
DE BA 
Zeven en dertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) 1889. 

ZUIN. 
Stomen uit è Christelijke Gereformeerde Kerk in lederland. 
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DRUKKER G. PH. ZALSMAK te Kampen. — OfficieelE Berichten enz., Stukken 
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K e r k e l i j k e  e n  G e m e e n t e l i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z .  
Aan de Gemeenten derChrist. 

Geref Kerk. 
De Commissie, door de Synode te 

Kampen benoemd, om eene toelichting 
te o-even bij de Concept-acte van Ineen 
smelting tusschen de Christ. Geref. Kerk 
en de Ned. Geref. kerken, is deze week 
met haren arbeid gereed gekomen. De 
Memorie, van Toelichting is bij den Heer 
I). Donner te, Leiden in hel, licht ver
schenen en reeds aan de Kerkeraden 
verzonden. 

De Commissie, door de Synode in de 
uitvoering harer opdracht schier geheel 
vrijgelaten, heeft de Memorie bij den 
Heer Donner het licht doen zien in 
hetzelfde formaat en op dezelfde voor
waarden, als ook de Handelingen dei-
Synode Assen— Kampen door hem zijn 
uitgegeven. Zij heeft voorts gemeend, 
in den geest en naar den wil der Synode 
te handelen, wanneer zij één exemplaar 
dezer Memorie toezond aan alle leden 
der Synode en aan alle Kerkeraden der 
Christ. Geref. Gemeenten, en voorts 
voor iedereen verkrijgbaar stelde tegen 
den prijs van 40 cents, dien zeker 
niemand voor 75 bladzijden druks te 
hoog vinden zal. 

Wanneer een lid der Synode ot een 
Christ. Geref. Kerkeraad binnen enkele 
dagen uog geen exemplaar mocht ont
vangen hebben, wende hij zich tot den 
Heer Donner en vrage een exemplaar 
aan. 

In het belang der zaak hoopt verder 
de Commissie, dat velen in en oi.k bui
ten de Christ. Geref. Kerk zich deze 
Memorie zullen aanschaffrn. 

Namens de Commissie, 
II. BAVINCK, Scriba. 

He Theologische School 
der Christ. Geref. Kerk. 
Aan belanghebbenden wordt door dezen 

kennis gegeven, dut de vergadering van 
Curatoren der Theol. Schooi, zoo de Heere 
w i l ,  z a l  a a n v a n g e n  o p  D i n s d a g  d  e  n  
9 J u 1 i. e. k. des morgens 9 uur, op de 
gewone plaats ie Kampen. 

Maandag 8 