken eeris 
te vragen naar de voorwaarden van moge
lijken vrede, door de tusschenkomst van 
de Mogendheden in te roepen. Daaraan 
toch kan niet getwijfeld worden, 't Vol
gende telegram verzekert het: 

DEN HAAG, 13 Maart. „De Minister van 
Buitenlandsche Zaken ontving Zondagavond 
laat het telegram omtrent de door de Presi
denten Kruger en Steyn gevraagde bemid
deling van Nederland. Maandagvoormiddag 
vergaderde de Ministerraad buitengewoon ter 
beraadslaging over deze gewichtige quaestie." 

Men stelle zich daarvan echter niet te 
veel voor. Wij herhalen : geen Mogendheid 
durft eigenlijk de kat de bellen aan te 
binden, en de Engelschen zijn veel te 
opgewonden, om zachte en aannemelijke 
voorwaarden te stellen. 

Reeds Dinsdag zond Engeland het ant
woord : onvoorwaardelijke onderwerping en 
geen onafhankelijkheid van beide Republieken. 

„Welk een misdaad" riep zelfs een En-
gelsch parlementslid uit! De oorlog tot een 
verdelgingsoorlog geproclameerd. Welk een 
gruwelijk misbruik van 't geweld over 't 
recht! 

Wij hadden niets anders verwacht. Doch, 
God regeert. Moge Hij zijne wrake toonen! 
Ook hoede men zich voor de meening alsof 

Kruger en Steijn uit groote moedeloosheid 
dit verzoek zouden hebben gedaan. Laat 
de Engelschen dat vertellen, 't Is een goede 
zet van Kruger op 't schaakbord. Blijt En
geland doorslaan in zijne eischen, en dat 
zal 't wel doen, helaas, dan zullen de ont
moedigde onder de Burgers alom weer ge
prikkeld worden tot nieuw en bloediger 
verzet dan ooit, en Europa en N. Amerika 
tusschenbeide komen ? Doch laten 
wij dit voorshands voor hetgeen 't is. Wij 
verwachten er voorshands niet veel van. 

Zeker is dat 't verzet ontzaglijk zijn zal, 
maar ook de overmoedige houding van En
geland bevestigt de overtuiging vau Kruger 
en de zijnen, dat het in dezeu oorlog gaat 
om de vrijheid of den ondergang der Re
publieken in Zuid-Afrika. Slechts door 
overstelping van de Boeren zullen de Engel- i 
schen triumpheeren, maar over een woestenij! 

Moge God nog de Engelschen tot inkeer 
brengen, en de andere naties tot diepe er
kentenis over hunne zedelijke gezonkenheid 
en hun schandelijk dulden van „geweld 
boven recht" ! 

Overigens uit Europa geen bijzonder 
nieuws. 

In onze Tweede Kamer werd verleden 
week art. 1 van 't ontwerp op den leer
plicht aangenomen met 53 tegen 37 stem
men, dank zij 't afwezig zijn van minstens 
een zevental der tegenstanders. De discussie 
levert weinig belangrijks op, of het moest 
zijn, dat het ontwerp totnogtoe zoo goed 
als onveranderd blijft. De socialisten laten 
zich ducht'g gelden. 

Toch werden al hunne voorstellen en die 
der Radicalen tot verscherping van leer
plicht — Verworpen. 

Er zou gisteren officiëel bericht zijn ont
vangen, dat „de vier gevangen genomen 
scheeposfficieren van het parlementaire stoom
schip Generaal Pel door inboorlingen op 
Nieuw-Guinea vermoord zijn." 

Droef gevolg van de slapheid onzer Marine 
aldaar ! 

NOORDTZIJ. 

Het anti-alkoholisch Wereldcongres zal 
van 9 tot 13 Juni aanstaande te Londen 
gehouden worden. 

In de Fransche Kamer verdedigde de 
abt Gayraud het gezantschap bij den Paus 
„op gronden ontleend aan het Chris
tendom". — „Aan het Katholicisme", 
verwar de dingen niet! — riep het 
Kamerlid Clovis Hugues hem toe. 

Einde 1898 telde men in Japan 40.981 
Protestanten, 53.427 Roomschen- en 24.431 
Grieksche-Kathoheken. De Protestanten had
den toen, na aftrek van verliezen door 
sterven en verhuizen 403 leden gewonnen. 
Zij hadden 692 missionarissen, zoowel 
vrouwen als mannen. Er zijn 308 inlandsche 
predikanten en 725 evangelisten, die nog 
niet geordend zijn. Voorts hebben de 
Protestantsche kerken 22 scholen en Theolo
gische colleges, 20 jongens- en 50 meisjes
kostscholen. De Roomschen hebben twee 
Theologische scholen en vier pensionaten. 
— Op godsdienstig gebied beeft dus do 
Europeesche beschaving aldaar nog niet 
zooveel invloed, als op het staatkundig en 
oorlogskundig gebied. 

t-
Zuid-Oosthoek van Friesland. 

M. de R. t Mag ik zeer beleefd een 
plaatsje in onze Bazuin verzoeken, om het 
volgende te verantwoorden. 

Ontvangen door Ds. H. Meijer te Reitzum, 
gevonden in de coll. f 1 ; door Ds. N. Die-
mer te Munnikezijl f 1,02 ; van N. N, te 
Nijemirdum f 5 ; door den lieer G. Buldt-
huis te Winsum (Groningen) van de Jonged.-
Ver. f 5; van Mej. Beeuwkes den Haag f 7 ; 
een zak bruine boonen (lieele beste), van de 
lieeren Gebrs. van Namen te Zwijndrecht; 
dat - is de tweede zak al in dezen winter, 
die geliefde Broeders gedenken de armen 
in den Z.-O.h. liefderijk en mild ; een pak
ket Scheurkalenders en boekjes, en een rol 
muurplaten met Bijbelteksten, van den heer 
K. J. Zomer te Franeker ; een doos met lec
tuur, predikatiën en boekjes enz., van den 
heer A. B. te Urk ; een doos met gedragen 
kleederen, afgezonden te Vlissingen, afzender 
Onbekend ; dan nog een pak oude en nieuwe 
kleederen van de Geref. Vrouwen-Ver. te 
Oppenhuizen en Uitwellinga (bestuur Mej. 
M. C. van Kasteel, W. Porter, J. R. de 
Grootj. Die Ver. bijzonder dank ; al de 
gevers zij hartelijk dank gezegd, voor de 
liefdesbemoeiïng den armeii Z.-O.h. bevvezen. 
De Heere vervulle zijn Woord aan u allen: 
Wat gij aan een van mijne minste broederen 
gedaan hebt, dat hebt gij aan mij gedaan. 

Uw dankbare Vr. en Br., 
J. WOUDA, Correspondent van Jachin. 

Oranjewoud, Heerenveen, 
12 Maart 1900. 

Militair Tehuis te Kampen. 
In hartelijken dank ontvangen : 
Gift van de Zendings-Vereeniging f 10,— 
Van den Ring v. Geref. Jongel.-Ver. Har-

denberg en omstreken . . f —,87 
Van de Jongelings-Vereen. te Gasselter-

Nijeveen . .... f 4,62 
Namens het Bestuur, 

H. v. OLST, Penningm. 

I n g e z o n d e n .  
Voor eer en reelit. 

Ook na het zacht vermaan van den red. 
van „De Bazuin", in het art. „Broederlijk ?" 

zie No. 9 — heeft de red. van de 
Friesche Kerkbode noch zijn beleedigende 
woorden teruggenomen, noch aan mijn ver
weer een plaats gegeven in zijn blad. Hij 
volgt geheel het voorbeeld van den red. van 
„ Hollands Kerkblad", over wien ik klagen 
moest in No. 52, en die nog niet op deze 
zijne schreden is teruggekeerd. Waar moet 
het heen, als zulke persmanieren onder ons 
en over ons heerschappij verkrijgen ? 

Hoe ongaarne bok, ik moet mij wel in 
postuur stellen tegen wat m.i. een miskenning 
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is van eer en recht. Een goede naam is • 
beter dan goede olie. 

k Zal mij thans bepalen tot de vermelding 
der feiten, en de mededeeling van de stukken. 

In de F. K van 19 Jan. jl. heeft het den 
red., l)r. H. H. Kuyper, goed gedacht, over 
«-De Roeper" te schrijven, zóóals reeds in 
het bovengenoemd art. «Broederlijk ?" van 
Dr. Bavinck is medegedeeld. Veertien dagen 
lang heb ik gewacht, of de red. niet zelf 
zou inzien, dat dit toch al te zeer gaat bui
ten de maat van strenge kritiek over an
dersdenkenden en van vreugdegeroep over 
«dooden." Tevergeefs. Toen heb ik den 
volgenden brief geschreven. Niet om „op 
visite" te gaan, maar om op te komen tegen 
het vonnis van een rechter op eigen hand 

AAN DK. H. H. KUYPER, EED. 
VAN u De Friesche Kerkbode 

Geachte Redacteur, 

In 't No. van 19 Jan. j.1. van uw blad 
hebt gij u veroorloofd, het door mij jaren
lang geredigeerd weekblad „De Roeper," nu 
bet zijn loop geëindigd heeft, te smaden 
met een vonnis, dat de nog levende schrij
vers en vooral den gewezen redacteur wel 
tot een afschrik moet stellen voor ieder, die 
over hen oordeelt naar en öp gezag van 
uwe uitspraak. 

Twee weken heb ik gewacht, of gij niet 
zelf tot inzicht zoudt komen, dat zulk een 
„wijze" van „polemiek voeren" ten een'en-
male strijdig is met betamelijke persmanie
ren, en, wat meer zegt, met de wet onzes 
Gods. 

Dat gij niet zonder eenig genoegen „De 
Roeper" hebt zien verdwijnen, duid ik u niet 
ten kwade. Maar met verontwaardiging ver
werp ik als valsch getuigenis deze uwe 
bittere woorden, waarin gij karakteriseereu 
wilt „de wijze, waarop de polemiek ge
voerd werd" door „De Roeper." „Stelsel
matige verdachtmaking" is misschien een te 
sterk gesproken woord, maar het had er 
soms veel van, alsof al wat van de Vrije 
Universiteit kwam en al wat Dr. Kuyper 
deed reeds daarom slecht en verkeerd was." 

aarover heb ik, ais het noodig moclit 
wezen, veel te vragen en te zeggen. De 
ac ïtmg voor de Friesche kerken en allen 
die verder de Fr. Kerkbode lezen, en de 
opprijsstelling vau eigen goeden naam ver
bieden mij, te aanvaarden dat brandmerk 
op mijne bedoelingen met mijne meermalen 
m „De R." geuite bezwaren tegen woorden 
en daden van Dr. A. Kuyper, en tegen het
geen de Vrije Universiteit doet, of liever, 
niet doet. 

„Stelselmatige verdachtmaking" — daarvan 
beschuldigt gij „De R." niet ten volle, maar, 
en dit is minder dapper doch niet minder 
ergi door er bij te voegen dat dit „mis
schien" is „een te sterk gesproken woord," 
gaat gij aan 'i insinueeren. Gij treedt van 
het geschrevene dat u hindert, over op het 
gebied van de bedoelingen, des harten. Gij 
keurt niet af eene of andere uitdrukking ; 
g'j tracht niet eene of andere, uws inziens 
gansch ongegronde, kritiek te ontzenuwen. 
Niets daarvan. Gij brandmerkt het blad in 
zijn geheel en in al zijne jaren, als een niet 
a i^r-i °Pze ' tebjk bestrijder maar ook op
zettelijk leugenachtig getuige betreffende de 
Vrije Universiteit en Dr. A. Kuyper. 

aartegen kan en mag ik mij niet ver-
e ïgen. Maar ik verzoek u, die booze 

aal terug te nemen. Daarna — ben ik 
eieid, uwe gronden tegen hetgeen ik nu 

vele jaren heb geschreven over den arbeid 
van Dr. K., en nu en dan over de V. U., 
e overwegen, als gij die wilt te kennen 

geven, en daarover met u, mits in goede 
vormen, van gedachten te wisselen. 

-Laat mij hier nog mogen bijvoegen, dat 
ik meermalen heb bemerkt, dat in sommige 
kringen zoo over mij werd gefluisterd. Van 
zulk gemompel en zulke onderonsjeskritiek 

n men smart genoeg hebben, doch dat 
moet men zwijgend dragen. Nu gij echter 
111 t publiek u tot tolk maakt van zulke 
gevoelens, is zwijgen mij niet geoorloofd ; 
zoomin om mij zelven als om anderen, die 
1n „De Roeper" wel eens over Dr. Kuyper 
en de "Vrije Universiteit hebben geschreven. 

ergun mij, te mogen vertrouwen, dat gij 
zelf dit ook zult inzien en er toe zult kunnen 
^OI?fn> r°ndweg uw onteerend vonnis in te 
lekken : met behoud van uw recht tot ge-

jnL""611^6 ^^ek °P mijne „wijze van pole-
> en met waardeering van mijn recht 

om ezwaren te uiten, zelfs tegen Dr. Kuyper, 
en betreffende de V. U. nu en dan een 
opmerking te maken. 

ees zoo goed, dit schrijven in uw blad 
op te nemen. 

Met verschuldigde achting, 
Uw. dw. dn., 

L. LINDEBOOM. 
Kampen, 5 Febr. 1900. 

Wederom heb ik twee weken geduld ge
had. Wel vond ik het vreemd, dat mijn 
ingezonden stuk mij niet werd teruggezonden, 
noch kennisgeving van niet-plaatsing gedaan, 
al ware het laatste dan ook maar in de F. 

• kon echter, dacht ik, wel zonder 
opzet zijn nagelaten, een onschuldig verzuim. 

Na 2 weken, Zaterdag vm. 17 Febr., 
schreef ik toen een briefkaart aan Dr. K., 
inhoudende het verzoek mij in te lichten, 
ot mijn woord van verweer door hem misschien 
niet was ontvangen, en indien wel, waarom 
net niet of nog niet geplaatst was. Daarop 
ontving ik Maandag 20 Febr. dit bericht: 

„Door de veelheid der officieëele copie 
kon de Kerkbode verleden week u geen ant
woord brengen op uw vraag. Deze week 
zal dat antwoord u geworden." 

Dat bericht klopte niet geheel op mijn 
vraag. Ik begon te vermoeden, dat mijn 
Stu met geplaatst zou worden, doch hoopte 
nog dat Dr. K., ui t  mijn stuk verstaan heb
bende, wat mij in zijn ar t ikel  diep griefde 

het krenkende van zijne woorden zou willen 
terugnemen. De F. K. van 23 Febr. bracht 
mij, in plaats van die verkwikking vermeer
dering van pijn. Eerst word ik terzij 
gezet als een die, nu zijn blad //dood" is, 

voorzoover zijn arbeid aan dat blad betreft, 1 
dat blad tot de dooden gerekend moet 
worden, en over wien een redacteur, die zich 
zet om „doodengericht" te houden, zonder 
tegenspraak en hooger beroep te vergunnen, 
vonnis mag vellen. Vervolgens word ik in 
't zelfde artikel beschuldigd van insinuatie 
tegen Dr. A. Kuyper en van onwellevend 
optreden, beide zonder dat één van mijne 
aldus gekenschetste woorden wordt medege
deeld. 

Na hetgeen de red. van „De Bazuin' in 
No. 9 gezegd heeft van de ongeldigheid 
van zulke argumenten voor de niet-plaatsing 
van mijn verweer en de niet-achtueming op 
mijn beklag, ga ik daarop nu niet verder in. 
Ik zeg hem dank en ook Ds. A. Littooy.in 
de Zuiderker kb. ; en Ds. Winckel in H. 
Kerkblad voor hun getuigenis tegen zulke 
wijze van doen. 

Ook de red. van De Heraut mengt zich 
in de zaak. In het No. van Zondag j.1. 
verklaart ook hij het niet betamelijk, een 
artikel, dat niet ter kennis van de lezers is 
gebracht, als onwellevend te veroordeelen. 
Van de toevoeging : „ook al ontkennen wij 
niet, dat er aanleiding gegeven was," ont
vang ik gaarne toelichting; welke „aanlei
ding" heb ik daarvoor gegeven ? De H. 
acht „olie op de watereu" noodig. Maar 
m.i. werpt zij zelve in plaats van olie op 
de baren, een beetje olie iu 't vuur en mist 
alzoo haar goede doel. Immers, De H. 
brengt i:i liet publiek, wat niet publiek be
hoefde te worden, en zoo werd zij vooral door 
onvolledige publicatie, reeds oorzaak van mis
vattingen, die allermeest voor mij onaange
naam zijn. 

Genoodzaakt, zal ik deze aangelegenheid 
nu in haar geheel mededeelen. De zaak 
is deze. 

In het eind der vorige week ontving ik 
een pres ex. van Dr. H. H. Kuyper's Rede 
bij de aanvaarding van zijn hoogleeraarsainbt 
aan de Vr. Univ. Die toezending in deze 
verhoudingen verwonderde, hinderde, mij. 
Hoe, dacht ik, kan de geachte redenaar het 
toch in zichzclven saamvoegen, mij zóó kren
kend te teekenen en daarna zoo onrecht te beje
genen, en tegelijker tijd mij eene rede present 
te sturen, terwijl iiij weet dat ik die krenking 
diep gevoel ? Welke voorstelling maakt hij 
zich van mijn karakter, dat hij kan meenen, 
dat zulk een zending, zonder meer, mij aan
genaam zou kunnen wezen ? Na rijp beraad, 
heb ik die rede teruggezonden. Om hierbij 
alle onnoodige onaangenaamheid te vermijden, 
zond ik ze niet „retour afzender," maar 
frankeerde ze opnieuw en adresseerde ze 
in behoorlijke, volledige titelatuur, aan 
Prof. Dr. H. H. Knijper. 

De aanmerking in De H. dat ik dit deed 
op het zelfde couvert met doorhaling en 
bijschrijving, ga ik voorbij, als al te klein ; 
gedurig ontvang ik en verzend ik drukwer
ken, met gebruik van het zelfde couvert en 
met doorhaling enz. op dezelfde wijze. 

Ik deed echter meer, en dat deelt De LI 
niet. mee. Zoo doet ook De H. mij on
recht. Mag ik haar daarvan herstel ver
zoeken ? Ik heb aan Prof. Dr. H. H. Kuyper 
de reden gemeld van de terugzending van 
zijne rede. En dat niet op eene briefkaart, 
die lichtelijk ook wordt gelezen door an
deren, maar in gesloten brief. Die brief 
luidt aldus. 

I)K. H. H. KTJYPEK. 

Hooggeleerde Heer, 

l)e krenkende behandeling, van u onder
vonden in de F. Kb., en die nog verergerd 
is door uw „antwoord" op mijn niet ge
plaatst woord van verweer, verbiedt mij, het 
toegezonden ex. van uwe rede aan te nemen. 
Met leedwezen over dezen gang der zaak, 
zend ik u daarom de rede terug, 'k Wilde 
het echter niet doen zonder u de reden te 
doen kennen. De kenschetsing, door u van 
„ De Roeper" gegeven, mag ik niet aanvaar
den, noch stilzwijgend verdragen. Ik blijf 
daarom uitzien naar een vervanging van 
uw krenkend schrijven door een rechtvaardig 
oordeel. 

Met achting, 

Uw dw.. dn. 

L. LINDEBOOM. 
Kampen, 2 Maart 1900. 

Vrijmoedig vraag ik aan iederen onbe
vooroordeelde, of ik daarin onbehoorlijk heb 
gehandeld. Meenen sommigen, dat ik die 
rede toch maar had moeten aannemen, al 
kon ik er geen dank voor zeggen: hetzij 
om mij zelven nieuwe misduiding te sparen, 
hetzij uit Christelijke lijdzaamheid, het zij 
zoo ; alleen, men eerbiedige ook mijne over
tuiging, dat ik het niet mocht doen. 't Zou 
van mij onoprecht en niet zachtmoedig en 
lijdzaam, maar week en laf zijn geweest. 
Een Christenmensch mag en moet toch ook 
de achting voor zicbzelven kunnen bewaren, 
en tegen ziekelijke geringschatting van 
eigen en anderer eer en recht zich hoeden. 

Aan de Geref. Kerkeraden in Friesland 
laat ik een ex. van dit No. van De Bazuin 
zeilden. Die kosten en moeite, en meer dan 
die, is „eer en recht" mij wel waard. Den 
blaam, dcor H. K. en F. K. op mij ge
worpen, en door de F. K. ook op andere 
„Roeper"-mannen, mag ik niet rustig laten 
inroesten. Een paar weken laat ik gaarne 
dien broederen nog tijd om te overwegen, 
of en hoe zij mij mijne eer willen terug
geven, en de beschuldigingen terugnemen, 
óf bewijzen, 't Is mij volstrekt niet te doen 
om een „storm" te verwekken, waaitegen 
De H. waarschuwt; integendeel, ik zoek den 
vrede en de eenheid, maar met behoud vau 
de vrijheid om met alle kracht te getuigen 
tegen wat m. i niet goed is, zonder daarom 
in een afschrikkend licht te worden tentoon
gesteld voor de kerken, in wier midden ik 
naar mijn beste weten den Heere dien met 
de gaven, die Hij mij wilde toevertrouwen. 
Gaarne wil ik gemotiveerde bezwaren tegen 
mijn arbeid iu de pers overwegen, gelijk ik 
ook aan l)r. H. H. Kuyper schreef; maar — 
vooraf moet het „onteerend vonnis" van den 
Frieschen rechter en de qualificatiëu van Ds. Sik
kel worden teruggenomen. Mochten die heeren 

en broeders redacteuren mij dat eerherstel 
blijven weigeren, dan zal ik dat moeten 
zoeken langs andere wegen. Dat zulks niet 
noodig zij, is de wensch en bede van mijn 
hart. 

L. LINDEBOOM. 
Kampen, 

12 Maart 1900. 

DE EENIGE. 

Mijnheer de Redacteur! 

s  Mag ik zoo vrij zijn u eenige inlichting 
te vragen naar aanleiding van bovenstaand 
opschrift ? 't ls genomen uit een bewering 
van Dr. H. H. Kuyper, uitgesproken bij gele
genheid van de aanvaarding van het Hoog
leraarsambt aan de Vrije Universiteit 20 
Jan. j.1. en te vinden p,ag. 39 zijner Rede : 
Het Geref. beginsel en de Kerkgeschiedenis. 

„Geen sohooner taak'' zoo liet de redenaar 
zich hooren, „kan mij worden aangewezen 
„dan de Kerkgeschiedenis van Nederland te 
„onderwijzen aan de eenige Calvinistische 
„Hoogeschool iu ons Vaderland." 

De jeugdige Hoogleeraar verklaart daarmee 
de Vrije Universiteit voer de eenige Calvi
nistische Hoogeschool in ons Vaderland. 

De eenige ! Mag ik u vragen: is dat waar ? 
Ik ben misschien niet zoo goed op de hoogte 

van wat er zoo al gebeurt, wat er zoo al 
afgebroken en opgebouwd wordt, op weten
schappelijk of ook op kerkelijk gebied. Maar 
ik meen toch zeker te weten, dat de Theol. 
School te Kampen nog niet is opgeheven. 
Zij is er nog, niet waar ? al schijnen sommigen 
blijkbaar hare opruiming wenschelijk te 
achten in het belang van wetenschap en kerk. 

Of vergis ik mij misschien iu haar aard en 
karakter ? ls zij wel een Hoogeschool? Doch 
haar in te deelen bij het Lager of Middelbaar 
Onderwijs gaat toch, duukt me, ook niet. 

fk stem hel u tos, een Universiteit is zij 
niet. Zij maakt daarop ook geen aanspraak. 
Zij is een Tlièol. School ter wetenschap
pelijke opleiding van Dienaren des Woords. 

Of is alleen wat Universiteit is, of heet, 
een Hoogeschool? Dan valt natuurlijk een 
wetenschappelijke inrichting als de Theol. 
School te Kampen er buiten. Doch dan raak 
ik weer in de war met het begrip Universiteit. 

Ik heb wel eens hooren zeggen, dat een 
Universiteit een inrichting is, waar les wordt 
gegeven in schier alle vakken van wetenschap 
en dat die wetenschappen worden beoefend 
om haar zelfs wille, niet om dominé's, 
geneesheeren of advocaten op te leiden. Dat, 
hoorde ik zoo zegge i, geschiedt op vakscholen. 

Doch met die üvee eisclien tot maatstaf te 
stellen, raak ik weer in het gedrang met de 
eenige Calvinistische Hoogeschool. Immers aan 
haar worden ook niet schier alle vakken 
van wetenschap ouderwezen. Ik meen vrij 
goed te weten, dat de Tbeol. wetenschap 
(laar schier het écu en het al is. Dat er is 
eeu kring van drie of vier Theol. Profes
soren en 70 of 80 Theol. studenten, die 
niet Theol. School, maar Theol. Faculteit 
genoemd wordt. Dat ev verder is één Hoog
leeraar in de Rechten, die met zijne enkele 
leerlingen de Juridische Faculteit uitmaakt 
en dan nog één Hoogleeraar in de Letteren, 
die met zijne discipelen de Litt. Faculteit 
heet. Toch moeten deze twee laatste Facul
teiten het hem doen. Ten minste ik heb iu 
sommige kringen van kerkelijke mannen, 
die, naar het schijnt, wel wat jaloersch waren 
op de wetenschappelijke positie en den 
wetenschappelijken naam der Vrije Univer
siteit daarover wel eens eigenaardig hooren 
spreken. Zij beweerden, dat het wel gewenscht 
zou zijn, ten einde het onderwijzen aan de 
Theol. School ook een Universitair karakter 
te geven, een man als Dr. Nieuwhuis b. v. 
te benoemen tot Hoogleeraar iu de Letteren 
en een of auder Geref. Jurist tot Lloog-
leeraar in de Rechten aan die School. Naar 
uit den gaug der zaken aan de Vrije Univer
siteit blijkt, kan Dr. Nieuwhuis tegelijk wel 
docent blijven aan het Geref. Gymnasium, 
verbonden aan die School, en kan de Jurist 
zijn praktijk als Advocaat wel blijven waar
nemen. Aan een wetenschappelijke School 
bestaat het toch niet in college-geven en 
in collegie-loopen. Vrije, zelfstandige studie 
met zoo nu en dan eens een werk van de 
Hoogleeraren, is toch te verkiezen boven dat 
mechanisch leeren of inpompen. Zoo be
weerde men. En werkelijk is er wel iets 
voor te zeggen, te meer, daar dan de Theol. 
School den naam van Hoogeschool kan 
behouden. En voor den naam moet men 
ook wel wat doen. 

Ook heb ik mij zelf al afgevraagd, of 
het misschien daarin zit, dat de Theol. 
School niet zoo zeer de wetenschap beoefent 
om haar zelfs wil, maar dat ze dit doet ter 
opleiding van Dienaren des Woords. Zij zou 
dan een z.g. vakschool zijn en den naam 
van Hoogeschool niet waard zijn, gelijk dat al 
eens zeer welwillend ctai)> de!  studenten dier 
School van zekere zijde,is herinnerd. Doch met 
die veronderstelling loop ik ook weer vast. 

Want in zijn Rede, pag. 40, verklaart 
Dr. H. H. Kuyper, dat hij zich in dit zijn 
ambt beschouwt „niet alleen de wetenschap 
„maar ook de kerk van Christus bij de 
„opleiding harer Dienaren te dienen." 

Komt de Hoogleeraar met zijn Hooge
school dan niet eenigermate in het schuitje 
van de Theol. School, als vakschool ? Ik 
vraag maar! Want ik ken dat machtig 
wetenschappelijke woord : Als twee hetzelfde 
doen, dan is bet daarom nog niet hetzelfde. 
En dan zwijgt een gewoon mensch natuurlijk. 

Maar desalniettemin arbeiden beide ter 
opleiding van Dienaren des Woords. Beide 
meenen dat te doen wetenschappelijk en 
naar den Woorde Gods. Doch behalve dat 
gemeenschappelijk werk doet de Vrije Univer
siteit ook nog iets, ja veel aan de studie 
der wetenschap om haar zelfs wille, ls het 
niet zoo ? 

Zou zij nu daarom een Hoogeschool zijn, 
terwijl de Theol. School als vakschool het 
niet is ? 

Maar dan ben ik er nog niet. Want in 
dat werk, het werk der opleiding staat de 
Vrije Universiteit de Theol. School ijverig 

' ter zijde ten dienste der kerken. Zij leidt 
' dus ook op tot een bepaald ambt. 

Of is dit soms maar een bijzaakje als 
winkel-nering om de „fabriek der wetenschap" 
aan den gang te kunnen houden. Doch dit 
mag ik ook niet veronderstellen, hoewel Dr. 
A. Kuyper zich eenigermate in dien geest 
uitliet op den jongsten Universiteitsdag te 
Middelburg. („ Band aan het Woord" pag. 80.) 

Toch wil er dit bij mij nog niet in. 
Want, gelijk, naar ik meen, laatst door Prof. 
Wielenga in de Bazuin is opgemerkt: De 
Vrije Universiteit mag er al niet zijn om 
den wille der kerken, de kerken zijn er in 
allen gevalle niet om de Vrije Universiteit, 
evenmin als om de Theol. School. Toch heeft 
de Vrije Universiteit voor haar winkelnering 
een goeden klant aan de Geref. kerken en 
daarom wil ze blijkbaar ook wel iets voor 
haar doen 

Als ik dus let, niet op afgetrokken rede
neeringen noch op deftige woorden, maar op 
den gang der zaken zelve en op beider 
werkzaamheid, ja dan zijn beide, bij alle 
verschil, nagenoeg in hetzelfde werk bezig 
en hoofdzakelijk met hetzelfde doel. Een 
fabriek toch, ook eeu fabriek der wetenschap, 
die geen winkel of winkels voor afzet achter 
zich heeft, werkt zich in den regel als vau 
zelve dood. 

Waarom dus de ééne een Hoogeschool 
kan zijn en de andere niet, zie dat begrijp 
ik dan wederom niet. 

Of moet ik het misschien zoeken in de 
bijvoeging Calvinistisch? De eenige Calvinis
tische dus. Er zoudeu dan wel meer Hooge-
scholen in Nederland zijn (die zijn er dan 
trouwens ook) en ook wel zoo iets te Kampen, 
dat men Hoogeschool noemt, maar zij zijn 
niet „Calvinistisch." Vau de Overheids-
Hoogescholen te Leiden enz. is dat duidelijk. 

Maar dat de Hoogeschool van de Geref. 
kerken in Nederland, ter opleiding van Diena
ren des Woords, niet Calvinistisch zou zijn, 
dat wil er eigentlijk ook niet bij mij in. 
Maar wat dan ? 

Ja, er bli'ft mij in dit labyrinth nog één 
uitweg. 

Als ik wel ben ingelicht, dan maakt men 
iu wetenschappelijke kringen nog al onder
scheid tusschen Calvinistisch en Gereformeerd. 
Calvinistisch zou dan nog dieper gaan, nog 
inniger spreken, nog verder reiken, nog meer 
omvattend en scherper belijnd zijn dan Gere
formeerd. 

De Theol. School te Kampen zou dan 
wel een Geref. Hoogeschool zijn, een Hooge
school ter opleiding van Dienaren des Woords, 
maar het peil of den ijk Calvinistisch zou 
ze dan niet kunnen halen. De eenige Calvi
nistische Hoogeschool in ons vaderland zou dan 
zijn en blijven, de Universiteit van do Ver. 
voor Hooger Onderwijs op Ger-f. grondslag. 
Doch nu ben ik er nog niet. De Geref. 
grondslag brengt me helaas ! weer in de war. 

Of moet niet als de grondslag Geref. is, 
ook heel de Hoogeschool Geref. zijn. Bij 
een Geref. grondslag behoort een Geref. 
stijl en zelfs een Geref. uithangbord voor 
den winkel. Toch kan 't, dunkt me, wel : 
Calvinistisch op Gereformeerden grondslag. 

Doch dan past, dunkt me, dat woord 
Eenig weer niet. 

Hoe dit echter ook zij, want ik zal er 
wel niet uitkomen, het verwondert mij onder 
al die omstandigheden niet, dat de jeugdige 
Hoogleeraar verklaarde: „Er kan mij geen 
„schooner taak -vorden aangewezen dan 
daaraan onderwijs te geven." 

Te meer daar de redenaar, indien hij niet 
zoo bescheiden geweest ware, alles in aan
merking genomen, evengoed had kunnen 
zeggen : De eenige Calvinistische Hoógeschool 
in heel de wereld. Ik heb wel eens hooren 
spreken van de Universiteit te Princeton 
(N.-An*.) als een Hoogeschool van betee-
kenis ook uit dit oogpunt. Maar ook zij 
moet tegenover dit alles, dunkt me, de 
vlag strijken, want een Calvinistische Llooqe-
school is ook zij, naar ik vrees niet. 

Zoo blijft zij dus de eenige. 
Is het zoo, hooggeachte Redacteur ? Is 

het zoo ? Gaarne ontving ik hierop eenig 
antwoord, hetzij van u of van iemand anders. 
Ik vraag dit met te meer vrijmoedigheid, 
omdat ik mij mag onderteekenen wel niet 
als lid maar dan toch als 

Begunstiger van de Ver. van H. 
Onderwijs op Geref. grondslag. 

S., 10 Maart 1900. 

HET MILITAIRE TEHUIS 

TE KAMPEN. 

Laatstleden Maandag hield de Vereeniging 
vau het Mil. Tehuis alhier weder hare jaar
vergadering. Uit de verslagen vau Secretaris 
en Penningmeester bleek, dat de Heere in 
het afgeloopen jaar ons gezegend had. Ge
regeld werd het Tehuis bezocht. Vooral 
des Zondagsavonds kwamen er verscheiden 
jongelingen, die bijna zonder uitzondering 
met stille aandacht de bespreking van Gods 
Woord aanhoorden. Volgens mededeeling 
van br. v d. Veen, die met veel tact de 
vergaderingen leidt, blijkt het zoo nu en 
dan, dat het zaad dat gestrooid werd, vruch
ten oplevert. 

Deze arbeid moet dus gesteund worden. 
Onze Penningmeester voorspelde, dat we 
eerstdaags een tekort zouden hebben van 
omstreeks f 50. Wie helpt ons nu ? 

Vroeger deden we in dergelijke gevallen 
een beroep op de hulp van allen, die be
langstellen in 't welzijn van den soldaat. 
En wij werden niet beschaamd. De Jong.-
Ver. te Gasselter-Nijeveen, en de Dameskrans 
te Kampen ontbraken nooit en steunden 
altijd. Komt, worde dit voorbeeld gevolgd 
door vele. Als van elke Jong.-Ver. zich een 
lid beschikbaar stelde, om iets voor ons 
Tehuis bijeen te brengen, dan waren we 
spoedig gered. 

Vrienden, ziet naar Zuid-Afrika, welke 
helden gekweekt worden, als zij öp God 
hun vertrouwen stellen in tegenspoed zoowel 
als iu voorspoed. 

Verblijdt dus onzen Penningmeester den 
heer H. van Olst, met ruime giften. 

J. A. G. DE WAAL, Secr. 
Kampen, 13 Mrt. 19.00, 
N. B. Andere Chr. bladen gelieven dit 

verzoek over te nemen. 

Boekaankondiging. 
Vier Gesprekken over Kerkelijke Ineen-

smelting door W. de Jonge, v. d. m. 
Dokkurn, Schaaf 1899. 

Deze gesprekken trachten bezwaren uit den 
weg te ruimen, die nog altijd hier en daar 
tegen de ineensmelting worden ingebracht, 
en hare noodzakelijkheid uit Gods Woord 
en de Belijdenisschriften aan te toonen. 

Dit is de goede weg. Met dwang richt 
men weinig uit. Maar bewijzen uit Schrift 
en Belijdenis hebben op den duur altijd 
vat op eene Christelijke conscientie. 

Gewijde Kunst. Honderd platen naar 
schilderijen van bekende meesters met bij
schriften van Dr. G. J. van der Flier, 
Dr. J. H. Gunning J. Hzn., Dr. A. J. 
Th. Jonker, Dr. H. M. van Nes en S. 
Ulfers. Amsterdam, D. B. Centen. 

Van dit kunstwerk zijn reeds vier afleve
ringen verschenen. De platen, genomen naar 
schilderijen van bekende meesters, beelden 
hoofdmomenten uit de Bijbelsche geschie
denis af; zooals de verbanning uit het paradijs, 
Kaïns vlucht, den zondvloed, den torenbouw, 
Sodoin en Gomorra, tafereelen uit het leven 
der aartsvaders, der richters en der koningen. 
Zij staan niet alle in eenvoud en schoonheid 
op dezelfde hoogte, maar lichten de Bijbelsche 
gebeurtenissen toch veelszins op treffende 
wijze toe. Ook de bijschriften van de gunstig 
bekende auteurs verschillen ouderling. Som
mige schetsen in het kort de gebeurtenis, 
die voorgesteld wordt; andere verklaren de 
plaat, die soms ook verklaring behoeft; nog 
andere zijn meer stichtelijk van aard en 
trekken nuttige lessen uit het Bijbelsch 
verhaal. Hier en daar lokt de opvatting 
ervan bedenking uit. Maar over het alge
meen zijn het passende bijschriften in schoo-
nen vorm en gekuischten stijl. Het geheel 
is den naam van een kunstwerk waard. 
De prijs is niet te hoog. Het complete 
werk, dat in tien afleveringen a fl.50 
verschijnt, zal niet meer dan 15 gulden kosten. 

Het leven Charles Haddon Spurgeon. 
Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aantee-
keningen en Brieven saamgesteld door zijne 
weduwe. Vertaald door Elisabeth Frey-
stadt. Deel I. Rotterdam, Daamen 1900. 

Ook zonder aanbeveling zal dit werk zijn 
weg vinden. Wie kent Spurgeon niet, en 
wie wil niet altijd meer van hem weten ? 
Er zijn weinig levens, zoo rijk aan ervaring, 
zoo machtig van invloed, zoo vruchtbaar en 
gezegend als van dezen Londenschen predi
ker, die terecht de vorst onder de predikers 
is genoemd en wiens gemeente zich uitstrekt 
over de gansche aarde. Zijne levensbe
schrijving, grootendeels afkomstig van zijne 
eigene hand, begroeten wij met groote 
vreugde. Zij verschijnt in vier deelen, met 
duidelijke letter, op best papier gedrukt en 
geïllustreerd met afbeeldingen der voor
naamste plaatsen, welke tot Spurgeon's leven 
in betrekking hebben gestaan. In elk deel 
komt als titelplaat nog een portret van 
Spurgeon voor, op verschillende leeftijden. 
Het eerste deel is 350 bladzijden groot en 
kost bij iuteekening slechts f 1.50. De prijs 
is dus door den Uitgever zoo laag mogelijk 
gesteld. Voor zes gulden is men in het bezit 
van het geheele werk. Er is geen twijfel 
aan, of een ruim debiet zal den arbeid van 
Vertaalster en Uitgever loonen. En wat meer 
zegt, door dit werk, als door zoovele, blijft 
Spurgeon spreken, ook nadat hij gestorven is 
en zal hij nog voor duizenden ten zegen zijn. 

L. Penning. De oorlog in Zuid-Afri
ka, Rotterdam, Daamen. 
Van dit werk, dat algemeen zoo gunstig 

ontvangen werd, zijn thans reeds tien afleve
ringen in het licht gegeven. De aangename 
wijze van verhalen, de levendige voorstel
ling, de zaakrijke kennis, waarover de 
Schrijver beschikt, gepaard met de alge-
meene, warme belangstelling in de zaak 
der beide Republieken, verzekeren aan 
Schrijver en Uitgever een ruim en altijd 
toenemend debiet. Jammer slechts, dat 
de Schrijver straks toekomen moet aan de 
ongunstige wending van den strijd. Moge 
God de broeders van Transvaal en Oranje-
Vrijstaat bijstaan en voor Engelands overbe-
heersching behoeden. 

Mr. G. Groen van Prinsterer. Eene lezing 
door P. Oranje, lwofd eener Geref. school 
te Amsterdam. Middelburg, A. D. Littooij. 
Wie van deze lezing kennis heeft genomen, 

verwondert zich niet over den dringenden 
wensch harer hoorders, dat zij in het licht 
mocht verschijnen. De lezing is dat alles
zins waard. Zij is eenvoudig, duidelijk, zonder 
opsmuk, zaakrijk, in edele taal geschreven, 
bij uitnemendheid geschikt voor het volk, 
populair in echten, goeden zin. De schrijver 
laat Groen zelf voor ons optreden en tot 
ons spreken, in zijn Historische studie, in 
zijn parlementaire loopbaan, in z;.jn strijd 
voor de vrijheid der school en der kerk, in 
zijne teleurstelling en beproeving, maar ook 
in zijn geloof en vertrouwen. Het is in één 
woord eene goede, deugdelijke lezing, die 
in wijden kring dient verspreid te worden. 

Efeze 2 .-19—22. Leerrede uitgesproken 
bij gelegenheid van het in gebruiknemen 
van het nieuwe kerkgebouw der Gerefor
meerde kerk te Hattem, door Dr. H. 
Bouwman. Kampen, J. ff. Bos, 1900. 
Eene schoone leerrede, die zich houdt bij 

den tekst, op duidelijke wijze het Woord 
Gods verklaart, en de kerk van Christus, 
gelijk Paulus haar in Ef. 2 : 19—22 beschrijft, 
doet kennen als de gemeenschap der heiligen, 
als het heerlijk Godsgebouw, als de woonstede 
Gods. Na de verklaring van den tekst geeft 
Dr. Bouwman, naar de gelegenheid des tijds, 
een kort overzicht van de geschiedenis der 
gescheidene kerk te Hattem, die een kennelijk 
bewijs is van des Heeren leiding en zegen. 
De Scheiding te Hattem is in haar eenvoud 
schoon en getuigt krachtig van de getrouw
heid des geloofs, die aan haar eersten 

, leeraar, Brummelkamp, eigen was. 
I BAVINCK. 



ADVERTENTIEN. 
Gehuwd: 

H. VAN ANDEL 
EN 

J. D. TE WINKEL, 
die, mede namens wederzijdsche betrek
kingen, hunnen hartelijken dailk be
tuigen voor de vele en treffende be
wijzen van belangstelling, bij hun 
huwelijk ondervonden. 

UTRECHT, 
8 Maart 1900. 

Fïeden gaf de Heere ons een wel
geschapen XOOJV. 

W. BREUKELAAR. 
G. E. BREUKELAAR— 

TE BOVELD. 
H ALP WEG, 

8 Maart 1900. 

[)e Heere verblijdde ons heden dooi
de geboorte van een welgeschapen 
DOCHTER. 

J. SIJBESMA, 
V. D. M. 

M. SIJBESMA -
VAN ANKEN. 

WESTUR-EMDEN, 
13 Maart 1800. 

Voor de talrijke bewijzen van deel
neming, ondervonden gedurende de 
ziekte en bij het overlijden van onzen 
geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd-, 
Groot- en Overgrootvader, betuigen wij 
onzen hartelijken dank. 

Namens de familie, 
WED. J. VOS HZ. 

NIEUW-AMSTEKDAM, 
1.2 Maart 1900. 

Het heeft den vrijmachtigen 
God behaagd, na een lijden van 
enkele dagen, door den dood 
van mijne zijde weg te nemen H 
mijn eenige Dochter 

ZWAANTJE, I 
in den ouderdom van 22 jaar. 

Zwaar treft mij dit verlies, 
maar de hoop op een zalig 
wederzien lenigt mijne smart. 

De diepbedroefde 
Wed. J. B. MEIJER— 

VLNKE. 
DEN HAM, 

4 Maart 1900. 

ItfBBHH&UHHBSBHHIfiHSHBSBiBHBBBBfli 
Heden behaagde het den Al

machtige op het alleronver
wachts van onze zijde weg te 
nemen, onze geliefde Echtge-
uoote en zorgdragende Moeder 

Trijntje Sminia, 
n den ouderdom van 63 jaar. 
Dat wij niet behoeven te treuren 
als degenen die geen hoop 
hebben, le< igt eenigszins onze 
smart. 

R. POSTEMA 
en Kinderen. 

SNEEK, 
10 Maaart 1900 

Heden overleed onze innig jg 
geliefde Zuster 

BEREMDINA MARIA BRUINS, 
in den ouderdom van 67 jaren. H 

Zij was bereid om heen te H 
gaan naar het huis des Vaders, H 
waar ook haar eene plaats door 
Jezus was bereid, want haar 
eenige grond was in de ge
rechtigheid van Christus. 

Dit is onze troost bij het 
smartelijk gemis 

Uit aller naam, 
W. A. BBUINS 

WLJHE, 
11. Maart 1900 

Heden ontsliep, in de hoop 
des eeuwigen levens, onze ge
liefde Moeder, Behuwdmoeder 
en Grootmoeder 

Wibbegien Teninga, 
weduwe van H. NOORDHOF, in 
den ouderdom van 73 jaar en 
7 maand. 
G. NOORD HOF, ) R 

U. NOORDHOF- LIMEN" 
TTTT L HUIZEN. WANERS. ) 

L. NOORDHOF, J 
M. NOORDHOF- KAMPEN. 

ROOSEBOOM.) 
J. NOORDHOF, GRONINGEN. 
J. HEKMAN, 
G. HEKMAN- | STADS 

V. D. WoUDE, I KANAAL 
W. HEKMAN. ' 

LIPPENHUIZEN, 
14 Maart 1900. 

m 

KENNISGEVING 
aan Jongelingen of Ouders en Voogden, 
wier Jongelingen met Maart te'S-GRA-
VENHAGE in dienst worden gesteld. 

De Vereeniging voor Samenkomsten 
van militairen van Gereformeerden 
huize, verzoekt beleefd, bij de opkomst 
in Maart, zoo spoedig doenlijk opgaven 
te mogen ontvangen, van de namen der 
Jongelingen, die te 's Gravenhage in 
dienst zijn gesteld, met aanwijzing bij 
welk deel van het leger zij zijn ingelijfd. 

Het Locaal der Samenkomst is 
Uazarlaan tf h. 

Namens de Vereeniging voornoemd, 
C. J. VAN ROODE JK.., Secretaris, 

Jan van Nassaustraat 119 
'S-GRAVENHAGE. 

~ COMPAGNON^ 
wordt er gezocht door iemand, die in 
't Noordelijk gedeelte des lands een 
bloeiende zaak heeft, en een fabriek 
.rockt op te richten. 

Benoodigd kapitaal + f 20,000. 
Brieven fratlCO, letter JF., Uit

gever van de Bazuin te KAMPEN. 

J. VAN DELFT, 
BANKETBAKKER, ZAANDAM 
verzendt tegen toezending van postwissel 
groot f 1,23, franco door het 
geheele land, 2 busjes 

Transvaalselie 
Hoeren «Hongens. 

Buitengewoon fijn van smaak, zoo 
zelfs, dat ze boven alle andere jongens 
uitmunten. 

TE KOOP 
voor bijlliken prijs een iseer 
groote 

AlllilllKMrai! KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,,Helios" aau den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

BOEMRKOOPING 
van eene zeer belangrijke partij Tlico-
lo£ic en Leiferhiinde op Maan
dag 2 April e. v. (1. door den 
Boekh. Jf. Mf.KOK^ Kampen, 

De catalogus is op aanvrage franco 
te bekomen. 

Voor eene volgende verkoo-
ping worden van heden af weder groote 
en kleine partijen aangenomen. 

(Zeer billijke conditiën en directe 
uitbetaling.) 

Ter uit deeling aan kinderen op 
Zondagsscholen worden aanbevolen de 

Gekleurde Cents-Prenten 
over de Bijbelsclie Geschied. O. & N. Test. 

Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door Z ALS-
MAN te Kampen. 

W a t  z e g t  d e  S c h r i f t ?  
Order dezen titel verschijnt bij GEZ 

MEERBURG te IIEUSDEN een Maand
blad lot be\oidering win het rechte lezen 
en uitlc» gtn MUI (ïods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof. 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. Wie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang 
gratis. Adverteutiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave van inteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

Bij ZALSMAN te KAMPFN is ver
s c h e n e n :  

DENKT AAN UWIi BÏLIJDfflS. 
Een woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na liet 
afleggen liminer geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W. II. GISPJEN. 
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 221/, Ct. 

25 Éx. a 20 Ct ; 50 Ex. a Ct. 
100 Ex. a 15 ct. 

BKSilll U AANMOEDIGING 
VOOR IKDER 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

«9. A. JIMKS, 
Vierde druk. GO cent. 

Bij getallen tegen verminderden prijs 

'lijdelijke (Jpruiining. 

TEN HiTE. 

DAF7V Nieuwe bloemlezing 
ril Cl li uit de Dichtwerken. 
8 deelen ƒ 1,40. Ieder deel 120 bladz 

Franco thuis op ontvangst van post
wissel, motto »TEN KATE" door 

T. SLAGTER, 
Uitgever, Kollum. 

•BBBHHHHHMHHMMHHiSHnMHHRMHHHHBBMBBSflMHMHMMi 
Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk verscheen: 

C A T A L O G U S  
VAN BOEKWERKEN, 
geschikt als geschenken aan 

nieuwe leden der Christelijke Gemeente 
waarin, om de keuze gemakkelijk ts maken, een korte beschrijvirg van den 
inhoud der boeken gegeven wordt. 
s£SE$!&f'" aanvraag wordt deze Catalogus aan belangstellenden gratis 

en franco toegezonden. 
M—Blllil lllllllllllWWIMWBBWMBaHMBBaMBMMMMBMBMMP 

IE ij U. A. DAAMKM'te KOTTGKUIlIl 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage 
te bekomen n. 1. het EERSTK deel van 

een werk' ^at 
l i o n g e t w i j f e l d  i e d e r  d i e  

belangstelt in de dingen, die 
Koninkrijk Gods aangaan, gaarne 

zal willen bezitten. Wie kennis maakte 
me^ V0°rtrefFelijke geschriften van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
ons land tën zegen is gesteld en duizenden heeft getroo=t 

en gesticht, zal zeker van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis, door 
beinzelrcn beschreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 

Men vrage bi] zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin 
alle bijzonderheden zijn vermeld. 

DE KAMPER 

I? HOEK- EN STEENDRUKKERIJ S 
JAJ van %A1.Mlfl.4Il (Ad 

is het beste adres voor alle & 
Ju soorten drukwerk. Jl 
pjjq Rekeningen, nota's, kwitan-
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, Göd 
W7 enveloppes,advieskaarten.naam- *y' 

kaartjes, wissels, circulaires, 
programma's enz. enz. worden 

«ö net, vlug en goedkoop fianco «fc 
^ geleverd door het geheele rijk. ^ 

Verschenen bij JAN HAAN te 
Groningen 

Drie Leerredenen, 
vooral voor vaeante Kerken, 

DOOR 

S .  D A T E  M  A ,  
beioipen predikant te Delftshaven. 

Prijs • f 0,25. 

OUDERLINGEN. 
Schaft u aan: IIANBlEUIlCJEil 
van het ICegeer-Onderlingen-
Cloogres (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde, 
de volgende referaten : Dr v. d. BURGH. 
AI beid in en buiten de gemeente. I)s. 
G. UINGNALDA. Het. ambt d. Ouder
lingen. Ds. A. v. VEKLO. De roeping 
en vereischten d. Ouderlingen n. h. 
Woord. W. A. VROLIJK SR Over idem. 
Ds. G. VLUG. De verhouding v. d. 
Ouderling tot de andere ambtsdragers. 
S6 zeer compres gedrukte blz slechts 
<flO eetif. Alom te ontbieden of fro. 
na ontv. postw. van den uitgever J. 
BS. BSUKI4, te lfotterdam. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

J F E E S T S T O  W W E I V  
ÖOOK 

S .  V A N  V E L Z E N ,  
in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 

TWEEDE DRUK. 289 BLADZ. f' 1,00. 
Deze beroemde bundel Feeststoffen 

kostte vroeger f 1,75. De tweede druk, 
met zeer duidelijke letter, slechts_/1,©ö. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f J,— 
wordt het franco verzonden door 
den uitgever. 

Wie durft mij vertrouwen ? Die zal 
niet teleurgesteld uitkomen ! 

Ik moet kort zijn om advertentiegelden 
te besparen, anders zou ik gaarne, ja 
zeer gaarne, al de titels willen opnoemen. 
Want wat ik nu doe, is nog nooit ge
beurd en zal ook nimmer weer kunnen 
gebeuren. Ik heb 100 pakketten gereed 
liggen van f 1,10, bevattende 1 jaarg. 
De Kindervriend met platen, verhalen, 
raadsels enz. prijs f 1,— en 30 Chr. 
Boekjes, o.a van : v. d. IIooiv, Mossel, 
Mallet, v. d. Maas, Anthonius, Alders-
hoff, Willems, Jonker, Magendans, Lui-
tingh, enz. enz. 

Ja, 30, zegge dertig boekjes van 8 
tot 24 bladz.. alle beslist Christelijk. 
Wie dit pakket heeft ontvangen en niet 
raar geioegen is, kan hetzelve terug
zenden en men ontvangt het geld Iranco 
terug. 

Zend postwissel f 1.10, motto »VER-
TKOUWEN", aan T. SLAGTEK te 
Kollum. Franco thuis. 

Bij den Uitgever W. VAN DER 
PLOEG te APPINGKDAM is verschenen: 

MGK üliO.MtWiUIIIIKDIiN 
DER. 

Christelijke Godsdienst, 
IN OVERUH.NSTFMlVtlNG M l'.T 

Gods Woord, de Belijdenisschriften, 
Calvijn en andere onzer Geref. 

Vaderen 
EN DA ARM EDE VERGELEKEN 

de beschouwingen van l)r. KUYl'KR, 
DOOR , 

H. HUISMAN, 
Oud'ouderling en lid der Geref. gemeente 

te Appingedam. 

348 bladzijden, postfornniat. Prijs 
f 1, —, franco per post f 1,10. 

Verkrygbaar bij alle solitde Boek
handelaren. 

T. SLAGTER te KOLLUM debiteert 
met succes : 

GESCHIEDENIS DES VADERLANDS 
UIT EEN 

Christel, oogpunt beschouwd 
DOOR 

«I. II. VAN INSCHOTEN. 
Vroeger f3,—. Thans slechts ©O 

eent. 
- j- — 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN DK 

Uitgeversmaatschappij 
»UK) VECHT" 

Kreukelen. Direct. P. MOBACfl. 

( U i t g a v e  v  t i  n  h e t  G e r e f .  
T  r a k t  t i  u t g e  n o o t s c h a p  

sFILIPPU S") 
Iteveelt ziek beleefd 

aan voor <le levering 
van alle voorkomende 
•Iriikwerkeu. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 

Concurreerende prijzen. 

Bjj ZALSMAN te KAMPEN is ver
s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOR 
J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz. 

Pred. te Kampen. 
Prijs f -,75. 

Samenspraken 
Voor Christel. «lougel. Vereen. 
Kngeland—Transvaal. 1 ex. 20 ets., 4 

ex. 70 ct. 
De aanleiding tot den oorlog tusschen 

Kngeland en de Kueren-Kriniblieken. 
1  e x  2 5  e t s  , 7  e x .  ƒ  1 , 4 0 .  

Leerplicht of nu t 'J I ex. 25 ets., 4 ex. 
85 ct. 
Voor Chr. Jonged. Vereen. 

liene uithuizige Moeder. 1 ex. 25 ets , 
5 ex. ƒ 1,-. 

De Knai-juflVouw. 1 ex 20 ets , 5 ex. 
80 ets. 
Vollfdige lijst Samenspraken 

en Gedichten op aanvraag gratis 
te bekomen. 

T. SLAGTER, 
liolluin. Ultgerer. 

Bij J. H. BOS te KAMPEN is verschenen: 

HET HUISBEZOEK 
DOOR 

P. BIESTERVELD, 
Hoogleeraar aan de Theol. School. 

Prijs ingen. f M,90, geb. f 2.HO. 

(llilill'OllMISU GYMNASIUM, 
te Amsterdam. 

Sedert de laatste opgave ontving de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair 
Otk'erwijs de volgende giften: 

AMSTERDAM: Door Ds. W. H. G. 
rnotlo »Geied" f 5. WESTHEM: K. G. 
I 1, A. F. B. f 1, A. S. P. fl. OPPEN-
HUIZEN: A E. f 1, Mej. M. (J. v. K. 
f 1, H. J. M. f 0,50, A. S. f 0,50, R. d. 
J. f 0,50, R. W. C. f 0,50, E'. D. f 1. 
ERMELO: J. V. f 1, N. N. f 0,50, M. D. 
f 1. UITWELLINGERGA : W. H. V. f 1. 
VOORBURG : Wed. J. J. R. S. f 0,50, D. 
K. f 2,50 ; N. N. f 2, C. J. S. f 1, D. d. 
W. f 1, .J P. T. L. f 1, Mej. S f 1, Mej. 
A. v. D. f 10. HONSELAARSDIJK: 
Wed T. H. f 1, J. v. W. t 1, Joh. V. 
f 0,50, F. S. Mzn. f 0,50, J. M. H. f 1, 
J. B f 1, W. V. f 1. DELFT: Wed. T. 
M f 5, G. 13. A F. f2,50. NAALDWIJK-
T. J. H f 0 50; Mej. M J. P. f 1, J. K. 
t 0,50, W. V. f 0,50, 0. P. f 0,50, G. S. 
f 1, J H. B f 0,50, J. v. G. f 1, D. K. 
f 1, W. K. f 1, G. V. t 1,L M. V. f 0,50, 
G. d. V. f 1, J. v. d. Wfl.Jb.V. f0,50, 
F. V. f i>,50, J. v. d. B. f 1, C. v. S.fl, 
J. v. d. B. f 0,50, T. K. Az. 1 1, N. N. 
f 0,50, Wed. K. K. t 2. MAASLAND: 
<J. B. f 0,50, J. v. T. f 1, J. K. f 1, W. 
V. f 0,50, K. v d L. t 1, P. M. v. S.fl, 
Pb. L f 1, W. v. V. 1 1, Jb. v. d. K. 
Jobz f 1, J. v. d. K. 1 1, A. B. fl, J. V. 
f i, L D t 1, A. D. f 1, W D. i 2,50, 
A. v N. 1 1, A. D. 1 2, J. P Pz. fu,50, 
O. v. IJ. 1 0,50, il. D. f 1, 0 Z. t 1, A. 
v. d. A f 1, W. v. d. A. Azn. f 0,50, J. 
v- K. Gz. f 1, 0. v. O f 1, J. v. H.lü,50, 
A v. d. K. f 1, M. v. B i 1, J. K. t 1, 
J. v. B. f 0,50, O. K. i 1, P. N. f 2,50, 
J. D. f 1, M. v. B. f 1, J. v. d. M. f 1, 
P. S f 1, G. v. d. K. Jz. f 1, S. v. d. K. 
Gzn f 2,50, M v. B. Sz t Z, A. v. d. B. 
f 1,50, P. v. d. B. f 1, Wed. A. K. f 1, 
Mej. M D. f 0,50, A. v. d. B. t 0,50. 
SCHIEDAM : A S. f 1, P. B. f 1, S. G. 
v. W. f l, L v. d. K. f 1, S. W. G. f 1. 
MAASSLUIS: L. B. Jz. f 1, D. S. 1' 1, 
C. d. G. f 1, Job. v. V. f 2,50, G. S fl, 
J. B. f 1, J. S. Lzn. t 1, P. R. f2,50, L. 
H. I 1, W. T. d. B. f l, H. J. d B. f 1, 
J. D. t 1, D. W. f 1, A. B t 1, A. v. Z. 

2,50, L. M V. f 1, U. K. Bii). f 1, J. 
iR. Jzu. f 0,50, J. d. B t 2,50, A. S. f 1, 
P. d. B J n. 1 2,50, Jb. R 1 0,50, C. W 
f 1, J. S. f 1,50, N B. f 5, Wed. N. V. 
t 1, Wed. J. C. f 1, J. B. f 1, G. W. fl. 
OVERSCHIE: M. V. f 1, Jac. P. f 1, Ph. 
B. 1 1, J. v. D. f 1, J. G. V. f 1, J. v. 
E f 1, P. v. E. f 1, Wed. C. B. f 1. 
VLAARDINGEN : M. K. f 1, J v. S. 
f 1,50, J. <J. v. 8. f 0,50, J. v. d. W. Wz. 
en W. v. d. W. Wz. t 5, M. T. f 0 50, 
C. T. f 1, J. D. B. f 1, T. v. S. f 1,' G. 
P. d. B. f 1, M. d. H. f 1, L. D. Czn. 
f 0,50, W. K. 1 1, J. N. 1 1, J. Z. f 1, 
M. D. Czn. f 1, I'. v. d. B. f 0,50, G. v. 
d. W. f 1, H D. I 2,50, K. F. f 1, S. v. 
d S. 1 0,50, A. v. R. f 1, J. D. f 1, D. 
v. R. f 1, A. d. N. f 1, h. d. B. f 2,50, 
G. S. f 1, W. 6. f 1, Mej. N. f 1, M. v. 
d B. f 1. Wed. 0. B. f 1. 

N. B. N :et vermeld zijn Lier de bij
dragen, waarover per quitanlie wordt be
schikt. 

Vrije Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de V'ereeni^iiig : 
Aan Cloutribiitiëu : 
L'o.r den beer R. D Hoornslra te Mak-

kum t 12; door den he r H. Peters te 
's-Hertogenboscb f 19,50; van Ds. B. F. 
v. M. ;e W. f 1,50; door den beer A. B. 
H. Funeke te Lemirer 1' 61,50; door den 
heer A. W. de Leeuw Jr. te ScbooDrewoerd 
f 49,50; door Ds. W. Breukelaar te Half
weg t 85,50 ; door den heer K. Floor te 
Woes f 49; van Ds. J. Boeyenga te Arne-
muiJen f 2. 

Aan Colleeten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kerk te Enumatil f3,50; 
van idrna te L"ek i 4,767a ; van idem te 
Z venbuizen f 3,14; van idem te Marum 
f 4,63; van idem te Koornborn f 1,64; 
van idem te Wilp f 1,40: vau idem te 
Oldekttk f 4,21^^/g ; van idem te Stroobos 
f 8,62; van idem te Munnikezijl f 7,56; 
van idem te Niezijl (halve coll) f 5,55 ; 
van idem te Wormetveer f 11,50; van 
idem te Haarlemmermeer o/z. f 8,47 ; van 
idem te Westz. an f 2,64: van idem te 
Boskoop (halve coll.) f 7,36 ; van idem te 
Hazerswoude f 12,50 ; van idem te Hille-
gom f 5»561/s ; van idem te Katwijk a/d 
R. f 6,377a! van idem te Katwijk a/Z. 
f 7,50; van idem te Koudekerk f 2,86'/s; 
van idem te Leiden C f 8,25 ; van idem 
te Leiderdoip f 11,08; van idem te Noord-
wijk a/Z, f 2,50 ; van idem te Rjjcsburg 
f 8 ; van idem tu Sassenbeim f 4,31 ; van 
idem te Voorschoten f 5.967a! van idem 
ie Tii 1 f 3,837a ! van idem te Ede f 8 ; 
van idem te Leerdam B f 1,30. 

Aan Schenkingen: 
Door T s. W. H. Gispen te Amsterdam, 

met bijschrift »Gered" f 5. 
Voor het Studiefonds: 
Door Ds. W. H Gispen te Amsterdam, 

met bijschriit »Gered" f 5; door den heer 
Jobs. Krap van de Ver. tot ondersteuning 
v/h Studiefonds der Viije Universiteit Le
gaat van wijlen Mej. Wed Westerhout 
geb. Van Oosten f 100. 

8 .  J .  S E E F A T ,  
Hilversum. Penningmeester. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Eerste Kwartaal.) 
jNo. 12. 

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland." 
rXeo voordeeie Tan de Theologische School te Rampen.) 

aofl n : la, Slaapt üe uajum ! Vrijda^ 23 Maart 1900 ^30. I : 4 tjet liaar uiic&cn tael öe tijd/üat gö taoont 
• Jua0 *J iuadïL m utale geüiefföe bui5Eii, en 5aï bit &i*f# taorét 3gn ? 

, 7 „ -wr^u ' '  ucs. '"juags. rrijs per 3 maanden, fr. per post 

A f r i k a  n 7 5  I  / l  e "  A " l e r i k a  f 1-7B. Voor Z.-
.  *  , 7 5 ;  A b o n n e m e n t e n  b u i t e n  h e t  K i j k  m o e t e n  p e r  k w a r t a a l  

TTo r38% 1 lï' AfZr<le''l,jne NrS 121 5 Ct' Advertentiën van 
10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal 

U I T G E V E R :  

G .  P H .  Z A L S M A N ,  
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, PLAATSELIJKE KERKEN. 
"•VOSMEER, 15 Maart 1900. Alhier is beroepen de 

eiew heer J. A. de Bruyn, • Geref. predikant te Emmen. 
Vl, !ge "e Heere het hart van ZEw. om deze roeping met volle 

ijinoedigheid op te volgen. Dit is de we'nsch en bede van 
eiKeraad en gemeente 

Namens den Kerkeraad, 
C. A. GUNST, Ondl. Scriba. 

RAARd c. A, 18 Maart 1900 Na een verblijf van bijna 
1. JareDT in ons midden, nam onze geachte en algemeen 
a(Wli 1° ,'eeraar' Ds- H- Brouwer, een hartelijk en zegenend 

cneid van onze gemeente, naar aanleiding van Efeze 6 • 24 
ooral ,n deze dagen bleek het, hjezeer Ds. .Brouwer en zijne 

ecatgenoi.te deelen in de liefde en achting der gemeente i>at 
WJH" Wel mo«e «aan 1,1 Lutjegnst, is onze 
hai telijke bede. Stelle de Heere hem ook voor die kerk tot 
een zegen en schenke Hij ons den man zijns Raads. 

Namens den Kerkeraad, 
J J HIKMSTRA, Scriba. 

Het adres is voortaan aan den Scriba. 

BURtM, 19 Maart 1900. Gister maakte onze geachte 
Leeraar, de Weleerw. heer B. lïoordn, de gemeente bekend, 
ook nog eene roeping te hebben ontvangen van de Ger. kerk 
te Witmarsum. 

Namens den Kerkeraad, 
K. ÜADFMA, Scriba 

BOr.NES, 19 Maart 1900. Beroepen de Weleerw. heer J. A 

IWZFerw' "anAte FijDaart en Heijningen. Besture de 
rleere ZEerw. om tot ons te komen, is onze wensch. 

Namens den Kerkeraad, 
L. HOORNWEG, Scriba. 

meerde kerk^t'e H! ^?aarï Het adres van de Gerefor-
maa den Eerw Cr K Vf de" beeI 0eUmm' 
nota te nemen Gm,S' Men g^ve hiervan s v p. 

Namens den Kerkeraad. 
A. H. HAKSEN, Scriba. 

O f f i c i ê e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
heeft T 20 ^aal:t.J1900- Tot onze groote blijdseha, 
heeft onze Leeraar Ds. Gideonie, die beroepen was te Wans 
werd. vrijmoedigheid gevonden om bij ons te blyven. Steil, 
de Heere hem verder ten rijken zegen voor de kerken A en I 

' tot welker ineensmelting aanvankelijk besloten is! 
Namens den. Kerkeraad, 

K. NIHBOKB, Scriba. 

NlEüWOtnA, 21 JVbr. 1900. Deze dag was voor de 
tjeret. kerk alhier een blijde en gedenkwaardige dag, Aar 
den avond kwam de gemeente samen, om te gedenken, hoe vooi 
vijlentwintig jaren alhier de gemeente gesticht en de ambten 
ingesteld zijn. Onze geachte Herder en Leeraar Ds Hoeksema 
sprak tot ons een zeer gepast woord volgens Openb 19 : 7«, 
waardoor wij tot blijdschap gestemd en tot verheerlijking van 
den Heere werden opgewekt. Daarna bracht Ouderling J. de 
Vries de historisehe feiten uit die jaien als zoovele daden Gods 
m lei ïnuering. Vervolgens sprak onze geachte hoofdonderwijzer, 

tfer «einderst een opwekkend woord over het verband 
tusschen de kerk en de Chr School. Ook Ouderling A de 
Koos verhaalde in het kort de leidingen Gods in zijne jonge
lingsjaren en zijne toebrenging tot de gemeente Van de uit-
genoci ïgpe, genabuurde kerken Wagenborgen en Woldendorp, 
was de laatste vertegenwoordigd. Onze geachte Consulent Ds 
boeree, d'e voor ons eene rede zou houden, maar door onge-
welisch"„r \ t w«r1 had een hartelijk schrijv.n en heil-

gezonden, hetwelk der gemeente werd voorgelezen Het 
was voor allen een recht aangename en blijde ure Eu bil h t 
gedenken van de daden des Heeren, die kennelp ,n,t de «e 

de^beLfT 7 r TT?' Werden,wij ?esterkt in'het geloot'aan 
de belofte . Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen- tot aan de 
voleinding der wereld. Zegene de Heere zijn Sion hier en 
oveial en moge Hij de muren Jernzalems bouwen ! 

De Kerkeraad voornoemd, 
H. T. HOEKSÜMA, Praeses. 
J. DE VRIES, Scriba 

Zending onder de Joden. 
Nademaal aan ondergeteekende nog gedurig gelden 

voor bovengenoemde Zending worden gezonden 
herinnert hij, ter besparing van tijd en porto's er 
nogmaals aan, dat reeds sinds 15 November'als 
Penningmeester fungeert: de heer 

N. KOOPS, OOSTMOLENSTRAAT 5 
ROTTERDAM. 

Men gelieve derhalve alle gelden voor bovenge-
. ??e 1 ^°?' """ toe  'e eenden, die ze om de 
; 14 dagen in n Ue Bazuin' verantwoordt. 

Ulo dienaar in het Evangelie, 
E. KROPVELD. 

rr addingsveen, 16 Maart 1900. 

CL ASSEN. 
Classis Winschoten. 

Vergadering van bovengenoemde Classis zul D. V. 
gehouden, worden o,> Donderdag 19 April. Punten 
voor het Agendum in te zenden vóór den 10 April 

i bij den ondergeteekende 
1: , . J. A. BULT, Corr. 

" inschoten, 19 Maart 1900. 

ONTVANGSTEN. 
™ Ilo luw. ZoniliHj; in <1,.,, 
/•nia-OoNlIiouii van Fri(>Mliuiil. 

: ^ a a  Z e n d i u g s v e r  d e r  J o n g e l . -  e n  J o n g e d - V e r  
r te lilburg . . . 1'2 — 

Van de Ger gem. te Serooskerke . . 
Bijeenverzameld te Pernis ' 34'16 

ij.  . A .  Suil.UK, Penninqm. 
Heerenveen, 19 Maart 1900. 

Pl-ov. lias voor Hnlplieliocyoiid,» 
lioi'lcou in Oviti yttcl. 

f 3,05 Den Ham f12 185 

l.angeslag - 3,11 
De Tenningmeester, 

_ , „ SRHKPS, V. D. M 
Deventer, 19 Maart 1900, 

A r t ;  1 0  I>. k.  o. 
Sedert 16 Oct. 1899, ten behoeve der Kas voor minvèrm. 

studentin in de Prov. GILDKHI.A.XD ontvangen: 
^ au de Geref. kerk te : 

Winterswijk f36,88 Gameren f3 — 
VelP A - 8 315 Wezep . 4 0 5  

'J'lel - 3,225 EIburg . 6'34 

KENNIS EN LEVEN. 
IX. 

Niet van het kennen in het alge-
lneenj Maar van het practische, reli-
gJeuse, zaligmakende kennen, dat den 
eenigen waarachtigen God tot voor-
werp en inhoud heeft, zegt Christus 

het hoogepriesterlijk gebed, dat 
het mot het eeuwige leven één is. 

Deze eenheid is van zeer geheim-
zinnigen aard; zij laat zich moeilijk 
onder woorden brengen en geeft 
aarom ook tot verschillende opvat-

en verklaringen aanleiding, 
boms wordt deze eenheid verzwakt 
en de kennisse Gods in het aange
zicht van Christus slechts beschouwd 
als het middel, om het eeuwige leven 

'deelachtig te worden. En aan den 
anderen kant wordt de eenheid van 
kennis en leven zoo nauw genomen, 
dat beide ten volle saamvallen en 
Vereenzelvigd worden. 

Beide uitleggingen lijden aan een-
zijdigheid. 

De eerste blijkt reeds daardoor 
°nhoudbaar, dat zij kennen met ge-
looven verwart en het onderscheid, 
dat tusschen beide in het Evangelie 
Van Johannes gemaakt wordt, over 
het hoofd ziet en miskent. Geloof 
is een middel tot de zaligheid en het 
eeuwige leven; maar dit kan niet 
evenzoo, in denzelfden vollen zin. van 
het kennen worden gezegd. 

Weliswaar schijnen gelooven en 
kennen op het eerste gezicht geheel 
hetzelfde te zijn. Beide woorden heb 
hen menigmaal hetzelfde object, nl. 
Jezus als den Christus, den Gezon
dene van den Vader; beide worden 
^et voorwerpszinnen verbonden, in

houdende, dat Jezus de Christus, de 
Zoon des levenden Gods is; beide 
wisselen onderling en gaan in elkan
der over. 

Maar toch zijn er gegevens genoeg, 
die ons een duidelijk onderscheid tus 
schen gelooven en kennen aan de 
hand doen. Reeds daarom kunnen 
zij niet volkomen gelijk zijn, wijl zij 
meermalen naast elkander voorko
men. Wij hebben geloofd en bekend, 
zeggen de discipelen, dat Gij zijt de 
Christus, de Zoon des levenden Gods, 
Joh. 6 : 69. Soms gaat dan het ge
loof aan het kennen, 6 : 69, 10 :38, 
maar soms ook het kennen aan het 
gelooven vooraf, 17 : 8, I Joh. 4:16. 
Het gelooven gaat aan het kennen 
vooraf, wijl eerst de door het aanne
men van het evangelie verkregene 
vaste overtuiging, dat Jezus de Chris
tus is, den weg baant tot kennis van 

' zijn persoon. Maar omgekeerd moet 
op het kennen toch altijd weer het 
gelooven volgen, wijl de kennis van 
Jezus' persoon als den Gezondene van 
den Vader steeds de zekerheid be
vestigt aangaande het evangelie, dat 
van Hem getuigt. Er is hier weder-
keerige inwerking op elkander. Het 
geloof leidt tot kennis, maar de ken
nis bevestigt ook weer het geloof. 

In deze bedeeling kan dit ook niet 
anders. Het geloof is beide, een ze
ker weten en een vast vertrouwen ; 
het heeft het evangelie en daardoor 
den persoon van Christus tot object; 
het is, gelijk Calvijn het uitdrukte, 
altijd een omhelzen van Christus in 
het gewaad der Heilige Schrift. Wij 
kennen Christus hier op aarde niet 
anders dan uit en door zijn Woord ; 
elke andere weg, die ingeslagen wordt 
om tot kennis van Christus te komen, . 

2 is een dwaalweg, die ten verderve 
3 leidt. 

Maar daarom is gelooven en ken
nen dan ook niet één en hetzelfde. 

, Weliswaar kan ook van Christus 
gezegd worden, dat Hij geloof en hope 
had, en de Gereformeerden hebben 
dit terecht tegenover de Roomschen 
vastgehouden. WTant Hij was uit den 
hemel op aarde nedergedaald, en 
wandelde dus, evenals wij, naar zijne 
menschelijke natuur, niet in aanschou
wen maar in geloof. Maar toch is 
het opmerkelijk, dat Jezus wel dik
werf zegt, dat Hij den Vader kent, 
l : 29, 8 : 55 enz., maar nooit, dat 
Hij in Hem gelooft. De reden is deze, 
dat Christus als de eeniggeborene, 
alles wat^ Hij van den Vader wist, 
van den \' ader zelf gehoord en gezien 
had. Niemand heeft ooit God g.jzien ; 
de eeniggeboren Zoon, die in den 
schoot des Vaders is, die dus ook in 
den schoot des Vaders was, toen Hij 
rondwandelde op aarde, die heeft 
Hem ons verklaard. 

Maar met de geloovigen is dit an
ders. Zij hebben God niet gezien en 

| zien Hem hier op aarde niet. Zij 
wandelen door geloof, zijn gebonden 
aan het woord der apostelen en kun
nen alleen tot gemeenschap met den 
^ ader komen door de gemeenschap 
met de apostelen. Het geloof is dus 
de eenige vorm, waarin de kennis 
van God hier op aarde hun deel kan 
zijn ; de eenige weg en het eenige 
middel, dat de gemeenschap met God 
hun ontsluit. Alle kennis is hier op 
aarde geloofskennis. 

In den hemel echter gaat het ge
looven in aanschouwen over. Eu die 
aanschouwing is een andere weg tot 1 
kennis. De kennis blijft, maar zij 

Apeldoorn A - 23,80 Oldebroek . 7 03 
Vo°rst .. - 3,415 Hattem . 9 7 5  

' let hartelijken dank, en zeer dringende aanbeveling, 
Namens Leputaten voor Art. 19 D. K. O 

Pulten ojd Vetmee, 19 Maart 1900. ' Pe"»-
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le Roermond wordt de behoefte naar het zuivere 
üvangehe al meer en meer gevoeld. Van onder
scheiden zijden worden we gevraagd om daar toch 
den arbeid voort te zetten. En gaaine zouden we 
daaraan gehoor geven. Wanneer de belangstelling 
toeneemt en we fhnken steun mogen verwachten, dan 
kon op de a.s. Partic. Sy'n. tot uitbreiding van den 
arbeid te Roermond besloten worden. Sterkt dan 
onze handen, opdat veler begeerte te Roermond ver
vuld worde. 

Namens Deputaten, 
Raamsdonk, 19 Maart 1900. ^ VOIGT, Penningm. 
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.7 Maart 
Polgieteisingel 120. JJk. H. ÏWssk-

! wordt hier op aarde en boven in den 
hemel op verschillende wijze ver
kregen. Wel zegt de apostel Paulus, 
dat met profetieën en talen ook de 
kennis te niet gedaan zal worden. 
Maar hij verklaart dit zelf eenige 
verzen later door te zeggen: nu ken 
ik ten deele, maar alsdan zal ik ken
nen gelijk ik gekend ben. 

Do kennis is dus iets anders en 
iets meer dan het geloof. Het geloof 
is de weg tot de kennis en de kennis 
is de vrucht des geloofs. Het geloof 
sluit altijd in dien eigenaardigen vorm, 
w aarin hier op aarde de kennisse 
Gods alleen optreden kan; het duidt 
ook altijd den weg aan, waarin zij 
thans alleen door ons verkregen kan j 
worden. Maar de kennis laat dien 
voi ni in het midden en ziet af van 
den weg, om alleen onze aandacht 
te bepalen bij haar inhoud, bij het
geen, hetzij langs den weg des ge
loofs hetzij langs dien des aanschou-
wens, door ons aan kennis van den 
eenigen waarachtigen God verkregen 
kan worden. 

Hoezeer de kennis, op aarde door 
het geloof en in den hemel door de 
aanschonwing verkregen, uiteenloopt, 
zij hebben toch onderling zooveel 
gemeen, dat zij met denzelfden naam 
aangeduid kunnen worden. Met het 
geloof is dat niet het geval; dit houdt 
eenmaal op en gaat in aanschouwen 
over. Maar de keunis blijft, zij legt 
alleen het onvolmaakte, het ten 
deele'' af, om over te gaan in "het 1 
kennen, gelijk ik gekend ben. Het 1 
is er even mede gesteld, als met het 1 

eeuwige leven, dat hier op aarde 1 

leeds een aanvang neemt doch in j 
den hemel voltooid wordt. ^ 

Daarom kan van het geloof gezegd c 

i worden, dat het de weg en het mid-
del tot het leven is ; wie gelooft, heeft 

, het eeuwige leven. Maar het kennen 
3 is meer dan middel, het is een ele

ment, een bestanddeel van het 
} eeuwige leven. Het eeuwige leven 
t bestaat in kennis van den eenigen 

waarachtigen God en van Jezus Chris
tus, dien Hij gezonden heeft. 

Bavinck. 

CHRISTELIJKE VROOMHEID. 

In de wetenschap der Heilige Godge
leerdheid komt ook eene plaats toe aan 
de belangwekkende en toch zoo dikwerf 
verwaarloosde studie van de geschiedenis 
der Christelijke vroomheid. 

Deze, vei toont toch niet alleen een 
eigen karakter in onderscheiding van de 
vroomheid, welke ook in de Heidensche 
godsdiensten voorkomt-; maar zij treedt 
ook onder de Christenen onder allerlei 
vormen op en neemt de meest' ver
schillende gedaanten aan. 

Zij draagt een ander karakter bij de 
Roomschen en een ander bij de Protes
tanten ; zij verschilt bij de Latherschen 
en de Gereformeerden ; zij vertoont een 
onderscheiden type bij de verschillende 
kerken en richtingen, die in het Christen
dom zijn opgekomen. 

Hoe langer hoe meer wordt aan de 
I vele en velerlei typen van Christelijke 

vroomheid de aandacht der geschied
schrijvers gewijd. Gelijk de wereldge
schiedenis steeds grootere plaats inruimt 
aan volk en maatschappij, zoo breidt 
ook de keikgeschiedenis altijd meer tot 
de beschrijving van de gemeente en 
van hare vroomheid zich uit. 

In dit opzicht is de dissertatie be
langrijk, op welke de heer C. B. Hylkema. 
predikant van de Doopsgezinde gemeente 
te Zaandam, onlangs den graad van 
Doctor in de Godgeleerdheid verwierf. 

Zij draagt den titel van Reformateurs, 
bevat geschiedkundige studiën over dè 
godsdienstige bewegingen. uit de nadagen 
onzer gouden eeuw en zag bij de heeren 



Ijeenk Willink en Zoon te Haarlem 
het licht. 

De geachte Schrijver had het voor
nemen opgevat, om den sluier van ge
heimzinnigheid, die over de bekeering 
van den bekenden etser en dichter Jan 
Luyken ligt uitgespreid, zooveel mogelijk 
op te lichten, maar zag zich daardoor 
genoodzaakt, om eene breede voorstudie 
te maken van de godsdienstige omgeving,, 
waarin deze plaats had. 

Van deze voorstudie gaf hij het eerste 
stuk in het licht. En daarin leidt de 
Schrijver ons binnen in de kringen dier 
geestelijke opwekking, welke omstreeks 
het midden der zeventiende eeuw huiten 
de kerk om in ons vaderland plaats 
greep. 

Het is een merkwaardig stuk gods
dienstig leven, dat, ofschoon ten deele 
door de werken van Van Slee over de 
Collegianten te Rijnsburg en van Meinsma 
over Spinoza en zijn kring bekend, door 
Dr. Hylkema toch breeder en meer in 
samenhang voor onze öogen opgevoerd 
wordt. 

Onder de Doopsgezinden en Remon
stranten kwam de vrije profetie op; 
Kwakers brachten vanuit Engeland het 
evangelie van het inwendig licht; de 
wijsbegeerte van Spinoza vond in vrome 
kringen ingang; Labadie liet de roep
stem tot afscheiding uitgaan. En al 
deze oorzaken riepen hier te lande een 
type van Christelijke vroomheid in het 
leven, die bij alle nuanceering toch altijd 
eenige grondtrekken gemeen had, en bij 
alle afkeurenswaardige overdrijvingen en 
uitspattingen toch telkens opnieuw de 
aandacht boeit en de belangstelling wekt. 

Dr. Hylkema laat ons eerst op aan
schouwelijke wijze de kringen en per
sonen zien, bij wie de nieuwe godsdien
stige denkbeelden ingang vonden en 
beschrijft dan in een tweetal hoofdstuk
ken, getiteld : lagen Babel en het Beest, 
de oppositie, welke door hen allen ge
meenschappelijk tegen kerk en staat 
werd gevoerd. 

Meer geeft dit eerste stuk niet, hoewel 
het toch 227 bladzijden groot is. Het 
tweede stuk zal dit eerste, negatieve, 
deel aanvullen met de beschrijving van 
wat elk dier kringen en personen positief 
in de plaats wilde stellen van het naar 
hunne meening verbasterde officiëele 
Christendom. 

Van harte zij den geachten Schrijver 
toegewenscht, dat hij zijne belofte spoedig 
in vervulling kunne doen gaan, om het 
tweede deel het licht te doen zien. 

Maar reeds het eerste deel doet op zich
zelf en door het naschrift bi. 223-227, 
dat de hoofdgedachten van het tweede 
stuk kortelijk aanduidt, gegevens genoeg 
aan de hand, om ons een vrij juist 
beeld van de Christelijke vroomheid te 
vormen, dat in die kringen vertoond 
werd. 

Immers was het niet iets volstrekt 
nieuws, maar eene, zij het ook gewijzigde, 
reproductie van dat type van vroomheid, 
dat telkens binnen en buiten de Christe
lijke kerken zich heeft voorgedaan. 

Elk Christen moet met twee factoren 
rekenen, met schepping en herschepping, 
natuur en genade, aardsch en hemelsch 
beroep enz. ; en alnaargelang hij deze 
in verschillende verhouding tot elkander 
plaatst, neemt zijn godsdienstig leven 
een ander karakter aan. De relatie, 
waarin de mensch staat tot God, be-
paalt die tot alle dingen. 

Wie het door God gelegde verband 
van natuur en genade verbreekt, komt 
ertoe, om gene aan deze, of deze aan 
gene op te offeren. Socinianisme en 
Anabaptisme, Rationalisme en Mysticisme 
zijn dan de zijwegen, waarin de Christen 
afdwaalt. 

De kringen, in welke Dr. Hylkema 
ons binnenleidt, begaan allen de gemeen
schappelijke fout, dat zij natuur en ge
nade in een onverzoenlijke tegenstelling 
plaatsen en gene, onder den schijn van 
de genade te eeren, onderdrukken en 
dooden. Zij zijn daardoor verwant aan ; 
de Wederdoopers in de dagen der Her
vorming, aan vele der sekten in de 
middeleeuwen, aan de monnikenorden j 
in de Roomsche kerk, ja aan het abstract- ] 
supranatureele beginsel van Rome zelf. • 

Daardoor verklaart zich de bij allen j 
voorkomende verwerping van kerk en c 
staat, ambt en sacrament, eed en oorlog j 
en zoovele andere dingen meer. De 
een is meer consequent dan de ander. 1 
Maar allen gaan van dezelfde grondge- c 
dachte uit en zijn in dezelfde tegen- { 
stelling bevangen. ^ 

Vandaar ook de in deze kringen zoo 1 
dikwerf voorkomende dweepzucht, geest- z 
drijverij, extase en visioenen. Het a 
-Goddelijke moet onmiddellijk zijn; het l 
kan zich niet door middel van natuur e 
en Schrift openbaren. En wat onmid- \ 
delliik in de ziel valt, dat bewijst daarin \ 
vanzelf zijn Goddelijken oorsprong. 

Ook daarvan deelt Dr. Hylkema ons s 
enkele staaltjes-mede. r 

Den 3en September 1677 waren in ii 
een huis te Rotterdam een twaalftal a 
zusters en broeders bijeen. Het middel- e 
punt van aller aandacht was eene 25- s 
jarige jongedochter, over wie eene ver- r 
rukking van zinnen kwam en die in z 
zoodanige opwinding werd gebracht, dat 

2 twee der broeders haar niet dan met 
groote moeite op een stoel konden doen 
neerzitten. Zelfs werd zij op onbegrij-
pelijke wijze met stoel en al van den 

y grond omhoog geheven, hetgeen aan 
3! een boozen geest werd toegeschreven 
{ (bl. 16). 
r Een zekere Quirinus Kuhkrann zeide 
3 in 1673 te Leiden zijne studie vaarwel 
• en liet zijne aanstaande promotie als 

eene wereldsche eer varen. Hij gaf vele 
3 profetische geschriften in het licht en 
3 werd in 1689 in Rusland levend ver-
r brand, wijl hij zich Gods Zoon noemde 
s (bl. 45). 
} Nog ergerlijker is bet geval van James 
3 Naylor, die door zijne vriendinnen toe

gesproken wérd als de Eeuwige Zoon 
. der gerechtigheid, de Vredevorst, de 
3 eeniggeboren Zoon Gods enz. Toen hij 
3 na eene korte gevangenschap losgelaten 
x werd, hield hij te Bristol zijn intocht, 
r op een paard gezeten, door enkele 
! vrienden en vriendinnen voorafgegaan 
1 en gevolgd, die zongen: heilig, heilig, 

heilig is de Heer der heirscharen (bl. 51.) 
Zoo ver kan godsdienstige dweepzucht 

; gaan. 
t Deze en andere voorvallen, waarvan 
; de geschiedenis verhaalt, zijn belangrijk, 
> zoowel op zichzelf als in den tegen-

woordigen tijd, ook om soortgelijke ge-
I beurtenissen juist te beoordeelen. 
, Aan Dr. Hylkema brengen wij gaarne 
; dank voor zijn leerrijk boek. Alleen 
i veroorloven wij ons de opmerking, dat 

de naam van Reformateurs weinig past 
voor menschen, die wel wisten &f te 
breken maar niet konden opbouwen. 
Ook al spraken zij zeiven veel van refor
matie, die inderdaad in hun tijd in veel 
opzichten noodzakelijk was, toch waren 
zij daarom nog geen Reformateurs in 
eigenlijken zin. Want zij waren tolken 
van beginselen, welke reeds meermalen 
in de geschiedenis gebleken waren, bij 
hunne toepassing ontbindend in te wer
ken op kerk en staat en maatschappij. 

— c — 

RECENSIES. 

Een bekend Uitgever zond dezei dagen 
aan de redactiën der Christelijke bladen 
eene circulaire toe, waarin hij met alle 
bescheidenheid haar wijst op een mis
stand, die bij de aankondiging van boek
werken hoe langer hoe meer insluipt. 

Het is hem n. 1. gebleken, dat vele 
boekbeoordeelingen niets anders zijn dan 
passe-partout(s), die bij de recensie van elk 
werk gebruikt kunnen worden en daarom 
noch auteur noch uitgever baten, noch 
ook het publiek van voorlichting dienen. 

Soms is het zelfs voorgekomen, dat 
een recensent het boek, dat hij aanbeval, 
in het geheel niet las of inzag, al nam 
hij ook den schijn aan, het van het begin 
tot het einde te hebben doorgelezen. 

De bedoelde Uitgever wekt om die 
reden alle redacties op, om a<m deze 
misstanden een einde te helpen maken 
en verzoekt haar dringend, om, al stelt 
hij eene aanbeveling van zijne uitgaven 
ook op hoogen prijs, hem toch algemeen
heden, niets zeggende of geheel foutieve 
recensies te sparen. 

Aan dezen heer Uitgever komt een 
woord van dank ervoor toe, dat hij in alle 
bescheidenheid, maar toch ook met vrij
moedigheid, op deze misstanden in ons 
persleven de aandacht heeft gevestigd. 

Er zijn omstandigheden, die dit euvel 
verklaren en verzachten. Het leven is 
tegenwoordig zoo gejaagd, dat men niet 
alles, wat ter aankondiging toegezonden 
wordt, in rustige gemoedsstemming lezen 
en beoordeelen kan. Wijl men zichzelf 
den tijd niet gunt, om tot een zelf
standig oordeel te komen, gaat men 
dan in goed vertrouwen op den naam 
van Schrijver of Uitgever of ook van 
beoordeelaars in andere bladen af en 
schrijft eene recensie, die niets zegt 
en niets dan algemeenheden bevat. 

Er komt nog bij, dat een recensent 
lang niet van alles verstand heeft en 
alles beoordeelen kan, en ook indien 
hij een eenigszins zelfstandig oorde,el 
velt, al spoedig gevaar loopt, om allerlei 
gevoeligheden te kwetsen. In ons kleine j 
land en in den nog veel kleiner kring 
van geloovige Christenen is er allerlei 
persoonlijke relatie, die eene onbevangen, 
objectieve beoordeeling zoo niet ontno- , 
gelijk, dan toch hoogst moeilijk maakt. ' 

En het publiek, dat overigens om C 

recensiën zich veel minder 'bekommert c 

dan men vermoedt, is in geval van 
eene ongunstige beoordeeling licht 
geneigd, om aan kwade trouw of persoon
lijke antipathie te denken, of ook er ( 
zich in te verlustigen, dat de een of de 1 
ander er weder eens „op gehad'' heeft. I 
Want hanengevechten vinden altijd % 
een plekje, in de menschelijke natuur, t 
waar zij in den smaak vallen en met 
welgevallen worden aangestaard. 

Dit alles moge echter tot veront
schuldiging strekken; het neemt den 
misstand en het euvel niet weg, welke 
in de recensies van onze pers worden 
aangetroffen. Het is goed, dat er eens 
een Recensent der Recensenten is opge
staan, die tegen de onwaarheid in deze 
rubriek van de Christelijke pers zijn 
zacht en bescheiden protest laat hooren. 

En ook voor andere rubrieken kan 

;t ! deze vermaning haar dienst doen. Zelf-
n standigheid, karakter, waarheidsliefde 
j- zijn onmisbare vereischten in dengene, 
n die aan den arbeid voor de pers zich 
n wijdt. Want de pers heeft geen min-
n dere roeping dan deze, om streng en 

onpartijdig de waarheid te dienen, 
e Ook voor haar geldt de spreuk : 
d „amicus Plato, magis amica veritas.'' 
s De waarheid moet haar liever zijn dan 
e haar beste vriend, 
n „ 
f' DE. ADOLPH ZAHN. e 

In den voormiddag van den 27 Febr. 
s j.1. overleed te Stuttgart in den ouder-

dom van 65 jaren de ook hier te lande 
tl met eere bekende Dr. Adolph Johannes 
e Cleophas Zahn. En in den avond van 
y dienzelfden dag ontsliep zijne gade. 
n Paulina von der Heydt, dochter van 
•ly den bekenden Daniël v„n der Heydt 
e te Elberfeld, die door Dr. Zahn steeds 
a de schat van zijn leven weid genoemd. 
;; Dr. Zahn, zoon van den predikant 
) Adolph Zahn, werd den 28 Sept. 1834 
t te Mützenow bij Stolpe in Achter-Pom-

meren geboren. Nadat hij in Neustettin 
! het gymnasium had bezocht, werd hij 

'n 1&53 student in de theologie te 
Halle, en leerde daar Prof. Johannes 

. Wichelhaus>. een leerling van Kohl-
brügge, kennen, door wien hij voor de 

3 Gereformeerde belijdenis gewonnen werd. 
! In 1859 werd hij te Halle predikant 
t en bleef daar werkzaam tot het jaar 
t 1876. Toen volgde hij K jhlbrügge, die 
> in 1875 gestorven was, in diens gemeente 
. te Elberfeld op. Maar de bittere e-rva-
. ringen, weke hij daar opdeed, brachten 
[ hem reeds in I80O tot het besluit, om 
! zijn ambt neer te leggen en metterwoon 
i zich in Stuttgart te vestigen. Hoewel 
1 zijne gezondheid geknakt en zijne kracht 
. gebroken was, liet hij zich in 1881 

toch vinden, om de kleine gemeente 
aldaar eenmaal in de veertien dagen 
met de prediking des Woords te dienen. 
Ook deze geringe arbeid viel hem nog 
zwaar. Maar hij bleef hem vervullen tot 
het vorige jaar toe. En thans is hij 
na een leven van lijden en strijden 
ingegaan in de vreugde zijns Heeren. 

Dr. Zahn had zijne eigenaardigheden 
en eenzijdigheden. Door zijne wijze van 
optreden heeft hij dikwerf ook oprechte 
vrienden van zich vervreemd. De kracht 
zijner argumenten was niet altijd evenredig 
aan de stoutheid zijner beweringen. Zijn 
standpunt was te absoluut, dan dat hij 
het betrekkelijk recht van andere rich
tingen erkennen kon. Hij wist van geen 
geven en nemen, van geen schikken of 
plooien. Alles of niets, was zijne leuze. 

Maar toch mag hem de eer niet 
wórden onthouden, dat hij in een tijd 
van algemeenen afval met onbezweken 
moed en bewonderenswaardige volhar
ding voor de Gereformeerde belijdenis 
heeft pal gestaan. Inzonderheid twee 
waarheden waren het, waartoe hij 
telkens terugkeerde, die hij niet moede 
werd te verdedigen, wier belang hij 
aanprees tijdig en ontijdig. Het waren 
de autoriteit van Gods Woord en de 
souvereiniteit van zijne genade. 

Zijne geschriften, waarvan er vele 
(zooals: Calvins Urteile über Luther 
1883; Abriss einer Geschichte der evang. 
Kirche auf dem europ. Festlande im 
19 Jahrh. 1888; Das Deuteronomium, 
eine Schutzschrift wider modern-kri-
tisches Unwesen 1890. Wanderumgen 
durch Schrift und Geschichte 1891 enz.) 
ook hier te lahde bekend zijn, leggen 
van deze zijne trouw aan de Gerefor
meerde belijdenis de schoonste getuigenis j 
af. 

Er ligt iets tragisch in het leven van ' 
dezen eenzamen strijder. De vruchten 

I van zijn arbeid hebben naar mensche- 1 

lijke berekening niet beantwoord r,an ( 

de groote gaven, de rijke kennis, de ( 

oprechte godsvrucht, de mannelijke ' 
kracht, welke aan dezen trouwen C 

getuige geschonken waren. 
Maar toch zal ook zijn arbeid blijken, ] 

niet ij del geweest te zyn in den Heere! 
Met de namen van Kohlbrügge, Wichel- S 

haus, Krummacher,. Südhoff, Thelemann, 
Cuno e. a. zal ook de zijne bij de Gere- B 

formeerden in en buiten Duitschland in ' 
dankbare herinnering blijven. 

Calvinümus und heroismus ist dasselbe, c 

heeft Dr. Zahn eenmaal gezegd. En l 
dat heeft hij zelf in zijn leven met 
daden getoond. ^ 

APPELTERN. J? 
In de Maart-aflevering van Bethesda, I 

Geref. Maandblad voor den arbeid der li 
barmhartigheid, schrijft Dr. J. H. van g 
Dale, Geneesheer-Directeur van „ Veld- w 
wijk," over het drama te Appeltern g 
het volgende : ti 

//Wij meenen als oudste' geneesheer in ^ 
dienst der Verseniging tot Christelijke h 
verzorging van krankzinnigen en zenuw
lijders in Nederland bevoegd te zijn in G 
deze zaak een deskundig oordeel uit te R 
spreken. En dan aarzelen wij niet om 
op grond van eigen onderzoek te ver- Q 
klaren, dat de personen die wij in bet 
Rij [«krankzinnigengesticht te Medemblik 
hebben onderzocht, a'daar volkomen op 
hun plaat9 zijn en dat aan het staatstoe-
zicht op de krankzinnigen en krankzin- te 
nigengestichten alle buide toekomt voor de sc 

f- wijze, waarop het in dezen is opgetreden, 
e //Ook naar onze vaste overtuiging werd 

de moord gepleegd door een lijder aan 
krankzinnigheid, die voor dit feit evenmin 

)_ toerekeubaar mag worden geacht als de 
j, typhuspatiënt, die in ijlende koorts zich 

uit de bovenverdieping te pletter werpt en 
aldus zelfmoord pleegt. Geen schuldige 

• werd door het staatstoezicht aan de 
wrekende gerechtigheid onttrokken, maar 

n een ongelukkigen lijder werd doelmatige 
verpleging verschaft." 

Be Bazuin onthield zich tot dusver 
van een uitspraak ovei het gebeurde te 
Appeltern, wijl eene juiste beoordteling 
zonder persoonlijk en deskundig onder
zoek hoogst moeilijk, zoo niet onmoge
lijk is. 

Des te meer waarde hecht zij daarom 
aan het oordeel van Dr. van Dale, die 
de betrokken personen in het Rijks-

a krankzinnigengesticht te Medemblik zelf 
onderzocht en daardoor tot d^ over
tuiging kwam, dat de moord gepleegd 
werd door een lijder aan krankzinnig-

^ heid. 
Trouwens deed reeds het verslag van 

het gebeurde te Appeltern. althans zoo-
1 als het in het Handelsblad te lezen 
J stond, vermoeden, dat er aan een op-

zettelijken, tevoren beraamden moord 
3 hier niet te denken viel. 

Toch is daarmede niet- alles gezegd. 
De geschiedenis verhaalt ons vele ge-

• vallen, die aan het gebeurde te Appel-
tern verwant zijn en die nog lang niet 
voldoende onderzocht of bevredigend 

; verklaard zijn. 
De moeilijkheid bij al deze droeve 

gebeurtenissen is daarin gelegen, dat de 
1 grenzen tusschen geestdrijverij (fanatisme, 

enthusiasme enz.) en krankzinnigheid 
schier voor geen aanwijzing vatbaar 
zijn. 

BAVINCK. 

I»S IIKLl» UKK IIUL1>E. 

„Ik heb bcilpe besteld bij eenen held.' 
Ps 89 : 20b. 

(Vervolg.) 

Hebt gij behoefte aan die hulp ? 
Behoefte hebt gij er zeker aan, want 

gij behoort van nature tot de wereld, 
die van God afviel, en onder schuld en 
heerschappij der zonde ligt, maar beseft 
ge die behoefte, spreekt ze luide en 
ernstig in uw binnenste ? 

Ach, velen zijn zich hun droeven 
toestand onbewust. Zij zijn ellendig 
en weten zelf niet, dat en allerminst 
hoe ellendig zy zijn. 

Zoekt gij die hulpe ? 
Bij velen is er wel eene zekere over

tuiging, dat Christus de eenige Red
der en Zaligmaker is, maar zij rusten 
in die wetenschap, zonder dat hun hart 
leerde onderhandelen met Hem. Be
lijders van Christus zijn nog geen 
geredden door Hem. Op het geloof, op 
de werkzaamheid des geloof's komt het 
aan. De mensch moet geen hulp bij 
menschen zoeken, 's Menschen hulp 
is ijdelheid. Zocht Israël hulp in , 

het moest uit den mond zijns 
Gods 'hooren: »Egypte zal ijdellijk en 
te vergeefs helpen." Zoo min uit eene ; 

ledige fontein water geschept, of van 
een slappen boog een pijl geschoten, of ' 
door eene verdorde hand een last ge- ' 
dragen kan worden, zoo min kan de 
mensch des menschen »sterke toevlucht'' 
zijn. , 

Geen hulp mag gezocht in door God 
verboden wegen. Dit is hulp bij Satan ' 
zoeken. Zal een duif bij een roofvogel ' 
schuilen ? Een dier van het woud zijn 
toevlucht zoeken in het hol van tijger 1 

of leeuw ? 1 

Aangenomen, dat in die wegen tij- f 

delijke hulpe wordt verkregen, zij zou ^ 
een oordeel des Heeren zijn En 't is 1 
de hulp van een dief, die ergens ko- \ 
per besteedt, maar den handelaar zilver t 
ontsteelt. Hoe slecht verging het Saul, £ 
die tot de tooveresse te Endor ging. e 

En koning Ahazia, die den God van 1 

Ekron eerde, en hooren moest, dat hij j 
sterven zou. 

De duivel, de booze geest, is listig t 

als de slang, sterk als de leeuw. Ge- n 
zworen vijand van God en der men- t< 
schen, is het hem niet genoeg de 0 
menschheid van haar God te hebben 
vervreemd, en in allerlei ellende te z 

hebben gedompeld, maar hij verzet zich !' 
tegen het gaan naar den Held, bij ^ 
Wien de God des ontfermens hulpe ' 
heeft besteld. Hij is de tegenstander. g 

Hij stond de komst van Christus tegen, g 
En waar hij diens komst niet verijde- sc 
len, noch diens voet op de baan der-
gehoorzaamheid en des lijdens kon doen ^ 
wankelen, daar staat hij de verkondi- S' 
ging van het Evangelie der verlossing st 

tegen met alle macht, en zoekt af-
keerig te doen blijven van den weg der 
hulpe, die dat Evangelie ons wijst. 

Hij is de lasteraar. Hij belastert 0i 
God bij ons, en hij belastert den ge- 't 
loovige bij God. <li 

Hij loert op het verderf des zondaars, kc 
Gelijk een jager het wild naspeurt, de le 

wolf den schaapsstal bewaakt, de vijan-
dige spion rondom de muren der ves- e!' 
ting sluipt, de krokodil in het riet ligt 
te loeren, zoo aast de Satan op 's men-
schen ziel. Als een hyena bespringt m. 

hij zijn prooi, en als een struikroover, 
n | die belust is op roof en op bloed, over-
n j valt hij den onwetende, uit hinderla-
Ie gen, die hij koos. 
h | Hij is de bedrieger, die, waar hij als 
n redder optreedt, verderft, en waar hij 
;e als geneesmeester zich voordoet, doodt. 
e Bij God in Christus alleen is uit-
'r komst voor den zondaar, redding voor 
:e den Christen. Hij kan, wil en zal 

helpen, wie hulpe bij Hem zoekt. 
>r Vindt gij die hulpe ? 
e Van de herders in Bethlehem's vel-
g den lezen wij : »Zij vonden het kindeke 

in de kribbe." De Held der liulpe, 
;- lag eens als kindeke, hulpbehoevend in 

een schapen-voederbak. Dit behoorde tot 
1 het verlossingswerk. Zalig was het voor 
e die herders, naar de aanwijzing des en

gels het kindeke te vinden. Zalig is het 
f den zondaar, zoo dikwerf hij Jezus vindt. 

Dit geschiedt door het geloof. »Die 
1 Mij vindt'' zegt de Heiland, »vindthet 

leven, en trekt een welgevallen van 
den Heere." Wordt deze weldaad ver-

1 kregen, dan wordt door de verlichting 
- des Heiligen Geestes Gods Zoon in ons 
1 hart geopenbaard. Nu ontdekken wij 

niet alleen, wat Hy is voor de zijnen 
1 in het algemeen, maar ook voor ons 

in het bijzonder; zoo bekwaam tot 
zijne ambten, zoo getrouw in het ver
vullen, zoo algenoegzaam, zoo volmaakt, 

• zoo heerlijk! En terwijl woorden ons 
' ontbreken, om uit te spreken, wat wij 

in Hem zien, en wat Hij voor ons is, 
wordt ons hart vervuld met eene 

' vreugde en eenen vrede, die alle ver-
! stand te boven gaan, en vallen wij aan

biddend voor Hem neêr. 
Zalige ure, waarin wij omkomen met 

onszelf, en met al wat schepsel is, het 
gebed des gansch ontblooten bidders 
stamelen, oog 'ontvangen voor dien 
weg, waarin genade en recht gelijkelijk 
verheerlijkt worden, in den Christus 
Gods gave zien, ons in zijn reddende 
armen laten vallen, en in die armen 
rustende in Gods Vaderhart mogen 
lezen. 

(Slot volgt.) 
NOTTEN. 

Politieke Beschouwingen. 
Nog altijd werken in Zuid-Afrika de ge

volgen van den stouteu marsch van Roberts 
en French naar Bloemfontein, gepaard met 
de gevangenneming van Cronjé en zijn leger, 
door. Maar in dien zin, dat bel nadeel 
bijna uitsluitend aan de zijde van de Burgers 
is, vooral in 't Zuiden van den Vrijstaat. De 
drie korpsen der Burgers, die daar aan de 
Oranjerivier hebben gevochten — schijnen 
voor een deel te verloopen en, mocht men 
der Engelschen berichten gelooven, waarlijk 
bij hoopen tot over de 2000 hunne wapenen in 
zouden leveren, terwijl men in de dorpen daar 
bijna algemeen voor onderwerping pleit en 
wroet. Te verklaren is dit zeker. De stoute 
brutaliteit waarmede Roberts ook tegen hen 
optreedt, met den eisch van onvoorwaardelijke 
belofte van absoluut zich te onthouden van 
eenigen steun aan of van relatie met hunne strij
dende medeburgers of — verbeurdverklaring 
van alles — is ongehoord, 't Zijn geen op
standelingen, maar een in wettigen oorlog 
zich verdedigend volk, en dat wèl tegen een 
met roo'dreigende Engelsche Regeering 1 
Zóó deden ten minste de Duitschers in 70/1 
tegen de niets sparende JVawctireurs nog 
niet. Is dat dan het resultaat van uwe 
hoog geloofde beschaving, o Christelijk 
Euroop, of de vergifte vrucht van uw steunen 
op eigen kracht en deugd los van God en zijn 
Woord ? Uit uwen kringen toch komt dit 
misdrijf voort; door u wordt het met een 
ijzingwekkende stilte vernomen ! . . . . 

Neen, verteerd door baatzuchtige politiek en 
valscbheid onderling zijt gij, Christelijke Regee
ringen, niet eens meer in staat tegen dergelijk 
geweldig onrecht zelfs maar te protesteeren. 

Daar is van beteekenende tusschenkomst 
van eenige groote Mogendheid, althans voors
hands, niets te wachten; de zoetsappige 
verklaring van den President der Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika beeft, het duidelijk 
geleerd. Slechts pour acquit de conscience 
en om binnenlandscbe partij-verhouding deed 
men iets, maar zonder ernst en kracht. Zoo 
maken de Regeeringen zich rijp voor ont
binding en oordeel. Maar, om tot den Vrij
staat terug te keeren, of de resteerende 
troepen van de Oranjerivier zich zullen kun
nen redden, naar 't hoofdleger der Burgers 
ten Noorden van Bloemfontein — is zeer 
onzeker. Een deel poogt het nog. 

Er zijn ook daar fouten begaan van hunne 
zijde, als bv. het niet waakzaam zijn; bij en 
het niet tijdig laten springen van de brug 
bij Bethulië. Dit wreekt zich nu sterk en het 
handig maneuvreeren van Roberts cavallerie 
zoo Zuid- als Oostwaarts maakt het hun 
geducht moeilijk langs zijn zijden heen te 
glijden, ten zij misschien langs of' over Ba-
soeto-land's grenzen. 

Laat ons het goede hopen en bidden. 
Want de toestanden zijn uiterst gevaarlijk 
geworden, wijl vooral bij het deel der V rij -
staters, dat in het Zuiden woont, de moede
loosheid eensklaps groot is geworden en de 
ontbinding, mede door weinig besliste vader
landsliefde versterkt, sterk doorwerkt. Zal 
dit nu ook ontmoediging in 't Noorden en 
onder de Transvalers bewerken ? Wij hopen 
't niet. Nu toch zou o.i. zulk. een ontmoe
diging tot niets anders strekken dan tot vol
komen zegevieren van der Engelschen wil
lekeur. Maar vecht men door en ten bloede, 
dan is er bij een volhardend verzet, strijden 
en lijden nog eenige kans om tot een beter 
einde dan tot volkomen vernietiging van de 
vrijheid en zelfstandigheid der Republieken 
te komen. Geve God daartoe verhoogden 
moed en sterkte. Zijn's is de overwinning 1 



Voorloopig zullen wij dan ook weinig ande 
°oren dan van opgeblazen Engelsche berichte 

oyer onderwerping, van enkele kleine gevecl 
en van troepjes Burgers, die zich ten Noorde 

van Bloemfontein zoeken te vereeniginge 
met bet hoofdleger — en van strijd aan tl 

estgrens, Noord en Zuid van Mafekiti; 
r  .ft 110g altijd door de Burgers belegerd i 
y' tslappelijk. Joubert is sinds enkei 

agen bij bet hoofdleger en zal zich aanvat 
oj: Wel in 't daartoe geëigende terrein b 

boven Winburg, ingraven op en tussehe 
erg-kopjes, evenals in 't Noorden van Nat; 

even boven Badysmith door Botha is ge 
chied. Zoo is men sterk en kan men oude 

den zegen Gods met weinig mannen vee 
oen. Want, dat het leger ook van d 
ransvalers gedund is moet men aannemen 

u c ' 'e jongste mail-couramen kwamen be 
lichten voor, dat ook daar, zij 't niet onde 

e echte boeren, nog halven zijn, die liefs 
ü]et vechten. Bovendien : er waren ook hee 
Wat fransvalers bij Cronjé en bij de Oranje 
rivier-korpsen, 't Is de vraag of de laatstei 
zich er door zullen kunnen redden. 

Volgens vertrouwd bericht „verwacht mei 
te Londen van de zijde dier Parlementsleden 
die de anexatie-plannen betreffende Trans
vaal en "Vrijstaat afkeuren, een interpellatie 
aan de Begeering. Reeds wordt iu staat
kundige kringen verzekerd, dat de Begeering 
op de stelligste wijze haar antwoord aan de 
beide presidenten zal bevestigen, onder bij
voeging dat zij zich voorstelt de .Republieken 
voorloopig onder een militair bestuur te 
plaatsen, iu deu trant van hetgeeu Noord-
Amerika aan de Zuidelijke staten heeft op
gelegd, toen deze in den grooten oorlug 
tusschen Noord en Zuid overwonnen waren." 

Maar dit waren onderdanen. Doch zóó 
wil Bugeland nu eenmaal ook reeds de 
Koeren beschouwen ! 

l-'it een door het lersche parlementslid 
n te Thurslow gehouden rede, deelt 

men mede, dat hij zich over de kouist der 
^onmgm in Ierland aldus uitliet: „Niemand 
i'i eiland zou willen, dat de Koningin be-
ee ïgd wordt, maar geen echte Ier zal voor 
d^^Ti"00 ' Va" een gouvernement van on-

'u luo in 't stof buigen. De Kouingiu 
beter ^'ens '3l ,en de Ieren te winnen, zij deed 
nationsiLt sor  te blijven. Alle lersche 
schilliói, ST' moete" dit bezoek met ouver-
Mayor va'u E? mi"ac.htl ,1.8 bejegenen." Be 
termpn \ * w ! ei lc^ beeft dan ook in krasse 
komst 'f 1'nsche besluit, om naar een wel-
bp^ni "a ,s  aau le  bieden, gecritiseerd. „Hij 
beschouwd6 het vorstelijk bezoek als voorl

ende uit lage huichelarij om van het 
bedeler " ^ 6611 u ' tmS vau loyaUy af te 

Eu toch ook een en ander zal den Bur
gers m Z. A. niets baten ; strijden alleeu 
Kan redding geven ! 
. In Frankrijk schijnt er een keer te komen 
Ui het streven naar amnestie in de zaken 
die met Breyfus samenhangen. 

Het schijnt dat de redevoeringen van Zola, 
Beinach en vooral van kolonel Picquart, de 
vorige week gehouden voor de Senaatscommis
sie, die het beruchte amnestie-ontwerp in on
derzoek heeft, diepen indruk gemaakt hebben. 

Hierdoor zijn de meeste Bden, die eigen-
te nem' S 1,681016,1 baddeu het ontwerp aan 
saat r?' T twailkel«i gebracht. Het 

"SSüSŜ r RS# 
te zien 6 1 rec ' l ters  in  't aangezicht 

wat^dopt' 61 t l l 'i daniS verlegen mede. En 
doet men \ 1®e" beteuterd is ? Dan 
wil rlnt " le  a '3 men niet zeggen 
stelt 'rr meu.niet  vyeet hoe te handelen, dan 
er tne iU1i t -  Yandaar dat de commissie 
een ,over ' le l t  om aan de Begeering te vra-

' f l  e  zaak nader met haar te overleggen 
leeft' °°^ lent°onstelling. En wie dan 
leett, wie dan zorgt ! 

over ?nze tweede Kamer wordt het debat I 
vernli w eerP l lcht  voortgezet, nu over het 
Was m «berhalingsondervvijs." Van rechts 
lihpr i 6n .er  beslist tegen, en zelfs enkele 
wilip '  C 'e ^eaifort weifelen. Anderen 
vrij U 6 r6Sel i"g ervan zooveel mogelijk 
Wopnoü aaU de gemeenteraden overlaten. 
tina tnt'"1? T6!'d teu slotte art. 35, verplich-
49 teeen '?^ la  "Ssonderwijs, verworpen met 

gen stemmen. 
NOOKDTZIJ. 

l c "  u i t  I t o s a r i » .  

ezer dagen ontving ik bericht dat de 
gezonden boeken • Jenonc> üat  t le  

deelingen — i 216 °1Ue vroe£?ere mede-
111 öriderstflandëngh!-e/rd8 Zij" ontvanSen-
te R i spreken de broederen 

verzA lnmf dan 'sbaarheid uit. Op 

geplaatst "oTV ^ b"ef  in ziJn gel ,eel  

aanvr-, ° andere bladen, die de 
j. en de giften hebben vermeld, I 
^ V61! f lezen over te nemen, 

ijven Wij die gemeente in biddende 
gedenken 1 

Kampen 2I \r LINDEBOOM. I 
-f ' ' Maart 1900. i 

ROSARIO, 9 Februari 1900. 
-/v. O. 

Be kerkeraad der Holl PI o 
te Bosario de Sta Fë, Ren A ^6r ' Stm ' 
het niet nalaten vóór L ArSe" t l"a. kan 
die hem met ziinen 1 gr00te guils t ' 
beuezen is bi dezen i *" üs ' A ' Struis  

te betuigen voor W " °Precl l tei1 dank É 

door Prof L Livu!^6" gezor)den werd ^ 

teiWienste voor haren Lee™arde gemee!l te ' t  

niemand betei-'a,l/!, 0^" °Pges)? ten ligt, weet 8 

aan gehad heeft 'v„ egfne ' dle er behoefte z 

Gods Woord. de verkondiging van h 

te ()sch^ve tn,al  ddaarPwe°nient de^/00 ' h°°fd k 

allen weten, geven wij iangs dezen Te' 
uiting aan onze hartelijke blijdschap W8 

«u de keurige Ston.BS j 

rs |  verklaiing van Patrik, Polus en Wels, die v; 
m Klinkenberg, Brakels Bedelijke Godsdiens 
i- de werken van Erskine, ja kortom alles w 
n we ontvingen, 't is goud. — We weten nie 
ii hoe we naast God in woorden onzen dar 
e moeten uiten aan al de geopende harten, 
r, Vooral onzen oprechten dank aan Pre 
s, Bindeboom voor hetgeen ZEerw. deed e 
e de moeite, die ZEerw. zich troostte voor c 
[. verzameling en afzending, 
ij God de Heere vergoede het allen in ruirr 
n mate en zij verder met zijn Zion hier e 
[1 elders en overal. 

üat onze Leeraar veel daaruit moge putte 
r tot zaligheid voor zijne en onzer aller zielei 
1 den Drieëenigeu Verbonds-God tot eere e 
e tot welzijn en opbouw zijner gemeente, di 

ook hier als een andere braambosch stat 
te branden en verkeert als Israël in Egypte 

r De kerkeraad bidt allen des Heereu zege 
t toe en zij ons hier eu de gemeente in on 
1 Nederland een Helper. 

Namens den Kerketaüd, 
i Uw dankbare Broeders in Christus, 

A. STKUIS, Leeraar. 
I J. HOOGSÏRA. 

J. v. HAGE. 

le Pak-Kung, iu China, had verledei 
najaar een botsing plaats tusschen d< 
Boomsche en Protestautsche Christenen. Di 
zendeling Zalm van het Barmensch genoot 
schap werd aangevallen, mishandeld en ir 
boeien gesla-.en in de Roomsche kapel dooi 
eeu bende personen; onder welke men 
olschoon hij op zijn Chiueescli was gekleed, 
den „eerwaarden pater" Julien kou herkennen. 
De zaak werd door den Duitschen consul 
aangevat. l)e Frausche priester, die zijn 
ongelijk bekend had, moest daarop voor de 
Frausche on Duitsche cütisuls verschijnen eu 
deu heer Zalm zijne verontschuldiging afvra
gen. Bovendien werd hij veroordeeld tot 
net betalen eener boete vau 100 dollars. 
Deze boete werd echter verminderd tot 50 
dollars, omdat het afgenomen horloge en 
zijn paraplu aan deu door Boomsch fana
tisme mishandelde waien teruggegeven. 

In April aanstaande zal een groote Oecu-
mische of Wereld-zendingsconferentie (e 
New-York gehouden worden. Harrison, voor
malig prezident der Vereen. Stateu zal er 
eere-voorzitter vau zijn. Vele hooge Ameri-
kaansche eu Engelsche personages hebben 
hun medewerking toegezegd; onder anderen 
de heer Hudsou Taylor. Het programma 
is te verkrijgen bij deu secretaris van het 
Comité 156, oden Aveuue, New-York. 

Te Straatsburg deed zich het zonderling 
geval voor, dat de Wijnhandelaars zich tot 
den gemeenteraad wendden om het aantal 
wijnslijterijeu eu wijntapperijen te beperken. 
Hun te groot aantal verplicht de hande
laren, allerlei soort vau misbruiken toe 
te laten. Ook wordt hierover in andere 
steden geklaagd als te Rouen en Havre. 

Het vijftigjarig jubilee der zending van 
Hermannsburg is door het geven van belang
rijke geschenken in geld gevierd. Dit fonds zal 
dienen om nieuwe Jubilee-stations te stich
ten ; een in Indië en een ander iu Zuid-
Afrika. Meii hoopt daarmede ook alle schuld 
te kunnen afdoen, welke dien arbeid bezwaart. 

Iu Oostenrijk circuleerden eenigen tijd 
briefkaarten, waarop Let portret van den 
dichter Grillparger gedrukt was en deze 
woorden van hem : „De Boomsch-Katho-
lieke kerk heeft Oostenrijk vergiftigd. Indien 
wij de laatste 200 jaren het Evangelie 
gehad hadden, Zouden wij het voornaamste 
volk van Duitschland zijn. Thans blijft 
ons niet meer over dan ons muzika 1 
talent en het concordaat met deu Baus." 

~ Het gouvernement heeft echter spoedig 
het gebruik dezer briefkaart verboden. 

Het aantal Joden over de wereld wordt 
op 11 millioeu geschat en is aldus verspreid. 
In Busland 4'/a millioen, Oostenrijk 1,860000, 
Boumanië 300,000 ; naar evenredigheid hier 
het grootste aantal. Verder in Duitschland 
567,000, 1 urkije 180,000, Engeland en zijn 
koloniën 148,000, Vereen. Staten 120,000, 
Nederland 68,000, Frankrijk 46.000, Algiers 
28,000, Zwitserland 7000, Spanje 5000, 
Denemarken 4,200, Griekenland 2500 ,' 
Servië 1500, Zweden en Noorwegen 1400 
Palestina 70,000. 

In zijn brief aan Msgr. Servonnet, aarts
bisschop van Bourges, getiteld: „Het Protes
tantse!] gevaar" schrijft Mr. Peyre-Courant. 
„Ik geloof met u Monseigneur, dat Jezus 
Christus de echtgenoot der kerk is, en juist 
daarom geloof ik niet, dat de Paus de 
vicaris van Jezus Christus is. Baat ons 
toch niet, door dwaasheid van bijgeloof", 
de huwelijks-instelling verbasteren. Een 
echtgenoot heeft geen plaatsvervanger bij I 
sijn vrouw noodig." 

Aan de Theol. School zijn 19 Maart j.1. 
-oor het Propaedeutisch examen geslaagd de 
ih. studenten A. A. Kappe en JV. J. Koppe. 

Gereformeerde Zondagsschoolvereeniginn 
ii J a c h i n." 

Het Bestuur bericht hiermede aan de 
f deelingen en bij „Jachin" aangesloten corpo-
atiën, alsmede aan alle leden, dat de 
erstvolgende Bestuursvergadering D. V. zal 
;ehouden worden op Woensdag van de 
'aaschweek, 18 April e. k. 

Het Bestuur dringt beleefdelijk aan op 
ijdige toezending der formulieren en van 
lies, wat mén voorts behandeld wenscht te 
ien, en herinnert,' dat 'aanvragen om geld'e-
jken steun, die na de vergadering inkomen, -
rachteus een vroeger genomen besluit, ï 
unnen terzijde gelegd worden. 

Namens het Bestuur, a, 
B. ORANJE, le Secr. r 

Amsterdam, 16 Mrt. 1800.' ^ 

in ! Vereenigmg tot stichting en instandhouding vai 
it, Scholen m/ d Bijbel in. Frieslands Z.-O.-hoek. 
at  Van deze vereenigiug wordt ons bericht 
' dat op de 7de Jaarvergadering, gehoudei 

lk  den 27 Febr. 1900 te Gcrredijk, de volgend» 
motie door deu heer W. Kroese uit Drachtci 
werd voorgesteld en met algemeene stemmer 

n is aangenomen. 
8 De vergadering, met blijdschap gehoord 

hebbende de mededeelingeu van de broeders 
e te Ureterp en Bottevalle, machtigt het Be-

11 stuur, na kennisneming vau deu toestand 
aldaar, naar bevind van zaken te handelen 

11 om zoo dra mogelijk te komen tot stichting 
' ' van de derde en vierde school met den Bijbel 
11 in Frieslands Zuid-Oosthoek, en draagt "aan 
® het Bestuur op zoodanige middelen te bera-
| men, als voor de .vervvezentlijking vau dit 
" doel wordt oorbaar geacht. 

Het Bestuur der ''ovengenoemde vereeni
giug bestaat uit de heeren : 

Ds. B. J. BLANSOX\ HENKEMANS, Pres. te 
Zaandam, 

Ds. G. NOORDHOF te Lippenhuizén, 
Ds. M. DE JONG, Penn. te Wijujeterp, 
Ds. H. 1'. STEGENGA te Haulerwijk en 
H. '1. VAN EK JZ., h. d. scli., Secr. te 

Haulerwijk.— 
j  Ons blad wil als vroeger gaarne deze vol

hardende pogingen, om den geestelijk en 
stofielijk beklagenswaardige» Frieschen Zuid-
Oosthoek door Christelijk onderwijs op te 
heffen en te steunen, aanbevelen. 

SchèurkaleudeI'S ('u tle Kazeine. 
Door Mej. A. Gerbraudij, Goëngamieden : 

v d Jongedochtersv. f 1,50 
Door Ds. Groeneveld, Marrum:v d Geref. 

Jöugelingsv. „Christus is alles" f 1,55 
Door M. v. Slooteiij Kampen: v ;d Jöu

gelingsv. „Waar liefde woont gebiedt de 
Heer den zegen" f' 2,50 

Door D. J. v. d. Meulen, Suawoude: van 
de Geref. Jöugelingsv. f' 

Nu de circulaires weer verspreid zijn, 
beginnen ook de gaven weer milder te vloeien. 
Moge het dit jaar eens een zeer rijke oogst 
zijn, en daartoe het goede voorbeeld van 
sommigen door velen worden gevolgd. 

Voor het ontvaugeue zey;t hartelijk dank 
* ; E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 16 Maart 1900. 

I n g e zo n tl e n. 

Hooggeachte Redactie! 

Vergun mij, nu in uw blad het uitvoerig 
schrijven vau Prof. Eindeboom is opgenomen, 
daarop een kort antwoord te mogen geven. 

Vooreerst de mededeeling, dat ik, gehoor 
gevende aan den wenk mij door U gegeven, 
in het laatste nummer van Ae Priesche Kerk
bode het eerst geweigerde schrijven vau 
Prof. Bindeboom reeds opgenomen had. 

Bn ten tweede, wat de zaak zelve aangaat, 
dat de strijd, die in ónze dagen gestreden 
móet worden voor dé beginselen, aau br. 
Bindeboom en mij heilig, zoo ernstig is, 
dat er verraad aan dit beginsel in zou 
steken, wanneer meo door mijn schuld 
broedertwist in het eigen kamp ontstond. 
Ik aarzel daarom niet langer ..openlijk te 
verklaren, dat ik, gezien hebbende de verbit
tering, die bij frof. Bindeboom door mijn 
oordeel over de Roeper ontstaan is, leed 
gevoel, dat ik dit oordeel geschreven heb 
en hem verzoek, al wat over deze zaak 

| van mijne zijde geschreven is, als niet 
geschreven ie beschouwen. 

Met de opname van dit schrijven zult 
U ten zeerste verplichten 

Uw dw. br., 
DR. 11. II. KUYPER. 

Amsterdam, 19 Maart 1900. 

EEN PKBGBIMSLIEH 

WIJZE : uRols der eemceii' enz. 

Al mijn zonden op Uw Kruis — 
Dat die toon mij lieflijk ruisch'! 

Als ik op mijn schulden let 
En verstom voor Uwe Wet; 

Dat die toon dan lieHijk ruisch' : 
Al mijn zonden op Uw Kruis! 

Als ik recht mijzelven ken, 
Zie dat ik een zondaar ben ; , 

Zondedroefheid mij vervult, , 
Wijl doordrongen van mijn schuld— ï 

Dat die toon dan lieflijk ruisch': 
Al mijn zonden op Uw Kruis ! / 

Was ik ontrouw in den strijd c  

Biddend waakzaam niet altijd ; i 
Week ik af van 't smalle pad, r  

Als ik traaglijk streed en bad— * 
Dat die toon dan lieflijk ruisch': 1 
Al mijn zonden op Uw Kruis! c 

Ireed ik als een pelgrim voort 
Naar de enge hemelpoort — jj 

Met de blijdschap iv mijn ziel, 
Dat Uw gonst üiij hief ontviel; 

Bat die toon dan lieflijk ruisch': ^ 
Al mijn zonden op Uw. Kruis! 

Zal ik door de doodsjordaan 0 

Eens blijmoedig henengaan — 0 

Zal het licht zijn in dien nood, 
ln de schaduw van den dood — d 

Dat die toon dan lieflijk, ruisch': st 
Al mijn zonden op Uw Kruis! di 

W. G. STEVENS. W 
Gelselaar. 

st 

Itoekaankoudiging. 

Het Gereformeerde beginsel en de Kerk• B 
geschiedenis. Rede gehouden bij de aan- G 
v aard mg van het Hoogleeraarsambt in de sp 
Theologie aan de Frije Universiteit te be 
Amsterdam op Prijdag 26 Jan. 1900 oW Ol 
Dr. II. II. Kuyper. Leiden, 1). Donner G< 
1900. 

Deze inaugureele oratie is in meer dan Va 

*n opzicht merkwaardig en van beteekenis. 
let haar beklom een van de vroegere leerr ^ 
ngen der Vrije Universiteit den katheder 18 

in die nog jeugdige Inrichting voor H. , 
nderwijs. De eerste in dien weg, waarmee 
er Alma Mater van harte zij gelukgewenscht. 
In haar doet de nieuwe H'óogleeraar pro- '• 

i fessie van Princiep en Methode van Ondei 
wijs, door hem te geven, bij name in d 
kerkgeschiedenis. 

[ Overeenkomstig het karakter dier Hoogt 
, school zoekt en bespreekt de redenaar mee 
, bepaald het verband tusschen het Geref. bt 
i ginsel en de Kerkgeschiedenis. 

Op twee begrippen komt het hier aan 
n.1. het Geref. beginsel €in de Kerkgtschiedcn, 

, en het is er om te doen het verband tussehe 
die twee aan te wijzen of liever den invloei 
van het (ieret. beginsel op de kerkgesch 
te doen uitkomen. 

\ oor echter de geleerde redenaar tot he 
onderwerp zelf komt, gaat hij „eerst op he 
„breede veld vau de Principienlehre de 
„historie bewijzen, welken invloed het be 
„ginsel, dat de historieschrijver belijdt, oj 
„zijn opvatting der historie uitoefener 
„moe t . "  i p ag . '  8 ) .  

Bit is wel het duidelijkst en belangrijks 
gedeelte der Bede. Baarin wordt aange-
toond, welken invloed de belijdenis dei 
Geref. beginselen in het algemeen op dt 
wetenschap der historie uitoefent, (pag. 24). 

Schoon en helder is de uiteenzetting van 
het eigenaardige van princiep en methode 
van de verschillende scholen of richtingen 
win geschied beschouwing in het algemeen. 
Dat elke geschiedschrijver van een eigen 
aanvaard princiep en van een eigen stand
punt uitgaat, wordt met klem en nadruk 
duidelijk aangetoond. Neutrale beoefening 
uer geschiedenis is er niet. Voorde bewijs
voering daarvan alle lof'. 

Tocü is in verband met het geheel en 
het eigentlijke onderwerp dit betoog veel te 
uitgebreid. Het beslaat van de 40 pagina's 
waaruit de eigentlijke Rede bestaat,°meer 
dan de lielft. Voor een inleiding om van 
het algemeene tot het bijzondere te komen, 
hoe noodzakelijk en belangrijk ook, zeker 
onevenredig veel en groot. 

Ook is de slotsom van dit overigens uit
nemend historisch betoog niet duidelijk en 
klemmend. De invloed welke de belijdenis 
der Geref. beginselen iu het algemeen op 
de wetenschap der historie uitoefent had 
moeten zijn aangetoond, (pag. 24). 

Of dit naar eiscli gelukt is, valt te be
twijfelen, ook trots wat in pag. 23 en 24 overi
gens zoo uitnemend iu het licht wordt gesteld. 

Indien de redenaar had trachten aau te 
tooueii, dat hij op zijn Theocratisch stand
punt van geschiedbeschouwing recht had 
van meespreken met elke andere school of 
richting, met de idealistische, de materia
listische, de empirische of hoe ze verder 
zich mogen noemen, ja dat hij het naar 
zijn beginsel eu op zijn standpunt verder 
zou kunnen brengen, dan een van deze, 
dan zou niemand kunnen ontkennen, dat 
hem dit uitnemend gelukt was. Beschrijver 
zelf trekt ook eenigermate die zelfde conclu
sie, als hij pag. 23 zegt: zoo blijkt dus 
„het theol. standpunt iu de historie én 
„wetenschappelijk én moreel gerechtvaardigd." 

L itnemend, dat is het, maar meer ook niet. 
Er is lager getroffen dan er gemikt was. 

Bit is volstrekt niet vreemd; Want de 
redenaar is vau wal gestoken zonder vooraf' 
de. hoofdbegrippen, waarom het hier gaat, 
duidelijk te omschrijven. En waar dit niet 
geschied is, moet het verband tusschen die 
begrippen of de invloed van die begrippen 
op elkander wel in nevelen gehuld blijven. 

Bet hoofdbegrip is hier buiten twijfel : 
liet Geref. beginsel. Niet maar een Geref. 
beginsel met name genoemd, of Geref. begin
selen in 't algemeen, maar HET Geref. beginsel. 

Wat nu verstaat de redenaar onder een 
Geref. beginsel? Wat onder HET Geref. 
beginsel? En waarom wordt er straks weer 
gesproken van Geref. beginselen in hetzelfde 
verband (pag. 24), gelijk de Rede in „de 
Heraut" van 18 Mrt. j.1. ook wordt aange
kondigd : De Geref. beginselen, en de kerkge
schiedenis? Boyaal te zijn met begin
selen is zeker wel een bewijs van weten
schappelijke kracht, maar men dient dan 
duidelijk te zeggen wat men bedoelt. 

Te meer daar er aan het begrip „begin
selen" of „beginsel" altijd iets onbepaalds, 
iets zwevends kleeft, in onderscheiding b.v. 
vau dogma, leerstelling, confessie, tenzij men 
jndubbelzinnig zegt, wat men er onder 
•'erstaat en welk beginsel men bedoelt. Ook 
lan is het iu zulk een verband niet zonder 
;evaar Sedert Prof'. Scholten te Beiden in 
;ijn leer der Herv. kerk zulk een verwarring 
leeft gesticht door te spreken van Geref. 
egmselen en wel Geref. grondbeginselen in 
inderscheidiug van Geref. leerstukken, is 
lauw keurige omschrijving noodzakelijk, als 
nen zich op dat terrein beweegt of zich 
an die terminologie bedient. Ook de 
listorie Seinpaal -Bohman is ten dezen 
pzichte leerzaam en een baken in zee. 

Het tweede en kortere gedeelte der Rede 
eeft gelukkig ten dezen opzichte wat meer 
ebt- 't Oaat daar (vanaf pag. 24) over den 
ïvloed van het Geref. beginsel op de kerk-
•'.schledenis. Het eigentlijke onderwerp. 

Doch ook hier begint de redenaar terstond ; 
ver dien invloed zeiven te spreken zonder 
iis ook maar eenige inlichting te geven 
ver het Geref. beginsel hier bedoeld. 
Eerst op pag. 28, dus terwijl nagenoeg 

rievierde der eigentlijke Rede is uitge-
iroken, komt meer of min duidelijk uit, '  
it daarmee het Schriftprinciep bedoeld 
ordt, het principium verbi divini. 
Doch wat wordt er in dit geval door ver-

aan ? Dit princiep is uiteraard veelzijdig. 
Dat het een Geref. princiep is, zal niemand ^ 

itkennen. Maar ook het Geref. princiep? 
et princiep dat eenig en alleen door de 
sreformeerden wordt gehuldigd ? Had de 
reker dat niet mqeten aautoonen, zou zijn 
toog klemmen voor verstand en oordeel ? 
' was b.v. Buther het niet eens met wat de 
ireformeerden van de H. S. belijden? 
Doch afgedacht daarvan, waarom iiBplaats V; 

u het afgetrokken begrip Geref. beginsel, 0 

ït liever gesproken van Geref Confessie? n( 

ref. Confessie en Kerkgeschiedenis dus. Of dt 
de Hoogleeraar in zijn onderwijs van de M. 

rkgeschiedenis niet evenzeer gebonden aan 
Geref. Confessie, alsdat hij dat onderwijs 

nscht te geven ,naar de. Geref. beginselen ? 
\ had dan de hier in het donker gelaten 

Geref. beginselen kunnen laten, waar' ze 
e waren en als Geref. man, aan de Confessie 

gebonden, zou hij dan meer houvast gehad 
' hebben voor het Geref. Schriftprinciep aan 
r  Artt. 2 7 en voor het Geref. kerkbegrip 

aan Artt. 27 — 32 van de Confessie der 
Geref. kerken in Nederland. Daar toch vind 
ik èn het Geref. Schriftprinciep èn het 

'v Geref. kerkbegrip voor ons Ned. Geref. 
lj Christenen, beide geleerden en ongeleerden. 

Wel is in deze laatstgen. Artikelen geen 
sprake van kerkgeschiedenis maar van kerk; 
doch dat hindert in dit geval niet. Integen-
deel. Naar den gang van's sprekers betoog 
is dat juist naar den aard. Want waar hij 
er nu eindelijk toe overgaat (pag 28) om 
den invloed van het Geref. beginsel op de 

1 kerkgeschiedenis aau te toonen, tracht hij 
1 niet terstond en in de eerste plaats het be

doelde Geref. beginsel in relatie te brengen 
mét het begrip kerkgeschiedenis, gelijk men 
had mogen verwachten, en zoo den invloed 
van het eerste op het tweede aan te geven. 
Bangs een omweg streeft hij naar zijn doel. 
Dat nu kan. 

Hij tracht allereerst aan te toonen, dat 
de H. S. de kenbron is, niet natuurlijk van 
de kerkgeschiedenis, maar van haar object 
de ke k zelve. Aard en wezen, karakter 
en beteekenis der kerk, wat ze is op zich 
zelve en in betrekking tot alles wat haar 
omringt leeren we uit de H. S. kennen en 
uit de H. S. alleen. Bicht nu de H. S. 
ons in omtrent het karakter der kerk en 
wordt aard en beteekenis der kerkgeschiedenis 
als van zelve bepaald door den aard van dit 
haar object, n.1. de kerk des Heeren, dan 
is daarmee de invloed van het Schriitprin-
ciep, zij het ook indirect door of over het 
Gerei', kerkbegrip heen (Art. 27—32), op 
de kerkgesch edenis aangewezen. Deze gang 
van het betoog zou er dus ook vóór pleiten 
om uit te gaan niet van het abstracte Geref. 
beginsel, maar van de Geref. Confessie, die 
spreekt zwart op wit. 

Ook bij het tweede punt is zelfs nog de 
invloed meer of min indirect. „Datzelfde 
„woord moet (volgens pag. 30) ook het 
„princiep zijn, waardoor de ontwikke
lingsgang van de kerk en de kracht, 
„waardoor die ontwikkeling wordt tot stand 
„gebracht, ons worden verklaard." Hier 
betreft het dus ook meer wat de kerk is 
en wat er in haar schuilt fen werkt dan 
direct hare geschiedenis zelve. Toch is een 
en ander uitnemend gezegd en betoogd. 

Meer bepaald geldt direct de kerkge
schiedenis het laatste punt van invloed, 
waarin de redenaar uiteenzet, dat „datzelfde 
„verbum elivinum ook de norma is, waarnaar 
„de ontwikkeling der kerk moet worden 
„veroordeeld." Immers naar den aard der 
zaak zelve heeft men hier niet maar een 
iudirecten, door een ander begrip been, maar 
een direeten invloed van het Geref. Schrift-
princiep op de beoefening der kerkge
schiedenis zelve. Alleszins juist voorzeker. 

^ eel uitnemends biedt dus deze Rede. 
Zij moge dan ook Profetie zijn, dat er van 
dezeu jeugdigen Hoogleeraar onder den zegen 
des Heereu veel goeds is te verwachten 
voor de studie der kergeschiedenis naar 
den eisch van het Geref. belijden. 

De enkele vragen gedaan, de enkele 
bedenkingen geuit en de enkele bezwaren 
gemaakt, mogen den geleerden redenaar een 
bewijs zijn, dat ik zijn Rede met groote 
belangstelling heb gelezen en in hoofdzaak 
met sympathie begroet. 

D. K. WlELENGA. 

Drukfeilen.— In het vorige No., in het 
art. „Foor eer en recht" staat: vorige 
week, lees: laatstvorige week.— 

Op bladz. 1 in dat Nr. staat onder de 
Ontvangsten voor Helmonds kerk: «aard, 
moet zijn : iïaard c. a. 

ADVËRTËNTIËN. 
O n d e r t r o u w d :  

G. J. WEI.JENBERG, v. D. M. 
Wednwnr. van B. A. Wagernaker 

EN 
E. J. DE WAL, 

)Ved. M. P. HeUinua. 
TWJJZEL, . 
VEENWOUDEN, ( ° ' 1900. 

E'tiigste kennisgeving. 

Door Gods goedheid werd ons heden 
eene welgeschapen U O €' fl ï'fi ff 
geboren 

P. BOS, 
V. D. M. 

D. BOS-
IEN BOER, HAVERKAMP. 

14 Maart 1900. 

Fleden weid ons een welgeschapen 
KOOI geboren. 

N. WOL DING A. 
A. WOLDINGA— 

RIKT ËMA. 
TEN POST, 

6 Maart 1900. 

Gr e b o r e n : 
ENGELINLA JANTINA, 

Itochter van O. DIEMER 
F. DIEMER— 

BIJPOST. 
Pastorie WARNS, 
20 Maart 1900. 

~v ~ oor de ve'e eh hartelijke bewijzen 
in deelneming, ons betoond bij het 
oerlijden onzer innig geliefde Echtge-
>ote. Moeder, Behuwd- en Grootmoe-
'i' beiuigeu wij onzen welgemeenden 

Uit oll"r naam, 
Ds. M. BROUWER. 

ASSI'.N, 
> Maart 1900. 



IN MEMORIAM. 
Op den 12den Febr. 1900 

overleed te Maxwell City, New 
Mexico, onze geliefde Zoon en 
Broeder 

HENDRIK, 
in den nog jeugdigen leeftijd 
van ruim 32 jaren; reeds langen 
tijd was hij lijdende; altoos 
hoopten wij nog op beterschap, 
doch des Heeren weg was anders. 

Hoewel het duidelijk zichtbaar 
was in zijn leven, dat hij Gods 
wet en Woord lief had boven 
alles en des Heeren volk aan
kleefde, toch openbaarde hij zich 
niet in zijn spreken als het 
nieuwe leven deelachtig te zijn; 
hij was bang voor zelfbedrog. 

Eenige maanden geleden be
haagde het echter den Heere 
hem licht over zijn toestand te 
geven, zoodat hij vat kreeg 
aan Gods beloften Hij mocht 
gelooven en vertrouwen, dat 
God uit genade al zijne zonden 
vergeven had en dat hij naar 
den hemel ging; in dat geloof 
is hij gestorven. 

Sterke de Heere ons verder 
in dezen weg van beproeving en 
trooste Hij ons met de vertroos
tingen des Heiligen Geestes. 

Het stoffelijk overschot is 
naar hier overgebracht, en is 
1. 1. Dinsdag van uit de Gere
formeerde kerk te Wortendyke, 
N. J. in het familiegraf te 
Paramus, N. J. bijgezet 

De bedroefde Familie, 
DK WED. DS. J. DIEPHUIS. 
II. SLUYTER. 

IH. SLUYTER-D IEPHÜIS 
M. DIEPHUIS .  
R. DIEPHUIS. 
T.  W.  DIEPHUIS ,  

WoilTUNDTKE, N. J. 
21 Febr. 1900. 

VER.  STATEN N.-AM. |  

E Tffi iHIBMIIillllll lifihlll nl"l ÉWiliWi I 
Heden ontsliep, tot onze innige fo 

droefheid, in zijnen Hen- en Ij 
Heiland, onze geliefde Kchtge- || 
noot, Vader, Behuwd- en Groot- |j 
vader 

Edze PietersSikkema, | 
in den ouderdom van 77 jaren 
en 3 maanden. 

Overtuigd vau uwe deelne
ming in onze droefheid en ver
trouwende op de belofte en 
ondersteuning des Heeren, 

Uit aller naam, 
Wed. G. SIKKEMA — 

GROENVELD. 
EDAM, 

15 Maart 1900. 

Heden overleed, na een ernstige fi 
ongesteldheid van slechts vijf 
dagen, onze geliefde Broeder 

BEKT JANSEN, I 
in den ouderdom van ongeveer 
zes en vijltig jaren. Slechts 
drie jaren mocht hij de kerk 
alhier met ve2l ijver en toewijding H 
dienen a's Diaken. De gegronde • 
hoop, dat bij is ingegaan in de 
rust, die er overblijft voor het 
volk van God, is een groote 

| troost voor de Weduwe, zijne 

Ioude Moeder en ook voor de 
gemeente, te midden van dezen 
zoo gevoeligen slag. 

Namens den Kerkeraad 
der Geref. kerk, 

O. LOS, Praeses. 
A. BEREN DSE, Sa Ha 

SCHEBPENZEEL, 
17 Maart 1899. 

• • IMWWAÏ '  g 
lieden nam de iieere, na eeu 

smartelijk lijden tot zich, in 
den ouderdom van ruim 67 jaar, 
O D z e n  geliefden Vader en He-
huwdvader, den Weleerw. heer | 

HENDERIKUS KOERS, 
in leven predikant bij de Geref. e 

kerk te Ulrum , 
N.  n.  KOERS,  

RJ  I  v.  D.  M.  HELDE», • Q K0ERG_ 

HU I G  ts. 
UL R U M , H. KOERS , 

/ J. H. KOERS, 

BR A N D W I J K ,  J  A  K 0 E I F Ö _  

I BEUKKMA. 

( D. KOERS. ' 
HAARLEM,  < E .  P .  KOERS— 

|  V A N  A U D E L .  I  

ÜLliUM ,  
20 Maart 1900. 

MHHIHLBMHBHBNSKSI I 

Onze geliefde Leeraar 
I I  K O E K »  

is heden, na een smartelijk doch 
geduldig lijden, aan de ge
meente ontvallen. 

Eene bijna 32-jarige bedie
ning van ZEw. was velen ten 
z^gen. Thans van alle aardsche 
smart ontheven, deelt hij in de 
hemelsche vreugde, door hem in 
zijn lijden zoo hijgend verbeid. 

D. ze gedachte trooste de ff 
nageluten betrekkingen en stem- gf 
me de gemeente lot biddenden 
en st 

Namens den Kerkeraad, 
B. RITSEMA. 
T. POP. 

ULHUM, 
20 Maart 1900. I 

Maandag 26 Febr. j 1 werd, 
na een veelbewogen leven, uit 
onzen familiekring door den 
dood weggenomen onze geliefde 
Moeder, Groot- eu Overgroot
moeder 

COKILIA STIKHUIS, 
geb B O U W M A N S ,  

in den gezeger d^n ouderdom 
van 93 jaren, 8 ma-inden en 
10 dagen. 

Weduwe zijnde, kwam zij, 
bij het huwelijk van hare eenige 
dochter, n onzen huiselijken 
kring, deelde met ons in lief 
en leed en trok op 79-jarigen 
ouderdom nog vol moe i en met 
groote liefde voorde lloll jeugd 
in dit la:;d, waaronder wij zouden 
arbeiden, met ons uit Nederland. 

Na den strijd des levens ver
zoet thans de ruste bij Jezus 
alles vo' r haar. Dit lenigt 
onze droefheid. 

Namens de Familie. 
J. VELT KA MP 

en E< lilgenoote 
GRAND-HAPIDS, 
l Maart 1900. 
P. S. De vele vrienden en  

bekenden gelieven deze alge-
meene voor bijzondere kennis
geving aan te nemen. 

Heden overleed, zacht en kalm, I 
in zijnen Heer ën Heiland, in 
den ouderdom van 64 jaren, 
onze geliefde Echtgenoot, Vader, 
Behuwd- en Grootvader 

FEITSE BOERWINKEL. 
Hij is henengegaan in de vas'e 

hope des eeuwigen levens. 
Uit aller naam. 

WED A. G. BOERWINKEL— 
REY. 

AMERSFOORT, 
16 Maart 1900. 

lieden leed onze kleine ge
meente een zeer gevoelig ver
lies, door het overlijden van 
een harer Opzien*rs. Onzege 
liefde Broeder 

P. DE WEERT 
werd door den Vrijmachtige uit 
ons midden weggenomen, in den 
ouderdom van bijna 79 jaren. 

Sedert 1867 heeft hij onaf 
gebroken deze gemeente als 
Ouderling getrouw gediend. 

Algemeen geacht en bemind, 
steeds met vrijmo digheid ge
tuigende van zijnen Heiland, 
was hij eene goede reuke vau 
Christus. Zijne gedachtenis zal 
in zegening zijn. 

De vaste overtuiging, dat hij 
thans juicht voor Gods troon, 
zij ons tot troost. 

Vervulle d« Heere spoedig de 
ledige plaats in ons midden. 

Nu mens den Kerkeraad 
der Geref. kei k, 

J. V A N  MOMBERGEN, Scriba. 
Wh LI.. 

18 Maart 1900. 

Op een mooi dorp in N.-ll. vraagt 
een Weduwnaar met 2 kiu-
dcre», 4 en 3 jaar oud, een 

HUISHOUDSTER, 
van middelbaren leeftijd G G. (Geen 
Juffrouw ) Brieven onder letter j. Si. 
aan den Uitgever van de Bazuin. 

COMPAGNON 
wordt er gezocht door iemand, die in 
't Noordelijk gedeelte des lands een 
bloeiende zaak heeft, en eetl J'abriek 
zocht op te richten. 

Benoodigd kapitaal ± f' 20.000. 
Brieven JratlCO, tetter 3\, Uit

gever van de Bazuin te KAMPEN. 

Ter BOEKLTNUKMMMFS 
van ZALSMAN te KAMPEN kan een 

LETTERZETTER 
geplaatst worden. 

TE KOOP 
voor bijttiken prijs een sieer 
groote 

AJIEHIkAAPiSCIII! KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„Helios" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DK 
KJitge versmaat schappij 

»•>•£ VKCIIT" 
Kreukelen. Direct. P MOBACII. 
( U  i  t  e  i i  v  e  v a n  h e t  G e r e f .  

T r a k t a a t g e n o o t s c h a p  
»FI LI P P U b") 

•Beveelt zich beleeft! 
aan voor de levering 
van alle voorkomende 
Drukwerken. 
Fraai werk. Vlugge bediening 
Concurreerende prijzen. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

jFtI U S T 8 T O  wwmiv 
DOOK 

S. V A N  V E L Z E N ,  
in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 

TWEEDE DRUK. 289 BLAhZ. f 1,00 
Deze beroemde bundel Feeststoffen 

kostte vroeger f' 1,75. De tweede druk, 
met zeer duidelijke letter, slechts ƒ1,00. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f M,— 
wordt het franco verzonden door 
den uitgever. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij GE Z .  

MEERBURG te HEUSDWN een Maand
blad tot bevoi deling van het rechte lezen 
en uillevgi'ii win (>o<is Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 8o. met omslag; 
ƒ 1.50 p jaar.; onder red. vun Prof 
L. LINDEBOOM No. 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bil den uitgever. \\ ie vijf abonnees 
bezoigt, ontsangt den eersten jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, tminder. 

Spoedig» opgave van inteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

Bij den uitgever (J. F. CALLKMtACII 
te Mjkeik leiK/ieneii zooenen de volgende 
ZondugsK'hooluiigaven vi'or liet 

P a a s c h f e e s t :  
JOIIW'Nt. Ken o,t-i Wonnen vijand / 0.15. 
KMMM'KKN Gekocht met zijn bloed » 0,15. 
IIOOIiEMIIKK. Uit grootvaders 

jeugd D 0,15 
JOHIISNA. Waarom Willem 

allijd zijn ve sjc kent . . » 0,15. 
Men vrage den nieuwen Catalogus 

(voorjaar 1ÜÜ0). die behalve de vroeger 
verschenen l'aaschb«ekjes en andere 
Zondagsscho'dnitgaven, de buitengewoon 
voordeelige voorwaarden vermeldt, 
waa.iop deze boekjes ter uitdeeiing 
vei krijghaar zijn. 

Alle suliede boekhandelaars nemen be
stellingen aan 

SS 
DE KAMPER % 

$9 KOEK-EN STEENDRUKKERIJ 
6/AE)  üAc)  
X vau X 
$9 is het beste adres voor alle g® 
A soorten drukwerk. 

Üekeningen, nota's, kwjtan-
^ ties, briefhoofden, briefkaarlen, ^ 
•w» enveloppes.advieskaarten.naam- "w* 

kaartjes, wissels, circulaires, 
programma's enz. enz. worden 

pm net, vlug en goedkoop franco «fe 
^ geleverd door het geheele rijk ^ 

PETRUS IMMENS. 
He iindtriicliiise Avond-

maalganger. 
Nieuwe spelling, 500 bldz, f 1,80. 

W ie postwissel f 1,80 zendt, waarbij 
staat: »IMMKNS" aati T. SLAGTER, 
Boekh. te Kollum, ontvangt gratis 
hierbij: A '.Hall. Het komen tot Jezus; 
Riehard Baxter. Wat is de hemel?; 
Content«. De getrouwe predikant. Merk
waardige naar waarheid geschetste tafe-
reelen en lotgevallen, 2 dln. 

Dus 6 mooie boeken voor f 1,80. 

De 1ste aflevering van een interessant boek verscheen zoo even bij den Uit
gever  JAC.  C .  VAN DER STAL,  Utrecht :  

H e t  L a n d  v a n  K r u g e r  e n  S t e j j n ,  ®  

H§ ^ Transvaal en Oranje-Vrijstaat 

„e» J. N. VAN HESTIREN, 
SCHRIJVER VAN:  Mijlpalen in onze Gesch ; Hoofdpersonen uit de Algem. 

Gesch. in vet band met de Vuderl. Gesch.; Merkwaardige peisonen uit de Miildel-
e e u w e n  e n z .  |  I l j j l i l i S i l ' i l  f f i  '  § J  $ j  i j g  

Geen sludie-boek,  maar eeu echt populair werk.  Zeer volledig:  de lotge
vallen van de Boereu vanaf de landing aan de Kaap de Goede Hoop tot op den 
dag van heden. Eén geschiedenis van strijd, van bloed en tranen, maar tevens 
van  heer l i jke  u i tkoms ten .  De tegenwoordige  oor log  wordt  vol led ig  beschreven ,  
terwijl het tevens voorziet in de diepgevoelde behoefte aan meer kennis omtrent 
het verleden der Boeren. Schoone levendige stijl. Geen verdichting, zuiver 
his tor ie .  

Vijf en twintig afleveringen a 10  cents. — Om de 14  dagen 1  afl.  — Flink 
formaat, goed  papier ,  du ide l i jke  i e t t e i  — l ! i jk  g - ï l lus t reerd :  p l a t en ,  p o r t r e t t e n ,  
kaarten. — Gr.itis eeu duidelijke in kleuren gedrukte kaart van het Land van 
Kruger  en  S teyn  met  i n  de  hoeken  een  poi t re t  van  de  be ide  pres identen .  — 
Schoone  t eeken iug  op den  om>!ag .  -  Om de  5  af l .  wordt  over  50  e ts .  g e d i s 
poneerd .  — AHes  t e  zamen  kos t  dus  s l ech t s  f  2 ,50 .  

M.ll. Alen vrage liet geïlluMfreerd prospectus gratis aan 
ziju IBoekliandelaar of aan den Uitgever. 

Bij G. F. CALLKIMBACH te Nijkerk verscheen: 

C A T A L O G U S  
V A N  B O E K W E R K E N ,  
geschikt als geschenken aan 

nieuwe leden der Christelijke Gemeente 
waarin,  om de keuze gemakkelijk ts maken,  een korte beschrijving van den 
inhoud der  boeken  gegeven  woidt  

Op aanvraag wordt deze Catalogus aan belangstellenden gratis 
e J )  franco toeg  zonden .  

A A I M B E S T E D I N  C .  
De architect K. BLOEKZEMA., te Groningen, wenscht,  namens  

ÊIM* het  bes tuur  v a n  de  Vereenig ing  »TOT CHRISTELIJKE VERZOR-
GING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS IN NE

DERLAND," gevestigd te Utncht, op MAANDAG 9 April 1900, des 
namiddags om 2 uur, in het r>MILl'IAlR TEHUIS" te Groningen, 

a a n  t e  b e s t e d e n :  
l i e t  .  bouwen van drie afzonderlijke PAVILJOENEN,  een 

WASCHIIU1S.  twee  BEHUIZINGEN,  eene  RI0LKER1NG met  
ZINKPUTTEN enz., op »Dennnenoord" te Zuidlaren, provincie 
Drente ,  me t  de  l eve i ing  van  a l  l i e t  daar toe  benood igde .  

Het BESTEK met 5 TEEKENINGEN is te verkrijgen a 1 4,00, fraLco 
per post f 4,IO, ten kantore van den aicliitect, Hluurslraat Ho. 1, 
Groningen, alwaar tevens 1NLICH1INGEN zijn te bekomen, dagelijks, des 
morgens  van  11  — 12  en  des  avonds  v a n  5 . 1 / S —ÜV 2  uur .  

AANWIJS  IN LOCO,  Donderdag 29 Maart 1900, des namiddags 2  
uur, samenkomst'in het hotel van den heer 11. ZONDAG te Zuidlaren. 

Bij ZALSMAN te K A M P H N  is ver
s c h e n e n :  

DPKT AAN UWE MiLIJUKMS. 
Ken noord aan jeugdige 

leden d«>r gemeente, na liet 
afleggen liumx r geloofs

belijdenis, 
U O O R  

W .  I I .  O I S P E I N .  
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 22* / a  Ct. 

25 Èx. a 20 Ct ; 50 Ex. a 17'/a Ct. 
lOo Ex. a 15 ct. 

BESfljUlt m AA\M)IUIAG 
VOOK 1KDKR 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
1300K 

j. %.  jAmi;§. 
* ierde druk. GO cent-

Bij getallen tegen vei miud> rdeii prijs. 

Is verschenen: 
A C T  A  

OKft 
Generale Synode van de 

Gereformeerde Kerken lu 
llederland, 

gehouden (e (ïKONlJsGEfv, »an 15 tol 30 
Angu>tus 189U. 

Prijs f 2,—. 
Leiden. 1». IK).!*EI6. 

Bjj ZALSMAN te K A M P E N  is ver
s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOK 
J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz. 

Pred. Ie Kampen. 
••rijs f —,75. 

Bij den Uitgever T. SLAGTER te 
lioll iiui is verschenen : 

DE BR01L0FTGAST. 
Voordrachten voor Christelijke 

G ezelschappen 
nooit 

A. DE JONG. 
R*rij» f 0,25. 

Bij J .  H .  IJOSte KAMPEN is verschenen 

RET flUlSBEZUEK 
D O O R  

P. BIESTERVELD, 
Hoogleeraar aan de Theot. School. 

Prijs mgen.  ƒ t,90, geb f 2,30. 
Verschenen bij JAN HAAN te 

Groningen 

I)ne Lteriedeneii, 
vooral voor vaeante 14erken, 

D O O R  
S. L> A T E M A, 

beioipen pruitkant te Jdelftshaven. 
M'rijs . . . f O,SS. 

Ter U I T D E E I I N G  aan kinderen op 
Zondagsscholen worden aanbevolen de 

Gekleurde Cents-Prenten 
over de Bijbeische Geschied.  O.  & N .  Test.  

Bij toezending van het bedrag wor
den  ze  f r anco  verzonden  door  ZALS
MAN te Kampen 
Bij J .  t l .  BOS te K»MPKN is verschenen:  

Frar;cois Turrettini. O 
Sa vie et se# oeuvre* 

K T  
le consensus, 

PAK 
air. B4IJXIlll. 

''l ijn J -I, . 

Vrije Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeuiging: 
Aan Contrilxitlëu : 
Hoor den heer J v iu d«r Wanls te Nij-

keik (Gfld ) (2e stoitina) t 115; door den 
ti^er Tb. van Straalen te Houwer^ijl f 12,50 ; 
door den hter J. H. Slotbouber, te Zetten 
f 67,75 ; door den heer P. Pauw te Buik
sloot t 15. 

Aan Collecten: (voor de Tbeol. 
faculteit.) 

Van '.e Geref. kerk te Zetten f 2,66 ; 
van idem te Enschedé f 20,43 l/s; van idem 
te Üe Kiim f 7,38; van idem te Blokzijl 
f 4.45: van idem te Delft (balve colJ.) 
t 5 l.07J/j 

Voor de Hfedisehe Faculteit: 
Door den heer Jan van Zanten bezorgd 

bij Dr. A. G. Honig te Zeist, van Mej. N. 
N t 2 ; door den heer E Noteboom to 
Öcbocnboven, vao P. v. A. f 2. 

S. J. S E E F A T, 
Hilversum. Penningmeester, 
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Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.-
Afrika ƒ I.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' 8 ct. Advertentiën van 
J 10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSMAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Bintienlaudsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Aan 

de Broeders Classicale Collectant-Correspondenten 
voor de Theologische School van „de Gereformeerde 
kerken in Nederland 

Den 7den November zond ik een circulaire, recht
streeks aan de Glassicale Correspondenten voor zoover 
deze mij bekend waren, en verder aan de Actuarii 
0  e p u d e n  b e l a s t  m e t  d e  i n n i n g  e n  o p z e n d i n g  d e r  
co eeten in de Classes, waarvoor ik geen Corres-
pon ent voor de Iheol School vond aangewezen, 
p. aupv Classes weet ik nog niet, of er een 

s. Correspondent is ; ten minste is mij onbekend, 
wie daar als zoodanig fungeert. 

I11 het jongste Curatoren-Verslag (blz. 34 en 35) 
1 er  "iet minder dan 12 vraagteekens. 

énkele „ Pkan ik thans doen vervallen. Maar 
andere „ ? " zou ik nu weêr moeten plaatsen. 

Uit slechts 8 Classes ontving ik bericht, wanneer 
de door de Synode bepaalde twee collecten (zie Acta 
"3^- 1899, blz. 20, 7 a & b) gehouden zullen worden. 

Vijftien stel lijsten zond ik op verzoek aan CJass. 
Correspondenten. 

Mag ik daarom nu drinyend verzoeken, mij zoo 
spoedig mogelijk, op te geven (voor zooveel zulks nog 
niet is gedaan): 

1° wie de Classicale Correspondent is; 
2° wie de Plaatselijke Correspondenten zijn ; 

wanneer de collecten gehouden zullen worden ; 
50 Wle met  de opzending der collecten is belast; 

wie nog lijsten ter aanteekening of verzameling 
v<in contribuanten begeert of noodig heeft. 

11 het belang eener goede administratie verzoek 
1 verder, zoo 't slechts eenigszins kan, mij uiterlijk 
in Mei, de nog niet opgezonden contributies over 
het Boekjaar 1899/1900, sluitend 30 Juni, te doen 
geworden met opgave van de namen der contri
buanten voluit. 

Broeders, helpt mij, opdat ook dit deel van de 
Kerkelijke zaken op een der Kerken waardige wijze 
behandeld kunne worden, en ontvangt bij voorbaat 
daarvoor mijn vriendelijken dank. 

Be Penningmeester van de 
Theologische School, 

1)R. H. FRANSSEN. 
Zwolle, 26 Maart 1900. 

PLAATSELIJKE JKEBKEN. 
OLDEBOORN, 18 Maart 1900. Hedennamiddag is, onder 

leiding van onzen geachten Consulent, den Weleerw. heer l)s. 
A. van Andel van Heerenveen, met groote meerderheid van 
stemmen beioepen de Eerw. heer H. J Heida Ez„ Candidaat 
aan de Theologische School te Kampen. De Heere geve hem 
licht en wijsheid, opdat hij deze roeping rnet vrijmoedigheid 
kan opvolgen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. E. HAASDIJK, Scriba. 

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
s GHAVE.VIOER. 18 13 1900. Beroepen bij de Geref. kerk 

te dezer plaatse, de Weleerw. heer Ds. J. C. van Mantgem, 
bedienaar des Woords bij de Geref. kerk te Hijken 

Namens den Kerkeraad, 
11. BORSTLAP, Scriba. 

E.»LMEN, 19 Maart 1900. Gistervoormiddag, na de gods
dienstoefening, maakte onze beminde Leeraar Ds. J. A. de 
Bruijn der gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen 
van de Geref. kerk te Oud-Vosme r. Dat het de weg des 
Heeren moge zijn, dat ZEerw. niet van ons heengaat maar zijn 
dienstwerk onder ons nog blijft voortzetten, en alzoo met alle 
viijmoedigheid voor die roeping moge bedanken. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SIKKEN, Scriba. 

LANGESLAG B-J HE1NOO, 25 xMaart 1900 Heden werd, 
in overeenstemming met de gemeente door hare algemeeue 
uitspraak, beroepen tot onzen Herder en Leeraar de Eerw. 
heer S ldema, Cand. tot de H. Bediening. Zegene de Heere 
deze eensgezinde poging tot eer zijns ii?arns en tot heil 
onzer gemeente. 

Namens den Kerkeraad. 
H. KOOIJKER, Scriba. 

AALDEN, 25 Maart 1900. Hedenmiddag na den godsdienst 
werd onder leiding van onzen geachten Leeraar F. Diemer, 
die thans nog in ons midden is, uit een voorgesteld tweetal, 
tot Herder en Leeraar voor onze gemeente met bijna alle 
stemmen geKozen de Eerw. heer H Hangelbroek, Theol. 
Candidaat, te Zevenhuizen, Groningen Moge het den Heere 
behagen, ons dezen zijnen jeugdigen dienstknecht in zijne 
gunst te geven. 

Namens den Kerkeraad, 
H. NIJKMIT is, Scriba 

NIEUWDORP, 26 Maart 1900 Gisteren vernamen wij 
tot onze blijdschap, dat onze geliefde Leeraar J. H. Donner Jr. 
voor de roeping naar de gemeente te Overtoom bedankt had, 
en heden dat ZEw eene roepiüg ontving van de gemeente 
te Haliweg. Geve de Heere. dat ZEw ook nu vrijmoedigheid 
moge vinden om zijnen arbeid in ons midden voort te zetten. 

Namens den Kerkeraad, 
G DE JAGER, Scriba. 

OOSTERLAND, 26 Maart 1900. Tot Herder en Leeraar 
naar onze gemeente werd beroepen de Weleeiw heer L)s. L 
Spoel te Poortvliet. Moge de Koning zijner kerke het hart 
van dezen dienstknecht neigen, om aan deze roeping gehoor 
te geven, is de vurjge wensch van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
P. BROUWKR, Scriba. 

HALFWEG, 26 Maart 1900. Alhier is tot Herder en 
Leeraar der gemeente beroepen, de VVEvv. heer l)s. J. H. 
Donner te Nieuwdorp Mogen wij dezen dienaar uit de hand 
des Heeren ontvangen, is de wensch en bede van gemeente 
en kerkeraad. 

Namens den Kerkeraad, 
G VAN ANDKL, Scriba. 

HIJKEN, 26 Maart 1900. Gister na den morgeDgodsdienst 
maakte onze zeer geachte Herder en Leeraar Ds J C van 
Mantgem de gemeenle bekend, eene roeping te hebben ont
vangen van de Geref. kerk te 's-Gravemoer Neige de Heere 
het hart van ZEw., dat wij spoedig uit zijnen mond mogen 
hooren : ik blijf bij u, is onze wensch en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
J. TIMMERMAN Pz., Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Sneek. 

Vergadering D. V. op Woensdag 25 April e.k. 
Punten voor het Agendum worden ingewacht 

voor 14 April, bij den kerkeraad . der roepende 
kerk van Hindeloopen. 

Namens de Roepende kerk, 
F. DE VREEZE, Pres. 
D. VAN DER KOOIJ, Scriba. 

Hindeloopen, 26 Maart 1900. 

Classis Gouda. 
De e.k. Class. vergadering zal D. Vu gehouden 

worden op 1 Mei a.s. 
Stukken voor het Agenduin zende men vóór 23 

April a.s. aan ondergeteekende. 
Namens de roepende Kerk van Lekkerkerk, 

N. P. LITTOOIJ AZ., Consulent. 
Krimpen a d Lek, 26 Maart 1900. 

PROVINCIËN. 
Zuid-Holland. 

De Deputalen voor Hulpbeb. kerken ook in ver
band met Art. 13 1). K. O. iu de Prov. Zuid-
Holland, hebben in de plaats van Ds. J. D. v. d. 
Munuik, die uit de Prov. vertrekt, tot Scriba benoemd 

Ds. IV. R. Reuken/a te Rijvsburg. 
E. DOUMA, Pres. 

Rotterdam, 21 Maart 1900. 

Prov. Synode van Gelderland. 
De kerk van Nijkerk, door de Synode des vorigen 

jaars daartoe aangewezen, maakt bekend, dat de 
Provinciale Synode van Gelderland 1). V. op Woens
dag 13 Juni 1900 te Nijkerk zal worden gehouden. 

Zij verzoekt vóór 12 Mei e.k. opgave van de afge
vaardigden der Classen en van hunne secundi, als
mede toezending van rapporten eu van alle stukken 
voor het Agendum. 

Namens den Kerkeraad, 
G. VLUG, Praeses. 
K. v. D. BEEK, Scriba. 

Nijkerk, 27 Maart 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor tOvaiiseli^utio in <ie 

X^rov. Groniii(reii. 
Warfum f 14,125 Kornhorn f 2,46 
De Wilp - 1,10 Mulinik(zijl - 495 
Marum - 5,— Oldehove - 5,'— 
Zevenhuizen - 3,11 Grootegast - 6,85 
De Leek - 4,99 Zuidhorn . 6,66 
l.ntjfgast - 4.545 Stroobos . 12*25 
Oldekeik - 5,57 
Door Ds Fokkens '/4 opbrengst uit het Zendings

busje der Geref. Jongel-Vereen te Stadskanaal - 2,50 
P. POSTKMA, Tenninom. 

Warfum, 26 Maart 1900. " 1 

Voor bot Prov. Oer. Weeslinis 
te Mi(l<lelharuis. 

In dank ontvangen van de gemeente te: 
Maasland A f 5,02 Hazerswoude f 17,9is 

» H • 15,01 Bergambacht - 2,77 
Nieuw-Helvoet 5,— Gouda A - 8 25® 
Leksmond - 7.94 j; . 4'245 
Langerak - 2,47 Haastrecht - 4,26 
l.ekkeikerk - 0.83 Moordrecht - 3 50 
Nieuwerkerk a/d I.Tsel - 3,59® Oudewater - 7,30 
Keeuwijk en Sluipwijk - 2,83 Waddingsveen - 9 15 
Schoonhoven A - 3,10 Zevenhuizen - 184» 

„ B met Willige-L - 10,C35 

E11 ̂  van de Jopgedochtersver „Dient den Heere met blijd-
schap te Maassluis 6 groote beddelakens en een handdoek. 

Be Directeur vlh Weeshuis, 
H. SCHOONEJONGEN Jacobz. 

Voor tic 'ilieolu^isclie Sreliool. 

'/? °: Winterswijk f 10,77 Oosterbeek f 15,04 
tilt i/h. zakje te „ - 1,— Giessendam A - 16 61 
Leerdam A - 8,— Aalten B . 20^40 
Langerak - 3,— Arnhem B - 56,50 
W K. te Vrijhoeve- >/2c. Huizen - 3'l3S 

Capelle " 5,— n Watergraafsmeer- 5,— 
Voor «Ie UUI>rui«liuK. 

Door br. II. Rietberg, Corr. te Winterswijk Cl. Zutfen, 
c o n t r i b .  u i t  W i n t e r s w i j k :  B .  W  D u n n e w o l d  f  1  G  H '  
Hoornenborg f 1, G. J. Smalbraak f 2, J. W. Oonk'f l,5o' 
B. Kruitselbrink f 1, supplem. contr. van B. J. Andriessen' 
I U,oU. 

Door Ds. 1V. G. Kerssies te Kopelle, Corr. Cl Goes, contr 
uit Goes; van Ds. 11 J. v d Veen f 2, J. Donner f 2 M 
de Jonge f 2, J. Mulder f 2, M. de Boxks f 1, C Oraniefl 
A. Zandee f 1, J. de Jonge Az. f 1. 

Van de Geref. kerk te Heinkenszand (5. 
Contrib uit 's-G ravenpolder: van Johs. v. Liere f 0 50 

J. J. Oranje f 1, Jan Mol f 1, Mars. v. Liere f 0 25 Chr 
C. Verhulst f 0,25, Matth. v. Liere f 0,50, Janna v. Liere 
1 0,2o, Jan v. d. Velde f 0,25. 

De Penni?igmeester 
Zwolle, 24 Maart 1900, van de Theologische School, 

Puigietersingel 120. ÜK. H. 1'KAKSSKN. 

Voor rto Zeuiling onder «Ie Jodeu. 
Onder hartelijke dankbetuiging kan ik vermelden als ont-

vangen : 
Door Ds. Kropveld coll. in de Geref. kerk te Zwolle 

bij gelegenheid van een bidstond voor de Zend. 
o/d Joden, door ZEerw. geleid ' . f 21 74ö 

Van J. G. Wegner Jzn. 's-Gravenh. namens Geref. 
Jongel.-Vereen. 2 Tim, 2 : 19 - 10 — 

Van M. J. Binnenia Secret. v/d Zendingsv. uit
gaande v d. Jongel.-Ver. te Tilburg . 3,_ 

P. pw. van Ds. '1'. Oegema Wildervank gevonden 
i/h. kerkzakje . . , j 

^ an K. Dekker Jzn. St. Maarten namens Geref. 
Jongel - Ver. te Dirkshorn . . _ g 

Door Ds Bootsma Lcosduinen namens Mej. M. de B - o'65 
Van de kinderen van J de Schipper te Ierseke - s'_ 

Onder dringende aanbeveling, 
Rotterdam, ' N Ko 

20 Maart 1900. Oost-Molenstraat 5. 

EEN BEZWAARSCHRIFT. 
Van de hand des heeren H. Huisman, 

°ud-ouderling en lid der Geref. gemeente 
te Appiugedam, verscheen een boek, 

bladzijden groot, en getiteld: Eenige 
'3rpndu>aarheden der Christelijke gods-
dienst, in overeenstemming met Gods 
Woord, de Belijdenisschriften, Calvyjn en 
indere onzer Geref. vaderen en daarmede 
vergeleken de beschouwingen van Dr. 
\ uyper, Dr_ gUyper noemde dit zelf een 

welkom geschrift, sprak er openlijk zijne 
ingenomenheid mede uit en rekende het 
voor onze kerken een eere, dat een „leek", 
geen theoloogj ZU]j- een geschrift opstelde. 

Dien lof heeft het geschrift van den 
heer Huisman ten volle verdiend. Of 
men al of niet instemme met de 
beschouwingen, dje erin worden voor
gedragen, het boek legt op iedere blad
zijde getuigenis af, van ernstigen zin, 
'onpartijdige voorstelling, schrander inzicht 
•en degelijke kennis der waarheid. 

Een bezwaarschrift is het, geen partij
schrift. De schrijver laat aan de beschou
wingen, tegen welke hij bedenkingen 
heeft, volle recht wedervaren; hij deelt 
ze in de .eigen woorden harer voor
standers mede ; hij stelt er de Schrift, 
de Belijdenisschriften, Galvijn en andere 
Gereformeerde theologen tegenover ; en 
hij onthoudt zich daarbij steeds van 
fllwat naar persoonlijke gevoeligheden 

zweemt. Zijn boek is zakelijk van het 
begin tot het einde, bescheiden, zacht
moedig, waardeerend ; al de bezwaren, 
die het bevat, komen voort uit een 
ernstig gemoed, hetwelk het alleen om 
de waarheid te doen is. 

Zijne bezwaren zijn in hoofdzaak 
bekend en ten deele ook vroeger door 
anderen reeds geformuleerd. Zij betreffen 
voornamelijk de volgende punten : 

1° Dat de voorbereidende genade alleen 
bestaat in eene bijzondere voorzienigheid 
Gods ten aanzien der uitverkorenen tot 
op hunne wedergeboorte toe en niet ook in 
zich bevat een werk Gods na de bekeering. 

2° Dat de krachtdadige roeping alleen 
uitgaat tot wedergeborenen, wijl dooven 
niet hooren kunnen, en niet tot uitver
korenen in het algemeen, ofschoon God 
toch door het Woord levend en hoorend 
maken kan. 

8° Dat de wedergeboorte altijd, ook 
zelfs bij de Heidenen, geschiedt buiten 
en zonder het Woord Gods enriietdoor 
middel van het Woord, gelijk Jak. 1 : 18 
en 1 Petr. 1 : 23 toch duidelijk leeren. 

4.0 Dat het zaad der wedergeboorte, 
vóór den doop geschonken, tien, twintig 
en meer jaren sluimeren kan, zonder 
dat het in daden des geloofs zich 
openbaart en zonder dat iemand er 
iets van ziet of merkt. 

5° Dat het geloof niet in kennis en 

vertrouwen maar alleen in verzekerdheid 
bestaat, dat de kennis slechts kennis
neming is en aan het geloof vooraf
gaat en dat het vertrouwen een gevolg 
en vrucht is van het geloof. 

6° Dat de roeping, rechtvaardigma-
king, en verheerlijking van eeuwigheid 
is en niet in den tij t> geschiedt, ofschoon 
Rom. 8 : 30 dat duidelijk leert. 

7° Dat de heiligmaking volgt op de 
bekeering: en niet terstond met' de recht-
vaardigmaking gepaard en aan de bekee
ring voorafgaat. 

8° Dat de eisch tot bekeering alleen 
zich richt tot wedergeborenen en op 
onderstelde wedergeboorte rust en niet 
op het recht Gods in het algemeen. 

9° Dat de doop, wijl de wederge
boorte onderstellende, een genoegzame 
grond zou wezen, om zichzelf en 
anderen voor wedergeboren te houden. 
10° Dat de sacramenten eene andere, 

bijzondere genade meedeelen dan die door 
het Woord wordt geschonken, en op eene 
andere wijze versterken dan door het 
geloof. 

Zonder al de bezwaren te deelen, 
welke door den geachten Schrijver worden 
in het midden gebracht, meen ik toch, 
dat ziin helder geschreven boek uitne
mend geschikt is. om tegen eenzijdig
heden en overdrijvingen, die in de leer der 
heilsorde zoo licht mogelijk zijn, te waar

schuwen en zoowel het antinomianisme 
als het pelagianisme te doen vermijden. 

Zelfs mag geiust gezegd worden, 
dat ieder, die de bezwaren van den 
heer Huisman onbevangen onderzoekt 
en toetst aan Schrift en Beiijdenis, 
vele ervan in hun billijkheid en recht
matigheid erkennen zal. 

Daartoe reken ik o. a., dat de weder
geboorte, ofschoon steeds een onmid-

• dellijk werk des H. Geestes, gelijk de 
heer Huisman zeer juist inziet, altijd 
vóór den doop en buiten het Woord 
om geschiedt; dat de wedergeboorte te 
denkan is als een zaad, dat soms tien
tallen van jaren nutteloos en werkeloos 
in den akker des harten begraven ligt; 
dat de krachtdadige roeping alleen tot 
reeds tevoren wedergeborenen uitgaat; 
dat de eisch der bekeering de weder
geboorte onderstelt en niet allereerst 
rust op het recht Gods; dat Rom. 
8 : 30 de eeuwigheid van de recht-
vaardigmaking en zelfs van de roeping 
bewijst; dat de sacramenten eene bijzon
dere genade meedeelen, die niet geschon
ken zou worden door het Woord. 

Op al deze punten verdedigt de Schrijver 
eene voorstelling, die in de Schrift, in 
de Belijdenisschriften en in de werken, 
ook van andere Gereformeerde theologen 
steun vindt, en volstrekt niet als 
ongereformeerd mag afgewezen worden. 

Dr. Kuyper doet dit dan ook niet. 
Hij is er ver van af, om het recht van 
bestaan aan deze voorstelling in de 
Gereformeerde kerken te betwisten. Maar 
soms krijgt men van anderen den indruk, 
alsof de ééne voorstelling de eenig-ware 
is en de andere hoegenaamd niets goeds 
bevat en slechts tijdelijk in zwakke 
broeders gedragen moet worden. 

Wie zoo oordeelt, kan uit het boek 
van den heer Huisman veel leeren. 
Het kan hem op het spoor helpen, 
om zelf op deze belangrijke punten de 
Schrift en de Gereformeerde theologie 
te onderzoeken. 

Want het ergste, waarover te klagen 
valt, is, datf er zoo weinig zin voor 
studie is; dat men ZOJ gemakkelijk 
bij anderer resultaten zich neerlegt; 
dat men zoo weinig behoefte gevoelt 
aan eigen, vrij, zelfstandig onderzoek. 

De heer Huisman geeft een ander en 
beter, voor velen beschamend en voor 
allen navolgingswaardig voorbeeld. Moge 
zijn boek daarom door velen gelezen 
worden. Het is dat waard, en de prijs 
van één gulden is uitermate gering. 

POLITIEKE SAMENWERKING. 

Er komt op politiek gebied eene merk
waardige en verblijdende toenadering 



tusschen de verschillende Christelijke 
partijen in den lande. 

De overtuiging dringt door, dat het 
niet aangaat, om ter wille van kerkelijke 
verschillen en bijkomstige oneenigheden 
de hoogste belangen van land en volk 
in de waagschaal te stellen. 

Die hoogste belangen zijn toch geen 
andere dan deze, dat de ontkerstening 
der natie worde tegengegaan en het 
Christendom op ieder terrein des levens 
in zijn recht hersteld en in zijne zegen
rijke werking gehandhaafd worde. 

De machtige worsteling dezer eeuw 
wordt, gelijk terecht herinnerd is, niet 
gestreden tusschen Protestanten en Eoom
schen, maar tusschen alle belijders van 
den Christus eenerzijda en de verlooche
naars van zijn naam aan den anderen 
kant. 

Bij die overtuiging, die ongetwijfeld 
'sterker en levendiger worden zal, naar
mate het ongeloof driester zich open
baart, is er echter toch nog verschil 
mogelijk over de houding, welke de 
geloovige Protestantsche partijen tegen
over de Eoomschen bij de stembus 
hebben aan te nemen. En bij de discussie 
over politieke samenwerking in de bladen 
is dat verschil ook reeds duidelijk aan 
het licht getreden. 

Eenerzijds is beweerd, dat de Eoom
schen in den tegenwoordigen tijd uit 
beginsel en als van nature onze bond-
genooten zijn. En anderzijds is uitge
sproken, dat de Eoomschen, ook al is 
samenwerking met ben niet altijd en 
onder alle omstandigheden ongeoorloofd, 
toch niet onze natuurlijke bondgenooten 
kunnen zijn. 

Dit verschil is zeker belangrijk maar 
toch meer van practischen dan van 
principieelen aard. 

Aan , den eenen kant kan toch 
moeilijk de bedoeling deze zijn, dat 
samenwerking met Eome in den tegen
woordigen tijd altijd en onder alle om
standigheden plichtmatig en geboden is. 

Dit 'zou toch in strijd zijn, zoowel 
met het beginsel als met het verleden 
van dB Antirevolutionaire partij. 

Steeds is toch met alle kracht door 
haar dit standpunt verdedigd, dat samen
werking, op politiek terrein, desnoods 
met allerlei partijen geoorloofd was, mits 
zij tot stand kwam op grond van een 
vast akkoord en een duidelijk omschreven 
program. 

Sedert .1871 heeft zij de leus aange
heven : in ons isolement ligt onze kracht! 
Na 1881 heeft zij de triple-alliantie van 
Eoomschen, Antirevolutionairen en Con
servatieven veroordeeld, omdat zij op 
onware overeenstemming en valsche 
partijformatie berustte. En van dien 
tijd af heeft zij alle fusie weerstaan en 
alleen . van zulk eeüe samenwerking, ook 
met Eoomschen, willen weten, die op 
gemeenschappelijke belangen gegrond, 
op de basis van een duidelijk program 
van actie aangegaan en daarom ieder 
oogënblik van beide kanten opzegbaar 
was. 

Aan de andere zijde is het moeilijk 
vol te houden, dat samenwerking met 
Eome zooveel mogelijk gemeden en 
eventueel bij die met Liberalen en Eadi-
calen moet achtergesteld worden. 

Zulk eene bewering toch zou toonen, 
dat men den aard van het liberalisme 
niet doorziet, den ernst der tijden mis
kent en niet genoegzaam rekent met de 
groote waarheden des Christendoms, die 
wij met Eome nog gemeen hebben. 

Bet i.r! waar, dat deze waarheden in 
de practijk van het godsdienstig leven 
bij een groot deel van het Boomsche 
volk hoe langer hoe meer op den achter
grond treden én voor allerlei bijgeloof 
plaats maken. 

Maar- het is even zeker, dat deze 
waarheden nog altijd een bestanddeel-
vormen van Eome's belijdenis; dat zij 
in de Eoomsche theologie gehandhaafd 
en verdedigd worden; en ook in het leven 
nog rijke, heerlijke vruchten dragen. 

Van Eoomsche zijde is er in den 
laatsten tijd in Duitschland en hier te 
lande geklaagd over het tekort, dat de 
Eoomsche wetenschap tegenover het 
credit dér Protestantsche wetenschap-
boeken moet. Maar dit tekort is zeker 
niet geringer aan de geloovig-Protes-
t-antsche zijde. 

Aan het bestaan van Eome's kerk 
hebben wij, Protestantsche Christenen, 
nog veel te danken. En van de Eoom
sche theologie en philosophie valt er 
onzerzijds veel te leeren. 

Als de strijd zuiver principieel gaat 
tusschen Christendom en atheïsme, staan 
Rome en Dordt ongetwijfeld schouder 
aan schouder geschaard. , 

Alleen maar, zulk een zuiver princi- i 
pieel karakter draagt de strijd in de. ( 
werkelijkheid bijna nooit. Zoodra wij j 
overstappen op het terrein der practische ; 
politiek, kornen er allerlei belangen < 
aan het woord, met welke evenzeer als-, 
met de beginselen gerekend moet worden. 1 

De Eoönischen zijn bijv. met ons tot- 1 
dusverre in de schoolkwestie ongeveer ( 
eenstemmig geweest. Maar het is moei- 2 
lijk, nog een tweede artikel van het e 
politiek programma te noemen, dat door c 
Eoomschen en Antirevolutionairen ge- c 
lijkelijk geformuleerd en in denzelfden 

j zin opgevat wordt. In de kerkelijke, 
de electorale, de militaire, de sociale 

t kwestie is er van de liberalen meer aan 
> van de Eoomschen te verwachten. 
1 Zoodra dergelijke vraagstukken aan 
: de orde komen, baat het weinig, of 

men zegt, dat Eoomschen en Antirevo-
1 lutionairen om des beginsels wil moeten 
r samenwerken. Iedere partij zoekt, dan 
; vanzelf steun bij die, weike baar op dit 
, punt het meest verwant is. 

De historie leert dit zoo duidelijk 
mogelijk, zoowel in als buiten de Kamer. 

- Elke partij gaat mede met die, welke 
; in de practische politiek met haar een

stemmig denkt. Eoomschen gaan tot 
i de Liberalen over. Antirevolutionairen 

zoeken steun bij de Eadicalen. DeVrij-
antirevolutionairen werken saam met de 
Christelijk-Hiatorischen enz. 

Om eene gezonde samenwerking te 
verkrijgen, is het daarom niet genoeg, 
in het afgetrokkene het beginsel vast 
..stellen, dat twee of meer partijen met 
elkander gemeen hebben, maar moet 
ook gerekend worden met de belangen, 
die practisch aan de orde zijn, en met 
de wijze, waarop zij het best behartigd 
kunnen worden. 

Daarom is het vóór alle dingen noodig, 
dat iedere politieke partij zelfstandig en vrij, 
duidelijk en klaar in een welomschreven, 
program zichzelve en anderen, rèkenschap 
geve van wat overeenkomstig haar be
ginsel en naar den eisch des tijds in 
het belang van land en volk thans moet-
begeerd en nagestreefd worden. 

Vervolgens dient zij op de baas van 
haar program en naar' een vast akkoord, 
samenwerking met die partijen te zoeken, 
welke niet alleen in beginsel maar ook in 
de vraagstukken van practische politiek, 
het dichtst bij haar staan. 

En eindelijk kome zij met dè partij, 
welke hare samenwerking aanvaardt, 
overeen, of deze reed3 bij eerste of eerst 
bij tweede stemming zal ingaan. Ook 
dit punt is van groote beteekënis en 
eischt ernstig beraad. Er is eenerzijds 
de zuiverheid van het beginsel, de zelf
standigheid der partij en de eer van de 
vlag mede gemoeid ; en anderzijds legt 
de overweging gewicht in de schaal, 
dat versnippering van kracht aan de 
tegenpartij wellicht eene gemakkelijke 
overwinning bezorgt. 

En , bij al deze pogingen tot samen
werking is dan nog het meest en htt 
dringendst van noode: onderling ver
trouwen en ivederkeerige trouw. 

Zonder deze slaagt ook het beste 
program van samen wei king niet. 

PSALM LXVIII. 
De Maart-aflevering van het Tijdschrift 

voor Gereformeerde Theologie is bijzon
der gelukkig uitgevallen. 

Dr. A. Noordtzij levert 'daarin onder 
d§n titel.; Eenige bladzij)den uit Ïsraëls 
geschiedenis eene belangrijke studie over 
den verwarden godsdienstigen toestand, 
die onder Israël heerschte in den Eich-
tertijd. 

Prof. Biesterveld geeft een beknopt 
overzicht van de schoone rede van den 
Hoogleeraar Doümergue over Calvijn als 
grondlegger der moderne vrijheden. 

Maar vooral de kennismaking waard 
is het artikel van Prof. Noordtzij over 
den Achtenzestig sten Psalm. Geen geleerd 
apparaat van uitlegging wordt ons hierin 
geboden, dat, hoe noodig en belangrijk 
op zichzelf, toch voor vele lezers onge
nietbaar züu zijn. Maar' Prof. Noordtzij 
deelt er het resultaat in mede. waartoe 
hij na herhaalde bearbeiding van dezen 
Psalm gekomen is. 

Eerst plaatst hij het lied in de lijst 
van zijn tijd; dan geeft, hij in het. kort 
ae hoofdgedachte in hare geleidelijke 
ontwikkeling weer; en eindelijk biedt hij 
van dezen Psalm eene schoone, vloeiend© 
vertaling. , 

Wie deze uitlegkundige studie leest, 
begint veel beter dan vroeger ' dezen 
heerlijken Psalm te verstaan, van welken 
Prof. Noordtzij terecht zegt, dat hij in
geweven is in het leven der gemeente, 
levendig van voorstëUing, afwisselend 
van beelden, vol stoute grepen en heer
lijke gedachte»', -sprekend door snelle' 
afwisseling en kernachtige kortheid, in
drukwekkend door warme liefde tot God, 
door verheffende waardeering van diens • 
trouwe leiding van en heet lijk wonen 
onder Israël, door kracht van geloofs
vertrouwen op den Heere en door tref- 1 
fende Christologische verwachtingen. ; 

Als hoofdgedachte van den Psalm ( 

wordt aangegeven het levendig ver
trouwen, dat de Heere Israëls vijanden 1 
vernederen zal tot blijdschap zijns volks I 
en tot verheerlijking zijns naams, En 1 
deze hoofdgedachte wordt zoo geleidelijk t 
ontwikkeld, dat de eenheid van het 1 
gansche lied. en de samenhang van al c 
zijne, deelen er op de treffendste wijze c 
door aan het licht treedt. t 

Zoo ingeleid en vertaald, begint de c 
Psalm opnieuw voor ons verstand en ( 
hart to leven. En de wensch komt c 
onwillekeurig bij ons op, dat wij op deze 1 
zelfde uitnemende wijze eene vertaling \ 
en verklaring bezitten mochten van heel e 
de H. Schrift, en vooral van de boeken l 
des Ouden Verbonds. i 

Dan zouden veie gedeelten ophouden, d 

:e, 1 een gesloten boek voor ons te zijn en 
,1e i zou het Woord van God voor kerk en 
m theologie rijker vrucht kunnen dragen 

en in de practijk des levens ook meerder 
m kracht kunnen, oefenen, 
of Moge daarom de studie des O. Testa-
0- ments krachtig ondsr ons ter hand vvor-
m den genomen. Er is dringende behoefte 
m aan. 
üt Bavinck. 

ik »«•: M» a&Kiae 

'J HEILIGEN. 

n6 BROEDERLIEFDE, 
ot . XII. 

De drang van den vrome om zich 
j met allen, mens.ch in God te veree

nigen, blijft onbevredigd. Eegel toch 
is het, dat onze evenmensch niet in 

a God met ons vereenigd wil zijn. In 
tegendeel; hij trekt zich van ons terug, 

=>t 200 ^ tegen ons kant, 
k als hij bemerkt, dat wij het punt 

^ van vereeniging tusschen hem en ons 
^ in God zoeken. 

,(j De natuurlijke menscben vormen 
alzoo geenszins het gebied, dat de liefde 

r  noodig heeft, om zich in hare volle 
?' kracht tot den einde toe uit te 
' werken. De plant dezer heilige eischt 

een geheel ander klimaat om tot 
vollen bloei te komen. Alleen in de 

u Gemeente Gods kan zij tot volle ont-
;  wikkeling geraken. Hier alleen brengt 

zij het tot wezenlijke,, innerlijke eenheid 
met den naaste. Nergens dan op dezen 
heiligen bodem wordt het één hart en 
ééne ziel, één voor allen, allen voor 

' één, al het mijne het uwe, al het 
uwe het mijne. 

Dit is de groote waardij van de 
Gemeente, dat zij het eenig gebied is, 

' waarop de liefde iets meer kan zijn, I 
^ dan een schoon beeld der gedachte. I 
. Wist de wereld dit, zij zou haar niet 
v verachten, maar -eer en-. Buiten de Ge

meente, in de. wereld, bestaat er wel I 
vereeniging, maar welk eene? Geene, 
die uit persoonlijke liefde geboren is, 

' en door persoonlijke liefde gedragen I 
wordt, behalve daar, waar bloedver-

' wantschap of boezemvriendschap sarnen-
^ binden mag. Op den breederen grond

slag des algemeenen levens verbindt 
alleen het gemeenschappelijk belang of 
het gemeenschappelijk streven; daar 
heeft men dan ook alleen den mede
werker en den partijgenoot lief, hen 
die ons lief'hebliën. Maar in de Ge
meente vindt mén, wat men nergens 
elders vindt, namelijk eene eenheid 
tusschen velen, die op persoonlijke 
toegenegenheid berust. Hoe breed'de ' 
kring der Gemeente ook is, de broeder
lijke liefde omvat hem ten volle. Dat ' 
de wereld ons op haar gebied zulk 
eene liefde toonei! Hare liefde is niet 
gelijk onze- liefde ; laat onze vijanden 
zelveu rechters kijii. In de wereld is 
de liefde als eehe bedelares, die het 
hart des naasten, vraagt, maar steeds 
een weigerend antwoordt ontvangt; 
wijl men niet op heiligen bodem met 
haar samenkomen wil. Daarom is zij I 
er ook eene lijderes, wier hart samen
krimpt bij het zien van al den jammer, 
die er is, en van al den jammer, die 
er komt! Maar hier, in Gods Gemeen
te, vindt de liefde hare ruste. 

De drang toch der liefde om met 
den naaste uit ëri in en voor éénen I 
God te leven, wordt in de Gemeente e 
beantwoord,; die welfde drang toch vindt 1 
men ook bij den broeder. Daarom f 
trekken daar de harten onweerstaanbaar v 

sterk elkander aan. Wederzijds is men k 

zich bewust het uitgangspunt van zijn ^ 
leven in God te hebben, den gemeen- j 
s'chappelijken Vajier, die ons uit zijn a 

eigen Geest geboren heeft tot het leven „ 
der heiligheid. Gelijk op het gebied v\ 
der natuurlijke liefde de gemeenschap z. 
des bloeds, trekt hier de gemeenschap 
des geestelijken . levens tot elkander; e: 
de broederliefde heeft met de natuur- 1 

ljjke liefde gemèen, dat zij, evenals ^ 
deze, gemeenschap deszelfden levens jj 
tot grondslag heeft. Dat zij niet op § 

I bloed, maar op geest berust, maakt | Z( 

• haar Z(.-tfs~'Stëfl<ïïr"éii duurzamer dan 
déze. Hem zo^keii en genieten zij in 0 
elkander; zij hebben 'elkander lief, P 
omdat zij zich gemeenschappelijk van 
God geliefd weten; zij vinden eigen 
leven, eigen begeeren, eigen aard, 
eigen ondervinding bij den broeder; < 
zij gevoelen zich door eenen Geest t|! 
geleid. Maar tegelijk heeft zij iets, u< 
wat tusschen hen die elkander slechts zi 
uit natuurdrang' liefhebben, tusschen ht 
broeders en zusters bijvoorbeeld, vaak z(5 

wordt gemist, té weten een gemeen- ve 

schappelijk element en doelwit des ee 

levens. Dit heeft zij in God. Wat gl 

de wereld heeft in haar willen en 
denken van hetzelfde hebben de Chris- ^ 
tenen in hunne gemeenschap aan Gods Vo 
denken en willen. Samen hebben zij ve, 
Gods wil tot wil en Gods eere tot 't 
doel; samen arbeiden zij aan de volma-
king van het koninkrijk Gods in de 
wereld en in elkander; hier bindt het ka 

eeuwige saam, het hoogste doel, het 
heiligste doel, het belang Gods. Daarom S 1 

chen de heiligen eene gesta- ! ste 

dige uitwisseling des levens; men geeft I dr: 

11 en wordt rijk, naarmate men geeft, 
:i men ontvangt en wordt rijk, naarmate 
a men ontvangt; men acht zichzelven 
r verrijkt, als men den broeder verrijkt 

ziet; men leeft zooveel levens als men 
broeders liefheeft; want hun leven wordt 
ons leven, gelijk ons leven het hunne, 

e Wiens hart begint niet- te trillen van 
liefde tot zulk eene liefde ? Aange
merkt aan het gebied dezer liefde, 
rijst de Gemeente, hare uiterlijke gering-

5 heid ten spijt, verre boven heel de 
wereld, en laat zij de heerlijkheid van 
deze als eene kleine en donkere stip 
achter zich. Zulk eene liefde kan niet 
vergaan, maar moet eeuwig zijn, omdat 

^ zij heilig is; zij is dan ook sterker 
dan de dood, en machtiger dan het 

i  graf'. Zij is het eenig eeuwige midden 
onder de vergankelijke dingen , en 

1 vertegenwoordigt in de eeuw van thans 
de toekomende ëeuw. 

' Wie gevoelt thans niet, dat de 
; Gemeente voor alles de liefde in haar 
' midden aankweeken moet, zal zij zien 

onderscheiden van de wereld als het 
eenig gebied, waar de liefde haar 
vaderland heeft. Anders maakt zij zelve 
hpt der wereld onmogelijk om haar 
hare eere te geven, en haar te erkennen 
als eene gemeenschap, die het koninkrijk 
der hemelen op aarde vertegenwoordigt. 
De wereld let op de Gemeente en zij 
ziet scherp. Zij weet zeer goed te 
onderscheiden, of onze liefde blootelijk 
is, wat de liefde op haar gebied is, 
partijliefde namelijk , inplaats van 
heilige liefle, wier geheim God zelf is. 
Helaas, hoe diep zijn wij dan inge
zonken ! Hoe moesten wij ons beijveren 
om zoo heilig te worden in onze liefde, 
dat wij den moed verkregen, om haar 
door onze tegenstanders te laten.keuren ! 

van Andkl. 

VOLHilOOUtl. 

Eene afzonderlijke Voreeui-
giug tot (Jiristelijjke vcr-

zorgiug van Zenuwlijders. 

l)e laatstgeh. Alg. Vergadering van de 
V'ereon. t. Chr. verz. v. Krank/.. en Zonml. 
heeft zich gedrongen gezien, de oprichting te 
beproeven van een afzonderlijke Vereeniging 
voor Zenuwlijders. De belangrijke gedachten-
wisseling over dat punt der Agenda nemen 
wij hier over uit liet officieel verslag dier 
Vergadering, geplaatst in het Maandschrift 
nBethesda," dat wij bij vernieuwing aanbe
velen. 

Komt nu in behandeling de zaak der 
Zenuwlijders, een der belangrijkste punten 
van de Agenda dezer Vergadering. De 
Agenda vermeldde dienaangaande : 

//Inzake de oprichting Van eene Stichting 
voor Zenuwlijders stelt het Algemeen Be
stuur voor : dat de Algemeene Vergade
ring besluite, pogingen aan te wenden, 
dat voor de zaak der Zenuwlijders eene 
afzonderlijke Vereeniging op denzelfden 
grondslag als deze Vereeniging en in 
zusterlijke verhouding tot haar, worde op
gericht. 

//Drangreden daartoe is de boven ver
wachting groote uitbreiding van den arbeid 
voor Krankzinnigen, waartoe de Vereeni
ging de laatste jaren is gedrongen, en 
waardoor zij verhinderd is en wordt, zelve 
het te Breda in 1897 aangenomen plaii 
van verzorging van Zenuwlijders tot uit
voering te brengen." 

De Voorz., dit punt toelichtende, herinnert 
er aan, hoe vóór twee jaren te Breda een 
leening van ƒ 200.000 was toegestaan, be
paaldelijk met het oog op eeue Stichting 
voor Zenuwlijders. Maar de toeneming der 
krankzinnigheid en de blijvende aanvraag 
doet ons vragen: Waar moet het heen P 
In het belang van de zaak, hebben we 
daarom gemeend, dat wij er van moeten 
a zien, en dat eene' nieuwe Vereeniging met 
nieuwe mannen noodig is. Onze gedachte 
was, dat deze Vergadering aan het Bestuur 
zou opdragen, te doen al wat het kari, om 
tot zoo'n Vereeniging te komen, een Ver
eeniging, natuurlijk op denzelfden grondslag. 
Het is noodig, dat daarmede een begin 
worde gemaakt Nog onlangs sprak Dr. 
Hermanides het uit, dat er veel meer Zenuw
lijders zijn dan Krankzinnigen. En eene 
Stichting voor Zenuwlijders, kan onder Gods 
zegen yeel krankzinnigheid voorkomen. 

De heer RobdJtuizen .• De afd'eeliiig"Zeist 
ontving een pijnlijken indruk, toen zij dit 
punt op de Agenda las. Onmiskenbaar is 
het, dat de taak onzer Vereeniging zich uit
breidt, en begrijpelijk, dat men zich afvraagt: 
Waar zullen we belanden ? Broeders, dat ' 
weten we niet. Het Bestuur is geroepen, I 
in 's Heerèn Naam voorwaarts te gaan, en 
te beantwoorden aan de Statuten en aan < 
den naam der Vereeniging. De Afd. Zeist 
ziet in eene afzonderlijke Vereeniging geen 
heil. Immers, welke nieuwe Vereen, zal '  
zóóveel kracht uitoefenen, en die reputatie 1 

verwerven, als onze Vereeniging P Hoe zal 
een nieuw Bestuur van een nieuwe Vereeni-
ging komen aan 'tbenoodigd kapitaal ? 1 

Dat de plannen van Breda niet zijn uit
gevoerd, heeft mij niet zoo bitter teleurge- a 
steld. De verpleging in een Gesticht acht ik a 
voor Zenuwlijders niet doelmatig. Familie- v 
verpleging is voor hen noodzakelijk. En als 
't aangegeven plan was doorgegaan, dan 
waren we tot yra'/wverpleging niet gekomen. 

De Voorz. Aan de wijze van verpleging 
kan deze Vergadering geen motieven ont-
leenen om ja of neen te zeggen op het Be- ^ 
stuursvoorstel. 

De heer Roodhuizen : Ik zou willen voor- l '  
stellen, aan het Algemeen Bestuur op te ^ 
dragen, overal Commissies te benoemen, die 1 si 

zich in contact stellen met die particulieren, 
die geschikt en bereid zijn, de verpleging 
van Zenuwlijders op zich te nemen. 

Ds. Feringa.- De Afd. Zaandam kan zich 
met het Bestuursvoorstel vereetiigen. Inder-
daad — er is gevaar, dat, bij zoo omvang
rijke taak als de Krankzinnigenverpleging 
is, de Zenuwlijders stiefmoederlijk bedeeld 
zullen worden, zoo onze Vereen, ook hunne 
verpleging ter hand neemt. En •— Zenuw
lijden is een zaak, die ons land verteert, 
't Is hoog tijd dat er in voorzien worde. 

De Voorz.: Het plan is, dat de zaak 
door ons zoover worde gestuurd, dat anderen 
het doen. De nieuwe Vereeniging ontvangt 
dan van de onze zedelijken, en geestelijken, 
maar geen tiuanciëelen steun. He Bestuur 
wil de zaak op gang brengen. Laat ons 
beproeven, eene zelfstandige Vereeniging in 
't leven te roepen. 

Ds. Fetersen zegt, dat de Afd. Oudepekela 
ernstig bezwaar heeft tegen het Bestuurs
voorstel, omdat zij voorziet dat voor zulk 
een nieuwe Vereeniging geen nieuwe leden 
zullen te krijgen zijn. 

De heet i. Gunnvnk Bz.: De Afd. Ku/wjitn 
stelt voor, dat het Alg. Bestuur eene Com
missie benoeme, om de zaak op gang te 
brengen. 

De heer M. J. Chevallier, van Zetten, 
heeft geen bezwaai, dat deze Vereeniging 
de Zenuwlijders loslate. Maar wat hunne 
verpleging betreft — daarin is hij 't eens 
met den heer Moodhuizen. Ik stel voor: 
een nieuwe Vereen, op. te richten, en die 
nieuwe Vereeniging in de wijze van ver
pleging geheel vrij te laten. 

De heer Brouwer vraagtj,namens de Afd. 
Steenwijk,. of er voor dit doel niet reeds een 
Christelijke Vereeniging bestaat. 

De Foorz. antwoordt, dat zulk eene Vereen, 
als hier bedoeld wordt, aan het Bestuur niet 
bekend is. Vóór 2 jaar is er eene Vereen, 
voor Zenuwlijders opgericht, doch die heeft 
het werk laten rusten, om het besluit door 
deze Vereen, te Breda genomen. De mede
werking van die broeders zal worden ge
vraagd. 

De heer Brouwer verklaart zich, namens 
zijne Afd, tegen Ai. oprichting van een 
nieuwe Vereeniging. 

Ds. Elzenga, van Kampen, gaat ook niet 
mee met 't Bestuursvoorstel. Hij wenscht 
de verpleging der Zenuwlijders door deze 
Vereeniging ter hand genomen te zien. Er 
is verwantschap tusschen Krankzinnigen en 
Zenuwlijders. Ook de reputatie dezer Vereen, 
te t mee ! 

De heer De Bruin wenscht, namens de 
Afd. llazersicoude, dat er wel pogingen ge
daan zullen worden tot verkrijging van een 
nieuw Bestuur voor een 4e Stichting, be
paaldelijk voor Zenuvvl. bestemd, maar is 
tegen een nieuwe Vereeniging. 

Prof. JFielcuga dringt op aanneming van 
't Bestuursvoorstel aan. Bij dit Bestuur komt 
er van de zaak niets. 

De Voorz. Er moet nu wat gedaan wor
den. We kunnen de kwestie niet verdagen. 
Besluiten we dan tot aanneming van 't Be
stuursvoorstel ! .We kunnen er toch licht de 
proef mee nemen. Kan zoo'n nieuwe Ver
eeniging er niet komen — dan brengen 
we ter volgende Alg. Verg. de vraag: 
Broeders, wat nu ? Laat ons nu stemmen 
tusschen deze twee: deze Vereeniging, of 
een nieuwe Vereeniging. 

Ds. van Andel, van Heerenveen, spreekt 
nog voor 't Bestuursvoorstel. 

Met algemeene stemmen op 1 na wordt 
het Bestuursvoorstel aangenomen." 

Het Bestuur van genoemde Vereeniging 
heeft de volgende mededeeling gezonden 
aan de bladen, opdat de leden en verder 
alle belangstellenden mogen weten, hoe het 
met die zaak staat. 

I)e Algemeene Vergadering der Vereeni
ging lot Christelijke verzorging van Krank
zinnigen en Zenuwlijders, gehouden te Kampen 
5 October j.1., nam het besluit ,: aan het Be
stuur op te dragen, een Commissie te be
noemen ter voorbereiding vau een afzonder
lijke Vereeniging tot verzorging van Zenuw
lijders, op denzelfden grondslag als die voor 
Krankzinnigen De reden en drangreden 
was de verklaring van het Bestuur: dat het 
zelf den hoog noodigen arbeid voor Zenuw
lijders, ' waartoe bij vernieuwing besloten is 
door de Alg. Verg. te Breda, Ï897, niet 
kan op zich nemen, vanwege de steeds toene
mende zorgen voor de Krankzinnigen. 

In de vorige week hebben onderscheidene 
broeders, die de uitnoódiging van het Bestuur 
hadden aanvaard, te U trecht een samenkomst 
gehad, onder leiding van een deputatie uit 
het Bestuur. De Commissie heeft zich ge
constitueerd ; enkele broeders die verhinderd 
waren, zullen worden uitgenoodigd mede als 
lid der Commissie zitting te nemen. In de 
volgende maand zal de Commissie weder 
vergaderen, tot vaststelling van een' Concept-
Statuten c. a. De belangstellenden in den 
lande mogen spoedig daarna mededeeling 
t'an een en ander tegemoet zien. Voorloopig 
is reeds bepaald, indien eenigszins doenlijk, 
jen algemeene samenkomst van belangstel
enden saam te roepen vóór de eerstvolgende 
Vlgemeene Vergadering der Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van Krankzinnigen, die 
J. V. in Sept. a.s. wordt gehouden. 

Als moderamen dezer Commissie zijn ge
kozen de heeren Dr. -S. R. Hermanides, ge-
leesheer te Geldermalsen, Voorzitter; E. 
'i-, Keuchenius, geneesheer te Schevenintjen, 
Secretaris, en Ü. Graaf van Limburg Stirum 
e Arnhem, Penningmeester. 

Wij bevelen deze voorbereidende pogingen 
an in de belangstelling en de gebeden van 
Hen die lust hebben in de barmhartigheden 
au Christus Jezus, onzen Heere. 

Namens liet Bestuur der Vereen, voornoemd, 

W. II. van Ma rle, Secretaris. 
Edversum, 19 Maart 1900. 

Gij ziet, de voorbereidende arbeid is reeds 
egonnen. Zou het nu niet goed zijn, dat 
e Christelijke pers dit gewichtvol plan ging 
espreken, tot opwekking van de belang-
;elling en, waar zij kan, ook tot voorlichting 



van de Commissie? Dat ook de belang- ) z ich de „trouwe Afrikaanders" in de Kaap-
kebbenden hunne ingenomenheid doen blijken, I kolonie. Ie Paarl werd den 26sten Maart 

, . , . een meeting van den Alrikaauderbond ten 
is ontfptwiife d zeer gewenscht. . ° , . . . is ongemyo o gunste van een beweging tot verzoening ge

houden. Hargrove zeide dat de Boeren nooit 
L, LINDEBOOM. tevreden zouden zijn met het Bngelsch be-

1 7 ~ stuur, hij voorspelde een nieuwen oorlog 

Politieke Beschouwingen. l jn i l ien  zes  jaren, tenzij de onvoorwaarde-
lijke onafhankelijkheid der Kepublieken, die 

Noo altijd blijft het, wat den staat van recht  vroeSen  maar  Seen  edelmoedigheid, 
zaken in Zuid- JjMa betreft, stil. Berichten hers te ld  werd-
van beteekenis, zooals wij, vrienden der He- Marais, lid van het Kaapsche parlement, 
pübliekcn, zoo gaarne zouden Vernemen ze lde dat de oorlog de voortzetting was vau 
komen er, althans nü, nog niet. '  Jameson's raid, — dit was nu, „de con-

Meu moet dit verschijnsel echter niet zóó s t i tu t ionee le  manier", waarop Rhodes te werk 
opvatten alsof dit al ten nadeele v f lu  de vvi lde  gaan '  Resoluties werden aangenomen, 
Burgers zijn zou. Integendeel Want afee met  een  overs te lPeude  meerderheid, waarbij 
zien van het feit, dat de Engelschen, o°ok verklaard werd, dat elke uitslag die met 
onder Roberts, al heel weinig berichten door- " l e t  eerbiediging van de onafhankelijkheid 
laten, die sterk in hun nadeel ziin of hun der  RePubheken  gepaard ging, slechts schad? 
te onpas zouden komen, wat er noo- komt doe" zou.aan  do  koogs te  belangen van het 
of doorsluipt wijst duidelijk aan, dat do Br^Tscbe  »jk-
Burgers blijkbaar weer moed vatten en zich. \°? f^eds laat op zich wachten van 
aanvankelijk een weinig herstellen van de ZwU^nclie zlJde de  arbitrale uitspraak over 
ingrijpende gevolgen van Roberts' stouten «uadevergoediiigeu, die van Portugal geëiseht 
marsch naar Kimberley en Bloemfontein. wordeu  m keT de" ^elagoa-baai-

In hun voordeel kuunne» wij reeds het «R00rweS- Uit Londen seint men, dat te 
een en ander boeken, dat niet zonder be- , em üPhelder lnSe t l  gevraagd zijn, betreffende 
teekenis is de  vertraging, die de uitspraak ondervindt. 

Allereerst, dat de afval van Vrijstaters in Het  Schi->nt  da t  de  scheidsrechters het oneens 
't Zuiden niet zoo groot is als de Engelschen Z1->n 0Ver  de  bedl 'age l l> welke  aa" Amerl-
wel deden voorkomen. Zeker flauwhartig, kaansche en aan Engelsche schuldeischers 
halven zijn er. l>och dat zij'» menghel,' behooreQ toegekend te worden. Dien tenge-
die óf van vreemden meest Enoelschen oor' volge  zoudel1  de  scheidslieden nieuwe inlich-
sprong zijn, of reeds vroeger ontzenuwd door t inKen  tóoeteu  i l lwi»nen- De uitspraak zou 
Engelsche invloeden zooals Frazer en Brandt 1U1 '  "a£U '  men te  Washlng ton  vernomen heeft, 
Jr, thans door de Enoelschen gepaaid wor- omst reeks  u led l° APnl  t e  verwachten zijn. 
den met schitterende'beloflen ° Maar .laar . ,Alle  d l"Seu bestaan iu drie, dit 
staat tegenover, dat de Vrijstaatsche Volks- ?ch«ut  °"k de  1  ' 'a n s c h e Kamer van 
raad den 2den April bijeenkomt. Ondanks krfc i l!.; Na de  tvvfe  m 'sh, lk te  aanvallen van 
Roberts bluffende verzekering, dat de Re- j '  '  VnJdaK °P bet  Kabinet — over de 
geering afgezet is! Dan zal het blijken ra l ; sche  Kamers van koophandel te Brussel 
hoe weinigen van hen zullen weifelen om 8ü ovel ' .de  henoemmgen m het Legioen van 
met de Burgers van alle rangen den strijd eer  ~ 1S s l s te r  de  derde  i iauval  f?escbied  

ten bloede toe door te'zetten, 't Zal Roberts over  de  ou ,us teu  °P Martinique, die de heer 
niet meevallen. Een figuur als van van Uuquesnay aan het slechte beheer toeschreef, 
der Vost van Fauresmith, in 't Zuiden van 1>e 8P reke l '  betoogde dat de Regeering met 
den Vrijstaat, staat Gode zij dank niet allee'n de  ul te rs te  Z01 'S voor  l le t  behoud van Gua-
Leze Leelt met een 500-tal' Burgers uit den delouPe  en Martinique waken moet, want 
Zuid-Westhoek zich daar verschanst en \ •" de  ^est-Indische zee komt anders heelemaal 
klaard van geen overgave te willen '  |6 '  111 de  macbl ;  v t tu het heerschzuchtige Erige-

'maar tot den dood te zullen vechten e"' 'and. De Minister van Koloniën deelde 
Nog steeds bleef dan ook da'ir • mede, dat.; hij een . grondig onderzoek der 

val der Engelschen uit. Blijkbaar voelen zij Zöak ' l ee l t  '"gesteld, maar dat hij tevens 
zich, nu onderwerping van echt-Boeren'zijde gerechtigd was den Gouverneur te verde-
zoo goed als uitblijft c„ anderen wel on- d,Ke"' Teu ,s lüUe„ werd eeu motie van 
bruikbare, maar geen Mauser-geweren m vertrouwen, door Gerville-Keache (zelf eeu 
leveren, niet op hun gemak 't Zou aahgi i :peiid Wester l i»g) voorgesteld, met 285 tegen 239 
zijn indien mannen als v. d Post in éen gèïso- s le ,umeu goedgekeurd. De hoop dergenen, 
leerden strijd den heldendood moesten sterven dle  met  M,ehne Ribot en dergelijke drij-
Misschien echter kan hij zich nog ten YVes- V,e ' 'S "a" , 1 ,,nog voor  de  °Pe"iug 
ten. tusschen Kimberley en Bloemfontein door der  wereldtentoonstelling een crisis poogden 
redden naar het hoofdleger bij Winburg' Ult  16  lokken '  l s  dus  nogmaals beschaamd. 
Pas ontvangen berichten komen dit hoopvol' Maar  Wel  l l ee i t  ' t  K13te lvn  eeu  oogenblik 
bevestigen. Zelfs bedreigt hij nu Roberts' gesPani )en, toen de prioriteit der motie, met 
lmie ! Ook aan Olivier, die met een 5000 Welke  de  ^egeering zich vereenigde, slechts 
man en de kanonnen teu Zuiden van de e tJ" meerderheidje van II stemmen verkreeg. 
Oranjerivier eerst streed, is het <>elukt ln. ^>9aro  neemt Aflred Capus op 
om ie ontkomen. Na 'eerst een aanval' aard ige manier een loopje met die visschers 
van Gatacre op zijn achterhoede bij Smith- 111 11  oebel water. Mélme laat hij met een 
field bloedig afgeslagen te hebben is hii z ljner  medeleden een gesprek voeren hoe 
langs de Basoeto-grenzen achter bergen en $ het  v'!en  aa , , l eKBe"- Dit lid zegt, 
koPjes om boven Ladybrand Oo«t van Bloem ee" Kab 'neiscrisis juist nu héél moeilijk 
fontein, gekomen ondanks'French met zijn Z0U ziJU °P t e  loSSen" Ja '  zegt '  Méllne, 
cavallene zich een eind derwaarts had be ' l  Z0U een  bl^"a  one l l ld ,ge  crisis wezen, 
geven, om zoo mogelijk hem te keeren ®n juis t  daarom 200 wenscheüjk. 
Maar ook deze lijdt nog aan de gevolgen "VVat  zeë l  g'i> daarom zoo wenschelijk ?" 
van de slagen door hem ontvangen on ziin Ja  Zek® r '  i s  an twoord- Zijn we niet 
tocht naar Bloemfontein. En Olivier heeft verP l i cb t  met de tentoonstelling aan onze 
blijkbaar voorzichtig en handig zrn moei- mil , ioenen  bezoekers alle mogelijke verstrooi-
üjken en gevaarlijken . tocht, met"1 zonveel " lge" en  merkwaardigheden aan te bieden? 
kanonnen en wagens etc. bij zich geleid Wat i s  e iSenaardiger en opmerkelijker 
achter bergen om, die moeilijk door'French da" 6e" f l  nke  minister-crisis, die we zoo 
konden beklommen worden. Moge hem nu l ang  rekken.en  zo° felbewogen maken,.dat 
door Joubert's mannen spoedig de hand ge è l  ee" P res ident-cr sis uit voorkomt. Dat 
reikt worden bij Winburg of ietwat Ooste" Z0U iuderdaad  de  gastvrijheid ten top voeren, 
lijker bij Senebal. Hoe weinig dan ook de "ie^waar? En daarom, waarde vriend, wil 
tegenwoordige gang van zaken de Engelse-hen 'k '  1 kos te  wat  ' l  vvi '» het Ministerie omver 
bevalt, blijkt uit het volgende • ° werpen. 

Lord Roberts heeft eergister uit Bloem Ll  l ta l ie  i s  ' i e t  Weer  onrus t ig' De vei l ig" 
fontein doen seinen, dat de toestand in het heidsvveUen ontvangen in de Kamer ten 
bezette Vrijstaatsche gebied ten ver engde so l 'erP verze t  va" l iuks; Maar  reeds  gafde  

pauze voor de Engelsche troepen, die in en °PP°sitie wat toe, wijl zij begonnen was 
bij Bloemfontein zijn gelegerd, noodig maakt." t egen de monarchie te reageeren. Daarmede 

Zelfs schijnt de opperbevelhebber niet vel 'kraclitte zij zich zelve. lerwijl zij nu 
heelemaal gerust over de veiligheid zijner a lzo° water  blJ l l aa ' '  wlJn moet  doeu= s laat 
verbindingslijn naar het Zuiden. Dit ver- de  Regeenng mtusschen haar slag 1 
klaart ook het oponthoud, dat zich nu voor- |  NOOBDTZIJ. 
doet. Een telegram uit Barkley West, dat TT " J J '  
ae bezetting van Papkuil, in liet district DllllenlanUSehe Kei'ken. 
'ferbert, onmiddellijk aan. de Westgrens 
van den Vrijstaat gelegen, meldt door een Prof. II. Beuker over liet' recht .der kerk 
Boereucommando dat werkzaam is om „de inzake de opleiding tot dèn dienst des Woords. 
rebellen" uit den omtrek tot zich te trekken, In „de Gereformeerde Amerikaan" heeft Dr. 
geeft grond aan de opvatting van Roberts Beuker, na zijn bezoek aan de Synode van 
omtrent de veiligheid zijner verbindingen. Groningen, de zaak der opleiding, die daar 
Ook heeft het Zondag jl. bekend geworden behandeld was, besproken. Na medegedeeld 
eit van 5 Britsche officieren, die op een te hebben, dat de poging tot vereeniging 
verkenning of excursie den 23en dezer in den van beiderlei opleiding in de Geref. kerken 
omtrek der Modderrivier „van zulk een koude mislukt is, bespreekt hij de bezwaren tegen 
reis zijn gekomen", vrij wat indruk gemaakt, den voorslag tot vereeniging ingebracht. In't 
Wat daar tevens indruk behoort te maken, laatste nummer van genoemd tijdschrift toetst 

18 ook de zeer Lumaue behandeling, die de hij de bestrijding tegen het voorstel tot veree-
gewonden — de 5de was gedood, zooals niging door de bewering, dat de kerken't be- i 

men berichtte, van de Boeren ondervonden ginsel „der vrije studie" op de Synoden te Dor- 1 
hebben. De Times moet zelf mededeelen, drecht en Middelburg reeds hebben aanvaard. 
•Jat de Boeren na den strijd tot hen kwamen Dr. B. stemt toe, dat in 1896 de vrije i 
om hen te verbinden en bericht van het ge- studie is toe estaan, evenals de Olirist. Geref. 
beurde naar het kamp bij Glen zonden. kerk dit altijd gedaan heeft. De Gerefor- i 
De heeren zijn thans naar Bloemfontein ver- meerde kerken zijn nooit zoo bekrompen ^ 
voerd en schijnen in redelijken staat te ver- geweest als de Roomsche, die alleen als 1 
keeren. Zoo behandelen de Burgers de ge- priesters aanneemt, wie op hare scholen opge- 1 
vaugenen, terwijl de Engelschen ze slecht leid zijn ; en als de Ned. Herv. kerk, die geen t 

ehandelen. ander tot het examen toelaat, dan wie aan z 
Men ziet, de Burgers waken tot kort bij ééiie der staatsacademiën gepromoveerd is, i, 

ober t s- en alleen uit het buitenland door een „Col- t 
Bovendien zijn de Engelschen in de laatste loquium doctum" een predikant aanneemt, z 

agen al heel weinig met het ontzet van Zoe deden de Gereformeerden niet; als z 
-Vlafeking gevorderd. Reeds organiseerde iemand goede getuigenissen had van leer en n 

men aan de Kaap leesten. Maar noch bij leven, werd hij tot het examen toegelaten d 
e \aalrivier kon Methuen avanceeren; de zonder te vragen, waar hij zijne kennis had i 
uigeis aan de overzijde bleken hem te sterk ; opgedaan. Vroeger deden de Gereformeerden 

^°e kon Plümer uit het Noorden meer dit te eerder, omdat zij geen eigen opleiding 
vorderen. Deze werd door Eloff terugge- hadden en zij nooit de noodige zeggenschap r 
worpen en wordt thans met omsingeling be- over de staatshoogescholen gehad hebben. C 
dreigd, ofschoon hij zich onder Kaffers weet Toen in 1834. velen terugkeerden tot de n 
te ontrekken en 't den Burgers alzoo lastig I leer, tucht en dienst der vaderen en in den V 
maakt hem te omsingelen, zonder met dezen weg der Afscheiding de Gereformeerde kerk ti 
in krijg te geraken. Misschien staat Joubert's weer openbaar werd, gevoelden de uitge- ti 
iJis naar 't Noorden daarmede in verband, leide kerken dadelijk, dat het hare taak k 

* °ge Mufeking spoedig vallen. Ook roeren was voor de opleiding van eigen Evange- J 

> i lie-dienaren te zorgen. De opleidiugs-Vlassen '  
rt te Grouingen, Hoogeveen, Arnhem en Schoon-
:ii hoven werden opgericht. Gedreven door 
3- dat besef, werd de Theol. School te Kampen 
it opgericht, die lot op dit oogenblik een 
3- kostelijk kleinood dier kerken geblevén is 
ig en bijna een halve eeuw de kerken van 
3- dienaren voorzien heeft. Die Theol. School 
ie staat onder opzicht en leiding der kerken; zij 
i, is haar eigen inrichting. De kerken benoemen 

de Hoogleeraren en houden toezicht op het 
t, onderwijs en de examens door hare Curatoren, 
n De ruimhartigheid en welwillendheid der 
i- kerk, om tot de examens toë te laten, die 
k elders hunne kennis tóbben verkregen, is 
3, nooit toegepast met de bedoeling om het 
ij \>eginsel van eigen opleiding achteruit te 
3t zetten of opleiding aan niet kerkelijke 
d inrichtingen met hare eigene gelijk te stellen. 
Ie Ook kan de kerk uit een wetenschappelijk 
3t maar bovenal uit een theologisch en practisch 

oogpunt hare eigen inrichting het best ver-
n trouwen. Wie uit de vrijgevigheid inzake de 
sr toelating tot de examens van hen, die elders ge
it studeerd hebben, afleidt, dat de kerken in dezen 

haar beginsel losgelaten hebben, vergist zich. 
,e „En had men in 1892 bij de vereeniging 
e van de twee kerkengroepen dadelijk doen 
t. blijken, dat men door den term „vrije 
is studie" wilde verstaan hebben : volkomen 
i- gelijkstelling vau rechten en van vertrouwen 
•s voor de opleidingen door• particulieren als 
i- voor die van de eigen inrichting der kerken 
i- zelve, men kan zich- verzekerd houden, dat 
u asldan de onderhandelingen van dc zijde der 
t, Christ. Geref. kerk dadelijk en voorgoed 
i. zouden zijn afgebroken. Van de ineen-
;t smelting ware alsdan niets gekomen. Dit 
u eerstgeboorterecht mogen de kerken niet 
n verkooperi, welken schotel vol moeskruiden 
e men haar daarvoor ook aanbiede. Eu als 
:1 men van de zijde der Doleantie ook nu 
u nog dit beginsel wil doordrijven, dan 
1 vreezen wij, dat dit de punt zal zijn 
r vau eeu wig, welke de in 1892 getroffene 

vereeniging vroeg of iaat weer doet splijten." 
t Van het beroep op de vaderen, dat zij 

de vrije studie, ja de studie aau de staats-
t academiën hebben aangenomen en de examens 
1 aan de Classeu hebben opgedragen, zegt Dr. 

Beuker, dat men in het oog moet houden, 
3 dat de kerken toen geen eigen kweekschool 
r hadden en rekenen moesten met het toen 
^ bestaande verband tusschen kerk en staat. 

Het Gereformeerde ideaal van de vrijheid 
ï en onafhankelijkheid der kerken had men 
ï toen nog niet bereikt,zooals in onze eeuw. 
) Ook vindt Dr. B. het niet goed, dat de 
, vrijgemaakte Gerelormeerde kerken inzake 

de toelating en examinatie der dienaren zich 
; weer binden aan bepalingen en gewoonten uil 
i den tijd, toen de kerken de vrijheid misten. 

V\il men naar het voorbeeld der vaderen 
de aan de eigen, inrichting opgeleide candi-
daten door de Classis laten examiueereu, dan 

i komt men volstrekt niet op betere Gerefor
meerde paden, en dan moet men ook eischen, 

i dat de beroeping onder goede correspou-
i deiitie met de burgerlijke Overheid geschiede, 

want dat hebben de vaderen in éenen adem 
geëiseht met de onderzoeking door de Classis. 

Kiest de kerk zelf hare Professoren en 
ook uit elke Classis of Provincie hare Cura-

' toren, die op het ouderwijs1 toezicht houden 
en mede-examineeren dan heeft de kerk • 
veel beteren waarborg, dat zij bekwame 
mannen als dienaren verkrijgt, dan dat zij 
dit onderzoek door de Classis Iaat afnemen. 
Een examen door de Classis afgenomen kan 
onmogelijk die waarborgen voor wetenschappe
lijkheid en betrouwbaarheid geven, welke een |  
examen voor Professoreii en' Curatoren geeft. 

Onze vaderen hebben het praeparatoir 
examen uit nood aan de Classis opgedragen, 
omdat zij geen eigen inrichting hadden en 
aan den staat gebonden waren. Het kan 
ook nu niet anders, wat betreft candidaten, 
die aan eene inrichting van particulieren, 
over welke de kerken geen zeggenschap 
hebben, zijn opgeleid. Dat deze eerst door 
een Classis onderzocht en beroepbaar gesteld . 
móeten worden, spreekt van zelf. Dit moet 
echter niet geschieden met hen, die aan de V 

eigen inrichting opgeleid en door de lioog- ! 
leeraren en Curatoren der kerk geëxamineerd . 
zijn. Sommigen noemen dat een vooruit-
schrijden en terugkeeren tot. meer Gerefor- v 

meerde paden, maar Dr. B. noemt dit s  

een afleiden tot een meeiv gêbrekkigen weg, v 

omdat men daardoor tot regel stelt, wat 
onze vaderen uit nood hebben moeten doen. 

Wij zien uit bovenstaande, dat onze aauge- 1 

legeiihedeu in het buitenland de aandacht a  

trekken en onze praclijkén ook daar getoetst 11 

worden, Deze belangstelling hebben wij ^ 
te waardeeren, en velen zullen met ons een , 
ouden bekende als Prof. Beuker daarover 
gaarne willen hooren. Daarom brengen wij 
ook zijn woord in de hoogst belangrijke ° 
zaak der opleiding tot. onze lezers. 

SCHOLTEN. " 
d 

•• b 
De moeder van den Spaanschen officier- zi 

martelaar Matamoros is thans 97 jaar en 
hangt geheel af van Christelijke liefdadigheid. d. 
Toen haar zoon Manuel, om zijn Bijbellezen oi 
met vrienden, 111 de gevangenis van Granada G 
zat, vestigde zij zich 'in die stad om haar vi 
zoon te kuniien Opzoeken. Eens toen de h< 
gevangenis-gouverneur haar zag weenen, zeide w 
hij tot haar:- „Indien uw zoon niet zoo ~ei 
hardvochtig voor u was, gelijk hij tevens va 
een slechte zoon zijner moeder de kerk is, 
zou het liem gemakkelijk zijn uwe tranen te 
drogen." Donna Dolores antwoordde hem 
toen : „Indien mijn zoon ertoe kwam, om 
zijn Zaligmaker Jezus Christus te verloochenen, 
zou ik hem op mijn beurt verloochenen als _ 
mijn zoon." — De gouverneur wendde zich 
daarop zeer verbaasd» tot Matamoros, hem 
zeggende „Gij hebt eene nobele moeder 1" — 

We lazen dit althans wel kerkistische be
richt. — Prof. Whitsitt van het Baptistisch jg 
College te Louisville heeft zijn ontslag moeten « 
nemen, omdat hij bewezen had, dat Roger 
Williams en de eerste Amerikaansche Bap
tisten niet alleen doopten door indompeling, 
maar ook andere vormen van doop goed
keurden en in practijk brachten. 

f .  24 

' GEREF. GYMNASIUM TE KAMPEN. 

I n  M  e  m  0  r  i  a  m .  
Het Gymnasium verbonden aan de Theolo 

gische School leed Zondag 25 Maart eei 
gevoelig verlies door het plotseling over 
lijden van den leerling der tweede klasse 

Hendrik Jan Marsman, 
in den ouderdom van 19 jaar. Een gevaar 
lijke ziekte maakte reeds den 4en Febr 
zijne opname in het gemeentelijk Ziekenhui 
alhier noodzakelijk. Daar echter zijne onge 
steldheid een gunstige wending nam, leefdei 
we in de verwachting, dat hij spoedig wee 
aan de lessen zou kunnen deelnemen. . Di 
mocht echter niet zoo zijn. Zondag 1.1 
openbaarden zich zeer ongunstige verschijn 
seleu en des avonds reeds was zijn eindi 
daar. 

Met droefheid zagen wij Marsman heen 
gaan. Door zijn opgewektheid maar teven: 
door zijn ernst en ijver had hij de hartei 
vau leeraren en medeleerlingen voor ziel 
gewonnen, en ook voor de toekomst durfder 
we goede verwachting van hem koesteren 
Het was dan ook een indrukwekkend oogen
blik. toen de leeraren en leerlingen vau hei 
Gymnasium het stoffelijke overschot uitge
leide deden bij het vervoer naar Grams-
bergen, waar de ter-aarde-bestelling za 
plaats hebben. Dat hij heenging in de volk 
verzekering, dat hij Jezus toebehoorde, er 
dit ook in ziju leven en door zijn geduldig 
lijden betoonde, doet ons in het bestuur des 
Heeren berusten. Moge dit ook voor dt 
diepbedroefde betrekkingen tot troost zijn. 

Ook weuschen we hier een woord vau 
dank uit te spreken aau de directrice en 
de pleegzusters van het Ziekenhuis voor d« 
uitstekende verzorging, die hij gedurende 
zijn ziekte genoot. De buitengewone toe
wijding, die hij zoo zeer behoefde en die 
hij ruimschoots ondervond, zij hier uit naam 
vau het geheele Gymnasium dankbaar ver
meld. 

Moge liet vroegtijdig sterven van onzen 
leerling en medeleerling een roepstem voor 
ons allen wezen om steeds bereid te zijn 

Uit naam van de Leeraren en Leer
lingen van het Gymnasium, 

JOHS. KAPTEIJN, IVn. Rector. 
Kampen, 28 Maart 1900. 

Alweder verloren de Gereformeerde kerken 
eeu harer dienaren des Woords in üs. H. 
Koers, die 20 Maart te Utrum iu den 
ouderdom van 67 jaren overleed. Ds. Koers 
werd opgeleid aan de Theol. School te 
Kampen, en bediende achtereenvolgens van
af 1862 de kerk te Aalten, vau 1865 die te 
Ambt-Vollenhove, van 1866 die te Oldekerk 
en sedert 1869 de kerk te UJrum. Onder 
zijne leiding opende destijds de Christ. 
Geref. inoedergemeeute te Ülrum de reeks 
vau vijftigjarige jubilees, welke de onder
scheidene kerken van het begin der Afschei
ding in 1834 vierden. De overledene mocht 
nog bij zijn leven zijn evangelie-arbeid mede 
voortgezet zien door twee zijner zonen als 
bedienaren des Woords in de Gereformeerde 
kerken. 

Militair Tehuis te Kampen. 
Ontvangen in dank van A. Gruis $r. te 

Zaandam, van den verkoop vau gebruikte 
postzegels f 1,486 

We zeggen dezen broeder hartelijk dank 
voor deze gilt ; hopende dat er meerdere 
broeders en zusters ons met hunne milde 
gaven mogen steunen, voor het goede doel, 
beoogd voor onze militairen te Kampen. 

Namens het Bestuur, 
li. v. OLST, Penningm. 

I n g e z o n d e n .  

Ter itcriudigiiig. 

Hooggeachte Redacteur, 

Na het woord van Dr. H. H. Kuyper, 
Redacteur vau de Friesche Kerkbode, i , het 
vorig van De Bazuin, wil ook ik gaarne 
die pijnlijke zaak voor beëindigd houden. 
Opdat ik dit vau harte kan doen, moet ik 
hierbij verklaren, dat ik ook den regel, 
waarin br. Kuyper van „verbittering" 
spreekt, mede opneem ouder hetgeen hij mij 
verzocht als niet geschreven te beschouwen. 

Niets zal mij voorts aangenamer ziju 
dan, voor zoover wij één ziju in den strijd 
der beginselen, met al de broederen schouder 
aan schouder te staan, en, voor zoover wij 
nog verschillen, onbevooroordeeld en zonder 
aanzien des persoons van elkanders gevoelens 
belangstellend kennis te' nemen, en die te 
beoordeelen in broederlijke liefde. 

Dan zal zelfs bestrijding, als die in 't een 
of ander, uit kracht der overtuiging eu om 
't gewicht der zaken, Onvermijdelijk mocht 
wezen, aan onderlinge persoonlijke waar-
deering geen schade doen, en voor de 
belangen van Gods Koninkrijk meer nuttig 
zijn dan een gedwongen eeuheidsvertoon. 
'k Voeg er den wensch en de bede bij, 
dat het Gode genadig ijk ;  moge behagen, 
om onzes lieven Zaligmakers wil, door Zijnen 
Geest ons en al de voorgangers en leden 
van de Gereformèerde Kerken hoe langer 
hoe nader te brengen tot elkander, iu de 
ware eenheid en den waren vrede, door 
en naar Zijn Woord, onzen eenigen regel 
van geloof en wandel. 

.Met dankzegging voor de plaatsing, 

Uw die. broeder en 
mede-arbeider. 

L. LINDEBOOM. 
Kampen, 27 Maart 1900. 

ADVERTENTIENT 

I f eden verblijdde ons de Heeremet 
le geboorte van een welgeschapen 
Z O O N .  

H. 0. BAKKER. • 
W. C. BAKKER,— 

KRAMEU. 
ONSTWKDDB, 
'A Maart 1900. 

Ff eden werden wij door Gods goed
heid verblijd met de geboorte van eene 

1 welgeschapen OOOITKK. 
A.  M.  DONNER,  

V. D. M. 
G. DONNER-

HESSKLS. 
AMERSFOORT, 

3 22 Maart 1900. 

1 " ~ 

1 fTeden gaf de Heere ons zeer voor
spoedig een welgeschapen MMocllter. 

; G. J. 13REUKELAAR. 
W. G. BREUKELAAIT— 

WLSSINK. 
5 HASSELT, 
1 28 Maart 1900. 
1 

JWevr. de Wed. VAN MANTGEM en 
- Kinderen betuigen bij dezen hunnen 

hartelijken (IaHit voor de vele blijken 
vau belangstelling, ondervonden tijdens 
de ziekte en bij het overlijden van 
bunnen geliefden Echtgenoot en Vader, 
den Weleerw. heer Ds. J. VAN MANT-

, GUM, in leven pred. te Harderwijk. 
H 4RDERWIJK, 

21 Maart 1900. 

V * oor de vele bewijzen van belang
stelling, tijdens de ziekte en het over
lijden van onzen geliefden oudsten Zoon 
ondervonden, betuigen ondergeteeken-
den, mede namens hunne Kinderen, 
hartelijk dank. 

W. GUNNINK. 
E. GUNNINK-

VAN ITTERSUM. 
ZWARTENDIJK BIJ KAMPEN, 

28 Maart 1900. 

^3=%:^=l:5=l:85=fc5=%ft:^ 

f t  BOLI DEO GLORIA! 
14 4 April  a . s .  i s  he t  de  dag  JJ 
,iU waarop onze lieve Pa (L 

l. m Eimm J 
/¥ voor 25 jaren zijn Evan-

i/eiiebediemnfj aanvaardde, JJ 
/f. hetwelk wij Zondag 8 April (i 
H hopen te herdenken. 
f-p Zijne dankbare Dochters, Cf 
[[ GARDINAENRMETÏA HULS. Ti 
« GEZINA HENDRICA HULS. FJ 
ff NIKUW-AMSTKRDAM, |  \ 
<4 28 Mairt 1900. Ij 

smartelijk lijden lot zich, in 
den ouderdom van ruim 67 jaar, 
onzen geliefden Vader en Be
huwd vader, den \\ eleerw. heer 

UENDERIKUS KOERS, 
in leven predikant bij de Geref. 
kerk te Ulrum. 

. N. H. KOERS, 
HELDE 11, • .  V' D-

' | G. KOERS— 
H UIGES. 

ULRUM, H. KOERS. 
| J. H. KOERS, 

BRANDWIJK, |  A 

I ' BEUKKMA. 
( D. KOERS. 

HAARLEM, < E. P. KOERS— 
I VAN ANDEL. I 

ULIIUM , 
20 Maart 1900. | 

IUnze gehelde Leeraar • 
B I  U O E K §  

is beden, na een smart lijk doch I 
geduldig lijden, aan de ge- I 
meente ontvallen. 

Eene bijna 32-jarige bedie
ning van ZEw. was velen teu 
z- gen. Thans van alle aardsche I 
smart ontheven, deelt hij in de 
hemelsche vreugde, door hem in B 
zijn lijden zoo hijgend verbeid. 

Di ze gedachte trooste de K 
nagelaten betrekkingen en stem- H 
me de gemeente tot biddenden 
ernst. 

Namevs den Kerkeraad, 
B. RITSEMA. 
T. POP. 

ULRUM, I 
20 Maart 1900. 

lieden is in den ouderdom 
van 79 jaar in den Hfere ont 
slapen onze geliefde Moeder, 
Behuwd- eo Grootmoeder 

(Lhristiua 1'etcriiella 
vau Proosdij, 

Weduwe T. STAAL. 
Uit aller naam, 

S. STAAL. 
BAAMBRUGGE, 

22 Maart, 1900. 



Heden overleed te Kampen, 
na een smartelijk lijden, onze 
innig geliefde Zoon en Broeder 

H endrik J an M arsman, 

in den ouderdom van 19 jaar. 
Dat hij met stervende lippen 

mocht betuigeu »'k Zal eeuwig 
zingen van Gods goedertieren-
heên" troost ons in onze diepe 
Qmavf s 

' WKD. WILLINK— 
TIMMERMANS. 

A. MARSMAN. 
G. J. MARSMAN. 
J. H. MARSMAN. 
M. MARSMAN. 

A NE (bij G RAMSBURGEN), 
26 Maart 1990. 

Heden werd ons aller Vriend 

IIMRlk JAS MARSMAN, 
lid onzer Vereeniging »Dicendo 
Discimus," na een smartelijk 
lijden van ons weggenomen, in 
den ouderdom van 19 jaar. 

Moge het ontslapen in zijn 
Heere en Heiland, ons leeren 
ten alle tijde bereid te zijn. 

Nametislde Gymnasiasten-
Vereen. » Die. Disc 

A. ROLLOOS, Pres. 
S. O. LOS, Secr. 
E. 0. v. D. LAAN, Perm. 

K AMPUN, 
26 Mrt. 1900. 

I Heden behragde het den I leere I 
tot Zich te nemen, na eene 
korte ongesteldheid van eenige B 
dagen, in den ouderdom van 
69 jaren, onze geliefde Moeder 

Aagje Noordwest, 
W ED. G.  G LAS 

Het is ons tot blijdschap te 
mogen weten, dat zij nuju:cht 
voor den troon van Gol. 

N. KOEDIJK 
geb. G LAS. 

W. KOEDIJK. 
JB. GLAS. 
H. G L A S 

geb. v. D. M OLEN. 
B ROEK OP LJA N G I '.NDIJK, 

26 Maart 1900. 

4°/ft  fceldleeningen ten laste der 
VEREKNIGING TOT CHR1STELIJ tvU 
VERZORGING VAN KRANKZIN
NIGEN EN ZENUWLIJDERS IN 
NEDERLAND, GEVESTIGD TE UTRICHT. 

Ten overstaan van den heer A P. 
VAN DER VLUGT, notaris te Utrecht, 
zijn heden uitgeloot: 

Van de le Geldleening. 
Ie Serie No 9 a f 1000, 
2e Serie » 45a en 46a a 

f 500.— » 1000,--
3e Serie » 9 a » . 1000, 
4e Serie » 716, 72b, lób, 74b en 

75b a f 1 100— f 500,— 
No. Ir, 2c, b'c, 4c, 5c, 6c, 7c, 8c, 

9c en 10c a f 50,— f 500,— 
f 1000,— 

Van de 2c Geldlet ning. 
No 3, 97 en 98 a f 500,— » 1500,— 
» 66«, 67a, 68a, 69a en 70,< a 

f 100,- » 500,— 
Van de 3c geldleening. 
No 11 b, 12 b, 13 b, 14 b, 15 b, 166, 

176, 186, 196, 206, 416, 426, 436, 
446, 456, 466, 476, 486, 496, en 506 
a f 100,— » 2000,— 

Van de 4e Geldleening. 
No 11a en 12a af 500,— » 1000,— 
» 46 a » 1000,— 
Van de 5e geldleeuing. 
No 41, 47," 72 en 82 a 

f 1000,— » 4000,— 
No 65a en 66a af 500,— » 1000,-
Van dc 14c Geldleeuing. 
No 1, 5, 10, 17, 41, 71 en 157 a 

f 1000,— » 7000,— 
No 1216, 1226, 1236, 1246, 1256, 

1266, 1276, 1286, 1296 en 1306 a 
f ïoo- » 1()oo -

Deze obligatiën zijn betaalbaar bij 
de heeren VLAER & KOL, Bankiers 
te Utrtcht, op 1 Mei 1900 met de ver
schenen rente tot dien dag, tegen 
inlevering der obligatiën met de onvt r-
schenen coupons. 

De Penningmeister v/d Ver. tot 
Chr. verzorging van Krankz. 
tn Zenuiol. in Nederland, 

S. VAN HEEMSTRA. 
A MSTERDAM, 

26 Maart 1900. 

EenBakkersknecht 
van goede get. voorz. zijn werk ten 
deele verstaande, Sioekl tegeil f 
mei plaatsing in een Gerei gezin. 
Te bevragen onder 210» 33 bij de 
Boekh. firma ARENTSHORBT & ZOON 

KAMPEN. 

In een der grootste steden van ons 
land wordt in een Christel. Boek
handel, waar veel te leeren valt, 
ter opleiding gevraagd, een 
net en ijverig 

JONCMENSCH, 
die lust beeft dit vak te leeren ol zich 
verder daarin wetischt te bekwamen. 

Goede behandeling en degelijke 
opleiding worden verzekerd. lil". 
letl. JE. * aan den Ui' gever van de 
Bazuin te KAMPÏN. 

TE KOOP 
voor hijlliken prijs een xeer 
grooie 

AMEHIUAMCIIK KACIIÜL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,,Mielios" aan den Uitgever van de 
liuznin te KAMPEN. 

STEEilWIJiHEIt 

BEDDKNFABEUEK, 
Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren, 

opgericht 1899, levert franco: No 1 
Hel nieuwe Hcclaiin'lied, be
slaande uit 2 persoons veerenb^d, inh. 
50 pd. veeren, 30 -pd in't bed, 1 peluw 
8 pd. en 4 kussens elk 3 pd , van on 
doordringbare linnentijk, 1 wollen- of 
fantasiedeken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor f 35,—. 

No. 2. Een extra 3-persoons 
•Bed, inhoudende 42 pd \eeren, 26 
pd. in 't bed, 1 peluw 6 pd , 4 kussens, 
elk 21/2 pd., van ondoordringbare lin-
ne i  t i jk ,  1  wo l l en  o f  f an ta - i e d e k e n , .  I 
gewatteerde en l moltondeken, overtrek 
voor bed en peluw ; ook alles te zaïnen 
voor f 35, —. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

VKKKKi a 35, 40. 45, 50, 60, 
70, 80, 100 in 120 cent het pond. 

Prima zuivere Kapok. Wie 
nu een liapokbed verlangt, oi tvangt 
bed, peluw en 2 kussens, storetijk eu 
1 wollen- of fanlasiedeken, 1 gewat
teerde en 1 moltondeken en overtrek 
voor bed en peluw, voor f 35, 

Ieder Bed wordt in een kist verpakt. 
Er is nog nooit e< nige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL Uz., 
X/x. Markt, Steenwijk. 

P S. Veeren tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij zicl>t en mon
sters Gratis. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOR 

J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz. 
Pred. te Kampen. 

Prijs f -,75. 

Wat zegt de Schrift? 
Onder dezen titel verschijnt bij Gtz. 

MEERBURG te HEUSDKN een Maand
blad tot bevordering van het rechie lezen 
en uitleggen van Gods Woord, 16 bl. 
v. 2 kol. royaal 8o. m"t omslag; 
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof 
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen 
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees 
bezorgt, ontvangt den eerst»n jaargang 
gratis Advertentiën 10 ct. per regel; 
bij abonnement, minder. 

Spoedige opgave \an iuteekening 
wordt vriendelijk verzocht. 

Bij den uitgever G. F. CALLEMBACil 
te Nijkerk verschenen zooeven de volgende 
üoiidngs^cliooluilgatcn voor het 

P a a s c h f e e s t :  
JOIIANN A. Ken oiei wonnen vijand ƒ 0,15. 
KLOPPKRS. Gekocht met zijn bloed » 0,15. 
llOOtiKNUIRK. Uit grootvaders 

jeugd » 0,15 
JOII.1MNA. Waarom Willem 

altijd zijn ve sjc kent . . » 0,15. 
Men vrage den nieuwen Catalogus 

(voorjaar 1900), die behalve de vroeger 
verschenen l'auschbuek jes en andere 
Zondagsschoolnitgaven, d(j  buitengewoon 
voordeelige voorwaarden vermeldt, 
waajop deze boekjes ter uitdeeling 
veikrijgbaar zijn. 

Alle si,liede boekhandelaars nemen be
stellingen aan. 

Ter uitdeeling aan kinderen op 
Zondagsscholen worden aanbevolen de 

Gekiert Cents-Erenten 
over de Bijbelsche Geschied. O. & N. lest 

Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALS
MAN te Kampen. 

Bij J. H. BOS te K AMPH:N is verschenen : 

BET HUISBEZOEK 
DOOR 

P. BIESTERVELD, 
Hoogleeraar aan de Theol. School. 

Prijs lil geil. f M,90, geb J 2,50. 

Xijdelijke Opruiming. 
TEN K1TK 

DHE7V Nieuwe bloemlezing 
rUttli uit de Dichtwerken. 
8 deelen ƒ 1,40. Ieder deel 120 bladz. 

Franco thuis op ontvangst van post
wissel, motto »TEN KATE" door 

T. SLAGTER, 
Uitgever, liollum. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

F  M S M S S T 8 T O  F  B 1  M S  I V  
DOOK 

S .  V A N  V E L Z E N ,  
in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 

TWEEDE DRUK. 289 BLADZ. f 1,00 
Deze beroemde bundel Feeststoffen 

kostte vroeger f 1,75. I>e tweede druk, 
met zeer duidelijke, letter, slechtsfi,00. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f t,— 
wordt het franco verzonden door 
den uitgever. 

Bij J. BIJLEVELD te UTRECHT ziet 
het licht: 

J. A. RUUS. 
Het leerbegrip ïan helSacra-

iiiei)4 des II. Itnops volgens 
4*od»> W<Kiril. 

M'rijs 23 cent. 

VtMEMGING 
CI1KISTELIJKK IllilLIOTIIIill 

gevestigd te Nijkerk. 

Heden verscheen als 4e deel van 
den Ben jaargang : 

VOOR VRIJHEID 
EN RECHT 

door A. v. d. FLIER. 
251/2 vel — 408 bladzijden. 

Prijs/2,5«ingeu.;/3,90geb. 
De contributie voor leden der ver-

eeniging is ƒ 5.— per jaar, waarvoor 
elk lid minstens 100 vel druks ont
vangt Zij betahii dus slechts ƒ 0,05 
per ve', d i. voor het heden verschenen 
boek ƒ 1,275 ingeh. ; ƒ1,625 geb. Wie 
zich thans bij zijn bot kbaudelaar of 
by den uitgever als lid laat inscürijven 
ont anut onmiddellijk 
dl. 1 ScHKÖoKit: Op Jezus zien, 
dl. 2. MANK : Domineestype», 
dl. 3. Onze Christelijke feestdagen, 
dl. 4. v. d Fhkr : Voor vrijheid en recht, 
en de volgende deelen geregeld bij 
verschijning. 

liet uitvoerige prospectus wordt op 
aanvrage onmiddellijk toegezonden door 
den uitgever 

G. F. CALLEN BACH 
te NIJKEKK. 

Bij ZALSMAN te K AMPUN is ver
s c h e n e n :  

DüNKT AAN CWK BliLIJIIM. 
B'U-ia woord aan jeugdige 

iedeu der geineei»l«>, n.-i liet 
afleggen linuner gelools-

lielijdenis, 
DOOK 

W. II. OISPEN. 

Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 221/* Ct. 
25 Êx. a 20 Ct ; 50 Ex. a 17'Vs 

lOo Ex. a 15 ct. 

BliSIUVIi KPi AAASDKlIIGIMi 
VOOR ItDER 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

,P. A. 
Vierde druk. GO cent. 

Bij getallen tegen verminderden prijs. 

Samenspraken 
Voor Cbrlstel. Jongel. Vereen. 
Engeland—>'l'ransvawl. 1 ex. 20 ets., 4 

ex 70 ct. 
He aanleiding tot den oorlo* tusschen 

Engeland en de Boeren-Republieken. 
1 ex 25 ets , 7 ex. / 1,40. 

Leerplicht of niet? 1 ex. 25 ets., 4 ex. 
85 ct. 
Voor Chr. Jonged. Vereen. 

I ene uithuizige Moeder. 1 ex. 25 ets , 
5 ex ƒ 1,—• 

De Naai-jnffrouw. 1 ex 20 ets , o ex. 
80 ets. 
Volhdige lijst Samenspraken 

en Gedichten op aanvraag gratis 
te bekomen. 

T. SLAGTER, 
hollum. Uitgever. 

A A N B E S T E D I N G .  
De architect K. HOEKZEMA, te Groningen, wenscht, namens 

het bestuur van de Vereeniging »TOT CMHISTELI.IKE VERZOR-
GING VAN KKANKZINNIGKN EN ZENÜWLIJOERS IN NE

DERLAND," gevestigd t« Utneht, op MAANDAG 9 April 1900, des 
namiddags om 2 uur, in het »^11LI IAIR TEHUIS te Groningen, 

a a n  t e  b e s t e d e n :  

Het bouwen van drie alzonderlijke PAVILJOENEN, een 
WASCHMU1S. twee BEMCIZINGEN, eene RIOLKERING met 
ZINKPUTTEN enz. op »Dennnenoord ' te Zuidlaren, provincie 
Drente, met de levei van al bet daartoe benoodigde. 

Het BESTEK met 5 TEEK EN ING EN is te verkrijgen a 1 i,0», frarco 
per post i 4,10, ten kantore van den a'cliitect, I^llllirsiraai VO. I, 
Groningen, alwaar tevens INLICHTINGEN zijn ie bekomen, dagelijks, des 
morgens van 11—12 en des avonds van 5OV2 uur. 

De 1ste aflevering van een interessant boek verscheen zoo even bij den Uit
gever JAC. C. VAN DER STAL, Utrecht: 

Het  Land  van  Kruge r  en  S t e i j n ,  Ü 
U ^ Transvaal en Oranje-Vrijstaat 

doos J, N, VAN HESTEREN, 
SCHRIJVER VAN : Mijlpalen in ome Gesch ; Hoo/dpersonen uit de Algem. 

Gesch in vei band met de Vuderl. Gesch.; Merkwaardig* personen vit de Middel
eeuwen enz 3 m i n 3 m % m % m % m a m % m ® m 

Geen sludie-boek, maar een echt populair werk Zeer volledig: de lotge
vallen van de Boeren vaual de landing aan de Kaap de Goede Hoop tot op den 
di<g van heden. Eén geschiedtni-< van strijd, van bloed en tianen, maar tevecs 
van heerlijke uitkomsten. De tegenwoordige oorlog wordt volledig beschreven, 
terwijl het tevens voorziet in de diepgevoelde behoefte am meer keunis omtrent 
het verleden der Boeren. Schoone levendige stijl. Geen verdichting, zuivd-
historie. 

Vijf en twimig afleveringen a 10 cents. — Om de 14 dagen 1 an. — Flink 
formaat, goed papier, duidelijke letter — liijk g illustrcerd: platen, portretten, 
kaarten. — Gr.>t,is een duidelijke in kleuren gedrukte taart van het Land van 
Kruger en Steyu met in de hoeken een poitret van de beide presidenten. — 
Schoone teekening op den om-!ag — Om de 5 afl wordt over 50 ets gfdis-
poneerd. — Alles te zamen kost dus slechts t' 2.50. 

If.H. Uien vrage liet geïllu*«rrcr<l |>io*|)cc(ns grsiis aan 
zijn lBoelthaudelaar of aan «ten Uitgever. 

Hij li. A. » A A JM K N te «OTTEBUIM 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke by de 
meeste Boekhandelaars vooihanden is en ter inzage 
te bekomen 11.1. het KKKS't'B detl van ^ 

een werk, dat 
1 <fjj ongetwijfeld ieder die 

belangstelt in de dingen, die 
bft Koninkrijk Gods aangaan, gaarne 

?/l zal willen bezitten. Wie kennis maakte 
mtt de vcortitffelijke geschrilten van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft getroo-t 

en gesticht, zal zeb r van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 

willen weten. 
Welnu, bovenvermeld bek bevat daaivan de uitvoerige geschiedenis, door 

lit'inzi'iven lie.-clire» en, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 
Men vrage bij zijn Boekhandelaar ol den Uitgever het l'ro&pectus aan, waarin 

alle bijzonderheden zijn vermeld. 

Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk verscheen: 

C A T A L O G U S  
V A N  B O E K W E R K E N ,  
geschikt als geschenken aan 

nieuwe leden der Christelijke Gemeente 
waarin, om de keuze gemakkelijk te maken, een korte beschrijvirg van den 
inhoud der boeken gegeven woidt 
>g«HBS* Op aanvraag wordt deze Catalogus aan belangstellenden gratis 
«M®* en franco toeg zonden. 

Verschenen bij JAN HAAN te 
Groningen 

Drie Leeriedenen, 
vooral voor vacante Kerken, 

DOOR 

S .  I J  A T E M  A ,  
betotpen predikant te Delftshaven 

Prijs • • f O,£5. 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN BK 
Uitgeversmaatschappij  

v e c h t "  

Kreukelen. Direct. 1* lliiBACD. 
( I )  i  1 1 ?  1 1  v  e  v a n  l i  e  t  G  e  r  e  f  

T t a k t a a t K e 11 n o t s e ll a p 
ïF I L I P P U  b") 

Ileveelt zich beleefd 

I
aan voor tle levering 
van alle voorkomende 
etriikwerlieu. 
Fraai werk. Vlugne Indiening B 
Concurreerende prijzen. 9 

mÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊmm̂ mmmmm 

Vrije Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de V'ereei iying : 
%n Contrihiifliën : 
Door den beer P. Hurnan Jr te Melis-

pai't ( 40; dour den heer M VV. Camping 
te Extnotr i f 5,50; door den heer H. Boama 
te Kouveen t l 

j%an Collecten : (voor de Theol. 
faciliteit.) 

Van de Gerpf. keik te Bozum f7,20; 
v>m idem le Koudum t 12,02 ; van idem 
te Oudeaa 19,60; van idem te IJlst f 12,50; 
v n idem te Thesinge t 8,10; van idem te 
Heloten (herplaatst) i 2,66 

Voor de i"»ledische Faculteit: 
Door Ds. F- Drost te Vlaardingen, 

collecte op den Universiteitsdag f 32,04. 
Voor de Ifiibliofheek : 
Van den schrijver: Het Huisbezoek, 

door P. Biesterveld. 
Van het moderamen : Ac!a der Generale 

Synode van de Geret. Kerken in Neder
land, g houden te Groningen, 1899. 

S. J. S E E P A T, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) Mo. 14, 

Stemmen uit  „De Gereformeerde Kerken in Nederland." 
(TTen voordeele van de Theologische School te Kampen.) 

fflfl n: la, Slaapt be oa;uin ! VriiHflO" ft An.il IQflfl $*80. I : 4, 3# bet baar ulieöen tod be tfjö/ bat gij taannt VllJUdg O Apili lyUU. •» "toe SEtaetfbe ïjui$en, en sal bit ïjni# taaegt 3gn ? 

/  ? L !  v e r s c h i j n t  d e s  V r i j d a g s .  P r i j s  p e r  3  m a a n d e n ,  f r .  p e r  p o s t  
f  . '• *00r  Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75, Voor Z.-

a / 1-75. Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' „ ct. Advertentiën van 
J—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal 

U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSMAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen v r a c h t v r ij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEÜK, dHr. C. MULDER te KAMPEN. 
Binnenlatidsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TB KAMPEN. 

DEP. CORR. M/D. H. OVERHEID. 
Aan de Kerkeraden 

van de Gereformeerde kerken in Nederland. 
Het isaan „Deputaten van deze kerken „voor de 

in^ln 1 met f' H°°^ Overheid", bij opzettelijk 
ingesteld onderzoek, gebleken, dat de JrcLire L 

Hm-enn "l-n "j o'1 !lee.r directeur van liet .Centraal 
veivnnd 001 "• ^istiek aan de gemeentebesturen 
UnTJn l' "'ff"" °-a- beweerd wtld> dat de invnl-
fnrm i " l'° etti"gskaarten van vraag 8 met „Gere
formeerde kerk" niet voldoende zou zijn - berustte 
op een vergissing. 

Ke beantwoording dier vraag met „de G ere f ur
ine ut de kerk" is  volkomen correct en voldoende. 

iet voldoende is de invulling //Gereformeerd", 
omdat dit dubbelzinnig is. Velen, die zich Gerefor-
meeid noemen, behooren tot de Nederlandsche Her
vormde, of een andere haast gelijknamige kerk. 

^ u zullen derhalve, krachtens een nieuwe circulaire, 
Z,J. die enkel geantwoord hebben „Gereformeeeid", 
uitgenoodigd worden nader aan te geven, tot welk 
genootschap of kerk zij behooren. Laten diegenen 
hunner, die behooren tot een van de Gereformeerde 
kerken, nu ook oj.gtven: „de Gereformeerde kerk". 
Ook zij, die tot een andere kerk of een ander ge
nootschap dan de Gereformeerde kerk behooren, zul
len daarvan opgave moeten doen. 

Wij verzoeken den Kerkeraden van de Gerefor-
tpEe\ ke 'ken dringend, de leden hiervan in kenn s 

• s  e. en '  en 01,8  te willen melden, of soms ook 
oor et bestuur eener burgerlijke gemeente, zonder 
e eten e vragtn, naar eigen opvatting de invulling 

ii ere ormeerd veranderd wordt in den naam eener 
er , waaitoe die leden niet behooren, gelijk nu reeds 

lier ^ en daar is geschied. Wij zullen daarvan dau 
aan t Bureau voor Statistiek kennis geven. , . O 

Namens Deputaten voornoemd, 
M. ]NOORDTZIJ, Secretaris. 

Kampen, 30 Maart 1900. 

PLAATSELIJKE KEBKEH. 
POORTVLIET, 25 Maart 1800. Onze geliefde I etraai, Ds. 

• Spoel, ontving een bercep van de Gereformeerde keik te 
Oosteiland. Hoe gaai De wij ook zouden zien, dat die gemeente 
een eigen Leeraar had, zouden wij toch liever den onze be
houden. De Heere sihenke vele harten tot gebed en veizuch-
tn-g, is de wensch van kerkeraad en gemeente, opdat ZEerw. 
voor deze roeping moge bedanken. 

Namens den Kerkeraad, 
W. "v. D. BEKGE, Scriba. 

's-GBAVENI'EEI;, 26 Maait 1900. Gisteren werd met, alle 
'temmen tut Herder en Leeraar dezer gemeente beroepen Ds. 

1'. Littooij te Krimpen a d Eek. Geve de Heere hem vrij
moedigheid, om tot ons over te komen in zijne gunst. 

Namens den h erkeraad, 
L. KOOY, Scriba. 

MAKRUM, 28 Maart 1900. Hedenavond na de godsdienst
oefening maakte onze algemeen geachte Leeiaar Ds. S H. 
^roeneveld de gemeente bekend een roeping te hebben ontvan-
gen van de Geref kerk te Jutrijp-Bommerts. Geve de Koning 
"er kerk, die zijne dienaars roept en zendt, hem in di zen zijnen 

te verslaan, opdat een keuze moge gedaan woidtn Hem 
welbehagelijk, kon het zijn ons tot blijdschap, door weldra uit 
21jnen mond te vernemen : ik blijf bij u. 

Namens den Kerkeraad, 
T. BOI MA, Scriba. 

1 EEK, 30 Maart 1900. Heden werden wij verblijd door 
ï, . bericht te ontvangen van onzen beroe|en Candidaat H. J. 
. e'da Ez. van Mildam, dat ZEerw. zich bereid verklaarde om 
. den naam van zijn Zender en in de vreeze Gods, het op 
de ."''gebrachte beroep aan te nemen. Zegeue de Koning 
er kerk dit beslnit tot eere zijns Naams en tot heil onzer 

gemeente 

Namens den Kerkeraad, 
A. SIKKEMA, Pres. 
S. VAN DER VEEN, Scriba. 

1 April 1900. Heden na de godsdienst-
& ftaakte onze geachte en beminde Leeraar Ds. H. L. 

ü f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
Beijer de gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen 
van de kerken te Metslawier en Nijawier. Geve de Koning 
zijner kerk zijn dienstknecht te verstaan, wat in dezen de weg 
is, kan het zijn, dat wij mogen hooren : ik blijf onder u ver
der arbeiden. 

Namens den Kerkeraad. 
D. GOEDE SZ., Scriba. 

OiiUEBOOliN, 1 April 1900. Onze beroepen Candidaat, 
de Lerw. heer H. J. Jleida ÏJZ.', heelt voor de roeping onzer 
gemeente bedankt Hoewel thans teleurgesteld, is onzewensch, 
dat de Heere onzen weg moge richten en de pogingen zegenen 
om de ledige plaats vervuld te krijgen 

Namens den Kerkeraad, 
J. E. HAA-DIJK, Scriba. 

HILLEGÖM, 3 April 1900. Zondagmorgen na de godsdienst
oefening, maakte onze geachte Leeraar, Ds. K. van der Wal, 
der gemeente bekend, cene roeping te hebben ontvangen van 
dc Gereformeerde kerk te Heiwijnen. Dat de Heere ZEw 
met zijnen Geest moge nabij zijn en hem de genade schenken 
eene Gode welgevallige keuze te doen, kon het zijn naar den 
wensch dezer gemeente, is de wensch en bede van den kerke
raad. 

Namens denzelven, 
J. \V. STFASSEI*, Scjiba. 

ZUil)-BEItJEllLAND, 3 April 1900. Zondag maakte onze 
geachte Leeraar C Goote de gemeente bekend, dat hij de roe
ping naar de Geref. kerk te Oud-Beijerland had aangenomen. 
Wij wenschen Gode te zwijgen; zijn doen is enkel majesteit. 

Namens den Kerkeraad, 
J Ttoos'f, Scriba. 

BERKEL, 30 Ma?trl 1900. ])e Kerkeraad der Ger. 
kerk alhier besloot in zijn jongste vergadering, geen 
collectanten door aanbeveling te steunen, dan hen. 
die drie weken te voren kennis geven van hun voor
genomen collecte te dezer plaatse. 

Namens denzelve, 
A. DE BRUIJN, Scriba. 

PROVINCIËN. 
Prov. Synode der Geret. kerken 

in Overij&el. 
De Geref. kerken te Deventer A & B, als daartoe 

aangewezen, maken bij dezen bekend, dat de Prov. 
Synode dit jaar zal gehouden worden te Deventer; 
en wel D. V. Woensdag 13 Juni. De namen der 
deputjiten en van hunne woonplaats alsmede \oor
stellen enz. voor het Agenduui, gelieve men in te 
zenden uiterlijk 18 Mei, aan het adres van den eerst-
ondergeteekende. 

Namens beide Kerken voorn., 
SCHEPS, V. D. M. 
A. BRLMMELKAMP, V D. M. 

Deventer, 2 April 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor <le Juvv. ZeiHliiiy: in <1<MI 
Zuid-Oosthoek van Frit^Uiinl. 

Door 11. J. Wouda nagekomen coll. in de kerk 
te Axel . . . . f 11,00 

Van de Zendingsver te Goe.s . . . 12,50 
Van A. J. Dekker te Almkerk . . . 10,00 
Door Ds. V. Diemer van de Chr. Jonged-ver 

„Dorcas" te Munnikezijl . . . 2,30. 
P. A. SMII.DK, Penningm. 

lieerenveen, 2 April 1900. 

Inwendige Zending in 13 ren ie. 
Ontvangen in Maart : 

Van II. J. Kraan te 's-Kage f 1,— 
Collecte der Zondagschool te Odoorn . - 0,875 

Jongtlingsvereeniging te Diever . . - 1,— 
Door br. de Braai van kerk Arnhem B . . - 5,— 
Collecte b/d gemeentelijke samenkomst 

te Dwingelo ..... 14,90 
^ oor al deze bijdragen betuigen wij de gevers onzen dank 

en hopen, dat spoedig vele giften ons geworden zullen. Met 
aandrang verzoeken wij de broeders en zusters ons te gedenken 
Er is veel werk voor ons en de staat onzer kas is niet gunstig 
Veel wordt (i* gevraagd en gegeven voor het werk in het 
Godsrijk, maar nu moest men tusschen dat vele ook eens een 

weinig voor Drente laten vallen, dacht ons. Mocht uit de ont
vangsten blijken, dat velen met ons van dezelfde gedachten zijn. 

Namens de Deputaten voorn, 
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn. 

Diever April 1900. 

Pi*i>v. has voor Hulpl)eJio<,!^'eii<l«4 

Ucrkeii in öv«ii |jsel. 
Van Dedemsvaart coil. . . . f 19,91 

De kerken, welke nog niet voor deze kas gecollecteerd 
hebben gedurende het .loopende boekjaar , worden beleefd 
verzocht, dit als nog te doen. 

De Penningmeester, 
SCHEPS, V. D. M 

Dev,enter, 2 April 1900. 

UninxMi. 
Ontvangen voor de Opleiding tot den dienst des Woords 

van Lemele f 1,41, Nieuw-Leuzen f 3,ü95, Avereest f 1,35, 
Dalfsen f 3.20. 

Voor Hulpbeh. kerken in de Provincie van Ommen f 10. 
SCHOT. 

. \ ooi" in w. oi> Iiybel«tolj> 
Jii JNooril-iinabnnt «mi Limbury;. 

Met hartelijkeu dank ontvingen : 
Bijdragen over 1899: van de Geref. kerk te Den Helder f4, 

llazeiswoude f 4, Liksmond 1' 2, Leek f2.50, van S. B. v. H.. 
1,2, Ds B v. S. f 2, Alevr. E f 2, Jonkvr. M. B. f 1, J. 
\». Ch f 1, II. B f 2, allen te Amsterdam. Uit Amersfoort, 
van Ds li T. f 2, Ds. M J. B f 2,50. Breda: M. v. V. 
f 2, Bunuik : 1) A. B. f 1, Driebergen: Mevr. d. M. v. V. 
1' 10 Geldrop: A. P. M 1 0,50, Giesen : \V. H. fl, Hilver
sum: Al. W v. Al. f 2, Alevr. P. v O. f 10, Heese: Mevr. 
D f I, 11 engeloo: Ds P Z f 3, Gots: J. D f 1, Kampen: 
J. G. v. d. 11. f 2,50, Kollurn : 11 v. L. 1 2,50, Krabben-
dijke: Ds. J. d K. f 1, koudekerke (Z): P B f 1, Loos-
duinen: Dr. D. Ö. f 1,50, Ooltgensplaat: Ds. A L li. i' 1, 
Klundert, door br P. YV. Alaris: Ds. v. d. V. f 1,50, Mevr. 
Wed. V ï 6, Wed. H. P f 2,50, Wed. J. v. S f 1, J. V. 

1' 0,50, A d. 11 i 1, J. C. P. 1 2 50, Wed. K. V. f 1, M. 
K. f 1, Wed J V. f 1, J. L. B f 1, C L. f 1, F. d. H. 
f 1, A. C v. D f 1, \Ved C K. f 1, C. d. H. Lzn. f 1, 
C. A. v D. f 1, Gebr v M. f 1, B. v H f2, 11. P. Jz. 
f 1, C. J. H. f I, Mej. L. P. Jd. f 1, P A 11. f 1, A. S. 
f 0,50, II. L f 0,50, W. Al. f 0,50, J. B. 0,50, C. Al. L 
1' 0,50, Alrj C v. D. f 0,50, Alej J v. D. f 0,50, C. d. H. 
f 0,50, P. W. AL 1' 1, C K 11,40, H. d. H f 2,50, A. d. V. 
f 1, L P f 2,50, A. Al. f 3, C. d, E f ), A. \V f 2, C. C 
f 1, L J. S. f 1, Wed. Al. K. f 2,50, Mej. A. B. f 0 50 ; 
Tilburg: G. V. f 2, Aloerdijk : VV. S. f 1, A. P A. f 1, 
JNieuwendyk, door br P. Walraven : Mej. A J. d 1). f 10, 
Wed. T. L. f 1, A. v. d. S. Cz. f 1 Al S. f 1, C. v. d. S. f 1, 
W. v. d. S. f 1, J. G v. A. f L,50, M v. d Li 1" 1, M. 
10,50, Ds J. A. G. fl, Wed. d. M. f2. L). L fl, D. A.L. 
f 1, W:ed v D 1' 0,50, J C. O. 10,50, G V fl, B. li f0,50, 
P. W. f 1, A. d. B. f 0,50, i\l. v A. 1" 0,50, A. d. B. 1'0,50, 
S. v N. f 0,50, Chr Jongelingsv f 3, J. v. B f 1, G. V. 
1' 0.50, D V. f 0,50, Oudshoorn: A. O f 3, Khenen : W. J. 
v. N. f 2,50, Kotterdam: H. D f 2, Joh. E f 1, K f 2, 
llijsoord : VV. v N. f 1, Schalkwijk : E. G. W. f 10, Scheve-
ningeu : Dr. E. A. K f 2, Sprang: Ds. C. L. f 1, Voort-
huijzen : A. J. S. f2, Vorden : Ds. A J, T. t' 1, Werkendam 
door br. A. G. Biauderhorst: C. J. v. D. f 1, C J f 1, L 
B. f 1, J. A. ¥ f 1, G. f 1 50, J. f 1, P. C f 1, W lv 
f 1, G. v O f 1,50, A. G B f 2,50, D II. f 0,50, Ds. A. 
B f 2,50, Willemstad: K. D f 5, Zwiindrecht: A v. N. 
f 1,50. 

Gewone coll : Almkerk f 15,25, Nieuwcndijk f 23,86, Dussen 
f 4, Werkendam A f 11,63. 

Extra coll Dussen f 4,31 
Giften: van Mej. J. Zeldenrijk en eenige vrienden 

t e  G o u d a  . . . . .  f  3 , 5 0  
Van idem . . . . . - 2,50 
V'an Üe Jongi dochtersv. ;,Martha" te Steduin . - 6,— 
GeVonden i jh kerkzak je te Werkendam A . - 2,50 
Gift v/d Geref kerk te Mijdrecht . - 2,— 
Door Ds H. J Binnema: van Alej Th. J I) —Goes - 1,— 

van Alej. Joh D. — Goes - 0,50 
Aan de Geref. Zendings-ver. te Goes . - 15,— 
Uit de Zondagsschoolbus te Heinkenszand . - 5,05 
Van de Geref. kerk te Enschedé B . - 10,— 

Aanbevelend, 
Namens Deputaten, 

J. C. C. VOIGT, Penningm. 
Raamsdonk, 2 April 1900. 

Voor de Theologische Voltooi. 

Va coll. Schiermon- Gendringen-Silvolde f 1,25 
nikoog (S. C.) f 0,86 Lochem - 5,— 

1 wijzei - 6,03 Barchem - 4,28 
Almeloo - 7,38 Doesburg - 3,85 
Holten - 2,50 Varsseveld - 13,29 
Nagift Giessendam A - 1,80 N. N. te T. - 25, 
Nijmegen - 15,18 Deel uit een coll. 
Monster - 6,85 Ooltgensplaat - 2,50 

Voor <le Uitbreiding. 

Door Ds. J. A. de Bruijn te JEmmen, Corr. Cl. Koevorden, 
d e  c o n t r i b .  u i t  S c h o o n e b e e k  v a n  H .  R o c k l a ^ e  f 2 ,  H  
Gommcr f 0,50, IJ Gommffr f 0,75, B. ten Vlieghuis f 2, ,T. 
Eocklage f 0,50, H. Poppen f 2, Wed. Hinnen t' 0.60, Wed 
ii. J. Kisen f 0,60, B. Wilnis f 1,50, G. Blancke f 0,50, H. 
Ensing 1' 0,25, H. Schoenmaker f 0,50, G Mensen f 0,50, 
W. Anholtz f 0,50, Johs. Eisen f 1, G. Wilnis f 2, B. J. 
Bruma 1' 1, G. Hekman f 2, J. Engberts f 0,50, Ds. Joffers f 2. 

De contrib. uit Gees van Wed.'j. Wolting f 1, H. Lanning 
f 2, ,L Katerberg f 1. 

De' contrib. uit Aal den B. Lanning f 2,50, W. Kremers 
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KENNIS EN LEVEN. 
X. 

Grelooven en kennen, zoo block ons, 
in den mond van Jezus en in 

het Evangelie van Johannes niet het-
Zelfde. Gelooven is de weg, waarin 
het eeuwige leven ons geschonken 
wordt; maar kennen is een bestand-
döel van dat eeuwige leven zelf. 
Gelooven houdt eenmaal op en gaat 
in aanschouwen over, maar het ken-
nen blijft, al wordt ook het „ten 

deele''" in de hemelsche heerlijkheid 
vervangen door het: „gelijk ik ge
kend ben." 

Maar daarmede is toch volstrekt 
nog niet die andere uitlegging van 
Joh. 17 : 3 gerechtvaardigd, welke 
beide, kennen en leven, geheel en al 
vereenzelvigt en alle onderscheid 
tusschen beide ten eenenmale uit-
wischt. 

Afgedacht daarvan, dat de H. 
Schrift, steeds op alle terrein alle 
verwarring en vermenging vermijdt, 
is er voor het gevoel iets stuitends in, 

om de woorden in Joh. 17 : 3 te 
willen opvatten als eene definitie, 
als eene redekunstige bepaling, welke 
Christus van het eeuwige leven 
geeft. Het is het hoogepriesterlijk 
gebed, waarin deze woorden voor
komen; het gebed, dat Christus tot 
den Vader opzond, voordat Hij over 
de beek Kedron inging in den hof 
van Gethsemané, om den strijd zijner 
ziele te strijden. In zulke oogen-
blikken definieert men niet. Het 
leven des gebeds wordt door andere 
wetten dan die der logica beheerscht. 

Maar bovendien, meermalen be
dient zich de H. Schrift van het 
werkwoord zijn, zonder eene vereen
zelviging van twee daardoor verbon
den zaken of begrippen te willen 
aanduiden. Ieder kent de instellings
woorden van het avondmaal en weet, 
dat het brood, ook zelfs op Luthersch 
en Roomsch standpunt, niet ten volle 
identisch is met het lichaam van 
Christus. En niemand zal meenen, 
dat Jezus eene logische bepaling van 
het geloof wil geven, als Hij in Joh. 
6 : 29 zegt: dit is het werk Gods, 

dat gij gelooft in Hem, dien de Vader 
gezonden heeft. 

Zoo is het ook met de uitspraak, 
dat het eeuwige leven in de kennis 
van God gelegen is. Zij dwringt ons 
geenszins tot de gedachte, dat beide 
één en hetzelfde zijn en zonder schade 
met elkander kunnen afgewisseld 
worden. Trouwens zal niemand be
weren, dat de woorden: die in den 
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, 
zonder verschil van beteekenis te 
vervangen zouden zijn door deze 
andere: die in den Zoon gelooft, 



heeft de kennis van den eenigen, 
waarachtigen God. En evenmin zal 
iemand meenen, dat de zin : die dit 
brood (dat uit den hemel is neder
gedaald) eet, zal in eeuwigheid leven, 
omgezet zou kunnen worden in de 
gedachte: die dit brood eet, zal God 
kennen. 

En eindelijk, kennis en leven zijn 
wel in God en in het Woord, den 
Logos, één, maar daarom nog niet in 
de menschen, wier leven en licht zij 
zijn. In God is elke eigenschap met 
zijn wezen één ; Hij heeft niet alleen 
maar is alles in volstrekte volmaakt
heid, wat door zijne deugden en 
eigenschappen te kennen gegeven 
wordt. Hij is het leven, het licht 
7,elf, en Christus is de waarheid en 
het leven. Maar alzoo is het niet 
en kan het niet zijn in schepselen, 
die, ofschoon oorspronkelijk naar zijn 
beeld geschapen, toch eindig en be
perkt zijn en niets dan eene flauwe 
schaduw en eene matte gelijkenis 
vertoonen van wat eeuwig en vol
maakt aanwezig is in God. In men
schen kaa slechts door samenvoeging 
en onderlinge verbinding van deelen 
eene analogie bestaan van de deug
den, die op de allereenvoudigste wijze 
en zonder eenige samenstelling schit
teren in het wezen onzes Gods. Ken
nis en leven mogen daarom in den 
mensch nog zoo nauw verbonden 
zijn; zij zijn nooit volstrekt één; 
de innige verwantschap doet de ver
scheidenheid niet te niet. 

Daarom kan men de woorden van 
Christus niet anders opvatten, dan 
dat de kennis van den eenigen waar 
achtigen God en van Jezus Christus, 
dien Hij gezonden heeft, inzoover 
het eeuwige leven is, als zij daar
mede in een natuurlijk, vanzelfspre
kend, 'onverbreekbaar, organisch ver
band staat en er een wezenlijk, blij
vend bestanddeel van uitmaakt. Dat 
is niet het geval met het geloof. Hot 
eeuwige leven is aan het geloof in 
zekeren zin en tot op zekere hoogte 
slechts uitwendig en toevallig ver
bonden. Eens", toch houdt het geloof 
op en gaat in aanschouwen over, 
maar het eeuwige leven blijft, dat 
wel in volheid van genieting maar 
niet in natuur en wezen verandert. 
Maar anders is het gelegen met de 
kennis van God. Zij blijft er eeuwig 
mede in verband staan en vormt 
een nooit te verwijderen bestanddeel 
van het eeuwige leven. 

De kennis van God toch in het 
aangezicht van Christus heeft maar 
niet, gelijk het geloof, het eeuwige 
leven tot vrucht en gevolg. Het 
vloeit er niet uit voort, gelijk het 
water uit de bron: het komt er niet 
uit op, gelijk de plant uit den bodem. 
Maar die kennis is zelf leven, eeuwig, 
zalig leven. Want de religieuse ken
nis is bij Johannes geen zaak van 
het hoofd, geen verstandelijk weten, 
maar eene werkzaamheid van den 
ganschen mensch, bestaande in aan
schouwing der waarachtige werke
lijkheid. En leven is bij hem geen 
naakt bestaan, geen puur zijn, maar 
leven en levensvreugde saam, onver
stoorbare blijdschap, eeuwige zalig
heid. Wie op deze wijze God kent, 
den eenigen waarachtigen God in 
het aangezicht van Christus, en' dus 
niet eenig schepsel maar den Schep
per zeiven, de fontein van leven en 
licht, die leeft op datzelfde oogen-
blik en is in dat leven zalig. Hij 
leeft, omdat en inzoover hij kent. 
Zijne kennis is zijn leven, het hart, 
het brand- en middelpunt, de zon, 
het leven van zijn leven. Wie God 
kent, leeft; wie Hem niet kent, is 
dood. 

Uit de natuur laat deze diepzin
nige, geestelijke waarheid zich eeni-
germate ophelderen. Met de kennis 
neemt op ieder gebied de inhoud 
van het menschelijk leven toe. Hoe 
omvattender het bewustzijn, des te 
rijker het zijn. De onbezielde schep
selen kennen niet en leven niet. Als 
in de redelooze doch bezielde schep
ping eenig bewustzijn straalt, neemt 
ook het leven aanstonds in diepte en 
rijkdom toe. En onder de menschen 
is het rijkst het leven van hem, die 
het meeste kent. Wat is het leven 
van den kranke van zin, van den 

onnoozele, van den eenvoudige en 
onontwikkelde arm en beperkt, ver
geleken bij dat van den dichter en 
denker, den wijsgeer en kunstenaar! 
Hoe neemt het leven toe aan vol
heid en kracht, als de gezichtskring 
zich uitbreidt, de kennis zich ver
meerdert en de menschelijke geest 
de tijden en de ruimten door wandelt. 

Wetenschap vermeerderen, het is 
wel in zekeren zin vermeerdering 
van smart en vermoeiïng des vleesches, 
wijl de weg tot de waarheid door de 
duisternis der zonde en dwaling zoo 
moeilijk te ontdekken en te volgen 
is. Maar aan de andere zijde, wat 
is wetenschap heerlijk, en wat is 
kennis een genot. Te kennen, iets 
te kennen van de wijsheid, welke 
God tentoonspreidt in de werken 
zijner handen, het is leven en vreugde 
en zaligheid. De waarheid is zulk 
een onwaardeerbaar goed, dat zij ook 
reeds op natuurlijk gebied vrijmaakt 
en leven geeft. Hoeveel te meer 
zal dit dan het geval zijn, als de 
kennis God zeiven tot voorwerp en 
inhoud heeft, den eenigen waarachti
gen God, gelijk Hij zich in Christus 
heeft geopenbaard ! Deze kennis kan 
niet anders zijn dan een leven uit 
de dooden. En het eeuwige leven 
zal altijd bestaan in een kennen, een 
genieten, een aanschouwen van God. 
Zij zullen zijn aangezicht zien, en 
zijn naam zal op hunne voorhoofden 
wezen. 

BAVINCK. 

DE H. DOOP. 

Over het recht en den grond van den 
Kinderdoop kwam het in de Gerefor
meerde kerk van vroeger en later tijd 
nooit tot volkomen eenstemmigheid. 

Bij de velen, die bezwaar hebben tegen 
de 5 beschouwing van den Kinderdoop, 
welke in de laatste jaren in de Gere
formeerde kerken door sommigen is 
voorgedragen, heeft zich thans gevoegd 
de heer J. A. Buys, emeritus-predikant 
in de Nederl. Hervormde kerk. 

In het theologisch tijdschrift Troffel 
en Zwaard, dat uitgegeven wordt door 
het Comité der Confessioneele Vereeni-
g i n g  ( 3 e  j a a r g .  I e  a f l e v .  b l .  1 - 2 1 )  
plaatste hij een opstel over het Leer
begrip van het Sacrament des H. Loops 
volgens Gods Woord in de Nederlandsche 
Hervormde (Gereformeerde) kerk, dat, 
met een voorwoord verrijkt, ook afzon
derlijk werd uitgegeven (Utrecht, Byjle-
veld, 1900.) 

Indien wij den geachten Schrijver goed 
hebben verstaan, tracht hij daarin aan 
te toonen, dat de kinderen der geloovi-
gen behooren gedoopt te wezen, niet 
omdat God die kinderen vóór den doop 
heeft wedergeboren, noch ook, omdat zij 
door ons als wedergeboren ondersteld of 
voor wedergeboren gehouden worden, 
maar alleen, omdat zij met en in de 
ouders in het verbond der genade be
grepen zijn. 

Hij zegt toch bladz. 8 - 9 : aan de 
kinderen der geloovigen mag en moet 
het sacrament des doops worden toege
diend, niet omdat zij iets geestelijk 
goeds van de geloovige ouders zouden 
overgeërfd hebben, want genade is geen 
erfgoed; ook niet, omdat de ouders ge-
looven, dat hun zaad de genade der 
wedergeboorte deelachtig is, want deze 
is aan de kleine kinderen der geloovigen 
bij hunne geboot te niet boven andere 
kinderen toegezegd ; evenmin omaat zij 
.voor uitverkorenen zouden te houden 
zijn, want de verborgene dingen zijn 
voor den Heere onzen God ; maar om
dat de vrijmachtige God zijn verbond 
heeft opgericht met de geloovigen en 
met hunne kinderen, aan wie evenzeer 
de beloften toekomen. 

Zonder dat de gemeente of de bedie-
naar des sacraments, zoo gaat hij voort 
bl. 9, te vermoeden, te meenen of vas-
telijk te gelooven en te beslissen heeft, 
of het kind inwendig de goederen en 
weldaden des verbonds al dan niet deel
achtig of wedergeboren zal wezen of 
blijken te zijn, mag en moet het door 
den h. doop geteekend worden op de 
eenige onderstelling en grond van den 
Kinderdoop, dat de geloovige ouders 
erkennen en belijden, dat het tot het 
verbond behoort. 

Hiermede in overeenstemming zegt 
dan ook Ds. Ruys, dat de H. Geest dooi
de sacramenten onderwijst, niet hoe in 
den raad Gods besloten is, evenmin iets, 
dat in den mensch verborgen ligt, of 
hoe door de sacramenten iets ontvangen 
wordt, maar de H. Geest onderwijst 
aanschouwelijk, hetgeen Christus belooft 
in het evangelie en de II. Geest doet 
in het hart, dat is niet, gedaan heeft, 
doch wil doen, of hoe Hij werkzaam is, 
en Hij verzegelt, voedt, onderhoudt, 
sterkt, verlevendigt er het geloof door 
(bl. 3 - 4). 

Nu is er tuss.chen Gereformeerden 
geen verschil over, dat de kinderen 
der geloovigen krachtens Gods belofte 
met hunne ouders in het verbond der 
genade begrepen zijn en daarom ook 
behooren gedoopt të wezen. 

En ook is er nog volle overeenstem
ming, als gezegd wordt, dat dit begrepen 
zijn in het verbond der genade de 
laatste, afdoende grond is voor den 
Kinderdoop. Want of men al of niet 
spreke van eene onderstelde weder
geboorte, men moet toch altijd weer 
tot dat verbond der genade terug. 

Wij kunnen niet in Gods raad noch 
in het hart de3 menschen zien, en 
weten dus nooit zsker, of iemand uitver
koren en wedergeboren is. Wij hebbeu 
alleen naar uitwendige teekenen te 
oofdeelen. Bij volwassenen hebben wij 
zulk een uitwendig teeken van verkiezing 
en wedergeboorte in de belijdenis des 
geloofs. Ook hierbij is vergissing mogelijk, 
wyl er altijd kaf is onder het koren 
en er altijd hypocrieten onder de geloo
vigen zijn. Maar wij hebben ons aan 
dat uitwendige te houden en iemand, 
die belijdenis des geloofs aflegde, te 
doopen en zoo lang als een uitver
korene, wedergeborene en geloovige te 
beschouwen, als hij niet met leer en 

! leven beslist het tegèndeêï openbaart. 
Bij de kinderen ontbreekt ons ook 

dit teeken van persoonlijke belijdenis, 
en hebben wij naar des ileeren woord 
te rekenen met het geloof en de belij
denis der ouders, dat is met den regel 
van het verbond der genade. Deze 
regel is de maatstaf van ons handelen 
en de grond voor den Kinderdoop. 

Ds. Ruys zegt dan ook volkomen 
terecht, dat het er volstrekt niet toe 
doet, of de ouders zeiven of de dienaar 
des Woords of de gemeente . het te 
doopen kind voor uitverkoren en weder
geboren houden. De eenige vraag is, 
of het kind met en in zijne ouders in 
het verbond der genade begrepen is.. Zoo 
ja, dan heeft het recht op den doop, al 
oordeelen wij nog zoo ongunstig over 
zijn staat. Zoo neen, dan mag het 
niet gedoopt worden, al zouden wvj 
het ook voor, wedeigeboren houden. 

Verschil komt er onder de Gerefor
meerden eerst dan, als gevraagd wordt: 
wat houdt dat nu in, dat een kind in 
het verbond der genade begrepen is? 

Wil dat alleen zeggen, dat het kind 
in voorwerpelijken zin „heilig" is, dat 
het siechts in èen uitwendig verbond 
begrepen is, dat er slechts in het alge
meen aan verzekerd wordt: Ik wil uw 
God zijn, n.1. indien gij gelooft? 

Dit is wel later de. voorstelling van 
vele Gereformeerden geworden, toen de 
kerk vervallen, de tucht verwaarloosd 
en de geestelijke toestand der Jeden 
aller bedroevendst was. Maar dit is de 
oorspronkelijke gedachte der Gerefor
meerden niet gevyeest en is dan ook bij 
toetsing aan de H. Schrift onhoudbaar. 

Immers zulk een. uitwendig verbond 
is er niet. Er is wel eene uitwendige 
zijde aan het genadeverbond, evenals er 
eene zichtbare Zijde aan de kerk is. 
Maar er zijn geen twee veibonden en 
geen twee kerketi. De geestelijke wel
daden zijn het hart en de kern van 
het genadeverbond. De leden der kerk 
zijn ware Christgeloovigen. 

Begrepen te zijn in het genadever
bond — dat sluit, naar zijn idee en 
wezen, in, dat men deel hebbe aan de 
geestelijke goederen van dat verbond, 
aan den persoon van Christus en al 
zijne weldaden. Wij mogen niet schei
den de in- en uitwendige zijde van het 
genadeverbond, welke God heeft samen
gevoegd. 

Bij volwassenen, die zelf belijdenis 
afleggen, en bij kinderen, voor wie de 
ouders dit doen, houden wij het er dus 
voor naar den regel des verbonds, dat 
wij met geloovigen te doen hebben, met 
zulken, die in het verbond der genade 
begrepen en, de goederen, in de eerste 
plaats de'geestelijke goederen, van dat 
verbond deelachtig zijn. 

Dit „ervoor houden" is niet de grond 
van den doop, ié ook geen onfeilbare 
uitspraak, maaNfey. gelijk- de- Gerefor
meerden altijd ' zeiden, een oordeel dei-
liefde, een regel Voor onze gedraging, 
bepaaldelijk ook voor ons kerkelijk han
delen. En aan dien regel houden wij 
ons in ons oordeelen en handelen, zoo
wel bij kinderen als bij volwassenen, 
totdat het tegendeel duidelijk blijkt. 

Volkomen waar is het nu, dat dit 
tegendeel dikwerf duidelijk openbaar 
wordt. De Schrift zegt zelve, dat niet 
allen Israël zijn, die uit Israël zijn. 
Ook in de Christelijke gemeente is er 
dus plaats voor de prediking van geloof 
en bekeering. Deze richt zich toch vol
strekt niet alleen, gelijk ook Ds. Ruys 
zeer juist opmerkt, tot de wedergebore
nen en is ook geenszins op de onder
stelling der wedergeboorte gebouwd, 
maar zij richt zich tot alle menschen 
zonder onderscheid en rust op het recht, 
dat God op zijn schepsel heeft. 

Ook is het waar, dat, als in eene 
kerk de tucht verwaarloosd wordt, het 
misbruik van den doop hand over hand 
toeneemt. In da dagen van Johannes 
den Dooper had de besnijdenis schier 

al haar kracht en beteekenis verloren, 
en Johannes trad daarom in den naam 
Gods op met den doop der bekeering 
en predikte daarin, dat de Joden in 
in weerwil van hunne besnijdenis ver
doemelijk waren voor God. 

En eindelijk dient erkend, dat ook 
in den meest zuiveren kerkstaat er 
altijd nog kaf blijft onder het koren. 
Lang niet allen, die gedoopt zijn, blijken 
later ware Christgeloovigen te zijn. 

Maar dit alles doet niets af aan het 
wezen van den doop, gelijk het in de 
Schrift geleerd en in onze belijdenis
schriften omschreven wordt. De sacra
menten zijn voor de geloovigen inge
steld , ook de doop, als hij aan kinderen 
der geloovigen toebediend wordt. 

Ook Ds. Ruys kan dat eigenlijk niet 
ontkennen. Telkens bezigt hij uitdiuk-
kingen, die vermoeden doen, dac de 
doop ook volgens hem meer verzekert 
dan alleen een uitwendig begrepen zijn 
in het genadeverbond. 

Zoo zegt hij bijv. op bl. 13 : „indien 
zij, die gedoopt zijn :n hun jeugd, tot 
den einde toe het hart verharden en 
altijd den H. Geest wederstaan, blijkt 
de doop voor hen, als met uitverkoren, 
slechts eene uitwendige handeling, niet 
het sacrament geweest te zijn." 

Dit is juist. Die doop is alleen de 
ware, echte, Christelijke doop, die door 
Christus zeiven aan zijne ware geloo
vigen bediend wordt. Al wordt de doop 
door menschen ook millioenen malen 
bediend aan zulken, die later blijken 
niet te gelooven, — het wezen van den 
doop verandert daardoor niet. 

Niet de droeve werkelijkheid maar 
Gods Woord alleen is regel van onze 
belijdenis en van ons leven. 

Ook na de bedenkingen, welke Ds. 
Ruys in het midden heeft gebracht, 
kan ik dus niet anders dan handhaven 
hetgeen in de bekende bi ochure : Oplei
ding en lheologie bl. 75 — 80 over dit 
sacrament des doops geschreven werd. 

BAVINCK. 

iti; HIX» snn ni:a.i>i:. 

;?Ik heb hulpe besteld bij eenen held " 
Ps 89 : 20b. 

(Slot.) 

Waardeert -gij die hulpe ? 
Verheerlijkt gij haar ï Prijst gij haar 

aan ? En maakt gij van haar gebruik, 
voor uw land, uwe kerk, uw gezin, 
voor u zeiven ? 

Maakt gij van haar gebruik in eiken 
nood ? Als de zonde drukt, de zorgen 
verdubbelen, de strijd bezwaart, de toe
komst beangstigt, is dan uwe toevlucht 
tot den Held der hulpe ? Hij is een 
helper in tydelijken, zoowel als in 
eeuwigen nood, zoowel bij lichamelijke, 
als geestelijke behoeften. 

Met Hem mogen wij over alles spreken; 
over onze bezwaren die de menschen 
begrypen, en over die waarover velen 
lachen. Hij luistert naar ons, zoowel 
als wij Hem spreken over het verslijten 
onzer kleeren als over het inzinken 
onzer kracht, over de krankheden onzer 
kinderen als over de wonden onzer 
ziel. M. e. w. met Hem mogen wij 
spreken over wat de nietige mensch 
vaak beneden zijn aandacht rekent, en 
over de meeste gewichtige zaken des 
levens. 

Dat hulp zoeken heeft God geboden. 
Is den Heiland aangenaam. 
Ziet niet een vader gaarne, dat zijn 

kind bij Hem schuilt ? 
En wat zegt ons der heiligen voor

beeld ? 
Denk aan Mozes, die zijn gebed op

zond, toen hij met oud-Israël stond 
aan de zee, bergen links en rechts, en 
Pharao met zijn duizenden iii den rug. 

Denk aan David, die gewoon was in 
bange dagen zijn benauwdheid aan 
Hem te klagen. 

Aan Hiskia, die in benarde, schier 
hopelooze omstandigheden »zijne brieven 
uitbreidde voor aangezicht des Heerea." 

Aan Daniël, die, door leeuwen om
ringd, opzag naar Boven. 

Aan de drie jongelingen, die ondanks 
allen tegenstand bleven erkennen, dat 
het heil des Heeren is. 

Aan Nehemia, die, waar hij vurig 
wenschte zich te mogen opmaken tot 
herstelling van stad en tempel, »bad 
tot God van den hemel." 

Aan de discipelen, uit wier ziel de 
noodkreet rees: »Heere, behoed ons, 
wij vergaan." 

Aan bijzondere uren in uw eigen 
leven, waarin de nood u drong tot een 
klacht uit de diepte. 

En vergeet dan de uitkomst niet. 
Mozes zag zich een pad gebaand. 

David werd keer op keer gered. Hiskia 
kon de verwoesting van het leger der 
1 • Assynërs bezingen. Daniël bleef vol
komen ongedeerd. De drie jongelingen 
waren veilig in het grootste gevaar. 
Nehemia verkreeg den wensch van zijn 
hart. De discipelen aanbaden Hem, 
die ook aan de winden beveelt. En 
gij, gij zelf ondervondt immers de waar
heid van het woord: »Roep Mij aan 
in den dag der benauwdheid, en Ik 
zal u uithelpen, en gij zult Mij eeren." 

Gij ondervond immers, dat er hulpe 
besteld is bij eenen held. 

Ter goeder ure helpt de Heere. 
Hij handelt als een verstandig ge

neesheer, die niet aanstonds de koorts 
verdrijft. 

Ook het in de aarde gestrooide zaad 
komt niet aanstonds op en opkomend 
geeft het eerst later zijn vrucht. 

Lang ziet soms de landman uit naar 
regen ; of de zeeman naar gewenschten 
wind. 

De Christen heeft lijdzaamheid te 
oefenen. 

De hulp komt zeker. Zij is besteld. 
En de uitredding is heerlijker, naarmate 
de beproeving moeilijk was en lang. 
E ns wordt hij volkomen en voor altijd 
uitgeholpen; straks, als de Held der 
hulpe u brengt in het Vaderhuis, waar 
allo tranen zijn afgewischt, en eeuwige 
blijdschap op de hoofden der verlosten 
is, waar alle vijanden buiten, en alle 
vrienden binnen zullen zijn, en eeuwig 
dank en eere zal worden toegebracht 
aan Hem, die op den troon zit en het 
Lam dat geslacht is. 

Hoe dierbaar is deze Held der hulpe! 
Nooit heeft God eenig geschenk aan 

menschen gegeven, dat met Hem kan wor
den vergeleken. Met Hem zijn wij Gods 
gunst deelachtig ; met Hem wordt alles 
ons ten zegen; met Hem worden ons 
alle dingen geschonken; met Hem zijn 
wij hier zalig in hope, en verkrijgen 
namaals het eeuwige leven. Wel mocht 
daarom een Apostel zeggen : »Gode zij 
dank voor zijne onuitsprekelijke gave!'' 

Die met schulden beladen is, vindt 
in Hem zijn Borg. 

Die met hevige krankte is bezocht, 
vindt in Hem zijn Arts. 

Voor wie omdoolt in duisternis, strekt 
Hij ten Gids. 

Den hongerige is Hij tot spijs, den 
dorstende tot drank, den naakte tot 
kleed. 

De uitgeputte schepeling vindt in 
Hem de rots der ontkoming. 

Den gevangene is Hij ter bevrijding, 
en den veroordeelde tot den dood, ten 
Redder des levens. 

Dierbaar is Hij voor het geloof. Het 
verscheurend gedierte is bang voor 
brandende lonten, maar Satan en zijn 
heir zijn bang voor het licht van het 
Kruis-Evangelie, voor de geloofsvlam-
men, die de Heilige Geest ontsteekt in 
het hart van wie de Held der hulpe 
erkennen. 

Gevoelt 'ge zondaar te zijn, bedenk, 
er is vergeving besteld, en bid : »delg 
uit mijn schuld, vergeef mijn over
treden." 

Drukt u gedurige verontreiniging, be
denk, er is een fontein besteld, »voor 
de inwoners van Jeruzalem, tegen de 
z o n d e  e n  t e g e n  d e  o n r e i n i g h e i d e n  
bid: »Wasch mij wel van mijne onge
rechtigheid, en reinig mij van mijne 
zonde.1' 

Weet gij u diep onkundig, legert 
duisternis zich rondom u, bedenk, dat 
er onderwys en verlichting besteld is, 
en bid, om van den Heere geleerd te 
mogen worden, »maak mij uwe wegen 
bekend, leer mij uwe paden." 

Verontrust u het stof op de vleugelen 
uwer ziel, gevoelt gij u doodig, be
denk, dat er levendmaking besteld is, 
en bid : »Maak mij levend naar uwe 
goedertierenheid." 

Zij t gij in twijfel, niet wetende, welken 
weg gij te kiezen hebt, bedenk, dat er 
leiding is besteld en bid : leid mg op 
den weg, dien ik gaan moet. 

Gevoelt ge u geestelijk krank, bedenk, 
dat er genezing besteld is; »ulieden," 
zoo luidt eene belofte, »die mijn naam 
vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan, en er zal genezing zijn onder 
zijne vleugelen;" en bid: »Genees 
mijne ziel, want ik heb tegen u ge
zondigd." 

Zijt gij u bewust dood- en doem
waardig te zijn, bedenk, dat er vrijspraak 
besteld is, en bid om te mogen deelen 
in de erven der heiligen in het licht. 

Knellen u de banden van wereld, zonde 
en Satan, bedenk, dat er vrijmaking be
steld is, en bid : dat de Zoon u waar
lijk vrijmake. 

Verontrust u de weinige vordering van 
de zaak des Heeren, bedenk, dat de 
komst van het Godsrijk besteld is, en 
bid, dat de aarde vol worde van de 
kennis des Heeren, gelijk de wateren 
den bodem der zee bedekken. 

Met één woord, welke bekommering 
ook bij u zij, bedenk, dat er in eiken 
nood voorziening is besteld, en pleit 
op het woord: »Ik heb hulpe besteld 
bij eenen held." 

En als straks uw stervensnre daar 
is, o, in die ontzaglijke ure, buig u 
met al uwe nooden, en die der uwen 
voor Gods genadetroon, en slaap in, 
pleitende op de bestelde hulp, op die 
macht, en de liefde en de trouw van 
Hem, die zijn naam terecht draagt, en 
nooit beschaamt, wie op Hem hopen. 

NOTTEN. 



Politieke Beschouwingen. 
De toestand in Zuid-Afrika is gedurende 

de laatste dag-en voor de Burgers verbeterd. 
Hoe zwaar ook het plotseling afsterven van 
generaal Joubert moge wezen; lioe pijnlijk 
ook door de Boeren gevoeld, het heeft hun 
volstrekt niet ontmoedigd. Onder treffend 
voorgaan van President Krüger zijn zij nog 
immer vervuld van vertrouwen op den Heere 
en — een goeden uitslag voor hunne zaken. 

Van lieverlede drongen zij verleden week 
voorwaarts op Bloemfontein, in wijden boog 
het naderend en Roberts' leger bedreigend. 
Deze werd daardoor gedwongen zijn alles
behalve vrijwillige rast in Bloemfontein op 
te geven. He Burgers noodzaakten hem, 
dus telegrafeerde hij zelf Vrijdag. Donder
dag had hij een sterke macht langs den 
spoorweg Noordelijk, in de richting van 
Brandfort, afgezonden. Maar : de 1000 
Tranvalers, die daar bij de 'Mödderrivier op 
kopjes lagen, sloegen zoo dapper van zi.ch 
af, dat de Engelschen, hoe ze ook; herhaal
delijk chai geerden, den gansohen dag bloe
dig werden afgeslagen. Ze groeiden echter 
onophoudelijk aan totdat , er een 1200Ö onder 
French stonden tegenover 2000 Burgers. 
Dezen gingen daarop om, niet omsingeM të 
worden, m den avond kalm terug naar Brand-
foit. Zij hadden slechts' 9 man aan dooden 

Sew°ndën verloren ; de Engelsclien ruim 
200 ! 

Blijkbaar stond het opdringen van de Burgers 
hier in verband met een ander doel. Noord-
Oostwaarts stond Roberts' rechtervleugel on
der Kolonel Broadwood in een heuvelachtig 
terrein bij Tabanchu. Vrijdagmiddag werd 
hij nu eensklaps van't Oosten en van't Noor
den door de Burgers snel overvallen en met 
afsnijding ernstig bedreigd. Om daaraan te 
ontkomen, zoo bericht Roberts zelf', meldde 
hij aan dezen, dat hij zou beproeven op de 
waterwerken terug te trekken, d. i. 17 mijlen 
dichter bij Bloemfontein. Roberts antwoordde 
dat hij Zaterdag de 9e. divisie bij daglicht 
zou doen optrekken om hem te ondersteunen. 

Broadwood trok intusschen gedurende den 
nacht naar de waterwerken en bivakkeerde 
daar, toen hij bij het krieken van den da»' 
aan drie zijden heftig werd aangevallen 
Hij zond toen zijn batterijen en trein naar: 

oem ontein, terwijl hij deze met zijn cava-
ene zoc ) te dekken. J)e weg snijdt echter 

op wee mijlen atstands van de waterwerken 
een diepe rivierbedding. Daarin hadden de 

ren in den nacht zich zoo goed verbor
gen, dat de Krigelsche verkenners daar reeds 
voorbij waren zonder hen te hebben ont
dekt. De Boeren openden toen eensklaps 

un vuur, als de wagens en kanonnen de 
drilt begonnen over te trekken. Vele voer-

en en paarden werden snel op korten 
a s an neergeschoten, zeven kanonnen met 
een convooi van 200 wagens met kruit en 
levensvoorraad werden buit gemaakt.- De 
overblijveiiden galoppeerden haastig weg. 

De verkenners vonden één rivierovergang 
niet bezet door de Burgers, waarop het over
schot van Broadwoód's cavalerie de rivier 
overtrok. Roberts gaf bevel aan French om 
met de twee overblijvende cavalerie-brigades 
de Britten- te ondersteunen. .De< üe divisie: 
bereikte. later, ten twee uur des namiddags, 

terrein van den strijd, en zoo ontbrandde 
een nog omvangrijker strijd tegen deze over
macht en 't overschotje van Broadwood's. 
egerkorps, sterk voorzien van kanonnen. 
°ïï- e trokken de Burgers Zondagmiddag 

zac ï -jes aan terug van waterwerkén op 
tinne hoogten tusschen Ladybrand en 
a ane ui, lla (je Bloemfonteinsche water-
i mg vernield te hebben. Zij hadden 

ongeveer 10Q Engelsche gewonde officieren 
en aiansc rappen goed verzorgd achtergelaten, 
maai o\engens alles mede genomen. Zeker 
zijn c e verliezen der Engelschen groot. 
Maant ag lelden zij nog voeling met de 
Burgers zonder dat er echter een treffen plaats 
had. ie "en zij ver mede, dan wacht hun 
een twee e verrassing. Doch zij zijn reeds naar 
BloemioiiJ ein teruggekeerd. De Burgers hebben 
hief voorloopig hun doej ^eikt. Intusschen 
waren ze nu ook weder. in den nacht van 
Zat. °P , bij Brandfort, begonnen, 
zeker om de Engelschen daar vast te houden 
en weer afbreuk te doen. Yölgens particu
liere berichten zouden de lanciérs hier aan een 
groote , slachting onderworpen geweest zijn,, 
terwijl de Burgers slechts enkele gewonden 
verloren. '•Jok in ^ Westen van Bloemfon
tein bedreigen ze Roberts' gemeenschap met 
Kimberley. Hier lijdt men nog honger door
dien het vervoer van levensmiddelen zoo 
moeilijk gaat, dank zij de rustelooze bewe
ging der Burgers, yan West en Noord 
richten zjj zich weer meer op Kimberley, 
en bedreigen daardoor Methuen, die een 
weinig hooger op tégenover heil1 maar niet vor-
deren kan, met omtrekking. 

Ook met Mafeking's ontzet vorderen de 
Engelschen mets. 1'lümer wordt telkens 
door de Burgers teruggeslagen ! 

Uit alles blijkt overvloedig, dat de Bur
gers zich kranig houden en vol goeden moed 
zijn. Jammer dat hunne gevangenen aan de 
Kaap zoo schrikkelijk lijden aan ziekten. 
Bij vijftallen sterven zij, helaas, daar, dank 
zij de slordige en ellendige wijze, waarop 
de Engelschen hen behandelen, 't Roept 
om wraak! 

Het ontslag nemen van den Noord-hme-
rikaanschen staatssecretaris Webster Davis is 
een daad van groote beteekenis, die dezen 
bewindsman tot eer strekt. In zijir offici
ëele positie was hij natuurlijk niet vrij om 
tegen het bevriende Engeland, dat bij 
President Mac Kinley steun vindt, te zeggen 
wat hem op 't hart ligt. En daar hij een 
bezoek aan Transvaal gebracht en daar diepe 
indrukken ontvangen heeft, zoo verlaat hij den 
Amerikaanschen staatsdienst om in het belang 
der strijdende Republieken lezingen te gaan 
houden ten einde voor dezen de geestdrift 
der Noord-Amerikanen te kunnen opwekken. 
In hem leeft dus nog iets van den geest van 
George Washington, den grooten vrijheids
held, wiens naam onvergankelijk voortleeft in 
de hoofdstad van het vrijgevochten Amerika. 

Eergister heeft men gepoogd de breuk in 
de Italiaansche Kanjer te lieelen, door 

den heer Colombo als voorzitter, te herkiezen. 
Maar 1° is die herkiezing niet buitengewoon 
schitterend, nam, met 265 tegen 185 stem
men, die op den oud-voorzitter Biancheri 
werden Yuitgebracht. En 2' is er groote 
reden om het prestige van den heer Colombo, 
indien hij nogmaals' het praesidium voert, 
onvoldoende te achten om den parlemen
tairen storm, die te Rome zoo fél opge
stoken is, te doen bedaren. De Temps wijdt 
een hoofdartikel aan den politieken toestand 
van Italië, waarin ook de heer Colombo 
een veer moet laten. Na zijn aanvankelijk 
zeer kras optreden tegen de linkerzijde, is 
hij bang geworden voor zijn eigen verme-
tëlheid. Na als een dictator den presidialen 
hamer gevoerd te hebben- is hij als een 
schooljonhen op dén loop gegaan, wellicht 

( hopende uit. een herkiezing nieuw kracht te 
putten. Maar zijn onstlag . nemen was een 
eapitulatie tegenover de linkerzijde, die hij 
erkende niet de baas te zijn. Hij kan nu niet 
meer zijn volle gëzag herwinnen, juist nu i ij 
daaraan méér behoefte zou hebben dan ooit. 

Het groofé Fransche blad oordeelt nog 
ongunstiger over de positie") waarin het 
Kabinet, onder voorzitting van Generaal 
Pelloiix, verkeert. De premier heeft eerst 
een frontverandering gemaakt, door zijn' 
ontwerp op de openbare veiligheid terug te 
nemen . en de Kamer te dringen om haar 
reglement te wijzigen, ten einde de oppo
sitie te kunnen muilbanden. Daarna heeft 

gepoogd een ingediende motie door de . 
Kamer naar de Commissie voor het reglement , 
Van orde te doen verzenden, tevens ver
langende dat het rapport dier Commissie, 
zonder debat er over toe te laten, zou worden 
in stemming gebracht. Van uittartend werd 
zijn houding zwak, daar hij geen zijner 
voorstellen handhaafde. Die zwakheid verried 
zich nog meer, toen liet bleek dat de ont
slagaanvraag van den voorzitter in overleg;, 
met het Ministerie geschied was. Nu d'e." 
heer Colombo herkozen is, maar met een 
sterke minderheid tegen zich, laat het zich,; 
volgens de Temps geenszins aanzien dat 
de obstructie overwonnen is, maar zal, na 
de opgedane ervaring, de Minister-President 
evengoed als de Kamer-voorzitter het hoofd, 
voor haar moeten buigen. En dan herleeft 
de crisis in veel bedenkelijker vorm. De 
geheele linkerzijde verliet reeds onder pro
test de Kamer! 

Uit Londen wordt gemeld dat Duitschland 
van plan is om het geheime Duitsch-Engelsch 
verdrag, dat met 't oog op Zuid-Afrika inder
tijd gesloten is, publiek te tnaken. Dit verdrag 
is destijds door Engeland voorgesteld en zou 
pas van kracht worden, als Engeland zekere 
uitkomsten in Afrika zou verkregen hebben. 

Nu is echter de tijd, binnen welken die 
resultaten bereikt zouden zijn verstreken, en 
schijnt Duitschland het geheim niet langer 
te willen bewaren. Want dit geheim wekt 
wantrouwen tegen Duitschland op, terwijl 
het verdrag feitelijk bijna waardeloos ge
worden is. Nu moet blijken dat Duitschland 
niet op winst uit is geweest en zich niet 
ten koste van anderen heeft willen verdrijven. 

Portugal heeft aan Engeland toegestaan 
troepen over zijn gebied naar Rhodesia te 
vervoeren, krachtens verdragen reeds vóór den 

•.oorlog gesloten. Men ziet, hóe Engeland 
reeds tevoren er op bedacht was Transvaal 
ook van den Noordkant te kunnen bedrei
gen ! . . . . 

NOOKDTZIJ. 

Aan de Theol. School werd den 4 April 
tot Candidaat bevorderd de student de heer 
J. Bosch Jz., wiens adres is te Zwolle. 

De Vereeniging «De Zendingzaak" te 
Amsterdam, uit vroegere berichten en ver
slagen, ook aan onze lezers bekend, als eene 
vereeniging in de Geref. kerken, die op 
allerlei gebied Christelijk en filantropisch 
werkzaam is, heeft nu ook eene afdeeling 
gevormd : „Tehuis vöor Javanen" geheeten. 
De Secretaris •/. H. Oostervink, Heerengracht 
359, bracht het le. Jaarverslag dezer afdee
ling uit, en dit is in netten klein-,trak
taatvorm uitgegeven met drie plaatjes. 

Het doel dezer afdeeling is een Christelijk 
Tehuis te krijgen voor Javanen en Oos
terlingen, die in de hoofdstad onzes rijks 
met stoomschepen als bedienden, of in 
andere betrekking, aldaar komen en ver
toeven, om hen evenals militairen van 
kwade gezelschappen en plaatsen af te hou
den. Vele personen van kennis en invloed, 

:ook buiten Amsterdam, hebben hun mede
werking reeds toegezegd en ook belangrijke 
giften geschonken. Doch een Tehuis is er 
nog niet; wel is Jjs. E. Th. Ploos v. Amstel 
aangesteld, ook omdat ZEw Maleisch kent, 
om zulke Oosterlingen op te zoeken en hen 
op deti rechten weg te helpen en hen in een 
Christelijk lokaal te brengen; tot men een eigen 
Tehuis heeft, dat volstrekt noodzakelijk is. 

Deze zaak verdient dus: alle aanmoedi
ging, om aldus in Nederland ook voor onze 
Indische Kolonisten werkzaam te zijn. De 
leden betalen f2.50 contributies, waarvoor 
zij het orgaan van „Zendingzaak" ontvangen. 

Het bestuur bestaat verder uit de hb. 
P. J. Mijnarends, Voorz., A. C. Schepper, 
Assessor en L. Kuperus, Penningm, Boer-
haavestraat Nr. 5. 

Voor Transvaal. 
De Uitgever van „ Timolheüs" zond dezer 

dagen, door de milde gaven van de lezers 
van dit geïllustreerde weekblad daartoe in 
staat gesteld, f 1200,— aan den heer Klop
pers voor de weduwen en weezen te Kriigers-
dorp. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 

Door A. Wijngaarden, Hijum, van de 
Geref. Jongelir.gsver. . . f 0,50 

Door E Algra, Haulerwijk, van de Geref. 
Jongedochtersv. f 2,50 

Door Ds. Duursema, Uithuizen, gevonden 
in het kerkzakje f 2,50 

Door den Weled. Heer Mr. C. T. Schoch, 
Paramaribo, door Militairen aan ZEd. tter 
hand gestelde gelden voor ontvangene Kalen
ders . . . f 5,00 

Door L. de Jong, Zvvijndrecht, van de 
Zendingsvereeniging der Geref. Jongelings-
vereeniging . . . . f 5,00 

Door J. Pasma, Tjummaru®, van de Geref. 
Jongelingsv. . . f 1,00 

Van M. v. d. Kuijl, Slikkerveer, f 10,0,0 
Door W. Westrn, Stroobos, van de Chr. 

Jongelingsv. . . . f 1,00 
Door J. Mulder, Zierikzee, van de Chr. 

Jonged.v. „Tabitha" . f 0,75 
Door A. Foeken, Dieren, van de Meis-

jesv. „Dorcas" . . . f 2,50 
Door H. Brouwer, van-de Jongelingsv. aan 

den Vuiletidam, gerneente'Brandwijk f 2,00 
Zoo blijkt het bij den voortgang, dat onze 

jongelingen en jougedpehters nog immer 
een warm hart bezitten voor het heil van 
soldaat en matroos. Nauwelijks toch hebben 
zij kennis genomen van den arbeid die ten 
vorigen jare is verricht, of velen hunner 
zenden alweer eene gave ons toe. 

Wordt dat voorbeeld door anderen ge
volgd, dan valt ongetwijfeld ons nog nienige 
Verrassing ten deel. ' : 

Ook voor hetgeen we vau particuliere 
zijde hebben ontvangen, betu gen we onzen 
hartelijken dank. 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 30 Maart 1900., 

Zuid-Oosthoek van Friesland. 

M. de 11. ! Mog^n wij voor. bet volgende 
nog eeu plaatsje hebben in onze Bazuin. 
Nog ontvangen voor ónzéii armen Z.-O.l). van, 
broeder J. Koói te Dforfrijp, (ïriesland,) van 
dé diakonie der Geref. ;f;kefk të Dfoiirijp: 
f 5; van eeu Friësch dienstmeisje te den 
Haag f 1. Eu Mej. Beeuwkes te den Haag 
verzoëkt mij,- eve-iï te verbeteren, dat de f7, 
door haar iri Februari mij gezonden, niet 
alleen van haar is, maar f5 zijn uit de kas 
van den Dameskrans ^llulp JII Nood",, en 
f 2 als, gift van mej. de F te den Haag. 
Ook voor deze beide giften onzen erkentelijken 
dank ; alsmede aan allen die wij door dit 
schrijven kunnen bereiken, die in dezen 
Winter onzen armen Zuid-Oost boek eeu 
medelijdend hart hebben betoond, door ons 
bun kleederen en dekking en gelden toe 
te zenden. De lieere onze God beloöne 
bet u allen uit genade, en doe het u in 
waarheid ervaren, dat het zaliger is te geven 
dan te ontvangen. O geliefde gevers en 
geefsters, laat het u eer: eere Christi zijn, 
verwaardigd te mogen worden, om mede te 
werken tot de redding van den diep 
gezonken Zuid-Oosthoek van Friesland. 

Uw Vriend en Broeder 
in Christus, 

J. WOUDA, Correspont van Jaclün. 
Oranjewoud, Heerenveen, 

2 April 1900. 

I n g e z o ii d e n. 
NOG EENS: „DE E ENIGE." 

Hooggeachte Redacteur ! 
Op mijn vraag, over dat EENIGE in „de 

Bazuin" gedaan, heb ikf antwoord ontvangen 
en dat wel van hoogveceerende, ik zou bijna 
zeggen van immer afdc^nde zijde. Niemand 
minder .dan. de . hooggeachte redacteur van 
„de Héraut" . heeft een , zeer heuschelijk be
scheid gegeven. 

't Is schoon, hoe de vader liet voor den 
zoon opneemt. En gelukkig'de zoon, wien 
zulk eeu vader ter hulpe snelt. 

Of ik bevredigd ben ? Och ! ik kan het 
er wel meê doen. De kwestie is voor mij 
niet zoo diep ingrijpend of zoo hoog ernstig. 

't Is mij goed als de heeren, zoo wel te 
Kampen als te Amsterdam, maar tevreden 
zijn. 

De mannen van '34 noemden eerst de 
leeraren hunner Theol. School Hoofdonder
wijzer. Later is dat Docentgeworden. Een 
voorstel van enkele wetenschappelijk voor
uitstrevende broeders óm daarvan Professor 
te maken, werd door hunne Synode ver
worpen. 

Bij bet vele goede,- dat aan de kerken 
t van '34 toekwam bij de vereeniging met die 
van '86 in 1892,. moet-ook de officiëele 
titel van Professor voor hare Docenten ge
rekend worden. Dat is toen schier onge
merkt geschied. Persoonlijk ben ik er zelf 
altijd tegen geweest. Doch bet werd toen 
alles wat meer breed en grootscheeps en 
daarom, dacht ik, bet zal zeker wel zoo 

; moeten. 
Zoo sta ik nog. Om den titel Hooge

school voor onze Theol. School zal ik mij 
niet druk maken. Als zij maar is, wat ze 
heet, en dat mag blijven in Godes goedé 
gunst, ten - zegen voor de Geref. kerken, 
dan ben ik al dubbel tevreden. 

Nu was mijn bezwaar ooi? tiiet zoozeer, 
dat de jeugdige'; vurige redenaar aan de 
Theol. School- tekórt- deed, als wel, dat hij 
in zijn inaugureel: ènthusiasrnè zich voor zij IJ 

•'Sbhwöl te veel/iaanmrtigde, ! •: 
Dat bezwaar nu, voor zoover ik bet een 

bezwaar kan noemen, (want, inderdaad, ik 
gun een ander best een tite tje) is door het 
vaderlijke woord van den redacteur van „de 
Heraut" niet weggenomen. 

Deze scherpzinnige geleerde heeft wel zoo 
goed willen zijn een maatstaf, een kriferium 
aan te geven, waaraan men een kwestie als 
deze (zij het dan ook een kwestie van den 
vierden of vijfden rang) toetsen en alzoo 
beslissen kan. 

wHet wordt eerbaar en voegzaam geacht, 
„dat men iemand of een stichting in het 
„openbaar den titel toekent en geeft, dien 
„bij of zij zelve officiéél voert." Uitnemend, 
daartegen is niets te zeggen. 

En het is zoo, naar dien maatstaf beoor
deeld, is de opleidingsschool der Geref. 
kerken in Nederland eenvoudig een „Theol. 
School," zonder meer. Ik heb er niets op 
tegen en naar ik vertrouw, ook zij zelve 
niet. Doch daarover genoeg. 

Nu heb ik al gezocht in Statuten en 
Reglementen naar den naam, dien de bedoelde 
neenige Calvinistische Hoogeschool in Neder
land officieel" voert. Als ik mij niet vergis, 
dan wordt ze in de officiëele stukken nergens 
officieel met dien weidscben naam betiteld, 
welken Dr. H„ H.. Kdyper over zijn alma 

mater uitriep. Ik vind daar den naam 
„School van Hooger Onderwijs" en meer 
bepaald den naam : „de Vrije Universiteit". 
Dezen titel vQert zij officieel, gelijk haar eigen 
Reglement aangeeft. 

Naar den maatstaf door den Redacteur 
van nde Heraut" aangelegd, zou dus de 
jonge Hoogleeraar niet eerbaar, niet voegzaam 
zijn te werk gegaan, toen bij in zijne inaugureele 
Rede zoover over den officieelen naam heen-
gleed dat hij in plaats van School van 
„Hooger Onderwijs" of van „Vrije Univer
siteit" sprak van ude eenige Calvinistische 
„Hoogeschool." Zoo kras zal ik echter niet 
spreken, gedachtig aan het eigenaardige 
oogenblik. 

„Het zou kleingeestig en bekrompen zijn," 
(om in den stijl van den redacteur van ude 
Heraut" te spreken) „haar dien titel niet 
„te, gunnen," indien, de Ver., voor H. O. 
zelve haar dien titel officieel gegeven had. 

Nu „de Vereeniging" dat niet gedaan 
heelt, vind ik het we!'wat aanmatigend, hoewel, 
alles in aanmerking genomen, ook weer niet 
zoo bijzonder erg, dat de jeugdige Hoog
leeraar, waar hij officieel in het openbaar op
treedt zoover over het doel heenstreeft dat 
hij in plaats vau „School van Hooger Onder
wijs ot van „de Vrije Universiteit" te spre
ken, zich voor zijn School den titel van ude 
IIeenige Calvinistische Hoogeschool in Neder-
nland" toeëigent. 

Of moet ik het hier soms in een anderen 
zin opvatten ? Niet als titel maar als om
schrijving van haar wezëntlijk karakter of 
Wat ze inderdaad is? M^t grootë heeren kersen 
te eten, beeft zijn gevaren, bovenal als zij 
beginnen te spreken "an „verschillenden zin" 
en van „ander verband." 

Doch hoe dit ook zij, na de toelichting 
vau den vader, neëm ik den zoon dat hoog
gestemde woord niet meer kwalijk. Te-
minder daar de jeugdige Hoogleeraar in 
meer kalme en minder officiëele oogenblikken 
wel eens uit een meer bescheiden toonaard 
gezongen beeft, in betrekking tot de Vrije 
Universiteit. 

In de Friesche Kerkbode van 24 Febr. 
1899 toch wordt onder de bekenHe initialen 
van baar gesproken als van een „Hoogeschool 
voor de Theologie" „„met een aanhangsel."" 
Dit laatste doelt buiten twijfel op de twee 
niet-Theol Professoren met hunne studenten. 
Zoo loopt alles los en komen Amsterdam 
en Kam pen weer in één schuitje. Amster
dam een Hoogeschool voor Theologie (dus 
ook Theol. School ?) met een aanhangsel 
er, Kampen een Theol. School met een voor
voegsel (het Gymnasium ?) zoo zijn ze beide 
meer dan compleet en ik dank den redacteur 
van ude Heraut" voor zijne inlichtingen. 
Och, wij zijn het wel eens als we de dingen 
maar bij het rechte licht bezien. Daarom is 
het mij zulk een groot genoegen, dat ik 
deze bespreking kan eindigen met een woord 
en een wenscb, waarmee ook het zooeven 
aangehaalde Art. uit de Friesche Kerkbode 
eindigt dat onze Hoogeschool (de 
Vrije Universiteit) meer gemaakt mocht 
worden „tol datgene wat zij dusver slechts 
iiin naam ') was, een Universitas, een school, 
„die alle wetenschap omvat." 

Zie dat is taal naar mijn hart. Zij is 
eenvoudig en waar en bescheiden. Met dien 
wenscb en in die verwachting ben ik en blijf 
ik ook nu nog 

Een Begunstigi.r van de Fr. Un. 
S., 2 April 1900. 

') Ik onderschrap. B. 

BEcstrijding der drink
gewoonten. 

Nu Bazuin en Heraut kennis genomen 
hebben van het pogen, om den teugel te 
legyen aan een kwaad, hetwelk geene geringe 
afmeting kreeg, mag ik ongetwijfeld een 
plaatsje vragen voor onderstaande ? 

Le Bazuin maakte er bij monde van Prof. 
Lindeboom melding van en blijkbaar waar
deerde hij het streven zeer. 

Als Voorzitter van de Vereen, tot Christel. 
Verzorging van Krankzinnigen, kan het hem 
niet onbekend zijn, welke beteekenis de 
drank in bet volksleven heeft, en welk kwaad 
er ook voor het Krankzinnigenwezen uit 
voortvloeit. 

„Meerenberg" constateert 42 procent 
krankzinnigen door den drank. 

Be Heraut nam tot tweemaal toe een 
schrijven van de Redactie op, eens vóór de 
te Utrecht gehouden vergadering en eens 
daarna. 

Nu in dit laatste, ook zonder mijn naam 
te noemen, geattendeerd wordt op een schrij
ven van mijne hand aan de Redactie, meen 
ik wel te doen, een enkel woord omtrent 
de zaak in 't midden te moeten brengen. 

Wanneer de Redactie van de Bazuin echter 
de opmerking maakt, dat het dan rneer ac
curaat was, om bij de Heraut gastvrijheid 
te vragen, dan volsta ik met dit antwoord, 
dat gevraagde gastvrijheid aan dit blad zoo 
norscli van de hand gewezen werd, dat ander
maal aankloppen zeker overbodig is. 

Ik zond over de drankkwestie voor enkele 
weken een schrijven aan de Bazuin en kopie 
er van aan de Standaard. 

Be Sterfaarrf-Redactie weigerde het en 
was tegelijk zoo beleefd, mij de reden dier 
weigering te noemen. 

Mijns bedunkens sneed dit argument geen 
bout, maar 'k deed daarop het verzoek, mijn 
schrijven in de Heraut op te nemen. 

Ook daar klopte ik aan doovemans deur. 
Natuurlijk was daar niets aan te doen, 

de Redactie had het volle recht te weigeren. 
Maar of de reden dier weigering gegrond 

was, omdat het „een donker tafereel ophing 
van de drankzonde bij sommige leden onzer 
kerken"? —'t schijnt ons wel vreemd toe; 
want wie de Bazuin leest, weet, dat er niets 
van een tafereel in voorkwam. 

Toch was de Redactie in het schrijven 
in No. 1155 verblijd, dat er waren, die zich 
opmaakten ten strijde, om dezen demon aan 
te tasten. 

Erkend werd dus, dat er een demon 
school; dat deze demon bestreden moest 
worden; dat deze strijd goed was, en de 

wenscb er bijgevoegd, dat er op dit pogen 
zegen mocht rusten. 

Verwacht mocht worden, dat ook de Heraut-
Redactie een bandje helpen wilde. — Wij 
hoopten het zeer ; want hare sterke arm zou 
dezen demon een gevoeligen slag kunnen 
toebrengen. 

Dit gebeurde echter niet. 
Zelfs geen vingerwijzing, hoe in dezen 

strijd niet met vreemde maar met eigen 
wapens gestreden moest worden. 

Nu de Vergadering te Utrecht gehouden 
werd, spreekt de Heraut een tweede woord. 

Opperbest. Maar hoe en wat ? 
Erg opbouwend is dit schrijven niet. 
De zonde afbreken doet het evenmin. 
Ook in dit tweede schrijven heet het: 

Te bard oordeelen wij niet. 
^ olkomen waar, maar ook niet hard genoeg. 
Dat Nederland een vochtig klimaat heeft 

is bekend, maar dat men er daarom alcoholia 
moet drinken, klinkt wel wat vreemdj en 
dat de -fferaa^-Redactie den drank een ver
warmingsmiddel acht, nog vreemder. Wij 
hadden gedacht dat zij aan een kop cacao 
of koffie met muskaat hooger waarde zou 
toekennen. De alcoholische dranken ver
warmen niet, maar verbranden. 

Juist omdat de sterke dranken voor Neder
land zijn, wat de amfioen voor Insulindeis, 
daarom dient er tegen geageerd. 

Be Heraut acht ook bestrijding geraden, 
ja zelfs plicht. 

Maar hoe ? 
Daar zit de knoop. — Dat de Redactie 

geen gevestigd oordeel over den arbeid in 
Utrecht heeft, omdat het verslag in de bla
den zoo uiterst beknopt was, doet bier niets 
ter zake. 

Want vooreerst werd breeder verslag aan 
de bladen verzonden, doch de meeste, die 
het opnamen, knipten er wat af, en ook 
zonder dit verslag, kon de nadenkende 
Redactie van de Heraut haar zelfstandig 
oordeel wel vormen. 

Dat de zaak zelf noodig is, erkent zij, 
maar tevens, dat het moeilijk is, om te be
ginnen iets er tegen te doen. 

Wij gelooven dit. 
Maar ook, dat de moeilijkheid klimt, wan

neer men niet begint met soortgelijk iets, 
als de bestaande Vereenigingen. 

Ons is heel wel een methode bekend 
waarop „ieder onzer (?) ja en amen kan 
zeggen." 

Wanneer men dit vaststelde : „Aan hen, 
die mede in vereeniging de heerschende 
drinkgewoonten, of het overmatig gebruik 
van alcoholische dranken willen tegengaan of 
bestrijden, wordt de vrijheid gelaten, voor 
zichzelf geheelonthouder te zijn, of afschaffer 
te wezen, of om zelf te drinken en te 
schenken." 

In elk geval zouden dan zeer velen zeggen, 
dat lijkt ons best. Maar zeer velen zouden 
ook moeten zeggen, dat is net zooveel als 
niets. 

Wil men bestrijden, dan moet men zelf 
niet meedoen aan het kwaad. Een opium
schuiver zal moeilijk kunnen zeggen, op 
welken grond ook, mijn beste vriend, doe 
gij het niet. 

Men moet positie kiezen tegen de drink
gewoonten, en zal dit, dan diene men zelf 
er mede te breken. Dit te doen gevoelen 
en erkennen is zoo uiterst moeilijk. De 
Heraut zelf zegt, dat er noch kwaad noch 
gevaar in dat traditioneele gebruik gezien 
wordt. 

Precies ! Daarom sprak men zich in 
Utrecht dan ook uit, dat het bewustzijn van 
de noodzakelijkheid van dezen strijd gewekt 
moet worden.— 

Hiervoor is eeu begin gemaakt. 
Wij zijn er nog lang niet, maar wij kunnen 

zeer snel vorderen, wanneer onze Christelijke 
bladen, en de Heraut mee voorop, ons de 
lijnen eens uitstippelden, langs welke het 
meest rationeel in Gereformeerden zin, tegen 
dit kwaad ingegaan kan worden. 

Ons bedoelen is niet om maar eene ver
eeniging te creëeren, maar om een kwaad 
tegen te gaan, dat groot is, breede afmetin
gen verkreeg en diep ingeworteld zit, ook 
in eigen kringen. 

Dit mag gezegd, moet erkend en met ernst 
onder de oogen gezien. 

C. M. W. PLET. 
Wezep. 

SC iirka:inli»n«ligiiig. 

Een geheiligd leven door den Hindoe-
Evangelist V. B. liavid. Nijmegen, Mil-
born 1899. 

In dit boekje zijn wel vele góede, ernstige 
en nuttige lesseu voor het Christelijk leven 
vervat. Maar het geheel is toch geschreven 
in een geest, die de onze niet is. De 
Schrift wórdt véél aangehaald, maar zonder 
methode en uitlegging. Op de wetenschap 
wordt uit de hoogte neergezien. De beel
den en voorbeelden, die ter opheldering 
worden bijgebracht, zijn dikwerf vreemd en 
zelden schoon. De Schrijver maakt een groot 
onderscheid tusschen een veranderd (bekeerd) 
en een gereinigd hart, eu acht dat volkomene 
reiniging van alle zonden in dit leven 
mogelijk is. Het is stichtelijke lectuur, maar 
moet met oordeel des onderscheids gelezen 
worden. 

Be ernst des levens, Thomas Brooks vrij 
gevolgd, door J. W. A. Nolten. Nijmegen 
Milborn. 
Dit is een boek, inzonderheid voor jonge

lieden geschreven, eu hun ten zeerste aan 
te bevelen. Het dringt op ernstige, liefde
rijke wijze bij hen op waarachtige bekeering 
aan ; is rijk aan krachtige opwekkingen en 
vriendelijke waarschuwingen ; geeft regelen 
aai> voor hen, die bekeerd zijn, eu weerlegt 
de tegenwerpingen, die er vanzelf tegen den 
dienst vau God oprijzen in het onbekeerde 
hart. De stijl is aangenaam, de vertaling 
zuiver. Ds. Notten zegt, dat deze arbeid 
hem veel tijd heeft gekost. Maar bij mag 
zich verzekerd houden, dat deze tijd nuttig 



is besteed en dat zijn arbeid bij de lezers 
van dit boek vrucht zal drager.. 

Blikken in den Bijbel. Een honderdtal 
korte toespraken door N. J. Ho/meijr, Hoog
leeraar in de Godgeleerdheid. Nijmegen, 
Milborn ]900. 

Prof. Hofraeijr, Hoogleeraar aan bet theolo
gisch Seminarie te Stellenboseh, hield deze 
toespraken in den wekelijkschen bedestond, 
dien hij met zijne leerlingen hield ; plaatste 
ze daarna in het „GereformeerdMaandblad" 
en gaf ze thans in éénen bundel in het 
licht. 

Prof. Hofmeijr droeg deze toespraken op 
aan de theol. studenten der Utrechtsche 
Hoogeechool, aan welke hijzelf tot predikant 
werd opgeleid en die hij in 1884 nog weer 
eens bezocht. 

Voor de Utrechtsche studenten kunnen 
deze toespraken ten rijken zegen zijn en 
voor hen niet alleen. Zij zijn in tien groepen 
verdeeld en zijn alle gesproken en geschreven 
onder den indruk van den Goddelijken oor
sprong der Heilige Schrift. Dat is de draad, 
welke door al de toespraken heenloopt en 
ze onderling tot één geheel verbindt. 

Overigens loopen de onderwerpen, die 
erin behandeld worden, dikwerf ver uit 
elkaar. Heel de dogmatische stof komt er
in ter sprake ; de leer van God, van den 
mensch, van Christus, van verkiezing en 
verwerping, van verzoening en rechtvaar
diging enz. ; maar de Schrijver gaat toch 
altijd van de Schrift uit en keert tot haar 
terug. 

De orde laat te wenschen over, en her
haling was bij een honderdtal toespraken 
over een zelfden kring van onderwerpen 
niet altijd te vermijden. Ook spreekt het 
vanzelf, dat de Hoogleeraar hier en daar 
meeningen uit, die bij anderen bedenking 
zullen uitlokken. Maar dat doet niets tekort 
aan het feit, dat deze toespraken vol leering 
en stichting zijn, dat zij dikwerf treffende 
gedachten bevatten en dat zij deze uitdruk
ken in eenvoudige, schoone, duidelijke woor
den. Mogen zij daarom voor de Utrechtsche 
studenten en voor vele anderen strekken tot 
betere kennis en hoogere waardeering van 
de H. Schrift en van de gedachten Gods, 
die zij verkondigt. 

Drie Leerredenen vooral voor vacante 
kerken door S. Datema v. d. m. te Del fis-. 
haven. Groningen, Jan Haan 1900. 

Nog onlangs werd de behoefte geuit aan 
predikaties voor vacante gemeenten. Ds. 
Datema heeft er eenigerniate in trachten te 
voorzien en gaf deze drie leerredenen in 
liet licht. Zij handelen wel niet over den 
tekst, dat er geen smid in Israël was, en 
dergelijke, maar over 2 Cor. 13 : 5 (verma
ning tot zelfonderzoek), 2 Cor. 7 : 10 (de 
droefheid naar God) en 2 Cor. 3 : IS (de 
heerlijkheid van de bediening des Geestes), 
doch zij zullen ongetwijfeld met stichting 
gelezen worden. De behandeling der stof 
is geregeld, de taal vloeiend, de letter dui
delijk, de prijs gering (f 0,25.) 

Op, op met de Vierkleur [Transvaalsch 
Volkslied) en Volkslied van den Oranje-
Vrijstaat. 

Het Transvaalsche volkslied : wOp, op 
met de vierkleur!" is . hier te lande nog 
weinig bekend en wordt toch door de Boeren 
het meest gezongen. Met het Volkslied van 
den Oranje-Vrijstaat werd het daarom door 
Breebaart's Orgelhandel, Damrak 22, Amster
dam, opzettelijk in het licht gegeven. 

De uitvoering is uitnemend. De prijs is 
slechts tien cents en de zuivere opbrengst 
is geheel en al ten voordeele van het Chris
telijk Nationaal Boeren-comilé. 

BAVINCK. 

ADVKRTENTIËN. 
O  n  d e r t r o u w d :  

HENDRIK 15 A TEL AAN 
EN 

CAT1IARINA ELFFERS. 
ROTTERDAM, 5 April 1900. 

Ged Karnemelkshaven No. 12. 
[]uwelijkscolti tkking op Woensdag 18 

April d. a. v. 

f)e Familie VAN DEK WAL betuigt 
bij dezen haren welgeineenden dank 
aan allen, die, tijdens liet overlijden 
vau hunnen Man en Vader, lewijzen 
van deelneming hebben gegeven. ~ O ö 

's- HEEKENBKOEK, 
April 19U0. 

V oor de vele en hartelijke bewijzen 
van deelneming, ons betoond bij het 
overlijden onzer innig geliefde Zuster, be
tuigen wij onzen welgeujeenden (  

Uil aller naam, 
YV. A. BRUINS 

WlJHK. • 
4 April 1900. 

Zoo de lieere wil, hopen onze (j. 
11 geliefde Ouders IJ , 

HENDERIK.US POPPEN [J 

F1) MEINO BREITSMA FV 
den 10 April hunne 25-jat'ige ^ 

s,^ Mchlvereeniging te her- JJ 
0® denken. 
f f -  H witte dankbare Kinderen, M\ 
l l  JOI1ANNA POPPEN.  JU 
G  GEERTRUI DA POI 'PEN.  U  

f  JANTINA ENGELINA 11  
Vt  POPPEN.  «7  2  

ft ScHOONtBEIiK, T\ 1, 

2 April 1900. 

|| JOOOGOC83GCICCX^ ji 

/ 45-jarige MSchtreree- V 
y niging van t, 

H MMMM, 
%' EN <L I 

; ö &REWEN? y 
, ^ Ps. 103 : 1 en 3. j,; 
3 # ! Hunne dankbare Kinderen «i 
' l i  e n  K l e i n k i n d e r e n .  5  |  
t f STEENWIJK. (TI 

j f f  E e i t i a & t e  k e n n i s g e v i n g .  ( p ,  

t — 
4°/0 («eldleciiinscii ten laste der 

VEREKNÏGING TOT CHRISTELIJKE 
1 VERZORGING VAN KRANKZIN

NIGEN EN ZENUWLIJDERS IN 
NEDERLAND, GEVESTIGD TE UTRI<CHT. 

Ten overstaan van den heer A P. 
VAN DER VLUGT, notaris te Utrecht, 
zijn heden uitgeloot: 

Van de le Geldleening. 
Ie Serie No 9 a f 1000,— 
2e Serie » 45a en 46a a 

f 500.— » 1000,— 
3e Serie > 9 a » 1000,— 
4e Serie » 716, 72b, Tób, 74b 

en 75b a i 1 100,— f 500,— 
No. Ir, '!c, :3c, 4c, 5c, 6c, 7c. 8c, 

9c en 10c a f 50,— f 5u0,— 
f 1000,— 

Van de 2e Geldlet mug. 
No 3, 97 en 98 a f 500,— » 1500,— 
» 66a, 67a, 68a, 69a en 70a 

a f 100,- » 500,-
Vatt de. 3e geldleening. 
No 116, 126,136, 146, 156, 166, 

176, 186, 196,206,416,426 486, 
446, 456, 466, 476, 486, 496, en 
506 a f 100,— » 2000,— 

Van de 4c Geldleening. 
N o l  l a  e n  1 2 a  a f  5 0 0 , —  »  1 0 0 0 , —  
» 46 a » 1000,— 
Van de 5e geldleening. 
No 41, 47, 72 en 82 a 

f 1000.— » 4000 — 
No 65a en 66a a f 500,— » 1000,— 
Vun dr 14c Geldleening. 
No 1, 5, 10, 17, 41', 71 en 

157 a f 1000,— » 7000,— 
No 1216, 1226, 1236, 1246, 

1256, 1266, 1276, 1286, 1296 en 
1306 a f 100,— » 1000.— 

Deze obligatiën zijn betaalbaar bij 
de heeren VLAER & KOL, Bankiers 
te Utrecht, waf betreft de 5 eerste 
leeningen op 1 Mei, en wat betreit de 
14e leeniug op 1 Juni 1900 met de 
verschenen rente tot die da teen, teireu o / o 
inlevering der obliyatiëu met de pnvir-
schenen coupons. 

De Penningmeester v/d Ver. lot. 
Chr. verzorging van Krunkz. 

en Zetiuwl. in Nederland, 
S. VAN HEEMSTRA. 

AMSTEHDAM, 
26 Ma; rt 1900. 

Bede om hulp. 
Bewogen met de droeve omstandig-o O 

heden van een ouden Broeder en eene 
oude Zuster, door 't gemis hunner melk
gevende koe, waarmede zij in hun 
onderhoud moeten voorzien, wuidén 
ondergeteekenden zich tot de bewel-
dadigden met de bede, eeuigen steun 
t e  w i l l e n  b i e d e n  a a n  d e n  a r b e i d ,  d i j  
hiertoe reeds in eigen kring geschiedt, 
ten einde wat balsem in de smartelijke 
wonden te mogen druppen. 

Giften zullen met genoegen worden 
ontvangen door oi.dergeteekei den en 
verantwoord in dit blad. 

N. VAN TIER BLOM, Oefenaar. 
L. ERINGA, Ouderling. 

DK WILP (Gron.) 
Deze bede wordt ook aanbevolen door 

Ds. MKIJER te Marum en Ds. C. W. 
DK VKIES te Zevenhuizen (Gron ), die 
bereid zijn gaven te ontVargen. 

Een net BURGERMEISJE 
zag zich gaarne, liefst tegen Ni el 
geplaatst in de huishouding, 
zij is ook genegen in een winkel 
behulpxaam Ie mijn mits Zondags 
gesloten Adres letler ti aa > den 
Boekhandel van J. VA.N GÜLVERDINGE 
en ZN te 's GIIAVKNHAGE. 

M A G A Z I J N  
VAN 

Heeren kleeding 
en Uniformen. 

Steeds voorradig groote keuze in de 
nieuwste sloffen. 

Uitrustingen voor Indië.  
I SCHELTENS, 

OUDESTRAAT, KAMPEN. 

T E K O O P  
voor hiflliken prijs een xeer 
groote 

MIliyAMCIIIi KACIIIL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„lMeliOS,' aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN, j 

A. DE R00DE & Co, 
(SC WEM AM,opgericht 1879.) 

Fabrikanten van 

OLEÏ> KenLOOG, 
ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL. 

(Prima quulilciicn. CiincurrCereiide p'ijlt'ii ) 

WAARSCHUWING. 
Wij vestigen de aandacht van de 

vrijden van de School m/d Bijbel te 
I ISSKLSTKIN op onderstaand bericht a t 
de lieer «I. <». M «rseli sl! te DKLFT. 
di ongeveer 2 jaar als collectant ge 
werkt en 14. Iloeter van APKLDOOKN, 
die ruim een maand ons gediend heeft, 
op 24 Maart 1900 zijn ontslagen. 

En dat voortaan door een'onzer zal 
beproefd worden, op voordeeliger wijze 
te collecteeren, en bevelen alzoo dien 
broeder beleefd aan. 

Het, Bestuur der School, 
H. MEERE, V0 >1 zitler. 
G .  J  DE H A A N ,  Secretaris. 
C. H. C. WEIJKRS, Penningm. 

IJSSBLSTEIN, 
24 Maart 1900. 

^ DE KAMPER 

H HOEK- EN STEENDRUKKERIJ $ 
JL van ^ 
^ is het beste adres voor alle 0^ 
X soorten drukwerk. x 

Rekeningen, nota's, kwitan- ^ 
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, ® 
'\ff  enveloppes.advieskaarten.naam- njr 

kaartjes, wissels, circulaires, 
programma's enz. enz. wordeu 

TO net, vlug en goedkoop franco W 
geleverd door het geheele rijk 

U1TDEELING OP ZONDAGSSCHOLEN. 

Ü Ü E E N  K O O P J E ! ! ! !  

Drie dagen uit liet leven van 
0. F. GELLERT . . 30 ct. 

FLAVIUSen PELAGIA. Een 
verhaal uit de tijden van de 
vervolging der Christenen . 20 ct. 

STRETTON. Wat de liefde 
vermag . . . . 15 ct. 

l i E N N I N K .  V e r h a l e n  u i t  d e  
Heidenwereld 30 ct. 

EERSTE serie. Gesorteerd : 25 ex-
ƒ 1 ; 50 ex. ƒ 1,75 ; K'0 ex. ƒ 3. 

V A N  L I N S C H O I E N .  D i c k y  
en zijue vrienden . . 40 ct. 

STRETTON. Een man vau 
zijn woord ... 30 ct. 

V E R H A G E N .  D e  p a s t o o r  
v a n  t l  e e n  v l i e t , '  . . .  2 0  c t  

DE LSliUYN. In bange dagen 25 ct. 
TWEEDE serie Gesorteerd: 25 ex. 

ƒ 2,50; 50 ex. ƒ 4,50; 100 ex. / 8 

BOON. Citadel van Antwerpen 50 ct. 
TYTLER. Lucie op het on

bewoonde eiland . f I,—-• 
T Y T L E R .  L u c i e  t e h u i s  -  1 , —  
Vertel ons van Jezus . - 1,25 
DERDE serie. Gesorteerd: 12 tx 

ƒ 3 ; 25 ex. ƒ 5,50 ; 50 > x. ƒ 10 
Dt ze aanbieding is tijdelijk. Zend 

p o s t w i s s e l ,  m o t o  E E U S T E ,  T  W  E E D E  
of DERDE serie aan T. SLAGTER 
U tgever te KOLLUM. 
Als proef van ieder 1 ex. voor f i,50. 

Bij den uitgever C F C.U.I/.N-
11 11 te ISijkerk is verschenen: 

Een Schipbreukeling 

dror G. C. HOOGEWERFF. 
Tweede druk. 

Met 8 illustraties. 
Prijs irig. ƒ 0,90 ; geb ƒ1,25 

Door vele bladen werd dit boek gelijk 
gesteld met, door sommige zelfs hooger 
genoemd dan dc bekende jongensboeken 
van FABKAB. In ieder geval is het aan
trekkelijk dat dit verbaal niet in den 
vreemde, maar op Nederlandscben bodem 
handelt. >; 

Men geve het iederen Nederlandschen 
jongen in handen. 

Bij ZALSMAN te KAMPKN is v e r- ' 

DE GELOOFSBELIJDENIS ' 
DEK 

Hcderl. Gercform. li er li. 
TOtGKLICIIT DOOR 

W. H. GISPEIN. 1 

VIERDE DRUK. 
f 1,50-

T .  S L A G T E R  t e  KOLLXJM debiteert 
met succes : 

GERARD GALAMA. 

Ernst en Humor. ; 
Christ. Voordranliten, i 

Samenspraken en Zangstukjes 1 

o p  g r o e n e ,  k o j r e r e i r ,  x i l v e r e t i  
sn gniulcii bruiloven. & 

ISO bi adss. f M,—. 

De 1ste aflevering van een interessant boek verscheen zoo even bg den Uit
gever JAC C. VAN DER STAL, Utrecht: 

H e r  L a n d  v a n  K r u g e r  e n  8  t e  i j  n ,  § § f  
9 m,™ —— 

) ||§ Transvaal en Oranje-Vrijstaat  ̂

J. N, VAN HLST&REN. 
s SCHRIJVER VAN: Mijlpalen in onze Gesch ; Hoofdpersonen uit de Algem. 
t Gesch. in verband mei de Vadert. Gesch,; Merkwaardige personen uit de Middel-
. eeuw,,, enz. $ %% jg 51' & tfl ff j% M i 'B ff M 

> Geen sludie-boek, maar een echt populair werk Zeer volledig: de lotge
vallen van de Boeren vanaf de landing aan de Kaap de Goede Hoop tot op den 
dag van heden. Eén geschiedenis van strijd, van bloed en tranen, maar tevens 
van heerlijke uitkomsten. De tegenwoordige oorlog wordt volledig beschreven, 

' terwijl het tevens voorziet in de diepgevoelde behoefte aan meer kennis omtrent 
het verleden der Boeren. Schoone levendige stijl. Geen verdichting, zuiver 
historie. 

Vijf en twintig afleveringen a 10 <»nls. — Om de 14 dagen 1 afl. Flink 
formaat, goed papier, duidelijke letter. — Rijk geïllustreerd: platen, portretten, 
kaarten. — Gratis een duidelijke in kleuren gedrukte kaart van het Land van 
Kruger en Steyn met in de hoeken een portret van de beide presidenten. 
Schoone teekening op den omslag. — Om de 5 afl. wordt over 50 ets. gedis
poneerd. — Alles te zamen kost dus slechts f 2,50. 

I.B. Men vrage het geïllustreerd prospectus gratis aan 
zijn lloekhandelaar of aau den Uitgever. 

T. SLAGTER te KOLI.UM debiteert 
met succes : 

GESCHIEDENIS DES VADERLANDS 
UIT ELN 

Christel oogpunt beschouwd 
DOOR 

JI. II .  ¥*i LI ft SCHOTEN. 
Vroeger f 3,—. Thans slechts ©O 

cent.  

— -j • 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DIS 
Uitgeversmaatschappij  

»IIB<; VECHT" 
Kreukelen. Direct. P. A10BACH. 

( U i t g a v e  v a n  h e t  G e r e f .  
T r a k t a a t g e n o o t s c li a p 

» F I L I P P U  b " )  
Itcveelt  zich beleefd 

aan voor de levering 
van alle voorkomende 
«Drukwerk en.  
Fraai werk. Vlugge Iicdieniiig. 8§ 

Concurreerende prijzen. 

I lllll—IIH llllnmil III MMMfflllHWHWtfW»! 

Bij den uitgever <i. F. ( ALLEN-
BAt II te INijkerk is verschenen: 

hinderen huns tijds. 
I:KN IIOHK ZOMIKI; NAMKN UN 

JA \ RTALLKN 
door A. J IIOOGENBIRK. 

Tweede druk. 
Geïllust.reei d oor H. .1. WOLTBR. 
Prijs ingen. ƒ 1,50; geb. ƒ 1,90 

Een veelbesproken boek, waarvan de B 
aanzienlijke oplage in zeer korten tijd 
was uitverkocht. 

Over weinig boeken werd bij de ver
schijning zóóveel en zóó verschillend 
geschreven en gesproken. 

Men leze dit boek, dat zeer zeker onder 
de boeken van beteekenis mag gerangschikt 
worden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

w  JB JEs  T s  T o  w w m m  

DOOK 
S .  V A N  V E L Z E N ,  

in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 
TWEEDE DRUK. 289 BLAOZ. f 1,00 

Deze beroemde bundel Feeststoffen 
kostte vroeger f 1,75, De tweede druk, 
met zeerduidelijke letter, slechtsfi,00. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f 1,— 
wordt liet f'railCO verzonden door 
den uitgever. 

Bij den uitgever (i. F. CALLKjNBACIl 
te Nijkerk teischenen iooeien de volgende 
Zu!idags»cliooluitgaren vi or het 

Paaschfeest :  
J O I l A N M K e n  o i  e r  W o n n e n  v i j a n d  /  0.15. 
KLOlTKKfS (iekni'lit niet zijn bloed » 0,15. 
lIOOtiËMIIKK. Uit grootvaders 

jeugd 0,15 
JOIlAMNA. Waarom Willem 

aliijd zijn ve sjc kent . . » 0,15. 
Men vrage den nieuwen Catalogus 

(voorjaar 1900), die behalve de vroeger 
»ersciienen l'uasehboek jes en andere 
Zondagsschoolnitgaven, de buitengewoon 
voordeelige voorwaarden vermeldt, 
waa.iop deze boekjes ter uitdeeling 
vei krijgbaar zijn. 

Alle sohede boekhandelaars nemen be
stellingen aan. 

Bij ZALSMAN te KAMPBN is ver
s c h e n e n :  

ÜKNKT m UWK BELIJDENIS. 
Een woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na het 
afleggen hunner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W .  I I .  t i l S P K N .  
Prijs 25 Cent ; 10 Ex. a 22l/!l Ct. 

25 Ex. a 20 Ct ; 50 Ex. a 171/, Ct. 
100 Ex. a 15 ct. 

BESIIjll Ei\ AA[\JIUEItllili\G 
VOOR IEDER 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

JI. A. «I :\ll !•;*. 
M ierde druk. 60 cent. 

Bij getallen tegen verminderden prijs. 

Bij den Uitgever T. SLAGTER te 
Kollum i-< verschenen : 

DE BRUILOFTGAST. 
Voordrachten voor Christelijke 

Gezelschappen 
DOOR 

A. DE JONG. 
••rij» r <>,35. 

VEI1KEW 
CIllüSTI LIJRE KIIILIOTIIIiliü 

gevestigd te Nykerk. 

Heden verscheen als 4e deel van 
den 3en jaargang: 

VOO:i VRIJHEID 

EN RECI1T 
door A. v. d. FLIER. 

251/2 vel = 408 bladzijden. 
•»ÉiJ»/8,50 ingen. ;ƒ«,»# geb. 

De contributie voor leden der ver-
eenigjng is ƒ 5,— per jaar, waarvoor 
elk lid minstens 100 vel druks ont
vangt. Zij betalen dus slechts ƒ 0,05 
per vel, d i. voor het hecien verschenen 
boek ƒ 1,275 ingen. ; ƒ1,625 geb. Wie 
zich thans bij zijn boekhandelaar of 
bij den uitgever als lid laat inschrijven 
ontvangt onmiddellijk 
dl. 1. SCHKÖDER: Op Jezus zien, 
dl. 2. MaiNN : Domihfestype*,, 
dl. 3. Onze Christelijke feestdagen, 
dl. 4. v. D. FLIKR : Voor vrijheid en recht, 
en de volgende deelen geregeld bij 
verschijning. 

Het uitvoerige prospectus wordt op 
aanvrage onmiddellijk toegezonden dooi
den uitgever 

G. F. CALLENBACH 
te NUKERK. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Heusétn verschijnt elke maand: 

Wat zegt die Schrift? 
Maandblad tot bevordering van het rechte 

lezen en uitleggen van Gods Woord, 
onder redactie vau Prof. L. LINDE
BOOM, lloogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Reeds 3 NoV. zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een solieden boekhandelaar. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen, 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) JNo. 15, 

Stemmen ui t  „De Gereformeerde Kerken in  Nederland," 
(Ten vwordeele van de Xheoiogische School te Kampen.) 

fori n : la, -•©laapt De öa$um » VrHdarr 1^ \ r \ t ï ï  IQflA ^a5S ' 1 ' ' 4 ' ^ baar u( 'e&e" tad be tp/bat grt taoonl VriJtt<*g 1) Apill ïyUU. m urne gcüjdföe Wn, cn 5at ött öi:f# taoe^t 30^ ? 
Dit blad VARSMIIINF RLNC "\7«:* J R* •• T — .. — Dit Wad[ verschijntdes Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. peTp^T 

A f r k a  7 ? ° 1  1 6 3  • e n  A  m  e  '  *  k  »  /  1 . 7 5 .  v ï o r  T  
A i r i k a  ƒ  1 . 7 6 .  Abonnementen buiten het Kijk moeten per kwartaal 

A fzonder. ij ke Nrs 121 ct. Advertentiën tan 

J^J^egels^ l ^ e lke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G .  PH. Z A L S M  AN, 
K A M P E N .  

Advertentie.! en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 

mnenlaudsche Ruilbladen, Intekenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAYINCK TE KAMPEN. — 

R E K E N I N G  
van Ontvangst en Uitgaaf 

der GENERALE SYNODE, 

gehouden te Groningen, Augustus 1899. 
UITGAVEN. 

Drukloon van Agenda. Rapporten, 
Circulaires, enz. . . ƒ 225,45 

^epu baten inzake : 
» Zendingsorde . . „ 30,00 
» Enschedé . . . „ 98 61 
» Correspondentie met, Buiten!. 

kerken . 420 og5 

* Verband met de Vrije Univ. „ 111,05 
» Correspondentie m. d. ü. 

Overheid . 93,91 
» J. Gerbertsma . . n 37,755 

» Nieuwendijk . . „ 15)45 
» Art. 36 Nederl. Geloofsbel. „ 41,00 
» Grensregeling Yarsseveld „ 62,25 

Reiskosten Advis. leden en Rap
porteurs „ 79,80 

Ontvangstkostcn Buitenl. Afgevaard. „ 72,90 
Verschillende Commissiën . ,, 80,56 
Nagekomen vordering Synode Mid-

NDELBURS • • • • 25,00 
„HET KERKBLAD" 980Q 875 

Meubileer, Vergaderingskosten, " ' 
telegrammen enz. 1074 16 

Ortostan der leto ». h. Moder.me» 84,'25 
Porto s Fraanc. Commissje • j'>j6l 

rukken en verzenden der Acta . 353,30 

lotaal der Uitgaven ƒ 5716,57 

ONTVANGSTEN. 
N o o r d - H o l l a n d  . . .  ƒ  980,00 
Zuid-Holland (zie Noot) . „ 1260'00 
Groningen . 980 00 

Friesland . . . . „ 700,00 
J?RECHT 700.00 
RLW1^81 •'•••» 560,00 G e l d e r l a n d  .  .  . . .  s  B 6 0 i 0 0  

V^an,d • 56°1oo 
^•-•Brabant en Limburg . ,, 350,00 
g e n t e  . . . . . .  3 5 0 , 0 0  
•kleinere ontvangsten . . „ 13,05 

Totaal der Ontvangsten f 7013,05 

NOOT. — Zuid-Holland heeft van de verschul
digde f 1260,- slechts f 600,- gestort; en 
js op herhaalde aanmaning in gebreke gebleven 
"aar tekort te voldoen. 

De Pinancieele Commissie deelt mitsdien mede: 
a- Indien Z.-Holland aan hare veiplichtingen 

had voldaan, zou het resultaat zijn : 
Ontvangsten: . . . ƒ7013,05 
Uitgaven: . „ 5716,57 

Saldo f 1296,48 
Daarvan moest terug ontvangen : 

ZuWHHnlland 14% = ƒ 181,50 ^uid-Holland -100/ oqq oc 
Groningen ~~ » 233>36 

Friesland AJ,° " 181>51 

Utrecht ,„J,° ~ " 129,65 
Overijsel so/° ~ " 
Gelderland Q0/° " 
Zeeland |J• = ' 
Drente ^ = ; 
-N. Brabant Gn Limburg 

b. Nu van Zuid-Holland f 660,- te weinig 
is ontvangen, en dus het Saldo bedraagt f636,48, 
ontvangen de Provinciën het navolgende terug: 
Noord-Holland 14 X ƒ 7,76 = f 108,64 
Zuid-Holland nihil 
Groningen 14 X „ 7,76 = „ 108,64 
Friesland 10 X „ 7,76 = „ 77,60 
Utrecht 10 X „ 7,76 = „ 77,60 
Ovenjsel 8 X r 7,76 = 62,08 
Gelderland 8 X „ 7,76 = „ 62,0S 
Zeeland 8 X „ 7,76 = „ 62;08 

Drente 5 x „ 7,76 = 38 80 

N.-Brabant en L. 5 X » 7,76 = „ 38;80 

restant „ o,16 

Totaal f 636,48 

O f f i c i e e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
Deze bedragen zullen na aftrek der porto's 

aan de Piov. Quaestores worden toegezonden. 
De linanc. Comm. der Generale Synode, 

Arnhem, HOEKSTRA. 
s-Hage, G. C. J. HEYMAN. 

Lwden, H. J. KOÜWENHOVEN DZ. 
4 April 1900. 

N. B. De Redactie van Het Kerkblad ontving 
dit stuk, toen dat 5 April reeds afgedrukt en ver
zonden was; van welke verschijning de Syn. Fin. 
Oomm. echter niet kon afweten. — C. M. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Het College van Hoogleeraren der Theol. School 

brengt ter kennis van de Kerken, dat het de navol
gende studenten heeft onderzocht en bevorderd tot 
Candidaten in de Theologie. 

4 April '19 J. Bosch Jz. van Zwolle, 
K. M. Hummelen van Enumatil. 

De student F. TT. Geerds is geslaagd voor het 
öemi-candidaats, en heeft hiermede verlof, om uit-
genoodigd door een Kerkeraad, een stichtelijk woord 
111 de gemeente te spreken. 

Namens liet College van Hoogleeraren, 
DR. H. BAVINCK, Secretaris. 

GEREP. GYMNASIUM TE KAMPEN. 

Dewijl de Kector, Or. Pisclier, wi-gcns onge
steldheid buitenslands vei toeft, woi den belang

hebbenden uilgenoodigd, zich tot het vei krijgen 

van iniiehtingeu o>er den aaiivung van den 

nieuwen Cursus, de eischen vun toeiuting, ehz. 

ena. te wenden tot din waai neinenden Keetor 
»rs. J. KAPTEIJN. 

N a m e n s  d e  C o m m i s s i e  

v a n  T o e z i c h t ,  

!)r. G. van (ïUOK, Voorzitter. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
HEltWIJNEN, 4 April 1900. Verleden week werd alhier 

met algemeene stemmen tot Heider en leeraar gekozen en als 
zoodanig beroepen de Weleerw. heer K v. d. Wal te Billegoin. 
Neige de Heere het hart van ZEeiw om deze beroeping aan 
te nemen en moge het blijken te zijn in des Heeren gunst; 
dit is de wensch van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
M. DE BRUIJN WZ, Scriba. 

HAN1UM en HIAUKE, 4 April 1900. Hedenavond na 
gehouden biduur Voor het gewas maakte onze beminde bedienaar 
des Woords I)s. B. J. Heeres aan de gemeente bekend, een 
roeping te hebben ontvangen van de Geref. kerk te Ijlst. 
Geve de Koning der kerk ZEerw. licht en wijsheid, om een 
keuze te doen, die het meest kan strekken ter eere Gods. Mocht 
het zijn ten gunste dezer kerk. 

Namens den Kerkeraad, 
P. J. HOEKSTRA, Scriba. 

OUD-VOSMEER, 7 April 1900. lieden ontvingen wij het 
voor ons verblijdend bericht, dat de Welew lieer Bs J A de 
Bruijn te Emmen onze roeping in de vreeze des Heeren hoont 
op te volgen. 1 

Namens den Kerkeraad, 
C. A. GUNST, Oudl.-Sciiba. 

LANDSMEER, 8 April 1900. Hedenmorgen maakte onze 
geachte Leeraar l)s. H. L. Beijer de gemeente bekend, dat 
ZEw. na ernstig beraad voor de roeping van Metslawier en 
Nijawier had bedankt. Zegene de Heere verder zijn dienst
knecht te dezer plaatse. 

Namens den Kerkeraad, 
D. GOEDE SZ., Scriba 

EMMEN, 9 April 1900. Gisfervoormiddag, na de gods
dienstoefening, werd onze gemeente diep geschokt, naardien 
we uit den mond van onzen geliefden Leeraar Ds. J. A. de 
Bruijn de voor ons zoozeer teleurstellende mededeeling moesten 
vernemen, dat ZEw. de roeping naar de Geref. kerk te Oud-
Vosmeer had aangenomen Smartelijk is ons dit besluit, wij 
hadden ZEerw. zoo gaarne in ons midden behouden, wijl we 
nu bijna zes jaren in onderlinge liefde en vrede aan elkander 
waren verbonden. Wij hopen echter Gode te zwijgen, en wen-
schen en bidden onzen Leeraar ook in zijnen ais. nieuwen 
werkkring des Heeren zegen toe. 

Namens den Kerkeraad. 
H. SIKKEN, Scriba. 

BURUM, 9 April 1900 Onze geachte Leeraar de Welew. 
"eer B. Roorda, heeft voor de roeping van Zegwaard en die 
van Witmarsum bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
K. RADEMA, Scriba. 

9 April 1900. Onze naar de Ger. kerk 
te Winterswijk beroepen Leeraar, Ds. Renting, hield alhier 
on OAO Z^nC afscheidsrede met woorden uit Hand. 

i iU;V-27 Eene Sroote schare belangstellenden jonde de 
plechtigheid bij en zong den Leeraar bij het einde der gods
dienstoefening Ps. 134 : 3 toe. Drie jaren mocht ZEerw. niet 
zonder zegen, onder ons arbeiden Nimmer werd de goede 
verstandhouding tusschen hem en den kerkeraad verbroken, 

waarom wij hem dan ook noode zien vertrekken Wij wenschen 
hem ^n harte toe, dat hij in zijne nieuwe gemeente met de 
meeste vrucht moge arbeiden en steeds Gods beste zegeningen 
tot tijdelijk en eeuwig heil genieten. 

Namens den Kerkeraad, 
L. KOOIJ, Scriba. 

s-BOSCH, 9 April 1900. Gisteren na de prediking des 
Woords maakte onze geachte Leeraar Ds. J. M. Mulder aan 
de gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen van de 
Geret. kerk te Broek op Langen dijk Moge de Heere bij ver
nieuwing ons gebed ve hooren en zijnen dienstknecht vrijheid 
doen vinden, o«-k voor deze roeping te bedanken, tot groote 
blijdschap van kerkeraad en gemeente en allen, die met ons 
hier de zuivere prediking des Woords zoeken en waardeeren. 

Namens den Kerkeraad, 
C. VAN WIJNEN, Scriba. 

NIEUW-AMSTERDAM, 9 April 1900. Woensdag 4 April 
herdacht onze geliefde Leeraar, de Weleerwj heer Ds. R. Huls 
onder vele blijken van belangstelling, den dag waarop hij 
voor 25 jaren, het ambt als bedienaar des Woords aanvaardde. 
Gistermorgen sprak ZEerw. naar aanleiding daarvan over Ps. 
40 : 18 Eerst diende ZEerw. de gemeente van Haulervvijk 
3 '2 jaar, daarna de gemeente te Vries 3l/2 jaar, en nu is hij 
reeds 18 jaren in de/ie gemeente werkzaam. Hoewel ZEerw. 
in den tijd dat hij alhier werkzaam is, reeds 10 keer eene 
roeping van een andere gemeente heeft ontvangen, mogen 
wij ons toch nog verheugen, hem in ons midden te hebben. 
Aan het einde der godsdienstoefening zong de gemeente staande, 
haren geliefden Leeraar toe Ps 134 : 3. 's Namiddags trad ! 
voor ons op de Weleerw. heer. Ds. C M. W, Plet van 
Wezep, die uit belangstelling, als vroeger leerling en vriend 
van den jubilaris was overgekomen, die tot de gemeente sprak 
over Ps. 116 : 7b. Beide keeren was een talrijke schare in 
het kerkgebouw aanwezig Zij de Heere onzen Leeraar verder 
ten goede nabij en stelle Hij hem nog lang voor onze gemeente 
ten rijken zegen. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VISSCHER, Scriba. 

OPEINDE-NIJEGA, 11 April 1900. De Eerw. heer S. 
Idema heeit de roeping onzer gemeente aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
li. v, D. MARK, Scriba. 

NOORDELOOS, 9 April 1900. De Heere heeft 
onze gemeente verblijd. Onze broeder J. Duym Fz., 
voor eenigen tijd door clen dood uit ons midden 
weggenomen, heeft volgens laatste wilsbeschikking 
tot aflossing der schuld, aan onze gemeente geschon
ken een legaat groot f 1100. Onzen dank aan den 
Heere, die ook de haften tot weldadigheid neigt. 

Namens dm Kerkeraad, 
H. E. HOLL, Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Enkiauizen. 

De Class. Verg. zal D. V. gehouden worden te 
Hoorn op Dinsdag ] Mei ten 12 ure. 

Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór 
18 April. Op deze verg. zal, hoogst waarschijnlijk, 
de Candidaat Sybrandy, die de vorige vergadering 
door ongesteldheid werd verhinderd, het peremptoir 
examen doen. 

VAN ANKEN, Cl. Corr. 
TJrk, 4—4—1900. 

Classis Appingadam. 
Class. Vergadering D. V . ,  D o n d e r d a g  3  M e i ,  te 

Appingadam in de Zaal van Bouman bij het Dam-
sterdiep. 

Punten voor het Agendum in tc- zenden vóór 24 
April. 

G. GEERDS, Corr. 

Classe Zwolle. 
I)e Kerkeraad van Wilsum geeft kennis, dat de 

e.k. Classicale vergadering D. V. Donderdag 3 Mei 
e.k. zal worden gehouden te Zwolle. 

Punten voor het Agendum worden vóór 22 April 
bij den Consulent ingewacht. 

De Kerkeraad voornoemd, 
G. RIEZEBOS. 
H. VAN 'T VEER. 
J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN, 

Consulent. 
TVïlsum, 10 April 1900. 

Classis Enumatil. 
Vergadering Woensdag 16 Mei. Aanvang 91/3 uur. 

H. SCHOLTEN, Corr. J 

Classis Amersfoort. 
De Classis Amersfoort heeft in hare vergadering 

van 3 April j.1. den Eerw. heer L. J. C. Kreyt, 
Candidaat in de heilige Godgeleerdheid aan de Vrije 1 

Universiteit te Amsterdam, wonende te Baarn, na 
gehouden praeparatoir examen met algemeene stem-

i men beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde ker-
^ ken )n Nederland. 

De Classis voornoemd, 
w- H. GISPEN Jr., Actuarius. 

PROVINCIËN. 
Prov. Synode van Zuid-Holland. 

De Geref. kerken te Leiden A, B en C roepen 
bij dezen de Prov. Synode van Zuid-Holland samen 
ter vergadering op Dinsdag 12 Juni a.s. in het Kerk
gebouw aan de Hooigracht te Leiden. Opgave van 
de namen der Afgevaardigden methunne woonplaats, 
en toezending van alle Stukken vóór 20 Mei aan den 
ondergeteekende. De Afgevaardigden, die nachtlogies 
vei langen, worden uitgenoodigd daarvan vóór 1 Juni 
kennis te geven. 

Namens de Geref. herken te Leiden A, B en C, 
11. J. KOTJWENHOVEN DZ. 

Prov. Synode van Groningen. 
l)c Prov. Synode van Groningen zal D. V. ge

houden worden Woensdag 13 Juni in de Ebbinge-
kertc te Groningen. 

Stukken voor de Agenda met de namen en woon
plaatsen der Afgevaardigden te zenden aan den onder
geteekende vóór 19 Mei. 

Dinsdag 12 Juni rekendag. 
H. SCHOLTEN, Prov. Corr. 

Zuidhorn. 

ONTVANGSTEN. 
I,lvv Zomling in den 

/iui(l-Oo8tli<>ek van Frioslaml. 
Door br. J. Wouda van E Ket te Delft . f 4,56 
Coll. in de Ger. gem. te Kamperland . - 5^52 

,, P. A. SMILDE, Penninam. 
heerenveen, 9 April 1900. 

Voor «Ie Xlieolojfisclie «cliool. 
Randwijk f 2,12 6 Dec. c. Andijk f 14,46 
/utlen C/s coll.) - 11,20 „ Opperdoes - 7,22 
6 Dec. e. Enkhmzen - 63,11 „ Medemblik- 4,24 

,, Urk - 25,— 

Voor «le ültbroidiiitf. 
Door br l. W Keyblom te Velp, Corr. Cl. Arnhem, de 

e o n t r i b .  u i t  A r n h e m  v a n  M .  f  1 , 5 0 ,  ü  f l  Z  f 0 5 0  
v. S. f 5. 1 ' ' 

t ït O o s t e r b e e k van v. L. S. f 5, d. B. f 1 J. f 1 
Uit Velp van L. f 1. 
Üoor Ds S O. Los te de Lier, Corr. Cl. 's-Gravenhage, de 

eontrib uit Monster, Corr. H. van Wijck, van Ds Kramer 

f n rfi V d\5aïel/11' D' V' d' Velde f !> C- Kuivenhove 
' ' v' Wyck f 1, Oosterman f 1, A. H. Burger f 0,50. 

De eontrib uit Loosduinen (Bloemendaal) van Dr. 
Schermers f 2,o0, Ds. Bootsma f 2,50, A. Oosthoek f 0,50 
J. Kuiper Az. f 0,50, K. Hoornstra f 0,50, T. Sinkes f 0 
1. Gaastra f 0,50, P. v. d Guchte f 0 50, T. v. d. Levf0 50' 
T. Olivier f 0 50, J. Oldebroek f 0,50, A. Luijk f 0,50, l' v' 

tTJ r u- rrt, V;55' H' f 0,50, G. v. d. Loo i 0,50, G. Biesbroek f 1. 
De eontrib. uit VGravezande, Corr. J. Varekamp, van 

Ds. v. Minnen f 2, G. Boon f 1, J. Varekamp f 1. 
De eontrib uit Delft, Corr. C. Mulder, van A. Schoon-

l°Ven l I der Bru^e f 2'50' A- Klapwijk f 2,50, 
Streng f 1, N. N. f 0,50, N. N. f 0,50, N. N. f 0,25. 

Door Ds. B. F. van Maas te Wapenvelde, Corr.' Cl. Apel
doorn, de conü\ uit Apeldoorn vau Wed. J. Brink f2,50, 
T ,,ums f 1'25' A- Kerkhoven f 2,50, H. Licht fl, Wed, 

Westiiofl fniman f 5' L' VeenemaI1 f l' L' ^oorhorst f 5, H. 

TiUNt-iBarrnne0ïxeld Van H' Bos f 2' Ds- D- Koffijberg f 1, 
H N'jWi f 0,25, G v. d. Pol f 2, A. Koskam f 2,50, J. v. 
d. Woerd f 1, K. Zeldenrijk f 1. 

Uit Beekbergen van Esser f 5. 
Uit Dieren van Dolleman f 1, A. J. Goverink fl.J.Kl 

Meulenkamp f 0,D0, J. B. Papst f 1, P. Pieper f 1, Ds.J C 
v Schelven f 5, D. Toeken f 1,50, H. W. v. Veelen f 1 

Uit Epe T. Prins f 1, G. Scholten f 1. 
Uit Wapenvelde Ds. B. F. v. Maas f 1. 

De Penningmeester 
Zwolle, 7 April 1900, van de Theologische School, 

Potgietersmgel 120. flR. H. FKANSSKN. 

"Voor do Zciidiii}; ouder «Ie Jodeu. 
In hartelijken_dank werd door mij ontvangen: 

^ a n  D s .  K  B a k k e r  t e  B o t t e v a l l e  n a m e n s ' t  m a n n e n -
gezelschap te Drachtster-Compagnie . f 1 50 

Van Mej. LJ. A. d. G te Kolijnsplaat . . ]' 
Door den hr. K. de Geus te Heusden van Mej M. 

Frugte te Amsterdam . . _ - 4 50 
Van A. Strating te Zwartsluis gedeeltel. opbrengst 

Zendingsbusje . . . _ - 2 50 
Hoewel hoogst dankbaar voor bovenstaande liefdegaven vestig 

ik toch de aandacht der broeders en zusters op het feit dat 
bovenstaande opgave over 2 weken loopt en de uigaven in 
dien tijd beduidend grooter zijn. |)e geesteliike nood"vau het 
volk, bemind om der vaderen wil, dringe velen, om door gebed 
en gaven deel te nemen aau den Zendingsarbeid onder de ver
loren schapen vnn het huis Israëls. 

Rotterdam. ^ KOOPS, 
6 April 1900. Oost-Molenstraat 5. 

Ontvangen voor de Zendin? : 
Door Mej. Brinkman-Baarschers te Zutphen, van 

V. V. ouder Brummen . . f5 
B. DE MOEN, Quaestor. 

Doèsborgh, 11 April 1900. 



BIJ DEN DOOD EN DE OPSTANDING 
ONZES HEEREN. 

Henoch en Elia voeren ten hemel 
zonder den dood te hebben gezien. 
Wij kunnen hen vergelijken bij een 
paar gevangen krijgers, welke de 
veldheer aan zijnen vijand als bij 
verrassing ontrukt. Maar daarmede, 
dat men hem iets van zijn buit ont
rooft, is de vijand niet overwonnen. 
De dood bleef na Henochs en Elia's 
opvaart dan ook heerschen op aarde 
over alle vleesch. 

Oorspronkelijk was er aan deze 
heerschappij des doods niets raadsel
achtigs ; het is immers niet vreemd, 
dat de zonde in den dood hare be
zoldiging ontvangt? Maar gaandeweg 
kwam er iets raadselachtigs aan den 
dood. Had God zich niet aan Abra
ham en zijn zaad verbonden om hun 
God te zijn ? Voorzeker. Toch 
stierven zijne bondgenooten ; de dood 
heerschte na Abraham evengoed 
als vóór Abraham. Dat was vreemd, 
met den levenden God verbonden te 
zijn en tegelijk gebonden te zijn 
aan den dood. Het verbond Gods 
eischt de vernietiging des doods. 
Maar nooit werd de dood raadsel
achtiger, dan toen de „bondeling bij 
uitnemendheid" stierf, Jezus, temeer 
daar al de verschrikkingen des doods 
zich in zijn sterven als opeenhoopten. 
Nooit waren er donkerder wolken 
om den dood dan op Golgotha. 

Maar tegen dat de nacht op het 
donkerst is, komt de morgen. Zoo 
is het ook hier. Jezus' opstanding 
loste het raadsel zijns doods op. Zij 
was de lichtstraal, die den nacht 
van Golgotha in daglicht omzette. 

Wetende, dat het geloof der zijnen 
gevaar liep wegens het raadsel zijns 
doods te bezwijken, had Hij bij voor
baat door de inzetting des Avond-
maals op het donker zijns doods een-
straal van licht laten vallon. Die 
heilige plechtigheid toch stelde zijnen 
dood voor als een dood tot vergeving 
der zonde, en tot bevestiging van 
het verbond der genade. Maar zon
der de opstanding zou het Avond
maal een leugen zijn; ware de 
Christus niet opgestaan, het Avond
maal ware in zijne geboorte gestikt. 
Dan toch zou het zeker zijn, dat 
zijn dood geenszins het zoenoffer was, 
dat onze zonden van ons nam en 
het leven ons toebracht. Maar ziet! 
daar staat Hij van tusschen de dooden 
op. Wat tot aan den morgen der 
opstanding nog verborgen was, is 
thans openbaar geworden ; Christus' 
opstanding is het zegel, door God 
zeiven gezet op het feit, dat wij 
door zijnen dood gerechtvaardigd 
zijn geworden van onze zonden. 
Gerechtvaardigd, ja, maar ten volle, 
dat is, zóó, dat men niet alleen aan
gemerkt wordt als een, die gelaten 
heeft wat verboden, maar ook als 
een, die gedaan heeft wat geboden 
was. Daarom is zijne opstanding 
eene aanwijzing van het recht op het 
eeuwige leven; de rechtvaardiging, 
die door zijn offerdood tot stand is 
gekomen, blijkt het eeuwig leven in te 
voeren. Christus toch staat op als 
eersteling. Hij vertegenwoordigt in 
zijne opstanding tot 't hemelsche leven 
al de zijnen, zoodat aan Hem de 
vrucht wordt gezien, die zij inoogsten 
zullen van zijnen dood. Zoo vrij als 
Hij thans van de zonde is, zijn ook 
zij het en worden zij het; zij kan 
hen verdoemen noch overheerschen; 
eens zelfs zal cr voor hen geen strijd 
meer met, geen lijden meer wegens 
de zonde zijn. Als Hij, zullen zij 
eens in een onverderfelijk, heerlijk 
lichaam, leven, een, dat de heerlijk
heid Gods van zich afschijnen laat, 
en van deze eerste Schepping onaf
hankelijk, der vrijheid des Geestes 
mede deelachtig geworden is. Dan 
zullen zij uit en met Hem uitsluitend 
Gode leven, priesters tot in eeuwig
heid, waardig geacht om den dienst 
waar te nemen in Gods hemelsclien 
Tempel. 

Geen wonder voorwaar, dat zij, 
die den dood van Christus in het 
licht zijner opstanding kennen, aan 
dezen dood gemeenschap zoeken, en 
deze aan zich beteekenen laten dooi
den Doop. Wat toch evenaart het I 

voorrecht van met Christus een 
doode, een vrije te zijn van de zonde, 
het eenig schadelijke, en gerechtigd 
te zijn, en bekwaamd te worden tot 
een leven voor God? Het graf wekt 
weerzin; niemand wil gaarne in een 
graf liggen. Maar één graf is er, 
dat een onderscheid maakt; 't is het 
graf van Christus. Met Hem begra
ven te worden door den Doop, tot 
een teeken, dat men door het geloof 
in de verzoenende kracht zijns doods, 
met Hem der zonde gestorven is, 
om deel te hebben aan zijne opstan
ding, is begeerlijker dan alles, wat 
te begeeren is. Zelfs dan magalzoo 
gesproken, als de gemeenschap aan 
Christus' dood eene gemeenschap in
sluit aan zijn kruis, aan den smaad, 
en de uitbanning, die Hem hier op 
aarde te beurt vielen. De martelaren 
wilden wel in den gewonen zin met 
Hem sterven, en achtten dit geene 
schade, maar winste, naardien zij 
wisten, dat als de dooding van den 
Heere Jezus in het lichaam omge
dragen werd, ook -het leven van dén 
Heere Jezus in ons lichaam zou ge
openbaard worden, 2 Cor. 4 : 10, 
11 ; want indien wij met Hem lijden 
zoo zullen wij ook met Hem ver
heerlijkt worden, Rom. 8 : 17. 

Wij hebben gezien, dat het Avond
maal met opzet vóór den dood van 
Jezus ingesteld werd, opdat het ge
loof der discipelen zou gesterkt wor
den, tegen den tijd zijns lijdens. 
Immers kondigt het den dood van 
Jezus aan als een het hoogste heil 
aanbrengende dood, een dood tot 
verzoening der zonde. Maar ware 
op den dood van Jezus de opstanding 
niet gevolgd, dan zou het Avond
maal een leugen moeten heeten, 
eene inzetting, die der vergetelheid 
verdient prijsgegeven, omdat zij ijdele 
en hersenschimmige verwachtingen 
had opgewekt. De Heere is echter 
opgestaan; zijn dood heeft waarlijk 
de beteekenis gehad, die het Avond
maal er bij voorbaat aan toekende. 
Dat getuigt de Schrift niet alleen, 
ook de Doop getuigt het. Om dit in 
te zien houde men fn het oog, wat 
Paulus van den Doop zegt, als hij 
dezen een begraven worden met 
Christus heet. Eilieve, wien zou het 
in den zin gekomen zijn, om den 
eisch te stellen, dat men zich in een 
graf liet leggen met Christus, zoo 
diens graf het graf van al onze ver
wachtingen omtrent Hem ware ge
weest. Of wie zou door de vraag 
om den Doop gemeenschap aan zijnen 
dood gezocht hebben, zoo de opstan
ding dezen dood niet als ons leven 
had geopenbaard. Er zou voor den 
Doop evenmin als voor het Avond
maal eene plaats in de historie ge
vonden zijn, als de dood het einde 
van Jezus' geschiedenis ware geweest. 
Het ongeloof moet er dan ook toe 
komen om Doop en Avondmaal af 
te schaffen, en kan voor deze heilige 
handelingen slechts plaats in de kerk 
laten, door ze te ontledigen van haren 
zin, en er eene beteekenis aan te 
hechten, die door de woorden zelve, 
welke bij hunne bediening moeten 
gebruikt, weersproken wordt. Geen 
wonder, dat het Sacrament achter 
begint te staan bij het Kerstfeest; 
indien het zwaartepunt van Christus' 
verschijning trouwens in zijn leven 
en leeren ligt, en niet in zijn sterven 
en opstaan, dan is het in de orde 
om aan het feest zijner geboorte de 
plaats der eere af te staan. Van 
groote mannen pleegt men den dag 
der geboorte te vieren; maar wie 
zal een maaltijd der vreugde houden, 
waar de beker der dankzegging rond
gaat, om hun dood te gedenken ? 
daar hun dood ook al wierp hij, ge
lijk de docd der helden, eenige winste 
af, toch altijd een verlies is, waar
tegen geene winste opweegt. Of wie 
zal zich laten doopen tot de gemeen
schap met een doode; wie, in wiens 
borst de dorst naar leven gevonden 
wordt ? Doopen laat de verstandige 
zich slechts tot een dood, die door-
gangspunt tot een leven is, beter 
dan wat men bij den Doop aflegde. 
Het wordt waarlijk meer dan tijd, 
dat men tot sterking der gemeente 
in het geloof, dat Jezus de Christus 
is, de Zoon van God, haar wijze op 

het steunsel, dat God ons geloof in 
het Sacrament gegeven heeft. Deze 
beide Sacramenten staan daar alle 
eeuwen door als historische, zichtbare 
en tastbare, het wonder overbodig 
makende bewijzen voor de w-aarheid, 
dat Jezus gestorven is wegens onze 
zonden en opgewekt wegens onze 
rechtvaardiging. Zijn de Sacramen
ten gegeven om ons in het geloof te 
versterken, laat dan de prediker aan 
de gemeente duidelijk maken, dat 
zij metterdaad hiertoe geschikt zijn, 
omdat zij ons geloof afdoende be
wijzen. In wat juiste orde volgen 
voorts deze beide Sacramenten op 
elkander, en hoe treffelijk vullen zij 
elkander aan! Eerst het Avondmaal, 
om door het aantrekkelijk licht, dat 
het op den dood van Jezus werpt, 
de begeerte naar den Doop, als naai
de rechtskracht]ge beteekening onzer 
gemeenschap aan dezen dood, op te 
wekken : dan de Doop om als Sacra
ment, dat de opstanding onderstelt, 
wijl het zonder deze zinloos zou zijn, 
het Avondmaal als waarachtig te be
vestigen, en op zijne beurt het ver
langen naar het Avondmaal op te 
wekken, en, ook hierdoor, zijne vie
ring te bestendigen, tot den dag van 
Christus' wederkomst toe. 

van Andel. 

UINIE-RAPPORT. 
Het artikel over het gewijzigd Unie

rapport in de Bazuin van 9 Maart j.1. 
is niet onopgemerkt gebleven. 

De Standaard van 13 Maart betuigde 
er in hoofdzaak hare instemming mede 
en achtte, dat de voorgestelde wijzigingen 
verbeteringen zouden zijn. 

En evenzoo zeide zij in haar nummer 
van 6 April, dat twee punten in het 
Unie-rapport nog niet tot beslissing 
waren gebracht; en bij beide schaarde 
zij zich aan de zijde van hen, die ook 
door het gewijzigd rapport nog niet ten 
volle bevredigd zijn. 

Het eerste punt geldt de vraag, van 
wie de school behoort uit te gaan en wie 
haar besturen of althans beheeren moet, 
de overheid (gemeentebesturen) of de 
ouders (door commissiën, met hunne 
medewerking gekozen). 

De Standaard meent echter van dit 
punt, dat het thans niet aan de orde 
gesteld en tot oplossing gebracht moet 
worden, wijl dan het rapport van eene 
Grondwetsherziening afhankelijk wordt 
gemaakt. 

Daarover kan men van gedachten 
verschillen. Daar zijn er, die meenen, 
dat het bedoelde verschil ook binnen 
de grenzen der Grondwet nog wel voor 
oplossing vatbaar, is.' 

De Standaard acht het immers zelve 
niet onmogelijk, dat ook onder de 
vigueur van Art. 194 de officiëele be
moeiing der gemeentebesturen getemperd 
kan worden-

Maar hoe dit zij, de opmerking van 
de Standaard zpu juist zijn, als de 
Uinevc-rgadering eene politieke samen
komst was. 

Dat is zij echter niet. De Unie is 
eene vereeniging in het belang van de 
scholen met den Bijbel en tracht thans 
een ideaal vast tè stellen, waarin allen 
zich vinden en tot welks verwezenlijking 
allen van harte medewerken kunnen. 

Wanneer wij hierin tot eenstemmig
heid zijn geraakt, dan komen daarna 
de politieke vergaderingen aan de beurt, 
om te overwegen, langs weiken weg 
dit gemeenschappelijk ideaal het best te 
verwerkelijken is. 

Maar voordat wij daarmede beginnen, 
dienen wij het erover eens te zijn, 
wat het doel van ons streven is. Voor
dat wij afvaren, behooren wij duidelijk 
te weten, waar wij heen sturen. 

Het tweede punt betreft de vraag, 
wie het schoolgeld innen zal, de over
heid of de schoolbesturen. En daarvan 
zegt de Standaard zoo beslist mogelijk, 
dat het eerste stelsel volstrekt onaan
nemelijk is. Een vrije school, die elk 
financieel contact met de ouders ver
liest, zou niet naar den eisch van onze 
beginselen zijn. 

Dit is ook het oordeel van hen, die 
tegen het gewijzigd Unie-rapport enkele 
bedenkingen hebben ingebracht. 

En met de Standaard meenen wij, : 
dat het beter is, om, indien eenigszins 
mogelijk, dit verschilpunt thans tot op
lossing te brengen, dan om het straks 
weer eene oorzaak van nieuwe verdeeld
heid te laten worden. 

Dit is te meer wenscbelijk, omdat 
bij eenigen goeden wil wederzijds over
eenstemming best mogelijk is. 

De vergadering van 17 April kan dus 
belangrijk worden. Brenge zij alle broe
deren tot eenheid onder de gelijke en 5 
in denzelfden zin verstane leuze: de < 
Vrije School voor heel de natie ! 

I CALVIJN. 
3 Het is opmerkelijk, hoe de studie van 
3 Calvijn in de laatste jaren toeneemt. 
3 Niet alleen in Nederland maar ook in 
r Frankrijk en Zwitserland, in Duitschland 
3 en Amerika, overal wendt men het oog 
' naar den Geneefschen Hervormer heen, 
3 wiens invloed voortduurt tot in deze 
3 eeuw en merkbaar is in kerk en staat, 
. in maatschappij -en wetenschap. 
, Uit Halle komt nu weer het ver

blijdend bericht, dat Lic. Lang, reeds 
1 bekend door een geschrift over de be-
k keering van Calvijn, een college zal 
, openen over het leven en de werken 
- van den Zwitaeischen Hervormer, 
n En in Amerika wijdde Prof. Dosker 
( een kort maar schoon artikel aan Calvijn 

in de Januari-afleveriug van ïhe Pres-
I bylerian Quarterley. 
•> Eerst geeft Prof. Dosker een beknopt 
t overzicht van Calvijns leven en dan 

tracht hij een karakterschets van dezen 
Hervormer te geven, die nog altijd in 
vele kringen doorgaat voor een streng, 
heerschzuchtig, onaandoenlijk mensch. 

' Prof. Dosker toont aan, dat dit eene 
gansch verkeerde voorstelling is. Uit 
zijne brieven vooral blijkt het. dat Cal
vijn een man was met een fijn en 
teeder gemoed, met trouwe, hechte 
vriendschap, met warme, innige sym
pathie, met buitengewone zelfverlooche-

; ning en volkomene toewijding aan God 
en zijn dienst; een man in één wooid, 
niet alleen met een helder hoofd en een 
vasten wil, maar ook met een warm 
hart, vol liefde en toegenegenheid. 

Zoo'n artikel kan in Amerika goed 
doen. 

PENNESTRIJD. 
Billijkheidshalve moest aan het schrij

ven van den heer ü. te S. nog eene 
plaats in dit nummer van de Bazuin 
worden ingeruimd. 

Dat broeders zich rond en open tegen
over elkander uitspreken, kan volstrekt 
geen kwaad. Wel zou het beter en 
aangenamer wezen, als allen het eens 
waren. Maar als dat niet het geval is, 
verdient het de voorkeur, om uiting te 
geven aan zijne bezwaren, dan om, wat 
men tegen den broeder heeft, te smoren 
in het hart. 

Want juist het vrije, mannelijke woord 
verruimt de borst, neemt de bekneldheid 
weg, doet misverstand wijken, maakt 
aan de verdenking van" onbroederlijk 
bedoelen een einde en brengt ten slotte 
toch weer bijeen. 

De jongste discussie heeft dit duidelijk 
bewezen. 

Daar zijn wel vreesachtige naturen, 
die terstond bij het minste verschil zich 
allerlei schrikbeelden voor den geest 
halen. 

Maar dat is werkelijk niet noodig. 
Gereformeerde menschen zijn veel te 
zelfstandig en hebben te veel karakter, 
dan dat zij altijd ja-broér zouden kunnen 
spelen. Maar als de nood aan den man. 
komt, staan zij schouder aan schouder. 

Zie het maar aan de Transvaleis en 
Vrijstaters. In vredestijd zijn zij alles
behalve poeslief tegenover elkaar, maar 
als Engeland hun rechten en vrijheden 
aanrandt, gaan zij arm in arm den 
vijand tegemoet. 

Toch neemt dit niet weg. dat wij 
thans van de „Eenige" genoeg hebben 
gehoord en met het in dit nr. opge
nomen ingezonden stuk van H. wel over 
kunnen gaan tot de orde van den dag. 

Als de Vrije Universiteit zich gaarne 
de „eenige Calvinistische Hoogeschool" 
noemt, zij dat genoegen haar van harte 
gegund. 

En als de heer II. meent-,• dat één 
enkel hoogleeraar in den tegenwoor-
digen tijd het werk van heel eene Facul
teit kan verrichten, in die mate, dat de 
Faculteit, al is zij zwak bezet, nog met 
eere eene Faculteit mag heeten - dan 
vrijheid ook voor zulk eene opinie ! 

Anderen hebben van inhoud en om
vang der wetenschap eene andere, en 
eenigszins hoogere voorstelling, en zijn 
daarbij van meening, dat bescheidenheid 
eene Christelijke deugd is, die ook den 
Calvinist niet misstaat. 

Doch — er zijn belangrijker zaken. 
Bavinck. 

Verzamelde Parelen.  
Zorg is een geestelijke kanker, die 

onze geestelijke kracht verteert. 

Toorn rust in den boezem des dwa
zen. Een wijs man kan wel toornen, maar 
toorn rust in den boezem des dwazen. 

'Toorn is dronkenschap. 

Toorn is eene kortstondige razernij. 

Er is niets, dat zoo ruim baan maakt 
voor Satan, als gramschap en toorn. 

De zachtmoedigheid neemt onder d>f 
genade-gaven des Heiligen Geestes eene 
eerste plaats in. 

Het is beter door anderen in hoog
moed vertrapt te worden, dan opvlie
gende in toorn anderen te wonden. 

Van nature werpt het hart als eene 
onstuimige zee 't schuim van toorn en 
wraakgierigheid op. Maar zachtmoe
digheid stilt de onstuimigheid van onze 
passies. 

Haat is een worm, die van bloed 
leeft. 

Wraak is Satans kostelijkste drank. 

't Is meerdere eer, ongelijk te be
graven dan te wreken, ongelijk te ver
geten dan het op te schrijven. 

De twisten der geloovigen schand
vlekken den godsdienst. 

Waar de twistappel groeit, kan het 
Evangelie niet voorspoedig zijn. 

De bouw van Gods geestelyken tem
pel wordt door. verwarring van spraak 
belet. 

Toen men in de kerk te Corinthe 
zich sektarisch naar Paulus of Apollos 
noemde, waren er weinigen, die het 
met Christus hielden. 

Het sektarisch woelen draagt steeds 
het stempel van onkunde, eigenliefde, 
hoogmoed of nijd. 

De sekte verloopt zich vroeg of laat 
in grove ketterij of in dweperij. 

Verlies nooit de continuïteit der kerk 
uit het oog; maar vergeet evenmin, 
dat zij katholiek is. 

- Om ons een onherstelbaar leed te 
besparen, onderwerpt God ons dikwerf 
aan een voorbijgaand leed. 

God zendt ons krankheden; maar wij 
veroorzaken ze en maken ze menigmaal 
noodzakelijk door onze zondigheid. De 
jaloerschheid knaagt, de toorn verhit, 
de eigenliefde prikkelt, de onma
tigheid put uit, de gierigheid ver
droogt, de haat verscheurt, de teleur
stellingen verwelken. 

Krankheid geeft ons tijd, om ons onze 
zonden te herinneren; ze telt ze ons voor. 

Uit deernis met onze ziel, kastijdt 
de Heere ons lichaam. 

In dagen van krankte ontdoet zich 
de zonde van hare begoocheling, van 
haren vriendelijken schijn; en nood
zaakt ons, haar in al bare schande 
en hatelykheid te zien. 

God houdt in de lucht, in het water, 
in de bloemen, in de bergen een gene
zende of versterkende kracht verbor
gen ; maar Hij heeft niet gewild, dat 
er eenig middel bestond, waarvan de 
genezende of versterkende kracht zeker 
en algemeen was. Hij wil niet, dat wij 
ons vertrouwen stellen in oorzaken van 
den tweeden rang, maar in Hem, die 
zegt: »Ik ben de Heere uw heelmeester." 

God is de bron der bronnen. 

De beproeving van het geloof heeft 
ten doel het geduld te werken, name
lijk de volkomen onderwerping aan 
alle beschikkingen Gods. 

Zoo Jezus het niet altijd goed oordeelt, 
ons te vragen: »Wilt gij gezond wor
den?" zoo zegt Hij ons toch te allen tijde: 
»Komt allen tot Mij, die vermoeid en 
belast zyt, en Ik zal u rust geven." 

In 's Heeren liefde zal Hij ons de 
kracht geven, te dragen, wat Hij in 
zijne wijsheid ons niet afnemen wil. 

Ons blijmoedig te willen onderwer
pen aan werkeloosheid, is zwaar, doch 
genade brengt er toe. 

De geloovige heeft het leven, de 
natuur, den stand waarin hij geplaatst 
is, zijne kinderen, zijne vrienden, zijn 
vaderland lief te hebben, evenzeer 
mogelijk nog meer dan de ongeloo-
vige, maar op eene andere wijze. 

Notten. 

Politieke Beschouwingen. 
Dat er in Zuid-Afrika, in den aanvan

kelijk gunstigen toestand der Burgers gaande
weg nog meer verbetering komt, lijdt geen 
twijfel. Reeds het feit, dat Lord Roberts 
nog altijd in Bloemfontein zit, zoo nabij, 
Oostwaarts van zich, de Burgers zelfs onge
moeid laat, en de stad in staat van tegen
weer zelfs moet brengen — brengt daartoe 
liet zijne bij. De meeste Engelsche bladen 
beginnen bet nu ook te erkennen, hoe 
optimistisch zij vroeger ook waren; en 
zoeken tiaar allerlei verontschuldigingen. 

„Lord Roberts heeft te weinig paarden ze 
sterven bij duizenden. Ook onder zijn 
soldaten komen te veel zieken om reeds nu 
aan zijn groote plannen uitvoering te kunnen 
geven." Dit laatste zal wel waar wezen. Aan 
de cordaatheid en volharding van de Brit-
sche troepen komt voorzeker groote lof toe. 
Ma&r de laatdunkendheid zoowel van hun 
Regeering als van sommigen hunner bevel
hebber» wreekt zich, nu blijkt met welk een 



taaie onversaagdheid de Burgers hun land 
verdedigen en hoeveel beleid hun aanvoer
ders bezitten om den overmachtigen vijand 
e weerstaan. Chamberlain e. a. hebben niet 

gelooid, dat na zes maanden feilen oorlog 
Britsche strijdkrachten nog aan het 

zwaarste werk zouden moeten beginnen. Eu 
"jkbaar hebben Buller, Gataere, Methuen 

e- a. aanvoerders den vijand niet weinig 
padersehat. Men betreurt nu dat „de troepen 
ln  Uu dunne kleeding door ziekten geteisterd 

01 den, die den opmarsch tegenhouden." Wat 
üen je 0ok in de kou, zou men hun 

runnen vragen. Als het een maand verder 
zal men nog wel anders klagen, tenzij 

esident Steyn terecht in den Volksraad 
te Kroonstad gezegd mocht hebben, dat het 
allicht tot een spoedigen vrede komen zal. 

"* ware voor de Eugelschen wel het beste, 
en sommige Engelschen bladen gaan het 
inzien. Hoe vol eigenwaan ook, zij kunnen 
de oogen niet blijven sluiten voor het vele 
gebrekkige van hun legerinrichting. Een 
anders fel blad gunt dan ook een plaatsje aan 
een verzuchting van haar Kaapstadschen 
correspondent, die 't ronduit zegt „hoe uit
stekend dapper onze officieren ook zijn, het 
moet erkend worden, dat de meesten dom 
zijn. Het rijk zal nooit een goed leger 
hebben, zoolang inen het leger berooft van 
de bestanddeelen van initiatief en scherp
zinnigheid." 

Alieen, van den sterk wederop levenden moed 
en (le voortvarendheid der Burgers spreken 
zij weinig ;  dezen te waardeeren, gaat alsnog 
moeilijk. Maar allerwegen spreken daarvoor 
de feiten. Laat ons kortelijk zien, hoe ze, 
onder de meer doortastende leiding van den 
jongeren generaal Botha, zich roeren." In jNatal 
waar t een paar weken zoo stil als een muis 
was, komen de Burgers weer naar voren uit 
hunne bergverschansingen en ze bestoken Bul-
er en zijne nog afgematte troepen zelfs tot kort 
'J Ladysmith, en juist terwijl hij verster-

jng tiaar de Kaap moet zenden ! Doch dit 
-c njnt nog maar het begin te zijn van een 
nieuwe actie. In den Vrijstaat bij Bloem-

e"', hebben wij reeds de voortzetting er 
u. uist_ terwijl de Burgers, West van 

etn ontein, bij Boshof, een klein echec 
vrppm/i doordie» een 70-tal, meest allen 
JZT',ge"\ °P hun tocht naar de Modder-
lieten Vf r  u den, zich door de Engelschen 
over ms,ngelen en na feilen strijd zich 
wlrk i! geven - waren zij Zuidoost-
liuiën 'oemt- gelukkiger. Door hunne 
lij- n , Uldwaarts uit te breiden, ontdekten ze 
J «eddersburg een 600-tal Engelschen, d.e, 

. i66n seherp gevecht allen ingerekend 
n . en ' zo° snel en zoo afdoende, dat 

rfcie, die tot ontzet oprukte, er geen spoor 
eer van ontdekte, en men tot nu toe niet 

ens v.eet wie hun bevelhebber was ! Mis
se uen ec ;ter verzwijgt men 't, wijl 't, volgens 

11 'e en, de prins van Teek was. Intusschen 
Z1jn de Burgers aan dien kant voortgetrokken 
ze ts weer tot aan de Oranjerivier, 200 
^"J'en ver, en ze bedreigen over die lengte 
.oerts toevoer-spoorlijn. Wie weet of zij 

•'iet reeds hier of daar een brug in de 
u°ht lieten springen en Roberts evenuoed 

van toevoer van spijs en kruit beroofden, als 

ontnamen^ wa 'er 'e*d 'nS 'Jij Bloemfontein 

'«™ t  f"  T 
herstel. er  °P hoop van 

Siechts de Londensche Telearavk uit 
Bloemfontein meldt ^eiegiapn uit 
sterk laager bii 'n" 1 °ere" ee" 
hebben F . J  Donkerpoort betrokken 
poort Blni' Zij  de verbinding Nauw-
)i°t den 6m bedreigen ' donkerpoort 
Jjorvil n ' f " i sP00rweg, even benoorden 
wa-uts A l °PmerkeliJk diep zuid-
lei n T A"dere zoeken het bij Bloemfon-
wijken n 6 geva '> de Engelschen moeten 

van "dnl01^ °-°^ nu ' Woensdag, geseind 
gers met Versotl l llende zijden, dat de Bur-
Eneèlschen g6r^g verlies, onder de Wet de 
12 wagens 'fioo"0?11 "ersloeKen> zoodat  ziJ 
900 irp„n, '  dooden en gewonden en 
zijn z3n6" lVerl0ren- Het zou geschied 
Robertc' •' J  .Meerkats-fontein. Doch 
KSnieensr)6111 '"6t ' 0f 18 mlsschien zijn 

T„ IV laP met het Noorden afgesneden? 
vineiP v !fr ' \U -de " ,eest  Zuid-oostelijke pro-
troenp \ujstaat, konden de Engelsche 
omJ' " rZ1C ,niet ' 200 als elders soms, aan 
Er u C '00r de burgers onttrekken. 
voplito°r t  ar  sedert Zaturdag hard ge-
Het o" i, dr '6 Z!jdeu vallen de Burgers 
nu ,ge ut het sterk verschanste garnizoen 
j,;- 'IJ111 • • • • Van alle kanten komen, dank 
B SUCCes en den herlevenden moed, de 
- rgers, die zoogenaamd de wapenen neer-
egden, weer op in de gelederen met hunne 

-Mausers, die ze begraven hadden, en de 
Paniek onder de Engelscbgezinde vreemde-
m'oge? ln den Vrijstaat  wordt  groot. Reeds 
j,.--eS. °herts, die in zijne nabijheid waren, 
ziid xen plaats  suMe» • e° het 
dien kan?- d® ° rf'je1rmer  wordt  gemeld van 
Faureïmi h h e^sSt'^'f'311 PhUlPPolis  en 

proclamatie word t „g 8  • °nrUSt Ste?n's 
garnizoen isTnlHet Engeüche 
trokken, waarop dade ik ° °mf '"P; 
onder de Boeren ontstond.'* roerlgl leid 

be^rgd^uTlle^Britschen6rS wendden zich 

fontein Hia h!l r/;Sche autoriteit te Spring-

herstelL 'T1 '18 >T' T m°gelijk de orde te  

Enfel li Maar,.t wordt aldus een voorde 
OoïtenMm^ lhjk Vo1 te  h°uden oorlog. 

meer aan'"' H? g grWe« d« Burgers weêr 
,r  ' ' t eene bericht zegt: „Heden-
kano°nne °PTTde de, vijand het vuur uit 7 
sedert 't\ Was t  zwaarste bombardement 
vielen '  rf!'' Vail1 l lefc beleS- De Boeren 
als de 7J  i1J g  Noorderfront zoowel 
welken ^. westelijke posten aan." Met 
weiden uitslag echter? 

wnüi? lndeir! bericht  meldt: Van Mafeking 
, ^ m®. : dat benden gewapende Kaifers 

door de hniën der Burgers trokken uit 
Mafeking in den nacht van 5 April. Zij 

bescho'ten6 0l)iringd en toen met Maxims 

|  ̂ Daarna bestormden de Boeren de stelling. 
Er werden 34 Kaffers gedood. Zij vochten 
dapper." 

En van het Zuid-westen wordt geseind, 
«dat oproerige Afrikaners van Canavon en 
Kenhardt de troepen van lord Methuen in 
den rug aanvallen," die met zijn hoofdmacht 
boven Kimberley reeds 14 dagen tevergeefs 
de Boeren aan de Vaalrivier zocht terug te 
drijven naar de Transvaal! 

Men ziet. Haast overal verbetert zich de 
staat van zaken voor de Burgers en zitten 
de Engelschen meer of min in de klem. 

Moge de Heere verder den strijd zege len ! 
Het bezoek van Eugelands Koningin aan 

Ierland viel in 't water. De toejuiching was 
kunstmatig, wijl door Regeeriugs goud ge
kocht. Het gros der leren zegt: „laat men 
eerst ons recht doen, alvorens in Z.-Afrika 
zoogenaamd voor 't recht te strijden !" 

In Noord-Amerika neemt de sympathie 
voor de „Boers" ontzaglijk toe. Mac Kiuley 
zal 't nu ook wel wat te benauwd krijgen, 

De Duitschers hebben dezer dagen voor 
hen goed nieuws ontvangen. 

Aan zeker gevoel van verrassing geeft de 
Berlijnsche pers uitdrukking over het oftici-
eele bezoek, dat keizer Frans Jozef van 
Oostenrijk tegen het begin van Mei aan het 
bevriende Duitsch-keizerlijke hof heeft aan
gekondigd. 

In de verre van onbewolkte dagen, die 
wij beleven, heeft dit natuurlijk allicht eenige 
staatkundige beteekenis, hetgeen mede daaruit 
blijkt, dat de keizer zich door zijn minister 
van üuitenlandsche zaken, graaf Goluchowski, 
laat vergezellen. 

De bijna 70jarige vorst is een der peeten 
van den oudsten zoon van keizer Wilhelm 
en dus kan men de reis wel op rekening 
van vriendschappelijks gezindheid schrijven ; 
bovendien is VVilhem II zoo vaak bij 
manoeuvres etc. de gast van zijn bond
genoot geweest, dat deze ook wel nogmaals 
naar Berlijn komen mag. Maar er zijn zoo
veel zaken, die een geaachtenwisseling der 
beide keizers waard zijn, dat niemand alleen 
gelooft aan een amicaal praatje. Als Afrika 
de wereld niet zoodanig in spanning hield, 
dan zou men reeds lang zich wat meer uiet 
het gescharrel van den Bulgaarschen vorst 
Feidinand, die op alle wijzen bij den Czaar 
in het gevlei willen komen, hebben bezig 
gehouden. Ferdinand wil een Russische 
grootvorstin trouwen. Hij wil ook (zegt men) 
tot de Grieksche kerk overgaan en zich van 
zijn Turkschen leenheer zoo mogelijk geheel 
ontslaan. Is Bulgarije onrustig, dan wordt 
het ook dadelijk woelig in Macedonie en 
dan begint het ook bij den Servischen buur
man te spoken 

Het Berl. Tgbl. gelooft dat men de Bal
kan-zaken reeds te lang geïgnoreerd heeft en 
verwacht derhalve dat de Oostenrijksch-Hon-
gaarsche souverein zich met den Duitschen 
keizer daarover beraden wil. Het vraagt 
reeds of Duitschland nogmaals als „eerlijk 
makelaar" zal moet optreaen (men herinnert 
zich dat Bismarck in 1878 met deze beeld
spraak zijn rol op het congres van Berlijn 
teekende). Dit is een lastig werk, als men 
noch Oostenrijk, noch Rusland voor't hoofd 
wil stooten. Maar in de diplomatieke krin
gen te Berlijn wordt verzekerd dat men niets 
anti-Russisch in deze samenkomst zoeken 
moet. Want, dat de bezorgdheid over eerzuch
tige plannen van den Czaar weder is geweken, 
blijkt overduidelijk uit den toon der Russische 
en Oostenrijksche bladen. Dat aan keizer 
Frans Jozef een uiterst hartlijke ontvangst 
bereid wordt, staat intusschen vast. Mocht 
men nu ook eens tot een besluit komen tegen 
Engeland's onrechtvaardigen oorlog. De 
gezanten der Burgers zijn reeds in Europa 
aangekomen. God zegene hen ! 

NOOHDTZIJ. 

Buitenlandsche Kerken. 
Oostenrijk. De godsdienstige beweging tegen

gewerkt maar niet onderdrukt. Zoo van de 
zijde der regeering als der Roomsche kerk 
ondervindt de beweging in Üoste rijk aller
hande tegenwerking. De tegenstand, die 
voor eenigen tijd scheen te verminderen, 
openbaart zich weer sterker. De Protes-
tantsche predikers worden met smaad- en 
dreigbrieven overladen. Uit Bohemen komen 
berichten, dat het godsdienstonderwijs aan 
de kinderen verboden wordt, iets dat tot 
hiertoe nog niet geschiedde. Aan de vicaris
sen in twee Boheemsche steden is geweigerd 
als Oostenrijksche burgers erkend te worden. 
Uit Lagenau is voor de tweede maal de 
vicaris verdreven; was voor eenige maanden 
Schneider genoodzaakt die plaats te verlaten, 
thans werd ook zijn opvolger Lemmer van 
daar verdreven. De gemeenteraad van Klos-
tergrab heeft toestemming gegeven tot het 
bouwen van eetie 1'rotes a.ntsche kerk, maar 
uu heeft het districtsbestuur die vergunning 
vernietigd. De politie legt de beweging-
overal tnoeielijkheden en hindernissen 111 
den weg en deze doet dit onder den invloed 
Van aanzienlijke lioomschen. 

De „oesterreichische Protestant" die dit 
mededeelt, voegt et echter aan tos: „in 
weerwil van dit alles houden wij onze hoop 
voor de toekomst vast en zijn overtuigd, dat 
de beweging trots dien tegenstand in het 
minst niet tot stilstand zal komen." 

In de „Grazer Tagespost" schrijft de dichter 
Peter Rosegger een stuk getiteld : „de Bijbel 
op den index." Hij doet dit naar aanleiding 
en ter bestrijding van hetgeen een ander 
blad geschreven had over eene Duitsche ver
taling van den Bijbel door Leander van Esz, 
waarin deze genoemd werd „een slechte waar, 
wier verspreiding tegengestaan moest worden." 

Rosegger zegt, dat Leander van Esz geen 
Protestant was, maar een Roomsche priester 
en professor in de theologie, wiens schriften 
grooten invloed hadden. Zijne Bijbelvertaling 
houdt zich streng aan den grondtekst, en 
is vroeger door vele Roomsche kerkvorsten 
en theologische faculteiten geapprobeerd en 
aanbevolen. Vorst-bisschop Sigismund te 
Weenen gaf in 1816 de volgende approbatie: 
„Wij hebben de Duitsche Vertaling van het 
N. Testament van Garl en Leander van Esz 
nauwgezet gelezen en verklaren bij dezen, 

' dat deze vertaling waardig is overal aanbe
volen te worden." 

Hier voegt Rosegger aan toe, dat dit alles 
geschied is vóór de afkondiging van het 
dogma der Onfeilbaarheid en de toen aanbe-
volene Bijbel wordt thans op den index 
geplaatst en het woord Gods „een slechte 
waar" genoemd. 

Op dit schrijven komt hef blad, dat zich 
aldus over den Bijbel uitgelaten heeft, terug, 
Rosegger zegt, dat d t blad de hulp inge
roepen heeft van een geleerde, een man van 
het vak, maar dat deze zijn protest tegen 
de uitdrukking „een slechte waar" nog meer 
versterkt en rechtvaardigt, omdat hij toegeeft, 
dat de vertaling van van Esz, werkelijk 
door vele kerkelijke autoriteiten is goedge
keurd, en dat de Pausen zich nooit openlijk 
tegen die aanbeveling verklaard hebben. 

Ook heeft deze geleerde toegestemd, dat 
deze Bijbel in weerwil van die vroegere appro
batie op den index geplaatst is, niet omdat 
hij slechter is dan eenige andere, maar omdat 
de kerk als eeu bizondere veiligheidsmaat
regel het Bijbellezen aan het volk verbiedt. 

Terecht besluit Rosegger, dat het nu boven 
allen twijfel zeker is, dat de Bijbel op den 
index staat en nu wil hij zonder theologiseeren 
en zonder proselietenmakerij over deze gewich
tige aangelegenheid rustig voortschrijven. 

Al die tegenstand zal ongetwijfeld het 
tegenovergestelde uitwerken van wat men 
beoogt. De aandacht zal, meer op den Bijbel 
gevestigd worden ei) men mag verwach
ten, dat het schrijveti 'van Rosegger veler 
oogen openen zal voor de waarheid. 

in weerwil toch van hetgeen vanwege de 
kerk en de politie gedaan wordt, neemt de 
beweging nog steeds toe. De verbanning 
van den vicaris Lemmer te Langenau heeft 
te dier plaatse ten gevolge gehad, dat zich 
28 personen van de Roomsche kerk afge
scheiden en zich bij de Luthersche kerk 
aangesloten hebben. De meesten hunner 
waren, hoewel van de dwalingen van Rome 
overtuigd, toch nog sterk gehecht aan de 
de Roomsche kerk, en de verbanning van 
Lemmer heeft hen tót het breken met 
Rome gebracht. Ook in de omgeving van 
Langenau heelt deze vervolging zeer ten 
gunste van de beweging gewerkt. 

De predikant Braunlica heeft te Berlijn 
eene voordracht gehouden over de gods
dienstige beweging in Oostenrijk en daar 
door tal van cijfers aangetoond, dat al de 
tegenwerking niet beletten kan, dat dagelijks 
tal van Roomschen tot de Luthersche kerk 
overgaan. Getallen behagen velen uiet, omdat 
zij dor en droog zijn, daarom zullen wij ze 
niet overnemen, toch willen wij een paar 
cijfers noemen, omdat zij, hoe dor ook, toch 
van leyen getuigen. Alleen in de provincie 
Westbohemen zijn in het eerste jaar der 
opwekking van Januari 1899 — Januari 
1900 2794 personen totr  de Luthersche kerk 
toegetreden. 

Portugal. In Portugal schijnt het voor 
de vrijheid vau godsdienst ook beter te 
worden. De wettelijke bepalingen, waarbij 
de openbare godsdienstoefeningen der Protes
tanten verboden zijn, ^iju buiten werking 
gesteld. De Protestanscl|e scholen ,zijn over
vol , en een schoolinspecteur heeft eene 
Protestantsche school voor de beste in het 
gebeele land verklaard. 

Vele jonge mannen hubben hunne begeerte 
te kennen gegeven, om predikant in de 
Protestantsche kerk te worden. Vooral in 
den middenstand vindt men bizondere belang
stelling voor Gods Woord. De vervolging 
heeft opgehouden; mannen van invloed hebben 
gezegd, dat geen Portugees meer verdrukt zal 
worden om zijne godsdienstige overtuiging. 

Men is er echter nog niet geheel gerust, 
omdat de wettelijke bepalingen, die de 
vrijheid van godsdienst verboden, wel buiten 
werking zijn gesteld, maar nog uiet opge
heven. Zoo lang zij bestaan blijven, kunnen 
zij vroeg of laat gemakkelijk weer gehand
haafd worden, en daarvoor bestaat werkelijk 
gevaar, omdat vele Portugeezeu fanatieke 
aanhangers van Rome en dus even groote 
vijanden van Gods Woord zijn, die de 
verbreiding van dat V\oord op alle moge
lijke wijze zouden willen tegengaan. 

Breke het licht des Evangelies ouder het 
van Gods Woord vervreemde Portugeesche 
volk met kracht door. 

SCHOLTEN. 

„Ons Parool" van 4 April j.1. meldt, dat 
aan meer dan 3000 predikanten in Engeland, 
Schotland en Ierland eeu artikel „Voor Ge
rechtigheid en Viede" is toegezonden, 
onder begeleidend schrijven van Ds. M. 
Mooij te Dordrecht. Deze heeft hierop reeds 
eenige antwoorden ontvangen van predikan
ten, waarvan er een in dat Nr. afgedrukt is. 
Hieruit blijkt weer, dat volstrekt niet alle 
leerareu vhet met den onrechtvaardigen oorlog 
eens zijn, maar dat veletKliBii streng afkeureii; :  
en zuchten onder den druk op het vrije woord. 

I n g e z o u . d e  n .  
Een Schooi mei den Itijbël 

<e Ureterp e.a. 

O, wat krijgt men vaak aanvragen om 
hulp tot stichtingeu en instandhouding van 
eene Christelijke school. En ach, wat moet 
men vaak zuchten : „och, kon men er aan 
helpen !" 

En zoo zal men ook wel doen bij 't ont
vangen van aanvragen om hulp aan die van 
hier. Doch, wie kan nalaten te vragen, 
dewijl de school even noodig is als de 
kerk ? Hoe meer men dit geloofde in deze 
plaats, hoe meer men zijn best deed om er 
aan te kunnen komen. Men vindt hier 
menschen, van welke men 't nooit dacht, dat 
ze er iets voor over zouden hebben en die 
toch circa twee honderd gulden bijdragen 
voor schoolbouw. Ja er zijn, die nooit naar 
een Bijbel noch kerk omzien en toch mee
doen willen, liet schijnt, dat God in dezen 
armen ^ Zuid-Oosthoek van Friesland de ge
beden om een Chr. school ook te dezer 
plaats verhoort. En dewijl de kerk in de 
laatste jaren vooruitging, kwam er ook meer 
hope voor eene school. Het is echter nog 

- ' eene zware taak om aan den gang te komen, 
omdat er nog al eenige honderden guldens 

• meer noodig zijn, dan wij 'bijeenbrengen 
kunnen. \ andaar dat we de handen uit-

• strekken zelfs tot in Amerika toe. En dus 
zou ik wel willen, dat de Bazuin dit mijn 

' schrijven opnam. Wij hebben velen van ons 
volk derwaarts zien heengaan. En van ouds wel 
vrienden van wie we weten, dat ze welvarend 
zijn en ook belangstellend. Wie weet, of zij 
er niet mede aan zullen helpen in hun arm 
vaderland. En wie weet, hoeveel zegen er 
wel op rusten zou. 

Want welk een groote en rijke zegen is 
er niet gekomen op het geven in Gods huis 
ook ten tijde van Hizkia 2 Kron. 29. 

We meenen 't ook hier al te merken dat, 
hoe meer men over heeft voor kerk en 
school, hoe beter men bestaan kan op finan
cieel gebied. B.v. toen men geen kind naar 
de Chr. school (o.a. als die in Drachten) 
zond, (er gaan al vele jaren lang wel been), 
toen had men veel minder dan uu. Van
daar dat de bevinding ook zoo hope werkt. 
Het . zou te wenschen zijn, dat men nog 
dit jaar zulk eene school kon openen, want 
er is een groot aantal kinderen, dat gereed 
is binnen te komen. Misschien wel tot 
honderd en zeventig toe. En och, late men 
dit volk toch niet langer naar eene school 
gaan, in welke zijn Schepper enz. geen plaats 
vergund wordt! Men ziet in een Duitsch 
jaarboekje een plaatje, dat een meisje ver
toont met een Bijbel en liederenboek weeneud 
naar huis gaande, omdat zij er niet meê in 
die school gelaten werd of er uit gedreven ! 
Die plaat zinspeelt op de Nederlandsche 
staatsschool. Wie zou geen medelijden met 
zulk een weenend meisje gevoelen ? 

En zoo moet men zeggen : o, ontfermt u 
over de weenende kinderen ! Zoo gij iets 
kunt, wilt helpen, opdat hunne zielen niet 
vermoord worden door de oude slang, die 
wel plaats is vergund in de Bijbellooze 
scholen ! 

Zij zijn geene letterfabrieken of dergelijke 
maar opvoedingshuizen ; welnu, indien ze daar 
geen Christelijk yoedsel ontvangen dan anti-
Christelijk — tot hunne schade; en dan 
ook nog tot hunne schande ; want waar de 
wet van God niet wordt ingescherpt, daar 
wordt zedeloosheid gekweekt. De staats
school is goddeloozer dan de kazerne, want 
in de laatste is geen godsdienst verboden. 
Wie durft wagen zijne kinderen t-! laten 
gaan naar eene goddelooze school ? God is 
er wel in, maar men wil Hem daar geen 
Meester laten ! Men heeft aldaar wel gaven 
van God tot onderwijs-geven in lezen, 
schrijven, rekenen enz. maar men mag Hem 
er daar niet voor danken ! 

Wij willen die schoolgebouwen wel hebben, 
maar : om er Christelijk onderwijs iii te geven; 
wilde de staat ons die gebouwen maar af
staan, dan waren we geholpen. Maar, maar 
dat wil hij niet en daarom vragen wij, 
treurend, om een aalmoes voor arme kinderen. 
Gaarne zagen wij nog dit jaar de bede ver
hoord. Geene tientallen jareu zal ik ze er 
zien heengaan, maar wensch toch nog lang 
te mogen medewerken tot redding vau hunne 
zielen. 

liet is ons niét te doen om genot maar 
om Gods gebod. Met den wensch dat men 
in Amerika bijdragen mocht kunnen zenden 
aan Mr. L. M. Aardema, te Alamosa 
Colorado — en zoo in Nederland aan be
kende adressen, 

G. VAN WAGENINGEIN". 
Ureterp a.d. Vaart, 

27 Maart 1900. 

dan den „ Begunstiger" van de Vereeni-
ging voor llooger Onderwijs op 

Gereformeerden Grondslag. 
Geachte Hoofdredacteur ! 

Vergun mij een woordje tot den bovenge-
uoemden „begunstiger", die 10 Maart in 
uw blad eeuige bespiegelingen gaf over 
Dr. II. II. Kuyper's uitdrukking: „de 
eenige Calvinistische Hoogeschool in ons 
Vaderland" (n. I. de Vrije Universiteit.) 

De „begunstiger" kwam tot de meening, 
•dat door deze uitdrukking de Theol. School 
vau Kampen werd afgeduwd vau het hooger-
onderwijs-terreiu ; en hij knoopte daar heel 
e^n reeks vau eigenaardige beschouwingen 
aan vast. 

Nu zij het mij vergund, er even op te 
wijzen, dat die meening op vergissing berust. 
De i/ooyleeraar H. hl. Kuyper sprak 'nog 
onlangs in uHollands Kerkblad" van Prof. 
Biesterveld als zijn collega. Geeft nu Prof. 
Biesterveld geen hooger ouderwijs, dan geeft 
Piot. 11. H. Kuyper het volgens zijne 
eigen woorden ook niet. En geeft Prof. 
H. II. Kuyper hooger onderwijs, dan 
geeft zijn „collega" Biesterveld het ook. Dit 
laatste is natuurlijk het geval; vitterijen over 
dat punt zijn totaal overbodig; en we zien 
dan ook, dat Dr. H. H. Xuyper in de 
i/Friesche Kerkbode" telkens spreekt van de 
Koog\wraren van Kampen. De meening vau 
den „begunstiger" berust op vergissing, en 
daarmee vervalt ook heel de reeks van 
beschouwingen, die hij er aan vastknoopte. 

Hiermee zou ik kunnen eindigen, indien 
ik nog niet een woordje tot den „begun
stiger" had, bepaaldelijk in zijn qualiteit 
als begunstiger. 

Blijkfns zijn „Ingezonden Stuk" n.1. bleek 
hij de oprichting van een litterarische en 
een juridische Faculteit bij de Theol. School 
te Kampen niet moeilijk te achten. Hij noemt 
zelfs Dr. Nieuwhuis (die hel zelf wel minder 
gepast zal gevondeii hebben, dat zijn naam 
hier zoo noodeloos bij gehaald werd,'naast 
de litterarische Faculteit der Vrije Univer
siteit,) als geschikt voor het verrichten der 
werkzaamheden van een litt. Faculteit. En 
voor een jurid. Faculteit zou ock wel 'n 
jurist te vinden zijn. 

Nu wil ik veronderstellen, dat hij mannen 
op 't oog heeft, die ook werkelijk bekwaam 
zijn voor het werk, dat hij ze bedoelt op 
te leggen. Want zelf zal hij wel toestemmen, 
dat met de benoeming van een of anderen 
litterator of jurist nog geen Faculteiten 
gevormd zijn. Immers, waar gaat het hier 
om P Om het werk te verrichten van 'n 
litterator of 'n jurut ? Neen, maar van eeu 
litterarisch en van een juridisch Hoogleeraar. 

' Ja, meer nog, veelmeer: het komt er hier op 
' aan om het werk van een litterarische en 
1 een juridische Faculteit te verrichten in die 

mate, dat de Faculteit, al is ze veel te zwak 
5 bezet, nog met eere een Faculteit mag 
1 heeten. Om niets minder gaat het. 
' En de benoeming van een of anderen 

litterator of jurist zou zeker al bitter weinig 
geven. Wel geen enkel student zou zich 
aanmelden en zich wagen aan de experi
menten van zulke Hoogleeraar-gemaakte litte
ratoren en juristen. Het zou zelfs de vraag 
zijn, of zulke gemaakte Hoogleeraars nog 
dienst konden doen als repetitor voor Gere
formeerde studenten aan Overheidsuniversi-
teiten. En de litterarische en juridische 
iaculteiten van de Vrije Universiteit waren 
zeker ook al lang in het niet verzonken, 
als hare Hoogleeraren niet op zoo meester
lijke wijze de vereischte werkzaamheden 
wisten waar te nemen, de vereischte weten
schappelijke materie te geven, en de studen
ten gereed te maken voor examens ook 
aan de Overheidsuniversiteiten, zonder hi-er 
de colleges te hebben bijgewoond. 

Veronderstellende nu, dat de „begun
stiger" zulke Faculteiten heeft bedoeld en 
zulke daarvoor bekwame mannen, dan zij 
het mij vergund te vragen, of deze ,,begun
stiger" wel zijn plichten ten opzichte van 
de „Vereenigiug voor Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden grondslag" is nagekomen ? 
Want het is toch een feit, dat deze Veree-
nigin^'" al jaren lang naar nieuwe Hooglee
raren heeft uitgezien, maar ze nooit heeft 
gevonden. En nu treffen we hier zoo op
eens eeu man aan, die kans ziet, niet maar 
tot aanwijzing van nieuwe Hoogleeraren, 
maa- tot oprichting van nieuwe Faculteiten, 
bij de Theol. School. Doch een man, die 
zulks aan de Vereeniging voor Hooger 
Ouderwijs tiooit heeft gemeld ! 

En deze man is nog wel een „begun
stiger"^ der Vereeniging. Dat een „tegen
stander" der Vereeniging zich onthield van 
aanwijzing, ook waar hij geschikte mannen 
wist, laat zich verstaan. Maar een „begunstiger"? 

Mijnheer de Hoofdredacteur, deze „begun
stiger" heeft zijn plicht niet gedaan. Hij 
is geen volledig begunstiger. En ik wensch 
omtrent zijn //begunstigerschap" een 4-tal 
opmerkingen te maken : 

1J  Dat hij, als „begunstiger", de Vrije 
Universiteit niet begunstigt door aanwijzing 
van noodige Hoogleeraren. 

2' Dat hij, als „begunstiger", de Vrije 
Universiteit niet begunstigt met zijn gebed, 
daar hij uiteraard niet meer bidden kan en 
mag om datgene, waarvan hij weet, dat 
God het reeds gaf. 

3° Dat hij, als „begunstiger", de Vrije 
Universiteit alleen begunstigt met wat goud 
of zilver. 

4° Dat als.de Vrije Universiteit enkel 
zulke „begunstigers" had, haar doodsure 
dra genaderd zou zijn. H 

S., 4 April 1900. 

(tëoekaaiikoiidigiiig. 
De Jongelingsvereeniging en de Kerk, 

door F. Biesterveld, Hoogl. aan de Theol. 
School le Kampen. Uitgave van den Ned. 
Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. 
grondslag. Kampen, J. 11. Kok, 1J900. 
De Bond van Geref. Jongelingsvereeni

gingen gevoelde behoefte aan helderder 
inzicht in de verhouding, welke tusschen de 
kerk en de vereenigingeu behoort te bestaan, 
en lichtte aan Prol. Biesterveld het verzoek 
om daarover eene brochure te schrijven. 

Deze zag thans het licht. Prof. Bies
terveld wijst daarin allereerst den stand 
van het vraagstuk aan en gaat daartoe 
de geschiedenis en de uitbreiding der 
Jongelingsvereenigingen na. 

Dan ontwikkelt hij de beginselen, die bij 
de verhouding van kerk en vereeniging 
leiding hebben te geven en stelt daartoe 
het wezen en de taak der kerk en ook die 
van de Jongelingsvereenigingen in het licht. 

Eu eindelijk leidt hij uit die beginselen 
af, hóe de verhouding van kerk en vereeni-
gingeu practisch geregeld moet worden. 

De conclusie is, dat de Jongelingsver
eeniging, zich houdende op haar terrein, 
om ii. I. den jongeling te vormen voor 
zijne taak in de toekomst, de kerk eere 
en haar toezicht erkenne, en dat de kerk 
haar toezicht alleen late gaan over het 
confessioneel karakter van de vereeniging 
en dit liet best oefenen kan door daartoe 
aangewezen deputaten. 

Dit korte overzicht van den inhoud toont 
de belangrijkheid der helder geschreven- en 
net uitgevoerde brochure. . Er is stof te over in 
voor eene geanimeerde, leerrijke'discussie op 
den Bondsdag, al zullen de hoofdstellingen 
van Prof. B. zeker bij niemand, althans niet 

• bij mannen yan Geref. belijdenis bezwaar 
vinden Moge het boek van Prof. B. bij
dragen tot betere verstandhouding vau'kerk 
en vereenigiug. 

De Crisis in Zuid-Afrika door Dr. A. 
kuyper. Uit de „Itevue des deux Mondes" 
vertaald door Ü. K. Mout. Amsterdam 1900. 
Toen het artikel vau Dr. Kuyper in de 

Revue verscheen, heeft de Baz/duev terstond 
de aandacht op gevestigd. Thans verheugt 
zij zich, de schoone Holiandsche vertaling 
te mogen aankondigen. Tot haar aanbe
veling behoeft niets meer gezegd te worden. 
De studie van Dr. Kuyper is in écu woord 
een meesterlijk pleidooi voor de rechten 
van Zuid-Alrika tegen het Imperialisme van 
Engeland. Laten allen ze lezen en herlezen ! 

Het Land van Kruger en S/ei/n, door 
J. N. van Hesteren, eerste aflevering. 
Utrecht, J. C. van der Stal, 1900. 
Schrijver en Uitgever meenden, dat het 

Nederlandsche volk behoefte heelt aan een 
\ierk, dat de vroegere geschiedenis van de 
thans in den oorlog tegen Engeland verbonden 
Rej ublieken verhaalt. Aller oogen zijn thans 
wel naar Zuid-Alrika gericht. Maar velen 
kennen toch de geschiedenis van Zuid-Afrika 
en van onze stamverwanten aldaar niet, of 
althans slechts in zeer geringe mate. Deze 
opmerking is juist. En daarom verdient 
de onderneming steun, om een boek het 



licht te doen zien, dat heel de historie der 
Hollandsche Afrikaanders verhaalt van hunne 
vestiging in Afrika af tot op den dag van 
heden toe. Het werk verschijnt in 25 afleve
ringen van 16 bladzijden. Iedere week ver
schijnt er ééne aflevering, die tien cents kost. 

Binnen den tijd van ongeveer drie maanden 
kan men dus tegen der, gernigen prijs van 
f2.50 in het bezit komen van een werk, 
dat heel de geschiedenis van onze stamver
wanten in Zuid-Afrika behandelt. 

Kleine Aardrijkskunde van Palestina met 
honderd vragen en opgaven door Joh.. Staal, 
lioofd eener Christelijke school te Aallen. Doe-
tinchem, W. H. Zurich 1899. Prijs 15 cent. 
De titel zegt duidelijk, wat het boekje 

bevat. Het bedoelt bij leerlingen van de 
gewone lagere school zooveel kennis aan te 
brengen, dat bij het onderwijs in de Bijbel-
sche geschiedenis met vrucht eene kaart van 
Palestina kan gebruikt worden. i<n daaraan 
beantwoordt dit boekje. Als de lessen eerst 
met de leerlingen behandeld zijn, kunnen 
zij zonder moeite de vragen beantwoorden, 
die aan het einde worden opgegeven. 

Licht en Schadwo. Eene vertelling van Joh. 
van der Bil. Middelburg, K. Ie Cointre, 1900. 
Dit boekje van 35 bladzijden bevat eene 

goedgeslaagde vertelling van een huisvader, 
die eerst door den dood zijne goede, vronte 
vrouw verliest, voorts door een tweede, 
ongelukkig huwelijk tot ellende gebracht 
wordt, maar dan door den invloed zijner 
kinderen na den dood zijner tweede vrouw 
weder op den rechten weg komt. Het is een 
kort verhaal van heel gewone gebeurtenissen 
maar het is niet zonder talent geschreven 
en zal bij de lezing op velen indruk maken. 

Excelsior, Geïllustreerd Tijdschrift voor 
het Nederlandsche volk onder redactie van 
A. J. Hoogenbirk en J. A. Wormser. 
Dit Tijdschrift is met 1 Jan. 1.1. reeds 

zijn zestienden jaargang ingegaan en wordt 
daarom langzamerhand in vele Christelijke 
gezinnen een oude en ook een goede bekende. 

Thans wint het in belangrijkheid nog door 
de stukken : Uit Zuid-Airika, die de heer 
Wormser erin schrijft. Het Tijdschrift behield 
en won vrienden, ondervond medewerking 
en steun, en blijft steeds de leuze getrouw: 
Excelsior, voorwaarts in des Heeren kracht. 

Troffel en Zwaard. Tweemaandelijksch 
Tijdschrift uitgegeven door en onder de 
redactie van het Comité tot verspreiding 
van de begimelen der Confessioneele J' tree-
nijing met medewerking van andere Godge
leerden. Utrecht, Bijleveld. 
Op dit Tijdschrift vestigen wij gaarne de 

aandacht. Het wordt uitgegeven door broe
ders, die wel kerkelijk van ons verschillen, 
maar overigens met ons op denzeliden 
grondslag van belijdenis staan, 'lhans gaat 
het reeds zijn derden jaargang in. De eerste 
aflevering van dezen jaargang bevat, behalve 
het reeds in de Bazuin besproken artikel van 
Ds. Euys over den doop -. -Een Macedo
nische roepstem door Dr. Hoedetnaker 
(bespreking van een Fransch boek, dat het 
doodvonnis uitspreekt over de moderne maat
schappij ;) de inleiding tot eene Geschiedenis 
der Conf. Vereeniging door Dr. Kromsigt; 
een historisch overzicht van de zegels en 
zinnebeelden der Ned. Herv. kerk door J. 
H. Geselschap; een brief van Wernerus 
Helmichius door Dr. E. J. W. Posthumus 
Meijjes; eene legende (n.1. dat Jezus na de 
opstanding met zijn lichaam door gesloten 
deuren heengedrongen zou zijn) door C. J. 
S. D. en voorts verschillende boekaankon
digingen, van Doumergue's werk over Calvijn, 
van Bavincks rede over het Doctoren-ambt 
(waarop wij terugkomen) enz. Men ziet, een 
belangrijke aflevering. En zoo verschijnen 
er meer. Van harte hoop ik, dat men ook i:i 
onze kringen van dit Tijdschrift kennis zal 
nemen en dat het met het onzerzijds uitge
geven Tijdschrift voor Geref. Theol. zooveel 
mogelijk in éénen geest moge saamwerken. 

BAVINCK. 

ADVERTENTJEN. 
Langs dezen betuigen wij onzen dauk 

aan Familie, Vrienden en Bekenden, 
die hunne deelneming hebben betoond 
met het overlijden vau onzen geliefden 
Echtgenoot en Veder. 

Wed. JB. PRINS PZ 
en Kinderen. 

ANDIJK, April 1900. 

Den 1 April overleed, in den 
gezegenaen ouderdom van 85 
jaren, onze geliefde Moeder en 
Behuwdmoeder 

Zwaantje Lanning, 
WED. ALBUM DENING. 

De wetenschap die zij bezat 
en waarvan zij ook in de laatste 
dagen getuigde n.1. het eigen
dom van Jezus te zijn, deed 
haar blymoedig uitzien naar het 
uur harer ontbinding, om dan 
met al de verlosten God eeuwig 
in volmaaktheid te dienen. 

Dit troost ons, en lenigt onze 
I droefheid. 

L. DENING. 
J. DENING. 
H. DENING, 

geb WIGGERS. 
W. BANTING. 

II J. BANTING, geb. DKNING 
II. RENTING GZN. 
G. RENTING, 

geb DENING. 
SLEEN, 

9 April 1900. 
MUWnHHHBIB 

Tot onze diepe droefheid 
ontsliep 'heden zacht en kalm 
in haren Heer en Heiland mjjne 
teeder beminde Echtgenoote, 
onze lieve Morder 
HENDRINA. VAN 'T LIN

DENHOUT— 
SlPMiN, 

in den ouderdom van bijna 64 
jaar 

Neet bosch 
J VAN 'T LINDENHOUT. 

Rees u/d Rijn 
D. TJE8SINGA— 

VAN 'T LINDENHOUT. 
B. TJESSINGA 

Nijmegen 
D. VAN 'T LINDENHOUT. 
C. M. VAN 'T LINDEN HOUT

KOPER 
Net") bosch 

JB. VAN 'T LINDENHOUT 
A. C. M. VAN 'TLIN DEN H OUT— 

KOPUR. 
Meppel 

A. M. LINGMONT— 
VAN 'Ï LLNDENHOUT 

Dr. W. LINGMONT. 
NEERBOSCH, 

4 April 1900 

IDe Heere nam heden onze 

CATHARINA IIARMINA, 
in den leeftijd van ruim 10 
maanden, tot zich l'e belofte 
van zijn genadeverbond is onze 
vertroosting. 

IJ. GOMMER, V. D. M. 
R C. GOMMER -

RENTING. 
A ALTEN, 

7 April 1900 

lieden is t*i Almkerk, inden 
gezegenden ouderdom van bijna 
81 jaar, overleden onze ge
liefde Tante 

Manjretha de Jon#. 
Reeds lang had zij begeerte 

om ontbonden te worden en met 
Christus te zijn. 

Thans heeft ze haar wenscli 
verkregen en is zij i> gega-m in 
de rust", die er overblijft voor H 
al bet volk van God. 

D. A. MULDElt — 
DE JONG. I 

A. MUL DE li. 
Pastorie SCHOONRISWOH.RO, 

8 April 1900. |  

§TiEiWIJKEK 

BEDDfcMABKia, 
Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren, 

opgericht 1899, levert franco: No 1. 
liet nieuwe Iteelainebed, be
slaande uit 2 pnrsoons veerenb'd, inli. 
50 pd. veereu, 30 pd in 't bed, 1 peluw 
8 pd. en 4 kussens elk 3 pd , van on 
doordringbare linnentijk, 1 wollen- of 
fantasiedeken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor f 35,—. 

No. 2. Een extra 3-persoons 
ÜEed, inhoudende 42 pd. veeren, 26 
pd. in 't bed, 1 peluw 6 pd , 4 kussens, 
elk 2 l/ i  pd., van ondoordringbare li»-
nentijk, 1 wollen of fanta>iedeken, 1 
gewatteerde en 1 moltondeken, overtrek 
voor bed en peluw ; ook alles te zamen 
voor I' 35,—. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

VEEIIEN a 35, 40. 45, 50, 60, 
70, 80, 100 en 120 cent het pond. 

Priuia zuivere Kapok. Wie 
nu een Kapokbed verlangt, ontvangt 
bed, peluw en 2 kussens, storetijk en 
1 wollen- of fantasiedeken, 1 gewat
teerde en 1 moltondeken en overtrek 
voor bed en peluw, voor 1' 25, —. 

Ieder Bed wordt in een kist verpakt. 
Er is nog nooit eenige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL ttz., 
Z/z. Markt, Steenwijk. 

P.S. Veeivn tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij zicht en mon
sters Gratis. 

TE KOOP 
voor bijlliken prijs een xeer 
groote 

AHKltlKAANSCHB kif,III L, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„Jleli'Olt" aan den Uitgever van de 
bazuin te KAMPEN. 

Voor billijken prijs TE KOOP 
aangeboden 

H E T  O R G E L ,  
zich bevindende in de Gereformeerde 
kerk, Nobelstraat te 'S-GRAVENHAGE. 
Te bevragen bij den ondergeteekende 
H. G VAN GIJN, v. Bijlandstraat, 30, 
'S-GRAVENHAGE. 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN DE 

Uitgeversmaatschappij 
»I)E VECHT" 

Kreukelen. Direct. P. MOBACH. 
( U i t g a v e  v a n  h e t  G e r e f .  

T r a k t a a t g e n o o t s c h a p  
» P I L I P P U  b " )  

lleveelt zieli beleefd 
aan voor de levering 
vau alle voorkomende 
Slri ikwerkeu.  
Fraai werk. Vlugge bediening. 

Coneurreerende prijzen. 

lilw 
CINUSmiJRB lllllLIOTIira 

gevestigd te Nijkerk. 

Heden verscheen als 4e deel van 
den 3en jaargang: 

VOOS VRIJHEID 
EN RECHT 

door A. v. d. FL1ER. 
25^2 vel — 408 bladzijden. 

Prijs ƒ2,50 ingeu. ;fi, O© geb. 
De contributie voor leden der ver

eeniging is ƒ 5,— per jaar, waarvoor 
elk lid minstens 100 vel druks ont
vangt. Zij betalen dus slechts ƒ 0,05 
per vel, d i. voor het heden verschenen 
boek ƒ 1,27® ingen. ; ƒ 1,625 geb. Wie 
zich thans bij zijn botkliandelaar of 
bij den uitgever als lid laat inschrijven 
ontvangt onmiddellijk 
dl. 1. SCHRÖUER : Op Jezu,1 zien, 
dl. 2. MANN : Domineestypen, 
dl. 3. Onze Christelijke feestdagen, 
dl. 4. v. D. FLIKR : Voor vrijheid en recht, 
en de volgende deelet) geregeld bij 
verschijning. 

Het uitvoerige prospectus wordt op 
aanvrage onmiddellijk toegezonden door 
den uitgever 

G. F, CALLEN BACH 
te NIJKERK. 

PUTROS IMMENS. 
•Ie Godvruchtige Avond-

nnaalganger. 
Nieuwe spelling, 500 bldz, f 1,80-

Wie postwissel f 1,80 zendt, waarbij 
staat: »IMMENS" aan T. SLAGTER, 
Boekh. te Kollum, ontvai gt gratis 
hierbij: A\ Hall. Het komen tot Jezus; 
Ric/nird Baxter. Wat is de hemel?; 
Costeru.o, Ue getrouwe predikant. Merk
waardige naar waarheid geschetste tafe-
reelen en lotgevallen, 2 dln. 

Dus 6 mooie boeken voor f 1,80. 

Bij den uitgever G F IIAUI te Mjkeik is verschenen: 

Een Schipbreukeling 
dror G. C. HOOGEWEBFF. 

Tweede druk. 
Met 8 illustraties. 

Prijs ing. ƒ 0,90 ; geb. ƒ 1,25 
Door vele bladen werd dit boek gelijk 

gesteld met, door sommige zelfs hooger 
genoemd dan dc bekende jongensboeken 
van FARRAB. In ieder geval is het aan
trekkelijk dat dit verhaal niet in den 
vreemde, maar op Nederlandschen bodem 
handelt. 

Men geve het iederen Nederlandsclien 
jongen in handen. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te [Jeusdm verschijnt elke maand: 
W at zegt de f*ehrilt? 

Maandblad tot bevordering van het rechte 
lezen en uitleggen run Gods Woord, 

onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol School 
te Kampen. 

Elk No. bevat 16 bladz. vau 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Reeds 3 No's. zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een solieden boekhandelaar. 

Is verschenen bij F1SSCHER Boek
handel UTRECHT: 

Salorno's Hooglied 2e deei. 
ELF LMiKRKDENEN over het vierde, 

v i j l ' i l e  e n  z e s d e  h o o f d s t u k ,  van Ds.  H.  
HOEKSTRA te A KNHEM. 
Prijs ƒ M,50, in linnenband ƒ 1,&0. 

Na ontvangt-1 van postwissel franco 
toezending. 

Hij ». A. BA AMES te ROTTERDAM 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke by de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage 
te bekomen n. 1. het KKRSTK deel van 

jen werk, dat 
ongetwijfeld ieder die 

belangstelt in de dingen, die 
het Koninkrijk Gods aangaan, gaarne 

^ zal willen bezitten. Wie kennis maakte 
dp voortreffelijke geschritten van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft getroo-t 

en gesticht, zal zeker van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis, door 
hemzelven beschreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 

Men vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin 
alle bij zonderheden zijn vermeld. 

L , — 

Bij den uitgever G. F. CALLEN-
BACI1 te Nijkerk is ver.-chenen : 

de tweede druk an 

miw m KoiiiJMa 
DOOR 

DR. A. J. TH. JONKER. 
Prijs ing. ƒ 1,— ; geb. ƒ 1,40. 

Dat van dit boek in zoo korten tijd 
een tweede druk noodig bleek zal wel 
niemand verwonderen. Dr. Jonkers beeld
rijke, forsche, doordringende stijl — maar 
meer nog misschien des schrijvers diepe 
blik in meevoelende ziel uemen den 
lezer geheel in. 

Er gaat kracht uit van dit boek. 

%^^DE^KAMPER a % 
$ HOEK- EN STEENDRUKKERIJ J 
% van M 

(V) 
ÖÖ is het beste adres voor alle 
JL soorten drukwerk. X 
^ Bekeningen, nota's, kwitan- ^ 

ties, briefhoofden, briefkaarten, ^ 
'sr enveloppes.advieskaarten.naam- nyr 

kaartjes, wissels, circulaires, ^ 
«R* programma's enz. enz. worden 

net, vlug en goedkoop fianco 
^ geleverd door het ^eheele rijk. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen ; 

V E JB S T S T O JF JPJB JW 
DOOK 

S .  V A N  V E L Z E N ,  
in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 

TWEEDE DRUK. 289 BLAI Z. f 1,00 
Deze beroemde bundel Feeststoffen 

kostte vroegei' f 1,75. De tweede druk, 
met zeer duidelijke letter, slechtsJ t ,00. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst vau postwissel f #,— 
wordt het fratlCO verzonden door 
den uitgever. 

T. SLAGTER te KOLLUM debiteert 
met succes : 

GERARD GALAMA. 

Ernst eu Humor. 
Christ. Voordrachten, 

Samenspraken en Zangstukjes 
op groene* koperen, ailvereii 
en gouden bruiloften. 

ËSO bladz. f f 

Bij ZALSMAN te KAMPKN is ver-

DE GELOOFSBELIJDENIS 
DKR 

ncderl. (iereforia. Kerk, 
TOEGELICHT DOOK 

W. 11. GISPEN. 
VIERDE DRUK. 

f  MO.  

Bij den uitgever G. F. CALIJEN-
BA< Q te Kijkerk is verscheren: 

K inderen huns tijds. 
HEM DOEK ZONDEK NAMEN EN 

JAARTALLEN 
door A. J. HOOGENBIRK. 

Tweede druk. 
Geïllustreei d ('oor H. .1. WOLTER. 
Prijs ingtn. ƒ 1,50; geb. ƒ 1,90 

Een veelbesproken boek, waarvan de 
aanzienlijke oplage in zeer korten tijd 
was uitverkocht. 

Over weinig boeken werd bij de ver
schijning zooveel en zóó verschillend 
geschreven en gesproken. 

Men leze dit boek, dat zeer zeker onder 
de boeken van beteekenis mag gerangschikt 
worden. 

B(j ZALSMAN te KAMPBN is ver
s c h e n e n :  

VIER- EN FEESTDAGEN 
ACHT LEERREDENEN 

DOOR 

J. J. Westerheek van Eerten B.Jz. 
Fred. te Kampen. 

PrïJ» f -,75. 

Bij den uitgever G. F. CALLEN-
BACH te Nijkerk is verschenen : 

Thomas Carlyle 
DOOR 

Dr. F. vau Gheel Gildemeester. 
Prijs ing. ƒ 1,50 ; geb. ƒ 1 1)0. 

Ieder kent den naam van Thomas 
Carlyle; menigéén ook niet veel meer. 
In bovengenoemd boek gaat de schrijver 
Carlyle's leven na, en tracht diens wer
ken te doen begrijpen door hen, die iets 
meer willen leeren kennen van dezen 
profeet der negentiende eeuw. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
s c h e n e n :  

fflkï AAK UWE BKLLWIS. 
Ken woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na het 
afleggen hunner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

w .  I I .  G L N P i ; r v .  
Prijs 25 Cent ; 10 Ex. a 22l/3 Ct. 

25 Èx. a 20 Ct ; 50 Ex. a 177a ft. 
100 Ex. a 15 ct. 

BESilM m AAMÜIGIM 
VOOR 1H.DKR 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

J. A. «ia.UI:»». 
Vierde druk. GO cent. 

Bij getallen tegen verminderden prijs. 

Wie durft mij vertrouwen t Die zal 
niet teleurgesteld uitkomen ! 

Ik moet kort ziju om advertentiegelden 
te besparen, anders zou ik gaarne, ja 
zeer gaarne, al de titels willen opnoemen. 
Want wat ik nu doe, is nog nooit ge
beurd eu zal ook nimmer weer kunnm 
gebeuren. Ik heb 100 pakketten gereed 
liggen van f 1,10, bevattende 1 jaarg. 
De Kindervriend met platen, verhalen, 
raadsels enz. prijs f 1,— en 30 Chr. 
Boekjes, o.a van: v. d. Hoorn, Mossel, 
Mullet, v. d. Maas, Anthonius, Alders-
hoff, Willems, Jonker, Magendans, Lui-
tingh, enz. enz. 

Ja, 30, zegge dertig boekjes van 8 
tot 24 bladz., alle beslist Christelijk. 
Wie dit pakket heeft ontvangen en niet 
naar genoegen is, kau hetzelve terug
zenden en men ontvangt het geld franco 
terug. 

Zend postwissel f 1.10, motto »VER
TROUW EN , aan T. SLA-QTSU 1G 
Kollum. Franco thuis. 

Vrye Universiteit. 
In dank ontvaDgen : 
Voor de Vereeniging: 
Aan Contributiën : 
Door Ds. W. Fokkeus te Sfadskacaal 

f 16 50 ; i-ooi' Ds. W B. Eenkema te Rijns-
burg t 6.50 ; door den heer H. Tb. Lijberse 
te Arnhem (restant) t 18 50 ; door Ds. B. 
B. v d. Hocrn te Domburg f 5.50 : door 
Dr. C. O. Schol Czn. te Haidenbeig f 30 50 ; 
van Ds B. van der VVerff te Grootegast f 1. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kork te Huizen (halve coll.) 
1 3.13Vs! van idem te Watergraafsmeer 
f 5; van idem te Ooltgpnsplaat f4; vau 
idem te Sloteidijk f 3 37; van idem te 
Oveitoom (balve coll) 1 18 80; van idem 
te Wildervank f 20 25 ; van idem te Niewe-
Pekela f lu.78; van idem te Onstwedde 
f 6.12; van idem te Onstweddermussel 
f 2.25 ; van idem te Musselkanaal f 5.50 ; 
van idem te Emmei compascuum f 1.18 ; 
van idem te Weerdingermond t 2 78; van 
idem te Vallherniond t 2.40 ; van idem te 
Nieuwbuinen f 4.72 ; y! ln  idem te Stads
kanaal f 10.08 ; van idem te Haarlem B f 5. 

Aan schenkingen: 
Van T. S. te den Haag (een tiende pen

ning) f 6; van v. d P. een S. van een H. 
M. f 5; door Ds. J. H. Donner van E S. 
te Px tto.ia t 93; door den Raad der Gei ef. 
kerk, te Hillegom, gevonden in de collecte 
f 25 eu- f 5, samen f 30. 

S. J. S E E F A T, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen-



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) JNo. 16. 

DE BA § ZUIN 
Stemmen u i t  „De  Gere fo rmeerde  Kerken  in  Nederland." 

(Ten voordrele van «Ie Th«nio^i»che School te (tampen.) 

u •• i rvn, * -i 1 fiAA ^<*55. I :  4, Ié het tiaar uüeben tnel öe tijb/ bat gil taoont 
•Jon n : 1«, -TBuast be oa^uiii! V TIJ Uiig JO Aptll 1900. IU uUlt ' getueïföc {juinen, En sal bit ï>ili# taaist 3tjn ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
f 1.50. Yoor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ1.75. Abonnementen buiten liet Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' s  ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C .  P H .  Z A L S I Y I A N ,  

K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. 
Binnenlaudsche Ruilbladen, In lezend en Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. 

O f f i c i e e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
PLAATSELIJKE KERKEN. 

CULEMBORG 1 April 1900. Heden in den avonddienst ver
bond zich onze beroepen Herder en Leeraar Ds D Koffijberg 
aan de gemeente naar aanleiding van Richt 0 : 14, na des 
morgens door den Consulent Ds Loman van IGeldermalsen in 
zijn dienstwerk te zijn ingeleid met de woorden van 1 Thess 
^ : 13. Beide malen was ons kerkgebouw overvol. Stelle 
de Heere ZEw. voor onze gemeente tot een rijken zegen. 

Nawens den Kerkeraad 
JOHS v. D BKRG, Scriba. 

OVegens omstandigheden eerst heden geplaatst) 

POORTVLIET, 8 April 1900. Hedenmorgen na de gods-
dienstoeiening maakte onze geachte Herder en L.eéraar Ds. L. 
Spoel de gemeente bekend, Voor de roeping van de gemeente 
te Oosterland te hebben bedankt. Dat de Koning zijner kerk 
zijnen dienstknecht onder ons wil laten 0111 te arbeiden, en 
ZEeiw. den zegen des Heeren verder in een ruime mate moge 
genieten, is onze hartewensch. 

Namens den A erkeraad, 
\V. v. I). BI RGE, Scriba 

GARIJP, 8 April 1900. Heden namiddag na de bedieniug 
des Woords, maakte onze geachte Herder en Leeraar Ds. J. 
Wisse aan de gemeente bekend, de beroeping van Schettens c. 
a te hebben ontvangen. Geve de Heere ZEerw. eene Hem wel
gevallige keuze te doen, mocht het zijn ten gunste onzer kerk. 

Namens den Kerkeraad. 
T. v. D. "WAL SR , Scriba. 

GIESENDAM, 10 April 1900. De kerkeraad der Geref. 
kerk B geelt door dezen bericht, dat het adres niet meer is 

van Wijngaarden, maar nu 
1) HOEFLAAK, Scriba. 

BAREND RECHT, 11 April 1900. Onze geliefde Leei aar 
8- . D. van de Munnik nam laatstleden Zondagavond al-

scheid van de gemeente, naar Joh. 19 : '60a. JNa iu eene korte 
vooi afspraak een terugblik geworpen te hebben op den arbeid 
van ZEerw. en met erkentelijkheid herdacht te hebben den zegen 
des Heeren, onder dien arbeid in dit deel van den wijngaard 
des Heeren genoten, ontwikkelde ZEerw. den troost voor de 
gemeente gelegen in het volbrachte werk Gods, door Hem, die 
als de Knecht des Heeren ook in die laatste stonden niet zijne, 
maar des Vaders eere zocht, als Hij niet uitriep : lk heb hei 
volbracht; maar: Het is volbracht" JSa de outwikkeling van 
dezen troostgrond voor de gemeente eindigde ZEerw. met toe
spraken tot den kerkeraad, de onderwijzers van de Christelijke 
scholen en zijn ambtsbroeder Slees wijk Visser van de genabuurde 
kerk van Rijsoord. Hierna sprak Ds Sleeswijk'Visser een woord 
van warmen dank voor al de blijken van broederlijke lielde 
van ZEerw genoten, met groote waardeering gedenkende den 
krachtigen mede arbeid van ZEerw ter Classicale vergaderingen, 
hem toebiddende, ook in de gemeente en Clusae te 1.eeuwarden 
*n 's Heeren gunst zegenrijk te mogen werkzaam zijn tot den 
opbouw vau Gods Koninkrijk, met zegen ook voor eigen hart 
en van de zijnen. Waarna de gemeente, daartoe verzocht, het wel
bekende dtch veelbeteekenende 3de vers van Ps 134 ZEerw. 
biddend toezong. 

Namens den Kerkeraad, 
P. JISKOOT, Scriba. 

VEENWOUDSTERWAL, 11 April 1900 De alhier beroepen 
Candidaat, de heer A. Terpstra, heeft onze roeping aangenomen 

Namens den Kerkeraad, 
A. W. DE JAGER, Scriba 

MARRXJM, 13 April 1900. Hedenavond bij hit begin der 
godsdienstoefening werden we verblijd, daar we uit den mond 
van onzen ale;emeenen geachten Leeraar mochten vernemen, 
dat ZEerw. met volle vrijmoedigheid had bedankt voor de 
roeping der Geref. kerk te Hommerts-Jutrijp. Stelle de Heere 
het werk van zijn dienaar verder ten rijken zegen voor de 
gemeente. Hij geve, kon het zijn, spoedig de roepende kerk 
den man zijns raads. 

Name/ts den Kerkeraad, 
T. Bot MA, Scriba. 

's-GRAVENHAGE A, ]3 April 1900. De Gereformeerde 
gemeente van den Overtoom te Amsterdam heeft een beroep 
uitgebracht op onzen beminden Leeraar Ds. J. van der Linden 
De wensch der geheele gemeen ie alhier en van velen buiten 
^aar is ongetwijfeld, dat ZEerw. spoedig voor deze roeping 
m°ge bedanken en hij zijn gezegenden arbeid in ons midden 
moge voortzetten. Zij het alzoo naar des Heeren wil 1 

Namens den Kerkeraad, 
J. VAN GOLVERDINGE, Scriba. 

MEDE, 13 April 1900. Mochten wij den 29sten October 
van het vorige jaar ons nieuwe kerkgebouw in gebruik nemen, 
terwijl onze vroegere Consulent Dr. H. Franssen het eerst 
aldaar voor de gemeente optrad in de bediening des W'oords, 
heden werd onder leiding van onzen tegenwoordigen Consulent, 
Ds. J. Visser van Geesteren, met aJgemeene stemmen tot Herder 
en Leeraar onzer kerk verkozen Ds. B B. vai den Hoorn van 
Domburg. Het is de wensch en bede van kerkeraad en ge
meente, dat ZEerw. spoedig een Keuze moge doen, den Heere 
tot eer, der gemeente tot blijdschap,. 

Namens den Kerkeraad, 
H. J. TEN RAE,,Scriba. 

HIJKEN, 16 April 1900. Gisteren na de morgen-godsdienst
oefening maakte onze geachte Herder en Leeraar J. C. van 
Mantgem tot onze blijdschap aan de gemeente bekend, dat hij 
voor de roeping naar 's-Gravemoer had bedankt. Zegene de 
Heere verder zijnen dienstknecht te dezer plaatse. 

Namens den Kerkeraad, 
J. TIMMERMAN PZ., Scriba. 

NIEUW-DORDRECHT, 16 April 1900. Heden werd, onder 
leiding van onzen geachten doch eerlang veitrekkenden l eeraar 
Ds. L. Bos alhier, met bijna algemeene stemmen tot Herder 
en Leeraar beroepen, Ds. L. Duin te Uelzen (Graafschap Bent-
heim.) De wenich en bede van kerkeraad en gemeente is, dat 

ZEerw. deze roeping met volle vrijmoedigheid moge kunnen 
opvolgen. 

Namens den Kerkeraad, 
H T. HOCM, Scriba. 

NAALDWIJK, 17 April 1900. In de voormiddag-gods
dienstoefening van 15 April j. 1. werd de Geref kerk van 
Naaldwijk verblijd door de mededeeling, dat haar algemeen 
geliefde en. beminde Leeraar Ds. K Troost vrijmoedigheid had 
gevonden, om voor de op hem uitgebrachte roepiug naar de 
Geref kerk van Sneek B te bfedanken. Opnieuw verbond 
onze Leeraar zich aan zijne gemeente, hopende verder bij ons 
tot heil der kerk en bovenal ter eere Gods werkzaam te zijn. 
Stelle de Heere ZRerw nog vele jaren voor ons ten zegen 
is de wensch van kerkeraad en gemeente 

Namens den Kerkeraad 
K. KUIJVENHOVEN AZN , Scriba. 

DOMBURG, 17 April 1900. Zondagmorgen na de gods
dienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. B. B. van den 
Hoorn, de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen 
van de Geref. kerk te Neede. 

Namens den Kerkeraad, 
S. LOUWKRSE, Scriba. 

CLA.S3EN. 
Classis Stadskanaal. 

I)e Cl Stadskanaal vergadert 9 Mei e.k. Storting 
voor Eni. pred. verzorging; kas Hulpbeh. kerken 
en Theol. School. 

W. FOKKENS, Cl. corr. 

Classis Assen. 
Classicale Vergadering te Assen den 15 Mei 1900. 
Punten voor het Agendum vóór 1 Mei aan 

den Correspondent, 
H. DIJKSTRA. 

Smilde, 17 April 1900. 

Classis Gouda. 
Vergadering van de Geref. kerken der Classic 

Gouda op 1 Mei 1900 v. m. 9 ure in de Noorderkerk 
te Gouda. 

Op de Agenda komen behalve gewone zaken onder 
de ingekomen stukken voor: — Kerk van Oudewater: 

a. De Classis vrage aan de Prov. Synode van 
Z.-Holland, wat de Synode meent vau kracht te zijn 
bij aanvrage om hulp ot Art. 176 al, 1. Acta '93 
of Art. 77, no. 2 Acta '96. 

li. De Classis vrage om opheldering over het 
ontbreken van rekening en verantwoordiu.; der gelden 
voor de Zending in de Acta vau 1899. 

c. De Classis verzoeke de Prov. Sya., of er door 
de kerken van Z.-Holland iets meer gedaan kan 
worden voor de Zending. 

Kerk van Haastrecht : Is een kerk die verplich
tingen heeft ten opzichte vau een Emeritus pred. 
of pred. Wed., niet geroepen in de eerste plaats hare 
verplichtingen in dezen na te komen? 

Namens de roepende kerk van Lekkerkerk, 
M. LITTOOIJ, Consulent. 
W. G. EGER. 

CJLAS3EN. 
VERGADERINGEN. 

Cl. Heerenveen, 15 Novr. '99.— Een schrijven is 
ingekomen van Dr. H. Franssen, penningmeester der 
Theol. School. De Classis verzoekt de kerkeradeu 
iti hun eerste vergaderingen plaatselijke agenten te 
benoemen en voorts den arbeid voor de Theol. School 
in hun gemeenten met kracht aan te vatten. 

Wordt voorgelezen een missive van de Classis 
Dokkum, inhoudende het voorstel om met haar steun 
ie bieden aan de Classes Sneek, Bolsward en Fra-
neker, met het oog op de uitzending van den mis-
sionairen dienaar d. W. Dit voorstel vindt warme sym
pathie, en de vergadering besluit een drietal depu-
taten te benoemen. 

Een voorstel van een der broeders: /,de Classis 
Heerenveen doe bericht aan de deputaten voor cor
respondentie met Buitenlandsche kerken, dat zij in
stemt met het voorstel, door Groningen A gedaan 
inzake den Transvaalschen oorlog" — wordt met accla
matie aangenomen. — E. J. KOPPE, Scriba. 

Cl. Haarlem, 12 Dec. '99.—- Behalve de gewone 
bezigheden en het rapport-Kerkvisitatie, wordt de 
kerk van Zaandam A aangewezen als corresp. 
voor de Theol. School; worden DD. Breukelaar en 
Feringa en Ouderl. Baas en Colijn aangewezen tot 
nadere grensregeling tusschen Beverwijk en Velzen ; 
wordt een protest tegen een kerkeraad behandeld; en 
een praeparatoir examen inzake Art. VIII K. O. 
geweigerd. — J. H. FERINGA, Scriba. 

Cl. Amsterdam., 13 Dec. '99.— Komt ter tafel 
een vraag, waarom de korte predikatie naar Art. 41 
K. O. niet in de Classe gehouden wordt. Uitgesteld 
tot de volgende vergadering, terwijl inmiddels Prof. 
Rutgers en Ds. Tom zullen verzocht worden om een 
historische toelichting aangaande 't ontstaan eu de 

wijze van uitvoering dezer bepaling. Wegens de 
behoefte der Emeriti-kas der Classe wordt een vierde 
collecte aanbevolen. De Classse g^eft haar goedkeu
ring aan het besluit der kerk van Amsterdam om 
een missionair dienaar te zenden naar het Vorsten
land Jogjakarta, hoofdplaats Jogja; alle kerken zeggen 
haar Pinkstercollecten voor dit doel toe. Tot depu
taten voor de medewerking met Amsterdam in deze 
zaak worden benoemd Ds. Sluyter, Ds. Gezelle Meer
burg en Ouderling Bakhuizen. Besloten wordt, dat 
in het Kerkblad steeds een kort bericht van de han
delingen der Classe zal wolden geplaatst. 

A. II. GEZELLE MEERBURG, Scriba. 
CL Tiet, 10 Jan. 1900 te Zalt-Bommel.—'Br. 

Joh. v. d. Berg verzoekt het nazien van de rekenin
gen betreffende de Bijbelcolportage in de Boven- en 
Beneden-Betuwe ; de broeders llulsteyn en Slecht, 
daarvoor door .den praeses aangewezen, rapporteeren 
al spoedig, dat alles in orde is. 

Een voorstel van de kerk van Aalst, om den Clas
sicalen omslag te regelen naar de fiuanciëele draag
kracht der kerken zal D. V. op de volgende verga
dering behandeld werden. 

Zalt-Bommel vraagt, en verkrijgt eene aanbeveling 
tot het houden eener collecte hij de meer gegoeden 
in de Classis Tiel en daarbuiten voor den bouw 
eener nieuwe kerk. 

Znilicliem zal stappen doen om te komen tot het 
beroepen van eeii eigen dienaar des Woords. 

Ds. R. Loman wordt als corr der Classis aange
wezen. — R. LOMAN, Scriba. 

Cl. Winschoten.— De Classis Winschoten heeft 
in hare vergadering van 11 Januari j 1. besloten : 

a. een schrijven te richten aan de Classis Dordrecht, 
waarin zij hare afkeuring uitspreekt over het feit, dat 
genoemde Classis de mededeeling inzake de losmaking 
vau een dienaar des Woords in open couvert ter 
keniiisse der kerken bracht en van dit besluit mede
deeling te doen in het Kerkblad; 

b. hartelijke instemming te betuigen met het 
voorstel van deputaten voor de Zending op Soemba 
om dit arbeidsveld te doen overnemen door de ker
ken in de drie noordelijke Provinciën. Tot deputaat 
ad hoe wordt aangewezen Ds. F. G. Petersen met 
Ds. A. van der Veen als secundus. 

Ds. T. JONGBLOED AZ., Scriba. 
Cl. Woerden, 11 Jan. te Allen a d Rijn. — De 

commissie op de vorige vergadering benoemd om den 
financiëelen staat te Nieuwkoop te controleeren, brengt 
verslag uit. De vergadering besluit deze commissie 
te coiitiuueeren om de zaak ten einde te brengen. 
Door den quaestor' wordt rekening en verantwoording 
gedaan en alles wordt in orde bevonden. 

De collecien voor 't jaar 1900 worden aldus be
paald : Februari: Opleiding tot den dienst des Woords 
(Vrije Univ. en Theol. Sch .j Maart: Hulpbehoe
vende studenten. Mei: Buitenlandsche Zending. 
September: Opleiding tot den dienst des Woords 
(Vrije Univ. en Theol. Sch.) December: Collecte voor 
de Theol. School. — C. ZWAAN, Scriba. 

CL Dordreeht, 1 Febr. 1900 —- De Classicale ver
gadering j.1. te Dordrecht gehouden, heeft besloten 
het volgende ter kennis der dassen te brengen : 

De Classis Dordt betreurt het, dat in strijd met 
haar besluit, het stuk inzake Ridderkerk niet in 
gesloten enveloppe is verzonden. 

11. G. DE JONGE, Actuarim. 
Cl. Heerenveen, 7 Febr. 1900 te Heerenveen.— 

f De Classis kennis genomen hebbende van den iuhoud 
aer missive der Classis Dordrecht, heeft besloten 
hare afkeuring uit te spreken over de wijze van 
verzending derzelve, en dit besluit te publiceeren. 

J. SÏBRANDY, Scriba. 
CL Sneek, 7 Febr. 1900.— Ingekomen zijn : 

1. Een schrijven der Geref. kerk te Enschedé A ; 
2. Een mededeeling der Classis Dordrecht. Beide 
worden voor kennisgeving aangenomen. 3. Een 
uitnoodiging der Synodale kerk vau Leeuwarden om 
deputaten te benoemen naar de Buitengewone en 
Gewone Prov. Synode op 14 Febr. en 15 Mei, met 
bijlagen. 

Naar de Buitengewone Prov. Synode op 14 Febr. 
worden afgevaardigd als primi : DD. van den Brink 
en Veenliuizen, en de Ouderlingen P. Wind en J. 
Nooitgedacht ; als secundi : DD. van Kasteel en Groe-
newegen, en de Ouderlingen D. Molenaar en F. Blok. 

Naar de gewone Prov. Synode op 15 Mei wordei/ 
afgevaardigd als primi : DD. de Roos en van den 
Brink, en de Ouderlingen P. Wind en D. Molenaar; 
secundi DD. Eringa en de Walle, en de Ouderlingen 
F. Blok en J. Nooitgedacht. 

DD. van den Brink en de Walle worden- aange
wezen om op de volgende vergadering wijzigingen in 
het Huishoudelijk reglement voor te stellen, en de 
kerkvisitatoren om de viagen voor de Kerkvisitatie 
te herzien. — H. DE LANGE, Scriba. 

CL Gouda, 13 Febr. 1900. — Ingekomen is: 

Een schrijven van Mevr. de Wred. de Jager te Wad
dingsveen. In verband hiermede wordt de instructie 
van de kerk te Waddingsveen behandeld. Ds. Goed-
bloed, deputaat der Gen. kas naar Art. 13 D. K. O., 
geeft advies.— Een missive van deputaten der Ge
nerale kas naar Art. 13 D. K. O. — Een missive uit 

•de Classis Dordt. De vergadering neemt met leed
wezen er kennis van. 

Ds. Littooij rapporteert inzake reformatie der kerk 
te Ouderkerk a d IJsel. Twee broeders uit deze 
plaats, als gasten toegelaten, geven mededeelingen. 

lot deputaat ad Examina wordt benoemd Ds. 
Dalhuijsen, sec. Ds. Jonkers. 

Bij de rondvraag naar Art. 41 D. K. O. blijkt, dat de 
belangstelling der kerken in de Zending rijzende is. 
Als Zendingscommissie worden benoemd DD. F. A. 
v. d. Heyden en A. Voogel. 

J. F. JONKERS, h. t. Scriba. 
CL Deventer, 14 Febr. 1900. —~ De Classis in 

hare vergadering met diepe droefheid kennis geno
men hebbende van de mededeeling der Classis 
Dordrecht, spreekt haar leedwezen uit, dat zulk een 
bericht onder open couvert is verzonden. Zij zou de 
Classes^ in ons vaderland dringend willen verzoeken 
om bij het voorkomen in zulke gevallen, die God 
geuadiglijk verhoede, toch meer de discretie te willen 
in acht nemen en zoodanige mededeelingen in ge
sloten couvert te verzenden. 

A. BRUMMELKAMP, Scriba. 
Cl. Zierikzee, 14 Febr. "1900. — Twee kerken zijn 

zonder kennisgeving afwezig, een afkeurend schrijven 
zal tot haar worden gezonden. 

W egens het niet tegenwoordig zijn van den scriba 
der vorige vergadering, kunnen de notulen niet wor
den voorgelezen. 

Een verzoek van de kerk van Nieuwerkerk om 
circulaires te mogen zenden tot inzameling van gelden 
tot den bouw eener kerk wordt ingewilligd. 

Een ingekomen schrijven van de Classis Dordrecht 
wordt voor kennisgeving aangenomen. 

O. J. GEERLING, 'Scriba. 
(Uit Het Kerkblad, nr. 1, 1900.) 

PROVINCIËN. 
Particuliere öynode van de Gerei. 

K erken in de Prov. Utrecht. 
De Geret. kerk te Amersfoort A en B, als daartoe 

aangewezen, maakt bij dezen bekend, dat de Particu
liere Synode van de Geref. kerken in de Prov. Utrecht 
D. V. zal gehouden worden te Utrecht in de Ooster-
kerk, op Woensdag 6 Juni e. k., voorm. 9 i/3 ure. 

Punten voor het Agendum worden ingewacht uiterlijk 
23 Mei aan het adres van den eersten ondergetee-
kende. 

Namens de Gereformeerde kerk 
van Amersfoort A en B. 

A. M DONNER, v. d. m. 
H. TEERINK, T?. d. m. 

Amersfoort, 11 April 1900. 

Prov. Syn. van Noord-Holland. 
De Classes van de Gereformeerde kerken in de 

Provincie N.-Holland worden bij dezen uitgenoodigd, 
de punten voor het Agendum en de namen en woon
plaatsen der Afgevaardigden voor de Prov. Syn. van 
N.-Holland, welke gehouden zal worden, D. V. Woens
dag 27 Juni 1900 te Hoorn, voor of op 22 Mei te 
willen opgeven aan den eerstondergeteekende. 

Namens den saamroependen Kerkeraad 
te Hoorn, 

F. ZANTINGE, Praeses. 
D. S. REEK, Scriba. 

Hoorn, 12 April 1900. 

ONTVANGSTEN. 
V oor liet lJrov. Ger. W«esliuis 

te Muldeliiarui^. 
In dank ontvangen van de gemeente te: 

Noorden f 1,93 Den Haag A f 50,— 
Lekkerland - 6,— Alfen a d Kijn - 15,12 
Zuidland - 5,20 Xwammerdam - 9,45 
Leerdam B - 2,79 Hillegom - 9,43 
A speien • 1,— Heersjansdam - 4,83 
Wonbrugge - 1,975 Leerdam A - 5,— 
Oudshoorn - 4,35 Sassenheim - 9,22 

Verleden week verschatte de heer K. alhier den weezen een 
aangenamen avond op den verjaardag van zijn zoontje, en deze 
week deed het de heer G. te Soimnelsdijk bij gelegenheid van 
zijn gouden huwelijksfeest. Wij betuigeu ook aan deze 
weezenvrienden ouzen hartelijken dauk. 

De Directeur vlh Weeshuis, 
H. SCHOONEJONGEN Jacobz. 

V <>•>•- «L<» 'L'lieitlotfisiclie Ï»«IHM>1 
Epe f 3.37, Gameren f 6.— Door l)s. Dremh te Zuidlaren 

gevonden „dankoffer" in 't kerkzakje f 10. 
De Penningmeester 

Zwolle, 14 April 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. iiii. II. FKANSSEM. 



KENNIS EN LEVEN. 
XI. 

Het innig verband van kennis en 
leven vindt in het Evangelie van 
Johannes wel zijne scherpste uit
drukking en zijne diepste verklaring. 
Maar het komt toch volstrekt niet 
alleen in dat Evangelie ter sprake ; 
veeleer ligt het aan heel de leer der 
Schrift over God en mensch ten 
grondslag, en wordt het telkens van 
eene verschillende zijde in het oog 
gevat en op eene andere wijze in 
het licht gesteld. In den breede is 
dit hier niet aan te toonen of te ont
wikkelen. Slechts op enkele bijzonder
heden moge de aandacht gevestigd 
worden, om de hoofdgedachte, die 
het Evangelie van Johannes ons deed 
kennen, te verduidelijken en te ver
sterken. 

Allereerst komt de schepping des 
menschen in aanmerking, waarbij 
God geheel anders te werk ging en 
een gansch ander wezen in het aan
zijn riep dan bij die van engel en 
dier. Van de wijze, waarop de 
engelen geschapen werden, is ons 
wel niets bekend. Maar wij weten 
toch, dat zij onstoffelijke, onlichame
lijke wezens zijn, geen zielen maar 
geesten, soortelijk onderscheiden van 
dier en van mensch. 

Niet de engel maar wel de mensch 
is naar Gods beeld en gelijkenis ge
schapen. De engel moge de sterkere 
en de machtigere geest zijn, de 
mensch is de rijkere geest. Door de 
menigvuldige verhoudingen, waarin 
hij tot aardsche en hemelsche schep
ping, tot stoffelijke en geestelijke 
wereld, tot gezin en maatschappij, 
tot staat en kerk geplaatst is, is 
ieder mensch eene werqld in het 
klein en is hij een leven deelachtig, 
dat diep is als de zee en hoog als 
de hemelen en breed als de aarde. 

En ook van de beneden hem 
staande, lagere schepselen is de 
mensch soortelijk en wezenlijk on
derscheiden. De planten en dieren 
ontstaan op Gods machtwoord uit de 
aarde en worden door deze zelve, 
ofschoon niet uit zichzelve voortge
bracht. De Geest Gods, die zweefde 
over de wateren en alles met zijne 
Goddelijke kracht doordringt, bracht 
ze door zijne bevruchtende werking 
uit den moederschoot der aarde te 
voorschijn. Daarom is het leven, dat 
zij deelachtig zijn, aan de stofwisse
ling zoo gebonden, dat het geen be
staan en geen bestand heeft in zich 
zelf. En ook gaat het niet boven 
de aarde uit; zelfs in zijne hoogste 
ontwikkeling is het een droomend 
leven, een wandelen in den nacht., 
zonder diepte van inhoud, zonder 
innerlijkheid van bestaan. 

Maar anders is het bij den mensch. 
Als hij geschapen zal worden, gaat 
een bijzondere raadslag Gods, eene 
raadpleging met ziclizelven vooraf. 
En zijne schepping bestaat daarin, 
dat zijn lichaam wel genomen wordt 
uit het stof der aarde, maar dat hem 
toch door God zelvèn een adem des 
levens wordt ingeblazen van boven, 
en hij op deze wijze en in dezen weg 
wordt tot eene levende ziel. 

De mensch is daarom eenerzijds 
evenals plant en dier een bezield 
zinnelijk wezen; hij is geen geest, 
gelijk de engelen, maar eene ziel. 
Het zinnelijk, lichamelijk leven be
hoort tot zijne natuur. Zonder lichaam 
mag hij eigenlijk niet bestaan. Als 
door de zonde de scheiding van ziel 
en lichaam intreedt en de ziel dus 
bij ieder mensch ook een afgezonderd 

' bestaan kan leiden, dan is dat een 
abnormale, een tijdelijke toestand. 
In de opstanding wordt de band, die 
door het geweld des doods, losge
maakt maar nooit volstrekt verbroken 
werd, weer aangeknoopt en onver
brekelijk vastgelegd. De mensch is 
uit de aarde en behoort bij de aarde. 

Maar toch is hij van de dieren 
daardoor onderscheiden, dat hem een 
eigen, zelfstandige adem des levens 
ingeblazen en geschonken werd. Het 
innerlijke van zijn wezen is geest. 
Het dier moge opgaan in zijne ver
schijning ; bij den mensch kan er 
gesproken worden van een inwen-
digen, verborgen mensch. Zijn leven, 

schoon verbonden met de stof en 
daarom een psychisch karakter dra
gende, komt toch op uit de diepte 
van eene geestelijke zelfstandigheid 
en een zelfstandigen geest, die daarom 
ook desnoods buiten en zonder het 
lichaam zijn leven voortzetten kan. 
De dieren hebben geen eigen geest, 
maar van den mensch getuigt Paulus, 
dat de geest in hem weet, wat des 
menschen is. 

Van het leven der lagere schep
selen is het leven des menschen 
daarom onderscheiden zoowel in 
diepte als in hoogte. Als de Schrift 
ons op de diepte van dat leven 
wijzen wil, spreekt zij van het hart 
van den mensch. Dat hart toch is 
de bron van het leven, van alle 
leven in den mensch, van aandoe
ningen en hartstochten, van begeerte 
en wil, zelfs van denken en kennen: 
gedachten en overleggingen komen 
op uit het hart en het denken heet 
een spreken in het hart. Uit het 
hart zijn bij den mensch al de uit
gangen des levens. De geest is het 
zelfstandige beginsel des levens in 
den mensch; maar dat leven is 
zoo vol en zoo rijk, dat het als het 
ware door den geest uit de diepten 
van het hart wordt te voorschijn 
gebracht. 

Als daarentegen de Schrift ons 
wijzen wil op de hoogte, waartoe het 
leven des menschen zich verheft, 
dan spreekt zij van zijn verstanden 
rede (nous). Omdat de menschelijke 
ziel in haar wezen geest is, gaat zij 
hoog boven het leven der waarneming 
uit, dat ook aan de dieren eigen is. 
Het verstand is het vermogen en de 
zetel van het zelfbewustzijn, van 
denken en kennen, van onderzoeken 
en beproeven, van overleggen en 
willen. Door dat verstand kent de 
mensch niet alleen de zienlijke dingen, 
maar dringt hij ook tot de onzienlijke 
door. Daardoor verstaat hij de eeuwige 
kracht en Goddelijkheid, welke van 
God in de werken zijner handen open
baar wordt. Daardoor heeft hij een be
sef van de wet Gods, die in zijn hart 
geschreven staat. Daardoor beproeft 
en onderzoekt hij, welke de wil Gods 
zij. Door verstand en rede is de 
mensch burger van eene hoogere, 
dan de zienlijke, wereld en heft hij 
zich op tot het rijk der eeuwige en 
onvergankelijke goederen. 

En deze beide nu, verstand en hart, 
staan in de Schrift steeds in het aller
nauwste verband. Zij zijn twee zijden 
van den éénen geest, die in den 
mensch woont; twee openbaringen 
of uitingen van het ééne leven, dat 
hem geschonken is. Het hart duidt 
den bodem aan, waarin dat leven 
wortelt en waaruit het opkomt; het 
verstand toont ons den bloesem en 
de vrucht, welke dat leven in zijn 
hoogste ontwikkeling draagt. Het 
hart is de wortel, het verstand is 
de kroon van den boom des levens. 
Het leven van den mensch schiet 
nederwaarts wortelen in het hart en 
draagt opwaarts vruchten in het ver
stand. 

BAVINCK. 

DE TWEEDE DOOPVRAAG. 
Volgens vele duidelijke uitspraken van 

het Nieuwe Testament is de doop alleen 
voor geloovigen ingesteld en behoort er 
dus aan zijne bediening eene belijdenis 
vooraf te gaan. 

Deze belijdenis was eerst zeer kort. 
De Kamerling zeide alleen : ik geloof, 
dat Jezus Christus de Zone Gods is; en 
werd op deze eenvoudige maar toch heel 
de Christelijke waarheid in zich bevat
tende belijdenis door Philippus gedoopt. 

In de tweede eeuw werd deze korte 
belijdenis, welke voor den doop vereischt 
werd, in aansluiting aan de doopsfor-
mule, Matth. 28 : 19, tot de Twaalf 
artikelen uitgebreid. 

Bijna alle doopsformulieren, ook in de 
Protestantsche kerken, hebben de herin
nering aan deze belijdenis der Twaalf 
artikelen als grondslag voor den doop 
bewaard. 

Ook ons doopsformulier vraagt in de 
tweede plaats aan de ouders: of gij de 
leer, die in het Oude en Nieuwe Testa
ment en in de artikelen des Christelijken 
geloofs begrepen is en in de Christelijke 
kerk alhier geleerd wordt, niet bekent, 
de waarachtige en volkomene leer der 
zaligheid te wezen? 

De doop lijft in, niet maar in eene 
bijzondere afdeeling der Christelijke kerk, 

doch in de ééne, heilige, algemeene, 
Christelijke kerk, die op het fundament 
van apostelen en profeten is gebouwd 
en in het Apostolisch Symbool haar alge
meen formulier van eenigheid bezit. 

Maar toch ontbrak het niet aan pogin
gen, om deze Twaalf artikelen nader te 
bepalen. 

In het doopsformulier van Calvijn 
werd aan de ouders gevraagd : ISade-
inaal gij begeert, dat dit kind zal opge
nomen worden in de gemeenschap der 
Christelijke kerk, zoo belooft gij, wanneer 
het tot jaren van onderscheid zal ge
komen zijn, om het te onderwijzen in 
deze leer, die door Gods volk is aange
nomen en die hoofdzakelijk begrepen is 
in de algemeene belijdenis onzes Chris-
telijken geloofs? enz. 

En a Lasco liet bij den kinderdoop 
aan de ouders vragen : of' de kinderen, 
die gij aanbiedt, ook zijn het zaad van 
deze onze kerk, opdat zij door onzen 
dienst hier wettig gedoopt worden, en 
of gij erkent, dat onze leer, welke gij 
aangaande den doop en deszelfs verbor
genheden gehoord hebt, waarachtig zij ? 

Op dezelfde wijze kwam in de tweede 
vraag van ons doopsformulier de nadere 
bepaling door het woordeke alhier te 
staan : of gij de leer, die in het O. en 
N. T. en in de artikelen des Christelijken 
geloofs begrepen is en in de Christelijke 
kerk alhier geleerd wordt, niet bekent? 
enz. 

De Nationale Synode^ gehouden te 
Middelburg in 1581, gaf echter op een 
verzoek om inlichting, welke vraag men 
bij den doop gebruiken zal, ten antwoord, 
dat men de woorden in de tweede doop-
vraag : de leer, die hier geleerd wordt, 
gebruiken maar ook nalaten mocht. 

Zonder twijfel liet de Synode het ge
bruik dezer woorden vrij, deels om aan 
de ouders te gemoet te komen, die hun 
kinderen wel door een Gereformeerd 
predikant wilden laten doopen maar het 
niet geheel met de Gereformeerde leer 
eens waren ; deels ook zeker en misschien 
in nog sterker mate om te voorkomen, 
dat door de ouders en getuigen, die dik
werf zeer onwetend waren, een onbe
trouwbaar ja of een beslist neen of ook 
een weigerend antwoord werd gegeven. 
(Verg. Reitima en Van Veen, Acta der 
Prov. en Part. Synoden II 169). 

De Nationale Synode, gehouden te 
's-Gravenhage in 1586, heeft zich weer 
met deze tweede doopvraag bezig ge
houden. Maar er was van den tijd dei-
Remonstranten af tot den huidigen dag 
toe verschil over, waarin de bemoeienis 
van deze Synode in betrekking tot de 
tweede doopvraag had bestaan. 

De Gereformeêrden beweerden, dat de 
Synode te 's-Gravenhage de tweede doop
vraag onveranderd had gelaten, zoodat 
deze dus luidde, zooals zij nog in ons 
formulier voortkomt, met het woordeke 
alhier erin. 

Maar de Remonstranten zeiden, dat 
de Synode te 's-Gravenhage de tweede 
doopvraag bepaald gewijzigd en het 
woordeke alhier geschrapt had. 

De quaestie was moeilijk uit te maken, 
omdat de Handelingen der Synode er 
geheel over zwijgen. 

Maar nu komt de bekende kerkhisto
ricus Dr. van Langeraad in de Kerkelijke 
Courant van 7 April j.1. meedeelen, dat 
hij thans in het bezit is van eene 
Kerckenordeninge van de Haagsche 
Synode van 1586, welke eigenhandig 
door den praesfes en den scriba dier 
Synode geteekend is. 

Achter die Kerkenorde zijn ook opge
nomen de formulieren, gelijk zij door 
de Synode zijn vastgesteld. En daarin 
luidt de tweede doopvraag aldus: of 
ghij de leere des Ouden ende des Nieuwen 
Testaments, die in de articulen des 
christen gheloofs begrepen is ende dien-
volgende in de Christelijcke kereke geleert 
wordt, niet en bekent de waerachtighë 
ende volcommen leere der salicheyt te 
wesen ? 

Uit deze mededeeling van Dr. van 
Langeraad blijkt, dat de Haagsche Synode 
van 1586 de tweede doopvraag wèl 
gewijzigd heeft. Een feit, dat daardoor 
versterkt wordt, dat in de meeste uit
gaven der Kerkenordeningen na die 
Synode niet de oorspronkelijke maar de 
gewijzigde doopvraag is opgenomen. 

Op zichzelve is deze ontdekking al 
belangrijk. Maar zij krijgt nog te meer 
gewicht, wijl wij niet zeker weten, of 
de Dordsche Synode van 1618 de ge
wijzigde doopvraag behouden of haar 
oorspronkelijken tekst hersteld heeft. 

Trigland verhaalt wel, dat de Amster-
damsche predikanten de invoeging van 
het woordeke alhier of in deze kerk 
in de tweede doopvraag eendrachtelijk 
hebben goedgevonden, en voegt er dan 
bij, dat zulks ook daarna goedgevonden 
is door de'Nationale Synode te Dordrecht. 

Maar Triglands bericht aangaande de 
Haagsche Synode van 1586 is thans 
ook minder juist gebleken. Yoorts zegt 
hij wel, dat de Nationale Synode te 
Dordrecht de invoeging van het woor
deke alhier door de Amsterdam sche 
predikanten heeft goedgevonden, maar 
hij zegt niet, dat zij den oorspronkelijken 
tekst officieel weer hersteld heeft. 

De Acta der Dordsche Synode zwijgen 

dan ook van deze tekstverandering. 
De Friesche Synode van 1620, handelend 
over de tweede doopvraag, maakt met 
geen enkel woord van het besluit der 
Dordsche Synode gewag en behoudt de 
gewijzigde redactie van 15S6. En de 
Zuid-Hollandsche Synode van 1628 
schijnt ook van dit besluit niets te 
weten. 

Zoo verkeeren wij in elk geval ten 
aanzien van de officieele lezing van de 
tweede doopvraag nog in het onzekere. 

Voor de Commissie, door de Synode 
te Groningen ten vorigen jare benoemd, 
om den authentieken tekst van de For
mulieren van eenigheid en de Liturgie 
na te zien, wordt dit een belangrijk 
punt van onderzoek. 

SAMENWERKING. 
De stem, die de heeren Schaepman 

en Kolkman voor den leerplicht hebben 
uitgebracht, is ook voor de politieke 
samenwerking met Rome niet zonder 
beteekenis. 

Dr. Schaepman is de man, op wien 
vroeger onzerzijds de hope werd gebouwd, 
dat hij de Roomsche Christenen hier te 
lande naar het model van het Duitsche 
Gentrum tot eene zelfstandige, politieke 
partij zou organiseeren en uit het con
servatisme tot een principieel antirevo
lutionair standpunt zou overleiden. 

Die hope is thans verder dan ooit 
van hare vervulling verwijderd. De 
verhouding van Dr. Schaepman tot zijne 
geloofsgenooten is in de laatste jaren 
meer en meer gespannen geworden. 
Het vertrouwen, dat men aanvankelijk 
in hem stelde, werd geschokt; zijn in
vloed gebroken ; zijn leiding door steeds 
minderen erkend. 

Zijne stem, thans voor leerplicht uit
gebracht, is de laatste druppel, die den 
beker doet overloopen. 

In de Roomsche bladen wordt de eens 
gevierde „Doctor," de „dichter-staats-
man" duchtig onder handen genomen. 

Hij wordt thans beschouwd als de 
man, die aan honderdduizenden landge-
nouten het gevloekte slavenjuk van den 
leerplicht op den nek getast heeft; als 
in vele zaken de besliste vijand van de 
bijna algemeene opinies der Katholieke 
partij en in diezelfde zaken vriend van 
de liberale regeering. 

De leuze weerklinkt: weg met het 
Schaepmanianisme, wijl dit een hope-
looze nawas is van wijlen het beruchte 
en verderfelijke liberaal-Katholiqisme ,in 
Frankrijk, België, Nederland enz. 

Allerwaarschijnlijkst loopt de verdeeld
heid in de Roomsche partij op eene 
scheuring uit. De elementen voor eene 
conservatieve, eene liberale en eene 
democratische groep zijn duidelijk te 
onderkennen en scheiden zich hoe langer 
hoe verder vaneen. 

De vraag der politieke samenwerking 
neemt daardoor een veel ingewikkelder 
karakter aan. 

Met welke van de drie zullen wij 
samenwerken, als het eens tot zelf
standige formatie komt van de ver
schillende groepen in de Roomsche 
partij ? 

De algemeene stelling, dat geloovige 
Protestanten en geloovige Roomschen 
ééne lijn moeten trekken, moge op 
zichzelve en in het afgetrokkene juist 
zijn ; zij rekent niet met de practische 
zijde der samenwerking en is daarom 
ongenoegzaam. 

Eene samenwerking op lossen voet, 
zonder duidelijke afspraak, zonder vast 
akkoord, alleen maar op grond van 
algemeene Christelijke beginselen, loopt 
op eene fusie der partijen uit, die op 
den duur niets anders dan teleurstelling 
baart en bovendien ons zeiven nog ge
vaar doet loopen, om aan de zuiverheid 
onzer beginselen, althans in hunne toe
passing, ontrouw te worden. 

De historie der antirevolutionaire 
partij heeft dit zoo krachtig mogelijk 
bewezen, en de Standaard heeft tegen 
zulk eene samenwerking steeds haar 
stem verheven. 

Daarom behooren wij eerst onder 
elkander vast te stellen, in welke rich
ting de zaken des lands naar onze over
tuiging geleid moeten worden. 

Daarna kan de vraag naar samen
werking aan de orde komen, niet alleen 
met de Roomsche, maar ook met de 
andere Christelijk-historische partijen in 
ons vaderland. Want deze staan waarlijk 
niet verder van ons af dan de Roomsche 
partij, die, blijkens haar strijd tegen 
Dr. Schaepman, van geenerlei hervor
ming wil weten, en de oude conservatieve 
paden bewandelen blijft. 

^0» 

DE UNIE. 

De vergadering der Unie is op laatst
leden Dinsdag naar wensch afgeloopen. 

Wel werd geen volkomen overeen
stemming verkregen, maar er was toch 
wederzijdsche waardeering en toena
dering. 

Er is thans beslist, dat het propor-
tioneele schoolgeld, zoo mogelijk door 
Commissiën, die met het beheer der 
scholen belast zijn, zal worden geheven 
en geïnd. 

Voorts, dat de Rijksbijdrage in de 
kas dierzelfde Schoolcommissies zal wor
den gestort. 

En eindelijk, dat het streven zal zijn, 
om heel de tegenstelling van openbare 
en bijzondere scholen te doen verdwijnen, 
door ze alle zonder onderscheid van de 
gemeentebesturen los te maken en ze 
te stellen onder Commissiën, wier leden 
door de ouders der schoolgaande kin
deren worden benoemd. 

Over het eerste punt kan er nu njg 
ampel worden geredeneerd. 

De vraag is deze, of de waarlijk vrije 
school ook insluit, dat de ouders zeiven, 
zooveel mogelijk, het schoolgeld zullen 
betalen. 

Sommigen meenen, dat dit niet noodig 
is. Anderen Oordeelen, dat men, dit 
loslatende, gevaar loopt, om ook de 
vrije schcol te verliezen. 

Een belangrijk punt, dat in broeder
lijken zin nog nader dient besproken te 
worden. 

BAVINCK. 

TOÏ HLIJinsCüll1 

,,Verblijdt 11 iu (len Heere ten allen tijde; 
wederom zeg ik : verblijdt u." 

F ILIPP. 4 : 4 .  
Satan is de vijand onzer ziel. Leuge

naar en moordenaar van den beginne. 
Hij gunt ons de zaligheid in Christus 
niet, en laat niets onbeproefd, om het 
Christendom verdacht te maken. Hij 
verbreidt de leugen, dat een Christen 
niet blijde zijn kan; dat vroomheid 
treurig maakt; dat de geloovigen droef
geestig zijn. Duizenden bij duizenden 
houdt hij door dezen laster in zijne 
strikken gevangen. Toch is juist het 
tegendeel waar. Wie buiten Christus 
staat, kan niet van ware blijdschap 
spreken. Slechts wie God vreest, kan 
dit. Och, of hij steeds zóó vergenoegd 
ware, dat hem de blijdschap op het 
gelaat te lezen stond. Dat dit niet zoo 
is, zegt ons de vermaning, die Paulus 
tot de gemeente te Filippi bracht. 

Zij had er behoefte aan. De Filip-
pensen waren evenals alle menschen 
van nature «verdoemelijk voor God" ; 
»kinderen des toorns". Maar aan hun 
toestand ontdekt, van zonde overtuigd, 
voor Gods aangezicht verootmoedigd, 
en naar zijn gemeenschap bedroefd, 
hadden zij door den dienst van Paulus 
het evangelie der genade leeren kennen, 
en het mogen verstaan, dat God de 
goddeloozen rechtvaardigt, en er bij 
Hem veel verlossing is. 

Zij leerden te gelooven in den Naam 
van den Heere Jezus. Zij hadden het 
korter of langer iu de wereld, in de 
wereldsche begeerlijkheden, in de ver
maken dezer wereld gezocht, maar 
oogstten niets dan teleurstelling in. 
Toen een gevoel van hooger behoefte 
in hen ontwaakte, kon ook uitwendige 
godsdienst hen niet bevredigen. Zij 
moesten den Heere hebben. Zij leerden 
het woord verstaan: »wat baat het een 
mensch, zoo hij de geheele wereld won, 
en leed schade aan zijne ziel." Zij 
leerden inzien, dat de Heere alleen al-
genoegzaam is, om hunne tallooze be
hoeften te vervullen ; dat Hij, als de 
Almachtige, hen redden en bewaren 
kan; dat Hij, als de genadige, hunne 
zonden om Christus' wil wil vergeven. 
Toch gaven zij menigmaal aau moed-
benemende gedachten zich over. Daarom 
vermaant Paulus hen, ja beveelt hij 
hun van Christus' wege : »verblijdt u 
in den Heere ten allen tijde; ivederom 
zeg ik : verblijdt u." Hij wil dus, dat 
zij zich verblijden zullen, niet slechts 
nu en dan, met slechts in dagen van 
voorspoed, niet slechts als de zon der 
genade buitengewoon heerlijk in hunne 
harten schijnt, maar overal en ten allen 
tijde, onder alle omstandigheden. Het 
is, alsof hij zegt, hoe het u ook ga, de 
grondtoon uws harten moet blijdschap 
wezen. Maar hij wijst den aard dier 
blijdschap aan : «verblijdt u," zegt hij, 
»in den Heere." Er is eene wereldsche 
blijdschap, 't Is die over het vermeer
deren onzer aardsche goederen, waarbij 
God wordt vergeten; of over het be
gunstigd en geëerd worden door het 
schepsel. David gewaagt er van, als 
hij God dankt, dat deze over hem het 
licht van ziju aanschyn heeft verheven: 
«Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven 
meer dan ter tijd als hun koorn en most 
vermenigvuldigd zijn." De wereldsche 
blijdschap is van beneden; de geestelijke 
is van boven. Het begin der wereldsche 
blijdschap is in de wereld, en haar 
einde is in de wereld. Maar gelijk de 
Heere de oorsprong der geestelijke blijd
schap is, zoo is Hij ook haar einde. 
Daarom wordt zij elders genoemd eene 
verlustiging in den Heere. Deze blijd
schap heeft de apostel op het oog, als 
hij vermaant: «verblijdt u in den 
Heere." Hij wil zeggen : beschouw in 
levendig geloof den Heere Jezus, dien 
ik u heb mogen prediken, dan zullen 
de wolken van treurigheid breken en 
vluchten, want Hij is de bron van licht 
en leven, van vreugde en zaligheid. 
Verblijdt u in Hem, die door zijne ver
schijning in het vleesch en door zijne 
zelf-overgave tot in den dood, een 



schuld betaald en eene Gode welbeha-
gelijke gerechtigheid verworven heeft; 
in Hem, die u van God geworden is 
tot wijsheid, rechtvaardigheid, heilig
making en volkomene verlossing; iu 
Hem, die door wederbarende en be-
keerende genade een onderscheid heeft 
gewrocht tusschen u en de wereld, zoo
dat gij zeggen moogt: »ik ben niet die 
ik behoor te zijn, niet dien ik wensch 

zÜn, niet die ik eenmaal zijn zal, 
Nochtans ben ik blij dat ik ben, die ik 
ben en niet meer, die ik was;" in Hem, 

u zoo dikwerf, nadat Hij u deed 
overgaan uit den dood der zonde tot 
het leven der genade, de treffendste 
Wijken van zijne liefde schonk ; wiens 
^eerlijke beloften u ten goede in den 
ruimsten Overvloed zijn neêrgelegd in 
zï)n onbedriegelijk Woord; in Hem, die 
eenmaal u plaats zal geven in de heer
lijkheid. 

Maar weet dan Paulus niet, dat er 
voor den Christen zoo vele redenen zijn 
°m bedroefd te zijn ? Heeft niet de 
prediker der oudheid gezegd: »er is 
een tijd om te weenen ? ' Lezen wij 
niet des Heeren woord: »zij zullen 
komen met geween en met smeeking 
zal Ik ze voeren?" Is niet een verbroken 
hart den Heere welbehagelijk ? En 
vult niet doorgaans de verbreking des 
harten het oog met tranen? Spreekt 
niet de Schrift van tranen, die in Gods 
flesch bewaard worden ? .En worden 
de reizigers naar Sion niet voorgesteld 
als met betraande oogen aan te komen, 
en te worden opgewacht door Hem, 
die alle tranen zal afwisschen ? Onge-
twyfeld. De apostel bedoelt dan ook 
niet tegen droefheid te waarschuwen 
maar wel tegen overmatige droefheid, 
tegen moedeloosheid ; hij wil niet, dat 
der tranen overvloed beletten zal, op 
1 en "^eere te zien. Zeker, de Christen 

ee t stof om te treuren. In de eerste 
p aa s om eigen zonde, of vanwege de 
egen «mting, die de zaak des Heeren 

ervaart, en uit oorzaak van allerlei 
smaitelyke levensontmoetingen. Den 

postel was dit niet onbekend. Zoo 
iemand den last der zonde kende, dan 
was hij het: »ik ellendig mensch", zoo 
klaagde hij, »wie zal mij verlossen uit 
het lichaam dezes doods ?" Zoo iemand 
de kerk des Heeren op het hart droeg, 
dan was hij het: »mij", zoo schreef hij 
aan de Corinthiërs, «overvalt dagelijks 
de zorg van al de gemeenten." Zoo 
iemand deel had aan 's levens last en 
strijd, dan was ldj het: »in vele ver
draagzaamheid, in verdrukkingen, in 
nooden, in benauwdheden, in slagen, 
m gevangenissen, in beroerten, in arbeid, 
ln waken, in vasten" enz., zoo teekent 
hij ons zijn leven. En toch, hij schrijft 

1Y1a.ste hand aan de Filippensen: 
>> erblijdt u in den jjeei-e ten allen 
•9 e> wederom zeg ik : verblijdt u !" 
n m heel zijn brief' komt het uit, hoe 

nj deze vermaning zelf beoefent. Im
mers, hij bidt met blijdschap voor hen, 

oofdst. 1 : 4) ; hij verblijdt zich, dat 
yhristus gepredikt wordt (hoofdst. 
}28); hij wenscht te leven, om de 
blijdschap der gemeente te bevorderen 
(hoofdst. 1 ; 25); de eensgezindheid 
der geloovigen was zijne blijdschap 
(hoofdst. 2 : 2) ; het was zijne blijd
schap, niet te vergeefs geloopen noch 
gearbeid te hebben (hoofdst. 2 : 16); 
Wijl vrucht van zijn arbeid, noemt luj 
de gemeente zijne blijdschap en zijn 
kroon (hoofdst, 4:1); hij is groote-
ljks verblijd geweest in den Heere, wijl 

zü aan hem hebben gedacht (hoofdst. 

Indien er geen Jezus ware, er zou 
van ware blijdschap geen sprake zijn, 
maar heel de wereld had eeuwig moeten 
treuren. Maar met het oog op Jezus 
roept de Heilige Geest reeds in het 
U.ude Testament: »Juicht den Heere, 
SU gansche aarde!" En wederom, dooi
den dienst van Zacharia den profeet: 
»Verheug u zeer, gij dochter Zions! 
J'iich, gij dochter Jeruzalems! Zie, 
Uw Koning zal tot u komen, recht
vaardig en Hij is een Heiland." 

(Slot volgt.) 
NOTTEN. 

Politieke Beschouwingen. 
Tot op dit oogenblik (Woensdag) zijn de 

berichten uit Zuid-Afrika nog altijd van 
weinig beslissend karakter en ietwat verward. 

De £evechtei) in Matal ten Noorden van 
Ladysmith zijn verleden week door de Bur
gers niet doorgezet. Zij vormden een krach
tige verkenning onder Louis Botha zelf, die 
volkomen gelukte. Of zij tot nieuwe inslui
ting van Ladysmith zal leiden, is tamelijk 
onzeker, al trokken de Engelscfien zich ook 
meer op die stad terug. Botha was in de 
jongste dagen in Pretoria. 

In 't VVesten van de Transvaal en den 
Vrijstaat blijven de toestanden tamelijk on
veranderd. Dat wil zeggen : van 't ontzet 
van Mafeking komt voorloopig nog niets; 
Plumer zit verder dan ooit Noordwaarts, 
wachtende op versterkingen, die hem eerst 
midden Mei voor een deel kunnen bereiken. 
Mafeking zelve wordt nog steeds door de 
Burgers belegerd en — lijdt sterk honger. 
Maar van overgave is nog geen sprake. 
Wij zouden zoo gaarne de Burgers dit voor
deeltje gunnen ; vooral omdat dan hun grens 
bij Lichtenburg, anders zoo gemakkelijk te 
overschrijden, behoorlijk gedekt was en de 

Engelschen al moeilijk dan in Transvaal 
konden vallen, alvorens Mafeking eerst weder 
te belegeren. 

Ook Zuidwaarts van Mafeking kan Methuen 
blijkbaar niet vorderen bij de Vaalrivier en 
Veertienstrooms. De Burgers blijven daar 
goed waakzaam en —houden de Engelschen 
op behoorlijken afstand. Van ontzetting van 
Mafeking van die zijde, of van een inval in 
de Transvaal vau daar, kan dan ook voor
eerst in geen geval sprake zijn. Trouwens 
Methuen, die meer Oostelijk Boshof' sedert 
weken bezet, moet daar do linkerflank van 
Roberts beveiligen en heeft de handen vol 
werks. Jammer, naar 't ons voorkomt, dat 
de Burgers daar niet eens een slag zoeken 
te_slaan. Doch al hun aandacht hebben zij 
op 't Oosten en Zuid-Oosten vau Bloemfon
tein gericht, van waaruit Roberts in de laatste 
dagen bezig is de spoorwegbezettingen Zuid
waarts te versterken, en zoo mogelijk de te 
Wepeuer in 't Zuid-Oosten omsingelde En-
gelscbe troepen te verlossen. Want, Godè 
zij dank, van de schrikaanbrengende berich
ten, alsof' de Burgers daar door de vijanden 
overrompeld zouden zijn met beteekenend 
verlies van mannen en kanonnen, is volko
men onjuist. Gisteren seinde Roberts, dat 
zijne troepen daar nog ingesloten waren, 
maar korpsen tot ontzet oprukten. Vrijdag 
behaalden de Burgers nog zekere voordeelen. 
Zij hadden toen 400 a 500 ossen, paarden 
en muilezels buitgemaakt. Hetzelfde tele
gram zegt, dat de Boerengeneraal Fronetnan 
voordeehg heeft gestreden tegen een En-
gelsch detachement in de omstreken van 
Wolverpoort (waarschijnlijk tegen een deta
chement vau kolonel Brabant in de Kaap
kolonie), maar de bijzonderheden zijn te vaag, 
om aan dit bericht groote beteekenis te 
hechten. 

Intusschen wordt terecht opgemerkt dat de 
berichten over de zeer mysterieuse geschie
denis bij Wepener het record van verward
heid, onduidelijkheid en tegenstrijdigheid 
trachten te slaan. Het eeuige, waar enkele 
Engelsche bladen het over eens zijn, is het 
wegtrekken der Boereu, doch ot dit weg
trekken geschiedt met of zonder het gezel
schap van kolonel Dalgety en zijn troep, wordt 
niet vermeld. 

Verder zou men uit een Engelsch telegram 
kunnen opmaken, dat de Boeren thans ein
delijk met kracht een aanval zullen doen op 
Bethulie en de spoorbrug, die daar over de 
Oranjerivier ligt. Op hun weg zullen zij dan 
waarschijnlijk generaal Brabant en zijn kolo
niale troepen, die, naar het heet, weder 
Rouxville bezet hebben, ontmoeten, wat hun 
marsch weder eenige dagen vertragen zou. 

En intusschen gaat de aanvoer van paar
den en wollen uniformen en schoeisel en al 
wat lord Roberts verder noodig heeft, onge
stoord verder ; een omstandigheid, die ons 
er telkens en telkens aan herinnert, welk 
gevaarlijk spel de Burgers iu het zuiden van 
den Vrijstaat spelen. Waren het slechts kleine 
troepjes, die de ware guerilla voerden, zoo
als men aanvaikelijk meende, er zou niets 
te duchten zijn, doch nu groote comman
do's —- de Engelschen spreken van 6000 en 
meer man, cijfers die waarschijnlijk met de 
bekende Engelsche vrijgevigheid voor de 
helft . aangedikt zijn — zich. blijkbaar in het 
Zuiden van den Vrijstaat bewegen, is het 
gevaar niet uitgesloten, dat zij, rukt lord 
Roberts eindelijk op, van hun operatiebasis 
worden afgesneden en een toevlucht dienen 
te zoeken of zich een doortocht banen op 
het grondgebied der Basoeto's, die slechts 
schijnen te wachten op een gunstige gelegen
heid, om zich op een der twee vijanden te 
storten. 

Er zijn in Engeland nog velen, die ge-
looven, dat Lord Rober s zich niet bemoeien 
zal met de Boeien-commando's, die zich ten 
Zuiden van Bloemfontein bevinden, doch 
evenals bij het zoo goed gelukte ontzet van 
Kimberley, zich met een „rush" een weg 
naar het Noorden zal banen, in de hoop, 
dat de Boeren in het Zuid-Oosten van den 
Vrijstaat daardoor terug moeten trekken, 
evenals Crorijé bij Magersfoutein gedwongen 
werd te doen. Maar men vergeet hierbij, 
dat de toestand iu dit deel van den Vrijstaat 
geheel anders is, dank zij de lange verbin
dingslijn met het Zuiden en het geacciden
teerde terrein. 

Den dag nadat Lord Roberts de hoogvol-
prezen „tocht" begint, bevindt hij zich in 
dezelfde moeilijkheden als waarmede hij 
thans te Bloemfontein te strijden heeft. 

De Boeren moeten uit het Zuiden weg 
niet alleen, doch ook moet hun de mogelijk
heid ontnomen worden, zich daar weder tot 
commando's te vormen, maar, die taak is 
niet gemakkelijk. 

Het ontbieden van troepen uit Natal wijst 
er op, dat Lord Kitchener, die door het 
verstrooien van steeds weder opduikende 
benden opstandelingen in 't Noord-Westen 
der Kaapkolonie nieuwe lauweren plukte, 
binnenkort met de door hem,opgedane ouder
vinding en een voldoende strijdmacht zich 
op generaal de Wet van het Zuid-Westen 
zal storten, op het oogenblik dat Lord 
Roberts gereed zal zijn, om deze beweging 
uit het Noorden te steunen. 

Wij willen hopen, dat de Burgers hun 
vijanden zullen voor zijn door een of an
deren vermetelen aanslag, hetzij bij Bethulie, 
hetzij op een ander belangrijk strategisch 
punt van den spoorweg. 

Het gezantschap der Burgers is thans in 
den Haag. Wij begroeten hen met vreugde, 
en wenschen en bidden van harte, dat zij 
gelukkiglijk slagen mogen, en het tot een 
vrede leiden, die den Republieken vrijheid en 
zelfstandigheid hergeeft. Ook in 't Kaapland 
worden thans in die richting krachtige po
gingen gedaan. Doch — Engeland blijft 
stout en de Europeesche Regeeringen — 
koud en koel. 

NOORDTZIJ. 

Builenlandsdie Kerken. 
„Een eigenaardig verschijnsel in ons kerkelijk 

leven" Onder dit opschrift schreef Dr. 
Stefl'ens in „de Hope" over het feit, dat 
over het algemeen meer jongedochters 

belijdenis doen dan jongelingen. De vraag, 
wat hiervan de oorzaak is, wordt verschil
lend beantwoord. Sommigen meenen, dat 
de vrouwen van nature godsdienstiger zijn 
dan de mannen. Anderen, dat de mannen 
te veel met hun wereldsch beroep te doen 
hebben. Dr. Stefl'ens geeft daarvoor een 
reden op, die ons dunkt de meest aanne
melijke te zijn. Omdat dit verschijnsel ook 
onder ons niet onbekend is, is het goed 
Dr. Stefl'ens daarover te hooren. Hij vindt 
de oorzaak in den treurigen toestand vau 
het huisgezin en zegt: 

«.De familie is de grondslag van het 
Christelijk en kerkelijk leven. Inzonderheid 
hebben onze Gereformeerde vaderen dat 
verstaan. De kerk opgebouwd in het huis
gezin, is het geheim Van de verbondsleer, 
die vooral in de Gereformeerde kerken in 
de dagen van haar bloei zuiver verkondigd 
werd. Waar het huisgezin zijn Christelijk 
karakter verliest,, moet de kerk wel kwijnen. 
In de dagen, toen het huisgezin als eene 
eenheid opging naar Gods huis, toen de 
kinderen onder het ouderlijk dak de wegen des 
Heeren leerden, gingen jongens en meisjes met 
elkander hand aan hand. Toen was 't onder 
scheid in liet getal van vrouwelijke en manne
lijke leden in' de kerk zoo groot niet als nu. 

„Wanneer echter jongens beginnen zich 
niet tehuis te gevoelen onder den inv'oed 
van het Christelijk familieleven, en daarom 
op straat, in de saloon, in allerlei clubs, 
ja overal te vinden zijn]  des avonds .iuplaats 
van tehuis, verwondert' gij er u dan nog 
ovei, dat gij ze niet in de kerk ziet? Het is 
mij meer dan eens gebeurd, dat ik in Christe
lijke huisgezin en vertoevende de jongens wel 
zag iu de eetkamer, maar in de woonkamer 
haast nooit; bij den huis-godsdienst hoogst 
zelden. Meisjes daarentegen blijven onder den 
invloed van het Christelijk huisgezin. Zij ent-
vangen daarom ook den zegen, die daarin ligt. 

„liet is zeker te betreuren, dat het getal 
der jongelingen, die belijdenis doen, zoo 
klein is vergeleken met dat der meisjes; 
laten, wij den Heere er ootmoedig voor 
danken, dat er nog zoo vele meisjes uit het 
Christelijk huisgezin overgeplant worden in de 
belijdende schare, maar laten wij er tevens op 
aandringen, dat 't Christelijk huisgezin in eere 
hersteld worde, opdat o.ok de jongens onder 
denzelfden invloed komen als de meisjes " 

Wat Dr. Stefl'ens hier zegt, verdient over
weging en behartiging, want ook ouder ons 
wordt dezelfde klacht gehoord. Op vele 
plaatsen bezoeken de jongedochters de 
catechisatie veel getrouwer dan de jonge
lingen. De uithuizigheid, g volg vau vele 
vereetiigingen — clubs zocals de Ameri
kanen zeggen —• neemt gaandeweg toe. 
Er is voor alles tijd behalve voor ernstig 
en getrouw onderzoek vau de waarheid. 

Ds. G. D. de Jong voegt in „de Wach
ter" hieraan iets toe, dat wij gelukkig nog 
niet keniien en waarvoor wij ook I-open 
bewaard te worden ; het is nu nog Ameri-
kaansch, maar dit doet vreezen , d,at de 
uithuizigheid der jongedochters ook ver
meerderen zal en haar op een terrein zal 
brengen, waar zij niet behooren. 

Hij deelt mede, dat hij een lijst ingezien 
had. van de leiders d§r Christian Endeavor 
Meetings, die in. een vau de grootste. Hol-
landsche stadsgemeenten iu Michigan gedu
rende 1900 gehouden zullen worden. Deze 
samenkomsten worden elke week gehouden 
Beurtelings moet één der leden op de verga
dering een onderwerp inleiden ; de spreker 
is dan tevens leider van die samenkomst. 

Vau de 51 vergaderingen zullen er drie 
geleid worden door een predikant, zes door 
kerkeraadsleden, vier door getrouwde man
nen, vier door getrouwde vrouwen. Voor de 
overige 34 vergaderingen worden al te maal 
jongedochters als spreeksters opgegeven. 

Ds. de Jong noemt het sprekende cijfers, 
dat van de 51 spreekbeurten 17 door 
getrouwde personen (onder deze zijn nog 3 
vrouwen) waargenomen worden en de overige 
voor //young ladies" zijn, terwijl geen 
enkele jongeling bekwaam of gewillig is 
voor een enkelen avond in geheel het jaar 
als spreker en leider op te treden. 

Te recht vraagt hij : //Zou de Christe
lijke Endeavor beweging soms ook oorzaak 
kunnen zijn van dit en andere „eigenaar
dige verschijnselen m het kerkelijk leven?" 

De schaduwzijde of liever het gevaar voor 
de kerk en het kerkelijk leven, dat uit de 
velerlei vereenigingen voortvloeit, is niet 
gering te schatten. Dit moge onder ons 
nog zoo groot niet zijn als iu Amerika, 
toch moeten wij er op letten. Ook onder 
ons is dit gevaar meer dan denkbeeldig. 

Duitschland. Ds. Hillmann te Hamburg 
afgezet. Deze predikant is uit zijn ambt 
ontzet, omdat hij van socialistische gevoelens 
beschuldigd wordt. De afgezette schrijft 
daarvan zelf het volgende ï 

„Men had het er tot hier op toegelegd mij 
stil te laten verdwijnen,' Om drie redeueii 
heb ik mij daartegen verzet. 1. Ter wille 
van de zaak zelve. Wat zouden de arbeiders 
van den predikant gezegd hebben, als hij 
eerst om des gewetens wil voor hen optrad 
en daarna ter wille van het geld deu mond 
hield. 2. Ter wills vau mij zeiven. Wanneer 
mijne zaak niet openbaar wordt, ben ik 
steeds in het geheim afgezet en zal men 
altijd in het geheim zeggen : „wij hebben 
hem als sociaal-democraat uitgeworpen." 
3. Ter wille van de gemeente alhier, die 
verloren is, wanneer zij aan de stelling 
vasthoudt: „De predikant, die in zijne leer 
in tegenspraak komt inet de groote verte
genwoordiging der gemeente, moet wijken. 

„Ik ben sedert Januari 1899 in deze ge
meente, en Leb tot hiertoe het sociale 
vraagstuk niet ter sprake gebracht, omdat 
ik tot niets aanleiding wilde geven. Op 
Nieuwjaarsdag werd overal een terugblik 
op het verledene, inzonderheid op het lot 
van het Duitscbe volk gégeven. Toen moest 
ik spreken. Ik prees iu de eerste plaats 
wat in de scheidende eeuw was verkregen, 
en wees toen op hetgeen zij ons naliet: de 
sociale en godsdienstige vraagstukken. Bij 
de behandeling van het sociale vraagstuk 
vergeleek ik de wisseling van deze eeuw 

met die voor honderd jaren: toen een 
vooruitdringen vau den middenstand, nu van 
den arbeidersstand. In beide bewegingen is 
veel ophitsing en fanatisme, maar hare 
stroomingeu gaari iu den grond uit van 
Hem, die het verlangen in de wereld 
gebracht heeft, over wiens kribbe de engelen 
zongen, van het heil, dat al den volke wezen 
zal. Als wij het sociale vraagstuk oplossen 
zonder Christus en zonder den Vader, dan 
blijft slechts het natuurrecht van den sterkere 
over, dus schaamtelooze winzucht, neder-
werpen met de bajonet. Dat moge gelukken, 
maar wee dan onze kinderen en kleinkin
deren. De oude wereld was groot en schoon 
gelijk de onze, maar zij was op slaven 
gebouwd en stortte reddeloos ineen. Het 
Spaansche rijk, Engeland in Zuid-Afrika. De 
slotsom is: achter de natuur steekt iets, dat 
wraak brengt, wanneer wij slechts de natuur 
volgen. Wij stellen Christus op den achter
grond, die wel geen technische plannen 
gegeven heeft, op wien geen partij zich 
uitsluitend beroepen kan, maar die voor 
zijne broeders stierf. 

„Op deze preek volgde de eisch, dat ik 
nooit weer een sociaal onderwerp op den 
kansel bespreken mocht. Ik had reeds een 
andere preek klaar, die van het sociale niet 
repte, maar die wilde ik nu niet houden. 
Daarom toonde ik den volgenden Zondag 
aan, hoe Christus en de Profeten en de eerste 
Christengemeente „bijna ietwat partijdig" 
voor de armen en tegen de rijken opkomen. 

„Hierop ben ik afgezet. Toch hebben 
twee rechters, een schoolopziener en één 
hooge ambtenaar geprotesteerd, en zijn 
krachtig voor mij opgetreden. Evenzoo 
mannen en vrouwen uit verschillende standen, 
ook uit den grooten koopmansstand. Maar 
de meeiderheid vau de vertegenwoordiging 
der gemeente is door een hier in Hamburg-
welbekenden heer voor mijne afzetting 
gewonnen, omdat die heer op grond van 
de beide genoemde preeken beweerde, dat 
ik sociaal-democraat ben, hoewel er geen 
dwazer bewering is." 

De afzetting van een predikant op deze 
gronden schijnt ons -vreemd. Misschien 
hooren wij later meer. 

SCHOLTEN. 

Uit de Protestantsche kerk te Oran in 
Algiers meldt e'eu Fransch Zondagsblad het 
volgende bericht, dat heel gewoon is, en 
toch nogal leerrijken inhoud bevat, zoowel 
wat kerkmuziek als de harmoniums betreft. 
— „ L)e predikant Brunet heeft zich laten 
leiden door de vermaning van den Apostel 
Paulus aan de Ephesiërs, 5 : 19 en 20, om 
ons deu gewichtigen invloed te herinneren, 
dien godsdienstig gezang en muziek alle 
eeuwen door gehad heeft, van het aloude 
tijdperk van Koning David af tot op onze 
dagen. Dit nieuwe instrument, dat voortaan 
liet gezang onzer liederen zal vergezellen, 
voorstellende, vermaande hij ons om dit 
machtige middel tot stichting noch in het 
gezin noch in den openbaren godsdienst te 
verzuimen. 

„Het orgel in de kerk van Oran is geen 
banaal orgel; het is zelfs volstrekt eenig in 
ziiu sooit, en heeft niets gemeens met de 
Amerikaansche harmoniums, die, zonder zich 
te geneeren, onwettig den schoouen naam 
van orgel zich toekenden. Ons orgel, dat 
in alles een waarlijk kerk- en pijp-orgel is :, 
waarin alle pijpen spreken, beslaat niet meer 
plaats dan een groot models harmonium, 
behalve de 4 meters hoogte. Het heeft een 
transpoziteur en een hefboom voor den 
trapper; maar door middel van twee pedalen 
kan de organist desnoods zelf' de blaasbalg 
laten werken, dat een uitstekend gemak is." 
— Er zijn er meer zulke, zouden wij er 
bjvoegen. 

Sedert de aanhechting der voorsteden is 
New-York na Londen de grootste stad der 
wereld, en bevatte volgens het rapport van 
de Gezondheidscommissie iu Juni 1899 
3,550053 inwoners. N.l. Manhattan 1,953576, 
Bronx 163,537, Brooklyu 1,231541, Queens 
134,139 en Richmond 67,220. 

Men berekent, dat in 1899 tien duizend 
zelfmoorden hebben plaats gehad in Frank
rijk. 

Een predikant te Langnau, behoorende 
tot de Berusche geestelijkheid, heeft in een 
afzonderlijke plechtigheid, aannemelingen 
aan het Avondmaal ontvangen, die niet door 
den oft'icieelen leeraar der plaats waren 
gecatechizeerd. De Kerspelraad van Langnau 
weigerde echter deze jonge menschen als 
lidmaten der Nationale kerk te beschouwen, 
zicli grondende op het reglement aangaande 
kerken, die niet door het gouvernement 
erkend zijn. De vigeerende kerkelijke wet 
laat echter het „burgerrecht" in de staatskerk 
niet afhangen van deu doop, noch van de 
bevestiging als lidmaat. Allen, die op de 
burgerlijke registers voorkomen, die de 
kerkelijke belasting betalen en verklaren 
zich aan de Protestantsche belijdenis te 
houden, zijn rechtens leden der Nationale 
kerk, hetzij gedoopt of niet, bevestigd of 
niet, avondmaalgangers of niet, geloovigen 
of vrij-denkers, bezoekers van den „oflici-
eelen" godsdienst of bijwoners der Metho
distische bijeenkomsten, menschen van goede 
zede en leven, of' gestraften der justitie. 
Men mag dezen toestand beklagen, maar 
zoolang die wettig is, moet men dien dulden 
en er zich aan onderwerpen, — zoo dacht 
althans de Synodale Raad van Bern. Omdat 
meu de Evangelischeu het recht weigerde 
om de kerk aan de uiterste linkerzijde 
lidmaten af te zetten, kou men de liberalen 
ook niet de macht toestaan, om afsnijdingen 
aan de uiterste rechterzijde te bewerkstel
lingen. — Nergens en nimmer wordt er 
zoo gebroddeld en gemodderd als in de 
staatskerken, bewijst ook dit feit weèr. 

Er wordt veel gesproken van een anti-al-
koholisch serum, waarmede men dranklijders 
kan inenten, en waardoor zij een onver
winbaren afkeer van spiritualia krijgen. Het 

serum is eerst toegepast op een .... paard, 
dat langzamerhand gealkoholizeerd was. 

Volgens de Christian is het verblijdend 
te vernemen, dat de talrijke exemplaren 
van den Bijbel, die kapitein Dreyfus toege
zonden werden, wel zijne aandacht getrokken 
hebben. Een bezoeker zag onlangs op de 
tafel van den officier een Bijbel, waarin 
vrienden passages hadden onderstreept, die 
toepasselijk waren op zijn toestand. Anderen 
hadden op verzoek van mevrouw Dreyfus 
zekere teksten overgeschreven, die zij bijzonder 
treffend vond. Velen stellen zeer groot 
belang in dezen merkwaardigen man en 
worden ook aangemoedigd in hun pogingen 
en gebed om Dreyfus den Messias te 
leeren kennen, die gekomen is tot de 
zijnen en de zijnen hebben hem niet 
aangenomen. Opdat hij Hem aanneme en 
zijn lijden en zijn geschiedenis alzoo een 
middel mocht worden tot heil zijner ziel 
en van velen zijner stamverwanten. 

De Vrije kerk te Marseille leidde zich-
zelve onlangs eene week van zelfver
loochening op, die 177 francs opbracht. 
Men vond in de doos, waarin de offer
giften der leden gelegd waren, eene aanzien
lijke som gelds met deze verklarende woor
den. „Ik had eenige kleinoodiën, die ik 
bewaarde als souvenir van mijn welbe
minden en diep'oetreurden echtgenoot. God 
heeft mij echter de gedachte gegeven, om 
ze Hem te offeren voor de bevordering van 
zijn Koninkrijk, en ik heb gemeend, dat 
dit de beste wijze was om de nagedachtenis 
te eeren van hem, die nu niet meer met mij is." 

Den predikant van Sedan, Goulden, werd 
bij zijn 30-jarigen aibeid aldaar door zijn 
gemeente een medaille vereerd met een 
gedenkschrift, waarin vooral op twee daden 
gewezen werd. Zijn zelfopofferende hulp 
te Arniens bij de cholera-epidemie in 1865, 
en zijn vaderlandsliefde, toen hij in 1870 
onder het geschut van den vijand zijne 
kerk inrichtte tot de eenige ambulance, die 
daar toen was. '  

Gereformeerd Traktaat-Ge
nootschap 
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EEN VREEMD VERSCHIJNSEL. 

Reeds onderscheidene malen kwam ons 
dezer dagen een advertentie onder de oogen, 
waarin boekwerken werden aangekondigd 
voor „nieuwe leden der Christelijke gemeente." 

„tloe is het nu" vroegen we ons zelf af; 
„wat moeten die toch met boekwerken doen?" 
Immers nieuwe leden der Christelijke ge
meente zijn in ons land doorgaans pas gebo
rene kindertjes van Christelijke ouders; en die 
toch kunnen van geen boek nog gebruik maken. 

Of zijn wellicht bedoeld menschen, die 
pas belijdenis des geloofs hebben afgelegd; 
of, zooals het in menigen kring gansch ten 
onrechte genoemd wordt, die pas //aange
nomen zijn;" maar dat zijn geen nieuwe 
leden der Christelijke gemeente. Want 
toen die menschen als kinderen ten doop 
werden gehouden, hebben hunne ouders 
aangaande heu beleden, dat zij in Christus 
geheiligd waren, en daarom — let wel — als 
leden der gemeente behooren gedoopt te wezen. 

Zij werden dus als leden der gemeente 
geboren, en moesten daarom als leden den 
Heiligen Doop ontvangen. Maar dan spreekt 
het ook van zelf, dat zij bij het afleggen 
van belijdenis niet meer leden kunnen 
worden; maar eenvoudig toegang vragen 
tot des Heeren heilig Avondmaal, en belo
ven overeenkomstig hun Doop te wandelen. 

Is 't volstrekt noodig, dat wij omtrent deze 
dingen een helder begrip hebben, wij mogen 
het als een voorrecht rekenen, dat „Filippus" 
zich ook ten doel stelt om over de geopen
baarde waarheid het rechte licht te verspreiden. 

Hij is niet tevreden met slechts alge-
meene waarheden te verspreiden; maar het 
is hem te doen om aangaande de leer van 
het genade-verbond een juiste voorstelling te 
geven; overtuigd als hij is, dat er op dit ge
bied nog zoo legio dwaalbegrippen heerschen. 

Daarom moesten alle voorstanders van 
de Gereformeerde leer, iu welke kerk of 
kerk-genootscbap zij zich ook bevinden, de 
pogingen van dezen „Filippus" steunen. 

Een ijver moest er bestaan om als lid zich 
te laten inschrijven, of, in elk geval om 
de gratis-verspreiding te helpen bevorderen. 

Socialisme en Anarchisme doen ook wel 
hun best, om mede door de pers, hun kwaad 
zaad te strooien; maar moeten we dan niet 
hoognoodig ons volk een tegengif bieden, 
opdat de kanker van on- en bijgeloof 
met ongebreideld voortwoekeren. 

Helpe daarom een ieder, die helpen kan, 
dat het schoone doel, hetwelk „Filippus" zich 
heeft voorgesteld, hoe langer hoe meer 
worde bereikt. 

Voor nog geen twee centen in de week 
kan men zich als lid laten inschrijven; en 
voor een weinig gelds ontvangt men vele 
traktaatjes, die onder den zegen des Heeren, 
vrucht voor de eeuwigheid kunnen afwerpen. 

Laten wij derhalve mede-arbeiden, dat 
een verkeerde Schriftbeschouwing zooveel 
mogelijk worde bestreden; en dat het evan
gelie des Koninklijks ook door middel van 
traktaatjes alom worde gepredikt. 

E. KHOPVELI). 
Waddingsveen, April 1900. 

De Algemeene Vergadering van „Filippus" 
zal D. V. gehouden worden te Zaandam, 
Donderdag 7 Juni 1900 (in de Pinkstervveek.) 

Voorstellen en vragen worden bij onder-
geteekende ingewacht vóór 12 Mei a.s. 
(zie Art. 14 der Statuten.) 

Afgevaardigden van Afdeelingen en Cor
poraties wordt de helft der reiskosten 
vergoed, berekend naar 3e klasse spoor of 
2e kajrit stoomboot. 

Namens het Bestuur, 
J. TER BORG, Secr. 

fVolwga, 17 April 1900. 



Scheurkalenders in de Kazerne. 
Door N. A. Buning, Onstwedde: v/d. ; 

Geref. Jongelingsv. . . f 1,00 
Van Mevrouw Douairière L. C. Quarles 

van Uffordt-Willink van Collen, 's-Graven-
fa age. . .... f 5,00 

Van Freule Trip van Zoutlandt, id. f 3,00 
Van den WEd. heer P. Dregmans, 

Axel. . .... 1 2,50 
Door Mej. E. Loois, Pernia : v d. Chr. 

Jonged. v. «Dient elkander door de lief
de" . t' 2,50 

Door H. Saloraous Kzn. Gasselter-Nijveen : 
gevonden in 't kerkzalsje. . I' 10,00 

Door L. Salomons Hzn. idem v/d. Geref. i 
Jongelingsv. „Bidt en v.erkt" f 2,50 

Ziet ! hoe al deze gaven weer getuigen 
van groote belangstelling in het heil van 
den soldaat; en des te meer stemmen ze 1 

ons tot blijdschap en dankzegging, wijl wij 
schier al de namen, die op dit lijslje voor- : 
komen, reeds meermalen .hebben kunnen 1 

inschrijven. Vooral in Gasselter-Nijeveen 1 

schijnen warme tZendingsvrienden te zitten ; 1 

nademaal ons van daar reeds vele giften 
zijn gezonden. 1 

Moge Israèls God het alles met zijnen i 
onmisbaren zegen bekronen ! 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, ]3 April 1900. 
P. S. Na 30 APRIL is D. V. ons adres 

te Rijswijk bij den Haag. 

„EFFATHA". 
Giften over 1899 voor de Nóodkas van 

nEffatha" ingekomen. 
C. R. te M. f 2,50, diversen door L. C. 

Oranje f 40,18, X. Y. Z. te Z. f 3, Mej. 
J. v. D. te J. bijeenverz. centen f 35, Mej. 
A. P. te 's-H. f 1, G. B. te N. f 1,75, C. 
v. E. te E. f 1, door Mej. J. v. D. van S. 
W. te St. J. f 3, J. v. H. te H. f 1, gevonden 
in het kerkz. te B. en K. d Ds. H. v d. (  

V. f 1, Mej. E. B. te Z. f 5, Jonged.-verg. |  
„Martha" te Z. f 2,50, N. N. te Z. f 1,50, 
F. B. f ], A. v. A. te N. f 25, bijeenverz. . 
door Diac. te O. (F.) d. Ds. B. f 27,50, 
M. te A. d. G. f 10, Ds. Ph. SI. te B. f25. 

Giften ingekomen voor de Vereeni-
ging nEffatha". 

1 October 1899—] Februari 1900. 
Voor het op te'richten Blindeninstituut 

van F. G. Bzn. te K. d. Prof. L. f 100, ? 

Vr. W. te V. d. Ds. B. H. V. f2,50, Diac. 1 

Ger. kerk G. d. a. d. V. f 5, Legaat V. te ' 
L. d. J. H. O. f 200, Wed. W. te B. door I 
Mej. M. G. f 1, Wed. B. d. id. f 0,50, J. 
L. E. te B. d. id. f 1, T. O. te id. d. id. 
f 0,50, H. v. D. te id. d. id. f0,50, A. D. 
te id. d. id. f0,25, J. W. te id. d. id. f 0,50. 
Uit het busje van S. D. te K. a/d B. d. ] 
Ds. W. f 0,265, id. P. v. d. G. d. id. f 1,186, . 
id. W. K. te id. d. id. f 0,655, id. A. v. 
d. J. te id. d. id. f 0,91, gev. iti de Unie- ' 
coll. te W. d. K. K. f 2, N. N. te A. d. / 
W. M. f 2,50, D. K. te A. d. id. f 1, W. I 
K. te K. d. J. A. K. f 1, J. S. te id. d i. x 

f 0,50, E. 8. te ten P. d. id. i'0,50, W. S. f 
ten H. d. id. f 0,50, P. N. te VV. d. id. ^ 
f  0 , 5 0 ,  D i a c .  t e  A .  v a n  N .  N .  d .  G r .  f 5 ,  ^  
N. N. te K. d. H. E. f 1,50. Coll. te VV. I 
spreekb. Ds. F. Z. f 7,075, id. d. id. te N. « 
f 11,86, id. d. id. te N. f 5,01, id. d. id. t 
te V. f 15,685, id. d. id. te W. f 6,10, I 
diversen te D. d. L. M. Str. f 12, Diac. 
Ger. kerk te G. f 5, div. te A. door Mej. f 
K. M. J. O. f 1,75, 1/2 coll. Ger. kerk te 
B. d. H. B. K. f 10,57, coll. Ger. kerk te J 
N. V. d. Ds. J. D. f 14,84, Diac. Geref. 
kerk te S. (A.) d. Mej. A. B. G. f 2,50, •<-
Ds. v. d. Br. d. id. f 1, Mej. A. v. d. Br. |  
d. id. f0,50, uit het busje fam. Schr. d. id. 
f 3, busje Mej. C. K d. id. f 1,50, N. N. 8 
te M. d. H. de H. f 2, Diac. Ger. kerk te 
S. d. H. E. f3, coll. der Ger. kerk K. a/d 
B. d. P. v. d. G. f 11,05, Mej. H. H. te 
P. d. Mej. E. L. f 1, -1/2 coll. Ger. kerk 
te H. d. L. v. V. f 5,58, coll. Ger. kerk 
te L. d. D. G. f 7,20, Mej. A. v. A. f 1, 
coll. Ger. kerk te YY. d. J. T. B. f 7,07, 
coll. id. te S. d. P. de G. f 3,40, P. J. S. 
te A. d. J. H. O. f 1, coll. Ger. kerk te 
E. d. E. L. f 10,375, uit de catechisatieb. 
van Ds. G. te S. d. Mej. A. G. t 2,34, 
Mej. M. te B. d. P. B. f 1,50, Diac. Ger. 
kerk te Z. d. P. v. W. f 10, Diac. Ger. 
kerk te E. d. B. Z. f 20. Coll. Ger. kerk 
te Zw. d. H. YY. f32,30, id. te YY'. d. H. B. 
f8,06, Jonged-verg. Bidt en werkt te S. f3, 
coll. Ger. kerk te Z. d. Mej H. W. B. f 11,425. 

Bij L. O. Oranje nog ingekomen: 
Coll. Ger. kerk te E. f 8,58, busje Zondag-

avondgez. bij H. A. B. te M. f 2,65,, busje 
J. H. te G. f7,50, verz. op de bruiloft van 
v. d. H. te D. f 3, busje M. M. te D. 
f 5,46, busje N. v. M. te D. f 7,065; Mevr. 
de Wed. V. te L. f5, gev. kerkz. Ger. kerk 
te M. f 25, Wed. V. de D. f 1, Wed. B. 
te S. f 5, Mej. L. B. te B. f 1, door L. 
W. v. G. busjes no. 25 en 61 en C. te L. 
f 4, busje C. v. M. te D. 14,425, YVed. E. 
te D. f 2,50, D. V. te H. f 5, busje N. v. 
M. te D. f 9,68, Mej. N. N. te B. f 1,. 
Zendingv. der Jongelingverg. „Samuel" te 
D. f 5, Gez. S. te A. f 2,50, Damesverg. 
,/Wees een Zegen" te H f3,285 coll. Kerst
feest Zondagsch. te S. d. A. v. W. f 6, 
Jonged.-verg. te L. d. Mej. Schoemakers I 
f 1,50, Ger. kerk te O. en N. VV d. Ds. 
B. f 6,68, ged. coll. Ger. kerk te N. f 4. 

i n g e z o n d e n .  

Geachte Hoofdredacteur / 
Mag ik u wel vriendelijk verzoeken om 

in het e.v. nummer van de Bazuin meê te 
deelen, dat men onder „H." „S.", voor
komende onder bet schrijven „aan den 
Begunstiger van de Veréeniging voor 
Hooger Onderwijs op Gereformeerden grond
slag", niet te verstaan heeft Hania uit Steen-
toijk. 

Blijkens een ontvangen schrijven is die 
gedachte reeds bij iemand, die een zeer 
speurenden geest heeft, opgekomen, en daar
om zou ik gaarne bekend willen hebben, 
dat ik H. te S. niet ben. Daarmede spreek 
ik niet uit, dat ik 't met het schrijven van 
2/. uit S. niet eens ben, en evenmin dat ik 

het wel eens met hem ben; ik laat mij 
daarover door dit schrijven geenszins uit; 
het is mij om niets anders te doen met dit 
briefje, dan om dit eene, dat men wete : 
H. te S. is niet 

Uw die., 
HANIA te Steenwijk. 

11 April 1900. 

lloekaankondiging. 
Christendom en Cultuur. Eene lezing 

door P. Biesterveld, Hoogleeraar aan de 
Theol. School. Kampen, j. H. Kok, 1900. 
Deze lezing werd in den winter van 1897 

door Prof. Biesterveld op onderscheidene 
plaatsen in ons land uitgesproken en wordt 
thans naar veler wensch in liet licht gegeven. 

De rede schetst de beteekenis, welke het 
Christendom heeft voor de cultuur, dat is 
voor de onderwerping en beheersching der 
aarde, in tegenstelling vooral met de Hëi-
densche en moderne richtingen, die wel 
dwepen met cultuur inaar feitelijk haar 
ondermijnen en vernietigen. Aan de rede 
viel bij het liooren eene goede ontvangst 
ten deel, en zij zal deze zeker ook vinden 
als ze gelezen wordt. BAVINCK. 

ADVERTENTJEN. 
O n d e r t r o u w d :  

NICOLAAS DIEMEll, 
Vred. te MunneJcezijl, 

EN 
GEERTRUIDA MARIA HAUST. 
MUNNEKEZIJL, I 
.  ' 1 2  A p r i l  1 9 0 0 .  
AMSTERDAM, ( R 

V oor de vele blijken en bewijzen 
van belangstelling en vriendschap op 
ons vijf-en-twintig-jarig Huwe
lijksfeest ondervonden, betuigen on-
dergeteekenden langs dezen weg hunnen 
hartelijken MtJkJMti.. 

II. POPPEN, 
Echtgenoot en hinderen. 

SCHOONEBEHK, 
17 April 1900. 

De ondergeteekende betuigt bij dezen 
zijn innigen «laiili, voor de vele blijken 
van deelneming, ondervonden bij de 
herdenking van zijn 23-jarige 
Kvanqelièbediening. 

R. HUL§. 
NIEUW-AMSTERDAM, 

18 April 1900 

SOLI DEO GLORIA ! 
^ Onze geliefde Ouders JJ 

ff Egbert Jan Fiechter U>, 

AJ Willemiena Bosch «. 

(1 hopen 1) V. den 29en April Jj 
T] a.s. hmme vijf-etl-ticintifl-
|T jarige Eclit ver eeniging r 
fj te herdenken. (r 
iP Hunne dankbare hinderen, Y! 
11 AALTJEN. JLJ 
JJ MARIA CATIIARINA. [J 
T JOUANNA GERIIER1JA. JJ 
JJ J O U A N N A  W O L T E R A .  G  
Pr H ATTEM, Ti 
V) April 1900. 4J 

lieden overleed zacht MI kalm, 
in de hope des eeuwigen levens, 
onze geliefde Moeder. Uehuwd-
en Grootmoeder de Weduwe 

J.  TH. VAN SLOOTEN, 
in den gezeg^nden ouderdom 
van ruim 83 jaar 

Uit aller naam, 
J. RODENHUIS. 

SNEKK, 
10 April 1900. 

Heden overleed te Ilensden 
onze lieve Moeder, Behuwd- en 
Grootmoeder, Mevrouw 

MUM m AMIUr 
DE HIK, 

in den ouderdom van bijna 72 
jaar. 

E. P. YAN ANDEL. 
M. VAN ANDEL-

VAN ANDKL. 
A. VAN ANDEL. 
J. VAN ANUEL. 

'S-GRAVENHAGB, 
11 Ap.il 1900. 

Hedt-n overleed in den ouder
dom van 68 jaren, onze geliefde 
Vader en Behuwd vader 

H. KUILMAN, 
in leven Ouderling der Ger. 
gemeente 

Vast was zijn geloof in zijnen 
Heer en Heiland en mitsdien 
zijn heengaan in vrede. Dit te 
weten geeft ons troost en kracht 
om het smartelijk verlies met 
gelatenheid te dragen. 

Mede namens Kindtren en 
Behuwd kind eren, 

JANNA LUCHTENBORG 
Wed. IJ. KUILMAN. 

OUDE-PEKELA, 
16 April 1900. J 

K 

K 

Het heeft den I leere behaagd 
heden tot zich te nemen onzen 
hooggeachten Broeder 

H. KUILMAN, 
in den ouderdom van bijna 68 
jaar. 

Vele jaren heeft hij onze ge
meente getrouw en naarstig ge -
diend, eerst als Diaken en nu 
in den laatsten tijd als Ouder-
lin£' 

Wij gevoelen zijti gemis; 
maar het is ons een troost te 
weten, dat hij de eeuwige ruste 
is ingegaan. 

Namens den Kerkraad, 
F. G. PETERSEN, Voorz. 
H. J. DE BOER, Scriba. 
OUOE-PEKELA, 

16 April 1900. 

Bij ». HONNEir te Leiden is 
verschenen : 

Jacques LeFèvre d'EtapIes, 
VOORGANGER VAN CALV1JN. 

EENE STUDIE 
DOOR 

C. YAN PROOSDIJ, 
v. d. M. te Amsterdam. 

Met portret. 
Prijs ingenaaid . . . . f 0,65. 

Bij l>. DOHHEIt te Leiden is 
verschenen : 

JOHAKNES' EVANGELIE 
aan de Gemeente toegelicht 

DOOR 
Ds. J. VAN ANDEL. 

Prijs ingenaaid ƒ2,75. Geb. f 3,25. 

Bij den uitgever U. F. (JAIXEN-
IIA< II te Ivijkerk is verscheren: 

hinderen huns tijds. 
liEJS «OKIl ZOJSDKK NAMKN EN JAARTALLEN 

door A. J. HOOGENBIRK. 
Tweede druk. 

Geïllustreei d ( oor II .1. WOLTER. 
Prijs iigni. f 1,50; geb. ƒ 1,5(0 

Een veelbesproken boek, waarvan de 
aanzienlijke oplage in zeer korten tijd 
was uitverkocht. 

Over weinig boeken werd bij de ver
schijning zooveel en zóó verschillend 
geschreven en gesproken. 

Men leze dit boek, dat zeer zeker onder 
de boeken van beteekenis mag gerangschikt 
worden. 

TE KOOP 
voor hijlliken prijs een aseer 
groote 

A1MIKAM» KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
,,Mielios" aan den Uitgever van de 
liuzuin te KAMPKN. 

B O E K V E R K O O P I N G  
door en ten huize van den Boekh P. 
BBIJER te GRONINGEN, den 23 JÊpril 
en volgende dagen, waaronder belang
rijke theologische werken, de 
bibliotheek van een Emeritus predikant 
en van anderen, volgens CutttloguS 
COtnpl. d 23 cent; het theologische 
gedeelte met, oude en nieuwe letter
kunde iilzonderlijkgratis te ombieden. 

Voor een volgende verkoophig 
worden bibliotheken en purtijen 
boeken in ontvungst genomen. 

Groningen, P. BEIJBR. 
Is verschenen bij F1SSCHER Boek

handel UTRECHT: 

Salorno's Hooglied 2e deei. 
ELF LEERHIiDENKM over het vierde, 

rijfde en zesde hoofdstuk, van DS. JEL 
HOEKSTKA te ARNHEM. 
Prijs ƒ M,30, in linnenband 

Na ontvangst van postwissel franco 
toezending. 

küllkUJJk IIAMUM. 
Zynde een kort uittreksel, van de 

voornaamste acten der Nationale en 
Provintiale Synoden, betrekkelijk de 
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. 

ALSMEDE 
De 1'ost-acta of mihandelingen van het 

Nationale Synode van Dordrecht, 
gehouden in de jaren 1618 en 1G19. 
Zeer dienstig en noodig voor Predi

kanten en Kerkeraden. 

Dit voor alle Kerkeraadsleden zoo 
nuttig Elandboekle is 340 bladz. 
groot en kost slechts f 1,*>5, ge
bot den in heel linnen band ƒ 1,4)5. 

Uitgave van ZALSTM^N te KAMPEN. 
Alle iSuetih. nemeu bestellin
gen aan. 

IBij den uitgever G. F. CALLEN-
ItACII te Mijkeik is ve-scher.en : 

Thomas Carlylü 
DOOR 

Dr. F. van Gheel Gildemeester. 
Prijs ing. ƒ 1,50 ; geb. ƒ 1 00 

I Ieder kent den naam van Thomas 1 
Carlyle; menigéén ook niet veel meer. 
In bovengenoemd boek gaat de schrijver 
Carlyle's leven na, en tracht diens wer
ken te doen begrijpen door hen, die iets 
meer willen leeren kennen van dezen 
profeet der negentiende eeuw. 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DE 
Uitgeversmaatschappij 

»IH: VECHT" 
Kreukelen. Direct. P. MOBACH. 
( U i t g a v e  v a n  h e t  G e r e f .  

T r a k t a a l g e n o o t s c h a p  
» P I L I P P U  S " )  

Keveelt zieli beleefd 
aan voor <le levering; 
van alle voorkomende 
Drukwerken. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 
Concurreerende prijzen. 

T. SLAGTER te KOLLUM debiteert 
met succes : 

GEHARD GALAMA. 

Binst eu Humor. 
Christ. V oordraehten, 

Samenspraken en Zangstukjes 
op groene, koperen», zilveren 
sn gonden briiil«>rt«-n. 

ISO bladX. f f 

% DE KAMPER ^ 

'<È HOEK- EN STEENDRUKKERIJ 
6a\C) 'o(iP 
JL van iEALSilllAJS JAJ 

ÖÖ is het beste adres voor alle 
JL soorten drukwerk. .K 
^ tekeningen, noia's kwitan- ^ 
^ ties, brielhooiden briefkaarten, ^ 
•\y' enveloppes.advitskaavteii.naam- »y 

kaartjes, wissels, circulaires, 
tw» programma's enz. enz. wordeu «g* 
ro net, vlug en goedkoop fianco w 
^ geleverd door het geheele ryk 

IBij den uitgever G. F. CiLLiK-
1IA(IJ te >ijki'ik is \e]£cbentn: 

Een Schipbreukeling 
dcor G. C. HCOGEWERFF. 

Tweede druk. 
Met 8 illustraties. 

Prijs ing. ƒ 0,00 ; gtb. ƒ 1,25 
JDoor vele Jbladi 11 werd dit boek gelijk 

gesteld met, door sommige zelfs hooger 
genoemd dan dc bekende jongensboeken 
van FARKAK. In ieder geval is het aan
trekkelijk dat dit verhaal niet in deu 
vreemde, maar op Kederlandschen bodem 
handelt. 

Men geve het lederen Nederlandschen 
jongen in handen. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Btiisdtn verschijnt elke maand: 
Wat zegt de Schrift? 
Maandblad tot berorderii'ig; van het rechte 

lezen en uitleggen van (iods Woord, 
onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, 11 oogleera-ii-  a/d Theol School 
te Kampen. 

Elk No bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, m royaal 8o tormaat, en is 
voorzien van een omslag Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
reg'ster toegezonden. 

Reeds 3 No'.-, zijn verschenen. 
L)e pi ijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per po»t. Men kan inteekeniüg 
zenden rechts'reek^ aan den uitgever, 
en ook door een so ieden boekhandelaar. 

4 cl. 4 cl. 
Bij ZALSMAN te Kampen versclieen : 

Kenige ko«te vragen 
VOOR DE 

kleine kinderen 
DCOR 

.P,%€ <»itt » ItOKMTII M 
IN LESSEN VERDEELD, DIK MKT 

OPSCHRIFTEN zrj.v VOORZIEN 
DOOR 

O. O. DOORNBOS. 
Deze uitgave, op goed papier met 

duidelijke letter gedrukt, kost 
niet meer dan t cent, 

Een ex. ter kennismaking wordt op 
verzoek terstond f: anco toegezonden. 

4 ct. h et. 

Bij den uitgever O. F. CALLEN-
BACIl te Nijkerk is rerschenen : 

de tweede druk van 

Bffill DAN ItOBIJlN 
DOOR 

DR. A. J. TH. JONKER. 

Prijs ing. ƒ 1, — '; geb. / 1,40. 
Dat van dit boek in zoo korten tijd 

een tweede druk noodig bleek zal wel 
niemand verwonderen. I)r. Jonker* beeld
rijke, forsche, doordringende stijl — maar 
meer nog misschien des schrijvers diepe 
blik (n meevoelende ziel uemen den 
lezer geheel in. 

Er gaat kracht uit van dit boek. 

ÜUItioilMIll) tiMASIll, 
te Amsterdam. 

Sedert de laatste opgave ontving de Ver-
eeaiging voor Voorbereidend Universitair 
Onderwijs de volgende giften : 

DELFT, D. 8. f 1; H. S. f 1; H. J. 
K. f 1; L d. B. f 2,50 ; H. A. K. f 1; 
S. E. f 1; N. N. 1 1; J. K f 0,50; A. K. 
f l ; J .  H .  f l ;  A  v .  d .  W .  f l i S . v . d .  
B. f 1; A. K. f 2; P. L. f 1; H. B f 1; 
Ü s .  6 .  W .  f  1 ;  L  S .  f 2 ; J .  v .  d .  B .  
f 1; Mej. A. K. f 1; Mej. J. J. V. f 1; 
Mej. V t 0,50. BAAMBKUGGE, W. V. 
Wz. f 1,50 ; P. v. B. f2,50 ; Üs. J. D. H.; 
f 2,50; S. K. f i j C. S. W. f 1. A. G. 
f 0,50 H. v. d. L. f 1,50; Mej. J. v. K. 
f 1. VREESLANU, f 8 G. f 1 ; J. d. G. 
1 1 ; M B. v. ft f 1 ; Wea. J. d. B. f 3. 
LOENEN a. d. VELHT, G. K. f 1 ; M. A. 
8 K/.. f 1; L. V. f 1 ; H. v. W. f 1. 
H I L V E R S U M ,  E .  F .  H .  W .  t l ; J . M .  
f 1 ; 0. v. G. f 1 ; J. W. I» f 1. ACHT
TIEN HO VEN, J. li. d. W M. f 5 ; N. 
l i .  f  U , 5 U .  M A A R T E N S D I J K ,  J .  Z  1 1 ;  
B J. G. f 1; L. v. V. f 0,5U ; M. R. f 1 ; 
A v V. i 1 ; J. H. f 1. NEüERHORST 
OKN BEtttf, H P. f 1; J. M. 1 1 ; G. H. 
F. f 1 ; Mij. A. P. f 1 ; Wed. O. S. t 1. 
NlOtlTE VECHT, K. K. v. V. 1 0,50; 
G. v. h. t 0,50; W. C. K. t l ; C. R. 
t , 1 ; G K. f 2; Wed. A v. d. B. f 1. 
OVEUVEEN, G T lT 1 1;A.J. d.W. 
M f 2,5o. BREUKELEN, A. O f 1 ; J. 
VV. d. G f 1 ; J. R. i 0.50; U. J.F. f 1; 
N. N, tl; VV. O. f 1,50 ; F. i 5 ; C. 
H i 1; J. O. f 1; H. H. f 2,50; K. H. 
f 1 ; WeJ. H. H. f 2,5u : M<j. F. U. v. 
ü. 1 1. WEESP, Mej. C. Bil; Wea. 
B. f 1; P. d. R. i 1; U. B f 1; 
J. R f 0,50 ; J. G. Ci. i 0,50; J. N. 
1 1 ; J. v. K. f 1 ; N. d. R B^Ü. f 0,75 ; 
J. 8 f 1; W. K t 0,50; J. K. f 1; J. 
U. P f 1 ; A. V . f 0,5u ; N. d. R «Jzn. 
f 0,5o ; C. v. d. B. i 0,50; O. P. d. R. 
f 1; P. B. f 0,50 ; J. R. t' 0,50; F J. H. 
G. f 0,50; G. R f 1; F. v. d. M. 1' lu. 
KLOEMENUAAL, H. ö. t 1 ; C K. f 2. 
MUIüEN, P. K. f 1. HAARLEM, J. 
M .  t  1  ;  C .  d .  H  f l ; A .  T .  1 1 ; U .  H .  
f 2,50, J. A R. t 1; H. v. E. t 0,50; 
J .  H .  C  L .  i  U , 5 ' ) ;  M t j  A .  A .  C .  K .  
f 1 ; Mfj. M. f 1. VVAARUER, U. V. 
f 1 ; G. v. 1. f 1 ; P. B. f 1; C. H. f 1; 
J. d. K. f 1 ; P. H. f 0,50 ; C. H. 1 1 ; 
G. v. H 1 1; U. v. H. t 2,50 ; Ü. d. G. 
f 1. BODEGRAVEN, J. H. f 1 ; G. d. K. 
1 1 5o ; J V. t 0,-r.0 ; H. S. 1' 0,50 ; T. 8. 
1 1 ; A. S. f 1 ; C. B. t 2; P. v. d. K. 
f 1; J. H. v. D. f l ; O. v. d. B. 
1 1 ; J. II I 1 ; C z. Azn. 1 1 ; Mevr. 
v. D. d. B. t' 1 ; VVtd. J. v. S. t 1 ; Wed. 
A d. B II ; W. O tl; J. S. t 1. WOER
DEN, J B. f 1 ; h d. W. f 1. ZWAM-
M E R U A i l ,  P .  V .  1  1 ;  J .  V  1 1 ;  J .  W .  
v. U t 1 ; H. O I 1 ; Üs. H v. U 10,50; 
C. v. M. f 1,50 ; ü. N. f 0,50; VV. N. 
i 0,50 11 AR MELEN, J. V. f 0,50 ; Wei. 
O. t 1. 

N. B. Niet verintld zyn Lier de bij-
drareu, waarover [er quitautie woxdt be
schikt-. 

Vrye (Juiversiteit. 
In dank ontvangen: 
Voor de Vereeni^ing: 
Aan Ontribufiën : 
Door d<=n Wr H. van Nooit te Loos-

duii ec, uit Loosduinen t 75, uit Monster 
t 17, sanifn f'92 ; door bet Locaal Comité 
te Aiust.rdpm f 58,50; van Ds. P. A.Lan-
t-ng te Aridel f 2,50 

A a n  D o l l e c t c n  :  ( v o o r  d e  T b e o l .  
faculteit.) 

Van de Geief. kerk te Leeuwarden 
f 35,14 i/2 ; van idem te Geiumuiden f 6; 
van idem te Zutphen (halve coll.) f 11,20; 
vim idem te De L'er f 12,80 ; van idem t3 
Kampen f 59,88 ; van idem te Langeslag 
f 2,93; tan idem te Stad-Vollenbove 
t 4,1872; van idem te Hoi ge'een 1 40,57. 

Vour dc illedisrlie faculteit: 
Door deu Heer H. van Noort te Loos

duin 11, van Mr. H. A. v. d. V. f 5. A. v. 
D f 2, H. v. N f 1, E. F f 1, R. A F. 
f 1, sa nen f 10 

t uur het ailudielondit; 
Door den h e e r  H v a n  Nooit, te Loos-

duintn. uit de catechisatiebus der Geref. 
kerk 1 %,2§ llz ; door Ls. J. J. Berends, 
drimiDatideJjjktche bijdrage van de Halve-
stuiveit-veieenig.iug 'e Maasland f 42. 

V»«r de (Bibl iotheek :  
Van den schrijver »De Crisis in Znid-

Afrika", door Dr. A. Kuyper; van den 
sein ijver »De Jongelingsvereeniging en de 
Kerk", door P. Biesterveld. 

S. J. S E E F A T, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 
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DE BA#ZWN 
Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  

(Ten vwwrdeele van de The«lo£i*che School te üanijien.) 
1  A A A  Ï |aSS* I : 4, Ié het tiaar ultebcn tud tic trjb/bat gij toacmt 
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Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 8 maanden, fr. per post 
f 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ1.75. Abonnementen buiten bet Kijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' 9 ct. Advertentiën van 
]—10 regels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

C. PH. Z A L S IWI A IM , 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te advesseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlandsche Ruitbladen, Intekenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

' 

O f f i c i e e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
DEP. V. BUITENL. KERKEN. 

Deputaten voor de Correspondentie met Buiten-
landsche kerken hebben in hun vergadering 
van 14 dezer benoemd tot: 

V o o r z i t t e r ,  Prof. D, K. Wielen ga van 
Kampen, 

en tot Secretaris, zoo voor liet Buiten-
als Binnenland, Ds. Js. van der Linden van 
s- Gravenhage. 

Namens Deputaten voorn., 
Js. VAN DER LINDEN. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 

HILLEGOM, 19 April 1900. Zondag Dii (le avondgodsdienst
oefening maakte onze geachte I,erraar l)s K. van dvr Wal der 
gemeente bekend, vrijmoedigheid te hebben gevonden om voor 
de roeping van Herlijnen te bedanken. Als tolk der stemming 
van de gemeente werd ZEw. staande toegezongen I's. 134 : 4. 
Dat de Heere genadiglijk voorzien mag in de behoelte van de 
teleurgestelde kerk, is de wensch en bede van den 

Raad der Ger. kerk te llillegom, 
J. W. STASSKN, Scriba. 

WINTERSWIJK, 22 April 1900. Onze beroepen Herder 
en Leeraar Ds. G. Kenting verbond zich hedenmiddag aan onze 
gemeente, met (1e woorden van Ex. 33 : 15 ; r.a des voormiddag» 
op plechtige wijze in zijn ambt alhier bevestigd te ziju door 
onzen voormaligen Leeraar Dl'. 11. Pianasen, die tut tekst 
gekozen had Spreuken 13 : 17 Beide malen kou het kerk
gebouw tenauwernood de saamgestroomde schare bevatten. De 
Heere stelle den nieuwen I.eeraar tot een rijken zegen voor 
deze gemeente en schenke ook aan de thans herderlouze gemeente 
te s-Gravendeel weldra den man zijns raads. Ten slotte betuigt 
de kerkeraad zijn hartelijken dank aan den Consulent Ds A. 
J. Tenkink te Vorden, en tevens aan de h h. predikanten en 
enndidaten, die onze gemeente tijdens de vacature gediend hebben. 

Namens den Kerkeraad, 
H. A. VAN DEK MAST, Scriba. 

P-S. Het adres van den kerkeraad is thans Ds. G Renting. 

AALDEN, 22 April 1900. Hedenmiddag nam onze geachte 
Leeraar Ds. F. Diemer, na ruim 4 jaren onder ous te hebben 
gearbeid, zegenend afscheid van deze gemeente, naar aanleiding 
van Deut. 30 : 19. Eene groote schare woonde deze plech
tigheid bij. Bij het einde der godsdienstoelening werd, op 
verzoek van een der ouderlingen, onzen scheidenden Leeraar 
nog biddende toegezongen Ps 121:4. Dat de Heere ZEw. 
siabij en goed zij op al zijne wegen, en hem stelle tot een 
rijken zegen ook voor de gemeenten te \\ ijekel en Balk, is onze 
hartelijke wensch en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
H NIJENHI:IS, Scriba. 

P.S Het adres van den kerkeraad te Aalden is voortaan, 
aan dtn Scriba 11. Nijenhuis, Benneveld gem. Zweeloo. 

LEEUWARDEN, 22 April 1900. De vacature, ontstaan 
door de benoemiug van Dr. II. H Kuyper tot professor aan 
V. U., werd vervuld Door onzen Leeiaar Ds. 0. P Visseher 
den 20 April in het dienstwerk ingeleid, naar aanleiding van 
•les, 52 : 7, verbond Ds. J. D. v d Munnik uit Barendrecht 
zich heden, tot algemeene blijdschap, aan de gemeente met de 
woorden des apostels 1 Col'. 4:1. Gode de eer! 

Namens den Kt-rkeraad, 
G. R. Visser, Scriba. 

HANTL'M c.a. H1ATJRE, 23, 4,1900. Tot grootc blijdschap 
der gemeente werd haar hedenmorgen na de godsdienstoefening 
bekend «•tma»kt, dat onze zeer geachte bedienaar des Woords, 
L)s. B. J. lleeres, na ernstige overweging, vrijmoedigheid had 
gevonden om voor de roeping naar de Gerei', keik te IJlst te 

bedanken. Moge dit besluit strekken ten zegen voor kerk en 
Leeraar en tot Gods eere. 

Namens den Kerkeraad, 
P. J. HOEKSTRA, Scriba 

's-GRAVENUAGE A, 23 April 1900 Tiet was ons een 
ware verrassing reeds gisteren van onzen waarden Leeraar Ds. 

. van der Linden te mogen vernemen, dat hij met volkomen 
vrijmoedigheid voor de roeping yan , de Gerei', gemeente van 
den Overtoom te Amsterdam had bedankt. Den Hee e onzen 
God zij hiervoor dank en eere toegebracht. Hij krone dit be
sluit met zijn dierb're gunst, zoodat het Leeraar en gemeente 
ten tijdelijken en ten eeuwigen zegpn zij. 

Namens den Kerkeraad, 
J VAN GOLVERDINGE, Scriba 

's-BOSClJ, 23 April 1900. Gisterenmorgen na de bediening 
des Woords maakte onze algemeen geachte en beminde ' eeraar 
Ds. J. M. Mulder aan de gemeente bekend, dat ZEerw. na 
ernstige overweging en gebed, vrijheid had gevonden voor de 
roeping van de kei'K te Broek op Langendijk te bedanken. 
Üekrone de Heere bij vernieuwing dit voor ons zoo verblijdend 
besluit met zijn rijken zegen, en schenke Hij ons 't voorrecht 
zijnen dienstknecht' nog lang als onzen Leeraar te mogen be
houden. Een der ouderlingen dankte den Leerrar namens 
kerkeraad en gemeente voor dit vernieuwd bewijs van de goed
heid onzes Gods over ons, waarna den Leeraar staande werd 
toegezongen de zegenbede uit Ps. 134 : 3. Zegene de Heere 
de teleurgestelde gemeente verder in hare pogingen door haar 
spoedig den man zijns raads te zenden 

Namens den Kerkeraad, 
C. VAN WIJNEN, Scriba. 

RENKUM, 24 April 1900. L 1 Zondag had onze gemeente 
het voorrecht haren beroepen I.eeraar Ds. A. v. d. Sluijs in 
haar midden te zien ingeleid door Ds de Jonue van Dordrecht, 
het woord bedienende: 2 Tim. 2 : 15a. 's Avonds heeft onze 
Leeraar zijne bediening aangevangen, predikende over Psalm 
71 : 16 Moge de Heere zijnen dienaar ondersteunen en 
zegenen naar lichaam en ziel en strekke de aangevangen 
arbeid tot verheerlijking van Gods naam in de gemeeute 

Namens den Kerkeraad, 
A. KROON, Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Coevorden. 

Classicale vergadering te Nieuw-Amsterdam, D. V. 
op IVoensdag 16 Mei e.k. 

Aanvang 's morgens negen uur. 
R. HULS, C'orresp. 

Nieuw-Amsterdam, 23 April 1900. 

Classis Dordrecht. 
De vergndering der Classis Dordrecht zal D. V. 

gelior.den worden op Woensdag 2 en zoo noodig 
Donderdag 3 Mei 1900, des voormiddags ten 9' 2 ure, 
in de Consistorie der YVillielminakerk te Dordrecht. 

Het Agendum bevat bij de gewone zaken : 
Ingekomen stukken, a. Verzoek van de kerken 

van Gieseti-Nieuwkerk, Giesen-Oudkerk en Ottolaud 
om voortaan te mogen ressorteeren onder de Classis 
Gorinchem. 

b. Voorstel van de kerk van Zwijndrecht om de 
Classis Dordrecht te splitsen en Barendrecht, Bolnes, 
Heerjansdam, lleinenoord, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Numansdorp, Ridderkerk, Rijsoord, Strijen, Westmaas, 
Zwijndrecht bij de Classis Gorincliem te voegen. 

1'raeparatoir examen van de hh. A. Brouwer en 
L. van Loon, theol. Cand. a. d. Vrije Universiteit. 

Opgegeven Teksten : Ps. 73 : 23 en 24. Exegese 
O T. Ps. 22 : 1—2? en Jes. 17 : 1 —18.' Exegese 
N. T. Lukas 14 : 26 — 32, Kom. 4 en 5. 

Bespreking subsidie Antwerpen inzake het beroepen 
van een leeraar 

Namens den Raad der roepende Kerk, 
J. H. AL. G. WOLF, Praeses. 
G. VAN DETH AZ., Scriba. 

Brussel, 19 April 1900. 

Classis Zwolle. 
Vergadaring der Classe Zwolle, aldaar in de Plan-

tagekerk le houden op Donderdag 3 Mei 1900 
's ochtends te tien ure. 

Het Agendum geelt behalve gewone zaken aan : 
Examen Piaeparatoir van den heer J. Bosch Jz. 

Cand. a d Theol. School. De capita voor exegese 
opgegeven zijn Jes-ija 53 en 2 Petr. 1. 

Voorstel \an Oldemarkt, in overleg met .deputaten 
der Classe. 

a. De Classe machtige deputaten inzake Oldemarkt 
de kerken in de Provincie, welke nog niet voor 
Oldemarkt collecteerden, daartoe op te wekken. 

b. Verzoek aan de kerken in de Classe om nog 
één collecte te houden voor den bouw van een kerk 
en pastorie tc Oldemarkt. 

c. De Classe ste le aan de Prov. Synode voor, 
om met haar aanbeveling, van alle Geref. kerken in 
j^edei'lapd steun voor Oldemarkt te vragen. 

d. De Classe coutinueere deputaten inzake'Olde
markt. 

Van Zwolle. Het ontwerp-akkoord van eenige 
broeders pred. uit de Prov. Groningen, Drente en 
Overijsel, voor de overneming der Zending op Soemba. 

Namens de roepende kerk, 
G. RIEZEBOS. 
H. VAN 'T VEER. 
J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN, 

Consulent. 
TFilsum, 24 April 1900. 

Classis Goes. 
De Classis Goes heelt in hare vergadering van den 

18 April 1900, gehouden te Goes, ten overstaan 
van de gedeputeerden der Prov. Synode, peremptoir 
geëxamineerd en met alle 3temmen tot den dienst des 
Woords en der Sacramenten toegelaten den Eerw. 
heer //. ff". Laman, Theol. Cand. te Leiden, be
roepen predikant te Kruiuing-11. 

Namens de Classis, 
J. J. KOOPMANS, Scriba. 

CLASSEN. 
VERGADERINGEN. 

Cl. Amsterdam, 14 Maart 1900. — In de plaats 
van wijlen Ds. Sluyter wordt Ds. van den Boom 
toegevoegd aan Ds. Gezelle Meerburg en Ouderling 
Bakhuizen, om namens de Classe met den kerkeraad 
van Amsterdam saam te werken in de zaak der 
Zending. 

Aan den kerkeraad van Hilversum A wordt ge
adviseerd om Ds. P. Wagemaker eervol emeritaat te 

verleenen, wegens ouderdom ; nadat kennis genomen 
is van een schrijven des kerkeraads, die met eervolle 
vermelding van ZEvv.'s trouwen arbeid het verzoek 
om emeritaat ondersteunt, en het advies der depu
taten ad Examina der Prov. N.-Holland is inge
wonnen. -— A. H. GEZELLE MEERBURG, Scriba. 

(Uit Het Kerkblad, Nr. 1, 1900.) 

PROVINCIËN. 
Prov. Syn. Noord-Brabant. 

De Gereformeerde kerk te Nieuwendijk, daartoe 
aangewezen, maakt bekend, dat de Particuliere Synode 
van de Geref. kerken in Noord-Brabant en Limburg 
zal gehouden worden te Raamsdonk op Woensdag 
30 Mei; aanvang 's morgens 9 l/2 uur. 

Punten voor het Agendum en de namen en woon
plaatsen der Afgevaardigden worden ingewacht aan 
het adres van den eerstondergeteekende. 

Nawens de Gereformeerde Kerk te Nieuieendijk, 
J. A. GOEDBLOED. 
W. H. VAN HELDEN. 

Nïeuioendijk, 23 April 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor Kvanffeliwutie in de 

Prov. Groningen. 
Co'L v/d gein. te Enumatil f 10,015 

» ;; ;; Niezijl ... - 11,18 
Door Ds. Meijering van N. N. gev in het kerk

zak je te Winsum .... - 10,— 
Door den Colporteur: v/d heer M. Dijkstra te 

Opeinde . . . . - 1,— 
„Coll. gehouden op het Jaarfeest der Jongelings-

ver te Kornhorn .... - 2,30 
„Coll. gehouden op eene vergadering . - 0,80 

P. POSTEMA, Feningm. 
IVarfum, 23 April 1900. 

V oor <ie Tlieolojfische 5$<;liooi. 
Hardenberg- Kooten 1Ji c. f 0,75 

Heemse B f 8.— Oostermeer ?; - 1,04 
De Kiim - 7,33 Twijzel „ - 1,16 
Nieuw-Leuzen - 4,65 Westergeest „ - 4,— 
Augustinusga- Brielle - 4,74 

Surhuizum 12 c. - 2,35 Stad a/'t Haringvliet - 1,50 
Buitenpost „ - 8,20 den Bommel - 1 — 
Burum - 6,50 Ouddorp - 1,93 
Eestrum ;J - 0,65 Rockanje - 2,70 
Gerkesklooster „ - 5,24 IS ie uw-Hel voet - 6,73 
Kollum A ;J - 4,55 

De Penningmeester 
Zwolle, 21 April 1900, van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSEN. 

Voor <lo Zeiuliiij^ oiuh^r <ie Joden. 

In hartelijken dank ontvangen: 
Van K. J. Kraan 's-Gravenhage . . f 1,— 
Door. Ds. L. R. Hummelen te 't Zandt zijnde ge

deelte van een in 't kerkzakje gevonden munt
biljet ...... 2,50 

Van A. Gruijs Sr. Zaandam zijnde opbrengst ge^ 
bruikte postzegels .... - 1,50 

Door l)s. E. Kropveld "Waddingsveen van de Christ. 
Jonged. vereen. „Bezateel" Zaamslag . - 5,— 

Uit het busje van N. N. te Brandwijk . - 2,50 
Ouder vriendelijke aanbeveling voor verdere giften, 
Rotterdam, N. KOOPS, 

20 April 1900. Oost-Molenstraat 5, 

KENNIS EN LEVEN, 
XII. 

Bij deze zielkundige beschouwing 
van den mensch, welke de Schrift 
ons aan de hand doet, sluit zich op 
hot nauwst hare leer van het beeld 
'^ods aan. 

Indien wij een oogenblik tusschen 
den mensch en het beeld Gods, waar 
naar hij geschapen werd, onderscheid 
mogen maken, kunnen wij zeggen, 
dat de mensch als zinnelijk-redelij k 
wezen op het beeld Gods aangelegd 

iis en dat het beeld Gods op de 
zuiverste en volkomenste wijze bij 
hem past. 

Toch mag deze onderscheiding 
ge-en oogenblik voedsel geven aan 
het denkbeeld, alsof de mensch, ook 
zonder het beeld Gods, een waar en 
compleet mensch zou kunnen wezen, 
gelijk Rome beweert. 

Het >lbeeld Gods is geen boven

natuurlijk toevoegsel, dat bij den 
reeds geschapen mensch bijkomt. 
Maar het behoort tot zijne natuur. 
Wel is het geen substantie, want 
dan zou de mensch, doordat hij het 
beeld Gods verloor, tegelijkertijd op
houden mensch te zijn. Maar het 
is toch eene wezenlijke, natuurlijke, 
geen toevallige en willekeurige hoe
danigheid, die hem zoo eigen behoort 
te zijn als de gezondheid aan zijn 
lichaam, en zonder welke hij ophoudt 
een normaal mensch te wezen. Het 
beeld Gods is niets anders dan de 
geestelijke gezondheid van den 
mensch, de rechtheid van zijn ver
stand en hart en van al zijne ver
mogens en krachten. 

Het beeld Gods wordt daarom niet 
later, hetzij in tijd hetzij in gedachte, 
aan den mensch toegevoegd; maar 
hij wordt terstond als beeld Gods 
geschapen, en ontvangt in zijn ver
stand die kennis der waarheid en in 
zijn hart die gerechtigheid en heilig

heid, welke hij behoeft om Gode te 
gelijken en aan zijne wet te beant
woorden. 

Het beeld Gods bestaat dus niet 
alleen, ofschoon in ruimen zin toch 
ook, in de vermogens van verstand 
en wil, maar het brengt terstond 
een positieven inhoud mede, welke 
aan die vermogens past en er van 
nature bij behoort. 

Immers is het verstand van nature 
voor de waarheid bestemd en op de 
waarheid aangelegd. De waarheid 
is het goed des verstands. Het ver
stand kan geen rust en vrede vinden, 
voordat het de waarheid gevonden 
heeft. Het stelt zich niet, gelijk 
Lessing beweerde, met het zoeken 
naar waarheid tevreden, om het bezit 
der waarheid aan God over te laten; 
maar de honger en dorst van het 
verstand naar de waarheid wordt 
eerst door de waarheid zelve gestild 
en gelescht. 

En evenzoo is het met het hart 

gelegen. Het vindt geen rust, voordat 
liet ruste vindt bij God, tot wien 
het geschapen werd. De gerechtig
heid en de heiligheid Gods alleen 
stilt de behoefte, welke van dat 
hart onafscheidelijk is, en doet liet 
opspringen van vreugde. 

Daarom zegt Paulus, dat de geloo-
vigen, vernieuwd zijnde in den geest 
huns gemoeds, den ouden mensch 
moeten afleggen, die verdorven wordt 
door de begeerlijkheden der verlei
ding en den nieuwen mensch moeten 
aandoen, die naar het beeld Gods 
geschapen werd in gerechtigheid en 
heiligheid der waarheid. 

De oude mensch wordt verdorven, 
verderft meer en meer overeenkom
stig de lusten en begeerlijkheden, 
welke van de bedriegerij der zonde 
uitgaan en waarmede zij het op het 
verderf van den ouden mensch toege
legd heeft. Maar de nieuwe mensch, 
die in de geloovigen woont, werd in 
hen geschapen, evenals de eerste 

mensch, naar het voorbeeld Gods in 
gerechtigheid en heiligheid der waar
heid. 

De waarheid toch, welke door 
God in Christus werd geopenbaard, 
brengt, indien zij door het geloof 
aangenomen wordt, gerechtigheid en 
heiligheid mede. Gelijk de leugen en 
de verleiding der zonde het verderf 
bewerkt, zoo gaat er van de erkende 
waarheid eene kracht uit, die de 
schuld der zonde te niet doet, haar 
smet ten eenenmale uitwischt en 
alzoo den mensch weer in zijne 
oorspronkelijke verhouding tot God 
herstelt. 

Dan wordt de mensch Aveer, wat 
hij in den beginne was, een profeet, 
die de waarheid Gods verkondigt, 
een priester, die zich Gode wijdt, 
en een koning, die naar Gods wil 
al het geschapene regeert en aan 
zijne macht onderwerpt. Hoofd, hart 
en hand worden in hunne oorspron
kelijke harmonie hersteld en saam 



aan den wil des Heeren dienstbaar 
gemaakt. 

Onderling werken deze op elkander 
in. Het hoofd leidt het hart, het 
hart laat zijn invloed ook op het 
hoofd uitgaan. Het geloof, dat eene 
werkzaamheid is van het verstand, 
heeft het wonen van Christus in ons 
ten gevolge; en dat geloof is zelf weer 
eene vrucht van de wedergeboorte 
uit water en geest. De kennis ver
rijkt en bevordert het leven, maar 
het leven gaat over in kennis en 
geeft er richting en leiding aan. 

Zelfs in den toestand der zonde, 
waarin overigens de rechte verhou
ding verstoord is, blijft altijd die 
wederkeerige inwerking van hoofd 
en hart op elkander bestaan. En bij 
de Oostersche volken in nog veel 
sterker mate dan bij de Westersche. 

Gene toch zijn veel ontvankelijker 
en veel vatbaarder voor indrukken. 
Zij hebben dieper gevoel, sterker 
^hartstocht, rijker verbeelding, en zijn 
minder kalm van natuur en minder 
bedaard van overleg. Zij leven veel 
dichter bij hun hart dan wij. Wat 
zij waarnemen, dringt terstond tot 
het binnenste van hun wezen door 
en stuit nooit af op een onaan
doenlijk gemoed of eene onverschil
lige natuur. En omgekeerd, wat zij 
gevoelen, uit zich aanstonds in woord 
en gebaar en zet schier onmiddellijk 
zich om in gedachte en daad. De 
afstand tusschen' hoofd en hart is 
klein en spoedig doorloopen. 

Anders is het bij de Westersche 
volken, die meer verstandelijk zijn 
aangelegd. Zij kenmerken zich door 
een sterk gevoel van vrijheid, door 
een krachtig streven naar onafhanke
lijkheid. Zij munten uit door klaar
heid van gedachte, strengheid van 
betoog, scherpzinnigheid van rede
neering. Het hoold heeft hier van 
den aanvang af eene andere, grootere 
beteekenis dan het hart. Altijd heeft 
onder de Indo-Germaansche volken 
het streven bestaan, om het hoofd 
te emancipeeren van het hart en de 
rede te doen heerschen over de aan
doeningen des gemoeds en de lusten 
en tochten van het hart. 

Maar desniettemin behoudt liet 
hart zijne invloedrijke beteekenis in 
het leven van iederen mensch. Zelfs 
de dorste rationalist en de diep
zinnigste wijsgeer ontkomt aan zijne 
machtige werking niet. Men kan 
wel zeggen en eischen, dat het hart 
op ons waarnemen en denken en 
oordeelen geen invloed hebben mag. 
Maar aan dezen eisch kan niemand 
in de werkelijkheid voldoen. In ieder 
vak van wetenschap komt het be
ginsel uit, waarvan de onderzoeker 
uitgaat. Wat voor levens- en wereld
beschouwing men toegedaan is, wordt 
ten slotte niet door het hoofd maar 
door het hart beslist. 

Uit het hart zijn de uitgangen des 
levens, ook van het leven der weten
schap. En Jezus heeft zelf gezegd, 
dat uit het hart het onverstand voort
komt ; dat men wedergeboren moet 
zijn, om het koninkrijk der hemelen 
te zien ; en dat zoo iemand wil den 
wil zijns Vaders doen, van zijne leer 
bekennen zal, of zij uit God is dan 
of Hij van zichzelven spreekt. 

In het beeld Gods, dat de ménsch 
oorspronkelijk ontving en waarnaar 
hij in Christus herschapen wordt, 
behooren waarheid, gerechtigheid en 
heiligheid daarom onverbrekelijk bij
een. De eene is niet te denken en 
niet te verkrijgen zonder de andere. 

De mensch, die dit beeld deel
achtig werd, is niet alleen de met 
God maar ook de met zichzelven en 
met alle dingen verzoende mensch. 
Wat door de zonde uiteengeslagen 
werd en in vijandschap tegenover 
elkaar kwam te staan, is in beginsel 
in de rechte verhouding hersteld. 

De Christen is de mensch Gods, 
die tot alle goed werk volmaaktelijk 
is toegerust. 

BAVINCK. 

SCHOOLGELDHEFFING. 

In liet Unie-rapport is aangenomen, 
dat van hen, die niet tot de onvermo-
genden behooren, een proportioneel 
schoolgeld geheven zal worden, zoo 

mogelijk door de Commissiën, die voor 
het beheer der scholen zijn of worden 
aangesteld. 

De laatste bepaling is er bijgevoegd, 
als waarborg, dat schoolgeld schoolgeld 
blijve. 

Indien er toch geen ander schoolgeld 
geheven wordt dan in den vorm van 
belasting door het Kijk; doet men, om 
misverstand te voorkomen, beter van 
geen schoolgeld te spreken. 

De schoolgeldheffing in eigenlijken zin 
is daarom van groote beteekenis; zij is 
volstrekt niet van ondergeschikt belang 
of van onverschilligen aard, maar eene 
poging, om de vrijheid, de zefstandig-
heid, de autonomie der school te hand
haven en te waarborgen. 

In 1889 werd zij in de wet opge
nomen als eene der voorwaarden, waarop 
de pacificatie in den schoolstrijd te ver
krijgen was. 

Toen werd bepaald, dat van ieder 
schoolgaand kind, tenzij het tot de be
deelden of onverrnogenden behoorde, een 
schoolgeld geheven -zou worden van ten 
minste 20 cent per maand ; en als er 
twee of meer kinderen uit één gezin 
gelijktijdig ter school gingen, kon dit 
bedrag nog verminderd worden. 

Te hoog is dit schoolgeld niet gesteld. 
En toch is: er zeer willekeurig mede 
omgesprongen, zoodat het niet behoeft 
te verwonderen, dat de voorstanders der 
bijzondere school over de uitvoering 
dezer wetsbepaling in vele gemeenten 
zeer ontevreden zijn. 

Wat toch is het geval ? 
Zeer vele gemeenten, vooral ten plat

ten lande, namen het minimum der wet 
eenvoudig over als het schoolgeld. Zelfs 
de rijkste betaalt er voor zijn school
gaand kind niet meer dan twintig centen 
per maand, dat is nog geen rijksdaalder 
per jaar. 

Op andere plaatsen wordt er wel een 
eenigszins hooger schoolgeld geheven; 
maar Burgemeester en Wethouders 
maken van de vrijheid; om te bepalen, 
weike kinderen tot de min- of onver
rnogenden behooren, zoo'n ruim gebruik, 
dat de helft en meer dan de helft der 
schoolgaande kinderen geheel kosteloos 
onderwijs genieten. 

Volgens de Hollander van 21 April 
1.1. zeide de heer Krap verleden week 
in den gemeenteraad te 's-Gravenhage, 
dat daar niet minder dan 6b percent 
gratis onderwijs genieten. De residentie 
is dus eene stad van bedeelden ; en de 
rijken worden daarbij dan het ruimst 
bedeeld. 

In verreweg de" meeste gemeenten 
worden de bepalingen omtrent de ver
plichte schoolgeldheffing zoo mild toe
gepast, dat zelfs, de voorstanders van de 
openbare school moeten verklaieri, dat 
zij niet nadeelig werken. 

Het Hoofdbestuur van het Neder-
landsche Onderwijzersgenootschap deed 
in 1899 aan de afdeelingen de vraag, 
waar in hare omgeving de schoolgeld
heffing zoodanig was geregeld, dat zij 
nadeelig werkte op het schoolbezoek? 

Op die vragen zonden slechts 38 af
deelingen een antwoord in; meer dan 
160 lieten niets van zich hooren en 
hadden dus zeker niets te klagen, want 
anders hadden zij haar stem wel ver
heven. 

En van de 38 antwoorden waren er 
nog 25, die niets anders behelsden, dan 
dat de uitvoering der schoolgeldheffing, 
door hare matigheid en mildheid, niet 
nadeelig werkte. 

Slechts in betrekkelijk weinig gemeen
ten is er eene schoolgeld heffing, die 
werkelijk dien naam verdient. Hier en 
daar wordt een maandeli]ksch school
geld geheven van f 1,00 of 1,25 per 
kind (bijv. in Loosduinen, Voorburg, 
Hennaarderadeel). Op andere plaatsen, 
bijv. te Ridderkerk en Ouddoip, is er 
eene proportioneele schoolgeld heffing, 
naargelang van het inkomen. Zij, die 
van alle schoolgeld zijn vrijgesteld, be
dragen in enkele gemeenten dan ook 
niet meer dan tien, twintig of dertig 
percent; (verg. Het Schoolblad van 17 
April 1.1.) 

Maar dit zijn uitzonderingen, die echter 
toch alweer aan de voorstanders oer 
openbare school klachten ontlokken over 
de nadeelen der schoolgeldheffing. 

Er zijn er, die algemeen kosteloos 
onderwijs het ideaal achten. 

Anderen gaan nog verder en willen, 
dat het onderwijs geheel en al Rijkszaak 
worde. 

Zulke Rijksscholen bestaan er al een 
vijftal, op het grondgebied van de Maat
schappij van Weldadigheid te Frederiks-
oord en onder SteenMjkerwold en West-
Stellingwerf. 

Daar zijn de onderwijzers Rijksambte
naren, eene positie, die voor vele en 
steeds meerdere onderwijzers - en voor 
hen niet alleen — de meest begeerlijke 
van alle schijnt. 

Tegen dat streven zal de strijd gaan 
in de volgende jaren. 

In onzen eigen kring is thans eenheid 
verkregen. 

Het Unie<rapport werd met groote 
eenparigheid aangenomen. 

Maar er is een groot verschil tusschen 
het aannemen van een Unie-rapport en 

de belichaming ervan in eene wet op 
het lager onderwijs. 

Eer wij zoo ver zijn, zal er nog heel 
wat gestreden moeten worden. 

Niet zoo zeer voor de Christelijke, als 
wel voor de Vrije School. 

Schoolgeldheffing zal in dien strijd 
een belangrijk punt uitmaken. 

En hierbij diénen wij beslagen op het 
ijs te komen. 

Wij moeten weten, niet alleen hoe de 
bepalingen van schoolgeldheffing in de 
wet van 1889 uitgevoerd zijn en ge
werkt hebben, maar ook, wat het recht, 
de waarde en het voordeel van school
geldheffing is, en waarom er onzerzijds 
zulk een gewicht aan wordt gehecht. 

Schoolgeld is het hoogste niet — is 
er gezegd. En dat is ook zoo. Maar 
het stoffelijke is gewoonlijk zoo nauw 
aan het geestelijke verbonden, dat wie 
het eene verliest, ook allicht het andere 
gaat derven. 

BAVINCK. 

m i i i c c v  

DE OORSPRONG DER BROE-
'DERLIÊFDE. 

: XIII. 
Lïelile is liefde; in welk karakter 

zij ook optreedt, steeds is zy wat haar 
naam uitdrukt. 

Maar niet. altijd treedt zij in hetzelfde 
karakter op. 

De vader heeft liet kind lief, en 
het kind heeft den vader lief; maar 
hoe onderscheiden is de gestalte van 
beider liefde. 

Nérgens treedt dit onderscheid spre
kender te voorschijn dan bij de liefde 
Gods. De liefde, zooals zij in God is, 
en naar ons uitgaat is eenig; geene 
liefde is met zijne liefde te vergelijken. 
Zij is eene Goddelijke, uitsluitend in 
welbehagen wortelende, nergens buiten 
Hem steun vindende, onverplichte liefde. 
Had zij niet den niet-beminnende, den 
onbeminnelijke, ja, den schuldige, ver
werpelijke tot voorwerp, hem, dien 
geen engel beminnen kon ? Zoo kan 
de liefde alleen gevonden worden in 
God. Hier is het vuur, dat van zich 
zelf ontbrand is> en dat onophoudelijk 
zich zelf voedt. 

Men heeft het wel eens zóó voorge
steld, als ware God door Christus be
wogen om ons lief te hebben. Wij 
zijn van huis uit geneigd om den 
mensch ten koste van God te verheffen. 
Daaruit verklaart zich, dat vele onge-
loovigen den mensch Jezus zoo hoog 
stellen ; het vermaakt en streelt, dat er 
een mensch is,- op wien het geslacht 
roem kan' dragen bij God. Zelfs de 
wetenschap, dat' er geene reden tot zoo 
dwazen roem i'S, wijl de Christus niet 
van ons voortgebracht, maar slechts 
van ons ontvangen is, beveiligt ons 
nog niet voldoepde tegen de arglistig
heid van ons hoovaardig hart. Men 
kan Jezus erkennen als den eenigen en 
eeuwigen Zoon. van God, en toch van 
Hem gebruik maken om aan de eere 
Gods des Vaders tekort te doen, door 
Dezen voor te stellen als den tegen ons 
gekeerde, die dóór het bloed zijns Zoons 
bewogen moest worden om ons genadig 
te zijn. Deze doling dringt in de 
praktijk des levens dieper door dan 
men denkt; gelijk daaruit blijkt, dat 
men vrijmoediger tot Christus gaat dan 
tot den Vader, ja, niet gemakkelijk er 
toe komt, om 'in Christus' lielde de 
liefde des Vadel's zeiven te zien. Men 
schudde dan den waan van zich af, als 
zou de liefde des Zoons tot ons de 
liefde des Vaders tot ons vóór zijn 
geweest. Het ,i^ juist omgekeerd, God 
heeft ons niet lief, omdat Christus ons 
lief gehad heeft, maar Christus heeft 
ons lief, omdat God ons heeft lief gehad. 
Gods liefde is er vóór alle liefde, en 
alle liefde is er door zijne liefde; de 
stroom hééft de1 bron niet gevuld, maai
de bron den stroom. 

Hier, bij Christus treedt de liefde 
tot de menschen uiteraard in een ander 
karakter op, dan bij God den Vader. 
Zij is hier eene, liefde, die haren wortel, 
haar steunpunt ! heeft in de liefde des 
Vaders ; Christus heeft ons lief, omdat 
de Vader ons liefheeft. Zijne liefde is 
de vrucht, de openbaring van's Vaders 
zijde. Zij is een stroom gelijk, die uit 
eene bron wordt gevuld; God is de 
bron van de liefde van Christus. 

Zoo vormt Christus de schakel van 
overgang tusschen Gods liefde tot 
zijne uitverkorenen en onze liefde tot 
de broederen. Van Christus gaat zij, 
door de werking des Heiligen Geestes, 
over in de zijnen. Wat God heeft 
lief gehad, doet Christus ons ook lief
hebben ; door zijne tusschenkomst doet 
het vuur der liefde Gods nhllioenen 
harten in liefde ontbranden tot de van 
God beminden. De stroom, zelf uit de 
bron gevuld, zet zich buiten zijne 
oevers uit, en overdekt de landen van 
haar gebied met hare wateren. 

Het behoeft geen betoog, dat de liefde 
tot elkander bij ons soortgelijke gestalte 
aanneemt, als waarin zij bij Christus 
gevonden wordt, namelijk die eener 
liefde, die in den broeder den uitver-

I korene bemint. Te ontkennen valt 
het niet, dat onze liefde zich slechts 
zelden tot deze reine hoogte verheft; 
ach, het is alsof de vleugelen onzer 
liefde lam geworden zijn. Er is zoo
veel onzuivers in onze liefde ; of be
minnen wij den broeder niet veeltijds, 
omdat hij ons bemint, in plaats er 
van dat wij Hem beminnen zouden, 
omdat hij bemind is ? Wel klimt onze 
liefde soms tot de hoogte, waarop zij 
onze eigenliefde achter zich laat, dan 
namelijk als wij den broeder vanwege 
zijne h iligheid liefhebben. Maar zij 
moet, om ten volle het karakter der 
liefde van Christus weer te geven, toch 
nog hooger stijgen, en haar voedsel 
trekken uit het geloof, dat de broeder 
eene gedachte der liefde Gods is, een 
voor de grondlegging der wereld door 
God verkorene. Dan staat onze liefde 
pal, ook als de glans der heiligheid 
eene wijle aan den broeder verdonkeren 
mocht, of als zijn beminnen en zijne 
beminnelijkheid iets, ja zelfs veel bij 
ons te wenschen mochten overlaten. O, 
wat moet onze liefde nog veel leereu ! 
Als wij zeiven aangevochten worden, 
ja, ook wel dan als wij in een staat 
van geestelijken achteruitgang ver-
keeren, sterken wij, te recht of ten on
rechte, ons hart aan de wetenschap 
onzer verkiezing. Maar waarom maken 
wij, bij het veelvuldig gebruik dat wij 
van deze maken, er ook geen gebruik 
van om aan onze liefde tot den broeder 
de vastigheid te geven, die haar staande 
doet blijven tot den einde toe? 

Het is veel om de liefde Gods te 
verkondigen; nog nitnemender is het 
haar te genieten; maar het grootste 
is om haren weerschijn te vertoonen. 
Groot is de man, die het beeld van 
Gods macht is; maar die liefheeft is 
grooter. En is het veel om met God 
alle menschen lief te hebben, oneindig 
meer is het, om met Hem de uitver
korenen onder de menschen lief te 
hebben. De liefde Gods tot deze is 
het grootste in God. De hemelen ver
kondigen' haar niet; de engelen ver
moedden haar niet. Zij was in God 
van eeuwigheid verborgen. Maar in de 
liefde van Christus tot de uitverkorenen, 
en in onze liefde tot de uitverkorenen 
wordt zij openbaar voor aller schep
selen oog. Wat een prikkel om de 
broederen lief te hebben ! 

VAN ANDEL. . 

Politieke Beschouwingen. 
Er zijn op dit oogenblik, als wij dit Over

zicht beginnen te schiijven, geen latere berich
ten over den strijd in Zuid-Afrika dan van 
Maandagavoud. Eiken dag worden de be
richten met meer spanning verbeid. Men 
gevoelt liet onwillekeurig : er is zekere be
slissing op til. Laat ons even deu omtrek 
van het terrein van den strijd langs gaan. 

In Natal gebeurde niets bijzonders dan 
een enkele verkenning door de Burgers. 
Bulier is blijkbaar nog niet bekomen van 
zijne zware slagen bij Ladysmith, en de 
Burgers lebben geen lust om ten tweeden 
male deze stad te belegeren. Doch zij houden 
blijkbaar hunne vijanden van nabij in't oog, 
orii niet hier of daar verrast te worden. 

Van een klein commando, dat Noordelijk 
naar Khodesia zou zijn gezonden, verneemt 
men nog niets naders; zelfs niet of' liet op
trekken van dit commando Plumei' ten Noor
den van Mafeking noodzaakt nog Noorde
lijker at' te trekken. Men kan zich haast 
niet voorstellen, dat li ij de Burgers vrij spel 
op zijn terugtochtsspoor zou laten. 

Ook rondom Mafeking blijven de zaken 
zooals ze waren ; 't beleg wordt voortgezet 
maar noch van „Boeren" zijde noch van 
Engelschen kant komen berichten in die 
van noemenswaardige verandering getuigen. 
Levendiger is het ten Noorden van ;  Kim-
berley langs de Vaalrivier tegenover Metlnien. 
De Burgers laten hier geen gelegenheid 
voorbijgaan om hun vijand in ongelegenheid te 
brengen. Haast had hij weer een zeer gioot 
convooi met levensmiddelen etc. voor zijne 
troepen, in den omtrek van Boshof, verloren 
aan de Burgers, die ofschoon niet sterk, 
met kloeken moed aanvielen, en, ware niet 
een kopje door Engelschen bezet geweest, 
hun een groot verlies zouden hebben toege
bracht, evenals het generaal De le Rey in 
de vorige week gelukte een andere afdeeling 
Engelschen bloedig af- en terug te slaan. 
De Burgers dringen daar blijkbaar tusschen 
Kimberley en Boshof door, misschien om 
Boshof in te sluiten. 

Roberts zit nog altijd in Bloemfontein. 
De Engelschen worden echter ongeduldig, 
't Geldt voor velen hunner maar als een wan
deltochtje om even tegen Kroonstad-Pretoria 
op te rukken. Maar, van drie zijden 
wordt hij door Burger-commando's omgeven, 
die geen gelegenheid laten voorbijgaan deelen 
zijner troepen afbreuk te doen. Ook werd* 
hij in de laatste dagen zelfs gedwongen meer 
dan twee divisiën van zijne troepen Zuid-
Oostelijk naar De-Wetsdorp af te zenden tot 
versterking van generaal Kundle, die daar door 
de Wet in 't nauw werd gebracht. Bovendien 
mag men ook niet vergeten dat Roberts nog 
heel wat andere zorgen heeft. Hij moet zijn 
opmarsch naar het Noorden vooibereiden 
maar moet vooral zorgen dat binnen zijn 
bereik een voldoende voorraad beschikbaar 
is, ook als de aanvoer per spoorweg, uit de 
Kaapkolonie een tijdlang gestremd raakte. 
Sir S. Wilkingtou zet in Morning Post de 
groote moeilijkheid van den opmarsch uiteen. 
(/Roberts heeft wel 100,000 man in den 
Vrijstaat. Maar daarvan zullen een 60,000 
hem Noordwaarts naar Pretoria moeten vol
gen over een weg van 4 a 500 kilometer. 

Hij acht Roberts' positie nog moeilijker dan 
die van Massena in 1810 in Portugal en 
Spanje en die van Napoleon in 1812 in 
Rusland!" En dat zegt wat. Intusschen werd 
de strijd om 't bezit van Wepener voortgezet. 
Generaal Brabant dringt van 't Zuiden der
waarts heen tot ontzet, en is tot aan Boes
manskop, een uur of vier Zuidelijk van 
Wepener genaderd. Doch niet zonder ver
liezen. Elke voet gronds wordt hem met 
kracht door de Burgers betwist, die intus
schen Dalgety bij Wepener met gescbutkogels 
overstelpen. Waar de Engelschen bij Jam-
mersdrift van een korps van 500 man jagers 
120 verhezen, daar blijkt overvloedig de 
vinnigheid van den strijd. Nog erger gaat 
het ten Noord-Westen daarvan. Generaal 
Rundie was namelijk door Roberts in de 
vorige week met een divisie van Bloemfon
tein Zuid-Oostwaarts uitgezonden tot ontzet 
van Wepener over De-V\ etsdorp. Maar daar 
hadden de Burgers ouder de Wet hun linker
vleugel tamelijk versterkt om deu weg naar 
Wepener vrij te houden van Engelschen. 
Eu Rundie kon, hoe hij 't ook beproefde, 
niet vorderen. Telkens werd hij afgeslagen 
en troepjes van 25 man der zijnen, die naar 
de voorposten moesten met coiivooien, zijn 
ingepikt door de Burgers, gelijk Roberts zelf 
nog Maandag bericht. Dezen zag zich dan 
ook Zondag genoodzaakt niet niet minder 
dan twee divisiën onder French en Pole Ca-
rew //Rundie te helpen." Dadelijk hadden 
zij verliezen te boeken. En ofschoon ze 
Maandag voorttrokken tot nabij De-Wetsdoip 
met groote macht en met omtrekkende be
weging van hunne cavalerie Noord- en Zuid
waarts van dit dorp, men kon, zoo bericht
ten de Engelschen zelf, men kon zijn doel 
niet bereiken. Wel werd Leeuwkop's nachts 
door de Boeren Ontruimd zonder dat echter 
de - Engelschen 't wisten, maar ;,de verdere 
opmarsch werd door een sterke Boerenstel-
ling versperd; meu kon de omtrekkende 
beweging niet voltooien". . . . 

Ziedaar het laatste bericht op Maandag; 
schitterend voor de Engelschen is 't niet. 
Toch ontveinzen wij ons de moeilijkheid 
voor de Burger-commando's daar niet. Hun 
linie is zeer uitgestrekt, en kan van uit het 
centrum Bloemfontein licht en snel d ooi-
Roberts niet overmacht bedreigd worden. 
Toch, hiervan kan men zeker zijn, zal deze 
niet oprukken naar Kroonstad, zoo de Bur
ger-commando's nog sterk blijven in zijn rug 
en op zijn rechterzijde gelijk nu. Vandaar 
dat de Engelschen zooveel gewicht hechten 
aan 't ontzet van Wepener en generaal Dal
gety. 

Intusschen Komen nog twee berichten in. 
Het eene zegt, dat de Burgers tevergeefs op 
Maandag een poging deden om Dalgety's -posi
tie bij Wepener te overompelen. Hoeveel ver
liezen geleden werden, wordt niet opgegeven. 

Het andere doet zien dat Roberts ook ten 
Noorden van De-Wetsdorp, dus Oost van 
Bloemfontein zoekt vooruit te komen bij 
Sanna's post. Gelukt hem dit en kan hij 
doordringen tot Tabanchu, dan noodzaakt hij 
de Burgers Wepener en den omtrek van 
De-Wetsdorp met al den -aankleve van dien 
in 't Zuid-Oosten in den steek te laten. 
Maar : zoover is het nu nog niet, al heeft de 
Wet ook Woensdag De-Wetsdorp ontruimd. 

Omtrent mogelijke buitenlandsche inter
ventie kunnen wij slechts het volgende mede-
deelen waartoe wij echter, ons oordeel als 
nog opschorten : 

V olgens een Wa s kin gtonsch tele
gram van Zondag pogen de Boerenvrienden in 
JNoord Amerika het daarheen te koersen, dat 
Mac Kinley tusschen een interventie ten gunste 
der Boeren óf wel een nederlaag bij de 
stembus te kiezen heeft. Tot dit doel zou
den gedelegeerden naar die Staten vertrek
ken, waar de republiekeinen en de democra
ten elkaar zoo wat opwegen. Daar zouden 
dan handteekeningen op een petitie ten 
gunste van tusschenkomst verzameld worden. 
De onderteekenaars moeten dan tevens hun 
naam onder een stuk plaatsen, waarbij zij 
zich verplichten tegen den candidaat Mac 
Kenley te stemmen, als hij niet vóór 1 No
vember a. s. tusscbenbeide getreden is. De 
kosten dezer agitatie worden op weinig 
minder dan 500,000 dollar geraamd ; men 
verwacht een bijdrage van de Transvaalsehe 
Regeermg voor deze kostbare poging! 

Doch hier tegenover staan de jonaste 
s y m p a t h i e - b e t u i g i n g e n  v a n  d e n  D u i t s  c h  e n  
keizer, waardoor hij geheel onnoodi^ de na
tionale gevoelens vau zijn volk kwetst. Als 
hij den Prins van Wales begroeten gaat, 
dan kan dit er door omdat het een vrien
delijkheid van den; neef aan den oom is. 

Maar als hij nu weder een schijven heeft 
gericht aan een nieuw opgericht Londensch 
blad, de Express, om nogmaals op ïijn 
wensch om met Engeland zoo vriendschappelijk 
mogelijk samen te gaan, den nadruk te leg
gen, dan nadert hij de grens der vleierij, 
die de Duitschers tegenwoordig den Engel
schen wel allerminst gunnen. De Dresdeurr 
Nachrichten zegt 't vrij schamper, dat disso
nanten tusschen de gevoelens der Duitschers 
en de daden des keizers aan de monarchale 
idee in Duitschland afbreuk doen, reeds alleen 
om den indruk van de ontmoeting met den 
prins van Wales, liet is te opmerkelijker 
dat deze Seitenhieb komt op 't oogenblik dat 
de keizer als gast van den Saksischen koning 
in de Villa Strehlen bij Dresden vertoefde ! 

NOORDIZIJ. 

CiIlIOKAHTElIT. 
I. 

Gelijk op elk gebied, zoo heeft het streven 
naar Uniformiteit of Eenvormigheid ook 
op het terrein van 's Heeren kerk al heel 
wat kwaad gesticht. 

Krachtens zijn aanleg zoekt de menscbe-
lijke geest naar eenheid en harmonie, gelijk 
ook God zelf die in al zijne werken tentoon 
spreidt. Doch blind als hij is voor de orde
ningen Gods in haren organischen samenhang, 
schept en knutselt hij zich gaarne een een
heid, die tegen het leven zelf ingaat. Een 
eenheid, die geen plaats voor de verschei
denheid laat, maar alles naar een zelfde 
model vormende en snoeiende, een spotbeeld 



wordt van de eenheid van Gods schepping 
en ordeningen. De eenheid wordt dan eener-
leiheid en eenvormigheid, doodend voor 
het leven en vervelend voor het oog. 

Immers de waarachtige eenheid, gelijk 
die opkomt uit een zelfden wortel naar een 
zelfden inwendigeu drang, is rijk aan 
verscheidenl>eid en veelvuldig in vorm. 
Welke heerlijke ,schakeeringen biedt niet 
°ok nu wederom, reeds bij baar eerste ontwa-
^en, de lente aan beide in voimeu en kleuren ! 

Nergens eenvormigheid bij de grootste 
eenheid, maar ook nergens tegenstrijdigheid 
bij de rijkste verscheidenheid. 

Daartegenover wordt de zondige eenheid, 
die zich zelve in hare werking niet vertrouwt, 
en daarom naar eenvormigheid streeft, aan 
den anderen kant weer een samenvatting 
van allerlei ongelijksoortige en tegenstrij
dige elementen. Zoo is het een eenheid op 
de oppervlakte en naar buiten met tegen-
strijdigbeid en verdeeldheid in de diepte en 
naar binnen. Van buiten opgelegd, opge
drongen, werktuigelijk in elkander gezet, 
gespeend aan alle waarachtig leven en dus 
ook aan waaraehtigen groei. Zij durft dan 
ook de vrijheid aan. Zij is geneigd om 
boom en plant met hun veelvormige en 
knoestige takken in hoepel en band te 
slaan, naar de wijze van emmer en ton. 

Onder die zondige, die satanische eenvor
migheid, lijdt heel onze wereld, inzon
derheid sedert liet doorbreken van de groote 
revolutie in bet laatst der vorige eeuw. Zij 
is terecht geteekend als „een vloek voor 
het moderne leven." Het leven van onzen 
tijd. Zij zoekt de eenheid niet in den wortel, 
maar in de uitwendige, tijdelijke verschij
ning; niet in het organisme zelf, maar in 
het kleed, dat er over heen wordt geworpen. 

Helaas ! dat dit booze streven ook op het 
terrein van 's Heeren kerk gedurig komt 
rondspoken en zulke groote verwoestingen 
aanricht. 

Een eigenaardigheid, een wezentlijk, maar 
boos karaktertrek van dit streven op kerkelijk 
terrein is, dat het de eenheid zoekt in de 
uiterlijke ceremoniën, in de liturgische hande
lingen of ook in reglementaire overeenkom
sten en bepalingen en niet in de confes
sioneele eenheid, de eenheid van Belijdenis, 
in gebondenheid aan 's Heeren Woord. 

Rome's kerk in hare machtige uiterlijke 
verschijning biedt ons daarvan een aanschou
welijk beeld, 't Is daar alles eenheid, wat 
hec ceremonieele, ritueele en liturgische 
betreft, indrukwekkend en stout. Dat alles 
is echter niets anders dan een sierlijk gewaad, 
dat de meest tegenstrijdige elementen bedekt. 

Datzelfde booze streven, waarbij de band 
v«n eenheid in ceremoniën en liturgie werd 
gezoebt, drong zelf de Episcopale kerk van 
Engeland trots hare rechtzinnige Belijdenis, 
de ware belijders, Puriteiner en Presbyte
rianen, uit te werpen en ten bloede toe te 
vervolgen. De Unifoimiteits-acte werd in 
baar ceremonieel en liturgisch gedeelte tot 
band van kerkelijke vereeuiging gesteld, 
terwijl de belijdenis zelve op zijde werd 
geschoven. Krachtens dit booze beginsel 
werden de mannen der Belijdenis naar Gods 
^ oord gebannen en de mannen der ceremo
niën naar kerkelijke bepaling gehandhaafd. 

Hoe boos dit beginsel is, hoe willekurig 
stout dit streven tegen alle recht en orde
ningen Gods, ook aan zijne kerk gesteld, 

urtt ingaan, hebben de Gereformeerde 
eiken in Nederland in den loop dezer 

eeuw tot tweemaal toe in ergelijke mate 
ondervonden. 

Door het willekeurig, ja onrechtmatig in
grijpen van Koning Willem I, was krachtens 
het Reglement van 1816 c.a. de confessioneele 
b a n d  on twr i ch t  e n  de  v igee r eude  K e r k e n 
orde op zijde geschoven met schending van 
het karakter en de rechten der kerken Gods 
in deze Lauden. Er kwam een nieuwe 
eenheid van kerken tot stand. Helaas, een 
valsche eenheid, waarbij de kerken om haar 
naam en eere werden gebracht. 

in plaats van de confessioneele band 
kwam de reglementaire. Dit ging tegen 
den aard en het wezen der kerken 
in. Het Reglement toch werd nu band van 
kerkelijke gemeenschap in plaats van de 
Confessie naar Gods Woord. In plaats van 
de krachtige, levende confessioneele eenheid, 
welke verscheidenheid van levensuiting niet 
maar toelaat, maar te voorschijn roept, kwam 
de reglementaire eenheid, welke een unifor
miteit in dienstbepalingen eischte, maar 
een confessioneele gedeeldheid tegen Gods 
Woord in huldigde. 

Met welk gevolg is bekend. In 1834 
zoowel als in 1886 werden zij, die uit 
kracht van de Confessie in botsing kwamen 
met het Reglement uitgeworpen, en zij die 
naar het Reglement tegen de confessie in
gingen gehandhaafd, De Coufessioneelen 
gebannen en de Reglementaire!! geëerd. 
Zeer sterk kwam dat uit in de vervolging 
tegen de Cock van Ulrum. Brouwer eh 
Reddingius bestreden de Confessie. Door 
de Cock daarover aangevallen, werden zij 
door de kerkelijke besturen in bescherming 
genomen, terwijl de Cock, die dan toch de 
leer der Confessie verdedige, werd gestraft. 
Toen hij echter kort daarop een voorrede 
schreef ter aanbeveling van een werkje 
waarin kwalijk van „de nieuwe gezangen" 
gesproken werd, werd hij van de bediening des 
YVoords ontzet. Kwalijk spreken van Gods 
Woord en de Confessie, dat mocht, kwalijk 
spreken van ,,de gezangen" mocht niet. Tegen 
de Confessie ingaan, dat werd geduld, ja 
geprezen, terwijl het nalaten van een kerke
lijke bepaling betrekkelijk de „Gezangen" 

.zelfs met den kerkelijken dood werd gestraft. 
Altijd door hetzelfde. Rome verdelgde de 
mannen die uit kracht van de Schrift tegen 
(le afgodische ceremoniën ingingen, terwijl 
de ceremonie-mannen het gestoelte der eere 
innamen. Engelands kerk bande hare leeraren 
en leden die krachtens Schrift en Confessie 
opkwamen tegen de Uniformiteits-acte met 
hare ceremoniëele en ritiueele voorschriften, 
terwijl de ceremonie-dienaars werden geëerd. 

De „liberale" kerkbesturen van het llerv. 
'Genootschap wierpen hen uit, die uit kracht 
van de Confessie tegen de Reglementen op
kwamen en dus reformatorisch te werk gingen 

en eerden hen die met handhaving van het 
Reglement Confessie en Schrift bestreden en 
dus revolutionair handelden. 

Dat is de vloek der eenvormigheid ook 
op kerkelijk gebied. Zij duldt alleen wat 
naar haar model gegoten, geknipt of ge
schoren is. 

W. 

Buitenlandselie Kerke». 
Frankrijk. Vervolgingstooede tegen de Protes

tanten. Uit Frankrijk komen gedurig berich
ten van mishandelingen, die de Protestanten 
en vooral de van Rome afvallig geworden 
priesters ondergaan, De laatsten worden in 
onderscheidene Roomsche bladen steeds 
belasterd en bedreigd. Zoo wordt de predi
kant Lecoal, een vroeger priester te Fresnel 
in het departement Bretagne in het blad van 
Bisschop Dulong onophoudelijk aan de kaak 
gesteld. Dit alles móet dienen, om het volk 
tegen hem op te hitsen; en dat dit doei 
niet geheel gemist wordt, ondervond Lecoal 
dezer dagen, toen hij een dreigbrief ontving, 
waarin o. m. gezegd werd: „gij zijt een 
spion, en als ik u eigens alleen ontmoet, 
zoo zal ik God een dienst doe ï door u 
vervloekte van de aarde te verdelgen." 

De predikant Perrot te Chateaugay in t et 
departement Pury-de-Döme heeft bij den 
rechter een aanklacht ingediend tegen een 
blad, dat hem steeds op de laagste manier 
belastert. Sedert wordt hij op straat niet 
ongemoeid gelaten, maar door het gepeupel 
met modder en steenen geworpen. Den 11 u 
Februari werd te Chateaugay eene processie 
gehouden ; de priester, onder wiens leiding 
de optocht geschiedde, liet voor de woning 
van Perrot stilhouden en riep den predikant 
allerlei bedreigingen toe. Twee dagen later, 
toen deze met zijne schoonmoeder door de 
stad ging, werd hij door een troep over
vallen, die onder het schreeuwen: „weg met 
de Protestanten" hem met modder wierpen. 
Den volgenden dag ontving hij een ongetee-
kenden brief, waarin hem gezegd werd, dat hij 
kiezen moes, tusschen de vlucht of den dood. 

Dergelijke berichten komen ook uit andere 
plaatsen. In een Roomsche school te Parijs 
wordt den kinderen op straf verboden met 
1'rotestantsche kinderen om te gaan en te 
spelen, omdat de Protestanten geen Chris
tenen zijn. Op school worden de kinderen 
der-Protestanten ongehinderd bespot en ge
plaagd. Arbeiders verliezen hun werk, en 
zij die in andere betrekkingen werkzaam zijn, 
worden ontslagen, omdat zij Protestantsch zijn. 

Als tegenhanger van bovenstaande wordt 
uit Madagascar bericht, dat de Evangelische 
beweging zich daar uitbreidt en een vastere 
gestalte aanneemt. De invloed der Room-
scben, die na de inlijving van dit eiland 
bij de Fransche koloniën hoopten, het Protes
tantisme spoedig te zullen verdrijven, wordt 
gaandeweg minder. Te Madronges zijn in 
den laatsten tijd 400 Roomschen tot de 
Protestantsche kerk overgegaan. Uit onge
veer 20 plaatsen uit den omtrek hebben de 
Roomschen verzocht, dat zij „hetzelfde evan
gelie mogen hooren als in Madronges gepre
dikt wordt." Rome gaat voort met list 
en geweld zich tegen de verkondiging en 
verbreiding van Gods Woord te verzetten, 
maar zal zijn loop niet stuiten. 

Duiüchland. Een niet gewild plan van een 
Minister. De Pruisische Minister van Eere-
dienst heeft de Gereformeerde gemeenten 
die tot de „Confoederatie van Gereformeerde 
kerkeu in Nedersaksen" behooren, voorge
slagen tot de Geumëerde Staatskerk toe te 
treden. Zeker om zijn voorslag kracht bij te 
zetten heeft hij de toelage voor het trakte
ment van de predikanten van Göttiugen en 
Miinden ingehouden, omdat voor die uitkee-
ring uit de staatskas geen verplichting bestaat. 

De betrokkene gemeenten hebben daarop 
het advies ingewonnen van Prof. Wach, 
Hoogleeraar in de rechten te Leipzig, die 
antwoordde, dat de gemeenten der Confoe
deratie gelijk recht hebben met de gemeenten 
der Staatskerk, die onder den Landsheer als 
Summus-episcopus staan. Gevolg hiervan was, 
dat de Minister de zaak opnieuw liet onder
zoeken en na het ingewonnen advies van 
den Prof. in de rechtsgeleerdheid Kahl te 
Berlijn verklaarde, dat de tot hiertoe genoten 
staatstoelage zou uitgekeerd worden, maar 
geen nieuwe toelagen zouden worden ver
leend. Nogmaals liet hij door den regee-
ringscommissaris op de Synode de gemeenten 
ernstig opwekken zich bij de landskerk aan 
te sluiten, omdat in de groote landskerk de 
gemeenten financieel beter verzorgd worden 
dan in de kleine en zwakke confoederatie. 

De presbyteriên konden eensdeels niet 
ontkennen, dat er voor de aansluiting aan de 
landskerk wat te zeggen is, maar er stonden 
ook vele bezwaren tegenover en daarom 
wilden zij de gemeenten er over hooren. 

Het presbyterie van Göttingen heeft in 
het laatst van Februari eene gemeente-ver-
gadering belegd. Pastor Heilmann gaf een 
geschiedkundig overzicht der gemeente gedu
rende deze eeuw, over den arbeid voor het 
koninkrijk Gods in dien tijd, om te doen 
uitkomen, dat men zich niet bij de landskerk 
behoefde aan te sluiten om den financieelen 
steun en om meer te kunnen arbeiden. 

Daarop behandelde Prof. Imend meer 
bepaald de vraag der al of niet aansluiting 
aan de landskerk Hij stelde aan de eene 
zijde de voor- en nadeelen der confoederatie 
en aan de andere zijde der landskerk in 
het licht. Als schaduwzijde der confoede
ratie noemde hij den zwakken samenhang der 
gemeenten, zoodat iedere gemeente te veel 
op zich zelve staat en in de confoederatie 
eene gemeente kan kwijnen en vergaan, zonder 
dat eene andere zich er om bekommert. Ook 
was er gebrek aan opzicht; tevens kwam hem 
de keuze der ouderlingen door de gemeente 
beter voor dan de gebruikelijke coöptatie. 

Van de andere zijde toonde hij ook de 
gevaren en nadeelen aan van een staats- en 
landsheerlijk bestuur. Daardoor worden de 
belan^n van staat en kerk verward, worden 
gewetenszaken op juridische wijze behandeld, 
ontstaat eene drukkende bestuursmacht en 
worden de gemeenten onder strenge voogdij 

geplaatst. Daarentegen , kan -de zelfstandig
heid der gemeenten ook tot behartiging van 
de kerkelijke belangen en tot meerdere 
werkzaamheid aansporen ; ook moet het 
vrij zijn van reglementen niet gering geacht 
worden en is het van groote beteekenis, 
dat in de kerkorde de plaats der H. Schrift 
aangewezen is, dat n, 1. de H. Schrift de 
eenige regel van geloof en leven is. 

Op deze uiteenzetting der kwestie volgde 
eene vrije bespreking. 

Ten slotte besloot de vergadering, dat de 
gemeente Göttiiigen in de Confoederatie van 
de Gereformeerde gemeenten in Nedersaksen 
zou blijven en de oude vrijheid zou handhaven. 

Het moet tot blijdschap stemmen, dat deze 
gemeente zich niet door het zoet gefluit 
van <"en ministerieëleu vogelaar heeft laten 
vangen, maar de vrijheid verkiest boven 
de zilveren koord. Dat zij daarbij blijve 
en in geheel Duitschland het beginsel van 
de vrije kerken meer ingang vinde. 

SCHOLTEN . 

Te Montreux en op nog twee andere plaat
sen, in het kanton Waadtland heeft het ge
meente-bestuur besloten, des Zondags geen 
publieke bals. of concerten toe te laten, die 
door reizende muzikanten gegeven worden. 
Montreux werd voortdurend iastig gevallen 
in den winter door zangers en zangeressen 
en muzikanten van onzedelijk allooi. 

Men wijst er op, dat onder de dieren, 
welke uit bijgeloof vervolgingen en marte
lingen ondergaan, vooral ook de vleermuizen 
behooren. De Bretagners spijkeren ze levend 
aan een deur, omdat het heet, dat zij de 
olie der heiligevazen drinken. De Sicilianen, 
die ze als de belichaming van zwarte booze 
geesten beschouwen, verbranden ze levend 
in de vlam eener lamp. Elders outtoovert 
men zich op de een of andere wijze, als 
een vleermuis in hare vlucht haar cirkels 
boven den wandelaar beschreven heelt; want 
dat is voor hem het eeuigste middel om 
de ongelukken te ontgaan, die daardoor 
aangekondigd wórden. De barmhartigste is 
nog de lediglooper, die ze doodschiet, om 
zijn vlugheid te tconeii. Doch al is het 
niet dwaze vrees en bijgeloovigheid, dan 
nog is de vleermuis ten doode gedoemd 
vanwege den afschuw, jlien we van dit twee
slachtig diertje hebbeu. En toch heeft men 
reeds duizenden jaren haar soort zoo achter
volgd, zonder erop te letten, dat zij toch 
evenveel recht heeft op onze dankbaarheid 
als de ooievaar en de zwaluw. Terwijl de 
zwaluw o lis verlost vari de insecten, die ons 
des daags kwellen, verlicht de vleermuis 
ons van de kleine insecten, die de brutaal
heid hebben het bloed van den koning der 
schepping uit te zuigen. Deze reden alleen 
zal zeker menigeen van gedachten doen ver
anderen, die slapeloosheid te wijten heeft 
aan die onzichtbare kannibalen. In de 
schepping heerscht een onovertroffen even
wicht, maar de menschheid vernietigt ze 
niet zelden. 

1 Januari 1900 is rin Engeland de wet 
in werking getreden,, volgens welke de 
winkeliers en magazijn^houders verplicht zijn 
aan hunne bediendes eene zitplaats te ver
schaffen, die zij kunnen bezetten, wanneer 
zij niet door den arbeid of de bediening 
gehouden zijn te blijven staan. 

Een vreeselijk gevolg van dronkenschap 
had plaats te Cbollet. Aldaar leefde, zeer 
afgezonderd maar met zeven honden, in een 
huis een militaire dokter-majoor, Paul Grognot 
geheeten. Vanwege zijn dronkenschap was 
hij reeds vier jaren op non-actieviteit gezet. 
Den 30 Deer. j.1. bemerkte men hem nergens. 
Daarover ongerust zijnde, ging een buur
vrouw in zijn huis. En toen zag zij een 
vreeselijk schouwspel. Op de nachttafel 
stonden twaalf ledige flesschen, en op den 
vloer lag het lijk van den majoor, vreeselijk 
verwrongen door stuipen, terwijl de zeven 
honden bezig waren hun meester te ver
slinden. De vloer was met een decimeter-
dikke laag vuil bedekt. Toch wilden de 
honden hun prooi niet loslaten, dan toen 
zij door stukken versch rundervleesch daar-' 
van afgelokt werden. 

De heer Peyre-Courant besloot zijn brief 
aan den aartsbisschop van Bourges met hem 
te vragen : 

Zoudt gij mij kunnen zeggen : 
le. Waarom onze Heilige Vader de Paus 

zijne fondsen in Engeland en bij den Jood 
Rothschild belegt ? 

2e. Waarom het Protestantsche predi
kanten en niet bisschoppen zijn, die de 
vereeniging van „Vriendinnen der jonge 
meisjes" gesticht hebben ; wier aanplak
biljetten men in alle stations lezen kan. 
Ik zie er geen kwaad ic, maar roep dan 
ook niet meer : „Weg1 niet de Joden ! 

3e. Waarom de Karthuizer-paters en 
zooveel andere meer alkoholische dranken 
stoken ? 

4e. Ten slotte, zoudt gij mij ook kunnen 
zeggen, nu het wetenschappelijk uitgemaakt 
is, dat de alkohol aati het hart van Frankrijk 
knaagt, of uwe paters-distilleerders hun 
winkels zullen sluiten? 

South-Cowan, in de buurt van Glasgow, 
dat 6700 inwoners telt, houdt sedert tien 
jaren elke drankstokerij of -slijterij tege<. 
Instede daarvan zijn er 166 nieuwe huizen 
en worden twee nieuwe kerken gebouwd. 
De meeste bewoners leven van scheepsbouw. 
Telkens als de burgerij in hare commissie 
over de toelating van dergelijke inrichtingen, 
en publieke huizen, geraadpleegd wordt door 
het gemeentebestuur, wordt ze ook afgewezen. 

Het budget van eeredienst in Frankrijk, 
met Algerië, bedraagt voor de Protestantsche 
Officieele kerken omtrent f 800000. Doch 
hare uitgaven bedragen in 't geheel circa 
vier millioen, zoodat deze subsidie, waarvoor 
zij haar zuiver bestaan gewaagd of reeds 
opgeofferd hebben, slechts een vijfde deel 
daarvan is. 

De univerziteit van Zürich telde in 't winter
semester 947 studenten en toehoorders, doch 
hare Theologische Faculteit, met 10 profes
soren en privaat-docenten , heeft slechts ... 
9 studenten. 

Volgens de Semaine lieligieuse is de heer 
E. Riggenbach, licentiaat in de Theologie 
en een der privaat-docenten aan de Theolo
gische Faculteit te Bazel, door het gouver
nement tot buitengewoon hoogleeraar be
noemd. Het merkwaardigste hiervan is, dat de 
heer Riggenbach blind is van der jeugd aan. 
Door geestkracht en volharding heeft hij 
zich zoover gebracht en neemt hij nog steeds 
toe in de kennis, „die hij aan een positief 
levend geloof paart." 

De matigheids-vereeniging van het Blauwe 
Kruis der Seine bestaat nu 15 jaren en telt 
in 13 afdeelingen 627 leden. Elk jaar 
nemen deze toe ; hetzij door en in de Christ. 
Jougelingsvereenigiugen of daarbuiten. 

Het stadsbestuur van Brussel was veroor
deeld om de rationalistische gemeente aldaar 
van den heer Hocart 12800 francs voor huur 
te storten. Het bestuur heeft ze betaald, 
maar eischte ze terstond door een nieuw 
proces ook weer terug met de interesten 
van dit kapitaaltje. Vóór de kwestie opge
lost zal zijn, gaan er denkelijk drie jaren 
meê heen, en de gemeente kan intusschen 
niet aan dit geld komen. 

Den 30 December is, gelijk men uit de 
bladen heeft kunnen vernemen, de Engelsche 
zendeling Brooks in de omstreken van Ping-
Yin door een geheim genootschap van Chi-
neesche rebellen, Pugilisten genoemd, gevan-
geu genomen en gedood. De gouverneur 
der provincie Chantung heeft er toen troepen 
heengezonden om de orde te herstellen 
Doch het vertrouwen is daarom niet weder
gekeerd, want de Chineesche soldaten zijn of 
weerbarstig tegen hun kommandanten, of 
deze zijn zeiven niet te vertrouwen. Men 
ducht al dergelijke maatregelen, wanneer het 
Christenen betreft. 

Het is wel tegengesproken, dat de Paus 
Zuid-Amerikaansche priesters het huwelijk 
zou toestaan. Maar er is ook erkend, dat 
er aparte instructies van den Paus zijn ge
geven aan de prelaten van „Latijnscli" Ame
rika, waarin zekere verdraagzaamheid om
trent deze zaak in de tucht over de geeste
lijken wordt toegelaten. En wel omdat tal 
van priesters in die streken een huishouding 
en gezin hebben, werd dit door den Paus 
het best geacht! Pater Hyacinthe heeft in 
de Siècle geschreven, dat zulk een autorizatie 
zelfs in Europa kan verkregen worden. Men 
zal Paus Leo XIII niet kunnen nazeggen, 
dat hij niet wist te modderen. Maar waar
van kan Rome, volgens de historie, niet vrij
spreken ? 

f-

<»creforiueerd Traktaat-Ue-
nootschap 

»F I L 11' •» U S". 
EERSTE ZENDING — 1900. 

Leden en Corporaties ontvangen gratis 
en franco : 

Villa. Ter elfder ure 2 ct. 
VIIIA. Een eigengerechtige gered 2 ct. 
X. Johannes Huss en Hiëronymus van 

Praag 2 ct. 
CXXVIII. Het gebed eens kinds ver

hoord 2 l/2 ct. 
CXXIX. Een zwaar juk 2 ct. 
CXXX. Ontwaakt, gij, die slaapt, door 

P. Wierstra • 12 ;/3 ct. 
1 0. Calvijn en de kerkelijke tucht 1 ct. 
Wie 't bovenstaande niet op 10 Mei mocht 

ontvangen hebben, gelieve dit te melden 
aan den uitgever P. Mobach te Breukelen. 

Wie lid van „Filippus" wenscht te worden, 
geve zich per briefkaart aan bij den heer 
H. Hooft Jz. te Ermeloo. De contributie 
bedraagt slechts een gulden per jaar. De 
leden ontvangen jaarlijks gratis en franco 
voor een waarde van f 1 aan uitgaven van 
„Filippus." 

Namens liet Bestuur, 
J. TER BORG, Secr. 

IVolvega, 21 April 1900. 

Nu de 3e aflevering van het Maandblad 
Wat zegt de Schrift 1 onder redactie van 
Prof. Lindeboom voor ons ligt, willen wij 
andermaal de aandacht hierop vestigen. Ons 
dunkt, de abonnenten kregen wel, wat be
loofd is. Het klein kwarto formaat, in 16 
bladzijden van twee kolommen, in groote 
le ters naargelang den inhoud en helderen 
druk, laat zich zeer gemakkelijk lezen. De 
doorloopeude hoofden der rubrieken met 
kolomhoofden, waar noodig, bevorderen ook 
zeer de duidelijkheid voor den lezer. De 
omslag, met het opengeslagen Bijbelboek en 
de teksten Ps. 119 : 105 en Hand. 8 : 30 
als vignet en de advertentiën en mede-
deelingen, is wel geschikt om spoedig naar 
den inhoud te doen zien. En dit alles kost 
slechts f 1.50 per jaargang, franco per post. 
Trouwens, Prof. Lindeboom heeft met zijn 
uitgaven, en vooral de periodieke, op den 
prijs afgaande, de pers, dien publieken kan
sel, nimmer voor eigen stoffelijk profijt maar 
tot zedelijk nut van kerk en maatschappij 
aangewend. 

Deze Maart-vS\. bevat, over „Lezen en 
Uitleggen" een hoofdartikel: Het rechte lezen 
van de Schrift, door L. L. In de rubriek 
„Wat de Schrift zegt" behandelt l)s. C. Lin
deboom Jeremia 3 : 23 ; en wordt de be
spreking van Dr. J. H. Gunnings werk over 
de Openb. van Johannes alsmede van „de 
Opgang uit de hoogte" door den redacteur 
voortgezet. In „Vragen en Antwoorden" 
schrijft Ds. D. Felix een artikel over „ver
zoeken." In „Boeken en Bladen" bespreekt 
de redacteur de dwaalleer van Dr. Mc. Gif-
fert en in Correspondentie de „Synonymik 
des N. Test. Griechisch von G. Heine". 

Men kan dus niet zeggen, dat de redac
tie haar taak licht opvat. Moge zij en de uit
geefster door een ruim debiet gesteund wor
den. 

VERSLAG DER le PROV. DIACONALE 

CONFERENTIE, 

van de Geref. kerken in de Provincie 
Noord-Holland, gehouden te Alkmaar op 

Woensdag 21 Maart 1900 in het 
kerkgebouw der Geref. kerk aan de 

Oude Gracht. 
Op deze Conferentie, saamgekomen op 

uitnoodiging van de Diaconieën van Alkmaar 
en Enkhuizen, welke het voorloopig comité 
uitmaakten, waren 18 Diaconieën uit de Prov. 
Nd.-Holland vertegenwoordigd. 

Ue Weleerw. heeren Ds. J. W. Wechgelaer 
van Alkmaar en Ds. W. H. Oosten van 
Enkhuizen hadden zich welwillend bereid 
verklaard, als adviseurs de vergadering te 
dienen. 

Te ] 0 ure werd de vergadering door den 
Voorzitter Br. G. Struik Czn. van Enkhuizen, 
geopend. Na Psalmgezang, gebed en voor
lezing van Matth. 15 (2e gedeelte), sprak 
deze een woord van welkom, waarin op 
krachtige wijze het goed recht van eene 
samenkomst als deze bepleit werd. 

Nadat de presentielijst was voorgelezen, 
kwam punt 3 der Agenda aan de orde: 
De Prov. Diac. verg. geve eene nadere om
schrijving van het standpunt der Diaconieën 
in hare kerken. (Enkhuizen). Bij afwezig
heid van den inleider, die verhinderd was 
de vergadering bij te wonen, werd dit punt 
door eeii der overige Brs. uit Enkhuizen 
toegelicht, waarbij in 't licht gesteld werd, 
hoe 't standpunt der Diac. in vele kerken 
is, en hoe dit standpunt, binnen de grenzen 
van Kerkenordening en Bevestigingsformulier, 
behoort te zijn. Naar aanleiding van dit 
woord, dat eenigszins onvoorbereid werd 
uitgesproken, ontspon zich een levendige 
discussie. Hierbij werden door verschillende 
Brs. ervaringen medegedeeld, welke op 
treurige wijze deden uitkomen, hoe het ambt 
der Diakenen dikwijls eene zeer onderge
schikte plaats inneemt, hoe zij vaak slechts 
de uitvoerders zijn van wat de kerkeraad 
in diaconale zaken besluit. 

Na al het gehoorde werd door één der 
Brs. adviseurs de volgende resolutie voorge
steld, welke door de vergadering met alge-
meene stemmen werd aangenomen: De Prov. 
Diac. Conf, spreke uit, dat het standpunt 
der Diaconieën in de plaatselijke kerken, op 
grond der H. Schrift, Formulieren van Een
heid, Kerkenordening en Formulier van 
Bevestiging, dit is: de volle ontplooiing van 
den dienst der barmhartigheid tegenover 
armen, weezen, kranken en ellendigen. 
Derhalve zijn de Diaconieën geen admini
stratieve colleges, doch hebben zij de roeping, 
geestelijke en stoffelijke gaven uit te deelen, 
de nooden te voorkomen en te lenigen en de 
middelen te zoeken, om tot dat doel te geraken. 

Hierna werd punt 4 der Agenda aan de 
orde gesteld : De Prov. Diac. verg. spreke 
de wenschelijkheid uit van de oprichting en 
instandhouding van een Provinciaal wees
huis (Alkmaar). In een zaakrijke inleiding, 
welke ter toelichting van dit voorstel gegeven 
werd, werd in de eerste plaats gewezen op 
de roeping der Diac. tot verzorging van 
behoeftige weezen. De verpleging in het 
gezin werd als ideaal van weezen verzorging 
voorop gesteld, doch daarna werden de vele 
bezwaren genoemd, welke oorzaak zijn, dat 
het ideaal slechts in zeer enkele gevallen te 
bereiken is. Hierop zette de inleider de 
wenschelijkheid uiteen van de verpleging in 
een weeshuis, met in achtneming van het 
Paviljoenstelsel ter voorkoming van het ont
staan eener „weezen-kazerne". Waar zulk 
een inrichting in onze Provincie slechts bij 
uitzondering plaatselijk tot stand kan komen 
(Amsterdam), zou, door vereende krachten, 
een weeshuis moeten opgericht worden ten 
dienste van al de Diac. uit de Provincie 
(uitgenomen Amsterdam); niet door parti
culier initiatief, niet naast, niet zonder, 
maar door de kerken. Inleider eindigde 
met deze zaak in de belangstelling der 
vergadering aan te bevelen. 

Nadat vele verschillende meeningen óver 
deze zaak waren uitgesproken, werd door 
een der Brs. voorgesteld haar aan te houden, 
daar hij ze te belangrijk achtte om op een 
le Conferentie als deze definitief behandeld 
te worden. Ook dit voorstel werd in eene 
resolutie omschreven, welke aldus luidde: 
De Prov. Diac. Conf. spreke uit, dat gezins
verpleging het ideaal moet blijven, dat, ioo 
mogelijk, steeds tot werkelijkheid worde ge
bracht. Met het oog echter op de vele 
bezwaren in, de praktijk draagt de Conf., de 
Diac. der Geref. kerk te Alkmaar op, ge
gevens te verzamelen over weezen-verpleging 
bij de verschillende plaatselijke Geref. Diaco
nieën in Nd -Holland om bij een volgende 
Conferentie een uitgewerkt rapport daarover 
ter tafel te brengen. Met algemeene stemmen 
werd alzoo besloten, waarna een half uur 
pauze werd gehouden. 

Punt 5 : Kunnen er pogingen worden 
aangewend tot het vormen van een fonds 
tot steun der stichtingen Effatha, 's-Heeren 
Loo en andere voor verzorging van blinde, 
doofstomme en andere lijdende kinderen ? 
(Amsterdam) vond na een korte toelichting 
veel bestrijding. Daar de steller van het 
voorstel niet aanwezig was, kon de juiste 
bedoeling niet worden aangegeven ; naar het 
oordeel van velen werd deze uitgesproken 
in punt 6 : Waar één enkele Diaconie daar
toe niet in staat is, vereenigen zich meerdere 
Diac. in Classis en Provincie tot verzorging 
vau weezen, krankzinnigen, idioten, doof
stommen, blinden en andere ellendigen 
(Enkhuizen). 

De inleider van dit voorstel deelde mede, 
hoe gunstig zulk eene regeling werkte in 
eene hem bekende Classe, waar de verple-
gingskosten van krankzinnigen enz. over de 
verschillende Diac. worden omgeslagen. Na 
uitvoerige bespreking, waarbij punt 5 en 6 
in onderling verband beschouwd werden, 
werd besloten, het eerste van de Agenda af 
te voeren. Omtrent het tweede werd nog 
medegedeeld, dat in Zeeland eene Provin
ciale regeling getroffen is, langs kerkelijken 
weg, waardoor de Diac. elkander inzake 
verpleging van krankzinnigen en idioten 



steunen. Naar aanleiding van deze mede-
deeling droeg de Conferentie, na eenige 
gedachtenwisseling, aan de Diac. van Enk-
huizen op, voorbereidende maatregelen te 
nemen, om tot eene Provinciale regeling in 
dezen te geraken. 

Omtrent punt 7 : Is liet mogelijk, le 
geraken tot de oprichting van een Provin
ciaal Diaconaal orgaan? (Amsterdam) werd 
uitgesproken, dat de oprichting van een 
Prov. Diac. orgaan weinig kans van slagen 
zou hebben. In aansluiting hiermede droeg 
de Conferentie aan het straks te kiezen 
Comité op, de oprichting van een Diac. 
orgaan voor alle Diac. in ons land als 
voorstel te brengen op de Agenda van de 
a. s. Centrale Diac. Conferentie. 

Hierna kwam punt 8 in bespreking : Is 
het, met het oog op vele zaken, die aller 
régime aangaan, niet wenschelijk en nood
zakelijk, dat de Diaconieën minstens éénmaal 
in het jaar in Classis en Provincie samen
komen ? (Enkhuizen). Enkele Brs. uitten de 
vrees, dat de beantwoording in bevesti
genden zin den schijn zou geven, als zouden 
de Diaconieën staan naar wettige samen-
koming volgens kerkelijke intleeling. Nadat 
hiertegenover in het licht gesteld was, dat 
het samenkomen van Diaconieën in Classis 
en Provincie en ook in algemeene vergade
ring (Centrale Diac. Conf.) zeer vele vruchten 
afwerpt, al is het ook, dat geen bindende 
besluiten worden genomen, werd de gestelde 
vraag toestemmend beantwoord na uitlicbting 
van het woord «noodzakelijk." 

Alle afgevaardigden verklaarden zich vóór 
het bestendigd blijven der Pi ov. Conf. Even
eens met algemeene stemmen werd Alkmaar 
als plaats van samenkomst voor de volgende 
Conf. aangewezen. De bepaling van den 
tijd werd aan het te verkiezen Comité over
gelaten. Nadat bij acclamatie het voorloopig 
Comité als Comité voor de volgende ver
gadering was aangewezen, werd deze eerste 
Prov. Conferentie met dankzegging gesloten 
bij monde van Ds. Oosten na een afscheids
woord van den Voorzitter. 

P. S. Door bijzondere omstandigheden 
eerst nu ter plaatsing toegezonden. 

A. S. ENTINGH, 
Secr. v. li. Comile. 

Alkmaar, 24/4/1900. 

^  I n g e z o n d e  u .  
ONVERSCHILLIG WIE HET KIND 

„TEN DOOP HEFT"? 

Er is de laatste jaren van zekere zijde 
beweerd, dat bij de doopsbediening de vader 
het kind behoorde te „heffen," ook dan ah 
de moeder aanwezig icas. 't ls geenszins 
mijn plan door tegenbewijzen een nieuwen, 
doelloozen woordentwist daarover uit te 
lokken : de zaak heeft helaas ! al te veel 
verbittering gewekt. En vele kerken mogen 
blijde zijn, dat althans aanvankelijk een 
zeker compromis daaromtrent getroffen is. 

Eéne bedenkelijke zijde heeft intusschen 
dat vergelijk. 

Men heeft n. 1. goedgevonden de zaak 
aan de ouders over te laten, óók om deze 
reden : het doet aan den doop nut af, wie 
het kind den bedienaar voorhoudt. 

En dat vind ik eene bedenkelijke reden. 
Dat men ter wille van den lieven vrede 

graag wat toegeeft, liet zij zoo ; maar laat 
men toch niet onoprecht zijn. 

Laat men zich zelf en anderen toch niet 
gaan wijsmaken, dat liet op de plechtigheid 
van geen invloed is, wie het kind aanbiedt. 

Want dat is het wèl. Een vader, die op 
onhandige wijze den zuigeling van de moeder 
wegzeult. • Eene moeder, die a's verwezen 
daar neerzit met den angst op het gelaat, 
hoe het wel afloopen zal. Een kiud dat, 
door het ongewone gesjouw, ongewoon lastig 
is. Een bedienaar des doops, die tobben 
moet om den liouterigen vader recht te 
zetten. Inderdaad de plechtigheid lijdt er 
onder. En toch is het goed, dat men de 
ouders, die het aldus verlangen, laat begaan. 
De liefde vraagt soms nog wel grooter offers. 
(En daarbij, zij zijn niet in de eerste plaats 
verantwoordelijk in dezen.) 

Maar dat men dan soms tegen zijn over
tuiging gaat spreken, zie, dat is niet goed. 
Want voor hem, die het vader-hefl'en niet 
plichtmatig vindt, moet het sluitend zijn, 
omdat het vloekt tegen het teederste van 
zijn gevoel. 

Men late het alzoo toe uit liefde, men 
redeneere het niet weg uit de onware stel
ling, dat het onverschillig is, wie in dezen 
actief optreedt. 

L. F- <1- J-

De Schrijver van dit ingezonden stuk 
brengt eene belangrijke zaak ter sprake, 
waarover in de laatste jaren veel misver
stand gerezen is. Daarom danken wij hem, 
dat hij op deze quaestie in het openbaar 
de aandacht vestigt. Met een paar weken 
hopen wij de vraag, wie het kind ten doop 
moet houden, eenigszins breedvoerig te be
handelen. 

BAVINCK. 

Iloeliuanboniiiging. 
Voor Vrijheid en lleclit door A. van der 

Mier. Nijkerk, G. F. Callenbach. 
De Christelijke Bibliotheek, door den heer 

Callenbach uitgegeven, is met een nieuw 
deel vermeerderd. De Schrijfster verplaatst 
ons in het bange jaar 1572, en verhaalt de 
inneming van de stad Bergen door Graaf 
Bodewijk van Nassau, hare herovering door 
,1e Spanjaarden, en den slag op de Mooker-
heide, waarin hertog ChristofTel en de Graven 
Lodewijk en Hendrik van Nassau den dood 
vonden. Deze historische gegevens zijn door
vlochten met allterlei episodes en inzonder
heid met het verhaal van de beide verloofden 
Jan van Witthem en Margaretha van Merode, 
welke der Schrijfster gelegenheid geven, om 
het bijgeloof van llome en de wreedheid der 
Spanjaarden, benevens de heerlijkheid en den 
moed van het Hervormde geloof in het licht 
te stellen. Aan de lengte van het boek, 
402 bladzijden, is de verbeelding, de vinding 
en de dramatische handeling niet evenredig. 

Maar de Schrijfster weet den lezer belang
stelling in te boezemen voor den helden-
strijd van vrijheid en recht en het geloof 
bij hem te versterken aan zijn eindelijken 
triumf. Zij gaf een verhaal, dat de ideale 
goederen verre in waarde doet achten boven 
goed en bloed, boven eer en leven en dat 
daarom in deze dagen dubbel welkom is. 
Moge de Christelijke Bibliotheek van den 
heer Callenbach, tegenover de hedendaagsche 
kunstrichtingen, hoe langer hoe meer aan 
dit heerlijk idealisme dienstbaar zijn. 

Leiddraad, bij de keuze van een ambt, 
betrekking of beroep, naar de nieuwste offi-
cieele en naar particuliere bronnen bewerkt 
door J. W. van Mameren Kz , Hoofdonder
wijzer te Amsterdam. 2de zeer vermeer
derde druk. Tiel, Mijs 1900. 
Dit is een zeer nuttig boek. In ruim 

twee jaren was de vrij aanzienlijke oplage 
van den eersten druk reeds uitverkocht. De 
Schrijver maakt er terecht uit op, dat zijn 
arbeid op prijs wordt gesteld en in eene 
behoefte voorziet. Wie weten wil, wat een 
Nederlandsche jongen en, men mag er tegen
woordig wel bijvoegen, een Nederlandsch 
meisje zoo al worden kan, kan hier te recht. 
Te kust en te keur worden hun hier allerlei 
ambten, betrekkingen en beroepen voorge
houden, bij lager, middelbaar en hooger 
onderwijs, in kerk en staat, in handel en 
fabriekwezen, bij leger en vloot, hier en in 
Indië. De vereischten worden medegedeeld, 
de voordeelen opgesomd, de weg ter berei
king ervan aangeduid. Het is een mooi, 
nuttig boek, dat een rijk overzicht geeft, 
keurig uitgevoerd en voor den prijs van 
f 2,30 verkrijgbaar is. 

BAVINCK. 

A D V  E K T E N T J E N .  
G e t r o u w d :  

NICOLAAS DIEMKR. 
Vredikant te Munnekezijl, 
EN 

GEERTRUI DA MARIA IIAÜST, 
die, mede namens wederzijdsche Fami
lie, hunnen hartelijken «tank betuigen 
voor de vele bewijzen van belangstel 
ling, bij hun huwelijk ondervonden 

AMSTKKDAM, 
2(3 April 1900. 

Revallen van een welgeschapen 
« O O I ;  

MKVKOUW G. .1. MOOLUUIZEN'— 
SMIT. 

BEILKN, 
24 April 1900. 

Bevallen van een Zoon, Vrouwe C. 
J. ESSER—HKIJBLOM 

KAMPKN, 
26 April 1900. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming. gedurende de ziekte en bij het 
overlijden van onzen geliefden Zoon en 
Broeder ondervonden, in 't bijzonder 
van de zijde ziiner Leeraren, betuigen 
wij onzen diepgevoeld n (la li li 

Wed W I L L I N K  —  
TlMMKllMANS 

(li Kinderen. 
GLIAMSBTSRGKN. 
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ff SAMPEN' (26 April 1900 V) 
yiHl ÜOTTKRDAM, 1 1 

aar ondergeteekende vóór eei ige 
weken per ingezonden stuk om gaven 
vroeg voor SCHOOLSTICHTING te 
URETEKP, kan hij thans mededeelen, dat 
door toegezegde gaven het bedrag 
voor den Mouw l>enoa«ligd, 
is verliregeu. Met dauk aan God, 
die tot nu toe op ongedacht wond r-
dadige wijze hielp, roepen wij ter voor
koming van jaarlijjkselie tekorten 
de liulpe in van allee, die hart h- bben 
voor Scholen met de» Bijbel, om ons 
met ja irlijksche bijdragen te -steunen. 

Het Schoolbestuur heeft het verstan
dige besluit genomen van de School 
niet te openen, voor zij eenigszins is 
verzekerd, dat de uitgaven door inkom
sten worden gedekt. Worden wij niet 
gesteund, dan zal straks onze School 
daar stam, als monument ter amflui-
ting vnn Modernisme en Socialisme. En 
dat willen de Christenen in Nederland 
en onze Broederen in Amerika toch 
niet! V 

G. VAN WAGENINGEN, 
y. D. M. 

URJSTISEP AJd VAART. 

OINTrr VA rs GSTEN. 

Met harlelijken dank aan den Heere 
en aan de gevers voor de ingekomene 
gaven op de bede om hulp, vooi komende 
in No. 14 van dit blad. wordt dezH 
bede nogmaals in herinnering gebracht 

Bij Ds de Vries van den Dames-
krans »hulp in nood" te 's-Hage, door 
Mej. B. f 10; van J. V. D. te Leiden 
f 1 ; bij /V. v. d. Blom van R. Vos te 
Riesum f 5 ; van N. N. te Broek op 
Langendijk t 4 ; van L de Vries Hz 
te Groningen f 3; van V. A. M. te 
Gorinchem f 2,50; van Ds Meijer te 
Marum f 1,50; van 1) Star te Godlinze 
f 1 ; van II. te G. f 1 ; bij L. Et-inga 
van -R. B. te 's-Hage f 1,25 ; van N. 
N. f 1. 

N. v. D. BLOM, Oefenaar. 
DK WILP (Gron ) 

Barbieisbediende. 
Wegens ziekte'gevraagd een alles

zins bekwaam 
B E D I E N D E .  

Goed loon Zondags vrij. H. E. 
VERHOEFF, Coiffeur voor Heeren, 
L< AMPBN. 

Schoen maker sfenecht 
(G. G) kan direkt vast werk 
bekouieu bij 

«Jac. SNOEK, 
URK. 

TE KOOP 
voor bijlliken prijs een «eer 
grooie 

ASIKIlllUAMCIIIi UCÜliL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„Helios" aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPKN. 

STEENWIJHER 

BEDDKNFABKILK, 
Gezuiverde, Gewasscben en 
Gestoomde nieuwe Veeren, 

opgericht 1899, levert franco: No. 1. 
llrl nieuwe IKeelaiticbed, be
slaande uit 2 persoons veerenbtd, inh. 
50 pd. veereu, 30 pd in't bed, 1 peluw 
3 pd. en 4 kussefis elk 3 pd , van on
doordringbare linnentijk, 1 wollen- of 
tautas edeken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor f 35,—. 

No. 2. Ken èxtra S-persoon.*» 
inhoudende 42 pd. veeren, 26 

pd. iu 't bed, 1 peluw 6 pd , 4 kussens, 
elk 21/s pd., van ondoordringbare liu-
nentijk, 1 wollen of lanta>iedeken, 1 
gewatteerde eh 1 moltondeken, overtrek 
voor bed en pf-luw ; ook alles te zamen 
voor f 35,—. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

VKIiltKl a 35, 40. 45, 50, 60, 
70, 80, 100 en 120 cent het pond. 

I'riuia zuivere 14»pok. Wie 
nu een Kapokbetl verlangt, ontvangt 
bed, peluw en 2 kussens, storetijk en 
1 wollen- of fantasiedeken, 1 gewat
teerde en 1 moltondeken en overtrek 
voor bed en peluw, voor I 25,-. 

Ieder Bed wordt in een kist verpakt. 
Er is nog nooit etnige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL Hz., 
X/z. Markt, Mteenwijk. 

P.S. Veeren tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij ziebt en mon
sters Gratis. 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN DL< 

Uitgeversmaatschappij 
VliCHT" 

Kreukelen. Direct. P. MOBACII. 
( U i t g a v e  v a n  h e t  G  e  r  e  f .  

T r a k t a a t g e n o o t s c h a p  

» P I L I P P U  S " )  
•Beveelt zieli beleefd 

aan voor de levering 
van alle voorkomende 
atmkwerken. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 
Coneurreerende prijzen. 

Een biiet aan u en mij, 
om cito te bzorgen, 

't Gewicht van d' inhoud duldt 
geen uitstel, zelfs lot morgen, 

Hij biedt de keus u aan van 
waar geluk en smart; 

De plaats voor hem bestemd is 
't Hart. 

I'rijs 5 et. 
Uitgave van ZALSMAN te K AMPKN. 
Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

Uitgaven vnn J. B. VVOI/fERS, te Groningen. 

J .  W O R P  
MELODIEËN DER PSALMEN. LOF-EN BEDEZANGEN. 

0C 6de druk. ingenaaid f gebonden f 3,00. "W 

MELODIEËN DEK EVANGELISCHE GEZANGEN. 
•• 4de druk, gebonden ƒ 3,00. — 

militie VAN l)ö VHIlöl.MIllMIliL lllill 
ëvimkiisgiiis m\m. 

3de druk, gebonden ƒ 3,00. "W 

«ij I». U441ME1 te IK O T TE IC DA 111 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage 
ta bekomen n. 1. het EERSTE deel 

— — e e n  w e r k ,  d a t  
ongetwijfeld ieder die 

belangstelt in de dingen, die 
het Koninkrijk Gods aangaan, gaarne 

C/ za^ wi"en bezitten. Wie kennis maakte 
111 m O] treffelijke geschritten van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
os 1M d ten zegen is gesteld en duizenden heeft getroost 

en gesticht, zal zek^-r van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis, door 
hcmzelven be^hreven, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 

Men vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin 
alle bijzonderheden zijn vermeld. 

Bij den uitgever <i. F. C ALLEN-
KACU te Nijkerk is verschenen: 

Thomas Carlyle 
DOOR 

//)•. F. van Gheel Gilderneester. 

Prijs ing. ƒ 1,50 ; geb. ƒ 1 '•><> 
Ieder kent den naam van Thomas 

Carlyle; menigéén ook niet veel meer. 
In bovengenoemd boek gaat de schrijver 
Carlyle's leven na, en tracht dieDS wer
ken te doen begrijpen door hen, die iets 
meer willen leeren kennen van dezen 
profeet der negentiende eeuw. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Beusdui verschijnt elke maand: 
Wat zegt clo l^chrlit? 
Maandblad tot berorderirg van het rechte 

lezen en uitleggen van Gods Woord, 
onder redactie van Prof. L. .L1.NDE-
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. ychuol 
te Kampen. , 

Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, m royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Keeds 3 No's. zijn verschenen. 
L)e prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een solieden boekhandelaar. 

Bij I». HOK UK IS te Keiden is 
verschenen : 

JOHANNES' EVANGELIE 
uan dc Gemeente toegelicht 

DOOR 
Ds. J. VAM ANDEL. 

Prijs ingenaaid J' 3,75. Geb. ƒ3,»». 

Is verschenen bij FISSCHER Boek
handel UTKKCHT: 

Salomo's Hooglied 2e deel. 
ELF LEERREDEN EJN o\er het vieide, 

vijfde en zesde hoofdstuk, van Ds. H, 
ROEKSTKA te ARNHEM. 
Prijs J' M,30, in linnenband f 1,&0. 

Na ontvang.-t van postwissel franco 
toezending. 

I <;jsr.r A rr I I<:JS 

voor mannelijke en voor vrouwelijke 
leden, a 1 tent. 

ATTESTATIES 
voor doopleden, a • Ceut. 

BEROEPSBRIEF. 
voor de Gereformeerde kerken, aan een 
Predikant of Candidaat t. d. H. Dienst, 

a 5 Ceut. 

LASTBRIEVEN 
voor Atgevaardigden naar Provinciale 

en Classicale vergaderingen. 
a 3 4Jenl. 

OPROEPiNGSBRiEVEN 
voor de Classicale vergaderingen, 

a :e Cent. 
Verkrijgbaar bij (j. PU- ZALSMAN te 
Kampen, die ze alom franco verzendt 

IBij den uitgever 0. F. CALLEN-li.lt 11 te Nijkerk is verschenen ; 
de tweede druk van 

UK I Li', m hOBIMEft 
DOOR 

DR. A. J. TH. JONKER. 

Prijs ing. ƒ1,-'; geb. ƒ 1,40. 
Dat van dit boek in zoo korten tijd 

een tweede druk noodig bleek, zal wel 
niemand verwonderen. l)r. Jonkers beeld
rijke, forsche, doordringende stijl — maar 
meer nog misschien des schrijvers diepe 
blik m meevoelende ziel uemen den 
lezer geheel in. 

Er guat kracht uit van dit boek. 

T R A K T A T E N .  
Vanwege het Geref. Traktaat gen. 

r i itipinis" is bij den Uitgever P. 
MüBAUtl te Bn.HUK.HLHN verschenen eu 
bij alle solide boekhandelaars verkrijg
baar gesteld: 

Villa. Ter elfder ure 2 ct. 
VI Een eigengerechtigde 

geied . . . 2 ct. 
X. Johaniies lluss en llie-

ronymus van Praag . 2 ct. 
CXXVI1I. Het gebed eens 

kinds verhoord . . 21/fl  ct. 
CXXIX. Een zwaar juk 2 ct. 
CXXX. Ontwaakt, gij, die 

slaapt .... 12Y2 ct. 
IU. Calvijn en de kerkelijke 

tucht .... 1 ct. 

Bij ZALSMAN le KAMPEN zijn voor
handen de verschillende 

VRAAGBOEKJES 
VOOR 

Catechisaties, 
A L S :  

Caleekisuin», met en zonder teksten. 
Biort begrip, » » » » 
iBelIenbroek, » » » » 
ISorwiiiis, verbeterd door II. DE 

COOIv, in lessen verdeeld door O. (J. 
DOORNBOS. 

Foriuulfereii van eenigheiil. 
Die door DD. J. H. DONNER, P. 

DIJK STERBUIS, A. P. A. DU CLOUX, 
H. DE COCK, enz. 

ALSMEDE : 

PSALMBOEKJES 
a Ua'/s ct. en 

K E R K B O E K J E S  
tegen zeer lage prijzen. 

I 

Vrye Universiteit. 
In dünk ontvangen : 
Voor d<i Vereeniging : 
%au Clontri(i»i»tlën : 
Van den heer A- Punt te Duisburg f 2 ; 

door den lie°r J. van Rijnbach te Smilde f2. 
Aan Collecten : (voor de Theol. 

faculteit.) 
Van de Geref. kerk te Meppel f 50,35 ; 

yan idein te Heetnse A f 7; van idem te 
Lemele f 0,85 ; van idem te Nieuwleuzen 
t' Ü,09'/2; van idem te Avereest f' 1,44; 
van idem te Dalfsen f 6,16; van idem te 
Win eiswijk (halve eoll) f 10,711/8 ; van 
idem te Schipluiden f 4,181/g. 

S. J. SE E PAT, 
Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) Wo. 18, 

Stemmen u i t  „De  Gereformeerde  Kerken  in  Neder land ."  
(Ten woordeele van de Theologische School te Kaiw|>en.) 

.. . -i f\f\f\ ^a9S- I = 4, jjet tiaar ulieöeu tael be tijö/ öat g$ taaant 
3aci n : la, n&iaapt öe u ajuin! Vrijdclf 4 M.61 lyUUi 111 uUJC Qetueiföe fruiten, en jal bit Ïjtïi^ taargt 3ijn ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
f 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.-
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 121 2 ct. Advertentiën van 
1—10 regels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSMAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binnenlaudsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

i i ••••I».—HM in» nn|, JIII iwiimira itiii iiiiiiiiiHjjiiii«MiiiiLijjji«i-iJiiuimIIMIIII~  

O f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
PLAATSELIJKE KERKEN. 

GA RIJ ? 29 April 1900. Heden morgen, na <len dienst dea 
Woords, \v rden wefzeer verblijd Onze geliefde Leeraar Ds. 
J. Wisse maakte ons bek.nd, dat liij voor de beroeping van 
Schettens c. a. had bedankt Onmiddellijk daarna viel liet 
orgel in, en zong de gemeente ZEw. I's. 134 : 3 toe. 

Namens den Kerkeraad. 
T. v. n. WAL, Scriba. 

BOORNBERGUM C. A, 2.9 April 1900 Hedenmorgen na 
den dienst des Woords maakte onze geachte I-eeraar Ds A. S. 
Sehaafsma de gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen 
van de Geref. kerk te Wauswerd. 

Namens den Kerkeraad. 
H. G. v. I) LAAN, Scriba. 

MARRUM, 29 April 1900. Hedenmorgen aan het einde 
van de bediening des Wojrds werden we andermaal ontrust, 
dewijl onze algemeen geachte Leeraar Ds. S. H Groeneveld 
ons in kennis stelde, een roeping ontvangen te hebben van 
de Geref. kerk te Lioensens en Morra. Daar ZEerw. zicii 
kort geleden bij vernieuwing aan de gemeente te dezer plaatse 
mocht verbinden, is in dezen de wensch van kerkeraad en 
gemeente, dat hem vrijmoedigheid moge gegeven worden 
andermaal te kunuen besluiten, zijn rijk gezegenden arbeid 
onder ons voort te zetten. 

Namens den Kerkeraad, 
T. BOUM», Scriba. 

DOMBURG, 30 April 1900. Gisteren bij den aanvang der 
morgen-godsdienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. B. 
B. van den Hoorn, tot onze blijdschap aan de gemeente be
kend, dat hij voor de roeping van de Geref. kerk te Neede 
had bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
S Lo i:\vivKSK, Scriba-

g1ÜSSEN-OUDKERK, 30 April 1900 Onze geachte Leeiaar 
Ds. W Mulder ontving een beroep naar (lé kerken van 

o^tfoort en Linschoten. 
Namens den Kerkeraad, 

A. H. v. D HOEK. 

EMMEN, 80 April 1900 Gisteren werd alhier, onder 
leiding van onzen geachten Leeraar Ds. •). A. de Bruijn, tot 
onzen nieuwen Herder en Leeraar beroepen de Weleerw. heer 
Ds Wolsink te Steenwijk. Moge de Heere ons spoedig ver
blijden door zijne daden, in het kennelijke zijner wegen, bij 
vrien alle onze paden zijn. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SIKKEN, Scriba. 

OVERSCHILD, 30 April 1900 Zondag den 29 April w»s. 
het voor de gemeente alhier een feestdag, daar haar beroepen 
en algemeen begeerde Herder en Leeraar l)s L. Bos, van 
Nieuw-Dordrecht tot ons overgekomen, in den morgendienst 
werd bevestigd door onzen geachten Consulent Ds. K. M. R 
Veldman te Garrelsweer, naar aanleiding van Ezechiël 2 : 7. 
In den namiddagdienst verbond de nieuwe Herder en Leeraar 
zich aan de gemeente, naar aanleiding van Hand. 4 : 29i 
Beide malen vulde eene groote schare het kerkgebouw. De 
Heere stelle onzen Herder en Leeraar ten rijken zegen voorde 
kerk des Heeren aan deze plaats 

Namens den Kerkeraad, 
11. TIGLAAR, Scriba. 

P. S. Men wordt beleefd verzocht de brieven en stukken, 
deze keik betreffende, voortaan te zenden aan het adres van 
Ds. L Bos. 

BOLNES, 1 Mei 1900. Met algerneene stemmen is alhier 
beroepen de'Weleerw. heer J Douma, predikant te Spijkenisse. 
Geve de Heere ZEeiw. licht en wijsheid, om met vrijmoedigheid 
tot ons te komen. 

Namens den Kerkeraad, 
L. HOORNWEG, Scriba. 

WADDINGSVEEN, 2 Mei 1900. Zondag 29 April hield 
onze geachte Herder en Leeraar Ds. E Kropveld des avonds 
zijne afscheids-rede voor eene talrijke schare in de Geref kerk 
alhier. In zijn voorwoord wees ZEerw op het snel verloop 
van den tijd, dien hij ia deze gemeente mocht mocht door
brengen, maar hij verklaarde zich geroepen te gevoelen om de 
zwakke gemeente te Rijswijk te gaan dienen Na een terug
blik op zijii arbeid ging ZEw. er toe over, om een woord van 
herderlijk vermaan Ie spreken en tevens zijne beste wenschen 
te uiten naar aanleiding van 2 Thess. 2 : 15 — 17. Tenslotte 
waarvan hij de gemeente op 't gemoed drukte elkander met harte
lijkheid te behandelen, de samenkomsten niet te verzuimen en 
onderworpen te zijn aan den kerkeraad, als de van God over 
haar gestelde macht. Nadat nog een woord van dank tot ZEw. 
was geuit door een der ouderlingen en door het hoofd der 
Chr School, ging de gemeente uiteen, nadat zij haren schei
denden Leeraar had toegezongen Ps 134 : 3 Moge hij in 
zijne nieuwe gemeente met vrucht arbeiden, en de Koning 
der kerk de hdige plaats invulleu door den man zijns raads, 
is de bede van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
11. KEMPKES, Scriba. 

P S. Ingezonden stukken enz. voortaan te zenden aan den 
Vojiz. Chr. Rupke 

Stukken voor den Geref. kerkeraad te Heerjansdain gelieve 
men voortaan te adresseeren aan T. van Gemeren, Scriba 

Het adres van den ondergeteekendé zal D V. na 10 Mei 
zijn : Langeweg Wijk L 1403 Apeldoorn. 

Ds. A. DEN HARTOGH. 

Ds. E. Tii. Ploos van Amstel, emeritus predikant 
te Amsterdam, verzoekt om aan de Kerkeraden der 
Geref. kerken mede te deelen, dat bij verhuisd is 
van de 3e Oosterparkstraat naar de Buyschstraat 61 
2 etage ; en tevens te herinneren, dat ZEw. nog 
steeds beschikbaar is voor den dienst des Woords. 
en der Sacramenten. — EED. 

CLASSEN. 
Classis Zierikzee. 

])e Classis Zierikzee zal D. V. vergaderen op 
Woensdag 16 Mei, 's morgens te elf uur. 

Be Class. Corresp., 
I). MULDEK. 

Classis Tholen. 
Vergadering op 16 Mei a.s. in 't Militair Tehuis 

te Bergen-op-Zoom. Aanvang der vergadering 11 
uur. Stukken voor 't Agendum worden zoo spoedig 
mogelijk ingewacht, bij 

Ds. A. H. VAN DER Kooi, 
Class. Corresp. 

Bergen-op-Zoom,, 30 April 1900. 

Classis Alkmaar. 
Wegens de a.s. Prov. Synode zal de Classis 

Alkmaar vervroegd vergaderen, en wel te Alkmaar 
op Donderdag 17 Mei e.k. 

Stukken voor het Agendum gaarne vóór 10 Mei 
aan eerstonderget eekend e. 

Namens de roepende Kerk, 
J. W. WECHGELAEK, Praeses. 
H. SwEEPE, Scriba. 

Classis Brielle. 
l>e Classe Brielle heeft in hare vergadering van 

19 April LI., in tegenwoordigheid vau Dep. l'rov. 
ad ex. peremptoir onderzocht den Eerw. heer II. A. 
o. Andel, beroepen predikant te Zuidland, en hem 
met algemeeiie stemmen toegelaten tot den dienst 
des Woords en der Sacramenten. Stelle de Heere 
dien broeder tot een rijken zegen voor onze kerken. 

Namens de Classe voorn., 
A. DELFOS, 4ct. 

H., 24—4—1900. 

Classis Middelburg. 
De Classis Middelburg der Geref. kerken, bijge

staan door de Prov. Deputaten, heeft in hare ver
gadering van 24 April j.l. peremptoir onderzocht 
dên Eerw. heer H. Meulink, beroepen predikant te 
Meliskerke en Mariënkerke. Met algerneene stemmen 
werd genoemde broeder toegelaten tot den dienst 
des Woords en der Sacramenten. 

Namens de Classis, 
C. B. SCHOENAKERS, Scriba. 

Souburg, 25 April 1900. 

PROVINCIËN. 
Prov. Synode van Drente. 

De Provinciale Synode van Drente zal D. V. ge
houden worden op IVoensdag 13 Juni te Hoogeveen. 
Punten voor het Agendum zende men vóór 22 Mei 
aan het adres van den eerstondergeteekende. 

Namens de roepende Kerk, 
L. KUIPER, Praeses. 
S. IJMKER HZ., Scriba. 

Hoogeveen, 26 April 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor In w. in den 

vun Jb rniolaiJiAl. 
Gev. in de coll te Bolsward A . . f 1,— 
Van den heer R. J. Kraan den Haag . - 1,— 

P. A. SMILDK, Penningm. 
Heerenveen, 1 Mei 1900. 

Pr«>v. Kitss» voor HuipboiiooyciKlt' 
kerken in Overysel. 

Van Lemele coll. f —,97 
Dalfsen coll. .... - 4,43 

jDe Penningmeester, 
SCHEPS, v. D. M. 

Deventer, 1 Mei 1900. 

V »»or *lt; Xiii»e 1»e 
Tholen B f 4,— 1/2 c. Leimuiden f 2,755 

Van Mej. Wed. S. „ Nieuwkoop - 1,— 
te Amsterdam voor „ Nieuwveen - 2,50 
de Dcc. collecte - 2,50 ;; Noorden - 1,55 

Van den Jongedoch- ;; Oudshoorn - 5,39 
terekrans besaleël „ Waarder - 4,935 

te Amsterdam - 3,— 7J O.-Wetering - 9,25 
1 2 c. llijlaard - 5,025 „ Woerden - 5,98 

;; Ter Aar - 1,395 77 Woubrugge - 0,78 
„ Aarlandervcen - l,56ö ;; Zevenhoven - 1,795 

;; Alten a/d li. - 11,— „ Zwammerdam - 3,79 
i> .1 loert 

voor «o uii;*»rei<nn«i'. 

Met hartelijken dank ontvangen, door Ds. T. Bos 
te Bedum van den heer JF. Kiers te Lellens, aandeel 
No. 100 a f 100,—. 

Vinde ook dit goede voorbeeld navolging bij velen ! 

Door Ds. M. Schuurman te Alfen a\d R., Corr. Cl. Woerden, 
de contributies uit Ter Aar van L. Rodenburg f 2, Geref. 
kerk collecte f 2,25. 

Uit Aar lande r veen van Ds. J. Verhave f 1. 
Uit Alfen a/d R ij n van C. Boer f 5, H. de Brnijn f 2,50, 

G. Boer f 2, D. v. d. Neut f 2,50, W. v. 't Wout f 2, L. 
Freek f 2,50, H. v. d. Graaf f 2,50, J. K. v. Leeuwen f 2,50, 
J. Eigeman Wz. f 2,50, H. Kop f 2, Ds. M. Schuurman f 2, 
O  G u l d e m o n d  f  2 , 5 0 ,  D .  G .  v .  d .  H o o r n  f  1 ,  A .  v .  D a m  f l ,  
H. v. d. Horst f 1, v. d. Spelt f 1, A. v. Oei f 1, J. v. Eijk 
f 1, Johs v. d. Louw f 1, D. Raaphorst f 1, Mej. Wed. Bosse-
meijer f 2,50, Mej. Wed Serné f 1,50, Mej. Wed. Donker f 1, 
Mej Wed., v. Keeken f 1, H. v. Leeuwen f 2,50, Mej. W7ed. 
v  N o o t V '  1 , 5 0 ,  A .  Q u a l m  f  1 ,  L .  V e r g u u s t  f  1 ,  H .  D a m  f l ,  
Mej. .. cd. Kok f 1, H. Voorbij f 1, Mej. C. Scholten f 1, 
J. W. Engelkes f 2, M. v. Donk f 1,50, J. P. Leene f 1, C. 
J. P. Vierbergen f 1. 

Uit Bodegraven van J. v. Andel f 2,50, Bn. Batelaan 
f 2, Bs. Batelaan f 2, P. Batelaan f 2,50, G. Bekker f 1, J. 
Blonk f 1, C. Bol f 2,50, Ds. J. Breukelaar f 3, Js.de Bruin 
f 1, J. H. v. Diejen f 2,50, J. v. Dorp f 1, C. de Gier f 1, 
N. Griffioen f 2, L. N. Griindmann f 1, J. Heemskerk f 1, 
J. de Koning f 1, P. v. d. Kooij f 1, G. de Kruif f 1, J. 
Krijgsman f 1, C. Lekkerkerker f 2,50, A. Pauw f 0,50, B. v. 
't Riet f "2, W. Rodenburg f 2, H. Rollman f 2, H. Schouten 
Hz. f 1, H. Schouten Jz. f 1, A. Stigter f 1, T Stigter f 1, 
J .  v .  S t r a a l e n  f  1 ,  J .  V e e r m a n  f  1 ,  J .  V r i e n d  f  1 ,  C .  Z a a l  f 2 .  

Uit Nieuwkoop van J. Treels f 0,25, J. Verhorst f 1, 
J v. Leeuwen f 0,25, Wed. v. Leeuwen f 0,50, D. v. Wouden
berg f 0,25, Middelkoop f 0,25, W v. Leeuwen f 0,25. 

Uit Nieuw veen van Ds. K. B. v. Diemen f 1, Dr J. 
Sasse f 1, A. Hoogendoorn f 1, Mr J. C. von Briel Sassefl, 
J. Becker f .1, H. Pak f 1, C. J. de Bes f 1, C. Quak f 0,50. 

Uit Oudshoorn van A. Verduijn f 2,50, A. M. Dam 
f 2,50, C. J. v. Geel f 1, F. Snel f 1, J. G. Baart f 1, C. 
Ketel f 1. 

Uit Waar der van Ds. H. Cramer f 1,50, C. v, d. Neut 
f 1, D. Holland f 1, O Hofland f 1, L. J. Griffioen f 1, S J. 
Nap ƒ \, J. J. Kamphuizen f 1, D. de Gier f 1, C. Hagoort 
f ], H. Comans f 1, J. Doornenbal f 1, J. J. v. Es f 1, J.F. 
Bouwer f 1, H. Hogendoorn f 1, D. Schakil f 1, Hs. Brunt 
f 1, G. Walewijn f 0,50, E. J. Kriegel* f 1, Adr. Hogendijk 
f 1, D. Oudshoorn f 0,50, H Verwei f 0,50, H. v. Ingen f 1, 
P. de Boer f 1, G de Hoog f 1, J. v. d. Voost f 1. 

Uit O.-W e t e r i n g van l)s. J. Brouwer f 1, C. v. d. Lip 
f 0,50, J. Bonda f 1, J Vreeke f 0,50, Joh. Sepers f 1, P. 
v. Dam f 0,75, J. Vogelaar f 0,50, J. Gortzak f 0,50, P. 
Roelolïs f 1, L. L. KreliDg 1' 1, A. de Graaf f 0,75, H. v. 
Dommelen f 1, W. C. v. Geel f 1, J. Verweij f 1, D. C Los 
f 1, F. Los f 1, L. Karens f 1, W. Slootweg f 2,50, Wed. J. 
W. lloeloffs f 1, K. Lagerweij f 1. 

Uit W oerden van D. Engel f 1, W. Snel f 1, J. Blok 
f 1, G. J. Sizoo f 1, J. Hamerling Sr. f 1, P. de Wit f 1, 
J v. d. Meulen f 1, P. Kemp f 1, W. v. Beek f 1, J. Burger 
f 1, G. den Boggende f 0,50, S. A. Hoogendoorn f 0,50, G. 
Rietveld f 0,50, L). Kanis f 1, Jac. Bos f 1, Ds. J. W. Gunst 
f 1, J. Plomp Wz. f 1, Corna. Bezuijen f 0,50, J. A. v. Arkel 
f 0,50, B. J. Otte f 1, J. v. Diejen Sr. f 2,50. J. Nap f 1, 
W. D. v. Diejen f 1, J. V. Diejen f 1, J. Verburg f 1, G. 
Oussoren f 1, G. v d. Ham f 0,50, J. de Vink f 1, N. N. 
f 0,25, H Veldwis f 0,50, F. Brak f 1, L. Verhoef f 1, Wed. 
D. Verhoef f 1, 11. Boere f 1, P. Doorn f 1, G. Beukers f 0,50, 
G. Mijster f 1, Joh. de Groot f 0,50, A. Boer f 1, C. v. d. 
Toorn f 1, P. v. d. Toorn f 1, J. Tanis f 0,50, A. 11. Tanis f 0,50. 

Uit Zevenhoven van J. Veerman f 1, H. v. d. Berg 
f 1, J. Oliemans f 1, M. v. d. Berg f 1, K. Couprie f l.g 

De Penningmeester 
Zwolle, 28 April 1900, van de Theologische School, 

Pol gietersingel 120. Dn. H. FRANSSEN^ w 

Tholen B f 4,— 1/2 c. Leimuiden f 2,755 

Van Mej. Wed. S. „ Nieuwkoop - 1,— 
te Amsterdam voor „ Nieuw veen - 2,50 
de Dcc. collecte - 2,50 ;; Noorden - 1,55 

Van den Jongedoch- ;; Oudshoorn - 5,39 
terekrans Besaleël „ Waarder - 4,935 

te Amsterdam - 3,— 7J O.-Wetering - 9,25 
1 2 c. llijlaard - 5,025 „ Woerden - 5,98 

;; Ter Aar - 1,395 77 Woubrugge - 0,78 
„ Aarlandervcen - l,56ö ;; Zevenhoven - 1,795 

;J Alfen a/d R. - 11,— „ Zwammerdam - 3,79 
„ Bodegraven - 12,50 

KENNIS EN LEVEN. 
XIII. 

Geen willekeur of toeval was het, 
maar hooge wijsheid, dat God een 
Oostersch volk, dat Hij Israël ver
koos, om drager zijner openbaring 
te zijn en den Christus voort te 
brengen, zooveel het vleesch aangaat. 

In velerlei opzicht stond Israël ten 
stehter bij de volken, met welke het 
4aor heel zijne geschiedenis heen in 
aanraking kwam. Het kon geen 
voorname rol spelen in de wereld
historie, niet wedijveren in weten
schap of kunst, noch ook zijne mede
dingers op zijde streven op het gebied 
van handel en nijverheid. 

Niet om zijne veelheid noch om 
aijne macht werd het door den Heere 
liiéven andere volken verkoren. Maar 
'God had het lief naar zijn welbe
hagen* en bereidde zelf het zich toe 
tot een volk zijns eigendoms. Israël 

moest niet groot zijn en machtig 
door zijne natuurlijke gaven; het 
had niet voort te brengen verganke
lijke stelsels van wijsheid noch te 
scheppen onsterfelijke werken van 
kunst. Maar het moest overeen
komstig zijn onder Goddelijke leiding 
gevormden aanleg ontvangen en be
waren, wat de Heere er in zijne 
genade aan schonk. Het moest niet 
wijsgeerig over God redeneeren, maar 
luisteren naar de woorden Gods, ge
tuige zijn van zijne wonderen, en 
onder de drijving des Geestes zijne 
daden verkondigen aan de volken 
der aarde. 

En daarom draagt het kennen in 
de H. Schrift zulk een gansch bij zon
deren zin en zulk eene diepe, rijke 
beteekenis. 

Het Hebreeuwsche woord, dat door 
kennen is overgezet, duidt eigenlijk 
aan, een zich toeëigenen van wat 
buiten en tegenover ons staat; een 

uit den weg ruimen van de hinder
nissen, die er ons van verwijderd 
houden; een te niet doen van den 
afstand, die er ons van scheidt. 

Op diepzinnige wijze wordt het 
daarom gebruikt van de vereeniging 
van man en vrouw, welke in het 
huwelijk plaats grijpt. In de echte
lijke gemeenschap eigent de man de 
vrouw en de vrouw den man zich 
toe, zoodat zij worden tot één vleesch. 

Van God gebezigd, krijgt het daar
om de beteekenis van verkiezen in 
genade, van aannemen in liefde. Als 
er gezegd wordt, dat God Israël, dat 
Hij zijn volk, dat Hij de zijnen kent, 
dan wordt daarmede uitgedrukt, dat 
Hij zich tot hen henen wendt, dat 
Hij hen zich toeeigent, dat Hij allen 
afstand en elke hindernis, die schei
ding maakt, verwijdert, en dat Hij 
met hen in liefde zich vereenigt. 

Dat doet Hij in den weg van open
baring, door verschijning, door woord 

en door daad; voorbereidend eerst 
onder Israël door wet en profetie 
en dan in de laatste dagen door 
zijnen Zoon, die de vervuiler is van 
heel het Oude Testament, de hoogste 
drager der Godsopenbaring, God zelf 
geopenbaard in het vleesch. 

De kennis, welke God alzoo in 
Christus ten opzichte van zijn volk 
in werking zet, is daarom de wortel 
van alle volgende weldaden, de 
springader des geestelijken levens, de 
eerste schakel in de keten des heils. 
Zij brengt te liarer tijd de roeping', 
de rechtvaardiging, de heerlijkma-
king mede. God eigent degenen, die 
Hij kent, zich toe; Hij neemt hen 
tot zijne kinderen aan; Hij maakt 
hen aan zijn eigen beeld gelijk. En 
het schrikkelijkst oordeel zal voor 
den mensch gelegen zijn in de woor
den des Heeren: Ik heb u nooit ge 
kend. 

In dezen zelfden diepen zin wordt 

het kennen ook van den mensch ge
bruikt. Hemelsbreed is het van het 
weten onderscheiden, dat dikwerf 
niet anders geldt dan de beschrijving 
van een persoon of zaak. Maar 
kennis is door en door persoonlijk; 
zij rust op persoonlijke kennismaking; 
zij is eene geestelijke toeëigening, 
eene uiting van zieleverwantschap; 
zij is alleen te verkrijgen, wanneer 
men ergens, gelijk het in Spr. 27 : 23 
heet, zijn hart op zet. 

Zoo kennende en gekend, ontmoeten 
God en mensch elkander in Christus 
In Hem zijn wij voor eeuwig met 
elkander verzoend en sluiten zij 
duurzamen vrede. Dwaas is daarom 
de natuurlijke mensch, die aan de 
kennis van des Heeren wegen geen 
lust heeft. Maar wijs is de man, 
die den Heere vreest. Want wie 
God kent, die vindt in die kennis 
het leven en trekt een welgevallen 
van den Heere. Hij is door God 



zelf geleerd, heeft de zalving van 
den Heilige en weet alle dingen. 
Eertijds duisternis, is hij thans licht 
in den Heere, zoekt het licht en 
wandelt in het licht. 

Naar twee richtingen breidt dan 
die kennis zich uit. Zij ontvouwt 
zich als wetenschap en als wijsheid. 
Tusschen beide is het onderscheid 
groot. Wetenschap is vrucht van 
opzettelijk onderzoek en nadenken, 
wijsheid is vrucht van practisch 
inzicht. Er zijn wetenschappelijke 
menschen, die zeer dwaas zijn, en 
er zijn eenvoudigen en onontwikkel-
den, die uitmunten door groote wijs
heid. De zondaar, die, hoe geleerd 
ook, zegt: er is geen God, is een 
dwaas. En het kind van God, dat 
alle wetenschap mist, is wijs door 
de wijsheid, die van boven is. 

Beide hebben Gods openbaring tot 
grondslag. Nergens wordt ditschoo-
ner gezegd dan in de eerste zes 
verzen van Spreuken 30; zij zijn in 
onze vertaling niet duidelijk overge
zet maar hebben deze hooidgedachte. 
De man n.1. Agur spreekt: Ik heb 
mij om God bemoeid en getracht 
Hem te vinden, maar ik vermag het 
niet, want ik ben onvernuftig en 
heb geen wijsheid of wetenschap, dat 
ik God, die zoo groot en wiens naam 
zoo wonderlijk is, kennen zou. Eén 
weg is er slechts om Hem te kennen: 
alle woord Gods is louter en doet 
Hem kennen als een schild voor 
allen, die op Hem vertrouwen. En 
tot dat woord mag niets worden roe-
gedaan, opdat God ons niet straffe 
en tot een leugenaar make. 

Uit de kennisse Gods worden beide, 
wetenschap en wijsheid, geboren, en I 
in haar hebben beide heur doel. Zoo 
ver is het er van af, dat de Schrift 
de kennis veracht, dat zij veeleer 
op allerlei wijze haar aanprijst. Ver
vuld met kennis, moeten de geloo-
vigen opwassen in de kennis en 
genade van den Heere Jezus Chris- I 
tus, bij hun geloof deugd en bij de 
deugd kennis voegen, en met alle 
heiligen streven naar de eenigheid 
des geloofs en der kennis van den 
Zone Gods. 

En het einddoel van alles is daarin j 
gelegen, dat de aarde vol zij van < 
kennis des Heeren en dat zij allen 
den Heere kennen, van den kleinste 1 

af tot den grootste toe. 
BAVINCK. 1 

DIAKENAMBT. Z 
]• 

Op de eerste Prov. Diaconale Confe- ö 
rentie van de Geref. kerken in Noord- c 

Holland werd onlangs de volgende reso
lutie aangenomen: a 

Het standpunt der Diaconieën in de v 

plaatselijke kerken is op grond van g 
Schrift, Belijdenis, Kerkenorde en Beves- n 

tigingsformulier: „de volle ontplooiing 
van den dienst der barmhartigheid tegen- n 

over armen, weezen, kranken en ellen- n 

digen. Durhalve zijn de Diaconieën geen ei 
administratieve colleges, doch hebben d; 
zij de roeping, geestelijke èn stoffelijke v' 
gaven uit te deelen, de nooden te voor
komen en te lenigen en de middelen te bi 
zoeken, om tot dat doel te geraken." 

Volkomen duidelijk is deze resolutie er 
niet. Zij laat onbeslist, of de barmhar- ee 
tigheid der gemeente of liever van Z\ 
Christus alleen door de Diaconieën zich V( 

uit, dan wel of zij ook en wel in de 
eerste plaats zich openbaart in de V( 
private barmhartigheid, welke geoefend 0e 
wordt door alle leden der gemeente. m 

De nadiuk, op de volle ontplooiing ka 
der barmhartigheid gelegd, doet eene 
beslissing in eerstgemelden zin verwach- 0n 
ten, tenzij misschien de nadruk ook scl 
vallen moet op: dienst der barmhar- va 
tigheid. Maar de barmhartigheid, door kr: 
de leden der gemeente bewezen, mag bic 
toch ook wel een dienst heeten, al is 
het in ruimeren zin. dej 

Ten andere geeft de resolutie ook 
geen antwoord op de vraag, of onder we 
de armen, weezen, kranken en ellen- nie 
digen alleen zulken te verstaan zijn, aai 
die als leden tot de gemeente behoo- bo« 
ren, dan wel of de gedachte is, dat de mo 

roeping der Diaconieën zich veel verder dw 
uitstrekt en haar dienst ook bewijzen nie 
moet aan de ellendigen, die buiten zijn. 

Met het oog op de geschiedenis, die hot 
achter ons ligt en de stellingen, die soms vin 
over het Diakenambt zijn uitgesproken, wij-
mag deze vraag niet overbodig heeten. Qee 

Voorts is er hierover geen twijfel, hoo 
dat de taak en de werkzaamheid van van 
het Diakenambt in den tegenwoordigen £ 
tijd aan eene nauwkeuriger omschrij- 0p 
ving cn eene breedere ontwikkeling Ven 
dringend behoefte heeft. 

ran J De poging van de Diaconale Confe-
;en. rentie in Noord-Holland en van andere 
cht dergelijke vergaderingen verdient daarom 
en a^en Maar toch mag betwijfeld, 

of dergelijke samenkomsten op den 
duur leiden zullen tot het beoogde doel. 

ïfin I Zij hebben alle de schaduwzijde, 
iwt dat zij slechts broederlijke besprekingen 
iid. ziJn> zonder gezag en macht, en dat 
eid Heht ook eene zekere tegen

stelling met de andere ambten in het 
'1 leven roepen, die niet anders dan tot 
en' schade van de gemeente kan zijn. 
sch Aan eene ontwikkeling van het Dia-
jke kenambt is behoefte, doch zij kan niet 
en plaats hebben dan binnen de lijnen 

van het Presbyteriale kerkregiment. 
En voor die ontwikkeling is noodig : 

'•'s" 1°. Aanwijzing van de grenzen, welke 
;rd de Diaconale barmhartigheid scheiden van 
en die, door de gansche gemeente geoefend., 
lat 2°- Bepaling van den kring, binnen 
)or we^en de Diaconale barmhartigheid zich 

te betoonen heeft. 
3°. Toelichting, of de Diaconale barm-

tot hartigheid zich tot eene plaatselijke 
)0- actie bepalen dan wel tot eene gemeen-
;es I schappelijke actie zich uitbreiden moet, 
jn en, indien het laatste, 

'e- 4° betoog van het; recht, dat de dienst 
' der barmhartigheid eene plaats inneme 
-e- op de kerkelijke agenda en voor deze zaken 
ab ook Diakenen naar meerdere kerkelijke 
ht vergaderingen worden afgevaardigd. 

3n GELOOVEN OP GEZAG. 
at I 

Onlangs schreef de heer W. Meijer, 
m een warm vereerder van Spinoza, en 
3Ü dus zeker niet een onzer geestver-
a: wanten, over gelooven op gezag een 
et paar woorden, die ook voor onze 
)r kringen niet zonder beteekenis zijn. 
In Wie — 200 zeide kÜ - in onzen I 

tijd onder de natuurkundigen en vooral I 
onder de geneeskundigen eenigen naam 

Ee I of rang verworven heeft, wordt terstond I 
op gezag geloofd. De ongeloofelij kste 
verhalen van reizigers, de meest ondenk- I 
bare voorstellingen van voorgeschied-
kundige tijden en de berekeningen daarop 

„ gebouwd, worden thans even grif aange- I 
I nomen als weleer de verhalen van den I 

r veel gesmaden Herodotus of de uitspraken 
> van Theophrastus Bombastus Paracelsus. 
j. Liebig, Koch, Virchow en dergelijke 
n natuuronderzoekers hebben niet alleen 

op de groote menigte maar ook op de 
meerderheid van hen, die hun dogma's 

e in daden omzetten, denzelfden. 0verheer- I 
3 schenden invloed als eertijds de woorden 
i van Pythagoras, Peter den Kluizenaar of I 
1 Thomas van Aquino, en -de uitspraken | 

van een of ander natuurkundig congres 
worden door onze tijdgenooten even 

1 geloovig aangenomen als vóór 1870 
1 I de leerstukken der kerkvergaderingen. | ; 
: Er ligt in deze woorden van den heer 
; I Meyer veel waars. Aan het gélooven op I 1 

gezag heeft deze eeuw geen einde ge-
I maakt; alleen heeft zij 't gezag verplaatst. I 1 

Thans is de „wetenschap" met dat < 
gezag bekleed. Maar men kan niet I 
zeggen, dat de menschheid er geluk- ï 
kiger en veiliger onder leeft dan onder ' 
de autoriteit van Gods Woord of zelfs t 
onder het gezag van den paus. 1 

Als men Schrift of paus als hoogste i 
autoriteit erkent, weet men tenminste, r 
waar men voor buigt. Maar de „weten- v 
schap" is eene ongrijpbare spookachtige e 
macht. e 

De wetenschap bestaat niet, en nie- i: 
mand is haar profeet. Alleen zijn er 
menschen, die naar wetenschap streven, li 
en van welke de een dit en de ander b 

I dat beweert, en de man van heden dien v 
van gisteren voor een domoor scheldt, v 

Wie voor de „wetenschap" buigt, ti 
buigt voor eene groep van menschen, g 
die onderling altijd in tegenspraak zijn G 
en als geleerden het nooit met elkander d 
eens zijn Elk consult over eene eenigs- s< 
zins ernstige krankheid levert daar- e] 

I voor het bewijs. g, 
I Negen tiende van wat men eerbied sj 

voor de wetenschap noemt, berust daar- d< 
om op menschenvrees, die slaafs de v< 
mode van den dag volgt en het gouden al 
kalf aanbidt. di 

Wie stout durft spreken, aan eigen I 
onfeilbaarheid, gelooft of althans den al 
schijn ervan aanneemt, kan er zeker ui 
van zijn, dat hij tal van volgelingen m 
krijgt. Er gaat van zulke menschen eene V 
biologeerende macht op anderen uit. er 

Daarin komen pauselijke kerk en mo- en 
derne wetenschap met elkander overeen, hc 

Maar de Schrift — zij kent zichzelve ui 
wel Goddelijk gezag toe, doch heeft he 
niemand tot haar onfeilbaren uitlegger 
aangesteld. Zij is niets anders dan een tij 
boek, dat door iedereen zoo gemakkelijk Mi 
mogelijk terzijde gelegd en van allerlei ste 
dwaling beschuldigd kan worden, dat scl 
niet spreken en zich niet verdedigen kan. na, 

Als dan toch die Schrift zicft staande ine 
houdt door de eeuwen heen en geloof He 
vindt van geslacht tot geslacht, dan hei 
wijst dat terug op eene getuigenis des ge: 
Geestes, die in en door die Schrift zich na: 
hooren laat en de wereld overtuigt me 
van zonde, gerechtigheid en oordeel. ziji 

En wie zoo tot geloof komt, gelooft het 
op gezag in den edelsten en verhe ver 
vensten zin. her 

BAVINCK. ant 

nfe j TOT HLIJD§CHAP 
lere GttltOKPEJV. 
om I 
, , I ,,Verblijdt 11 in den Heere ten allen tijde; 

I wederom zeg ik : verblijdt u." 
den I FILIPI». 4 : 4. 
oei. (Slot.) 
'_"J' I Als er geen Jezus ware, waarover 

zouden wij arme zondaren ons kunnen 
aat verheugen ? Maar nu, als God ons ook 
>en' in aardsche zegeningen stof tot vreugde 
iet geeft, mag onze blijdschap door blijd-
tot schap in den Heere geheiligd zijn. En 

als wij, om zoo te zeggen, zoo eenzaam, 
Ja" of arm en bezocht zijn, dat wij ons in 

ue niemand of in niets verblijden kunnen, 
len I mogen wij ons in Hem verblijden. Er 

bestaat slechts één blijdschap, die in 
lk' ^ aai' ZÜ ontbreekt, is alles dood, 

^ een vrucht zonder kern, een hemel 
I zonder zon en zonder sterren. Is zij 

n • I aanwezig, dan wordt iedere gave ons 
le° veraangenaamd, omdat wij de hand 
ic zien, die haar geeft, of al het lijden 

I ons verzacht, omdat wij het teedere, 
'n I trouwe hart ontdekken, dat de grootste 
l^ke smart ons tot den rijksten zegen maakt. 
3"' He arme wereld is zeer te beklagen, 
et> bij alle pracht, die zij ten toon spreidt, 

I en bij al den rjjkdom waarover zij be-
I schikt; want zij mist Jezus. Zij mist 

ne den eenigen heerlijken Koning der ge-
I nade, de oorzaak der vreugde. Ais 

ke men lezen kon in haar arm hart, zou 
I de ledigheid doen schrikken; het hart, 
I waarin Jezus niet woont, gelijkt een 
I woestijn. Maar wie, als de geloovigen 
I te iilippi, den Heere Jezus heeft leeren 

3r, kennen, kent iets van de blijdschap, 
Bn I waartoe Paulus opwekt. Des Heeren 
*r- I naam is als de zon, die glinsterend 
3n door de nevelen breekt. Hij heet 
ze I Jezus; want zijn volk moge schuldig, 

I onrein, gebonden, en nooddruftig zijn, 
in I Hij vergeeft hunne zonden, reinigt hun 
al I hart, slaakt hunne banden, en voorziet 
m in alle nooden. Hij weet voor alles 
ïd I raad. Men kan Hem alles zeggen en 
te I klagen. Hij heeft hierin een welbe-
k- I hagen. Hy neigt zijn oor, om naar 
J- I de stem zijner bruid te luisteren. »Ik 
p zal u troosten," zegt Hij, »gelijk iemand 
3: I zijne moeder troost.'' Ik zal opbeuren, 
n dragen, redden, in den nood ben Ik 
n I bij u ; Ik zal er u uithelpen, en u tot 
3. eere brengen. 
e I »Niemand," zegt Hij, »zal uwe blijd-
n schap van u wegnemen." De trouwe 
e I Heiland telt onze tranen. Hij is de 
s medelijdende Hoogepriester, wien alle 
- I macht is gegeven in den hemel en op 
a I aarde, en Hij heelt de gebroken harten 
f I en verbindt hunne wonden. Wij zien 
1 I Hem zoo dikwerf voorbij. Gaan niet 
3 I altijd, als ons hart zich neerbuigt in 
1 ons, naar Hem. Dikwerf kwellen wij 
) ons zelf geruimen tijd en tobben ons 
. af, en dan storten wij ons hart uit 
r voor dezen of geneii, in wien wij ver-
) I trouwen stellen, en eindelijk komen 

wij tot den besten Vriend. Waarom 
niet aanstonds gevlucht tot Hem, die 

; den wensch der ellendigen verhoort, 1 

; I tot Hem, voor wien al onze begeerten 1 

zijn, en voor wien ons zuchten niet ! 
• verborgen is? Wie met Hem ver- 1 
1 trouwelijk omgaat, ervaart: »des avonds 

I vernacht het geween, maar des morgens < 
is er gejuich; het licht is voor den ( 

I rechtvaardige gezaaid en vroolijkheid 
voor de oprechten van hart." Klagen 
en roemen, bidden en danken, schreien 1 

en erkennen, dat er stof tot blijdschap 
is, kan samengaan. ^ 

Treur, ja treur innig over uw zondig- 1 

heid, en de ellende van uw hart, mijn l-
broeder of zuster, maar verblijd u, z 

wijl het bloed van den Heere Jezus v 

van zonden reinigt, en als gij uzelven i> 
telkens meer tegenvalt, en uw voet n 
gedurig uitglijdt, 0 buig u diep voor „ 
Gods troon, blijf echter niet staren op t< 
de wonden van het geweten, maar n 

I schep moed, dat is, verblijd u, wijl Z( 
er geschreven staat: „Indien iemand 
gezondigd heeft, wij hebben eenen Voor
spraak bij den Vader, Jezus Christus, 
den Rechtvaardige; en Hij is eene ^ 
verzoening voor onze zonde; en niet e' 
alleen voor de onze, maar ook voor " 

I die der geheele wereld." di 
Is uw weg moeielijk, drukken u o] 

allerlei zorgen, bestormen allerlei vragen w 
uw hart, ontveins u uw toestand niet; 
maar grijp ' moed, verblijd u, wijl uw j3 
Vader weet, wat gij van noode hebt, Wl 
en er in iedere woestijn oasen zijn, 
en »onze ligte verdrukking, die zeer V' 
haastig voorbijgaat, een gansch zeer 

I uitnemend eeuwig gewicht der heerlijk- 20 

beid werkt." no 
» Verblijdt u in den Heere ten allen en 

tijde; wederom zeg ik: verblijdt u." en 

Maar, zoo hooren wij vragen, wij 
stemmen u toe, dat door deze blijd- ga 
schap God wordt verheerlijkt; onze Da 
naasten een kostelijken, uitlokkenden Vo 
indruk ontvangen van den dienst des grj 
Heeren, dien zij geneigd zijn »een in mc 
het zwart gaan voor des Heeren aan- ^ 
gezicht" te noemen ; en dat zij onszelf 
naar lichaam en ziel weldadig is; maar av( 

meent gij waarlijk, dat er geen uren 
zijn in het leven der Christenen, waarin lne 

het hun even onmogelijk is zich te te 

verblijden, als met de hand den sterren- eel] 

hemel te grijpen ? En wat zullen wij wij 
antwoorden ? 

Dit: ik weet het, die uren komen 
er, evenals er uren komen, waarin het 

ijde; gebed schijnt weggestorven uit het 
hart, en het niet mogelijk schijnt het 

4 hart te verheffen tot God; maar ook 
in die uren luister naar de apostolische 

ver vermaning: »Verblijdt u in den Heere 
ïen allen tijde ; wederom zeg ik : ver-
)ok blijdt u." Leg u in het gevoel uwer schuld 
'de onder de drukkende hand des Heeren 
'jd- voor ^en troon der genade neder, klaag 
En uwe gebondenheid, en wetende, dat des 

Heeren gebod voor zijn Hem zoekend 
jn volk eene belofte is, zet de belofte om 

Bn , in eene bede, en roep met Augustinus: 
»Heere, gebied wat Gij wilt, maar geef 

jn wat Gij gebiedt." 
3d, ïlÜi die zoo trouw als sterk is, 
nel zal toezegging vervullen, en geven 
zy »sieraad voor asch, vreugde-olie voor 
ns treurigheid, het gewaad des lofs voor 
nd eenen benauwden geest." 
en NOTTEN. 
re, — 
ite VOLKSMOOIIE». 
it. 
in, Is het geoorloofd den dag des 
It, 
e- Bït eren <e bekorten ? 
ist 
e_ I11 deze vraag zitten onderscheidene zaken 
.Is en vragen. Als daar zijn : 1. Mogen wij 
JU den HEERE onzen God ongehoorzaam zijn, I 
"t, die een geheelen dag, een dag als alle I 
311 andere dagen, bizonder voor Zich en Zijnen I 
^n dienst lieeft bestemd ? Mogen wij den I 
'li Schepper van hemel en aarde, die den Sabbat I 
Pi gezegend eu geheiligd heeft, „korten" op I 

Zijnen tijd en dienst ? 2. Mogen wij den 
^ naaste zijne rust verkorten; hem aan dén I 

arbeid zetten op tijd en uur, waarvan God I 
zeg' : Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien I 

n heiligt: gij én uw zoon en dochter, én uw I 
dienstknecht en dienstmaagd . . . ? 't Is I 
toch al forsch, als de arbeid weer begint I 

n dadelijk na het einde van den dag dien God I 
!- Zich gewijd heeft; maar als nu de man eu I 
r vader of de zoon des huizes reeds een of I 
k meer uren vóór het einde van den rustdag I 
rï I in de werkplaats moet wezen, wordt dan niet I 
j' minstens de tweede helft van den rustdag I 
^ onrustig ? Kan dat anders dan nadeeligen I 

invloed hebben op de Sabbatsrust van geheel 
het gezin ? En zou ook het kerkelijk leven, 

3 alleerst het komen tot de gemeente Gods in I 
^ de avondsamenkomst, niet in het gedrang | 
j komen en schade lijden ? 3." Mogen wij I 
) ons zeiven, ons huis en onze werkplaats van I 
1 de rust des heiligen dags, van den zegen I 
i Gods, van de achting en liefde der onder- I i 
; geschikten berooven ? Mogen wij ons laten i 
1 jagen door de stoomachtigheid eu de koortsig- I 1 

heid der menschen, door onzekerheid en in I 
vreeze inzake de opbrengst van het werk onzer I 
handen, in plaats van ons brood met ver- I 1 
zekerdheid te verwachten uit des Vaders I * 
hand, in Zijnen' weg ? Mogen wij over ons 1 

en ons werk het oordeel brengen dergeneu I ^ 
die den Heere berooven in Zijnen dag en I , 
dienst, en den zegen weren dergenen die I c 
geheel Zijnen dag, als hunne verlustiging, I c 
heiligen naar Zijne ordonnantie ? 

Bovenstaande opmerkingen gelden wel al I 'j 
den onnoodigen en ongeoorloofden arbeid I v, 
op den rustdag, in huis en daarbuiten. I d 

lk heb nu echter het oog vooral op de I g 
bakkeks. I I 

Dezer dagen vernam ik van een lid der I g 

Gemeente, hoe moeilijk het is voor jonge- I ^ 
lieden die in dat nuttig vak zich willen I el 

bekwamen, een „dieust" te krijgen, waarin I vi 
zij den geheelen dag des Heeren vrij zijn I ^ 
van den arbeid. Niet alleen wereldsehe I " 
menschen, o neen ! zelts leden van Gerefor- I 
meerde Kerken, zelfs Kerkeraadsleden-— ZOO I V( 
werd mij gezégd — beginnen Zondagsavonds I 't 
ten 11 u. of ten 10 u.; en daar zijn er, die I ',f 

I M nog vroeger hun knechts aan de werkbank I " 
zetten. , 

al 
is dat waar? Is, wat mij gezegd werd, d< 

uitzondering ? Of wordt het ook onder de wi 
Christenen, ook in onze Gemeenten, gewoonte, I -®1 

en straks regel, dat de bakkers God den I ^ 
HEERE Zijnen dag bekorten, en aan hunne I 
dienstbaren en aan hun eigen huis lasten en 
opleggen, die de Heere wraakt en zal ni 
wreken P I de 

Men klaagt over „het werkvolk." Men J'," 
is bang voor de socialisten eu spreekt groote j ]£, 
woorden tegen hun drijven. Men is onte- vo' 
vreden over de werkstakingen, die weer eei 
epidemisch dreigen te worden . . . Maar, eel 

zou het daarbij, zou het vóór alles, niet ^ 
noodig zijn, dat men zichzelven onderzocht de] 

en zich bekeerde van de verkeerde gewoonten koi 
en praktijken ? de 

In Amsterdam is dezer dagen een ver- ^al 

gaderiug gehouden van „bakkersgezellen." ^ 
Daarin is o.a. dit gezegd : „De tijd schijnt j£re 

voor de arbeiders aangebroken om te be- Di< 
grijpen dat aan alle misstanden een einde j Fre 
moet komen." Onder de eischen, die deze P° 
arbeiders stellen, behoort ook : des Zondags-
avonds NIET aan te vangen VÓÓR 12 uur. 

Is er iets onrechts 111 dien eiscli ? Hebben En; 
niet alle bakkersgezellen volkomen recht om den 
te weigeien, vóór f2 u. te beginnen ? Zulk ,)e" 
eene werkstaking der bakkersgezellen zouden 
wij, hier en overal, van harte toejuichen. 

Zullen niet Christelijke bakker-patroons I wel 

ren vooropgaan om aan de bakkers den geheelen 
het dag des HEEREN terug te geven? Of moeten 

ook hier weder de wereldsehe menschen de 
k eere hebben van den ijver voor het recht? 

Zullen inzonderheid de Kerkeraden en de 
ere le(len ('er Gereformeerde Kerken op deze 
er_ zaak het hart gaan zetten, opdat deze zonde 
jij int ons midden worde weggedaan ? 
•en I 't Is meer dan tijd ! 
iag 
les Algerneene Vergadering van „EFFATHA." 
nd maken de Correspondenten, Afdee-
i>m 'ingen, Corporatiën en leden yan die Ver
is: eeuiging opmerkzaam op achterstaande 
eef advertentie. 

Voorstellen, vragen en wenken voor de 
is, I Agenda zijn zeer gewenscht. Voor tijdige 
en I inzending worde gezorgd. 
lor I 
'OR L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
I Volgens een bericht uit Londen van de 
I laatste dagen, „zou, als Koningin Victoria op 

24 Mei 8] jaar wordt, de vrede tusschen 
SS I Engeland en de Republieken zijn geteekend." 

Dat mag een verrassend nieuws heeten. 
Jammer maar, dat het zoo hoogst onwaar-

I schijulijk is. Want een van beide zou dan 
en I toch vóór dien tijd moeten gebeuren. Of 
vij de Engelschën zouden hun eisch, dat de 
n I Republieken, zich , met verlies vau hare 
' I onafhankelijkheid, onvoorwaardelijk, hebben 
e I te onderwerpen, moeten prijsgeven, of zij 

sn I zoudsn linea recta morgen of overmorgen 
sn I naar Pretoria moeten trekken en ineens 
at wat daarboven ligt moeten overstelpen met 

troepen. Maar voor 't eerste is al heel 
I wein'g kans. Want het imperialisme wint 

; in Engeland nog hand over hand en zelfs 
in I de kalme Salesbury is er in hevige mate 
id I door aangetast. Van een kentering tot 
,n I minder aanmatigende en rechtverkrachtende 
w I houding is, helaas, bij de Engelschen nog 

geen spoor te bemerken. Ook bij de Mogend-
s I heden niet. Ieder hunner denkt aan zichzelve. 
it I ^ En zelfs vau Noord-Amerika, waar onder 
d I 't volk de belangstelling voor de Burgers 
u I nog dagelijks toeneemt, en waar heden Don-

I derdag het buitengewoon Gezantschap der 
I Republieken is vertrokken, moet men geen ver-

g wachtingen tot spoedige interventie koesteren, 
it De sympathiën hangen daar veel te veel 
g samen met den strijd tusschen Democraten 
n I en Republiekeinen. En de Regeering, uit de 
I I laatsten voortgekomen, aait liever Engeland. 

I Zullen nu de Republikeinen het Regee-
> I ringskasteel prijsgeven voor de Burgers ? 
J I Wij moeten 't eerst zien. Want zelfs voor 
r I onze Hollandsche vrienden daar zou 't wel 
j wat al te zwaar vallen den President los 
t I te laten ; en in den Senaat verhindert men 

I zelfs van Republikeinsche zijde, dat een een-
1 I voudige motie van sympathie-betuiging aan 
- I de orde van behandeling komt. Dat de Re-
i geering daar de buitengewone afgezanten niet 
. I eens officieel zou willen ontvangen, gelooven 

I wij echter nog niet. Dat zou toch waarlijk 
I al te kras zijn! 
I Is er dus langs dezen weg al heel weinig 
I hoop op spoedige tusschenkomst en vrede" 

van 't tweede, dat de Republieken reeds 
I vóór 24 Mei zouden smeeken om den vrede, 
I gelooven wij niets, al erkennen wij gaarne,' 
I dat de paniek ten tijde van Cronjé's over-
I gave eu Ladysmith ontzet, ons geleerd heeft, 
I dat ook bij de Burgers plotseling een groote 
I ommekeer tot groot nadeel kan plaats vinden. 
I Maar —- zoo verre is 't nu in elk geval 
I niet. Integendeel. Jammer is zeker wel 
I dat er een geweldige ontploffing verleden 

week te Johannesburg, in een gedeelte van 
I de kruit- en patronenfabriek, heeft plaats 
I gehad, waarbij vele uitlanders (Franschen, 
I Italianen) 't leven verloren. Doch de arbeid 
I gaat voor 't meest beteekenend deel door, 
I en zal voor 't andere deel spoedig worden 
I hervat, zoodat gebrek aan schietvoorraad 
I etc. niet is te vreezen. Volgens een bericht 
I van 30 April zouden nu alle nog overge-
I bleven Engelsche onderdanen binnen 48 
I uren het land moeten verlaten, daar het 
I ongeluk door verraad zou zijn ontstaan. 
I En wat de positiën van de Burgers in 't 
I veld betreft, ook deze zijn niet ougunsti" 

't I3 zoo, het is hun niet gelukt de Engelsche 
I bezetting van Wepener gevangen te nemen. 
I Maar de wijze waarop de Burgers hier 
I aftrokken en van daar tot boven Tabanchu 

alle hunne positiën verdedigden, was bewon
derenswaardig. Met slechts 5 a 6000 man 

I weerstonden zij niet minder dan 30000 
I Engelschen onder de beste Generaals. En 
I terwijl dezen telkens ernstige verhezen leden, 
I konden zij, bij al hunne pogingen om de 

Burgers eens een goed pak slaag te geven 
en hem van zijn hoofdleger af te snijden, 
niet eenmaal van gevangen berichten. Al 
de konvooien der Burgers bleven veilig 
buiten het bereik der Engelsche troepen. 
Geen wagen ging verloren. En toen de 
Engelsche onder Rundie Zaterdag Tabanchu 
voor goed wilden bezetten, deden de Burgers 
een krachtigen flankaanval met het doel om 
een konvooi af te snijden. De Engelschen 
raakten in 't nauw. Twee en een halve 
divisie moest te hulp komen om Zondag 
den bijna afgesneden Rundie te hulp te 
komen. Roberts zelf semde 1 Mei: „dat 
de Boeren zeer hardnekkig hun aanvallen 
Zaterdag en Zondag romdom Tabanchu 
volhielden, maar de positie van Generaal 
Rundle's divisie was zeer sterk en hij 
kreeg bijstand van de Oordon' 3 onder 
Dickson, van de cavalerie-brigades onder 
French en van de infanterie onder Smith-
Dorrien, alsmede van het corps bereden 
infanterie onder Jan Hamilton." Zelfs moesten 
de Engelschen hun kamp verleggen ! 

Wie weet hoe groot de verliezen der 
Engelschen hier zijn geweest. Maar ook aan 
den Westkant gaat 't goed. De omtrekkende 
beweging aan die zijde wordt voortgezet en 
zelfs is V\ indsertou, even benoorden Kimber-
ley, door Burgers overrompeld. Boshof 
hebben zij nog niet bezet. Methuen zal dit 
wel tot eiken prijs zoeken vast te houden'. 



Mafeking lijdt thans zeer zwaar. Doch 
roepen tot ontzet zijn nog niet eens van 

K-imberley vertrokken. Maar dan nog zullen 
® !>urgers ze zeker maar zoo niet laten 

passeeren ! 
Bij Ladysmith in de Biggardsbergen is 

ïans alles stil, zoowel van de zijde der 
urgers als die der Engelschen. Deze laat-

sten beginnen nu in den Vrijstaat scherp op 
e treden tegenover eiken Boer, die niet op 

ZIJn-plaats is. Alles wordt dan verbeurd 
verklaard. Doch overigens wordt zelfs vee etc., 
zonder betaling weggenomen. Die halve 
. jstaters ondervinden 't nu reeds hoe zij 

zich door de Engelschen lieten beetnemen. 
Kitcheuer is een tiran. . . . 

Moge 't anderen terughouden van klein
moedig te worden en uaar huis te gaan ! 

I n  d e  B e l g i s c h e  h o o f d s t a d  l o o p e n  
cnsisgeruchten rond. Er zijn twee moties 
aanhangig over verkorting van den militairen 
diensttijd — van de hh. Colfs en Lorand —, 
Waartegen de premier niet slechts zicb ver
zet, maar waarover hij de discussie weigert. 
»erder is er groote oneenigheid over de 
buitengewone begrooting, waarvoor door een 
deel der Kamer splitsing geëischt maar dooi
de Regeering geweigerd wordt. Er is voorts 
een aanvrage van 6 millioen francs aanhan
gig voor nieuwe versterkingswerken bij Ant
werpen, die ook veel verzet ontmoet en 
waarover het Kabinet de vertrouwensvraag 
stellen wil. Over d verse punten is groot 
verschil vau taeening tusschen de leden der 
„clericale meerderheid," zoodat het Kabin-t 
zwak staat. De socialistische linkerzijde zou 
met de malcontenten van rechts wellicht 
het Ministerie kunnen omver werpen. Maar 
uit Biussel wordt aan een Duitsch bind ge
seind, dat de linkerzijde er geen voordeel in 
ziet om deze Regeering te doen vallen, zoo-

at zij er toe overhelt haar voorloopig te 
steunen. De socialistische Peuple laat zich 
over dit punt niet uit; het blad deed gister 
alleen deze medede' lieg.: „da socialistische 
eden der Kamer verzoeken ons te verklaren 
at zij Dinsdag (d. i. heden) aan geeu open-
are meeting kun uen deelnemen wegens den | 

ernst van den parlementairen toestand." 
zoo op 1 Mei weigering \an open-

°ptreden van de zijde der socia-
en ult jg ]£mnei. jg beteekenend, 

zal "'f", ste ' t  z 'c 'i dan ook de vraag: „wat 
ui dezen warboel worden ?" Toch acht 

y een c* * * om I CI"isis nu zeer" ongeloofwaardig, 
maat reeds op G Mei a.s. de Kamer moet I 

eeU^Vra"' weëe 'is  de naderende verkieziu-
f Maar de verwarring, die reeds onlangs i 

lJ bet vinnige debat over de schandelijke 
misi rijven iu den Cougostaat aan 't licht 

wam, is zóó groot, dat ook de Indep. den 
oestaud onhoudbaar acht en noodig onverwijld 
ij de buitengewone begrooting, die heden of 

morgen aan de orde komt, de kwestie vau 
vertrouwen te stellen. Zoo is 't geschied, 
en — de rechterzijde voldeed aan 't verlan
gen der Regeering ! Voorloopig dus rust. 

NOORDTZIJ. 

DRIE BERICHTEN 

VOOR ÉÉN, EN MISSCHIEN OOK ÉÉN. 

, f'0^ ?!' elkander trokken drie berichten, 
® 18 ^ godsdienst, geloof en zeden van 

• S r!°. aandacht. Zij kwamen voor 
i)/. Handel blad, i;rs. van 22, 25 en 

" Pr i ' j l- Wat zij behelzen, ieder voor 
pik' f'' m 'ssc '1 'en °ok wel iu verband met 
da--. 's  va" zoo bedenkelijken aard, 

zy ook in onze kringen niet onopge
merkt mogen voorbijgaan. 

1 ot v eerst bedoelde bericht verscheen in 
lj ^ r. van 22 April ouder ten titel: Kerk 

aan boord. Het geeft een verslag vau een 
^oi sdienstoefening aan boord van een van 
^oorlogschepen in de Indische wateren. 

'Jkbaar is het een ooggetuige, dien we 
nei hooren. Iu eenigszins schetsende taal 
eekent hij daar de gezindheid en houding 

van meerderen en minderen tegenover die 
"S^ommaudeerde" godsdienstoefening. 

.J schetst ons den commandant, gelijk 
(  le  m den vroegen morgen zwoegt en tobt, 
aan boord van Hs. Ms zoekeude naar een 
preek, naar psalmvers en gezang, ja zelfs 
naar een gebed. Hij doet dat, terwijl „hij 
niets kon vinden," al zuchtende : ,,alvoudik 
le  s, wie zou de menschen dwingen tot 
luisteren ?" 

De berichtgever deelt nu verder iets meê 
over des commandants zoeken in en peinzen 
ovei de bekende bergrede van onzen Heere 
Jezus Christus. 

Deze zal uu de voorgeschreven leerrede ver
vangen, terwijl het „Onze Vader" als gebed 
zal worden gebruikt. Welke psalm of gezang 
dienst zal moeten doen, wordt niet vermeld. 
- aar na heel wat gephantaseer over een 
en anc er deelt de berichtgever als slot som 
van des commandants zoeken en peinzen meê: 
// et programma is klaar voor de uitvoering." . 
" 'doering ja dat staat er als of het een 
comedie-stukje gold. Geheel de toon van 
net bericht zelf is trouwens ergerliik licht
zinnig. 

Nu roept de commandant „den meest 
„geschikt geachten officier bij zich." Het 
programma wordt hem voorgelegd en hem 
gevraagd dit „te lezen langzaam, krachtig 
en ernstig. 

Hij aarzelt een oogenblik en zegt dan : 
„Commandant, ik zou het liever niet doen." 

De berichtgever laat hierop volgen : „De 
„commandant had dit verwacht. Hij kent 
wzijn officieren en weet, dat deze niet alleen 
„de meest geschikte maar de eenig geschikte 
„is ; de eenige, die den ernst der zaak gt-
„voelt, maar juist daarom l:em vraagt haar 
„niet aan hem op te dragen." 

Welk een donkeren achtergrond heeft niet 
dit daarom ? 

De commandant blijft echter bij zijn op
dracht en „laat zich niet vermurwen."* 

Aan „den officier van de wacht" wordt 
verzocht „te luiden voor de kerk." Dit ge
schiedt en de équipage verzamelt zich ter 
godsdienstoefening. 

De berichtgever moet hier nog even her
inneren aan den zilveren klank van het 
kerkklokje en de nationale kleuren van den 
kerkwimpel, terwijl hij hieraan toevoegt de 

dubbelzinnige opmerking, dat „deze andere 
„tooneelen hebben gezien op godsdienstig 
„gebied, dan wat zich thans beneden hen 
„zal af spelen." 

Daarop treedt de commandant de verga
dering binnen. De godsdienstoefening kon 
dus beginnen. Doch neen, nog een oogen
blik geduld. „Hij (de commandant) overziet 
„de gemeente eu zich herinnerend, dat sedert 
„geruimen tijd geen kerk is gehouden, vraagt 
„hij : zijn er onder ulieden, die bezwaren 
„hebben de godsdienstoefening bij te wonen, 
„dan verzoek ik hen uit te treden." 

Niemand trad uit en geen wonder. 
Aan den officier-voorganger wordt nu het 

teeken gegeven, dat hij beginnen kan. En 
hij begint, hij „de eenige geschikte, hij 
„de eenige, die den ernst der zaak gevoelt." 
Maar hoe ? Met welken uitslag F 

Hoor het van den berichtgever zelf in 
zijn eigen woorden, woorden cynisch en 
koud en helaas ! niet zonder onheiligen spot. 

„De voorganger leest, met tegenzin. Hij 
„voelt, dat er geen band is tusschen hem 
„en zijne hoorders. Hij voelt dat zijn stem 
„geen weerklank vindt. Hij voelt dat hij 
„leest omdat het dienst is en dat zij hooren 
„omdat het dienst is." 

„Dienst — maar geen godsdienst, geen 
„eeredienst, — tot in eeuwig
heid, Amen." 

„De commandant bedankt den lezer en 
„geeft order tot afgaan. Joelende gaat de 
„bemanning naar voren, met een zucht de 
„comandant naar zijn kajuit." 

Om van te huiveren eu te rillen, niet 
waar? Dat nu geschiedt aan boord van een 
van Hr. Ms. oorlogsschepen. Mannen als 
de Ruiter en Tromp konden bidden maar 
toch ook vechten. Zij stonden hun man. 
Het tegenwoordig geslacht heeft blijkbaar 
het bidden verleerd. Vechten zij daarom 
beter ? 

Het geheel van dit bericht teekent ons 
een afgrond van godsdienstig verval bij onze 
marine-mannen, waarover we ons als een 
Christelijke natie diep hebben te schamen, 
en die niet veel goeds spelt voor de toe
komst. 

Ab ik den geest van den berichtgever 
goed heb geproefd uit woord en toon en de 
strekking van zijn bericht.goed heb begrepen, 
dan wil hij te kennen geven, dat de gods
dienst te heilig is voor zulke manschappen 
en dat zulke manschappen te onheilig zijn 
voor godsdienst. Zoo iets straalt m.i. duide
lijk in verschillende uitdrukkingen door. 
't Is trouwens geheel naar den geest dezer 
eeuw: „uit eerbied voor de religie, de 
„religie op zijde gezet." 

Doch voor ditmaal genoeg. Een volgende 
maal D. V. de beide andere berichten en 
iets over hun onderling verband. 

D. K. WIELENGA. 
K„ 30 April 1900. 

GEREF. ZONDAGSSCHOOLVER. 
„ J  A  C H I N " .  

Aan de leden en afdeeliugen der Gere
formeerde Zondagsschoolvereeniging JACHIN, 
alsmede aan de bij haar aangeslotene corpo-
ratiën wordt bij dezen gemeld : 

a. Dat de algerneene vergadering, zoo 
de Heere wil, dit jaar gehouden zal worden 
op 25 Juli, vermoedelijk te Zwolle ; 

b. Dat vragen en voorstellen, die de 
leden of de afdeeliugen aldaar behandeld 
wenschen te zien, worden ingewacht tot 15 
Juli, aan het adres van den ondergeteekende. 

Geve de Heere ons eene aangename en 
gezegende samenkomt, die vrucht draagt 
voor den arbeid op de Zondagsschool en 
de liefde van velen opwekt of aanvuurt. 

Namens het Bestuur. 
P. OKANJE, le Secr. 

Amsterdam {JVijttenbachstr. 62,) 
28 April 1900. 

Buitenlandsche Kerken. 
Duitschland. Behoort de Jesuïetenorde tot 

de inrichting der Roomsche kerk? Deze vraag 
is in Duitschland aan de orde. Tegen den 
uitgever Mehring was een aanklacht ingediend 
wegens laster door de pers van de Jesuïe
tenorde. De aangeklaagde werd veroordeeld, 
omdat de rechter de Jesuïetenorde als „een 
inrichting der Roomsche kerk" beschouwde, 
hoewel de verdediger j,n zijn pleidooi deze be
schouwing als onhoudbaar gekwalificeerd had. 

De veroordeelde kwam tegen dit vonnis 
in hooger beroep bij het rijksgerechtshof. 
Hier sloot de rijksprocureur zich bij den 
verdediger van Mehring aan. Iiij zeide o. a.: 
„Ik be 1 zeer geneigd de onderscheiding, 
die de verdediger tusschen het monniken
wezen, tusschen de afzonderlijke orden en 
hare leden maakt, als juist te erkennen. Of 
een monnikenorde als eene inrichting der 
kerk te beschouwen is, is een uiterst moeie-
lijke vraag. Of zij ontwijfelbaar bevestigend 
te beantwoorden is, waag ik niet te beslissen. 
Maar al is dit het geval, dan volgt daaruit 
nog niet, zooals de verdediger met recht heeft 
doen uitkomen, dat de afzonderlijke orden 
en met name de Jesuïetenorde als inrich
tingen der Roomsche kerk zijn te beschouwen 
en onder de bescherming van f 166 staan. 

Hier moet vooral in overweging genomen 
worden, welke opvatting de Roomsche kerk 
zelve van het wezen der Jesuïetenorde heeft. 
Vijftien eeuwen heeft zij zich zonder haar 
beholpen, het schijnt dus, dat zij geen 
noodzakelijk bestanddeel van het wezen der 
kerk vormt. Niet te vergelen is ook, dat 
door een Pauselijke bul van Clemens XIV 
de Jesuïetenorde niet slechts verboden maar 
zelfs opgeheven is, en dat eerst Pius VII 
in 1814 deze orde weer heeft toegelaten. 
Eene voor het innerlijk wezen der Roomsche 
kerk, voor hare kerkorde, haar geloof en ritus 
noodzakelijke inrichting kan de Jesuïeten
orde toch wel niet zijn, want het opperhoofd 
der kerk heeft haar afgeschaft. Ook laat 
ik volstrekt het feit niet buiten rekening, 
dat onze Duitsche rijkswetten het noodig 
en nuttig achten deze orde in Duitschland 
te verbieden. Dit was niet denkbaar, als 
wij het met eene wezenlijke inrichting 
der Roomsche kerk te doen hadden. De 

orde is wel nauw met de Roomsche kerk 
verbonden, maar geen. inrichting der kerk." 

Hij komt tot de conclusie, dat de veroor
deeling van den aangeklaagde berust op 
een rechtsdwaling vau het landgericht met 
betrekking tot de Jesuïetenorde niet alleen, 
maar ook met betrekking tot tal van wets
bepalingen. 

Velen in Duitschland zien den uitslag 
van deze rechtszaak met belangstelling tege
moet. Het kan verkeeren ; voor eenige 
jaren werden de Jesuïeten als staatsge
vaarlijk uit Duitschland, verbannen en thans 
wordt iemand veroordeeld, omdat hij het 
gevaarlijke van de beginselen dezer orde 
in het licht gesteld heeft. 

Frankrijk. Be Protestantse/ie Vereeniging 
tot praktische behandeling van de sociale vraag
stukken. Deze Vereeniging hield 13 en 14 
Maart haai negende algerneene vergadering 
te Nimes onder leiding van den heer de 
Boyve , die om zijne redenaarsgaven en 
praktische bekwaamheid algemeen geacht is. 
Deze Vereeniging stelt zich ten doel den 
geestelijken en stoffelijken welstand des volks, 
vooral der arbeiders, te bevorderen. Zij 
bestrijdt niet alleen de dronkenschap en de 
onzedelijkheid, maar tracht ook door het 
oprichten van leeszalen, volksgaarkeukens, 
matigheidsvereenigingen en het houden van 
voordrachten het volk onder de bearbeiding 
van Gods Woord te brengen. 

De resultaten, die de^e. Vereeniging reeds 
heeft, zijn van dien aard, dat zij de sym
pathie geniet van alïe weldeukenden, ook 
waar zij persoonlijk de godsdienstige begin
selen der Vereeniging niet deelen. Vele 
jonge predikanten hebben zich bij haar 
aangesloten. Onder hen behoort ook Wilfred 
Monod, achterneef van den beroemden Adolf 
Monod, die als kanselredenaar een waardig 
opvolger van zijn oudoom geuoemd wordt. 

De Vereeniging geeft een blad uit de 
„ RévUem,ent mor al", waarvan de predikant 
Combe te St. Etienne redacteur is. 

Pasteur Quiévreux te Rouaan heeft op de 
algerneene vergadering verslag van de werk
zaamheden gegeven. Hij zeide, dat zij vooral 
op persoonlijke bekeering werkten, omdat 
deze onmisbaar is voor het bereiken vau 
het beoogde doel. Daartoe worden geregeld 
samenkomsten voor gebed en prediking ge
houden. In de fabrieksplaats Lille was hier
van de uitkomst, dat ziefy. reeds .25 families bij 
de Gereformeerde kerk hebben aangesloten. 

Bestrijding der dronkenschap staat op hun 
pogram, maar — zegt Quiévreux —• dat is 
slechts één der vele kwalen, waaronder onze 
tegenwoordige maatschappij lijdt, zij is slechts 
een tak van den vergiftigden boom van de 
zedelijke en sociale ellende. De onzede
lijkheid is een niet minder groote oorzaak 
der ellende. 

Vanwege de Vereeniging worden Zondags-
en Donderdagsscholen gehouden , die op 
onderscheidene plaatsen door tal van kinderen 
regelmatig worden bezocht. Te Roubaix 
bedraagt dit getal 400. i :  

SCHOLTEN. 

Te Cannes werd 22 Januari 1.1. iu het 
lokaal der Mac-All zending een jaarvergade
ring gehouden der afdeeling van het Britsch-
en Buitenl. Bijbelgen, onder leiding van 
Lord Reudell, een vriend van wijlen Glad-
stone, die geregeld des winters de zuiderkust 
bezoekt. 

Nadat de voorzitter over den grooten 
iuvoed der Bijbelverspreiding gesproken had, 
trad de Anglicaausche predikant Monk Joues 
op en wees op den omvang van dien evan-
gelizatie-arbeid. De Bijbel, of gedeelten er
van, wordt nu iu 361 verschillende vertalingen 
uitgegeven ; in 't laatste jaar alleen werden 
13 i-ieuwe overzettingen begonnen. Jaarlijks 
worden 4 millioen exemplaren verspreid, 
d.i. per dag circa 14000. Zeiideliugen, die 
vertalen, ontvangen allen mogelijken, weteu-
schappelijkeii en stoffelijken steun. 

Op de Philippijnen kwam men, voor jaren 
reeds, in aanraking met een monnik, die 
bekeerd was op het lezen van een Engel
schen Bijbel door een scheepskapitein hem 
gegeven. Deze heeft daarop een gedeelte 
des Bijbels in een dialect vertaald, eu hier
van 3000 exx. verspreid, doch de monniken 
brachten hem hierom door vergift ter dood. 

I11 Uganda gebruiken de inboorlingen nog 
gaarne de Palmers-biscuit blikken doozen, 
om hun Bijbel daarin tegen de witte mieren • 
te beschermen. Ook in Soedan werden 
Bijbels verspreid onder de gevangene der-
vischen. I11 China worden per jaar een 
millioen Bijbels verspreid. 

Na den heer Monk Joiies trad een mis
sionaris onder de Zoeloes op, die vanzelf 
ook over de Boeren sprak. Deze lezen, volgens 
hem, het Oude Testament met te weinig 
onderscheiding. Ook zeide hij, dat zij de 
Kaffers en. Negers als 'Amalekieten behan
delen. Het bekende praatje, alsót de En
gelschen de Kaffers als hun stamverwanten 
behandelen ! 

Een groep van 33 inboorlingen van 
Labrador, lidmaten der Moravische kerk 
aldaar, heeft zich, ondanks de pogingen der 
zendelingen, laten overhalen door een onder
nemer om op de Parijsche Tentoonstelling 
zich te laten vertoonen. Zij hebben een 
dertigtal honden, sleden en vischvaartuigen 
bij zich. Den missionaris Nestlé is hu opge
dragen, hen te bezoeken en als pastor te 
verzorgen. 

Te Madras is op 80-jarigen leeftijd nog 
werkzaam de zendeling Dr. Murdoch. In 
zijn bijna 50-jarige loopbaan heeft hij in 
Indië vooral gearbeid aan Christelijks litte
ratuur, naar de behoeften van deze Engelsche 
kolonie. Door zijn initiatief zijn 1600 wer
ken uitgegeven in 21 verschillende talen, 
waarvan 20 millioen exemplaren verspreid 
zijn. Niet lang geleden heeft Dr. Murdoch 
zich tot de Engelsche en Amerikaansche ge
nootschappen gewend, om vooral dezen 
arbeid te vermeerderen, omdat Indië daar
aan de grootste behoefte heeft, er. de Hindoes 
door geschriften het meest te bereiken zijn. 

De itilandsche leeraar Bipro Tschoran 
Tschackerbati van Calcutta heeft al zijn 
spaargeld, ten bedrage van omtrent f 7500, 
aan de zending der Schotsche staatskerk 
geschonken, door wier arbeid hij in 1863 
gedoopt en in 1872 geordend werd. Deze 
predikant moet de laatste Bengalees zijn, 
die met eigen hand den laatsten brandstapel 
aangestoken heeft, waarop eene weduwe — 
en wel zijne eigene moeder — verbrand 
werd. Hij had deze som bespaard door 
geschriften uit te geven en diensten aan de 
univerziteit te Calcutta. 

Het Anglicaansche zendingsgenootschap 
heeft thans 520 mannelijke en 347 vrouwe
lijke Europeesche missionaires in dienst. 

Een Fransch predikant verhaalt het vol
gende. Ik ontving eenige jaren geleden 
dikwijls ongeteekende briefjes, waarin nu 
eens een stuiver, dan eens een dubbeltje 
en ook wel drie stuivers gedaan waren, 
met het bijschrift: „Voor den Heere." 
Deze gitten werden steeds grooter en 
waren soms f 15 groot. Eindelijk klaarde 
dit geheim op. Zeker werkman, die door 
ziekte van de zijnen geruïneerd was, zoodat 
hij zelfs al zijne meubels moest verkoopen, 
was met zijn laatste geld f0.75 begonnen 
te venten ; den Heere belovende, dat hij 
het tiende vau zijne inkomsten zou geven 
voor de zending, indien hem dit gelukte. 
En omdat hij vanwege zijn armoede niet 
zou gedwongen worden, dat deel weêr te 
gebruiken, had hij het telkens terstond afge
zonden, hoe klein ook. Hoe meer hij kon 
zenden, hoe grooter zijn blijdschap en dank
baarheid jegens God was, en hij hield dit 
tot op het einde zijns levens vol, zijne 
gelofte getrouw blijvende. 

De heer Schaefer, socialistisch afgevaar
digde, zeide onlangs in den Grooten Raad 
van Genève, dat hij den Raad van State 
verzoeken zou een wet iii te dienen op 
het budget van eerediensten. Ten gevolge 
daarvan zou, door toegezondene biljetten aan 
de burgers, uit hunne opgaven moeten blijken, 
wat zij zouden moeten bijdragen voor dat 
budget; waaruit dan zou kunnen berekend 
worden, wat zij niet behoefden te betalen. 
Voorts zouden zij zich hiervan kunnen doen 
ontheffen, wanneer zij zich beriepen op art. 
49, al. 6 van de Bondsconstitutie luidende : 
„Niemand is gehouden om belastingen te 
betalen, waarvan de opbrengst speciaal aan
gewend wordt voor rechtstreeksche subsi-
diën aan eerediensten, of aan eene gods
dienstige gemeente, waartoe hij niet behoort." 

ltoek aankondiging. 
Een Schipbreukeling, door G. O. Hooge-

werff. Tweede druk. Nijkerk Vallenbach, 
Dit boek is een tweeden druk waard. 

Het bevat het verhaal van een jongeling, 
die een uitstekenden aanleg bezit en zeer 
goede vooruitzichten heeft, maar telkens voor 
de verleiding bezwijkt, steeds verder afglijdt 
op de steile helling der zonde en eindelijk 
op eene treurige wijze om het leven komt. 
Eene gewone geschiedenis, die herhaaldelijk 
voorkomt eu die zonder opsmuk en over
drijving verhaald wordt, maar daarom te 
aangrijpender is. De Schrijver weet, wat 
jongens zijn en kan zóó vertellen, dat hij 
boeit vau het begin tot het einde. Wij 
lazen het tenminste met groot genoegen en 
zouden alleen wenschen, dat de heer Callen-
bacli voortaan op zijne uitgaven het jaartal 
plaatste. De weglating is tot niets nut en 
de plaatsing heeft allerlei vooideel. 

Genesis. Uitlegging van Johannes Calvijn, 
uit het Latijn naar de uitgave van Baum, 
Cunitz tn Reuss, in de Nederlandsche taal 
overgezet door S. O. Los, bedienaar des 
Woords te Be Lier. Middelburg Le Cointre 
1900. 
Gaarne vestigen wij op deze uitgave de 

aandacht. De uitlegging, welke Calvijn van 
vele boeken des Ouden Testaments gegeven 
heeft, is nog veel te weinig bekend. Ds. 
Los kwam daarom op de gedachte, om 
Calvijus verklaring op Genesis uit het Latijn 
in onze Nederlandsche taal over- te zetten. 
Eu hij heeft deze taak getrouw en met 
liefde vervuld. Het eerste deel, loopende 
tot Genesis 21, ziet thans ingebonden het 
licht. De uitgever heeft gezorgd voor een 
helderen druk en een netten band. Het is 
te hopen en ook te verwachten, dat velen 
zich dit werk zullen aanschaffen. 

Thomas Carlyle, door Br. F. van Gheel 
Gildemeester. Nijkerk Callenbach. Prijs 
ƒ 1,50 geb. f 1,90. 
De lectuur van dit boek is heel wat ge

zonder en degelijker dan die van vele romans. 
Er is onlangs terecht gezegd, dat roman en 
tooneel in zekere mate schade doen aan het 
eenvoudig gezond gevoel. Over denkbeeldig 
lijden worden zoo veel tranen gestort, dat er 
voor de lijdende werkelijkheid geen deelne
ming meer overblijft. Maar hier, in het 
boek van Dr. van Gheel Gildemeester, is 
litteratuur, die ons drijft in het volle men-
schenleven en binnenleidt in de werkelijke 
wereld rondom ons heen. Carlyle, de zoon 
van puriteinsche, Schotsche ouders, is zulk 
eene belangwekkende persoonlijkheid. Al 
is hij later ook vervreemd van het geloof 
zijner ouders, het puritanisme heeft in hem 
nagewerkt, de indrukken zijner jeugd zijn 
nooit geheel uitgewischt, hij is nimmer een 
renegaat geworden in den slechten zin van 
dat woord. Integendeel, steeds is hem bij-v 
gebleven waarheidszin, oprechtheid, eerlijk
heid ; van de noodzakelijkheid van godsdienst 
en geloof bleef hij steeds ten diepste over
tuigd ; en krachtens deze overtuiging is hij 
als een boetprofeet opgetreden tegen de zon
den en dwalingen van zijn volk en zijn tijd. 
Deze „geniale individualist" heeft niet opge
houden, om van zijne eenzaamheid uit alle 
toestanden en verhoudingen te toetsen aan 
den maatstaf van waarheid en gerechtigheid 
en zedelijke vernieuwing te prediken als de 
onmisbare voorwaarde voor de hervorming 
der maatschappij. Met bittere ironie, met 
snijdend sarcasme is hij opgetreden tegen . 

de huiehelarij van zijn volk; tegen den schijn 
en het vernis, dat het schrikkelijkst egoïsme 
bedekt; tegen het bederf der aristocratie ; 
tegen de ziekelijke humaniteit en de kranke 
philanthropie der Exeter-liall-Christenen ; 
tegen de valsche idealen van vrijheid, ge
lijkheid, broederschap, democratie, algemeen 
stemrecht, drukpersvijheid, afschaffing van 
de slavernij enz. Er valt van Carlyle veel 
te leeren, vooral voor hen, die zich te goed 
doen aan holle plirases en klinkende leuzen; 
en daarin het geneesmiddel meenen te be
zitten voor de kwalen der maatschappij. 
Genoeg geeft Carlyle ons niet. Hij nam 
tegenover het positieve Christendom eene 
te koele en onverschillige houding aan. 
God is iets anders en meer dan de ziel van 
wereld en natuur, religie iets meer dan het 
zedelijk geweten, gebed iets hoogers dan 
arbeid, en Goethe is voor ons het voorbeeld 
der ware vroomheid niet. Maar toch doet 
het goed, om met dezen „somberen puritein" 
kennis te maken. En het boek van Dr. van 
Gheel Gildemeester is uitnemend geschikt, 
om in de studie van het leven en de werken 
van dezeu gemoedsmensch in te leiden. 
Het is eenvoudig, duidelijk, boeiend geschre
ven en geeft van het leven en de voor
naamste werken van Carlyle een helder over
zicht. Wij bevelen het van ganscher harte 
aan. Het is leerrijke, ontwikkelende, ster
kende litteratuur. 

Beter dan Robijnen, door Br. A. J. Th. 
Jonker. Nijkerk Callenbach. 2« druk. 
Prijs f 1,00 geb. ƒ 1,40. 
Van de schoone meditaties van Dr. Jonker 

over verschillende teksten uit het Boek der 
Spreuken is een tweede druk verschenen. 
Dat is verblijdend, niet alleen omdat Schrijver 
en Uitgever dit aangenaam zullen vinden, 
maar vooral omdat het bewijst, dat er publiek 
is, dat zulke lectuur op prijs stelt. Want 
de overdenkingen van Dr. Jonker zijn waard, 
gelezen en behartigd te worden. Zij zijn 
gezond, ernstig, geestig, uit het leven geboren 
en voor het leven bestemd, zonder dor be
toog of afgetrokken redeneering, levendig 
van stijl, schoon van taal, op practische 
wijze vertolkend de woorden der wijsheid, 
die van boven is. Moge ook deze tweede 
druk een goed onthaal vinden ! 

Haar Idealen, door Johanna Breevoort. 
Amsterdam, W. Kirchw. 
Deze roman heeft de strekking, om het 

streven van de emancipatie der vrouw tegen 
te gaan en I aar positie naar de leer der 
H. Schrift in het licht te stellen. Een 
meisje, Christine geheeten, had reeds van 
der jeugd af begeerte, om te leeren, om 
groot te worden, om boeken te maken en 
eene aanzienlijke, knappe vrouw te worden. 
De omstandigheden lieten het haar echter 
niet toe, om aan deze begeerte te voldoen. 
Maar na den dood harer ouders kwam zij 
iu dienst bij eene weduwe, die een student 
op kamers had; en de bibliotheek van dezen 
student stelde haar in de gelegenheid, om 
hare weetgierigheid te bevredigen en met 
de werken van Bilderdijk, da Costa, Beets, 
de Genestet enz. kennis te maken. Want 
Christine was ook zelve eene halve dichteres, 
en de Schrijfster deelt verschillende proeven 
mede, bl. 49, 91, 146, 148-157, dje van 
haar dichterlijken aanleg geen al te hoogen 
dunk geven. De kennismaking van Christine 
met den student, Willem Klein, was ook 
nog in een ander opzicht merkwaardig; het 
kwam tusschen beiden tot eene liefdesver
klaring. Maar de student had er later 
berouw van, trok zich van Christine terug en 
liet haar aan twijfel en ongeloof ten prooi. 
In deze zielsgesteldheid komt zij in Baarn, 
waar haar mevrouw kamers gehuurd had, en 
maakt daar kennis met eene socialiste, eene 
dwepende voorstandster van de vrouwen
emancipatie, mevrouw de Sterke geheeten. 
Weldra wordt zij in het onordelijk huis
gezin van deze geëmancipeerde dame opge
nomen, treedt op als Schrijfster in de 
„Toekomstvrouw" en houdt redevoeringen 
in het belang van de vrijmaking der vrouw. 
Als zij eeus in de concertzaal te Baarn zulk 
eene rede houdt, wordt aan het eind van 
de gelegenheid tot debat op onbegrijpelijke 
wijze gebruik gemaakt door den heer Willem 
Klein, die haar eenige jaren geleden het 
hof had gemaakt en nu zijne Bijbelsclie 
denkbeelden over de emancipatie ontwik
kelt, bl. 80—87. Dat schokt haar geweldig. 
Den volgenden morgen krijgt zij op eene 
wandeling eene bloedspuwing; hetgeen de 
aanleiding wordt, dat zij door eene dame 
in haar huis wordt opgenomen, die later 
heel toevallig blijkt de moeder van Willem 
Klein te zijn. En hier in dit huis, komt 
alles terecht. Christine wordt bekeerd van 
de dwaling kaars wegs, zij ziet de dwaasheid 
van de emancipatie-theorie in, keert tot de 
Schrift terug, wordt met Willem verloofd, 
maar sterft aan de tering, voordat zij in 
het huwelijk treden kan. Haar ideaal echter: 
de oprichting van den Nederlanchclien Christe
lijker,c Vrouwenbond, en de uitgave van een 
blad: Be Nederlandsche Christenvrouw wordt 
door mevrouw Klein verwezenlijkt. Er is 
van deze gegevens wel een goede roman te 
maken, vooral door een talent, gelijk de 
Schrijfster dat onmiskenbaar bezit. Tot op 
zekere hoogte heeft zij dan ook aan de 
verwachting, door de aankondiging van 
dezen roman opgewekt, voldaan. Maar de 
emancipatie der vrouw is zoo ingewikkeld 
en omvangrijk een vraagstuk, dat niemand 
verwachten zal, er in dezen roman eene 
bevredigende oplossing van te vinden. Er 
is daartoe diepe, breede studie van nooae. 

Het komt mij dan ook voor, dat de 
Schrijfster meer beoogd heeft, orn tot de 
studie van dit vraagstuk op te wekken, dan 
om er eene practische oplossing van te 
geven. Daarom eindigt haar boek met de 
opridhtiug van een bond en de uitgave van 
een blad tot behartiging van de belangen 
der vrouw. Als dit doel door de Schrijfster 
bereikt wordt, dat n. 1. het vrouwen-vraag
stuk, waarvan nu bijna uitsluitend van 
ongeloovige zijde notitie wordt genomen, 
ook in ouze kringen bestudeerd wordt, dan 
is haar arbeid niet vergeefsch geweest. 



Ons Tijdschrift. Maandblad uit en voor ^ 
het leven, met medewerking der lezers. Onder > 
redactie van A. J. Hoogenbirk, 5e Jaarg. j 
Afi. 1. Rotterdam, D. A. Daamen, ]900. \ 

De eerste aflevering van den vijfden jaar- p 
gang van dit Tijdschrift bevat: eene eerbied- ^ 
volle schets van Ds.. J. G. Verhoef!" over j 
zijne moeder; een vervolg der belangrijke I 
studie van Mr. H. J. Koenen over den ^ 
patriarchalen grondslag onzer samenleving ; 
een "paar kleine gedichten door A. J. Hou- j 
genbirk en D. Spi; kleinere bijdragen van 
J. H. Geselschap en W. H. van Nes; boekbe- ; 
oordeeling van Br. J. H. Gunning J. llz. ; j 
maandboek door H. Voor elk wat wils dus. , 
Zij de vijfde jaargang niet minder gezegend / 
en rijk aan zegen dan zijne voorgangers ! ^ 

Kinderen huns tijds. Door A. J. Hoogen
birk. Ticeede druk. Nijkerk Callenbach. 
Van dit veel besproken werk verscheen 

een tweede druk, wat Schrijver en Litgever < 
misschien wel het meest te danken hebben, > 
juist aan de critiek, die er op uitgebracht is. 
Het verhaal zelf is noch bijzonder geregeld, < 
noch uitermate -boeiend. Maar de bchrijver 
heeft behoefte gevoeld, om zijn hart eens te 
luchten tegen vele kinderen van dezen tijd. 
Dat geeft aan het verhaal warmte en kleur, 
dat heeft er in ruimen kring belangstelling 
voor gewekt. De Schrijver kan zich niet 
vinden in het Calvinisme, dat de grenzen 
hoe langer hoe nauwer trekt en alle Chris
tenen, die Calvijn wel hoog stellen maar op 
„Sint Calvijn" tegechebben, buiten den 
kring sluit. Zijn hart gaat uit naar den 
•Reveil, die zich plaatste op de breede grond- , 
slagen van algemeen Christelijke beginselen, • 
en samenwerking van alle Christenen voor
stond. De geachte Schrijver is, geloof ik, 
in de verdeeling van licht en schaduw niet 
altijd billijk. Ook miskent hij het belang 
van belijdenis en kerk. Maar het is goed, 
dat hij zich hooren liet. Met zijne bezwaren 
en bedenkingen kunnen juist die kinderen 
des tijds het meeste winst doen, die den 
breedereu grondslag voor een engeren hebben 
ingeruild, niet om te minder maar om in 
leer en leven beide te beter Christenen te 
zijn. Het boek van den heer Hoogenbirk 
moge hen daarvan opnieuw doordringen ! 

Jacques Le Fèvre d'Etaples, voorganger 
van Calvijn. Eene Studie door C. van 
Proosdij, v. d. m. te Amsterdam. Met 
Portret. Leiden D. Donner 1900. 
Op sclioone wijze schetst Ds. Proosdij ons 

in deze studie het beeld van Le Fèvre, den 
voorlooper der Hervorming, den ontdekker 
van de groote beginselen der Relormalic, 
den voorganger en leermeester van Parel en 
Calvijn. Eerst wordt in korte trekken zijne 
levensgeschiedenis verhaald, dan int zijne 
geschriften zijn reformatorische arbeid geken
schetst, eindelijk zijne beteekenis voor de 
Hervorming in het licht gesteld. Leïevre, 
zoo lezen wij b1. 68, beleed in vollen zaï 
des woords de grondstellingen der Hervor
ming maar hij bleef uiterlijk in de Roomsche 
kerk, daar hij hoopte, dat de vernieuwing 
van 'het evangelie zonder breuke met het 
pausdom zou kunnen tot stand komen en hij 
zelf niet opgewassen was voor den openlijken 
strijd met de vijandige machten. Toch heeft 
Le Fèvre ook voor zijne beginselen veel haat 
en vervolging overgehad. Hij was, schoon 
zacht en bescheiden van aard, eene gansch • 
andere natuur dan Erasmus. Hij boog voor 
het gezag der Schrift, hij leerde üe recht
vaardiging des zondaars door het geloof 
alleen, en was daardoor voor de Hervorming 
in Duitschland en Zwitserland van de grootste 
beteekenis. Aan Ds. van Proosdij komt 
warme dank ervoor toe, dat hij ons dezen 
man beter dan tot dusver kennen deed. 

Johannes Evangelie aan de gemeente 
toegelicht door J. van Andel, predikant te 
Gorinchem. Leiden Donner 1900. 
Dit werk heeten wij dankbaar en hartelijk 

welkom. Ds. van Andel is voor de lezers 
van de Bazuin, en voor hen niet alleen, een 
oude en geliefde bekende. Ook zijne uit
legging van het Evangelie van Johannes is 
voor een gedeelte uit de Bazuin aan velen 
bekend. Maar thans verschijnt ze compleet, 
in een werk van ruim 400 bladzijden. Het 
is echt stichtelijke lectuur. In het Voor
woord zegt de hooggeachte Schrijver, dat hij 
in zijne uitlegging geene opzettelijke plaats 
aan het stichtelijk element heeft ingeruimd. 
Maar dat behoetde ook niet. De uitlegging 
is zelve stichtelijk in den schoonsten zin van 
dat woord. Er gaat van het Evangelie, ge
lijk het hier wordt verklaard, kracht en leven 
uit voor verstand en hart beide. Het is eene 
uitlegging voor de gemeente, eene populaire 
uitlegging, zoo men wil, maar dan allerminst 
in den zin van oppervlakkig en ondiep. 
Men bemerkt onder het lezen, dat de Schrij
ver de verschillende gevoelens der uitleggers 
kent, ook al noemt hij ze niet, en dat hij 
niet 'dan na ernstig onderzoek tot zijne eigene 
opvatting kwam. Er zit rijke stof m dit 
boek voor overdenking, voor leering, voor 
onderwijzing, voor prediking. Niet alleen 
jongere en oudere gemeenteleden, maar ook 
predikanten en studenten kunnen er voor
deel van trekken. Eu als wij hier nog bij
voegen, dat de taal helder en aangenaam en 
de druk uitnemend is, dan hebben wij redenen 
genoeg opgegeven, waarom wij dit werk van 
Ds van Andel van harte aanbevelen en er 
een breeden kring van lezers aan toewenschen. 

BAVINCK. 

advkrtentjën. 
O n d e r t r o u w d :  

J. VAN DER LAAN, 
Onderwijzer 

EN 
G. A. WEIJENBERG. 

MIUDELSTUM, j GG April 1900. 
TWIJZEL, '  

Huwelijksvoltrekking D. V. 19 Mei a.s. 

ÏPs. 116 : 12. 
Op den 4 Mei hopen. D. V. ^ 

&& onze geliefde Ouders, Behuwd- U>\ g 11 en Grootouders K 

ij Cornelis Schoen U>-, g 
[T en jy v 
^ Gerardina Stieltjes :2/> t 
tf den dag te herdenken, waarop 
\1 zij voor 40 Jaar door den 
fi Echt verbonden werder. M, 
[f Hunne dankbare Kinderen, JJ 
W Behuiedkinderen en hl'Anzoon. ' t 

[f HOORN, 1 \ 
4 1 Mei 1900 4J 

^»0cx30eS300a0e^ 1 

y" Den 4en Mei a s. hopen D. V. 
5 onze geliefde Ouders tj 
0 Mfc iï ELlSlsEf» 3 

H m wmM H 
H hunne 54>-jarige liehtver- fjh 
ff eeniging te herdenken. ff 
U Uit naam der Kinderen, Behuwd- ^ 
<y> en Kleinkinderen. U 
ft STKENWIJK, %j) 
H April 1900. 
O  R e c e p t i e :  11 a  m .  3  —  0 .  R  

Meden overleed, in den ouder M 
dom van 86 jaren, onze geliefde 
Echtgenoot, Vader en B hmvd-
vader 

H. KUILMAN, 
in leven Ouderling der Ger. 
gemeente. 

Vast was zijn geloof in zijnen 
Heer en Heiland en mitsdien 
zijn heengaan in vrede Dit te 
weten geeft ons troost en kracht 
om het smartelijk verlies met 
gelatenheid te dragen. 

Mtde namens hinderen m 
Behuwdkindei en, 

JANNA LUCUTENBOKG -
WtD II. KUILMAN. B 

IOüDE PüKbLA. 
16 April 1900. | 

onze teeder beminde jongste 
Dochter 

J A N K E, 
in den bloeienden leeftijd van 
ruim 18 jaien. 

In de hoop dat het sterven 
voor haar ^ewin moge zijn, 
wenschen wij n 's Heeren doen 
met gelatenheid te berusten. 
| B KLZINGA. 

F. EL/INGA— 
V A N  DIJK. 

Ro 10KEEK, 

De derde en vierde Schooi «Ier 
V e r e e n i g i n g  

tot Stichting en Instand-
; houding van Scholen mei 
• den Bijbel in Friesland's 

Zuid-Oosthoek. , —• 
1 Te Rottevalle en üreterp worden 
" alle krachten ingespannea voor de 
^ stichting eener Christelijke School. 
S Eerst werd voor den bouw van beide 
y scholen bij onze Vereeniging de som 
I van ƒ 3400,— aangevraagd. Later 

behoefde men slechts ƒ 2500,— en 
II nu ? Ureterp kan zich redden, terwijl 
e Rottevalle nog ƒ 500,— te kort 
e komt Beide plaatsen worden op won-
11 derlijke wijze geholpen 

Voor de instandhouding der beide 
8 Scholen behoeven we jaarlijks/500, - . 
ij Volgens de jongste opgave, heeft Broeder 
e KROESE te Drachten van verschillende 
it personen reeds toezegging verkregen 
T voor eene j»ai lijksche bijdrage tot een 
11 bedrag van ƒ 59,60. Wie helpt ons 
k verder ? 

Och, dat alle voorstanders van Scholen 
met den Bijbel toch de handen een-

u drachte'ijk ineen sloegen, dat de ont-
n kerstening der bevolking van Fiiesbmd's 

3r ZuidOo-thoek niet verder voortschreed, 
n. Giften in eens of jaarlijksche bijdragen 

worden gaarne ingewacht door de B -
stuurders der bovengenoemde Vereeni-

- giug-
Zaandam. 

Ds. L j. BLANSON BENKEMANS. 
Lippenhuizen 

Ds. G. NOORDHOF. 
Wij Tijeterp. 

Ds. M. DE JONG. 
Haulerwijk. 

Os. H. P. STEGENGA. 
Haulerwijk. 

H. T. YAN EK Jz. 
1 Mei 1900. 

„EFFATHA." | 
Alqemeene Vergadering 

Woensdag ff Juli in het IN- # 
STITUUT Wolwevershaven 71 te I )O R L >T- g 
HECHT, voorin, te ff lire. Aan afdeelin-
gen en corporatiën woi-dt verzocht onder- w 
werpen voor de Agenda m te zenden I 
vóór 1 JUNI bii den ondergeteekende. 

G H. VAN KASTEEL, Scriba. 
OPPENHUIZEN. 

Twee dames te DEVENTER, waar goede i 
soholen zjjn, r 

bieden inwoning aan t 

voor jonge Uteisjes of een paar 
Mtames, met of zonder huiselijk 
verkeer. 

Mevrouw DE SAVORNIN LOBMAN- I 
CAU, Heerensingel te GRONINGEN geeft 

, gaarne inlichtingen. 
Brieven franco letters A. X. 

aan JAC. VAN DER MEEB's Adv. Bureau I 
te DEVENTER. 

TE KOOP 
voor bijliiken prijs een sseer 
groote 

AJIItlKAAMM KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal <»f kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
s?Jf#el/OS*' aati den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN. 

M A G A Z I J N  
VAN 

lleerenkleeding 
en Uniformen. 

Steeds voorradig groote keuze 111 de 
nieuwste stoffen. 

Uitrustingen voor Indië. 
J. SCHELTENS, 

OUDESTRAAT, KAMPEN. 

ktMHM IIANDBöKME. 
Zijn de een kort uittreksel van de 

voornaamste acten der Nationale en I 
Provintiïile Synoden, betrekkelijk de 
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz. 

ALSMEDK 
De rost-iiclu of iiiiliiimloIiiiKL'ii van liet 

Nationale S y 11 o d e van Itoidrrcht, 
)>< liuuilen in il • jiiren 1618 en 1619. 
Zeer dienstig en noodig voor Predi

kanten en Kerkeraden. 

Dit voor alle Kerkeraadsleden zoo 
nuttig Handboekje is 340 bladz. 
groot en kost slechts f 1,35, ge-
boi den in heel lii nen band ƒ 1,05. 

Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN. 
Alle Itoelih. neOlco l»e»>tellin-
geu aan-

T R  A K T  A T E I M .  
Vanwege het Geref Trnktaatgen. 

»Wilippus" is bij den Uitgever P. 
MO B AU tl te B KEUKELEN verschenen en 
bij alle solide boekhandelaars verkrijg
baar gesteld : 

VIII". Ter elfder ure 2 ct. 
VHP' Een eigengerechtigde 

ge'ed • • ... 2 ct. 
X. Joham es lluss en llie-

ronymus van Praag . 2 ct. 
CXXV111. Het gebed tens 

kinds verhoord • • ct. 
CXX1X Een zwaar juk 2 ct. 
CXXX. Ontwaakt, gij, die 

slaapt . • • • 121/2 ct. 
1 1U. Calvijn en de kerkelijke 

tucht . 1 ct. 

I Bij 1». mohhkm te L,eiden is 
,. verschenen : 

i JOHANNES' lVAh6ELIE 
t aan de Gemeente toegelicht 

DOOK 
Ds. J. VAN ANDEL. 

3 Prijs ingenaaid J Geb ,/ 

• ÏÜEÜ WE BRIEFKAARTEN, 
ti niet of & onder firma bedrukt, 
s worden dagelijks fratlCO verzonden 

voor f 2,35 per f OOO, door 
Q ZALSMAN te KAMPEN. 

Dezer dagen verschijnt bij den uit-
s gever K. LE COl NT RE te MIDDELBURG: 
L De Oefenschool des Gebeds 
II Zestal leerredenen van 
^ D. C. P. SLUIJTER, 

in leven dienaar des Woords te Overtoom. 
Prijs: 35 cent. Gebonden J' I.IO. 

3. Uitgegeven ten v.,ordeele eener op 1e 
richten Chr. School in het van Lennep-
Kwaï tier. 

Deze leerredenen zijn uitgesproken 
tegen het naderend 1'inksterfeest iu 
1899 en worden gunstig aanbevolen 
tar lezino- in vacante kerken. 

ISia ontvangst van het bedrag volgt 
franco toezendiog, alsmede verkrijg
baar in den boekhandel. 

GEREF. GYMNASIUM TE KAMPEN. 
liet Toelatinas-examen voor de verschillende Klassen van het 

fiKBSEVoasyMMMK «# I W * 1 W te Mampen zal D. V. 
gt houden worden op een nader te bepalen dag in de eerste week vau Ju li, 
° Men melde zicb hiertoe aan, met opgave der Klasse voor welke men examen 
weuscht te doen, vóór deil ten Juli bij den Waarn. Rector. 

De Wn. Rector, 
Js. IvAPTEIJiW 

Hij 1». n%4MËil te IIOTTEKBAM 
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bg de 
meeste Boekhandelaars voorhanden is en ter inzage 
te bekomen 11.1. het EBRSl'K deel van 

een werk, dat 
ongetwijfeld ieder die 

belangstelt in de dingen, die 
h et Kon in kr ij k G ods aan gaan, gaarn e 

C/\^ za^ willen bezitten. Wie kennis maakte 
met de voortreffelijke geschriften van dezen 

prediker bij uitnemendheid, die voor zeer velen ook in 
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft gelroo;t 

en gesticht, zal zeker van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven iets meer 
willen weten. 

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis-, door 
bemzclven be.-elirevcn, met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen prijs. 

Men vrage bij ziju Boekhandelaar of den Uitgever het Pr «speel us aan, waarin 
alle bijzonderheden zijn vermeld. 

I 
Boek- en 

Handelsdrukkerij 
VAN ÜK 

Ui(geicr»iuaatscha|>|)ij 
»»E VECHT" (' 

llreukelen. Direct. P. AIOBACII. -
( l l l t ^ a v e  v  11 n  h e t  G e r e f  

T i a k t a a 1 K e ii o o t s e li u p 
» P I L 1 P P U  b " )  

Heveeit zieli beleefd 

|

a:sn voor de levcrins 
van alle voorkomende 
ËïniSiwerketi. 
Fraai werk. Vlugge bediening. 
Concurreerende prijzen, g , 

GOEDE BOEKEN ! 
voor veel weriuïnderden i 

FUNCKE, Paulus te water ] 
en te land, gebonden f 3,— thans f 1,90 j 

FUNCKE, Zielestrijd en Ziele- j 
vrede, gebonden f 3,— thans - 1,90 

FRANCIvEN, Kern derChrist. ] 
) leer, gebonden . . - 1,30 

JAMES, Geschenk van een • 
Christ. vader aan zijne opwas- 1 
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20 

JAMES, Het Huisgezin. Be- j 
stuur en vermaningen aan al ] 
deszelfs leden, f 3,60 thans - 1,80 

JAMES, Gids voor Jongelin
gen, die het ouderlijke huis 
vérlaten, f 1,40 thans . - —,60 

Compleete uitgave van de 
OfBciëele stukken betreffende 

a den uitgang uit het Ned. Herv. 
Kerkgenootschap, f5.— - 3, 

BOSTON, Vier voudigen 
; staat, f 2,— 1,— 

v. VELZEN, Feeststoffen, 
; f 1.75 

JACOB G KOENE WEGEN, , 
Lofzangen Israëls . • - —,45 

BEECHER STOWE, Kleine 
vossen in 't gezin . • - — ,75 

• Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden .... - 2,50 

- VERHAGEN, Geschiedenis 
der Gertf. Keik f 5,— - 1,50 

t Men zende postwissel aan ZALSMAN 
te KAMPEN. 

S Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Bnisöm verschijnt elke maand: 
Wat zegtde^chriit? 

. Maandblad tut bevordering van liet rechtej 
lezen en uitleggen van (iods Woord, 

ondtr redactie van Prof. L. LLN DE-
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol Schi^ol 

'• te Kampen., 
Elk No. bevat 16 bladz. van '2- ko

lommen, in royaal 80 formaat, en is 
| voorzien van een omslag. Bij No. 12 
t wordt giatis een stevige omslag met 
rj register toegezonden. 

Reeds 3 No'.-, zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 

3. en ook door een so'ieden boekhandelaar. 

s 

% DE KAMPER X 
Ê HOEK- EN STEENDRUKKERIJ ^ 

I  v a n  t f y i  
'e $ is het beste adres voor alle 

soorten drukwerk. JL 
• X Bekeningen, nota's, kwitan- Jjc, 

6A? ties, briefhoofden, brief kaar! en, 
enveloppes.advieskaarten.naam- ^ 
kaartjes, wissels, circulaires, gjfe 
programma's enz. enz. worden 

J. K net, vlug en goedkoop fiatico 
8 geleverd door het ^eheele rijk. 

Het mooiste en goedkoopste 
Tijdschrift voor 't Geref. 

Huisgezin is: 
»De Gouden Kandelaar" .  

Verschijnt elke maand één aflevering, 
op mooi papier, royaal 80. formaat, 
2 kolommen druks, 12 a 16 bladz., 
met 4 of meer advertentiebladen Enkele 
afleveringen ziju geïllustreerd. 

Inhoud van aflevering I is als volgt: 
a. De Gouden Kandelaar. — b. «In

dien Gij de Christus zyt". — c. Blinde 
Jan. Een doórloopend verhaal met 
Plaat. — d. Brievenbus. — e. Het 
Lucifers-meisje. Een kind der ellende. 
Een doórloopend boeiend verhaal. (Geen 
vertali ig, maar geheel oorspronkelijk. 
Een verhaal waarin zich ons volksleven 
weerspiegelt). — /. Uit het leven van 
Spuigeon. Transvaal. De go de oude 
tijd. — g. Voor het Jonge Volkje. De 
donkere iv;imer. Een boeiend, oorspron
kelijk, doorloopei.d verhaal. — h. Prijs
raadsel. Vrag.'ii — {. Varia. — 
j. Advertentiën (plm. 130). 

De abonnementsprijs is slechts 40 cent 
per half jaar, franco thuis. Men teekent 
in voor den geheelen jaargaug, bij eiken 
soliden boekhandelaar, brievengaarder 
of agent van dit blad. 

De Advertentieprijs is slechts 6 «ent 
per regel. Handels-Advertentiën veel 
lager. 

De oplaag van I)e Gouden Kandelaar 
was oorspronkelijk 10,000. AfleveiingI 
verscheen 15 Apiil. De 2de druk daar
van kwam heden van de pets, zoodat 
thans de oplage is 15,000. l)e Gouden 
Kandelaar wordt al3 om strijd aanbe
volen door vele toonaangevende bladen. 

Proefaflevering gratis. Agenten, Agen
tessen en Colporteurs gevraagd, tegen 
extra hooge provisie. 

Adres : liureau „tte Gou
den Kandelaar" te mneek. 

Bij den Uitgever G. PH ZALSMAN 
t e  K A M I ' E N  v e r s c h i j n t :  

II,5 VLUGGE FHANMAJi, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Fransch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct. 

De Vlugge Duitschor, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Duitsch te leeren lezen 

I schrijven en spreken 4de druk 5 O ct. 
De Vlugge Engelschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 

[ in korten tijd Engelsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 5© et-

:  D l i  VLUGGK ITALIAAN 
I of handleiding om, zonder onderwijzer 
s in korten tijd Italiaansch te leerelezen, 

schrijven en spreken 3de druk 50 ct. 

De Vlugge Spanjaard, 
, of handleiding om, zonder onderwijzer 
' in korten tijd, Spaansch te leeren lezen 
' schrijven en spreken. 50 ct. 

I ><• \' higge Latinist. 
£ Eene handleiding voor hen, die door ei-
3 gen oefening zich de Latijnsche taal 
* wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct. 
I L)E ACCURATE BUEKHOUDER 
% of handleiding om, zonder onderwijzer, 
9 in weinige uren het gewoon en dubbel 
\ of Ital. Roekh. te leeren. 3de dr. 50 ct. 
9 Handboek voor ledereen die 
0 Franseh leert 
* Volledige voorstelling van de uitspraak 
| van alle Fransché woorden, zooals deze 

tegenwoordig door de beschaafde wereld 
9 te Parijs uitgesproken worden, f l,OÖ. 

\ Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 
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Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) Mo. 19. 

Stemmen u i t  „De  Gere formeerde  Kerken  in  Neder land ."  
(Ven voordeele van de Theologische School te Kampen.) 

TT • • i m • 1 AAA ^agg. I : 4, Ié het tiaar uiicöen tael be ti)ö/ bat gij taoont 
3ori n : la, -l&iaaet be da^um ! VriJCuil? li M61 It/Ul/» lu uuu' getuclföe fruiten, en sal fait ïp:i£ taae^t 3tjn ? 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ 1.75. Voor Z.
Afrika ƒ 1.75. Abonnementen buiten liet Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12' 2 ct. Advertentiën van 
1—10 regels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSMAM, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten eu Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, clHr. C. MULDER te KAMPEN. — 
Binneulaiidsche Ruilbladén, Iritezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. — 

ü f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
PLAATSELIJ KE KERKEN. 

SP1JKENISSE, 1 Mei 1900 Zoudag 29 April maakte ouzti 
geachte Leeraar JJs. J. Douma der gemeente bekend, dat hij 
eene roeping had ontvangen van de Oer. kerk te Holnes. Van 
harte hopen wij, met de gemeente, dat de Heere ZEw. vrij
moedigheid geve, om ook voor deze roeping te bedanken. 

Namens den K er Zeeraad, 
P. GELDTELDER, Scriba. 

NEE DE, 1 jje; 1900. |je alhier beroepen Leeraar, Ds. 
, V- d. Hoorn v»n Domburg, heeft VoOr onze roeping 
bedankt. 

Namens \den Kerkeraad, 
H. J. TEN KAK, Scriba. 

AALDEN, 7 Mei 1900. Donderdag 3 Mei j.1. ontvingen 
We het voor ons zoo teleurstellend bericht, dat de door ons 
beroepen Candidaat H. Hangelbroek voor onze roeping had 
bedankt. De Heere leere ons, ook in dezen zijnen weg te 
berusten, die toch altijd wijs is en goed. 

Namens den Ker Zeeraad, 
li. NIJENHUIS, Scriba. 

MELISKERKE, 7 Mei 1900. Gisteren werd onze beroepen 
Leeraar, de Eerw. heer H. Meulink, Candidaat, tot zijn ambt 
ingeleid en bevestigd door ZEWs. vader, naar aanleiding van 
2 Tim 2:1. Onze Leeraar verbond zich aan de gemeente 
met het woord van Paulus 1 Cor. 2 : 7. 

Namens den Kerkeraad, 
K. HOUTEKMAN. 

ME DEM BLIK, 7 Mei 1900. (listereu was het voor de 
gemeente alhier een feestdag, daar haar beroepen en algemeen 
begeerde Leeraar, Candidaat J. Sybrandy Jr., in den morgen
dienst werd bevestigd doof zijn broeder Os. J. Sybrandy 
^an ^ildam. naar aanleiding van 2 Cor. 5 : 20. In de 
vondure verbond de jonge Herder en Leeraar zich aan de 

v^IïleeJj^e 1)aar aanleiding van Kom. 1 : 16. De Heere 
rviUJe de Wenschen op dien dag uitgesproken, en stelle den 

Jeugdigen dienstknecht ten rijken zegen voor zijne kerk alhier. 
Namens den Kerkeraad, 

11. DE BOKR, Scriba. 
• S. Dank aan de broeders Pred., Stud. en Cons voor 

unne diensten, 't Adres is voortaan : Ds. J Sybrandy 

BARENDHECHT, 7 Mei 1900. Gisteren was het voor de 
£erk van Barendrecht een blijde d; g Des vooriniddags werd 
haar nieuwe Herder en Leeraar Ds. J E Vonkenberg bij haar 
'Dgeleid door den Weleerw. heer l)s P. Segboer van Zwart
sluis, en in het ambt bevestigd naar aanleiding van Philip, 

: 29, terwijl ZEerw. zich des namiddags aan haar verbond 
ïïiet eene predikatie over Gen. 1 : 1 Dat het op dezen dag 
^gestrooide zaad door de werking des Heiligen Geestes in de 

.rten der vele hoorders moge gevallen zijn in een weltoebe-
leiden akker, opdat het wortelen schiete, opgroeie en rijpe tot 
®eri rijken oogst in den dag der toekomst van onzen Heere 
Jezus Christus. De Heere geve det; gemeente liem veel te 
dragen op de vleugelen des gebeds voor den troon der genade, 

bekwame en zegene zijnen dienstknecht in het werk hem te 
doen gtgeven. 

Het adres van den kerkeraad is voortaan aan den Leeraar 
Ds- J. E. Vonkenberg 

Namens den Kerkeraad, 
P. JlSKOOT. 

^VINSUM (GR), 7 Mei 1900. Gisteren was het voor de 
«eref kerk alhier eene plechtige ure, doordat haar Leeraar 
J^s- H. Meijering den herdersstaf in haar midden zou neer-
leggen. Had ZEw. 's morgens ons bepaald bij de blijvende 

tegenwoordigheid des Heer en met zijne kerk, naar aanleiding 
van Matth. 28 : 20 ; 's namiddags nam hij zegenend afscheid 
met de ernstige, apostolische vermaning van 1 Cor 15 : 58, 
wanna hij zich in verschillende toespraken richtte tot de 
gemeente, den kerkeraad, 't hoofd der Geref. school enz. Enn 
der broeders ouderlingeu sprak nog een enkel woord van 
afschrid, waarna de gemeente haren scheidenden Leeraar toezong 
Ps 120 : 4. Moge de Koning der kerk de beden en wenschen 
verhooren, stelle Hij Ds. Meijering; tot rijken zegen voor 
de kerk te Katwijk a/d Rijn, en vefvulle Hij hier de ledige 
plaats door den man zijns raads. 

Nairiens den Raad der Geref. kerk, 
K. D. Y D. KOOY, Scriba 

P. S. Het adres van de Geref. kerk te Winsum (Gr) is 
voortaan K. D. v. D. ROOY, Scriba 

DIRKSHORN c. a., 7 Mei 1900. Zondag ontving de kerk 
alhier het bericht, dat haar Leeraar Ds. H. H. Schoemakers 
voor de roeping naar Grijpskerke had bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
P. GOOTJKS, Oudl. 

GOUDA, 8 Mei 1900. Heden maakte onze geliefde Leeraar 
Ds. è. W isse aan de gemeente bekend, een beroep te hebben 
ontvangen van de Geref kerk te Overtoom AVij hopen, dat 
Zltiw. ook voor dit beroep zal bedanken, opdat hij zijn geze-
genden arbeid onder ons mag blijven voortzetten 

Namens den Ktrkeraad, 
J. V.AN Oi'L, Scriba-. 

VIJFHUIZEN, 8 Mei 1900. Door des Heeren goedheid is 
het den kerkeraad en de gemeente ten deel gevallen om te 
mogen vernemen, dat de beroepen Caudidaat, de Eerw. heer 
H. Hangelbroek, het beroep heeft aangenomen. De Heere zij 
gelooid ; dat het zijn moge in zijue gunst en tot zegen van 
dit deel zijner gemeente. 

Namens den Kerkraad, 
D. METZ. 

Het adres van den kerkeraad der Gereformeerde kerk van 
Renkum is: den WEerw. Heer Ds. A. van der Sluijs te Ren-
kum. 

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Gelder-
malsen bericht aan collectanten, die, voor welk doel 
ook, in deze gemeente wenschen rond te gaan, dat 
aan de leden der gemeente verzocht is, aan niemand 
ondersteuning te geven, die niet van eene aanbe-
veliug van den kerkeraad is voorzien. 

Aanvrage om zulk een aanbeveling zende men 
minstens drie weken tevoren in. 

Namens den Kerkeraad voornoemd, 
R. LOMAN, Praeses. 

CliASSKiN. 
Classis Amsterdam. 

De vergadering der Classis, te Amsterdam, zal 
D. V. worden gehouden op 13 Juni a. s. Stukken 
voor het Agendum worden bij oudergeteekeude in
gewacht tot 23 Mei a. s. 

Namens de roepende Kerk, 
H. GROENENDIJK AZN., 

Vondelstraat 27. 
J. EIJNIKEL, 

le Jan v. d. Heijdenstraat 156. 
Jmsterdam, 8 Mei 190Ö. 

Classis Enkhuizen. 
De Classis Enkhuizen, bijgestaan door Deputaten 

Syiiodi, heeft in hare vergadering, 1 Mei te Hoorn 
gehouden, den Candidaat J. Sybrandy peremptoir 
geëxamineerd en hem toegelaten tot de bediening 
des Woo'rds en der Sacramenten. 

VAN ANKEN, Cl. Corr. 
Urk, 3 — 5—1900. 

Classis Zwolle. 
De Classis Zwolle heeft in hare vergadering van 

3 Mei j.1. den Candidaat J. Bosch Jz. te Zwolle, 
praeparatoir geëxamineerd en met alle stemmen be
roepbaar verklaard in de Gereformeerde kerken. 

PH. W. H. ESKES, li. t. Scriba. 

Classis Zwolle. 
In de plaats van Ds. Segboer van Zwartsluis, die 

naar Voorthuizen vertrekt, is tot Correspondent der 
Classis Zwolle benoemd Ds. Ph. W. H. Eskes te 
Genemuiden. 

PH. W. H. ESKES, h t. Scriba.' 

PROVINCIËN. 
Prov. Syn. Groningen. 

De Provinciale Synode van Groningen wordt 1). V. 
niet gehouden Woensdag 13 Juni, maar Donderdag 
li Juni. llekendag Dinsdag 12 Juni. 

H. SCHOLTEN, Prov. Corr. 
Zui.dhorn. 

Provinciaal Studiefonds 
(Noord Holiand.) 

De Penningmeester verzoekt zeer dringend de 
kerken te Amstelveen, Ankeveen, 's-Graveland, Naar-
den, Nederhorst den Berg, Sloten, Sloterdijk, Uit
hoorn) Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Half
weg, Nieuw-vennep, Velzen, Westzaan, Wormer, 
Wormerveer en Zaandam A ten spoedigste te col
lecteeren. 

H. THOMAS. 
Pwmerend, 9 Mei 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor <liï luw. ZtMidiii» lu den 
Zuid-Oo^tliocli van FricïslaiiU. 

Door den heer J. Jansen, penningm van de Zendings-
Vereeniging „Predikt het Evangelie" te Kampen f 10,— 

P. A. SMILDK, Penningm. 
Ileerenveen, 7 Mei 1900. 

InweiHliffc Zending in Drente. 

De deputaten deelen onder dankbetuiging aan de gevers 
mede, dat in April 1900 door hen de volgende giften zijn 
ontvangen : 
Kerk van Gees : bijdrage over 1899 . f 10,50 
Jonged.-Vereen i ging „Dorcas" te Hoogeveen - 3,40 
Eenigc Jongelings-Vereenigingen . . - 5,50 
Catechisatie-bhs te Sleen .... 2,975 

Door br. Hoogewind te Odoorn . . - 1,01 
Wij bevelen ons verder tot het ontvangen van giften vrien

delijk aan en hopen, dat deze in de bloeimaand rijkelijk vloeien. 
Namens de Deputaten voorn, 

H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn. 
Diever Mei 1900. 

Kas van Hulpbelioeveiulo kerken 
lii JN.'Hol]laii<l. 

De coll. van : 
Enkhuizen f 27,015 Medemblik f 3,64 
Urk - 20,— Opperdoes - 5,— 
Andijk - 12,43 Hoorn - 5,575 

F. ZANTINGE, Quaestor. 
Hoorn, 2 Mei 1900. 

Voor do Xheoloj^iseliie Sksliool. 
Westbroek en Acht- Helenaveen f 1,— 

tienhoven f 10,45 ;; (0 Dec) - 0,90 
Naaldwijk - 16,725 Helmond - 1,756 

Culemborg - 6,80 ;; (6 Dec.) - 1,07 
Barneveld - 9,04 Heusden - 3,37 
Assen - 18,02 Sprang - 5,50 
Appelscha - 4,85 Tilburg - 3,24 
Gasselter-Nxjeveen - 11,40 Vrijhoeve-Cappelle - 5,18 
Ilaulerwijk - 2,855 Ve.en - 3,50 
Norg - 1,335 Gevonden i/h kerk-
lloden - 4 — zakje te Kampen - 5 —• 
Srnilde A - 13,276 Dwiagelo - 9,15 
Vries - 5,20 Beilen - 10,23 
Noordeloos - 3 63 Vledder - 2.— 
Amsterdam !/2 c. - 284,095 Diever - 4,10v 

gift uit Amsterdam - 5.— Hij ken - 3,47 
Genderen - 13,75 

Voor de Uitbreidin"-. 

Door Ds. JF. Pera uit Halturn, contrib. uit H a 11 u m 
over 3 jaar Wed. R. H. Talsma f 18, VV. Elzenga f 3, P. D. 
v. d Meer f 3, Ds. W. Pera f 6. 

Door dhr. J H. Bos te Kampen, contrib. v/d Geref. kerk te 
KAMPEN f 25. 

De Penningmeester 
Zwolle, 5 Mei 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSEN. 

Voor de Zending onder de Joden. 

In hartelijken dank ontvangen : 
Vau Ds Meijering te Winsum (Gr,) gevonden in het kerk-

zakje , . . . f 10,— 
Van K. Kraan, 's-Gravenhage f 1,— 
Van J. G. Schuil van de Cents-vereeniging voor de zending 

onder de Joden f 6. 
Mij bij voortduring aanbevelende voor liefdegaven, tot 

bevordering van den arbeid onder het, volk. 
Rotterdam, N. KOOPS, 

3 Mei 1900. Oost-Molenstraat 5. 

KENNIS EN LEVEN. 
XIV. 

Hoe hoog de Schrift de kennis ook 
zij kent toch ook eene valsche 

'ennig^ welke zij ten strengste ver-
°°i'deelt en waartegen zij met ernst 
waarschuwt. 

°mdat zij zelve met eene zoowel 
111 vorm als in wezen geheel eigen-
aardige kennis optrad, moest zij 
vroeger of later wel in botsing komen 
met eene wijsheid, die uit een gansch 
an er beginsel afgeleid werd en een 
geheel verschillenden inhoud had. 

Reeds het Oude Testament kent 
de tegenstelling, welke Paulus later 
omschrijven zal als het dwaze Gods 
'en het wijze der menschen. Jesaja 
getuigt van Assyrië en Babel, dat zij in 
trotschheid des harten zich tegenover 
Israël op hunne wijsheid en op hun 
verstand beroepen, 10 : 13, 47 : 10. 
i aar de profetie waarschuwt tegen 
zulke menschelijke wijsheid en roept 
het wee uit over degenen, die in 
hunne oogen wijs en bij zichzelven 
verstandig zijn' en zich beroemen in 
hunne wijsheid. Want de wijsheid 

der wijzen zal vergaan en het ver
stand der verstandigen zal zich ver
bergen. 

Toch werd eerst in lateren tijd 
die wijsheid der Heidenen voor Israël 
tot eene ernstige verleiding. Toen 
na de ballingschap vele Joden zich 
onder, andere volken verspreidden, 
kwamen zij, inzonderheid in Alexan-
drië, met de Heidensche wetenschap 
in aanraking, die in formeel opzicht 
veel meer ontwikkeld en afgewerkt 
was dan de kennis, welke de Joden 
opgedaan hadden uit hunne heilige 
Schriften. 

Van die Heidensche wetenschap 
ging daarom eene machtige bekoring 
uit op het ontvankelijk gemoed der 
zonen van Israël. Velen zochten de 
hoogste wijsheid in eene verbinding 
van Oudtestamentische gedachten en 
Grieksche wijsbegeerte. Eene reeks 
van geschriften, zooals de apocriefe 
boeken van Jezus Sirach en de Wijs
heid en onderscheidene werken van 
Philo, waren de vrucht van het 
huwelijk, dat tusschen Joodsch geloof 
en Grieksche wijsheid, gesloten werd. 
Inzonderheid Philo is de vader ge

worden en de vader gebleven van 
al de bemiddelingen, die later telkens 
opnieuw, tot in deze eeuw toe, tus
schen geloof eu Wetenschap beproefd 
zijn. 

Datzelfde gevaar kwam ook weer 
op, toen de gemeente van Christus 
met het Woord Gods, dat zij ont
vangen had, optrad in het midden 
der wereld. Het gevaar was toen 
te grooter, omdat aan den eenen kant 
de wereld van dien tijd op allerlei 
wijze voorbereid en toegerust was 
tot den strijd, en aan den anderen 
kant de gemeente nog jong en oner
varen en voor allerlei dwaling ge
makkelijk toegankelijk was. 

Zeer moeilijk is het, om uit de 
boeken des Nieuwen Testaments een 
duidelijk beeld te verkrijgen van de 
ketterijen, die reeds tijdens het leven 
der apostelen in de gemeenten zich 
voordeden. Joodsche, Heidensche en 
Christelijke denkbeelden woelden 
dooreen. Wettelijkheid en wetteloos
heid, onthouding en vleesches-dienst 
kwamen naast elkander voor en 
gingen menigmaal in elkander over. 

Maar duidelijk is, dat de beginselen 

der latere machtige Gnostiek reeds 
in de eerste eeuw aanwezig zijn. Er 
ontwaakte bij velen, toen zij over
stroomd werden met allerlei denk
beelden uit Oostersche godsdiensten 
en Westersche stelsels, een streven, 
om het alles saam te vatten in één 
machtig systeem en langs dien weg 
een hooger weten deelachtig te wor
den, dan de aenvoudigön en onont-
wikkelden bezitten konden. 

De valsche wetenschap, die toen 
zich verhief, veranderde, evenals 
later de wetenschap zoo dikwerf heeft 
trachten te doen, den Christelijken 
godsdienst in wijsbegeerte, den histo-
rischen persoon van Christus in eene 
Goddelijke idee, de verlossing van 
de zonde in eene verklaring van de 
wereldraadselen, de geschiedenis in 
een spel van begrippen. En het 
resultaat was, dat niet de geloovigen, 
maar de „wetenden" de eigenlijke, 
geestelijke menschen en de zaligen 
op aarde waren. 

Tegen die valsche wetenschap ver
hieven reeds de apostelen in de 
boeken des Nieuwen Testaments 
hunne stem. Er is wel eene kennis, 

— zoo leeren wij uit hunne geschrif
ten — die niet aller deel is, die voor 
de wijzen en verstandigen verborgen 
en alleen den kinderkens geopenbaard 
wordt. Alleen aan de discipelen van 
Jezus is het gegeven, de verborgen
heden van het koninkrijk der hemelen 
te verstaan. Ook is er wel onder
scheid in kennis tusschen de geloo
vigen onderling, want er zijn onder 
hen kinderen en jongelingen, mannen 
en vaders, pasgeborenen en volwas
senen, zwakken en sterken; sommigen 
moeten nog met melk gevoed worden 
en anderen kunnen reeds vaste spijze 
verdragen; daar zijn er, die pas de 
eerste beginselen kennen en daarbij 
blijven staan, terwijl anderen tot de 
volmaaktheid trachten voort te varen. 
Zelfs is er in de gemeente eene 
bijzondere gave der wijsheid en der 
kennis, die niet aan allen doch slechts 
aan enkelen geschonken wordt. 

Doch dit is alles iets gansch anders 
dan de valschelijk zoogenaamde 
wetenschap, dan de ijdele philosophie, 
die aan het kruis van Christus zich 
ergert en het evangelie eene dwaas-
lieid acht. Want deze valsche weten-



schap loochent, dat Christus in het 
vleesch gekomen is; dat in Hem en 
in Hem alleen al de schatten van 
wijsheid en kennis zijn; dat Hij de 
eenige Middelaar Gods en der men-
schen is. Zij houdt zich bezig en 
vermoeit zich met ijdele geslachts
rekeningen en hecht geloof aan aller
lei fabelen; zij predikt onthouding 
van allerlei spijzen en dranken, hoe
wel niets onrein is in zichzelf, of 
geeft aan allerlei bandeloosheid zich 
over. Zij beperkt de zaligheid tot 
de wetenden en sluit alle anderen 
van haar uit. 

En daartegenover draagt de Schrift 
de beginselen voor van de echte 
wijsheid en kennis, van de ware 
wetenschap. Deze heeft Christus tot 
middelpunt; want Hij alleen is de 
volheid Gods èn de gemeente der 
geloovigen is op haar beurt zijne 
volheid, de vervulling van Hem, die 
alles in allen vervult. Geene verzoe
ning is er, dan die door Hem is vol
bracht, den eenigen Middelaar Gods 
en der menschen, den waarachtigen 
mensch Christus Jezus, want Hij 
heeft door zijn kruis alle dingen ver
zoend en vergadert alles toteen 
onder zichzelven als het hoofd. Geen 
verachting der wet of der Schrift 
komt daarom te pas, want de wet 
is wijs en heilig en goed en de 
Schrift is van God ingegeven en 
nuttig tot leering en onderwijzing en 
wederlegging. Een iegelijk behoort 
zich daarom te houden aan de ge
zonde leer, die naar de godzaligheid 
is en niet wijs te zijn boven hetgeen 
geschreven is. De verlossing bestaat 
niet in mededeeling van kennis maar 
in vergeving der zonden door het 
geloof. En niet de wetenden zijn 
zalig, maar God wil, dat voor alle 
menschen gebeden en dankzeggingen 
worden gedaan, dat alle menschen 
zalig worden en tot kennis der waar
heid komen. Zijn zaligmakende ge
nade is allen menschen verschenen 
en wordt geschonken aan een iegelijk, 
die gelooft. 

Gelooven en weten vormen daarom 
geen tegenstelling, maar het Christe
lijk geloof baant den weg tot het 
waarachtige weten, tot de kennis van 
den eenigen waarachtigen God en 
van Jezus Christus, dien Hij gezon
den heeft. Ook het Nieuwe Testament 
gaat uit van de gedachte, dat de 
vreeze des Heeren het beginsel aller 
wijsheid is. 

Bavinck. 
^ 

DE EERSTE DOOPVRAAG. 
De eerste vraag, die in ona doops-

formulier aan de ouders gedaan wordt, 
heeft in de geschiedenis der Gerefor
meerde kerken nog meer aanleiding tot 
misverstand en twist gegeven, dan de 
tweede, op welke wij in de Bazuin van 
20 April j. 1. de aandacht vestigden. 

De belijdenis, welke in die eerste 
vraag van de ouders wordt geëischt, 
dat. n. 1. onze kinderen in Christus 
geheiligd zijn, ontmoette in de kerken 
hier te lande hoe langer hoe meer 
bezwaar en tegenstand. 

Toen de tucht in de kerk verwaar
loosd werd en vele ouders hun kinderen 
ten doop hielden, van welke men vol
strekt niet naar waarheid getuigen 
kon, dat zij wandelden in den weg des 
verbonds, kregen ernstige predikanten 
bezwaar, om aan zulke ouders deze 
vraag voor te leggen. 

Het bezwaar was van tweeërlei aard. 
Ten eerste kon moeilijk aan ouders, 

d i e  m e n  e i g e n l i j k  o p  g r o n d  v a n  h u n  
belijdenis en wandel niet voor geloovigen 
houden kon, de vraag worden gedaan, 
of zij bekenden, dat de kinderen der 
gemeente in Christus geheiligd waren. 
Indien de ouders geen ware geloovigen 
en niet in Christus geheiligd zijn, hoe 
kunnen zij dit dan in waarheid belijden 
van het zaad dtr gemeente? 

En ten andere scheen het niet aan 
te gaan, om van alle kinderen der 
gemeente zonder uitzondering te geloo
ven, dat zij waarlijk inwendig door den 
H. Geest in Christus geheiligd waren 
en daarom moesten gedoopt worden. 

De eerste, die tegen deze vraag bezwaar 
maakte was de bekende Utrechtsche ; 
predikant J. van Lodentteyn, en vele 1 
anderen, vooral in de Provincie Utrecht, 1 
stonden hierin aan zijne zijde. ( 

Maar de Provinciale Synode van 1 

Utrecht in Sept. 1676 achtte de bezwaren 
niet gegrond en schreef voor, dat men c 
de formulieren stiptelijk zou lezen en er t 
geen verandering in zou aanbrengen. £ 

Dit hielp voor een tijd. Maar ongeveer i 
een vijftig jaren later verhief zich de I > 

>t f oppositie opnieuw. Vele predikanten 
n begonnen eigenmachtig veranderingen in 

het formulier aan te brengen en vraagden 
aan de ouders bijv. of zij bekenden.dat 

e de kinderen der gemeente in Ghristus 
i- I geheiligd konden of behoorden te zijn, 
q 'Of dat zij wellicM in Christus geheiligd 
j. waren, of dat zij, in Christus geheiligd 

zijnde, dat is, indien zij in Christus 
geheiligd waren, als lidmaten zijner 

=> gemeente behoorden gedoopt te wezen. 
!* I Hoewel vele mannen in dien tijd de 
'f pen opnamen, kwam de strijd niet tot 
! eene bevredigende oplossing. Maar het 
t practisch resultaat was, dat langza

merhand algemeen in de kerk de opvat-
1 ting gehuldigd werd, dat de woorden: 

in Christus geheiligd in voorwerpelijken, 
t I uitwendigen, verbondmatigen zin waren 
3 te verstaan. Deze uitlegging heeft zich 
3 I staande gehouden tot op dezen dag, maar 
£ I zij is en kan toch de ware niet zijn. 

Het sterkste bewijs, dat voor deze 
3 verklaring kan aangevoerd worden, is 
r I ontleend aan 1 Cor. 7 : 14. 
3 Daar zegt Paulus, dat de kinderen 
3 van eene geloovige vrouw, ook al is 

de man ongeloovig, heilig zijn, want 
de ongeloovige echtgenoot is geheiligd 
door den geloovigen echtgenoot. 

' De. heiligheid, welke de Apostel hier 
i I aan den ongeloovigen echtgenoot en 
| I aan de kinderen toeschrijft, is inderdaad 
. I niet anders dan in voorwerpelijken, 

uitwendigen zin te verstaan. De onge-
I loovige echtgenoot zou anders niet 

ongeloovig kunnen heeten. 
Maar ten eerste verdient het opmer-

; king, dat Paulus hier volstrekt niet, 
; van den doop spreekt, of bedoelt te 

spreken. Zijne bedoeling is eene gansch 
andere. Hij wil n. 1. aantoonen, dat 

I een echtgenoot, die tot Christus bekeeid 
[ is geworden, daarom den anderen echt

genoot, die ongeloovig bleef, noch ook 
I de kinderen behoeft te verlaten of het 

huwelijk ontbinden moet. In een gezin, 
I waar een der beide echtgenooten bekeerd 

werd, geeft de Christelijke belijdenis 
den toon aan. Zij heeischt en regelt 
aller leven. Zulk een gezin is een Chris
telijk gezin. Het mindere dient het 
meerdere, het lagere volgt het hoogere. 
Ongeloovige echtgenoot en kinderen 
worden geheiligd door den geloovigen 
man of de geloovige vrouw. 

Dat Paulus er niet aan denkt, om 
hier een bewijs voor den kinderdoop 
te geven, blijkt genoegzaam daaruit, 
dat, wanneer de heiligheid, waarvan hij 

I spreekt, bij de kinderen voldoende grond 
ware voor den doop, deze het ook 
wezen zou bij den ongeloovig gebleven 
echtgenoot. Want hij zegt niet alleen 
van de kinderen, dat zij heilig zijn, maar 

I ook van den ongeloövigen man, dat hij 
geheiligd i3 door de geloovige, vrouw, 
en van de ongeloovige vrouw, dat zij 
geheiligd is door den. geloovigen man. 

Ten andere is het onbewijsbaar, dat 
de uitdrukking in het doopsformulier: 
in Christus geheiligd, bedoelt te zijn 
eene aanhaling van of een beroep op 
1 Cor. 7 : 14. Er is toch een groot 
onderscheid tusschen Paulus' woorden, 
dat de ongeloovige echtgenoot en de 
kinderen door de geloovige vrouw gehei
ligd en heilig zijn, en de woorden, 
welke het doopsformulier bezigt, dat de 
kinderen in Christus geheiligd zijn. Deze 
uitdrukking doet veeleer denken aan 
t e k s t e n  a l s  J o h .  1 7  :  1 1 ,  1  C o r .  6 : 1 1 ,  
Ef. 5 : 26, Hebr. 2 : 11, 10 : 10 enz. 

En ten derde, ook al zou de opsteller-
van het formulier met de uitdrukking : 
i n  C h r i s t u s  g e h e i l i g d  a a n  1  C o r .  7 : 1 4  
gedacht hebben, dan zou daaruit alleen vol
gen, dat hij dezen tekst verkeerd heeft 
opgevat. En dat gebeurt meer,, ook wel 
in onze Gereformeerde belijdenisschrif-
ten. In de 58e vraag van onzen Cate
chismus wordt bijv. 1 Cor. 2 : 9 toege
past op de hemelsche zaligheid, terwijl 

I Paulus daar ter plaatse van de zaligheid, 
die in Christus verschenen en den geloo
vige hier op aarde geschonken is, zegt, 
dat geen oog het gezien en geen oor 
het heeft gehoord en het in niemands 
hart is opgeklommen, wat God bereid 
heeft dien die Hem liefhebben. 

Afgedacht van dit beroep op 1 Cor. 
7 : 14, dat niet ter zake dient, is er 
geen enkel bewijs, dat de woorden in 
Christus geheiligd alleen in uitwen
digen, verbondmatigen zin zouden te 
verstaan zijn. 

Daarover nog iets de volgende week. 
Bavinck. 

EKN Ifl LAUGltrjK 01»-
M HIIII T v%:% KEiEA 

BELAftGIfiMHElf PS.4LM. 
„Eene onderwijzing Davids." 

Ps. 32 : 1. 

David, de koninklijke profeet, zegt: 
»Heere! de wet uws monds, is mij 
beter dan duizenden van goud of zilver." 
Heerlijk getuigenis. Het zegt ons, hoe 
Gods heilig en tot zaligheid leidend 
Woord door ons geschat moet worden 
boven alles, wat in de wereld is. In 
den Bijbel, in de Schriften des Ouden 
en Nieuwen Verbonds, heeft God alles 
geopenbaard, wat ons noodig is te 
weten, tot onze zaligheid. Paulus zegt: 
»A1 de Schrift is van God ingegeven, 1 

en is nuttig tot leering, tot wederleg
ging, tot verbetering, tot onderwijzing, 
die in de rechtvaardigheid is; opdat 
de mensch Gods volmaakt zij, tot alle 
goed werk volmaaktelijk toegerust." 

De Schrift is dus een kostelijke, 
onmisbare en dies onwaardeerbare schat. 
Zij stelt ons niet alleen het hoogste 
goed voor oogen, maar wijst ook den 
weg tot deszelfs bezit. 

Gods Woord is als een zaad, dat 
in het hart als ia toebereide aarde 
vallende, den Christen vruchtbaar maakt 
in goede werken. Of als een spiegel, 
die ons de onreinheid onzer zonden 
teekent, maar ook de reiniging door 
het bloed des kruises voor oogen stelt, 
t Is als een licht op ons pad en een 

lamp voor onzen voet. 
't Is de lichtende star voor den 

schepeling op de levenszee, het kompas 
dat hij veilig raadplegen kan, ja liet 
roer dat den rechten koers doet houden 
naar de haven des hemels. Daarom 
zei Jacobus: «Ontvangt met zacht
moedigheid het Woord, dat in u ge
plant wordt, hetwelk u kan zaligmaken." 

Kan men zoo spreken van de Heilige 
Schrift in het algemeen, ook van de 
Psalmen in het bijzonder. Zij zijn als 
't ware het har^ in de Schriften des 
Ouden Verbonds. I)e zon onder de 
sterren. Zij zijn vol goddelijke leerin
gen, vermaningen, vertroostingen, niet 
om de aan ijdelheid gewende ooren 
van den vleeschelij ken mensch te ver
maken, maar om te dienen tot onder
richting en heilzame vertroosting van 
den geestelijken mensch. 

De Psalmen zijn voor het geloovige 
hart een liefelijk rustoord ; maar ook 
een schild tegen de aanvechtingen van 
Satan; ja, 't is te recht gezegd, een 
geestelijke apotheek, waarin de koste
lijkste medicijn voor allerlei kwalen 
der ziel. De Psalmen zijn genoemd 
een a b c voor de reizigers naar 
Sion, en te recht, want in hen treedt 
nu eens de bidder, dan weer de dank
zeggende, nu eens, de trooster, dan 
weer de onderrichter op den voorgrond. 

Vooral de Psalmen Davids. Vooral 
de 32ste Psalm. Hij is kort, maar 
zaakrijk. In de hoogste mate een
voudig, maar uitermate verheven. Ge
lijk men een juweel waardeert, niet 
naar de grootte, maar naar den luister, 
zoo ook moet deze Psalm hoog gewaar
deerd. Heerlijke dingen worden er in 
behandeld, dingep met onze zaligheid 
in het nauwste verband. 

Hij heet: »Eene onderwijzing Davids.'' 
David is de dichter. Hij gaf' zijn 

dichtstuk tot stichting der kerk over. 
't Is niet zonder opzet, dat de Heilige 

Geest den naam van den dichter heeft 
bewaard. ! 

Het kan ons opvallen, dat de namen 
der goddeloozen in de Schrift öf dik
werf verzwegen vyorden, 5f slechts ten 
halve genoemd, maar daarentegen de 
namen der vromen er als in sierlijke 
letters in zijn gegrif'd. B.v. waar Lukas 
16 sprake is van een rijken vrek, en 
van een arm godzalig man, wordt de 
naam des eersten verzwegen, maar die 
des anderen, Lazarus, met eere genoemd. 

De Schrift hééft veler namen ver
eeuwigd. 

Ook dien van David. Wij zullen 
niet veel van hem zeggen. Hij is 
bekend in de gemeente des Heeren. 
Eeuw in, eeuw uit laaft zij zich aan 
zijne liederen als aan een frissclie bron. 
Slechts dit: deze David, die door zijn 
vader Isaï gesteld was, om op het veld 
de schapen te hoeden, is van God ge
roepen, niet slechts om als koning den 
schepter over Israël te voeren, maar ook, 
om als profeet zijn volk te onderwijzen, 
te vermanen, te bestraffen, te troosten; 
en hij is in zijne roeping getrouw ge
weest. Daarvan geven zijne Psalmen, 
geeft ook deze Psalm blijk. 

Deze Psalm dan zij ons kostelijk, en 
worde gewaardeerd verre boven alle 
menschelijke geschriften, want hij is 
van David, den koning-profeet, den 
profeet des Allerhoogsten, die onder 
de leiding des Heiligen Geestes schreef. 

»De profetie',',., zegt Petrus, »is voor
tijds niet voortgebracht door den wil 
eens menschen, maar de heilige men
schen Gods, van den Heiligen Geest 
gedreven zijnde, hebben ze gesproken." 
Èn David zelf' erkent met ootmoed en 
dankbaarheid: »l)e Geest des Heeren 
heeft door mij gesproken, en zijn vrede 
is op mijne tong geweest." 

Wij lezen dan : »Eene onderwijzing 
Davids,'' d. i. naar de beteekenis van 
het Hebreeuwsche woord, een »leer-
Psalm." 

In het algemeen mogen wij van de 
gewijde Hebreeuwsche poëzie zeggen, 
dat zij eenig is. Nu heft zij u op hare 
vleugelen, en voert u ten hemel, ja, 
tot den hemel der hemelen, maar die 
toch nog te klein is, om eene woning 
te kunnen zijn voor den Allerhoogste ; 
dan daalt zij met u, en toont u den 
afgrond der zee, en des aardrijks inge
wanden, waar het vuur voor de bran
dende bergen wordt aangeblazen, of' 
leidt u huiverend rond in het rijk der 
dooden ! . . . . Nu suist zij liefelijk als 
de zuidenwind, en omgeeft u met balsem

geuren, als van de zalf der priester-
wyding, of van den zomerdauw in 
bloeiende valleien ; dan loeit zij als de 
storm, of klatert als het onweder, de 
stem Gods over de wateren, die de 
cederen Libanons ontwortelt, de hin
den van angst doet baren, en het 
aardrijk doet beven. Nu beschrijft zij 
u den opgang der zon, als van een 
gerichtsengel, die de aarde bij de vier 
hoeken aangrijpt, en den nachtelijken 
booswicht en het roofgedierte in hunne 
sluipholen terugdrijft; nu als een brui
degom, die vroolijk uit zjjne slaapkamer 
treedt, of als een held, die moedig 
voortijlt op de bane des roeins; dan 
bedekt de nacht met zijne vele vlerken 
de aarde, de leeuw gaat brullend uit 
op roof, of het gestarnte betrekt zijn 
hemelpost, allen bij name opgeroepen 
en geteld, niet één ontbreekt op de 
stem van den heer der heirscharen! 
Zij voert uwe verbeelding terug tot 
den aanvang des tijds toen, onder de 
reigezangen der morgensterren en dei-
kinderen Gods, de Almachtige de aarde 
op hare steunpilaren vestigde, den 
oceaan als een pas geboren wicht van 
windselen voorzag, de wateren met zijn 
hand mat, en de eilanden daarheen 
strooide als dun stof' op de zee! Toen 
de bergen oprezen, de dalen daalden 
ter plaatse, door God bestemd, toen de 
bronnen ontsprongen en zich in beken 
en rivieren uitstortten, om te dwalen 
door valleien en beemden ! 

Dan snelt zij, van de uiterste grenzen 
van het voorleden, met de stoutste 
vlucht tot in de laatste toekomst, en 
juicht verrukt den dag te gemoet, waarin 
de gansche aarde zal staan onder het 
gebied van des Heeren Gezalfde, die 
met de gerechtigheid is omgord. Dan 
zal de wolf' met het lam verkeeren, en 
de luipaard bij het bokje nederliggen, 
het kalf en de leeuw en de os te zamen, 
een klein jongske zal ze hoeden. Dan 
zal de jongeling spelen bij een adderen-
hol, en het pas gespeende kind zijn 
hand steken in den kuil der basilisken. 
Leed noch schade zal dan ergens op 
Gods schoone aarde worden aangericht. 

Hoort! hoe de Hebreeuwsche harp 
den mensch bezingt, als zijnde een 
weinig minder dan Gods engelen, met 
eere en heerlijkheid gekroond ; en hoe 
zij instemt in de klacht van het diepste 
hartsgevoel, dat wij zijn gevallen, uit 
het licht in de duisternis, uit de vrij
heid in slavernij, uit den staat van 
vrede, in dien van vijandschap met God, 
en nu, als kinderen des stofs, schuldig 
en onrein een leven leiden vol moeite 
en verdriet! 

Hoort haar geklank: »De Heere 
regeert, de aarde verheugt zich !" 
Hoort hare bazuin: »De Heere regeert, 
dat de volken beven !'' O ! geen ziels-
geneugt, die ,zij niet kent; geen ziele-
smart, die zij niet deelt. Al wat ver
heven, schoon, edel, zieltreffend en 
hartverteederend is, stroomt van de 
dichtlier der Hebreeuwsche zangers 
onvergelijkelijk, onnavolgbaar ! 

(Slot volgt.) 
Notten. 

1IK «EMEKNSCH %B» MBEC 
II El LI GEFIT. 

XIV. 
VOEGT ü TOT DE GERINGEN. 

Tracht niet tot de hooge dingen — 
zoo vermaant Paulus, Rom. 12 : 16. 
Er bestaat toch gevaar, dat wij wel 
naar de xliooge dingen" trachten. Ons 
vleesch schuwt de laagte en wil naar 
de hoogte. Het staat naar de voor
aanzitting in de Synagoge en naar het 
gegroet worden op de markten; naai
de gunst der voorname broederen, naai
de eere van het ambt. Misschien 
sluimerde de zucht naar het hooge heel 
den tijd door, dat men onbekeerd in 
de wereld leefde, omdat men in de 
wereld geene kans had om tot eenige 
beteekenis te komen. Maar sinds men 
eene plaats in de gemeente verkreeg, 
opende zich de gelegenheid om wat 
groots te worden. In de gemeente 
toch wordt niet, gelijk in de wereld, 
met stand en rijkdom gerekend; daar 
telt elk ons mede, en is elk voor ons 
genaakbaar, hoe gering wij naar het 
vleesch ook zijn. Dit juist brengt zijne 
verzoeking mede; de gelegenheid om 
te klimmen maakt er licht de genegen
heid toe wakker. Wie in deze ver
zoeking valt, begint zich allengskens 
terug te trekken van de invloedloozen 
in de gemeente, wier vriendschap hem 
geene eere toebrengt; daarentegen tracht 
hij naar den omgang met de hooger 
dan hij staande broeder n, gedachtig 
aan het spreekwoord, dat men geëerd 
wordt met wie men verkeert. Deze 
poogt hij voor zich te winnen; hun 
ziet hij naar de oogen en in hunne 
schaduw is hij te vinden; hen volgt 
hij in zijn spreken en zijn handelen, 
ja soms in zijne manieren slaafschelijk 
na. Zij zijn de ladder, langs welke 
hy opklimt, om boven zijns gelijken 
uit te komen. 

Dit nu wil Christus niet. Integen
deel beveelt Hij ons, door zijnen 
apostel, om ons te voegen tot het ge

ringe. Voegt u tot de nederigen — 
zoo luidt het. Paulus wil zeggen, dat 
wy ons als medgezel voegen moeten 
bij de geringen. 

Zoo deed onze Heere ook. Waar 
toch zag men Christus ? Bij de grooten 
en machtigen zag men Hem slechts 
bij uitzondering, en vond men er Hem 
al, dan zag men Hem nooit om hunne 
gunst vleien. Het waren de geringen, 
tot wie Hij zich aangetrokken gevoelde; 
Hij, de herder, die de negen en negentig 
schapen verliet om het eene te zoeken, 
dat verloren was; Hij, de vriend dei-
tollenaren, die zich zooveel aan hen ge
legen liggen liet, dat de schijn van zelf 
een zondaar te zijn er door op Hem 
kwam. Wat deed Hij trouwens anders 
dan den Vader navolgen ? De Vader 
zelf ziet neder op den geringe, den 
man met liet gebroken hart, en heeft 
de armen uitverkoren, om rijk te zyn 
in het geloof. 

Mogen wij dan geen voorkeur heb
ben ? Voorzeker mogen wij dit, mits 
gelijke voorkeur als God heeft, voor
keur, niet voor wat boven, maar voor 
wat beneden ons is. Laat ons niet 
opwaarts, maar neerwaarts zien; ons 
oog volge eene zelfde richting met 
Gods oog. Wij zullen er door beant
woorden aan onze roeping om met wat 
wij boven anderen hebben, deze te 
dienen, en er hen door op te heffen 
tot onze eigene hoogte. Zoo eischt het 
de wet der liefde. Gelijk de groote 
zon er is voor het kleine aardrijk, zoo 
is in de gemeente de wetenschappe
lijke er voor den minkundige, de rijke 
voor den arme, de sterke voor den 
zwakke, de blijde voor den droevige, 
de groote voor den kleine. 

Wij hebben echter zorg te dragen, 
dat ons arglistig hart ons niet misleidt. 
Denk aan Absalom. Wat boog hij 
zich neder tot wie ver beneden hem 
stonden. Zie hem daar staan aan de 
zijde van den weg der poort, vroeg in 
den morgen, om de lieden van buiten, 
die ten gerichte kwamen, voor te zijn, 
Als iemand naderde om zich voor hem 
te buigen, zoo reikte hij zijne hand 
uit, en greep hem, en kuste hem; 
alzoo stal Absalom het hart der mannen 
van Israël, 2 Satn. 15. Zie, zoo is er 
een geven om te nemen, een buigen 
om te heerschen, een dienen om gediend 
te worden; men kan zich aanstellen 
als den minste, met het bijoogmerk om 
er de meeste door te worden. Onder
zoeken wij ons arglistig hart toch ten 
nauwste om te zien, of het waarlijk 
liefde is, die ons naar de geringen 
henendrijft. Het mocht eens vermomde 
hoovaardij zijn ! Ach ! dan zou op ons 
dalen geene verheffing volgen, maar 
verbreking. De liefde zij ongeveinsd! 

Wilt gij weten, of' iemand waarlijk 
groot is, zoek hem dan in het gezel
schap der geringen, en vindt gy hem 
daar niet, dan is hij, spijt van al wat 
hij heeft, toch eigenlijk klein. Zoo 
een mag by zijn streven om zijnen 
weg met zijne meerderen te kruisen, 
eenige-eer behalen, het zal toch slechts 
tijdelijk zijn. Alle roem, buiten de 
wegen der nederigheid en der liefde 
verkregen, gaat voorbij. Van hem 
echter, die ?ijn hart geeft aan wie be
neden hem staan, zal eens blijken, dat 
hij verstandig gehandeld heeft, met 
zich tot dezulken te voegen. Niet 
alleen omdat men nergens trouwer en 
hartelijker vrienden wint, dan onder
hen, die beneden ons staan, maar ook 
nog om eene andere reden. In de ge-
ringen dezer wereld toch dient men 
de koningen der toekomende wereld, 
zij zullen het ons eens vergelden en 
hun God zal het met hen doen. 

van Andisi,. 

Politieke Beschouwingen. 
De strijd in Zuid- Afrika nam ia de jongste 

dagen een wending,, die een , gevolg was 
van liet terugtrekken der Republikeinsche 
commando's uit het Zuid-Oosten,, eerst van 
de Wetsdorp en daarna ook van Tabanehu 
teil Oosten van Bloemfontein. De drie
dubbele overmacht van Roberts noodzaakte 
hen zachtjes aan terug te trekken, doch niet 
dan nadat een weerstand v.as geboden, die 
van de oude kracht getuigde en hunne 
legertros en bagage met ontzaglijke voor
raden koorn en paarden, koeien en schapen 
uit het Zuid-Oosten bewaarde, zonder eenig 
beteekenend verlies aan manschappen, terwijl 
de Burgers heel wat Engelschen gevangen 
gemaakt en veel buit genomen hadden. 
Doch nu nam ook Roberts handig de ge
legenheid waar, om, zoodra als zijn rech
tervleugel maar eenigszins lucht had ver
kregen en nu ook op zijn uiterste linker
vleugel boven Kimberley versterkingen waren 
aangekomen, om daar de Vaalrivier bij VVar-
renton te forceeren — zelf Noordwaarts langs 
de spoorlijn op te trekken over Brandfort 
naar de Vetrivier. De overmacht rechts, 
ouder den voortvarenden Hamilton, maakte 
hem dit gemakkelijk. Deze toch van Tabanehu 
ook Noordelijk marcheerend, verhinderde de 
Burgers onder de Wet met een ander com
mando zich nog vóór Winburg met elkaar 
te vereenigen en Roberts van terzijde te 
bedreigen bij zijn optrekken naar de Vetrivier. 
De Republikeinen daar opgesteld waren nu te 
zwak om een afdoenden tegenstand te bieden. 

Toch hielden zij zich tegen een vier- zoo 
niet vijf-voudige overmacht bijzonder taai. 
Een ganseben dag betwisten zij, ondaujb 



't geduchte kanonvuur aan de Engelsehen, 
de overtocht over de rivier. Eerst bij het 
vallen van den avond kon op den linker
vleugel van dezen een troep de rivier over
trekken en alzoo de terugtocht der Burgers 
bedreigen. Dezen trokken nu ook des nachts 
terug naar de Zandrivier, waarin deVetrivier 
zich uitstort. De verliezen der Burgers 
waren gering voor zulk een gevecht. l°ch 
moesten zij, bij 't overtrekken der rivier, 
een klein kanon in den steek laten en 
verloren zij daarbij ook enkele gevangenen. 
Als gewoonlijk houdt Roberts zijne verliezen 
zoo goed als geheim. Later zal t als steeds 
weer blijken, dat zij niet onaanzienlijk zijn 
geweest. De spoorbrug over de Vetrivier 
is vernield. Toch zitten de Engelschen nu 
een weinig Noordelijker te Smaldeel, waar 
een zijtak van de spoor naar Winburg loopt, 
dat door de Engelschen onder Hamilton 
zou bezet ziju. 

Roberts staat nog te Smaldeel, en 't zal 
ons benieuwen of hij op Kroonstad of op 
Bethlehem aanrukt. Wij vermoeden, dat 
tusschen de hoogten ten Zuiden van Kroon
stad een groote strijd zal gestreden worden. 
De Boeren zullen nu wel zorgen de grenzen 
van Basutoland zoo spoedig mogelijk te 
verlaten en zoover Noordwaarts te trekken, 
dat Buller uit Natal niet, de Drakensberg-
passeu forceerend hen in den rug kan vallen. 

In militaire kringen te Londen denkt 
men, dat Roberts op Bethlehem zal aanruk
ken, waardoor hij in staat zou zijn dé passen 
van het Drakehsgebergte van achteren te 
nemen, de verbinding met Buller en het 
leger in Natal te herstellen, Harrismith te 
bezetten en daardoor de lijn Harrismith — 
Ladysmith in zijn macht te krijgen. Voor
zeker een schoon plan, maar tusschen 
plannen maken en uitvoeren is een groot 
verschil ! We moeten afwachten, wat van 
deze dingen zij. Voorloopig zal Roberts, 
afgezien van vt rkenningen, nu zeker eenige 
dagen toeven om zijne troepen uit te 
laten rusten en van het noodige te 
doen voorzien. Of de kleine commando's, 
<jie in 't Zuid- Oosten zijn achtergebleven, 

aar  nog iet8 zullen vermogen tegen Roberts 
verbindingslijn, is wel niet onmogelijk, maar 
°c onzeker. Wat ze kunnen is hem nood-

en, daar veel troependeelen te laten tot 
iewaring zijner verbindingen. Meer trekt 

onze aandacht hetgeen in de laatste dagen 
K'mberley aan de Westgrens van 

1 Vrijstaat is gebeurd. De versterkingen 
l?ar  0l |tv '*ngen stelden de Engelschen onder 

ethuen in staat de Burgers van Windserton 
. aan de Noord-Westzijde van de Vaal-

uvier bij Warrentou weg te bombardeereu en 
'•oo onder Hunter den overkant te bereiken 
>'j ^ eertienstrooms. 't Spreekt van zelf dat' 
't vooral is geschied om van daar uit een 

mogelijk ontzet van Mafeking te verkrijgen. 
Doch die weg is nog lang en zeker zal 

t Burgercommando daar hen wel vasthouden. 
Wh is  (ie positie in zooverre moeilijk wijl 
de Burgers zich daar ook ten Oosten moeten 
'lekken tegenover Metliuen bij Koopstad.. 

tijden zijn hoogst ernstig «oor de 
burgers. Verblijdend is intussohen het 
bericht, dat de ammunitiefabriek te Pretoria 
ln® t  ^ostenrijksche, Italiaanscbe en Grieksche 
arbeiders liet werk heeft hervat. Voortaan 
«ordt de fabriek door een politiemacht 

ewaakt. Gelukkig dat dit lage middel om 
Ce Boeren te bestrijden, gefaald heeft. 

V erblijdend is ook de toenemende gisting 
in Amerika. De gemeenteraad van Boston 
heeft niet alleen de deputatie uitgenoodigd, 
maar ook den wensch geuit, dat haar 
komst zegen moge brengen. Velen ver
wachten, dat andere steden Boston's voor
beeld zullen volgen. Washington wil 
°°k mede doen. De democratische con-
ventien te Michigan , Virginia en Nevv-
Dampshite en de populistische te Illinois 
nebben den Boerenvriend Bryan tot candi-
daat gekozen. Te New-liampshire werd 
bovendien het verbond met Engeland ver
worpen en een motie aangenomen, waarin 
het optreden der Regeering, die geen tolk 
Wil zijn van de gevoelens der natie omtrent 
een oorlog in Zuid-Afrika, krachtig wordt 
afgekeurd, Webster Davis ziet ook niet 
°P tegen een i artig woordje. Op een 
Meeting ten gunste van de Boereu heelt 
hij verklaard, „dat Kruger een van de 
grootste mannen is die tegenwoordig leven, 
niaar dat nooit grooter schoelje dan Cecil 
Anodes aan den arm va> 't gerecht ontsnapte." 

1 och zij men voorzichtig en rekene niet 
e veel op Amerika. De partij-politiek houdt 
' aar, alsnog, veel goeds tegen, zelfs onder 
de Hollanders. Wie zich wat al te sterk 
uitlaat ten gunste van tusschenkomst voor 
'/de Boeren" wordt op de vingers getikt. 

Intusschen is de Volksraad te Pretoria 
A aandag bijeen gekomen. Het bericht daar-
va" luidt :  „Onder volle aandacht der leden 
opende Krug er heden den Volksraad. De 
publieke tribunes waren geheel bezet. Men 
had lauwerkransen aangebracht boven de 
zetels van Joubert en Koek. Kruger bracht 
warme hulde aan de nagedachtenis van 
Joubert en roemde de standvastige loyaliteit 
van den Vrijstaat. 

Behalve met Engeland zijn de betrek
kingen met de vreemde Mogendheden goed. 
De sympathie der wereld is geheel aan 
de zijde van den worstelenden Transvaal. 
De Regeering wil alles doen wat in haar 
macht is om den vrede te herstellen. De 
toestand der rijksfinanciën is bevredigend ; 
de mijnen verkeeren in een bloeienden staat." 

Tegenover al deze bewegingen over den 
oorlog, maakten de feesten te Berlijn, ter 
eere van de meerderjarigheids-verklaring van 
den Duitsclien Kroonprins, een schril con
trast. De hoog feestelijke stemming van den 
Keizer en zijne opgeblazen toasten op den 
vrede, te midden zijner bondgenooten en 
vrienden, maakten een onaangenamen indruk. 
^ at beteekenen toch zulke vredesbetuigingen, 
terwijl men Engeland vrij spel laat met zijn 
ongerechtigen oorlog tegen de Republieken? .. 

D e  R u s s i s c h e  b l a d e n  v i n d e n  d a n  o o k  
de keizerrevue met haar schittering en gezwol
len toosten op zijn zachtst genomen over
dreven. De Noicoje Wremja is van oordeel dat, 
al zijn de heerschers eensgezind, daarom de 

volken van den Driebond nog niet nauw 
verbonden zijn. 

Het blad acht den Tweebotid even sterk. 
De schepping van Bismarck heeft Italië 
tamelijk wel geruïneerd en niet kunnen ver
hinderen, dat Italië weer Frankrijks vriend
schap is gaan zoeken. Het Balkanverdrag 
bewijst, dat Oostenrijk 't niet buiten Rusland 
kan stellen. De Peter!,urgskijn JFedomsti 
maakt een zeer behartigingswaardige opmer
king naar aanleiding van het vredesgeleuter 
op de Berlijnsche feesten Waarom, zegt 
het blad, maakt de Driebond, als ze zoo 
smoor verliefd is op den Vrede, dan geen 
einde aan het schandelijke bloedvergieten in 
Zuid-Afrika ?" De Russische courant staat in 
deze beschouwing zeker niet alleen. Edoch !... 

I n  I t a l i ë  m a k e n  d e  b e l e e f d h e d e n  v a n  
Wilhelm II, aan zijn bondgenooten bewezen, 
niet zoo'n indruk als in Oostenrijk. Eenige 
en nog wel toongevende bladen raden de 
Italianen aan zich van de reis des prinsen 
vau Napels niet al te veel voor te stellen. 
Zoo vindt de Giorno, dat Duitschland in 
zijn egoisme al het voordeel vau 't bondge
nootschap met Italië voor zich alleen wil 
hebben, en van eenige transactie op handels
gebied niets weten wil. Met Oostenrijk is 
't al hetzelfde, want het bedreigt den invoer 
van Italiaansche wijnen. Het blad vindt de 
handelwijze van Frankrijk, dat toch geen 
bondgenoot is, in de teere handelsquaestie 
veel waardiger en billijker dan die der 
vrienden te VVeenen en Berlijn. 

In Oostenrijk i3 de Kamer nauw bijeen of 
't gekibbel en 't gevecht der Duitsche en 
Czeehische leden begint weer, niettegen
staande 't volgens 't Ministerie met de finan
ciën zoo treurig staat. 

Doch genoeg voor ditmaal. De dishar-
mouiëu zijn vele. 

NOORDTZIJ. 

DRIE BERICHTEN 
VOOR ÉÉN EN MISSCHIEN OOK ÉÉN. 

II. 

liet tweede bericht (.Algem. Handelsblad 
van 25 April j.1) komt tot ons uit een 
geheel anderen kring en is dus als vanzelve 
van geheel anderen aard. 

Het komt tot ons uit de vetgadering van 
Moderne Theologen, gehouden te Amsterdam 
24 April en geeft veislag van een weten
schappelijke voordracht vau Dr. L. Knappert 
in die vergadering. In die voordracht werd 
het „vraagpunt" behandeld : „welke betee-
,/kenis is er te hechten aan de waardeering 
„en de bewondering, welke het geloof der 
„Boeren gevonden heeft." 

Eén actueel en aantrekkelijk onderwerp 
dus. De i eleerde referent heeft het dan 
ook met groote sympathie en geestdnftigeu 
ernst behandeld. Veel, zeer veel is er door 
hem gezegd, wat ook ons, Gereformeerden, 
weldadig,aandoet, inzonderheid met het oog 
op het verband, waarin het gezegd werd, 
„Het geloof der Boeren" gelijk het zich 
ook nu weer openbaart in hun bangen strijd 
met Engeland, wordt ook door hem gewaar
deerd en bewonderd. Gewaardeerd en be
wonderd in zijn openbaring en vruchten, 
doch blijkbaar niet gekend in zijn oorsprong, 
zijn wezen en. kracht. 

Al aanstonds maakt de spreker het los 
van zijn inhoud en voo werp, of wat hij 
noemt vau nde dogmatiek der Boeren." Nu 
weten we, dat er in moderne kringen altijd 
zeer smadelijk gesproken wordt van „dog
matiek," hoewel er misschien in geen enkelen 
kring zoo sterk gedogmatiseerd wordt als 
in die kringen. Het zijn wel andere dogma's 
dan door de Boeren uaar de Schrift worden 
beleden, maar het zijn dan toch dogma's, al 
worden ze vaak met den bescheiden naam 
van hypothesen aangekondigd. 

En nu wordt ook door ons terstond toege
stemd dat wij „de dogmatiek der Boeren niet 
mogen verwarren met hun geloof." Iemand 
kan dogmatisch zeer ontwikkeld zijn en in het 
bezit zijn van een hoofd vol leerstellingen, 
ook zelfs „rechtzinnige" leerstellingen, en 
toch een ongeloovige van hart zijn. De 
waarheid Gods naar de Schriften kan worden 
beleden en verdedigd zelfs, zonder dat het 
hart er in deelt, dus zonder geloof des 
harten. Het zal ook Dr. Kn. wel niet onbe
kend zijn, hoe „de Boeren" scherp onder
scheiden tusschen „een historisch geloof' en 
„een waar zaligmakend geloof." Toch is 
de omschrijving, die door hem van het ge
loof wordt gegeven, niet die der Boeren 
Hun omschrijving vinden wij iu de zevende 
Zondagsafdeeling van onzen Catechismus. 

„Geloof, naar zijn wezen, zegt Dr K. 
„is niet het voor waar houden van zekere 
„voorstellingen, maar een zich in vertrouwen 
„overgeven aan God en de goddelijke dingen " 

Maar eilieve, wie beweert dat het geloof, 
naar zijn wezen, zou zijn, het voor waar 
houden van „zekere voorstellingen ?" Zeker 
niet de Boeren. Maar wel,belijden zij met 
alle Gereformeerden, dat „een oprecht ge-
„loof is een zeker weten of kennis, waar-
„door ik het al voor waarachtig houde, dat 
„ons God in zijn Woord geopenbaard heeft." 
Dus niet maar „zekere voorstellingen" maar 
alles wat ons God in zijn Woord geopenbaard 
heeft. In dat Woord Gods licht de grond, 
de vastigheid van „het geloof" der Boeren, 
gelijk van alle Gereformeerden. Neem dien 
grond weg, en weg is hun geloof. 

Of zij zich dan tevreden stellen met een 
verstandelijk kennen en toestemmen van wat 
ons God in zijn Woord geopenbaard heeft ? 
Manhen als President Kruger en wijlen 
Generaal Joubert hebben wij in onze kringen 
tijdens hunne vroegere bezoeken aan ons 
land '.vel anders hooren getuigen. 

Neen, niet maar, niet alleen een zekere 
kennis, met voor waarachtig houden van 
alles wat ons God in zijn Woord geopen
baard heeft, maar dan toch ook die kennis en 
die toestemming, zoodat er zonder deze beide 
van geloof zelfs geen sprake kan zijn naar 
de overtuiging der Boeren. Maar met den 
Catechismus belijden ze naar Gods Woord, 
niet alleen is liet geloof dit, „maar 't is 
„ook een zeker vertrouwen, hetwelk de II. 
„Geest door het Evangelie in mijn harte 
/, werkt, dat niet alleen anderen, maar ook 

„mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtig
heid en zaligheid van G°d geschonken zij 
„uit loutere genade, alleen om de verdiensten 
„van Christus wille." 

Dus met Dr. K. belijden wij dat „het 
„geloof ook is een zich in vertrouwen over-
„geven aan God." Maar wij voegen evenals 
de Boeren er bij „op grond vau Gods Woord 
en op dien grond alleeiu" Wil Dr. K. dat nu 
„de dogmatiek der Boeren noemen," het zij 
zoo, maar dan doet hij hun onrecht. De 
Boeren belijden met onzen Catechismus, dat 
zij gelooveu al wat ons in het Evangelie 
beloofd wordt en dus in God zeiven, omdat 
Hij zich in dat Evangelie openbaart en ons 
oproept tot het geloof in Hem. Hoe zullen 
ze gelooven, indien hun niet gepredikt 
wordt P Rom. 10 : 14. Een geloof los van 
de waarheid der openbaring Gods in de 
Schriften kent het Woord van God niet. 
't Zou dan ook een bloot subjectieve 
meening zonder grond, zonder vastigheid 
zijn. Een vast leggen van een doorstormen 
en golven geteisterd schip aan zichzelf, 
door het anker van af de voorsteven met 
zijn lepel vast te leggen aan den achtersteven. 

Naïef is dan ook de verklaring van den 
referent: „En het mag iu deze vergadering 
„wel uitdrukkelijk worden uitgesproken, dat 
„wij dit geloof niet alleen bewonderen, maar 
„het ook tot het onze wijlen maken." 

Die verklaring . doet het hart van den 
spreker eer aan, maar bewijst te meer dat 
het geloof der Boeren, trots zijn theologische 
wetenschap en keinHs vmi zekere voorstel
lingen, hem ten eenemale vreemd is. 

Da Costa zong eenmaal liet jonge vrijheid
lievende Duitschland, dat met Luther dweepte, 
toe : Neen, Luthers: vrijheidszin is de uwe 
niet. Zoo ook zeggen wij: neen, Dr. Knap
pert, het geloof der Boeren, hoe ook door 
u bewonderd, is het uwe niet. Dat geloof 
is gefondeerd iu de waarheid naar het woord 
Gods. Door het van die waarheid los te 
maken, miskent, vernietigt gij dat geloof, 
ook met de beste bedoelingen. Dat geloof 
staat en valt, leeft en sterft met die waarheid. 

Het doet mij dan ook genoegen te mogen 
opmerken, dat er reeds iu de vergadering-
zelve een stem zich verhief tegeu (lie 
scheiding van der Boeren geloof van de 
waarheid door hen beleden. 

Dr. J. v. d. Bergh maakte, bij alle hulde 
aan de voordracht, de opmerking, dat wij 
het geloof der Boeren niet moeten afscheiden 
van wat ook hij weer dogmatiek noemde, 
of „van hunne eigenaardige beschouwing 
„der dingen." Doch daarbij bleef het 
blijkbaar ook. Geldt ook hier niet het 
ontzachelijk woord des lleeren : „Ziet, zij 
hebben (les lleeren woord verworpen, wat 
wijsheid zouden zij dau hebben."? Jer. 8 : 9. 

D, K. WlELENGA. 
K., 8 Mei 1900. 

Voor ouze Jongelingen. 
De Nederlandsche Botid van Jongelings-

vereenigingen op Gereformeerden Grondslag 
zal D. V. Donderdag 24 'Mei (Hemelvaarts
dag) te Groningen, zijnen j&iai'lijksclieu Bonds
dag houden in de grpote zaal van de 
Societeit „rfe Harmonie." j 

I)e morgenvergitdering^ die .10'/s  uur ge
opend wordt, is gewijd aan de betiandeling 
der huishoudelijke zaken .en der ingekomen 
voorstellen, terwijl ook 111 die vergadering-
besproken zullen worden de stellingen, waar
in Prof. Biesterveld z^jn referaat over Kerke
lijk Toezicht op de J. Vv heeft saamgetrok
ken. 

Lu de middagvergadering te 2 uur, zal 
de heer Mr. S. DE VRIES Cz. van AMSTEK-
IJAM een referaat over Staatsvergodivg en 
Prof. LINDEBOOM vau KAMPEN eeu toe
spraak houden. De Bondsdag wordt be
sloten met eeu samenkomst iu een der kerk
gebouwen van de Ger. Kerk te Groningen, 
des avonds 6' /2  uur aanvangende, waarin 
als spreker hoopt op te treden Ds. C. VV. 
J. VAN LUMMEL van DELFT. 

Zuid-Oosthoek tan Friesland. 
M. de li. ! Mogen wij het volgende nog 

in onze Bazuin verantwoorden? Nog ont
vangen een doos met gedragen kleederen en 
boeken, afzender A. K. t§ R. Die geachte 
afzender vroeg ook nog» ol' wij ook nog 
eenige Christelijke bladen konden gebruiken; 
ons antwoord is: zeer goed; alles is welkom, 
wat maar eenigszins dienstbaar kan zijn tot 
stoffelijke en geestelijke verbetering, als het 
maar echte, degelijke lectuur is. 

Van Mej. Trijntje Oegema van de Jonged.-
Ver. te Driesum f 1,20; van Mejuffr. A. E. 
M. te Amsterdam, 2 coupons eu eenige 
postzegels, te zamen bedragende f 5,24 
uit de huisbus van M. 

Voor alles hartelijk dank, en God geve, 
dat al de liefdesbemoeiïngen vau de vrienden 
eu vriendinnen, die hun gebed eu gaven 
wijden aan de redding eu bekeering van de 
menschen in den diej/géüonkën Zuid-Oöst-
hoek van Friesland, door'dén Heiligen Geest 
geheiligd mogen worden, opdat God Drie-
eenig door die bevolking worde gezocht, 
geloofd en gehoorzaamd. O, geliefden, wat 
mogen wij dan een hegrjijke vrucht aan
schouwen op onzen liefdearbeid. Laten wij 
daarin voortvaren. Zoolang de Heere ons 
een plaats geeft op aarde en in zijn kerk, 
zoolang moeten wij werken aan de eer en 
verheerlijking van ons verheerlijkt Hoofd, 
en Hem behjden, verkondigen en aanprijzen 
als den liefdevollen Zaligmaker van 't ver
lorene. Laten wij het steeds toonen, geen 
Christenen in naam alleen maar in de daad 
en waarheid te zijn, en alzoo door ons leven 
en arbeid onze belijdenis bevestigen eu 
versieren. 

Uw aller Vriend, 
J. W touda, 

Correspondent tan Jachin. 
Oranjewoud, Heerenveen, 

7 Mei 1900. 

Buileiïlandsclie Kerken. 
Het antisemitisme. Sedert de verhuizing 

van Joden uit Rusland opgehouden heeft, 
verkeeren velen in den waan, dat de anti-
semietische beweging in kracht vermindert. 

1 Dit is het geval niet; met name in Rusland 
en Frankrijk is de afkeer van de Joden of 
liever van het Jodendom nog even sterk. 
In Frankrijk kwam dit duidelijk aan het 
licht, toen daar de Dreyfus-kwestie aan de 
orde was. Ook in Rusland is de gezindheid 
jegens de Joden niet gunstiger, al hoort 
men niet zooveel meer van uitwendige 
onderdrukking. Iu Duitschland verheffen zich 
eveneens gedurig stemmen tegen de Joden. 

Deze antisemieten vindt men niet alleen, 
hoewel hoofdzakelijk, onder de ongeloovi-
gen, wier afkeer tegen al wat Joodsch is 
nauw samenhangt met hun verzet tegen 
Gods Woord. Zij bestrijden de Joden hoofd-' 
zakelijk om politieke redenen. 

Ouder de geloovigen vindt men eveneens 
antisemieten, die op gronden aan de H. 
Schrift ontleend meenen den strijd tegen de 
Joden te moeten voeren. Op welke gronden 
zij dit doen, heeft onlangs Dr. Matschoss in 
de uNeue Kirchenzeitung" in een artikel 
over „het antisemitisme iu het licht van 
Gods Woord" uiteengezet. Hij betoogt, 
dat de Christenen aan de Joden niet 
dezelfde burgerlijke en maatschappelijke 
rechten mogen scheuken ; de volken, die 
dit doen, handelen tegen Gods wil. 

Dr. Matschoss redeneert aldus: Het was 
de bedoeling des Heereu met het volk 
Israël niet, dat het in de geschiedenis een 
politieke rol zou spelen. De Joden hadden 
daarvoor geen roeping en geen gaven. Zij 
hadden eene hoogere bestemming n. 1. om 
de openbaring Gods te ontvangen en dragers 
te zijn van het heil, dat God in Christus 
der wereld bereiden zou. Daarom moest 
de Christus uit hen voortkomen. Als de 
eersteling der volken hadden zij den Messias 
moeten aannemen. Israël verstond echter 
zijne roeping niet ; het heeft den Messias 
verworpen eu als straf voor die zoude is 
het over de aarde onder de volken verstrooid. 
In de Middeleeuwen werden de Joden 
beschouwd eu behandeld als vreemdelingen, 
gelijk zij ook werkelijk zijn; hun werden 
toen geen burgerrechten geschonken , zij 
hadden alleen de vrijheid onder de volken te 
leveu; die vrijheid werd hun als een gunst 
verleend. Vau gelijkstelling met de volken, 
waaronder zij verkeerden, was geen sprake. 

In latereu tijd, vooral door de doorwerking 
van de beginselen der Fransche revolutie en 
door het toegeven aau eene misplaatste 
meuschlievendheid hebbeu de Christenvolken 
de Joden met zich gelijkgesteld. Hierdoor 
wordt de straf Gods over Israël opgeheven 
en in strijd met Gods wil gehandeld. Gods 
ougeuoegen daarover kan niet uitblijven. 
Men moet zich nu niet beklagen, dat de 
Joden aanmatigend optreden en in vele 
dingen zich gelden laten. Omdat de Joden 
onder den vloek liggen, kan het niet anders 
of het volk, dat hun de burgerrechten geeft, 
zal daarvan do nadeelige gevolgen onder
vinden, want dat opheffen van de vreemde-
li ïgschap der Joden gaat tegen de ordinan
tiën Gods in. 

Israëls zwerven onder de volken is een 
straf op de zonde der verwerping van 
Christus, maar de verklaring van die straf, 
zooals Dr. Matschoss die geeft, moet betwij
feld worden. I)e gelijkstelling der Joden, 
zoodal zij de volle burgerrechten bezitten, 
zal hun eigenaardige afzondering niet ophef
fen. Men moge het met leedwezen zien, 
dat de Joden iu vele zaken eeu machtigen 
invloed hebben, in de pers veelai den loon 
aangeven en de geldmarkt bijna beheerschen, 
maar hoe gaarne men dit ook anders zou 
wenscheu, dit mag ons niet verleiden, om 
hen daarom in hun burgerlijke vrijheid te 
bekorten. Die invloed der Joden is een 
gevolg van den afval der Christenvolken. 
Hadden deze aan Gods W oord vastgehouden, 
dan zouden de Joden in de wetenschap eu 
de journalistiek niet dien invloed verkregen 
hebben, dien zij thans bezitten. De ver-
werpeis van den Christus der Schriften, al 
dragen zij den Christennaam, staan zoo ver 
niet van de Joden af. Beiden leven feitelijk 
uit één beginsel, (ievolg daarvan is, dat 
de Joden hen overvleugelen, omdat zij het 
in menig opzicht in tact en aanleg winnen. 

liet ritualisme in Engeland. De bisschop 
van Londen heeft gemeend zijne onder-
hoorige geestelijken, van wie het grootste 
deel niet de ritualistische beweging meegaat, 
voor die afwijking naar Rome te moeten 
waarschuwen. Hij heeft daartoe aan hen een 
schrijven gericht, waarin hij twee belangrijke 
zaken, de biecht en het avondmaal ter 

.sprake brengt. Hij toont iu zijn herderlijken 
brief aan, dat de Roomsche praktijk het 
beginsel van vrijheid eu verantwoorde
lijkheid aantast. 

Eeu der redenen, waarom de Hervormers 
de mis afschaften en 1  ot de eenvoudige 
avondmaalsviering terugkeerden, noemt de 
bisschop de handhaving van de persoonlijke 
vrijheid en verantwoordelijkheid. De plech
tigheden, die thans in de kerk gebruikt 
worden, moeten in overstemming zijn met 
het groote beginsel, dat iu de Reformatie 
heerschte, en dat tot de afschaffing eu veran
dering van de Roomsche plechtigheden 
geleid heeft. 

Van de biecht zegt hij : „de geestelijken 
mogen haar niet invoeren, veel minder nog 
de menschen er toe dwingen." Hij keurt 
het goed, dat iemand met zijn leeraar 
spreekt over zijne zonden, maar zoo iets tot 
eene kerkelijke wet te verheffen en tot voor
waarde voor de toelating tot het avondmaal 
te stellen, acht hij uiterst gevaarlijk. Dit 
legt de persoonlijke vrijheid aan banden. 
Verder wijst hij op de geschiedenis, om aau 
te tooneu tot welke praktijken de Roomsche 
biechtstoel verleid en geleid heeft. 

Overigens schijnt de bisschop nog niet 
veel vrees te hebben, dat de Engelsehe 
staatskerk door het ritualisme naar Rome 
g e v o e r d  z a l  w o r d e n ,  w a n t  l i i j  z e g t ,  d a t  l e t  
Engelsehe volk zich niet aan de priester
heerschappij zal onderwerpen. In hoever 
deze verwachting waarheid bevat, moet de 
tijd leeren. Dit is zeker, dat velen in die 
kerk vau den overgang naar Rome niet 
verre meer zijn. 

SCHOLTËN. 

In Augustus vergaderde te Liverpool de 
vereeniging van Engelsehe journalisten. Vol
gens gewoonte werden op Zondag 27 Augustus 
in onderscheidene kerken der stad daarvoor 
speciale preeken gehouden. Voor de Angli
canen door den bisschop van Chester, voor 
de Katholieken door Monseigneur Nugent 
en voor de Nonconformisten door Dr. John 
Wratson, bekend onder het pseudoniem Jan 
Maclaren. Deze had ongeveer 150 journa
listen onder zijn gehoor, en had tot tekst 
genomen: „De stem des roependen in de 
woestijn: Bereidt den weg des Heeren, 
maakt zijne paden recht!" Over het netelige 
onderscheid tusschen den kansel en de pers 
wil'e hij nu niet spreken, want de predikant 
moet de bearbeiding der ziel en de persman 
de opvoeding der geheele maatschappij in 
het oog houden. Een der diensten van de 
dagbladpers echter is, — daar zij eiken dag 
tot een menigte hoorders in het land, ja 
over de wereld kan spreken, terwijl de 
prediker dit slechts voor zijn beperkte 
gemeente des Zondags kan doen, — om 
lage ideeën en zeden te bestrijden. Zij moet 
vooral dat grove, drukte-makende patriot
tisme bestrijden ; 't welk meent, dat de 
voorspoed van een volk in zijn groote bezit
tingen, in handelsinkomsten, in een machtig 
leger en een groote vloot is gelegen. Zij 
moet kiezen tusschen het grove materia
lisme, dat groote kapitalen, militairen roem, 
sport-succes en niet-ophoudende vermaken 
verheerlijkt — en -— het nationale ideaal, 
dat niet rust, voor elk burger een goede 
opvoeding ontvangt, zicli een mensehwaardig 
bestaan door arbeiden kan verzekeren en 
de middelen aanwendt om een kind Gods 
te worden. — De Engelsehe pers heeft in 
de laatste maanden, helaas, he", omgekeerde 
hiervan betracht. 

Bij den Franschen volksbond voor Zon
dagsrust zijn op de uitgeschreven prijsvraag, 
over de voordeelen van Zondagsrust op aller
lei gebied, meer dan honderd handschriften 
ingekomen. Niet alleen uit Frankrijk, maar 
ook uit België, Zwitserland, Italië en zelfs 
uit Syrië. Vooits vindt deze bond steeds 
meer belangstelling en nemen de leden in 
aantal toe, waaronder er zelfs van hoogen 
adel zijn. 

Te Genève had verloopen winter, 25 
Januari, de eerste vergadering plaats der 
vereeniging van Zwitsersche vrouwen tegen 
den alkohol. Vier dames spraken over den 
drankstrijd. Het aantal leden is reeds 1700. 

Men verhaalt, dat iemand, die Rothschild 
wilde vleien, eens tot hem zeide, dat hij de 
koning der Joden was. Maar Rothschild 
antwoordde hem : Neen, dat ben ik niet. 
Ik ben liever, wat ik werkelijk ben : de 
Jood der Koningen. 

In een ritualistisch Engelsch handboek 
wordt aangaande den reismantel en de per
kamenten van Paulus, in II Tim. 4 : 13 ver
noemd, gezegd: dat hiermede de kazuifel 
van deu apostel bedoeld wordt, waarin hij 
het avondmaal bediende, en de perkamenten
liturgie daarbij gebruikt. — Niet ten on
rechte wordt uit zulk eeno verklaring ge
concludeerd, dat Paulus dan maar zeer slor
dig omging met zulke heilige, bij het sacra
ment onmisbare stukken. 

Ook Thomas Spurgeon sprak onlangs tegen 
de verblindheid van achtingswaardige Engel
schen iuzake de onrechtvaardigheid van den 
oorlog, door Engeland thans in Z. Afrika 
gevoerd. 

In Engeland heeft men honden-kerkhoven, 
als een artikel van weelde ter honden-ver
eering door rijke liefhebbers aangelegd, 
prachtiger dau menige menschen-begraaf-
'plaats. Te Parijs is thans een vereeniging 
opgericht door Mme Marguerite Durand, 
redactrice van de Fronde, en den heer G. 
Harmois, redacteur van de Advocaat, om 
een begraafplaats in te richten voor honden 
eu andere huisdieren. Volgens het reglement 
is het doel hiervan echter om de openbare 
gezondheid van Parijs ermede te bevorderen. 
Men zal trachten te beletten, dat die beesten 
niet in 't water weggeworpen worden, en op 
opene pleinen, of' velden, onvoldoende in 
den grond gestopt. Jaarlijks toch worden 
duizenden dieren in de Seine geworpen, 
welke krengeii het water verpesten ; en in 
de riolen van Parijs, of andere ondergrond-
sche kanalen, welke door deze azen nog 
meer vergiftigd worden, l'evens zal men 
middelen in het werk stellen, om de menschen 
van een dood dier zoo gemakkelijk en goed
koop mogelijk te ontlasten, — of het in een 
apart hoekje gronds te begraven. Deze 
begraafplaats zal aangelegd worden op het 
eiland der „Kavageurs", met een lijkoven, 
indien de eigenaars ze willen verbranden, 
en een muzeum om ze op te zetten. Daar 
de maatschappij reeds 350000 francs voor 
de zaak bijeen heeft, verwacht men, dat deze 
dieren-begraving c. a. alras in werking zal 
treden. 

De droevige gevolgen van den oorlog in 
Zuid-Afrika doen zich, gelijk te verwachten 
was, ook op velerlei gebied der Zending 
gevoelen. De Moravische Zending, welke 
evenwel veel tekort heeft, lijdt er o.a. zeer 
door. Velen van de inlandsche gemeente
leden zijn daardoor ook van hunne brood
winningen beroofd. 

Het comité voor godsdienstige traktaten 
heeft een veertigtal handschriften ontvangen 
op haar prijsvraag voor traktaten om die 
gedurende de Parijsche Tentoonstelling te 
verspreiden. De bekroonde hebben tot titels 
eu deviezen : Op de Tentoonstelling : Wie 
zal ons heil doen zien ? — In den trein 
naar de Tentoonstelling : Zoekt en gij zult 
vinden. — Leve Frankrijk ! God is even 
noodzakelijk voor het Fransche volk als de 
vrijheid. — Het allerschoonste der Tentoon
stelling : Wat zijt gij uitgegaan te zien ? 

f. 

X 



I n g e z o n d e n .  
ONS KERKGEZANG. 

De gemeentelijke samenkomsten, op den 
dag des Heeren, zijn voor de geloovigen de 
aangenaamste ureu in hun leven. 

De zesdaagsche arbeid, dikwerf vol zorg 
en moeite is dan voorbij, en vóórdat een 
nieuwe, week van moeite weer begmt, dient 
er kracht verzameld. 

Het grootste gedeelte der gemeente brengt 
de week in aardsehe roeping door, uitsluitend 
in stoffelijke dingen, en dan meest in ge
zelschap van hen, die het geestelijke leven 
missen, slechts aardsehe dingen bedenken. 

Voor die onbevoorreclite leden zijn de 
samenkomsten der gemeente van groote 
beteekenis. 

De geloovige ziel kan dan hunkeren naar 
de vertroosting, die in de bediening des 
Woords wordt aangeboden. 

Want daar is de ruste, die zoo menig 
afgetobde pelgrimreiziger verlangt, als een 
voorbode der hemelsche rust. 

Het lied, dat opstijgt in dat nederig ,,huis 
des Heeren", dat verheffende lied des lofs 
en des danks, aan den God en Vader van 
onzen Heere Jezus Christus — kan hij mede 
aanheffen, en gevoelt daardoor zich een met 
al de broeders. Ja het Psalmgezang van 
de gemeente, begeleid door schoone orgel
tonen, brengt de vermoeide ziel in verrukking. 

Menigeen verkreeg reeds een goede stem
ming bij het éérste Psalmvers, dat werd aan
geheven. 

De Psalmen vertolken zoo natuurlijk, wat 
er omgaat in het hart van hem, wien 't hier 
dikwerf zoo bange is. 

Daardoor is het misschien te verklaren, 
dat in onze Gereformeerde kerken de Psalmen 
alléén voldoende schijnen. Zelfs op onze 
Chr. feestdagen stelt men zich tevreden met 
het heil te bezingen, dat God aan Israël 
deed. „Bind d'offerdieren dan met touwen" 
wordt zoo gemoedelijk gezongen, alsof het 
heden, anno 1900, nog plaats had. 

De gemeentelijke samenkomsten schijnen 
voor de eenvoudige en ernstige geloovigen 
voldoende ingericht, als er 't brood des 
levens wordt aangeboden voor de hongerige 
zielen, en de gemeenschapsband der leden 
onderling wordt gevonden. 

Zij vinden in een Psalm, al is die Oud-
Testamentisch, voldoening, en dan eene der 
//bekende" 't liefst. 

Doch er zijn ook geloovigen die, meer 
ontwikkeld zijnde, zoo gaarne in hun 
lied duidelijk bezingen, wat zij gelooven 
en belijden. Onder de jongere- leden 
der gemeente, en zij die dagelijks geestes
arbeid verrichten, zullen er ongetwijfeld 
velen zijn, die 't bestendigen van dezen 
toestand meer berustend aanzien. Het kerk
gezang geen hoofdzaak achtende, stelt men 
zich tevreden met het vele goede, waaronder 
vooral een bezielende preek hoofdzaak is. De 
tijd moet er eerst voor komen. Er is zooveel 
te doen in onze kerken. Met geringe mid
delen moeten er dikwerf groote zaken tot 
stand worden gebracht. Daarom wat wachten ! 
— totdat ook dit gebrek wordt opgeheven. 
Als de kerken het verlangen, om naast de 
Psalmen een bundel JWewro-Testamentische 
feestzangen te hebben; dan maar gebeden 
en gewerkt. De mannen die daartoe noodig 
zijn, zullen er dan komen, als 't God behaagt, 
dat de Gereform. kerken deze nieuwe Psal
men verkrijgen. De bestaande berijming is 
nu reeds ruim 120 jaar in gebruik; wij 
kunnen het er nog meê doen, totdat de 
nieuwe naast de oude er zijn. 

Mocht het zoo ver eens komen, dat er op 
onze Chr. feestdagen kon gezongen worden 
in Bijbeltaal, wat de gemeente dan gedenkt. 

De tekst voor het samenstellen is aanwezig 
in onze Evangeliën en de Brieven der Apos
telen, die maar behoeven gerangschikt te 
worden, en in dichtmaat. gebracht, en wij 
hebben wat er noodig is. B. v. Romeinen V 
begint met eene ontboezeming des geloofs, 
dat een loflied is aan God, voor de groote 
gave der verlossing. Wij dan gerechtvaar
digd zijnde uit het geloof hebben vrede ! 
Vrede bij God, door onzen Heere Jezus 
Christus ! Door welken wij ook de toeleiding 
hebben, door het geloof tot deze genade. 
In welke wij staan en roemen in de hope 
der heerlijkheid Gods! Deze twee verzen 
zijn werkelijk zoo maar over te nemen ; 
(pp rijm te maken ten koste van den inhoud 
is ?«W gewenscht.) 

Ook andere gedeelten, te veel om hier 
aan te stippen, zijn als geknipt voor onze 
nieuwe Psalmen. De feestzangen zijn te 
nemen uit de Evangeliën en ook uit de 
Brieven. Welk een rijkdom van, stof en 
wat kostelijke inhoud. Of is dit te zware 
kost voor de gemeente ? Moet ieder vers 
nog omgezet worden op uitlegkundige wijze P 
De naar Gods Woord hongerige ziel verlangt 
het zeker niet. Is niet de beste Psalm deze, 
waarbij de oorspronkelijke tekst zoo getrouw 
mogelijk weergegeven is ? 

Doch dit overgelaten aan onze hoogge
leerde heeren Professoren, die ongetwijfeld 
bij het maken der nieuwe Psalmen een 
woordje meê hebben te zeggen. Een com
ponist zal er dan ook wel gevonden worden, 
om daarbij passende muziek te leveren. Dat 
er biddende naar uitgezien worde, opdat het 
kerkgezang der Geref. kerken beantwoorde 
aan den eisch der nieuwe bedeeling. 

Wellicht zijn er, die dergelijke verlangens 
rangschikken onder het maar al te veel toegeven 
aan den eisch des tijds. Doch dit mag niet 
zoo voorgesteld worden. De oude Psalmen 
kunnen blijven, en zullen (zoo noodig herzien) 
altijd gezongen worden. Uit het gebruik 
dat van de honderdvijftig Psalmen gemaakt 
wordt, ook in onze kerken, blijkt wel, dat 
te weinig aandacht aan het lied der gemeente 
geschonken wordt. De meest gebruikte „de 
bekende" zijn hoogstens twee vijfde van het 
geheel, ongeveer zestig. En dan zijn daar
van vele verzen, die nimmer gezongen zullen 
worden. Buiten genoemde zestig Psalmen, 
blijven er dus negentig, die bijna nooit dienst 
doen. 

H. te F. 

GOES, 7 Mei 1900. 
DEN WELEERW. HOOGGELEERDEN 

HEER I)R. BAVJNCK TE KAMPEN. 

Hooggeleerde Heer ! 
Als lezer van het kerkelijke blad nde 

Bazuin" kom ik met bescheidenheid tot 
UEerw. met een vraag, die mij reeds eenigen 
tijd bezighoudt en die bij vernieuwing oprees 
bij het lezen der , tVolksnooden" in het 1.1. 
nummer, getiteld : „Is het geoorloofd den 
dag des Heeren te bekorten ?" geschreven 
door Prof. Lindeboom. Het heeft altijd 
mijn aandacht getrokken, dat ook in deze 
beschrijving, zooals het veelal gaat, de dag 
des Heeren gelijkgesteld wordt met den 
Sabbat der schepping en des Ouden Ver-
bonds bij de wetgeving. 

In eenvoudigheid zou ik willen vragen : 
is hier de dag de3 Heeren hetzelfde met 
den Sabbat, zooals God dien instelde bij 
de schepping en aan Israël in de wet over
droeg : de geboden des Heeren te onder
houden tot een eeuwige inzetting ? 

Flinke, degelijke bewijzen zijn in het 
Woord van God niet te vinden in Oud 
noch Nieuw Testament, die ons recht geven 
in plaats van den zevenden, nu den eersten 
dag te houden en zijn we daarom niet den 
eersten dag verschuldigd, wat God van den 
zevenden van ons eischt P 

Zwingli de Hervormer heeft gezegd : dat 
na de openbare godsdienstoefening en eere-
dienst de arbeid op den eersten dag niet 
is verboden. Wijl deze eerste dag een in
stelling van menschen is. 

Wat heeft later Prof. v. Oosterzee van 
den Zondag geschreven ? Hëidelb. Catech. 
in 52 leerreden II deel p. 15. 

Dr. Cohen Stuart spreekt zich uit in het 
Zondagsblad voor jong en oud. „Iets over 
de Christel. Zondagsviering: De Zondags
wijding is geen gebod van God, geen voor
schrift van den. Heer ; geen apostolische 
verordening." 

Ds. Schuuring zegt: Men zou zich be
driegen, wanneer men meende, dat de in
stelling van den Zondag als wekelijkscheu 
vierdag der Christenen uit de dagen der 
Apostelen afkomstig was; hun geheiligde 
rustdag bleef de zevende dag. Ook Dr. A. 
Kuyper spreekt zich ergens uit, niet die 
autoriteit toe te kennen aan den eerster: 
dag, die voor den zevenden verplichtend 
was. 

Hoe kan Prof. Lindeboom nu toch waar
lijk de bakkers-patroons het euvel duiden, 
wijl het hun vak meebrengt, dat zij den 
dag des Heeren bekorten, denkende de eer 
van God te na te komen. Op welke gronden 
kan hier voortgebouwd worden? Zeer gaarne 
had ik als leek, de gedachte van u Hoog
geleerde Heer in een artikel in de Bazuin, 
ten einde velen met mij de besliste grouden 
hooren, dat wij als Christenen des Nieuwen 
Verbonds even hoog den eersten, dat is den 
Zondag, verplicht zijn te houden gelijk den 
zevenden dag, voorkomende in de wetgeving 
en bij de schepping. Het*is mij werkelijk 
te doen in dezen voorgelicht te worden, ten 
einde Sabattisten te kunnen antwoorden, 
waarmee ik nog wel eens slaags ben. 

Toen UEerw. in Goes een lezing hield 
in het kerkgebeuw der Geref. gemeente 
spraakt ge ook van de Sabbatsviering, en 
toen was ik reeds van plan mijn eenvoudige 
vraag bloot te leggen. 

Onder afwachting, UEerw.'s Heeren zegen 
toebiddende, verblijf ik 

Uw diemtw. dienaar, 
J. TEN BOSCH. 

DEN HOOGGEL. HEER PROF. LINDEBOOM 
TE KAMPEN. 

In de Bazuin van 4 Mei j.1. doet UEw. eenige 
vragen en geeft eenige opmerkingen ten 
beste, omtrent bakkersaangelegenhedeu. 

O. m. dit: „zoo werd u gezegd, zijn er 
bakkers, die des Zondagsavonds 11 uur, ja 
om 10 uur hun werkvolk aan de werkbank 
zetten en dat nog wel leden van de Geref. 
kerk, ja zelfs kerkeraadsleden. (Waartoe 
dient toch de onderscheiding, „leden" en 
„kerkeraadsleden" ?) U zegt: dat is een 
bekorten van den „dag des Heeren"? Mag 
ik u een paar vragen doen ? 

1°. Waaraan ontleent u, en ook de bakker
patroon de bevoegdheid, om den bakkers
gezel des Zondagsavonds ten 12 ure aan 
het werk te zetten ? Dat is ook bekorten 
van den dag des Heeren. De bakker moet 
toch slapen, vóór hij aan het werk gaat en 
zich in zijn werkpak kleeden om naar de 
fabriek of werkplaats te gaan. 

In de stad uwer inwoning 1>. v., waar 
Chr. patroons zijn, die 16 en soms meer 
uren arbeid in een etmaal van den gezel 
vorderen, mag toch de gezel wel om 6 uur 
op Zondagavond zich te bed begeven. 

2°. Waartoe is ons de nacht door God 
gegeveu ? Ps. 104 : 23. 

Zeker toch om te rusten en niet om te 
werken ; althans niet om werkzaamheden te 
verrichten , welke evengoed des daags 
kunnen geschieden. Naar mijn bescheiden 
meening is het grooter kwaad, van den 
arbeider 16 en meer uren arbeids in een 
etmaal te vorderen, dan het aanvangen met 
den arbeid om 10 of 11 uur des Zondags
avonds; tegen zulken overmatigen arbeidstijd 
moet met kracht worden opgetreden. 

Met verschu'digde hoogachting, 
BAKKER X. 

ADVEKTENTIEN. 
G e t r o u w d :  

I I .  W .  L A M A N ,  
beroemen pred. te Kiuinivgen 

KN 
S. J. VALLENTGOEP, 

die, iinde namens wederzijdsehe Fa-
miliën , hartelijk daiikt-u vo r de 
pele bewijzen van belangstelling bij hun 
huwelijk ondervonden. 

LKIDKN, 3 Mei 1900. 

Heden overleed in den ge-
zegenden ouderdom van 94 
jaren en drie maanden onze 
geliefde Moeder, Behuwd- en 
Grootmoeder 

LOUKE D. BOS, 
WED. G. S. VN DER LAAN 

Zij ging heen zich ten volle 
bewust, dat hare zaligheid vast, 
lag in Christus 

UU aller i aam, 
DJAKE v. D. LAAN 

WED. S. RIEMEKSMA. 
BURITM, 

19 April 1900 

Heden overleed, na een lang
durig doch zeer geduldig lijden, 
onze onvergetelijke Oom 

JAN KOOIJ ,  
in den ouderdom van ruim 88 
jaar. 

Uit aller vaam, 
J E. VAN BREUGEL 

DUSSEN, 
3 Mei 1900 

Heden overleed t* 1 lussen, 
na een langdurig doch zeer 
geduldig lijden, mijn onve ge-
telijke Oom 

J A N  K O O I J ,  
in den ouderdom van ruim 88 
jaar 

J. E. DE KONING KOOIJ. 
BAAKN, 

3 Mei 1900. 
A Igem een e kenn isgevin g • 

1 lieden nam de Heere, na zeer kortstondige k>ankte, tot 
Zich onze geliefde Moeder 

Anna Lijdia Zaiin, 
WED. JAN VAN BEEST VAN ANDEL, 
in den ouderdom van ruim 75 
jaren. 

Ons oveituigd houdende van 
uwe deelneming. 

Hare b.-di oef de, Kinderen, 
E. C. M VAN MINNEN — 

VAN BEEST VAN ANDUL. 
A. H. VAN MINNEN. 

'S-GRAVENZANDB, 
8 Mei 1900. 

Voor de vele blijken en bewijzen 
van belangstelling en vriendschap, op 
ons vijf-en-twintig-jarig Huwe
lijksfeest ondervonden, betuigen on-
dergeteckendeu langs dezen weg hunnen 
hiirtelijken MPJMMK-. 

E. J. F1ECHTEL?, 
Echlgeno 4e en Kinderen. 

IIATTKM, 
Mei 1900. 

I)S J. BAVJNCK en ECHTGENOOT*; 
betuigen hun hartelijken dank voor 
de belangstelling, ondervonden bij ge
legenheid van de herdenking hunner 
SO-jarige Jtclitvereeniging. 

KAMPEN, 
10 Mei 1900. 

Vereen. «Tol Chr. Liefdadig-
iieid" te Wagenborgen. 

Het Bestuur vau bovengenoemde 
Vereen, vraagt 
2 v e r p l e e g s t e r s  

van beslist Chr. beginselen, om in de 
Idioten verpleging werkzaam te zijn en 
spoedig in functie te treden. 

Inlichtingen worden verstrekt en sol-
licitatiën ingewacht door 

W. K. H. MAGENDANS, Dir. 
WAGENBORGEN. 
8 Mei 1900. 

Tegen 1 Augustus wordt te 
ARNHEM in een deftig Chr stelijk gezin 
verlanad eene bekwame dege
lijke 

KEUKENMEID, 
niet beneden de 25 jaren, P. G., van 
goede getuigen voorzien. Br fr. onder 
JU/O. 146 bij de Boekh. U. B. BHEIJE1I 
& ZOON, ARNHEM. 

llij lieden van de Ger. ge
meente 

wordt plaatsing gezocht 
voor een ItlKISJIE van 23 Ju ar, 
dat van baar gehoor-orgauen wat missen 
moet, en wairvoor jaarlijks een kleine 
toelage voor haar opnemirg zal worden 
afgestaan. 

Brieven te adresseertn aan den uit
gever vau de Bazuin te KAMPEN. 

GEREF. GYMNASIUM TE KAMPEN. 
Het Toelatinqs-eocamen voor de verschillende Klassen van het 

f»'KitMïtF<H*ff ff te Kampen zal IX V. 
gehouden worden op een nader te bepalen dag in de eerste week van Juli. 

Men melde zich hiertoe aan, met opgave der Klasse voor welke men examen 
wenscht te doen, vóór den len Juli bij den Waarn. Rector. 

De Wn. Rector, 
Js. KAPTEIJN. 

TE KOOP 
voor hijlliken prijs een xeer 
groote 

ANKUIKAAPi; Clll, klCllll, 
zeer geschikt voor groote zaai < f kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„Helios" aan den Uitgever van de 
bazuin te KAMPEN. 

§TEENIVIJKEK 

BEDDtóFABRlkK, 
Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren, 

opgericht 1899, levert franco: No 1. 
Het nieuwe Keelauiefoed, be
slaande uit 2 persoons veerenbed, inh. 
50 pd. veeren, 30 pd in 'tbed, 1 peluw 
8 pd. en 4 kussens elk 3 pd , van on 
doordringbare linnentijk, 1 wollen- of 
fantas edeken, 1 gewatteerde en een 
moltondeken, overtrek voor bed en 
peluw, voor f 3>ï,—. 

No. 2. Ken extra 2-persoons 
Ited, inhoudende 42 pd. veeren, 26 
pd. in 'tbed, 1 peluw 6 pd , 4 kussens, 
elk 2VS pd., van ondoordringbare lin-
nentijk, 1 wollen of lanta-iedeken, l 
gewatteerde en 1 moltondeken, overtrek 
voor bed en peluw ; ook alles te zamen 
voor f 35,—. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

VISKEU a 35, 40, 45, 50, öO, 
70, 80, 100 en 120 cent het pond. 

Prima zuivere Kapok. Wie 
nu een Mapolibed verlangt, ontvangt 
bed, peluw en 2 kussens, storetijk en 
1 wollen- of fantasiedeken, 1 gewat
teerde en 1 moltondeken en overtrek 
voor bed en peluw, voor i 25, —. 

Ieder Bed wordt iu een kist verpakt. 
Er is nog nooit eenige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL llz., 
Z/z. Markt, Sleenwijk. 

P.S. Veeren tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij ziclit en mon
sters Gratis. 
ATTESTATIES 

voor mannelijke en voor vrouwelijke 
leden, a 1 Cent. 

ATTESTATIES 
voor doopleden, a 1 Cent. 

BEROEPSBRIEF. 
voor de Gereformeerde kerken, aan een 
Predikant ot Candidaat t. d. 11. Dienst, 

a 5 Cent. 
L A S T B K I K V K r N  

voor Afgevaardigden naar Provinciale 
en Classicale vergaderingen, 

a 3 Cent. 

OPROEPINGSBRIEVEN 
voor de Classicale vergaderingen, 

a 3 Cent. 
Verkrijgbaar bij (J. Pil. ZALSMAN te 
Kamoen. die ze alom franco verzendt 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DK 
Uit ge versmaat schappij 

>.<!»&<: VliCHT" 
Kreukelen. Direct. P. JlllKAt'll. 

( I '  I  1 1 [  I I  i  e  v a n  h  e  t  G e r e f .  
T r a k l u u i g e n o o t s e h a p  

J F I L I P P U  S " )  

Keveelt zieli beleefd 
aan voor «I <• levering 
vau alle voorkomende 
•Iruk werken. 
Fraai weik. Vlugge bediening. 

Concurreerende prijzen. 

Hij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Heusdin verschijnt elke maand: 
W s i t  z o g t  ( I e  S e h r i i t ?  
Maandblad tot bevordering van liet rechte 

lezen en uitleicgen ran Gods Woord, 
onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, lloogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Elk No. bevat 16 bladz. van £ ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Reeds 3 NoV. zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

fraLCO per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een soüeden boekhandelaar. 

T R A K T A T E N .  
Vanwege het Geref Traktaatgen. 

»i'11ippliS'* is bij den Uitgever P. 
MOBACti te BRK.UKI-LI .N verschen II e 
bij alle solide boekhandelaars verkrijg
baar gesteld : 

Villa. Ter elfder ure 2 ct. 
VIII&. Een eigengerechtigde 

gered .... 2 ct. 
X. Johanues Huss en Hie-

ronymus van Praag . 2 ct. 
CXXV111. Het gebed eens 

kinds verhoord . . 2l/f ct. 
CXX1X. Een zwaar juk 2 ct. 
OXXX. Ontwaakt, gij, die 

slaapt .... 12Va ct. 
1U. Calvijn en de kerkelijke 

tucht .... 1 ct. 

Is verschenen bij den uitgever K. LE 
COINTRE te MIDDELBURG: 

De Oefenschool des Gebeds 
Zestal leerredenen van 

D. C. P. SLUIJTER, 
in leven dienaar des Woords te Overtoom. 

Prijs: 13 ceilt. Gebonden 
Ui/gegeven ten v.ordeele eener op te 

richten Chr. Si hooi in het van Leunep-
Kwaï tier. 

Deze leerredenen zijn uitgesproken 
tegen het naderend Pinksterfeest in 
1899 en worden gunstig aanbevoleu 
ter lezing in vacante kerken. 

Na ontvangst van het bedrag volgt 
franco toezending, alsmede verkrijg
baar in den boekhandel. 

y 2 7  A p r i l  v e r e e r d  m e t  d e  i n t e e k e 
ning van II. M. de Koningin. 

Het mooiste en goedkoopste 
Tijdschrift voor 't Geref. 

Huisgezin is : 
»De Gouden Kandelaar" .  

Verschijnt elke maand één aflevering, 
op mooi papier, royaal 8o. formaat, 
2 kolommen druks, 12 a 16 bladz., 
met 4 of meer advertentiebladen. Enkele 
afleveringen zijn geïllustreerd. 

Inhoud van aflevering I is als volgt: 
a. De Gouden Kandelaar. — b. »In

dien Gij de Christus zijt". — c. Blinde 
Jan. Een doorloopend verhaal met 
Plaat. — d. Brievenbus. — e. Het 
Lucifers-meisje. Een kind der ellende. 
Een doorloopend boeiend verhaal. (Geen 
vertaling, maar geheel oorspronkelijk. 
Een verhaal waarin zich ons volksleven 
weerspiegelt). — ƒ. Uit het leven van 
Spuigeon. Transvaal. De go- de oude 
tijd. — g. Vooe het Jonge Volkje. De 
donkere Kamer. Een boeiend, oorspron
kelijk, doorloopeiid verhaal. — h. Prijs
raadsel. Vragen — i. Varia. — 
j. Advertentiën (pl m. 130). 

De abonnementsprijs is slechts 40 cent 
per lialf jaar, franco thuis. Men teekent 
in voor den geheelen jaargang, bij eiken 
soliden boekhandelaar, brievengaarder 
of agent van dit blad. 

De Advertentieprys is slechts 6 cent 
per regel. llandels-Advertentiën veel 
lager. 

De t plaag van Da Gouden Kandelaar 
was oorspronkelijk 10,000. Aflevering I 
verscheen 15 April. De 2de druk daar
van kwam lieden vun de pets, zoodat 
thans de oplage is 15,000. De Gouden 
Kandelaar wordt al3 om strijd aanbe
volen door vele toonaangevende bladen. 

Proelaflevering gratie. Agenten, Agen
tessen en Colporteurs gevraagd, tegen 
extra hooge provisie. 

/%dres: llureaii ,,tie Gou
den Handelaar" te mneeh. 

4 ct. 4 ct. 
Bij ZALSMAN te Kampen verscheen: 

heilige koite vragen 
VOOE DB 

kleine kinderen 
DOOR 

. P A t O S S I *  U O H S T l U i  
IN LESSEN VERDEELD, DIE MET 

OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN 
DOOR 

O. O. DOORN BOS. 
Deze uitgave, op goed papier met 

duidelyke letter gedrukt, kost 
niet meer dan 4 cent, 

Een ex. ter kennismaking wordt op 
verzoek terstond franco toegezonden. 

4 ct. h ct. 
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 



1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) iNo. 20, 

DE BAÜZUIN 
Stemmen u i t  „De  Gere fo rmeerde  Kerken  in  Nederland." 

' ̂ en voordeele van de Theolngiftche te Klampen.) 

3ofi n : la, -iMaaéc be oaumi' VvïiMorv ifi Aïn\ IGflA ^ass* 1 ; 4' ^ &" üaar uüeöen tael be trjti/ öat gij taaont 
u a u u n .  Vrijdag io Mei ïyuu. «n uuic getadföe tjui^n, en 5aï bit $ut* taoe^t 3ijn ? 

Dit Mad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
A f t  j ? ° r  0 o s t - F r l e s l a " ( l  e n  A m e r i k a  ƒ  1 . 7 5 .  V o o r  Z . -
Atri ka ƒ1.75. Abonnementen buiten bet Rijk moeten per kwartaal 
vooruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs 12% et. Advertentiën van 

i egels f 1; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3 2 maal. 

U I T G E V E R :  

G. PH. ZALSM AN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. 
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. 

Jlr. IS.! in «en der s van her ich ten 
«!/ ad eer I en tién f/elieven te he-
*ten hen, dat a.s.'ueek om Mt e-
m e tv a ar t s d a y ons blad vroe-
ffer moet afgedrukt en per pont 

GEBEF. GYMNASIUM TE KAMPEN. 
Het. rToelatings-examen voor cie verschillende 

•plassen van liet Gereformeerd Gymnasium te, 
Kampen zal D. V. gehouden worden Donderdag' 

Vryjdag 5 en 6 Juli a.s. 
_ Men melde zich hiertoe aan, met opgave der 

Klashe voor welke men examen wenscht te 
doen, vóór den len Juli bij den Waarn. .Rector. 

Be Wn. Rector, 
JS. KAPTEIJN. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
H1JSW1JK (Z, 11.), 6 Mei 1900. Hed»n was het voor de 

gemeente alhier een gewichtige eu blijde dag, waar zij na 
vacature van 3^2 jaar den "Weleeiw. heer !)a E. Krop-

veld van Waddmgsveen als haar Herder en Leeraar in den 
voormiddag ïuucht zien bevestigd door onzen geachten Con
sulent, den Weleerw. heer Js. v. d. Linden van den Haag, 
üaar aanJeidiug van Hebr 13 : 20, 21. Des avonds verbond 
^ bevestigde zich aan de genuenie met 2 Oor. 4 : 5, 0. 

eide maleu was het kerkgebouw goed gevuld. Zegene de 
dio-^T iraar eu Seineente tot zijne eer, en vervulle Hij spoe-

e edige plaats iu de gemeente, welke hij achterliet. 
1 • iMen gelieve alle stuküeu betreffende deze kerk te 

adresseeren aaa b8. E. Kropveld, 
Namens den Kerkeraad, 

J H. SNIJDIIRS, Scriba 

7 Mei 1900. Gistermiddag nam ouze geliefde 
eiaar Ds VV. .Breukelaar, na bijna zeven-jarigen arbeid onder 

del' afscheid van de gemeente, sprekende naar Han-
e" ^ : &2. Zegene de lieere onzen vertiekkenden Leeraar 

o° m de gemeente te Zaandam A en mogen wij ook spoedig de 
e ]ge plaats vervuld zien met den man van Gods raad 

Namens den h. er Zeeraad, 
G. VAN Af.DEL, Scriba. 

K.RU1N1NGEN, 7 Mei 1900. Aaogenaam was het ons gister 
die^11 0J}*re^eïl> on7en algemeen begeerden Leeraar H. VV. l.aman 

8 namiddags zijn intrede deed voor een groote schare, 
°n °°^ ^ul'ëeDaeester en de gemeenteraad, sprekende 

Cr , Pei1^- ^ : 10b, nadat Hij 's morgens op plechtige wijze 
QdS door den Weleerw. heer l)s. Holster uit Leiden. 
aigIIlei jk is het, dat deze onzen l.eeiaar als kind doopte, 

8 J°flgcliijg onderwees, htm belijdenis alnam, zijn huwelijk 
gende, en nu jü zijn ambt bevestigde, i oor verhindering 

van den Consulent Ds Kerssies was de Weleerw. heer Ds. de 
oning van Krabbendijke uitgenoodigd, om namens kerkeiaad 

ih t ^S' •^allian een ^ooid van welkom toe te spreken, 
oeY °P de gewone wijze hartelijk deed. De Heere die 
bÏ'S 11 *^anuari bedroefde, maar ons nu weer zoo ruim vei
len ' 6 ^ stelle onzen Leeraar tot in lengte van jaren 

zegen voor dit deel zijrer erve en ter eere zijn naams. 
Namens den Kerkeraad, 

jj x , L. J. FLORUSSE, Scriba. 
a 'es voor den kerkeraad is voortaan : Ds H. W. Laman 

ICPYUI ^ 1900. Aan de kerken enz. wordt be-
1111 gemaakt' het aares van de ke k alhier is aan : 

J KKAMEK. 

ïiiner 13 11161 lü0°- ïot 8'|,oote blijdschap 
iua \J \ eIj t 1^an Weleerw. lieer üs. A Schaafs-

, ie" ' . J me' vrijmoedigheid had kunnen bedanken 
e loeping van de kerk te Wanswerd. Suli Deo gloria. 

, :1 ouderlingen verzocht de gemtente staande aan te 
icöen Ps. 103 : 1 

Namens den Kerkeraad, 
H G. v. i) LAAN, Scriba. 

HILVERSUM A, 13 Mei 1900. Hedenavond nam Ds. P. 
maker afscheid van deze gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
A W. MEIJKR WN. Scriba. 

keik'heSde ^«1U? "adel' 1aankondigiBg al]e stukkett deZ,; 
ö^iieve te zenden. 

M ARRUM, 13 Mei lonn TT i i. + • ï i i • i "j W7 , iyOO. Hedenmorgen aan het einde van 
en lens es pords weiden we verblijd, daar onze algemeen 

geachte leeraar ons bekend maakte ,.ÜOrJde roeping der Gerei', 
kerk te L,oeSKns en Morra te hebben bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
T. BOUMA, Sciiba. 

O f f i c i e e l  e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
SP1JKENÏSSE, 13 Mei 1900 Tot onze en der gemeente 

groote blijdschap maakte onze geachte Leeraar Ds. J. Douma 
ons heden bekend, voor de roeping der Geref. kerk te Bolnes 
te hebben bedankt. Gode de eer. 

Namens den Kerkeraad, 
P. GELDTKLDER, Scriba. 

ZAANI)AM A, 13 Mei 1900. Na in de morgengodsdienst
oefening tot zijn dienstwerk plechtig te zijn ingeleid, door den 
Weleerw. heer Ds. G. J. Brenkelaar van Hasselt, aanvaardde 
de Weleerw. heer Us. W. l3reukelanr. van llaliweg, tot ons 
overgekomen, zijne bediening ondrr ons, predikende over 1 Cor. 
4 : 1. Ken talrijk opgekomen schare, en de afgevaardigde van 
de zusterkerk, was met de gemeente getuige van den zegen, 
dien de Heere ons schonk in de zending van dezen zijnen 
dienstknecht. Stelle de Heere hem in lengte van dagen onder 
ons tot een rijken zegen, en vervulle Hij spoedig de ledige 
plaats in de kerk van Halfweg Tevens betuigen wij onzen 
hartelijken dank aan al de heeren predikanten, die ons gedu
rende de vaea ure hebben gediend. 

Namens den Kerkeraad,, 
G VAN RIESSEN, Scriba 

KA1V\JJK A/D RIJN, 15 Mei 1900 Zondag 13 Mei was 
het voor onze gemeente een blijde dag Onze hartelijk begeerde 
Leeiaar de W eleerw heer Ds. 11. Meijeriug, werd op plechtige 
wijze in zijn ambt alhier bevestigd, door zijn broeder den 
Weleerw. heer Ds M. Meijering van Nieuwe PekeJa. met eene 
rede over Ezechiël 3 : 17. Des namiddags verbond ZEerw. zich 
plechtig aan de gemeente met de woorden van Galatin 1 : 11. 
De Heere stelle ZEerw alhier tot een rijken zegen. Tevens 
wordt allen sprekers, en inzondeiheid onzen geachten Consu
lent, hartelijk dank gezegd, die ons in onze vacature verschil
lende diensten hebben bewezen 

Verzoeke voortaan alle stukken te zenden aan den Weleerw 
heer Ds H Meijering 

Nawens den Kerkeraad, 
W VOOIJS, Scriba 

CLASSE1M. 
Classis Haarlem. 

Vergadering van de Classe Haarlem D. V. op 
Dinsdag 12 Juni, gewone tijd en plaats. Punten voor 
het Agendum in te zenden vóór Dinsdag 29 Mei aan 
het adres van ondergeteekende. 

Namens de Raden der Geref. kerk van Haarlem, 
W. RINGNALDA: 

Haarlem, 9 Mei 1900. 

Classis Drachten. 
De Classis Drachten heeft in hare vergadering van 

den TOden Mei 1900, ten overstaan van de Gedepu
teerden der Prov. Synode peremptoir geëxamineerd 
en met alle stemmen tot den dienst des Woords en 
der Sacramenten toegelaten den Eervv. heer Simon 
Idema, Theol. Cand. te Oosternieland (Gr.), beroepen 
predikant te Opeinde-Nijega. 

Namens de Classis, 
K. BAKKEH, Scriba. 

PRO V IN CIËN. 

Zendingsdag te Delfzijl. 
De Provinciale Zendingsdag van Groningen zal 

D. V. Donderdag 7 Juni te DelJ'zijl gehouden worden. 
's Voormiddags van 10—-1 uur; 's namiddags van 

3-—5 ;/2 uur; slotrede 6'/2 '  uur. 
Sprekers zullen zijn : 
1. Ds. L. S. Jongsma van MiddelstUm. Onder

werp :  „Een volk zonder Bijbel." 
2. Ds. P. Bos van Ten Boer. Onderwerp: 

/•Godsdienst en zedelijkheid." 
3. Ds. Th. Oegema van Wjldervank. Onderwerp; 

i,Beginnende van Jeruzalem." 
4. De Colporteur J. Voslamber. Onderwerp : 

//Mededeelingen uit het colportagewerk." 
5. Ds. L. Kuiper van Hoogeveen. Slotrede. 

Namens de Comm. van Evangelisatie, 
H. BULDER, Voorz. 
H. SCHOLTEN, Secr. 

ZEN DIM G O. HEID. & MOH. 
{Ds. W. Pos.) 

Deputaten voor Soemba deelen, met dank aan den 
Heere, mede dat Ds. Pos en zijn gade den 20 April 
in welstand in ^Nederland zijn aangekomen. Beiden 
stellen zich gaarne beschikbaar om met de Broeders 

en Zusters in Nederland kennis te maken, de kennis
making te hernieuwen en mededeelingen te doen van 
hunnen arbeid. Inzonderheid de kerken in de drie 
Noordelijke Provinciën, die Soemba zullen overnemen, 
worden hierop attent gemaakt. 

Zijn adres is voorloopig Ie Zaandam, waar zijn ouders 
wonen, Men schrijve eenvoudig : Ds. WPos te Zaan
dam. 

Namens Deputaten, 
H. DIJKSTRA, Scriba. 

Sniilde, 15 Mei 1900. 

ONTVANGSTEN. 
(Io luw. ZuiKlill^r il« <1<MI 

/••i<l-()oNt Iioolt van FViossljiml. 
Van den heer A. Straten, Zwartsluis f 2,50 

P. A. SHILD»', Ptnningm. 
lieerenveen, 14 Mei 1900. 

Classis Omnii-ii. 
Ontvangen van den Ham, collecte voor Hulpbeh. kerken in 

de ClaFSe f 12,40. 
Ilardenberg, 8 Mei 1900. SCHOT 

>V.-t li> t). IS. O. 

Sedert 12 Maart, ten behoeve der Kas voor minverm. Stad. 
in de Prov Gelderland ontvangen : 

Van de Gerei' kerk te : 
Pntten f 11.005 Zaltbommel f 4,045 

Wapenveld - 1,85 Hoinza- Driel - 1 
Arnhem A - 28,70 Garneren - 6,555 

Zuilichem - 1,60 Geldermalsen - 3,26 
Aalst - 2,25 Culemborg - 8,98 
lierwijnen - 6,41 Nijmegen - 11,425 

Vuren - 1,02 Harderwijk - 11,50 
Eossum - 1,735 Ermeloo - 11.92 

De kerken, welke nog niet collecteerden, wordt dringend 
verzocht, om zulks spoedig te doen. 

Namens l)e],utaten voor Art. 19 D. K. O., 
H. Kuik, Secr.-Penn. 

Pulten o/ri Veluwe, 14 Mei 1900. 

liet L-*I"ov. <».»»•. YV.'O.riliIIIM 
lts iVIi<l<l<" 1 luiI-IIis<. 

In dank ontvangen van de gemeente te : 
Abbenbroek f 0,65 Ond-heijerland f 1,95 
Oostvoorne - 1,— Leerdam, nagekomen 
VGravenzande - 17,85 gilt - 2,—-

De Directeur v. h. Weeshuis, 
11 ScHOOMtJONGKN Jacobzn. 

\ .1.' I , 
Delfzijl f 18,57s Kotterdam B f 80,80 
Sliedrecht - 20,10 Schiedam A - 30,26 
I.oosduinen - 13,31 Seniedani U - 19,70 
lierkel (!/2c) - 8,676 Uselmbnde - 7,50 
Bleiswijk - 3,65 Numanadorp - 2,80 
Cappelle a/d IJ. - 6 82& Neede - 11,435 

Charlois ('/j c0 - 10,635 !Nieuw-13eerta • 3,30 
Uellshaven (,!/a c ' - 11,58 Meeden - 6,50s 

Hoek v. Holland - 6 — Midwolda - 7,16s 

Hoogvliet - 3,10 Scheemda - 10.— 
Kateudreeht • 27,38 üostwold - 10,736 

Kralingen 4l',255 Veendam - 14,12 
Maasland A - 6,576 Oude-Pekela - 21,67® 
Maasland b - 24,54 Nunspeet - 5,75 
Maassluis A - 16,86 Elburg - 8,08 
Maassluis li - 24,^8 Putten - 6,77 
Oud Terbregge Ermelo - 17,10 

(Hillegersberg) - 3,10 Hattem - 11,10 
Oversehie - 9,67s Oldebroek - 9,16 
Pernis - 21,97 Harderwijk - 26,41 
Poortugaal - 1,44 Doornspijk - 5,03 
llhoon - 5,045 Wezep - (j 40 

'Kotterdam A - 168,50 Hasselt - 4,63® 
Voor «ltj Uitbreiding. 

Door Ds. L. Bouma te Middelburg, Corr. Cl. Middelburg, 
de contrib. uit M e 1 i s k e r k e, Corr. K. Houterman, P. Pol-
deiman f 2, L. Simonse f 2,50, E. Vader i' 1, J. Wisse Mz. 
f 1, K. Houterman f 1, li. Boogaard f 1, J. Vader f 1, J. 
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De Penningmeester 
Zwolle, 12 Mei 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DE. H. FKANSSÉN. 

KENNIS EN LEVEN. 
XV, 

Het weinige, dat wij uit de H. 
Schrift mededeelden over het verband 
van kennis en leven, zou overvloed 
van stof geven voor eene rijke en 
breede toepassing, ook op vele vraag
stukken van den dag. Maar wij 
aepalen er ons toe, om in dit slot

artikel met een enkel woord de 
algemeene beteekenis aan te geven, 
welke deze eenheid van kennis en 
leven draagt voor kerk en Theologie. 

In de practijk van het Christendom 
bestaat er altijd gevaar voor het 
opkomen van twee richtingen, die 
dan bij hare ontwikkeling hoe langer 
hoe meer van elkander vervreemden. 
Het zijn het intellectualisme aan den 

eenen en het mysticisme aan den 
anderen kant. 

Reeds in het natuurlijke is er 
onder de menschen groot verschil in 
aanleg en karakter. Er zijn ver-
stands- en er zijn gemoedsmenschen. 
Sommigen teren alleen op de ge
dachten van hun hoofd, en anderen 
leven liefst bij de aandoeningen van 
hun hart. De een is gesteld op be

ginsel, op stelsel, op logische con
sequentie ; de ander hecht meer 
waarde aan het leven, dat dikwerf 
met elk systeem den spot drijft. 
Theorie en practijk, logica en reali
teit, beginsel en leven komen ieder 
oogenblik in botsing met elkaar. 

Dit natuurlijk onderscheid werkt 
ook in de geloovigen door, en slaat 
menigmaal bij hen tot eenzijdigheid 

over. En als deze er eenmaal is en 
zich tot eene tegenstelling verscherpt, 
is er bijna geen middel meer, om 
beide richtingen weder tot elkander 
te brengen en onderling in vrede te 
doen leven. 

Elke poging, om door bemiddeling 
en vergelijk de leer weer bij het 
leven te doen passen, wordt met on
vruchtbaarheid geslagen. De negen-



tiende eeuw is rijk aan zulke pogingen 
geweest, maar zij zijn alle ij del en 
onnut gebleken. Men heeft het oude 
dogma zoo lang in den smeltkroes 
der critiek geworpen, dat er niets 
van overbleef. Eer men het wist, 
had men de historie in idee, de 
realiteit in begrip opgelost, en den 
ganschen inhoud van het Christelijk 
geloof verloren. Het was een afloop 
van snelle wateren. Het Christen
dom liet zich niet pasklaar maken 
voor het moderne leven. En in haar 
geheel genomen, staat de wereld van 
den tegenwoordigen tijd in haar den
ken en streven vijandig tegen de 
Schrift en tegen elke kerkelijke be
lijdenis over. 

En omgekeerd is ook alle poging 
vruchteloos, om het leven weer te 
doen aansluiten bij de leer, als een
maal de eenheid verbroken en de 
natuurlijke band losgemaakt is. Geen 
gezelschappen, geen meetings, geen 
kerkjes binnen de kerk kunnen ooit 
de geleden schade herstellen. Zij 
werken alleen het sectarisme in de 
hand ij en doen aan de katholiciteit 
van kerk en Christendom te kort. 

Daarom worden wij altijd opnieuw, 
beide in ons hoofd en in ons hart, 
aangetrokken en geboeid door die 
oorspronkelijke, scheppende perioden, 
welke op ieder gebied en zoo ook 
op dat van den godsdienst en van 
het Christendom de eenheid grijpen 
van kennis en leven en krachtens 
die eenheid tot groote daden in staat 
zijn. 

De profeten des Ouden Verbonds, 
de apostelen des Nieuwen Testaments, 
de hervormers der zestiende eeuw, 
zij zijn allen in velerlei opzicht van 
elkander onderscheiden. Maar men 
kan hen toch niet indeelen bij de 
intellectualisten of bij de mystieken; 
zij zijn geen partijmannen en geen 
hoofden van scholen. Het zijn, schoon 
ieder zijn onderscheiden karakter en 
aanleg draagt en leeft in een ver
schillenden tijd en plaats, het zijn 
allen menschen Gods, tot alle goed 
werk toegerust, eenvoudig, natuurlijk, 
kerngezond, niets menschelijks zich 
vreemd achtend en toch alles in 
dienst stellende van den wille Gods. 

De harmonie van hoofd en hart, 
die bij zulke personen aangetroffen 
wordt, oefent dan invloed en werkt 
geruimen tijd ook bij anderen na. 
Bij de kerkvaders bijvoorbeeld komt 
men telkens de uitspraak tegen, dat 
Christus op aarde gekomen is, om 
aan de menschen kennis en leven te 
schenken. Dat zijn de twee groote 
zegeningen, die zij aan Christus te 
danken hadden en die zij veel beter 
wisten te waardeeren dan wij, die 
aan het Christendom gewoon zijn ge
worden en er van jongs af in opge
voed zijn. Men moet zich in het 
Heidensch denken en leven ver
plaatsen, om eenigermate te kunnen 
beseffen, wat rijke en heerlijke wel
daden wij ook voor het tegenwoordige 
aan de bijzondere openbaring Gods 
te danken hebben. 

In het evangelie ging voor de 
Heidenen eene gansch nieuwe wereld 
open, eene nieuwe wereld van voor
stellingen en aandoeningen, van ge
dachten en daden. 

Bijgeloof, dwaling, leugen waren 
het, waarin het Heidensch bewustzijn 
gebonden lag; Paulus zegt niet te veel 
van de geloovigen uit de Heidenen, 
als hij verklaart, dat zij eertijds 
duisternis waren, onvruchtbare wer
ken der duisternis deden en uit de 
macht der duisternis getrokken zijn. 
En evenzoo waren zij met vreeze 
des doods heel hun leven lang der 
dienstbaarheid onderworpen; zij waren 
kinderen des toorns, dood in zonden 
en misdaden. 

Maar daar kwam het evangelie 
en dat leerde hen God kennen, den 
eenigen waarachtigen God en Jezus 
Christus, dien Hij gezonden had. En 
deze kennis verspreidde licht over 
heel hun zijn en leven, over mensch-
heid en wereld, over oorsprong en 
bestemming aller dingen. In het 
licht Gods zagen zij alles licht. Voor 
dat licht vlood de duisternis weg, 
waarin zij wandelden. De booze 
geesten, van welke men zich heel 
de wereld omringd waande, gingen 

op de vlucht voor de verschijning 
van den Zone Gods. Afhankelijk 
werd men van God, als een kind 
van zijn vader. Maar onafhankelijk 
en vrij werd de blik op heel de 
natuur. Zij was zijn werk en stond 
onder zijn bestuur. Er was geen 
onberekenbaar toeval en geen ijzeren 
noodlot meer, maar alleen het wakend 
oog en de beschermende hand van 
een almachtig God en een barm
hartig Vader. Het evangelie van 
Christus was eene vrijmaking des 
verstands, eene slaking van de ban
den der duisternis, eene overwinning 
van de macht van dwaling en leugen. 
Het bracht kennis aan, rijke, heer
lijke kennis van God en van al zijne 
schepselen. En de waarheid gaf aan 
ieder ding weer zijne rechte plaats 
in het wereldgeheel. 

Volstrekt niet alleen door haar 
Christelijk leven, hoewel ook dit 
van den grootsten invloed was, maar 
evenzeer door haar Christelijke be
lijdenis heeft toen de gemeente over 
het Heidendom de overwinning be
haald. Ook denkende, door klaar, 
helder belijden, door scherpe formu
leering der waarheid heeft de kerk 
van Christus in de eerste eeuwen 
de dwaling verwonnen, de leugen 
bezworen en de menschheid uit de 
banden der duisternis verlost. 

Theologie is daarom voor de kerk 
van Christus onmisbaar. Want het 
is werkelijke, waarachtige kennis, 
welke God in zijn Woord heeft ge
openbaard, kennis van zichzelven, 
kennis van den mensch, kennis van 
de wereld, kennis van alle dingen 
in hemel en op aarde. Men zou 
eens zien, tot wat schrikkelijke dwa
lingen de menschheid weder terstond 
vervallen zou, als de kennis, welke 
God in Christus schonk, eens plotse
ling van de aarde verdween. En 
men ziet het in onze dagen reeds in 
de kringen dergenen, die Gods Woord 
verwerpen. Bijgeloof in allerlei vor
men doet er zijn intrede; daemonische 
geesten heroveren hun macht; Bud-
dhisme en Mohammedanisme worden 
als hoogste wijsheid begroet. De 
mensch, die niet afhankelijk wil zijn 
van den waarachtigen God, wordt 
de prooi van booze geesten, die hij 
oproepen maar niet bezweren kan. 

Maar deze Christelijke Theologie, 
hoe schoon hare roeping en hoe 
heilrijk hare vrucht ook zij, verbeurt 
den zegen, dien zij schenken kan, 
als zij vergeet, dat zij van het begin 
tot het einde, in al hare deelen, 
kennisse Gods is in het aangezicht 
van Jezus Christus, dien Hij gezonden 
heeft. Dan ontaardt zij in dorre 
scholastiek, en ijdele schoolweten
schap, in valsche gnosis, die zich 
bezig houdt met dwaze vragen en 
eindelooze geslachtsrekeningen en het 
leven niet bevordert maar schaadt 
en sterven doet. 

Want leven, nieuw, heilig, hemelsch 
leven is het, wat God in Christus 
met de kennis ons geschonken heeft. 
Leven, dat naar zijn aard het licht 
der kennis zoekt, maar van dat licht 
der kennis ook leiding en verrijking 
verlangt. 

Echte Theologie is daarom altijd 
kennise Gods; toeëigening met hoofd 
en hart van zijne openbaring: weg
ruiming van de hindernissen, die ons 
van zijne gemeenschap verwijderd 
houden ; opneming in onzen geest 
van de gedachten Gods — zoo, dat wij, 
zijne heerlijkheid in den spiegel van 
zijn Woord aanschouwende, naar zijn 
beeld veranderd worden van heer
lijkheid tot heerlijkheid, als van des 
Heeren Geest. 

Zoo hebben de groote Christen
denkers steeds haar wezen en haar 
roeping verstaan. Theologie is een 
spreken over God, door God en tot 
God. Zij staat niet tegenover het 
leven der gemeente maar is eraan 
gebonden, is er afhankelijk van, en 
kwijnt en sterft weg, als zij dezen 
band met het leven verscheurt. Zij 
leidt het alleen en verrijkt het, door 
het in het volle licht te stellen van 
Gods getuigenis. Zij geeft zich aan 
geen dwaze vragen en ijdele bespie
gelingen over, die voor het leven 
waardeloos zijn, maar blijft zich 
steeds van hare gebondenheid aan 

des Heeren Woord, en van de be
perktheid en eindigheid van het 
menschelijk denken en kennen be
wust. 

Beide, kerk en school, staan daarom 
onder de tucht van Gods getuigenis. 
Tucht was volgens vele Gerefor
meerden een kenmerk der kerk, zij 
is het ook van de Theologie ; tucht, 
die niet de vrijheid bindt maar bij 
de vrijheid bewaart en tot de vrij
heid leidt. Want terwijl eenerzijds 
geen wijsheid gevonden wordt bij 
hen, die Gods Woord verwerpen, 
blijft ter andere zijde het woord 
waarachtig, dat waarlijk vrij alleen 
is, die vrijgemaakt is door den Zoon. 

BAVINCK. 

DE EERSTE DOOPVRAAG. 

Het beroep op 1 Cor. 7 : 14 kan 
niet als bewijs dienen, dat de woorden 
der eerste dóopvraag in Christus gehei
ligd , alleen in voorwerpelijken zin 
moeten worden opgevat. 

En andere bewijzen zijn er voor 
deze wijdverbreide ''meening niet. 

De uitdrukking staat in ons formulier 
vrij wel op zichzelve en komt in 
andere liturgieën niet voor. 

Bij a Lasco luidt de met onze eerste 
doopvraag overeenkomende vraag heel 
anders. Daar wordt van, de ouders de 
belijdenis geëischt, dat deze kinderen 
van hunne natuur gelijk als wij allen 
kinderen des toorns en des doods zijn, 
maar nu met ons in het Goddelijk 
verbond om Christus' wil begrepen, op 
Christus' bevel, met het zegel van de 
aanneming zijner gerechtigheid, namelijk 
met den doop, gewisselijk behooren 
verzegeld te worden. Deze liturgie bevat 
dus niets ter verklaring van de in ons 
formulier voorkomende woorden. 

Iets anders staat het met den Gate-
chismus van Micron, die het woord 
heilig van de kinderen gebruikt. Op de 
vraag, waarom kinderen behooren gedoopt 
te worden, luidt daar namelijk het ant
woord : overmits dat de gemeente van 
hunne zaligheid veel zekerder getuigenis 
heeft uit het Woord Gods, dan men uit 
de belijdenis der volwassenen hebben 
kan; en hunne aangeboren krankheid, 
door welke zij niet gelooven, noch 
belijden kunnen, die wordt hun niet 
toegerekend, om Christus' wil, in welken 
zij gezegend, dat is heilig, gerechtig, 
rein en geloovig geacht worden, niet 
min dan de volwassene geloovigen. 

De redeneering in dit antwoord is niet 
bijzonder duidelijk, maar het staat toch 
boven allen twijfel vast, dat heilig hier 
niet maar een uitwendige verhouding 
doch eene inwendige, geestelijke hoeda
nigheid aanduidt. Dit. is ook het gevat 
in het Emdensche formulier van den 
doop. Het kind wordt daarin aan God 
in den doop opgedragen, om uit enkele 
genade, om de verdiensten van Chris
tus , gerechtvaardigd en door zijnen 
Geest geheiligd te worden. 

Wel is hierin een groot verschil met 
ons formulier. Want het Emdensche 
formulier laat het kind aan God in den 
doop opdragen, opdat het geheiligd 
worde, terwijl ons formulier zegt, dat 
het in Christus geheiligd is en daarom 
behoort gedoopt te wezen. Maar over 
den zin van het woord heiligen is er 
geen verschil. Het kind wordt uit genade, 
om de verdiensten van Christus, gerecht
vaardigd en door zijnen Geest geheiligd. 

Dezelfde opvatting vinden wij bij 
Calvijn en de oudste Gereformeerde 
theologen. Eenparig houden zij tegen 
de Wederdoopers staande, dat kinderen 
ook zonder de uitwendige roeping des 
Woords door den Geest Gods kunnen 
worden wedergeboren. 

Onze Nederlandsehe geloofsbelijdenis 
zegt dan ook, dat Christus bevolen 
heeft te doopen alle degenen, die de 
zijnen zijn; dat, gelijk het water de 
vuiligheid des lichaams afwascht, alzoo 
het bloed van Christus van binnen in 
de ziele doet door den Heiligen Geest; 
en dat Christus zijn bloed niet minder 
vergoten heeft, om de kinderkens der 
geloovigen te wasschen, dan Hij gedaan 
heeft om de volwassenen. 

De Heid. Catechismus belijdt, dat de 
-jonge kinderen al zoowel als de volwas
senen in het verbond Gods en in zijne 
gemeente begrepen zijn, en dat hun 
door Christus' bloed de verlossing van 
de zonden en de Heilige Geest, die het 
geloof werkt, niet minder dan den 
volwassenen toegezegd wordt. 

Deze toezegging mag niet, gelijk vaak 
is geschied, in algemeenen, voorwaarde-
lijken zin worden opgevat. Zij houdt niet 
in, dat de verlossing en de Heilige Geest 
den kinderkens later, indien zij gelooven, 
ten deel zullen worden. Maar zij is in het 
tegenwoordige bedoeld. De belofte komt 
den kinderkens evengoed als den volwas
senen toe. Indien bedoeld ware, dat 
de belofte den kinderkens eerst op later 
leeftijd ten goede kwam, zou dit er 
alle bewijskracht voor den kinderdoop 
aan ontnemen en juist den Wederdoo
pers een wapen in de hand geven voor 

hunne bestrijding van den kinderdoop. 
In denzelfden zin is ook het doops-

formulier te verstaan. Indien die opvat
ting niet al aanbevolen en gesteund 
werd door heel de omgeving, waarin 
het formulier ontstond, dan zouden de 
bewoordingen ervan toch op zichzelf 
reeds tot deze opvatting nopen. 

De verklaring, die in het begin van het 
formulier van den doop gegeven wordt 
wijst dit uit. De doop is eene afwas-
sching der zonden door Jezus Christus, 
en wordt daarom bediend in den naam 
van God Drieëenig. De Vader getuigt en 
verzegelt in den doop, dat Hij met ons 
een eeuwig verbond der genade opricht en 
ons tot zijne kinderen aanneemt. De Aoon 
verzegelt, dat Hij ons wascht in zijn bloed 
van al onze zonden. Eu de H. Geest 
verzekert, dat Hij in ons wonen en ons 
tot lidmaten van Christus heiligen wil. 

Van de kinderen der geloovigen wordt 
beleden, dat zij zonder hun weten der 
verdoemenis in Adam deelachtig zijn, 
maar evenzoo zonder hun weten in 
Christus tot genade aangenomen worden. 

In het gebed vóór den doop wordt van 
God gevraagd, dat Hij het te doopen kind 
genadig wil aanzien en door den H Geest 
zijnen Zoon lezus Christus wil inlijven. 

En in de dankzegging wordt God gepre
zen, omdat Hij ons en onzen kinderen 
door het bloed van zijnen lieven 
Zoon Jezus Christus al onze zonden 
vergeven heeft en ons door den H. Geest 
tot lidmaten van zijnen eeniggeboren 
Zoon en alzoo tot zijne kinderen aange
nomen heeft en ons ditzelve met den 
heiligen doop verzegeld en bekrachtigd. 

Heel de geest en de letter van het 
doopsformulier sluit dus uit, dat het 
geheiligd zijn in Christus slechts in 
uitwendigen, voorwerpelijken zin te 
verstaan zou zijn. 

De echte, ware, Christelijke doop is 
altijd, zoowel bij kinderen als bij volwas
senen, die doop, welke een zegel is van 
de afwassching der zonden en van de 
vernieuwing des H. Geestes. 

In beide gevallen komt het menigmaal 
voor, dat de dienaar slechts het teeken 
geeft, terwijl Christus, bij afwezigheid 
van geloof, de beteekende zaak onthoudt. 

Maar dat doet hoegenaamd geen 
afbreuk aan het wezen van den doop. 

Evenals uit- en inwendige zijde van 
het genadeverbond, behooren teeken en 
beteekende zaak in den doop samen te 
gaan. Een zoogenaamd uitwendig gena
deverbond, dat van het inwendige is 
losgemaakt, bestaat er niet. En een 
doop, die alleen het teeken geeft en 
niet de beteekende zaak, is geen doop. 

Wat God heeft samengevoegd, zal 
de mensch niet scheiden. 

Daaruit volgt niet, dat ieder, die gedoopt 
is, in der waarheid de verlossing in Chris
tus en de wedergeboorte deelachtig is. 

Gelijk bij de volwassenen, zoo is er 
ook bij de kinderen, die gedoopt worden, 
kaf onder het koren en onkruid onder 
de tarwe. Ook hier geldt, evenals bij 
de besnijdenis, het woord der Schrift; 
dat de kinderen der belofte voor het 
zaad gerekend worden. 

En van dat zaad wordt in onze formu
lieren beleden, dat de belofte en dus ook 
de doop hun toekomt. Niet van elk 
kind, hoofd voor hoofd, maar van „onze 
kinderen" zegt het doopsformulier, dat 
zij in Christus geheiligd zijn. 

In de Gereformeerde kerken kan er 
dus geen sprake van zijn dat men 
alleen op het gedoopt zijn, zijne zalig
heid bouwt. De doop moet, indien hij 
een echte doop is, bewys zijn van het 
geloof, maar hij kan geen grond zijn 
voor de zaligheid. Want wie gelooft en 
gedoopt is, zal zalig worden, maar wie 
niet gelooft, ook al ware hij gedoopt, 
zal verdoemd worden. 

Deze waarschuwing is tegenwoordig 
niet overbodig. Er zijn er, die onder 
den invloed der nieuwe doopsbeschou-
wing zich voor wedergeboren en gerech
tigd ten avondmaal houden, enkel en 
alleen, omdat zij gedoopt zijn. 

Maar zulker hope is ijdel. Niet het 
uitwendige waterbad van den doop, maar 
de afwassching der zonden en d6 weder
geboorte door den 11. Geest ontsluit den 
toegang tot het koninkrijk der hemelen. 

BAVINCK. 

EE1 KKLANGIilJIH OP
SCHUIFT VAi EËNEN 

IIELAKCiltlJliKi P§4LM. 
„Eene onderwijzing Davids." 

Ps. 32 : 1. 

(Slot.) 
Wat wij zeiden van de gewijde dicht

kunst in het algemeen, geldt van Davids 
Psalmen in het bijzonder. Soms zijn 
zij rechtstreeksche lofverheffingen Gods. 
Nu eens vermelden zij de majesteit de 
Eeuwigen, zooals die blinkt uit de 
schepping, en verkondigd wordt dooi
de onderhouding en besturing aller 
dingen. Dan weer roemen zij zijne 
zorg over de kerk, die Hij vaak wonder
lijk verlost. Nu eens schetsen zij het 
ontzaglijke van Gods toorn, en dan 
weer malen zij eene liefde, die in ver
schillende vormen — straalbrekingen 
vau hetzelfde licht — zich openbaart, 
als genade, barmhartigheid en lank
moedigheid, maar altoos dieper is dan 

de zee, hooger dan de hemelen, breeder 
dan de aarde. Nu eens zijn ze srneek-
Psalmen, en doen zij ons den ootrnoe-
digen boeteling beluisteren, die zich in 
de binnenkamer buigt voor zijn God, 
en of met eigene zonde, of met die 
der kerk voor den genadetroon knielt. 
Dan weer zijn ze dankliederen, waarin 
de beweldadigde de bron aller zegenin
gen prijst. Vraagt gij naar klaag
zangen, naar feestgeschal, naar het lied 
uit de diepte, naar de juichtonen eens 
geredden, naar het lied der liefde en 
des huiselijken geluks, naar de bazuin 
vau Gods oordeelen, naar krygsklanken 
en vredezangen, naar het geschrei van 
den gewonde van hart, of naar den 
roem vau een verblijde in God, — in 
de Psalmen Davids zoekt gij niet tever
geefs. En ofschoon het vanzelf spreekt, 
dat al bet genoemde met onderwijzing 
gepaard moet gaan, zoo zijn er toch 
bijzondere Psalmen, die: een vonder-
wijzing'' of leer-Psalm heeten. 

Zoo Psalm 32. 
De dichter geeft er onderwijs in de 

hoogste wetenschap. Hij onderwijst 
aangaande het hoogste heil, inzake onze 
genadige rechtvaardiging en de onge
veinsde godzaligheid. 

Zullen wij vecht weten, waarin des 
zondaars wezenlijk geluk bestaat, hoe 
hij gerechtvaardigd wordt voor God, 
en wat tot de beoefening der ware 
godsvrucht behoort, wij hebben onder
wijzing van noode. Welnu, neigen wij 
dan onze ooren om te hooren, wat de 
Heere God door David zijn knecht ons 
te zeggen heeft! 

De dichter zegt eerst in het alge
meen, waarin des menschen uitnemendste 
voorrecht gelegen is, van vs. 1—6; en 
leidt daarna tal van opmerkingen en 
vermaningen uit die leer af, van vs. 
6 tot het einde. In het 1ste deel van 
zijn lied zegt hij, dat geen weldaad zoo 
groot is als die der schuldvergeving. 
Zij is eene geheel onverdiende genade, 
waardoor de schuld om niet en geheel 
en voor eeuwig wordt kwijtgescholden. 
Genade is de bron, waaruit die weldaad 
vloeit; gerechtigheid — van den Midde
laar des Verbonds, afgeschaduwd onder 
den ouden dag, en aangebracht in de vol
heid des tijds — is de grond waarop 
zij steunt; geloof is het middel waar
door zij verkregen wordt; en vrede, 
vrede met God, is haar liefelijke vrucht. 
De dichter weet dat alles bij ervaring. 
Hij weet, dat de zonde telkens een 
scheiding maakt tusschen den Heere 
en de ziel. Dat het geweten telkens 
behoefte heeft aan de besprenging met 
het bloed der verzoening. Hij verhaalt, 
in welke benauwdheid hij was, eer hij 
als vrijgelatene des Heeren ruim adem
halen kon en hoe hij in den weg der ver
nedering des harten en der oprechte oot
moedige belydenis, ondervinden mocht, 
dat een gebroken hart en een verslagen 
geest door den Heere niet worden ver
acht. 

Uit eigen ervaring weet hij, dat het 
niet vruchteloos is bij den Heere te 
schuilen. Uit die ervaring is een heer
lijk geloofsvertrouwen geboren, dat, 
gelyk steeds, gepaard ging met nieuwe 
gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid 
drong hem om zondaars te ouderwijzen 
in den weg der zaligheid, en hen 
te waarschuwen tegen verharding des 
harten, door het schadelijke van den 
dienst der zonde en het heerlijke van 
den dienst des Heeren voor oogen te 
stellen. Hij eindigt met eene opwek
king tot blijdschap aan hen, die met 
hem begenadigd zijn, en uit wier naam 
hij dus heeft gesproken. 

Wij kunnen hieruit leeren, dat het 
ons geoorloofd is een lied te dichten, 
en te zingen als wij het kunnen, Gode 
tot eer, en onzen naasten tot stichting. 
David was zoo verheugd, wijl hij de klove 
gedempt zag, die de zonde had ge
graven tusschen God en zijn hart, dat 
hij begon te zingen. Zijn voorbeeld 
mag nagevolgd. Daarom zei Jacobus: 
»Is iemand onder u in lijden ? dat hij 
bidde. Is iemand goedsmoeds ? dat hij 
psalmzinge." 

Zoo heeft ook Paulus gezegd: »leert 
en vermaant elkander, met Psalmen 
en lofzangen, en geestelijke liederen, 
zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart." 

David zong dikwerf uit de volheid 
zijns gemoeds. De kinderen Israëls, 
aan de overzijde der rivier gekomen, 
zongen een danklied. Ons is bewaard 
het lied van Debora. Maria zong een 
lofzang. De engelen zongen in Efrata's 
velden. Paulus en Silas deden de 
kerkerwanden weergalmen van Psalmen 
in den nacht. 

Men vergete niet, wie ter eere Gods 
wil zingen, moet nederig en heilbe-
geerig gestemd zijn. Petrus zegt: »God 
wederstaat den hoovaardige, maar den 
nederige geeft Hij genade," en Christus 
verzekert, dat de »reinen van hart" 
God zullen zien. 

Helaas, velen die onder een Christe-
lijken naam gaan, hebben de dartele 
luit lief. 

Wacht u voor de liederen der ijdelheid. 
Zij ontsteken de lusten des vleesches 
en dagen baldadig den Heere uit, om 
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zijn ongenoegen ie ' toonen. Beoefen 
de Psalmen en de gezangen, die kin
deren van de Psalmen mogen heeten. 
^oek diep in te dringen in den inhoud 
van den 32sten Psalm. Hij is zoo 
heerlijk. Wat baat het ons, of wij 
over schatten kunnen beschikken, en 
wij hebben God niet tot ons deel; of 
menschen ons vleien, en wij zijn van 
de gunst des Heeren verstoken ! Wat 
geven ons alle menschelijke weten
schappen, zoo de hoogste wetenschap 
ons vreemd is. Wat genot kan ons al 
het aardsche geven, zoo onze conscientie 
ons beschuldigt, en vreeze des doods 
°ns bestorn^t. Tot Martha sprak Jezus 
eens: »één ding is noodig." 

Het is de genadige vergeving der 
zonde en het leven in de vreeze Gods. 

öavid had dit begrepen, en hij wil 
anderen onderwijzen. Maria had het 
begrepen, en zij zocht het meer en 
beter te verstaan aan de voeten des 
Heilands, in wien ook David heeft ge
loofd : »De Heere is mijn Herder, mij 
zfll niets ontbreken.'' -NOTTEN. 

VOLlt§NOO»KK. 
Een vierde Stichting ? 

De vervroegde Alg. Verg. der Vereen. 
„Chr. V. Kr. in N„" D. V. 31 Mei a.s. te 

Irecht te houden, zal die hoogst gewichtige 
vraag hebben te beantwoorden. Die Alg. 
Verg. zal eene van de meest belangrijke 
zijn> hoe de beslissing ook wezen moge. 
Laat nu toch geen enkele Corporatie of 
Afdeeling nalaten, afgevaardigden te zenden; 
men zou er later allicht spijt van hebben, 
doch te laat. 

Door de rondgezonden mededeeling zijn 
de Afdeelingen en Corporatiën met den aard 
en den stand der zaak bekend gemaakt. 

zal de aandacht hebben getroffen, dat 
e Bestuur dezen keer niet eenstemmig is. 
e meerderheid der stemhebbende leden is 

ef «oor. Ku de Ged. Staten van N.-Holland 
P aats vragen voor 500 patiënten, binnen 10 
a.ret l> °°rdeelen zij ook voor die ellendigen 
^ s  en Ckhtel jke verzorging te moeten berei-

> voor wie anders waarschijnlijk eene Over-
sstichting zal worden gebouwd. Een min-

er  lei(l van ruim een derde plas adviseereude 
e en daarentegen oordeelt, dat de Vereenigiug 

niet tot den bouw van een vierde Stichting 
moet overgaan, immers niet zoolang de andere 
drie nog niei zijn afgerond. Ook, dat in 
e 'k geval vooraf de vraag moet overwogen 
Worden, 0f wij voortdurend den arbeid 
Zulleu uitbreiden, dan wel, althans in de 
eerste jaren, meer dan tot nu kou gedaan 
w°rden, met kracht moeten arbeiden tot 
bevestiging en verbetering van het reeds 
boven alle verwachting uitgebreide en ge-
Zegende werk: 

joe^ 00®en 'J 'ik zijn weder eenige pavil-
pl  °P "^enneuoord" in aaubouw Voor 

ii veldwijk" yjin . , 
i 11 i lJu teekeniugen van nieuwen 

v geieed. Zou 'tuiet wat al te druk 
Kunnen vvordpn , > 
met 11, iiu ook nog te beginnen 
Eei T V 'erc^e ^'iehting voor 500 patiënten ? 
ook' ereeniging en haar organisatie heeft 

geen onbeperkte kracht, en wordt ook 
t  e t  oeroepen tot al wat in zichzelf op haar 
errein wel nuttig en heerlijk wezen zou? 

v lk ^omt, dat eerlang bet Christen-
0 wordt saamgeroepen tot stichting van een 
ereeu. tot Chr. verz. vau ZENUWLIJDERS, 

y b6"s  besluit der Alg. Vg van deze zelfde 
vereeu;> 5 °°t- '99, te Kampen. Ook daar-

' zyn me ischen noodig, eu tonnen gouds. 
u is ook niet de tijd komende, of reeds 

ge omen, dat de Vereenigiug meer moet 
trachten te doen tot bevordering van de 
geneeskundige, bizonder de psychiatrische 
wetenschap, in verband met den praktischen 
arbeid ? 

de^P ^EERE> de Vader aller barmhartigheid, 
' T0(* a"er vertroosting, zai tot al dit 

' °0K tot  een 4de Stichting al het 
noodige geven, uidien Hij ons er toe roept. 
Zeer zeker. 

OCJ daar hebt gij nu Jujgt  jjgt m0eilijke 
punt: roept GOD ons nu daartoe? 

De broeders in het Bestuur en de afge-
aardigden, die in het verzoek van N.-Holland 

euk des HEEREN< zien, kunnen, mogeii, 
et anders dan spreken voor de aanneming 

van let voorstel des Bestuurs. Of iemand 
LU lecht zoude hebben om de bezwaren der 
andoren toe te schrijven aan een wankelend 
o'- ooi • t Zal Wei j,et  begte z;jnj  van der-

^ .J soort  van argumenten en beweeg
redenen wederzijds zich te  onthouden. In 

plaats daarvan worde in de  binnenkamers, 

en ook in de openbare samenkomst der Ge
meente, Gods aangezicht gezocht met vurige 
buld.ng en smeeking, dat Hij de Vereeniging 
in dit, voor haar verder leven lloogfttgewichtig, 
moment genadiglijk leide tot hetgeen Hem 
welbehagelijk is. 

Komt de Alg. Vergadering, na rijp beraad, 
tot de overtuiging: wij mogen „iet at)ders 

dan tot dezen nieuwen en grooten stap 
>esluiten; wij mogen niet den arbeid beper

ken , zoolang menigten ellendigen als voor 
onze voeten worden gelegd — ik voor mij 
hoop die beslissing te eerbiedigen. En, het 
zal mij verblijden, als ik dan in volgende 
dagen mag zieu, dat inderdaad de bezwaren 
niet de vrucht waren van verstandig inzicht 
en wijze voorzichtigheid, maar van te weinig 

J vertrouwen op den HEERE, die tot nu toe 
deed boven bidden en denken. Maar daarom 
acht ik mij nu ook geroepen, hoe gaarne ik 
anders in deze dagen van diepen rouw mij zou 
onthouden van het publieke woord, op het 
ge>vicht der zaak te wijzen, nu er nog tijd 
is tot samenspreken; opdat iedere Corporatie 
en Afdeeling der Vereeniging te beter hare 
mede verantwoordelijkheid vvete en beseffe, 
en de beslissing der Alg Verg. inderdaad de 
stem zij van de Vereeniging in haar geheel, 
die als zoodanig de geestelijke en geldelijke 
verantwoordelijkheid zal hebben te dragen. 

"Op twee zaken moet ik nog in 't bizonder  

de aandacht vestigen. 
1. Op dit oogenblik is het reeds moeilijk 

de bestaande Stichtingen te voorzien van 
beslist Christelijke, Gereformeerde, genees-
heeren. Ook is er telkens opnieuw gebrek 
aan geschikte verplegers en verpleegsters ; 
en van degenen die met veel zorg zijn opge
leid, gaat menigeen weg, als de Stichting 
de volle vrucht der opleiding zou kunnen 
genieten. Ik beoordeel dat thans niet, maar 
wijs op het feit, om te doen gevoelen, hoe 
moeilijk hét zal zijn, ook zonder 4de Stich
ting, het benoodigd aantal broeders en zusters 
te verkrijgen voor den arbeid van thans en 
van straks, als in -de 3 Stichtingen voor nog 
eenige honderden patiënten meer plaats zal zijn. 
Veel meer dan de geldelijke zijde der zaak, 
weegt bij mij bovengenoemde staat van zaken 
als een bezwaar. Een Christelijke Verzor
ging moet haar werk Christelijk, d. i. uitne
mend., kunnen doen en doen, of zij brengt 
de heilige vlag in gevaar. En als ik nu 
niet zien kan, dat God DE HEERE toevoer 
geeft van of uitzicht op grootelijks vermeer
derde, aan de behoeften evenredige, geeste
lijke "kracht en werkkrachten, dan durf ik 
dat bezwaar niet terzij zetten met een beroep 
op Gods macht en op al wat Hij tot nu 
aan ons heeft gedaan, maar acht ik het 
veiliger, den arbeid te beperken en uit te 
breiden niet alleen naar het getal der lijders, 
die tijdelijk ons ter verzorging worden 
aangeboden, maar ook naar de kracht, die 
God verleent. 

2. . De meerderheid van het Bestuur acht 
de bovengenoemde bezwaren niet afdoende, 
maar heeft zelf afdoend bezicaar met het oog 
op de gelden. Daarom is in het voorstel 
ook dit gansch nieuwe element opgenomen : 
dat de Prov. N.-Holland de garantie voor 
rente en aflossing op zich neme. Als 
.N .-Holland dat doet, dan zal de leerung 
voor eene 4e Stichting, van vele tonnen 
gouds, gemakkelijk en allicht tegen lagere 
rente dan de gewone 4 pCt. te plaatsen zijn. 

Onder de meerderheid zelve zijn enkelen 
die .tegen zulke garantie zijn; daarentegen 
zijn er ouder de minderheid, die tegen 
garantie geen bezwaar hebben. Naar mijn 
oordeel is het, op zijn zachtst gesp oken, 
niet geraden voor de Vereeniging, dat zij, al 
is het alleen voor de 4e Stichting, hare 
vrijheid aan banden late leggen, 't Spreekt 
vanzelf, dat een Overbeidscollege, dat zulk 
een garantie op zich neemt •— al verwacht 
men wederzijds dat ze voortdurend onnoodig 
zal blijken — geen ledig toeschouwer zal 
blijven. Eu wat meer zegt, de geestelijke 
zijde van de geldelijke behoefte wordt m. i. 
in het Bestuursvoorstel voorbijgezien. De 
voornaamste drangreden dergeliefde broederen 
is : God legt die 500 patienten van N.-H 
voor onze voeten — n.1. in de onderstelling, 
dat N.-H.'s uitnoodiging om een verklaring 
onzerzijds, inderdaad wordt overgezet in een 
bereidverklaring om op onze voorwaarden te 
contracteeren. Welnu, als God ons daartoe 
roept, en wij van Zijne almachtige ontferming, 
die tot nu toe heeft geholpen, alle geeste
lijke behoeften verwachten, en zelfs geen 
bezwaar zien in de schaarschheid van het 
absoluut en allereerst voor den arbeid be-
uoodigde : dokters en verplegers, hoe is het 
dan met dit geloof te rijmen, dat men, aan de 
benoodigde geldsom toegekomen, zegt: als 
N.-H. niet garandeert, dan krijgen wij het 
geld niet; wij hebben nu al meer dan 2 
millioen geleend, en we zien geen kans, 
straks alweer een leening van 5, li maal 
honderdduizend gulden te plaatsen. Nu komt 
het mij voor, dat de zaak niet gezond kan 
zijn, als men zóó het geldelijke gewicht 
boven het geestelijke laat wegen. 

Heeft DE HEERE het ons tot nu toe doen 
ontbreken aan het noodige geld? Immers neen. 

Dat het veel zorg meebrengt, een leening 
te plaatsen, zegt daartegen niets; alle ge
wichtige arbeid geeft zeer veel zorg en 
worstelt met teleurstelling ; en de geldelijke 
zorg is waarlijk de zwaarste niet. Vergeleken 
met den dagelijkschen „arbeid der ziel" in 
het mede-lijden met en onder de lijdenden, 
is de geldzorg, hoe hoogst belangrijk ook, 
en hoe lastig soms, niet zwaar. 

Wie heeft recht of moed om te zeggen : 
GOD wil een 4de Stichting, maar voor de 
gelden mogen wij in den gewonen weg niet 
meer op Hem betrouwen, niet op Zijne hulp 
en zorg en leiding rekenen ? 

Indien de Alg. Verg. tot eene 4de Stich- I 
ting besluit, dan hebben zij ook den moed 
de zaak in haar geheel te laten, en zoowel 
het geld als de geestelijke krachten te ver
wachten van den Vader aller barmhartigheid, : 

! , den Rotssteen, Wiens wérk altijd en in alles 
volkomen is. 

Broeders en zus ers, leden der Vereeni
ging, vergunt mij, de gewichtvolle zaak u 

\ op het harte te leggen, en deze opmerkingen 
aan te bevelen in uwe biddende overweging 
en samensprc-king. 

Dat dezen keer de afgevaardigden vau 
alle zijden des lands ter Alg. Vérg. gaan! 

L. LINDEBOOM. 

Politieke Beschouwingen. 
Het is niet dan met een zeker gevoel van 

gedruktheid, dat wij ons overzicht beginnen 
van den gang der zaken in Zuid-Afrika. Hoe 
optimistisch wij ook gaarne zijn zouden en 
gronden zouden willen aanvoeren om te 
betoogen, dat er geen reden is om niet meer 
te vertrouwen op een goeden uitslag voor 
de Burgers, wij kunnen, wij durven het thans 
niet! 

Niet, dat de Engelschen onder Roberts in 
den Vrijstaat juist sprekende overwinningen 
behaald hebben op de Boerenkorpsen en 
dezen hebben vernietigd. Daarvan is in't ge
heel geen sprake. De verliezen der Burgers 
waren in de jongste gevechten zelfs zeer gering 
en er is slechts van gevangenneming van enke
len hunner sprake. Maar de meesterlijke taktiek 
van Roberts en de groote overmacht, waar
mede hij zijne taktiek kcgl volvoeren, hebben 
zoodanigeu invloed gehad, dat hij zijn snellen 
opmarsch van Brandt'ort tot in Kroonstad 
reeds Zaterdag had volvoerd, zonder op zeer 
ernstigen tegenstand vau de Burgers te 
stuiten. Men had er algemeen op gerekend, 
dat de Burgers, zoo al niet b'j de Zaud-
rivier, ten minste bij Kroónstad goed stand 
zouden houden en geduchtigen tegenstand 
bieden. Maar, daarvan is zoo goed als niets 
gekomen. Slechts op den rechtervleugel der 
Engelschen werd eenige tegenstand geboden, 
maar overigens trokken de Burgers telkens 
al heel spoedig met behoud van bagage en 
kanonnen na eenigen strijd terug, en reeds 
Vrijdag moest Pres. Steijn andermaal een 
nieuwe hoofdstad zoeken, namelijk Heilbron 
veel korter bij de Vaalrivier gelegen dan 
Kroonstad. Dat deze gang van zaken be-
teekenenden invloed zou uitoefenen op vele 
nog strijdende Vrijstaters, die tot de partij 
van Fraser behooren, liet zich wachten. En 
de Engelschen verkneukelen zich reeds in 
de meening, dat weldra al de Vrij staatsolie 
commando's weggesmolten zullen zijn. Ge
lukkig zal 't zulk eeu vaart wel niet loopen, 
al gaan er ook weer een duizend naar 
huis om zich reeds bij voorbaat aan de 
Rooineks te onderwerpen, terwijl ze misschien 
straks reeds spijt hebben van hun laffe, 
vernederende gedragingen. Doch de toestand 
is hoogst kritiek. Want al is 't zeker, dat 
Roberts weer eenigen tijd noodig zal hebben 
om al zijne troepen en zijn voorraad in 
Kroonstad bijeen te brengen eu den spoor
weg te herstellen, 't is de vraag wat de Vrij-
staatsche commando's zullen doen, die ten ge
tale van allicht 5000 man nog ten Oosten van 
Bloemfontein-Brandfort-Kroonstad in de ber
gen vertoeven. O, indien 't hun voornemen 
ware om spoedig en emfetig, ten bloede toe, 
Roberts verbindingslijn te vernielen en hem 
alzoo van achteren te bedreigen, terwijl de 
Transvaler» hem aan de Vaalrivier ernstig 
den voet dwars zetten juist nu hij nog, door 
zijn overhaast optrekken, zwak is — dat zou 
hoopvol en moedgevend zijn. Maar, 't is de 
vraag of ze, ten beste genomen, telkens slin
kend maar niet bloot een verdedigende positie j 
in de bergen zullen kunnen innemen, om van j 
daar uit een guerilla-krijg op kleine schaal 
te voeren, waardoor Roberts wel eenigszins 
verzwakt, maar niet tegengehouden wordt om, 
onder Methuon, over Hoopstad naar Klerks
dorp, en zelf naar Pretoria op te rukken. 
Of er werkelijk sprake is van groote verdeeld
heid tusschen de Vrijstaters eu de ïransvalers, 
gelijk de Engelschen er den indruk van geven, 
weten wij niet, wijl alle berichten van de 
Burgers zeiven achtergehouden worden. Toch 
betwijfelen wij nog de juistheid ervan, en 
willen hopen, dat het blijven van de ge
noemde commando's in 't Oosten van den 
Vrijstaat om krijgskundige en staatkundige 
redenen geschiedt. Ook 't laatste; omdat 
ingeval er sprake kwam van interventie of 
van vrede, de zelfstandigheid veel eer zou be
houden kunnen blijven, indien nog 't Oostelijk 
deel niet in d emacht vau de Engelschen ware. 
Indien echter maar.geen verdere ontmoediging 
bij de meesten intrede. Bij vele Burgers 
zou dit zeker licht mogelijk zijn ; velen zijn 
er vatbaar voor bij neerlagen en tegenspoed. 
En bovendien, men vergete niet dat ook in 
't Westen van de Vaal en hooger aan de 
grens van Transvaal de zaken niet voor
spoedig liepen voor de Burgers. Ook in 
't Westen moesten zij achteruit voor Methuen-
Hunter, en dat juist terwijl een troep be
reden Engelschen van 8 a 4000 man zich 
opmaakte om snel van 't Zuiden langs den 
spoorweg tot ontzet van Mafeking op te 
rukken. Wel moesten zij daarbij, vóór 
Vrijburg geducht veeren, laten, maar er is 
geen nader bericht, dat zij teruggeslagen 
zijn. Intusschen deden de Burgers Zaterdag 
een zeer geduchten aanval op Mafeking, 
waarbij de geheele iulandsche wijk werd 
verwoest. Maar van inneming was nog geen 
sprake, hoe verzwakt ook de verdedigers 
moeten zijn. Wij zouden , dit succes nog zoo 
gaarne den Burgers gunnen. Doch Gode 
zij dauk. De aanval was zoo sterk, dat de 
Engelschen zich Zondagmorgen moesten 
overgeven. Mafeking is dus gevallen ! Dat ) 
zal moed geven, en 'tis noodig, want ook 1 

in Natal kwam verandering. Bulier trok langs < 
de Tugela Oostwaarts over Helpmekaar den 
linkervleugel der Burgers aldaar om, zoodat 1 
dezen, die daar thans hoogstens 4000 man 
sterk zijn, van Dundee terugtrokken in de , 
Biggarsbergen en naar Vrijheid, of misschien / 
nog verder met de spoor naar de grenzen I 
van Transvaal bij den Amajoeba. Daar zijn 
zij ook sterker ! < 

Tot overmaat van ramp kwam nu ook 1 
nog 't bericht, dat het perfide Portugal, dat ï 
wel Engelsche troepen met wapenen etc. over 1 

zijn gebied doorlaat naar Rhodesia om Trans- 2 

3 vaal van het Noorden te bedreigen — verboden 
heeft om over de Delagoabaai levensmiddelen 
en kleeren de Transvaal in te voeren. Welk 
esn ellendig bedrijf. Terecht heeft de 

' N. Amerikaansohe Consul er tegen gepro-
1 testeerd. Hij alleen echter ? ? O, die zelf

zuchtige politiek der groote Mogendheden. 
Geen wonder dat misschien 't bericht juist 
is, dat Pres. Krüger den vertegenwoordiger 
van Portugal verzocht heeft uit Pretoria te ver
trekken! In elk geval zullen zeker de Engelsche 
gevangenen er 't eerst en 't meest onder te 
lijden hebben. Of dit bedrijf ook zou kunnen 
veroorzaken, dat de Transvalers nu spoediger 
den strijd hebben op te geven, kunnen wij 
niet beoordeelen. Wij gelooven 't niet. In 
't volhouden van 't verzet ligt, naar den 
mensch gesproken, voor de Burgers de eenige 
hoop op een tusschenkomst vau de zijde van 
N. Amerika waar de stemming meer ten 
gunste van de Burgers omslaat en de kansen 
weêr meerder worden, dat Mac Kinley, zij 
't nood gedrongen, zal intervenieeren. Doch 
wij hopen 't beste. 

Dinsdagmorgen is de Zuid^Afrikaansche 
deputatie in New-York aangekomen. De 
gezanten zijn, geëscorteerd door de leden 
van het Boerencomité, naar het stadhuis 
gevoerd, waar zij door den burgemeester 
van New-York zijn ontvangen, die hun tevens 
den titel van „burgers van New-York" ver
leende. Ook de gemeenteraad ontving de 
gedelegeerden en nam een motie van sym-
phatie aan. Maar zullen de Republikeinsche 
leiders veranderen ? 

Wat Engeland verder betreft, het zal ons 
zeer benieuwen, hoe 't met Chamberlain's 
i m p e r i a l i s t i s c h  p r o d u c t  o m t r e n t  d e n  A u s t r a 
lisch e 11 Statenbond afloopt. Gisteren dien
de hij zijn ontwerp bij het Lagerhuis in. 
Hij wilde de Privy Council houden tot hof 
van appel, maar de Regeering wilde tevens 
een plan indienen, waarbij door Canada, 
Australië, Indië en Zuid-Afrika een afgevaar
digde zou benoemd worden om als lid in 
de Privy Council zitting te nemen. Campbell-
Baunerman kondigde aan, dat de oppositie 
zich tegen de wijziging verzetten zou. Het 
ontwerp is toen voor de eerste maal 
gelezen. Verleden wéék bespraken wij reeds 
de verontwaardiging van de Australische 
delegatie over dit wetsvoorstel. Chambsrlain 
zet toch maar door. Zijn plannen lukken/im
mers zoo best. „.\ls Chamberlain een Fransch-
uiau ware en wat krijgshaftiger voorkomen 

' had, zou hij in Frankrijk grooten gooi doen 
naar eeu dictatorschap, hem aangebracht 
door de onrustbroeiende nationalisten. Maar 
ziju bleeke, door vuile politiek verisegrimde 
tronie heeft niets van een Boulanger !" 

Ook heeft de rede van lord Salisbury 
de leren vreemd opgeschrikt uit hun onafhan-
kelijkheidsdroomen. Ze hadden zoo gehoopt, 
dat hun bloedige opoffering in den Zuid-
Afrikaanschen oorlog en hun ridderlijke 
ontvangst vau de Koningin, Engeland dank
baar zou hebben gestemd en tot verzoening 
bewogen. Nu zien zij hun dwaling in. Op 
een groote vergadering te Manchester hebben 
John Redmond en John Dillon heftig tegen 
Engelands schromelijken ondank gepro
testeerd en verklaard, dat Ierland nu wist, 
dat langs den vveg der verzoening voor haar 
i iets te hopen is. Ierland zal weten wat 
haar te doen staat De Iersche partij moet 
weer vereenigd worden en haar beteekenis 
zal na de algemeene verkiezingen duidelijk 
worden. „Arme Ieren, kendet gij dan Enge
land nog niet ? Vaster dan de wetten van 
Meden eu Perzen in de oudheid, is de wet 
van Engeland die van leugen, ondank en 
hebzucht! _ Waarom gaaft gij ook uwe. zonen 
voor het vervloekte bloedblad in het verre 
Afrika." 

In Spanje is de binnenlandsche rust weer 
zoo wat hersteld. Tevergeefs zochten de 
uitgeputte Spanjolen zich hier en daar te 
verzetten tegen de immer stijgende belas
tingen. Doch de militaire macht bedwong ze. 
Tot hoe lang ? 

Ook in Oostenrijk komt men wat tot kalmte 
in de Kamers, onder den invloed van den 
Keizer Maar intusschen blijven de kwestiën 
onopgelost, de Oostenrijk-Hougaarsche volken 
prikkelen en het parlement verhinderen tot 
den bloei van 't land iets goeds te verrichten. 

NOORDTZIJ. 

DRIE BERICHTEN 
VOOR ÉÈN EN MISSCHIEN OOK ÉÉN. 

{Slot.) 
Het derde bericht is niet veel beter, ja, 

zoo mogelijk, nog erger en ergerlijker. 
Het komt tot ons uit dezelfde vergadering 

van „Moderne Theologen." (Handelsblad van 
26 April j.1.) 

De heer C. G. Chavannes is aan het 
woord over de vraag: „Wat te denken van 
wat het „positief" karakter der zonde is 
genoemd." 

Een meer alle godzaligheid, heiligheid 
en zelfs zedelijkheid ondermijnend stuk, als 
dit referaat, is voorzeker zelden verschenen. 

Alle positief of liever objectief karakter 
wordt aan de zonde ontzegd, terwijl de 
referent ze daarenboven slechts als onzedelijk
heid wil hebben aangemerkt. 

Dus als iets wat bloot egen zede of 
gewoonte ingaat ? 

Het schijnt wel zoo ; want in zijn om
schrijving van zonde zegt hij: „wij erkennen 
„als zonden alleen de zedelijke overtredingen, 
„dat is het doen of nalaten van wat ons 
„inzicht in wat goed en kwaad in ons ver-
„biedt en gebiedt." 

Wel overtredingen dus, maar niet van Gods 
wet, alleen van den regel door eigen inzicht 
voorgeschreven. In heel het referaat is dan 
ook geen sprake van de Wet Gods. 

Daarmeê is het stellig, het voorwerpelijk 
karakter der zonde geloochend. 

Waar „geen wet is, daar is ook geen 
„overtreding," Rorn. 4:15. Ook „is door 
„de wet de kennis der zonde," Rom. 3 : 20. 
Zoo spreekt Gods Woord J 

Doch volgens den „modernen Theoloog," ( 
den heer Ch., is de zonde niet ongerechtig
heid of onwettelijkheid l Job. 3 : 4, ook 1 
niet iets Godonteerends of iets strafwaardigs. < 
Wat ze volgens hem is of schijnt te s 
zijn is ook naar dit referaat niet zoo ge- ï 

ï makkelijk te zeggen. 
i Een ingaan tegen „eigen inzicht ?" Een 
: vallen en opstaan op den weg der ontwik-
' keling ? Een moment van minder aange-

namen aard in het proces van beschaving ? 
Een nog niet zijn, wat men naar aard en 
bestemming worden kan, worden moet en 
worden zal ? Beurtelings bet een en het 
ander zou ik haast zeggen. 

En geen wonder. Want met verwerping 
van de Wet des Heeren als bindenden regel 
van Gods wege voor heel ons denken en 
doen, als maatstaf van beoordeeling en als 
kenbron der zonde, kan er van zonde zelfs 
in den gewonen Bijbelschen zin des woords, 
geen sprake zijn. Zij is dan bloot een 
subjectief iets of hoogstens een kwestie van 
fatsoen of mode op z.g. ethisch gebied. 

Geen wonder dat deze heer Theoloog 
toornt tegen de verklaring van den Heidelb. 
Catechismus, vr. 5 waar op de vraag: 
„Kunt gij dit alles volkomenlijk houden," 
geantwoord wordt: „Neen ik, want ik ben 
„van nature geneigd God en mijnen naaste 
„te haten." 

In zijn hooge wijsheid noemt de referent 
deze verklaring „een leugen, die de vrucht 
„is van theologiseeren, dat geen plaats voor 
„de zelfwaarneming" overlaat. 

Hoe nauwkeurig de moderne zelfwaarneming 
is, die gaat buiten de wet Gods om, blijkt 
wel daaruit dat deze „moderne evangelie
dienaar" zonder blikken of blozen verklaart: 
„ik loochen ten sterkste dat ik ooit een 
„booze neiging heb gehad en dat ik ze bij 
„één van mijn natuurgenooten ontdekt heb." 

Die brave man temidden van al die braven! 
't Heeft wel iets van de kracht der dwaling 
waarvan Paulus spreekt 2 Thess. 2 : 11. 

„Die natuurlijke geneigdheid" ten kwade 
bestaat niet, roept die brave man uit. Dat 
de Heere in zijn Woord zegt: „Het be-
„denken des vleesches is vijandschap tegen 
„God; want het onderwerpt zich der wet 
„Gods niet, want het kan ook niet" Rom. 
3 : 7 deert hem niet. Dat zelfs de edele 
Romeinen en beschaafde Grieken geteld 
worden onder „de haters Gods", Rom. 1 : 30 
is hem blijkbaar evenzeer een leugen als dat 
er gesproken wordt van de menschen als 
„hatelijk zijnde en elkander hatende". Tit. 
3 : 3. 

Zelfs onziet hij zich niet om wat de Apostel 
Paulus in Rom. 7 getuigt van zijn bange 
worsteling met en tegen de inwonende zonde 
„gevaarlijke taal" te noemen. Bovenal ergert 
hem, dat ontzachelijke woord: „Ik dan 
„doe datzelve nu niet meer, maar de zonde 
„die in mij woont". Rom. 7 : 17. Blijk
baar hecht de spreker geen beteekenis aan 
het woord des Heeren: „wat uit vleesch 
„geboren is, dat is vleesch en wat uit den 
„Geest geboren is, dat is geest". Joh. 3 : 6. 
Of weet hij misschien niet dat diezelfde 
Apostel spreekt van den nieuwen mensch in 
onderscheiding van den ouden mensch. 
Efeze 4 : 22—24. Coloss. 3 : 9, 10. Hij 
kent dan ook blijkbaar niet den strijd tusschen 
geest en vleesch, waarvan diezelfde Apostel 
gewaagt Gal. 5 : 17. 

Die man nu, die brave moderne Theoloog, 
die zoo tegen het Woord Gods ingaat, heeft 
den treurigen moed te verklaren : De Heidel-
berger (in de aangehaalde 5de vraag) „lastert 
„onze natuur, lastert Hem, die om de woorden 
„te gebruiken van den bijbel, ons naar zijn 
„evenbeeld geschapen heeft!" 

Die taal is niet nieuw. Reeds meer dan 
een eeuw geleden, 23 Aug. 1797 verklaarde 
„de predikant bij de Doopsgezinden te 
Enschede" in de Nationale Verg. van de 
nieuwbakken, Bataafsche Republiek (dominé 
was volksrepraesentant geworden): „gevaar
lijk en strijdig met de broederschap is het 
„leerstuk dat gevonden wordt in den Heidel-
„bergschen Catechismus, die nog iederen 
„Zondag op vele predikstoelen in Nederland 
„verhandeld wordt, volgens hetwelk wij 
„menschen van nature geneigd zijn God en 
„onzen evenmensch te haten". 

Die brave vrijheidsman was blijkbaar ge
neigd, als hij het maar gedaan had kunnen 
krijgen, dien gehateu Catechismus terwille 
van „vrijheid, gelijkheid en broederschap" 
van de predikstoelen te bannen. 

Zoo is zijn geestes-kleinkind Ds. Cha
vannes blijkbaar geneigd, als hij het maar 
kou, dien gehaten Catechismus uit de 
School te weeren. Immers hij verklaart als 
met even zooveel woorden: „die geneigdheid 
(n.1. om God en den naaste te haten) „be-
„staat niet en het is ten zeerste te bejam-
„meren, dat het gemoed van ontelbare kin-
„deren is verpest geworden en nog verpest 
„wordt door dien laster tegen hen zeiven, 
„dien men nu nog voortgaat hen te doen 
„uitspreken". 

Och, och, dat die brave Chavannes, die 
nooit eeu booze neiging gehad heeft en nu 
zulk een brave, lieve neiging heeft inzake 
den Catechismus, niet bij machte is dien 
Catechismus ook van onze Catechisaties en 
uit onze Chr. Scholen te bannen ! 

Doch genoeg. Ik heb gesproken van drie 
berichten voor één en misschien ook één. 
Of zou er geen verband zijn tusschen die 
drie? Een zedeleer zonder de wet Gods &n 
een geloof zonder de waarheid Gods leidt 
onvermijdelijk naar een godsdienst zonder 
vreeze Gods, zooals blijkbaar op H. M. oor
logschip z.g. gevierd werd. Arm volk, dat 
aan zulke leiders wordt toevertrouwd. 

Wind wordt gezaaid, storm zal er ge
maaid worden. D. K. WIELENGA. 

K., 14 Mei 1900. 

De Theologische School leed in haar ge-
zelligen kring een droevig verlies door het 
overlijden der Echtgenoote van Prof. Linde
boom, Mevr. ttr. F. M. Lindeboom-Duyser. 
Nadat zij nog pas hare kinderen te Sprang 
bezocht had, werd zij ziek en overleed binnen 
eenige dagen. Zaterdag 12 Mei namen 
professoren, leeraren van het gymnasium en 
studenten deel aan de ter-aarde-bestelling; 
terwijl Ds. J. Bavinck aan de groeve een 
woord ter vertroosting sprak. Mevr. Linde
boom nam steeds een werkzaam 'deel aan de 
vereenigingen ter barmhartigheid. De Heere 
sterke onzen broeder en familie bij dat ge
mis met zijne nabijheid. 



De klachten over de gevolgen van Let 
Armenische bloedbad door den Sultan, den 
»grooten moordenaar," aangericht, blijven 
nog steeds aanhouden. En vooral nu de 
groote Mogendheden nog altijd politiek-
onaandoenlijk daaromtrent blijven. Doch dit 
niet alleen ; het verleenen van hulp wordt 
zelfs tegengehouden. Een Armeniër schreef 
in een grooten weeklagenden brief: ./Te 
Konstantinopel doet onze patriarch tever
geefs stappen om de weduwen en weezen 
tenminste van den hongerdood te redden. 
Men verbiedt hem, hulp te zenden in de 
provincies, waar honderdduizenden ongeluk-
kigen in de verschrik!-elijkste ellende ver-
keeren. De afgezanten te Konstantinopel 
durven, vanwege de onverschilligheid der 
Europeesche diplomatie, niet meer tusschen-
beide komen. In één woord onze toestand 
is veel erger dan gedurende de groote slach
tingen zelf. Indien de Mogendheden niet uit 
hare werkeloosheid kunnen gewekt worden, 
is de uitroeiing der natie zeker. Binnen 
eenige jaren zal de Sultan dan tot zijn doel 
komen: „Geen Armeniërs meer in Armenië!" 
— Vreeselijke maar billijke aanklacht tegen 
de Christelijke Mogendheden ; en het ergste 
is, dat niet slechts de „publieke opinie" 
maar de „conscientie van het gansche mensch-
dom" tegen het snoode onrecht onzer dagen 
indruischt — doch er is geen kracht om 
i e t s  t e  d o e n ,  o n d a n k s  è n  v a n w e g e  
de Opeengehoopte oorlogsmacht, levende en 
doode beide, over de gansche wereld. 

Er wordt bericht, dat de Paus gedurende 
dit, z.g. heilige, jaar 1900, in Canada huwe
lijken tusschen Koomschen en Protestanten 
verboden heeft. 

De abt Carré, die de Roomsche kerk 
verliet en thans in Engeland studeert onder 
een Anglicaanschen bisschop, schreef a.nn 
den bisschop van Versailles: Gelijk eertijds 
Samuël in den Tempel van Jeruzalem, hoor 
ik de stem Gods, die mij roept; ik zal niet 
langer mijn oor voor Hem sluiten. Monseig
neur, afziende van de ellendige dwalingen, die 
gij mij totnogtoe hebt doen belijden, geef ik 
mij gansch oprecht en geheel over aan de 
vertroostende leer van het zuivere Evangelie. 

Te Parijs overleed in Februari 1.1. mevrouw 
Marjolin—Scheffer, dochter van den beroem
den „Protestantschen" schilder Arie Schefler. 
Mevr. Marjolin beschouwde nog altijd het 
atelier van wijlen haar vader als een heilig
dom, ook ter vertroosting in haar geloof bij het 
verlies harer verwanten. Met wijlen haar 
echtgenoot deed zij veel aan de verzorging 
van zuigelingen, die door allerlei oorzaken de 
moedermelk moesten missen, waardoor niet 
weinig jonggeborenen, gelijk in zoovele andere 
Kribbe-inrichtingen, aan den dood zijn ont
rukt. 

In Portugal, waar slechts weinig Protes
tanten zijn, komt meer doorwerking en 
vrijheid. Er zijn in Lissabon thans twee 
Anglicaansche, een Presbyteriaansche en een 
Baptistische kerk. Een Protestantsche soldaat, 
die weigerde de biecht te doen en daarvoor 
eerst gestraft werd, werd daarvan later 
weder vrijgesproken. 

Voor eenige jaren zou onder goedkeuring 
van het Pruisisch kerkbestuur door collecten 
een Duitsche Evangelische kerk te Rome ge
bouwd worden. Daarover ontstonden later 
moeielijkheden, doordien eenige Duitschers 
daartegen opkwamen, bewerende, dat de kapel 
van het Duitsche gezantschap groot genoeg 
was. De opperkerkeraad gaf toen den predi
kant Brussan in de keus om of die gemeente 
te verlaten, of uit de kerk gesloten te 
worden, alsof hij aan het hoofd eener sekte 
stond. Volgens de nTdg.liche Rundschau" 
en de „Reicksbote" kwam zulke verandering 
in deze zaak, omdat de regeering het 
centrum wilde ontzien en aan die partij de 
ergenis besparen der oprichting van een 
Evangelische kerk te Rome. Volgens latere 
berichten zal men in de nieuwe kerk kunnen 
godsdienst houden onder het credo der 
landskerk. Intusschen deed men dit in de 
ambassade-kapel. 

In een van de koloniën der Duchoborzen, 
die uit Rusland om de vervolging naar 
Canada verhuisd zijn, niet ver van Winnipez, 
speelden eenigen hunner kinderen met andere 
kolonisten. Bij ongeluk werd een kleine 
Canadees gewond, en beklaagde zich deze 
daarover schreiende bij zijn ouders. Zijn 
vader schoot toen op de kinderen af, maar 
de kleine Duchoborzen waren het terrein 
reeds ontvlucht. Eén hunner, een knaapje 
van tien jaren, zat daar nog, dewijl hij niet 
met de anderen medegespeeld had. Doch 
de driftige man liep toch op dit onschul
dige kind af', en gaf het een schop, 't welk 
helaas, zijn dood ten gevolge had. De 
gemeente der Duchoborzen heeft echter het 
politiehoofd daarop verzocht, den moordenaar 
niet te straffen, omdat hij genoeg door zijn 
eigen wroeging en naberouw gestraft werd, 
en het verschrikkelijk zou zijn, indien er 
nu nog een tweede leven bij werd opgeofferd. 

Dr. Talmage zeide or.langs in zijn predi
katie, dat hij het uit der kele moest roepen 
en zijn stem verheffen als een bazuin tegen 
de onzedelijkheid : dat de groote wereld
steden hoe langer hoe meer op Sodom en 
Gomorra begonnen te gelijken. 

t_ 

I n g e z o n d e n .  
Mijnheer de Redacteur t 

Mag ik een klein plaatsje vragen in uw 
veelgelezen blad P 

Ik was van harte verblijd, toen ik het 
stuk van den geachten Professor Lindeboom 
in „Vollisnooden," over het ontheiligen van 
den Rustdag, en wel door de bakkers
patroons zag, maar ben toch nog niet vol
daan. 

Ik zeg ook, niet beginnen voor 12 uur; 
daarvan heb ik te veel ondervonden. Maar 
dan kan men zoo iemand niet gebruiken. 
Zelfs van de Gereformeerde kerk zyn er 

patroons die dan zeggen : hij is socialist! 
Ja, toen ik met het Kroningsfeest ontslagen 

werd, omdat ik's Zondags niet wilde werken, 
al was het voor onze geliefde Koningin, was 
er geen een van onze broeders, die het 
voor mij opnam ; zelfs een diaken van onze 
kerk zeide, God zal je bezoeken; want als 
ik een bestelling krijg op Zondag, zeg ik 
eerst, dat ik het niet mag doen, en dan 
ligt het voor zijn rekening, als hij het toch 
wil hebben. O wat schoone redeneering! 
Ja zelfs beriep hij zich op het traktaat van 
den Sabbath van onzen geliefden Dr. Knyper. 
Ik had mij aan de verzoeking blootgesteld ; 
dus feitelijk wierp hij het op Dr. Knyper. 
Ik kin het er niet zoo in vinden, maar wel 
het tegenovergestelde. 

Ook waren er die zeiden, je moet zoo 
wettisch niet wezen. Och wat een treurig 
verschijnsel. 

Toch had ik steun en wel in het Socialisme, 
dat viel me bij; die vonden het flink; om 
die reden hebben ze mij ook nog gesteund. 

Om nu te komen op wat Professor Linde
boom schrijft, ik zou zeggen, een bakkers
knecht moet verder strijden voor de afschaffing 
van nachtarbeid. 

Ten eerste de nacht is van God gegeven 
om te rusten. Nu wordt er wel gezegd, ja 
maar de politie en meerderen, die moeten 
ook 's nachts werken. Zeker, maar bij een 
bakker is het iets anders. Let wel een 
bakkersknecht werkt van Vrijdagavond tot 
Zaterdagavond, het gebeurt tot 11 ot 12 
uur. Dan gaat hij rusten, vermoeid van den 
arbeid. Maar gelukkig, de dag des Heeren 
breekt aan, doch wanneer hij's morgens naai
de kerk gaat, is hij toch nog moe ; bij eigen 
ondervinding. 

Dan meet hij 'savends om 12 uur weer 
aan het werk, en dan is het een vanzelfsbeid 
dat bij 's avonds niet naar de kerk gaat, 
maar naar bed ; want anders is hij niet be
kwaam, niet waar, om zijn arbeid goed te 
kunnen verrichten. Daarom zegt Protessor 
Lindeboom juist zoo schoon, dat we den 
Rustdag niet mogen verkorten. 

Om die reden moeten de Gereformeerden 
en vooral de kerkeraadsleden bij het huis
bezoek wijzen op die misstanden en de 
patroons vermanen. 

De Christen-huismoeders zou ik toeroepen, 
ontvangt geen brood meer, dat alzoo bewerkt 
is;.laat den patroon weten, dat gij geen 
brood wilt hebbben, dat in den nacht ge
bakken is. 

De Christen-patroons roep ik toe, sluit u aan 
bij „Boaz" en steunt „Patrimonium," dan 
kunnen we te zamen, tot dat doel geraken -
hopende dat „Patrimonium" ook eens zal 
gaan werken voor de afschaffing van nacht
arbeid. 

En dat onze mannen, vooral onze hoog
leeraars oii3 mogen voorlichten, met de gaven 
die God hun geschonken heeft. 

Dank zeggende voor de verlangde plaats
ruimte, 

Uw Vr. en Br., 
B. -G. v. i>. Roest, 

Bakkersknecht Rietveld. 

ADVERTElVl'JEN. 

O n d e r t r o u w d :  
S. DWARSHUIS, 

V. D M 
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Oldemabkt, ) 
f] uwtlijksolti ekling 1 )  V .  2 5  M n .  a s .  

/jB SOLI DEO GLOltIA U 
Den 20 Mei hopen onze ge- Ij 

r? lielde Ouders Hf 
[? K TER PS TRA Y) 

5 M. BUFFINGA £ 
dj den dag te gedenken, waarop 
|T zij vóór 25 /(treil in den f' 
ïï licht werden verbonden. M 
jT Hunne Kinderen. T] 
f} UlTHUIZKN. (V 

(r 
^ Ps. 40 : 6 (onberijmd). $ 
Ad Onze geliefde Ouders v^k. 
(1 JAN ZWART Czn. L 
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hoptn I». V. den 3'Js.ten Mei cf 
$ hunne 25-jarige Richt- ^ 

vereentijllltj te gedenken. ^ 
jgj f]urine dai kbare Kindeier, 
ü ALIDA. T 
J\ SIMON. ff 
JÜ CHKISTOFFEL. |± 

(l PETRONELLA JOH ANNA. Tj 
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Heden werd ons ouderhart 
opnieuw gewond door het over
lijden van ons geliefde Zoontje 

H A R M ,  
in den ouderdom van 1 jaar en 
4 maanden. De verb.nidsbelofte 
is ons tot rijken troost. 

B. FOLK ERTS. 
W. FOLKERTS -

Dijkstra. 
Maxwul l  Ci ty ,  N.  A. ,  

19 April 1900. 

Tl I 
I 

Itlet bt-haagde den llEÈRK S 
heden morgan van ons weg te 
nemen onze inniggeliefde Kchtge-
noote, Moeder en Behuwdmoeder 

Willeuiitia Frederika 
Maria lluijser 

in den ouderdom van ruim 58 
jaren, na een hevige ongesteld
heid vuil weinige daavti. 

Zij is heengegaan in de hope 
der verlossing, die 111 Chris' us 
Jezus is. 

L. LINDEBOOM. 
C. LINDEBOOM. 
A. M. LINDEBOOM— 

dis Jong 
F. L. LINDEBOOM. 

Kampen, j g MeJ 19Q()  

bPKANG, I 
Algemeeve kennisgeving. 

Wegens buiUnlandsche familie 
eerst nu geplaatst 

lieden overleed na een lang
durig lijden, in de hope des 
eeuwigen levens, onze geliefde 
Zuster, Behuwdzuster, Tante en 
Behuwdtante, Mevrouw 

JfMaria JÊilisabeth 
Kreijls, 

Weduwe van den l'eer John 
Yöung, in den ouderdom van 
67 jaren. 

Uit aller aam, 
11. Kh'EIJTS. 

Amstkbdam, 
11 Mei 1900. 

Rouwbezoeken kunnen niet icor- H 
ü den af(]f wacht | 

Itlet behaagde den Heere den 
Ten dezer een onzer ouderlin-

.4driaan loijwerse, 
in den ouderdom van "i5 jaren, 
tot zich ie uemm. 

Zondag G Mei verkondigde hij 
nog met de gemeente den dood 
des Heeren, loen hij Maandag
avond, zich ter ruste gelegd heb
bende. <p 'H onverwachts de 
eeuwige rust ingi* g. 

Twte dagen daarna overleed 
een onzer diakenen 

Johannes Hoonc, 
in den ouderdom van 57 jaren, 

I
na een smartelijk lijden va'i 
slechts enkele dagen. Wij ver
trouwen, dat hij thans* den lleere 
in vo maaktheid dient. 

De Heere trooste hunne 
treurende betrekkingen en rer-
goede ook aan de gemeente het 
verlies door het heengaan van 
deze broeders geleden. 

Nu mins den A erker and 
der Gerej. kerk te Niexcdorp, 
J. II. DONNEU Jr , Praeses. 
G. DE JAGEK, Scriba. 

Nikuwdohp, 
11 Mei 1900. 

Hedenmorgen overleed plot
seling, na een langdurig lijden, 
in de hope des eeuwigen levens, 
onze geliefde Echtgenoot, Vader, 
Behuwd • en Grootvader : 

DRIES KROESE, 
in den gezegenden ouderdom van 
biji a 89 jaren. 

Wed D KROESE— 
VAN WlSKGUKL, 

Kinderen, Behuwd- en 
K liinkiiidereti, 

II ATT KM, 
12 Mei 1900. 

Heden overleed, in de hope 
des eeuwigen levens, onze gelief
de Man en Vader 

Johannes van der 
Wielen, 

n den ouderdom van 74 jaren 
Het leven was hem Christus) 
en alzoo het sterven hem ge
win. 
Wed. J. VAN DER WIELEN— 

Muntingh. 
Wed. B. T. GAASTRA-

V D. WlKLEN. 
I I .  V.  D.  WIELEN.  

S .  V.  D WIELEN— 
Bansbkrg. 

Wed.  C.  v .  d .  WIELEN— 
Stohm. 

WoiïKUM, 
12 Mei 1900. 

VERHUISD: 
van STEENWIJK 

naar AMSTERDAM 
(BLOEMGRACHT 7) 

T. v. cl.  PLOEG Iz. 
Vertegenwoordiger der Vereen, tot 

Chr. Verz. van Krankzinnigen 
(Vt ldHJjk-IIIot'int iidiial-Di'iini noord.) 

Gereformeerd Gymnasium 

te Zetten. 

Het eerste toelatiugs-exainen 
zal D. V. gehouden worden op V rij-
dag 33 «luli a. s. Ouders of voog' 
den, die voor hunne Zoons of Pupillen 
plaatsing wenschen met den nieuwen 
Cursus, gelieven zich diiartoe vóór 1 
Jiuii aan te melden bij den Rector. 

Aan het Gymnasium is eene klasse 
verbonden, waarin nog geen oude talen 
worden ondei wezen. Voor leerlii gen 
dezer klasse bedraagt het kost- en 
schoolgeld ƒ #«0.—, voor de overige 
f 500 - Ook kan oi der bijzo dere 
voorwaarden toestemming worden ge
geven tot het plaatsen van leerlingen, 
die niet in het Internaat worden ge
huisvest. 

De, Recior, 
Dr W. H. KRAMER. 

Deputatpn voor het Studiefonds van 
de Geref. Kerken in de provincie Utrecht, 
in de gelegenheid om een jongeling, die 
in de H. Godgeleerdheid studeert of 
zich voor die studie voorbereidt, uit 
dat fouds eene ondersteuning ie ver
strekken, roepen by dezen sollicitanten, 
niet jonger dan 15, niet ouder dan 2b 
jaar, geboren in deze provincie of wier 
ouders in deze provincie won> n, op om 
zich vóór <leu 3'J Mei e.k. aan te 
melden bij den ondergeteekende Vtr-
eischt wordt overlegging van be
wijs a dat hij de lessen van een Geref 
Gymnasium of de colleges aan de Vrije 
Universiteit of aan de Theol. School 
volgt; b. van docenten of professoren, 
dat liij van (Jod met uitm mende gaven 
bedeeld is; <•. vau drii Kerkeraad, dat 
hij ondersteuning noodig heeft en dat 
tegen zijne belijdenis of wandel geen 
bezwaar bestaat; d. van een geneesheer, 
dat hij gezond van gestel is. 

ISlun eiis DeputaUn, 
Dl". O. VAN ÜOOli, VOO'S. 

Bunschoten, 
15 Mei 1900. 

TE KOOP 
voor bijlliken prijs een zeer 
groote 

KACHEL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„Helios" aan den Uitgever van de 
bazuin te Kampen. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN, 
met of xonder firma bedrukt, 
worden dn gelijks J'rttMCO verzonden 
voor J' 2,23 per ÏOOO, door 
ZALSMAN te Kahpün. 

Boek- en 

Handelsdrukkerij 

VAN Dtó 
Uitgeversmaatschappij 

»U14 WECIIT" 
Kreukelen. Direct. P. MOBACIl. 

( l i  t i f  i i  v  e  v a n  l i e t  G e r e f .  
T r a k la a l k e n o o Is c li a p 

J P I L I P P U  B " )  
•Beveelt zich beleefd 

aan vuur «Ie levering 
vau alle voorkomende 
Hriibwerkeii. 
Fraai werk. Vlugge Itrdieiiing 
Concurreerende prijzen. 

Een bi iet aan u en mij, 
om cito te bezorgen, 

't Gewicht van d' inhoud duldt 
geen uitstel, zei is tot morgen, 

Hij biedt de keus u aan van 
waar geluk en smart; 

De p'aats voor hem bestemd is 
't 11 art. 

I»ri|s 5 ei. 
Uitgave van ZALSMAN te Kampkm. 
Alle lloekh nemen bestellingen aan. 

Bij J. H. KOK te Kampen verscheen: 

De JoLgelingsvereeni^ing 

en de Kerk 

DOOR 
P. BIE8TERVELD, 

Hoogleeraar a/d Theol. School. 
120 Pag. royal &°. Prijs ƒ —,00. 

Alom verkrijgbaar, zo< mede tegen 
toezending van het bedrag bij den 
Uitgever. 

Bij ZALSMAN te Kaupkn is ver-

OE GELOOFSBELIJDENIS 
Dhlt 

ücderl. ttcrcforu». Si e ik. 
TOfGKLICUT DOOR 

W. H. eilSPlSN. 
VIERDE DRUK. 

f ",50. 
Gtbuudeu 1* B,90. 

0V* 87 April vereerd met de inteake-
ning van H. M. de Koningin. 

Het mooiste en goedkoopste 
Tijdschrift voor 't Geref. 

Huisgezin is: 
»De (houden Kandelaar". 

Verschijnt elke maand één aflevering, 
op mooi papier, royaal 8o. formaat, 
2 kolommen druks, 12 a 16 bladz., 
met 4 ot meer adverientiebladen Enkele 
afleveringen zijn geïllusireerd. 

Inhoud van aflevering I is als volgt: 
a. De Gouden Kandelaar. — b. sin-

dien Gij de Christus zyt". — c. Blinde 
Jan. Ken doorloopend verhaal met 
Plaat. — d. Brievenbus — e. Het 
Lucilers-meisje. Een kind der ellende. 
Een doorloopend boeiend verhaal. (Geen 
vertaling, maar geheel oorspronkelijk. 
Een verhaal waarin zich ons volksleven 
weerspiegelt). — ƒ. Uit het leven van 
Spurgeon. Transvaal. De go«-de oude 
tijd- — y- Voor het Jonge Volkje. De 
donkere i\i,mer. Eeu boeiend, oorspron-
kelijk, doorioopei d verhaal. — h. Prijs
raadsel Vragen. — i. Varia. — 
j. Advertentiën (pl m. 130). 

L'e abonnementsprijs is slechts 40 cent 
per Imlf jaar, franco thuis. Men teekent 
in voor den geheelen jaargang, bij eiken 
soliden boekhandelaar, brievengaarder 
of agent van dit blad. 

De Advertentieprijs is slechts 6 tent 
per regel. 1 landeis-Advertentiën veel 
luger. 

De oplaag van De Gouden Kandelaar 
was oorspronkelijk 10,000. Aflevering I 
verscheen 15 April. De 2de druk daar
van kwam heden van de pers, zoodat 
thans de oplage is 15,000. De. Gouden 
Kandelaar wordt al3 om strijd aanbe
volen door vele toonaangevende bladen. 

Proefafleveriiig gratis. Agenten, Agen
tessen en Colporteurs gevraagd, tegen 
extra hooge provisie. 

Adres: Mureaii „Mie hou
den Handelaar''' te mneek. 

Is verschenen bij den uitgever K. LE 
COINTUE ie Middki.burg: 

De Oefenschool des Gebeds 
Zestal leerredenen van 

D. C. P. SLUIJTER, 
in leven dienaar des Woords te Ovrrtoom. 

Prijs: 35 Cent. Gebonden/"f,fO. 
Uitgegeven ten i\ ordeele eener op te 

richten Chr. Si hooi in het van Lennep-
K wai tier. 

Deze leerredenen zijn uitgesproken 
tegen het naderend Pinksterieest iu 
lbi'9 en worden gunstig aanbevolen 
ter lezing in vacante kerken. 

Na ontvangst \an het bedrag volgt 
franco toezendii g, altmede verkrijg
baar in den boekhandel. 

5 stuivers postzegels zendt aan 
ZALSMAN te Kampen, ontvangt daar
voor per omgaande post franco 

EEN BOEKJE, 
waarin tal van goede recepten door 
een Veearls, voor ziekten van 
|»aardeu, 

koeien 
en varkeus. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Mtusdt n verschijnt elke maand: 
VV at zegt de Jsehriit? 
Maundblud tot bevordering van bet rechte 

lezen en uitleggen vau Gods Woord, 
onder redactie vau Prof. L. LINDE
BOOM, lloogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Elk No. bevat 16 bladz. vau 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Reeds 3 No'#, zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

fraLCo per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een solieden boekhandelaar. 

Bij ZALSMAN te Kampen zijn voor
handen de verschillende 

VRAAGBOEKJES 
VOOR 

Catechisaties, 
ALS: 

Catechismus, met en zonder teksten. 
l4ort begrip, » » » » 
Ilellenhroek, » » » > 
IBurstiiis, verbeterd door H. DE 

COCK, in lessen verdeeld door O. C. 
DOORNBOS. 

Formulieren van eeuieheid. 
Die door DD. J. H. DONNER, P. 

DIJ KSTERHUIS, A. P. A. DU CLOUX, 
Li. DE COCK, enz. 

ALSMEDE: 

PSALMBOEKJES 
a cl. en 

K E R K B O E K J E S  
tegen zeer lage prijzen. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen. 
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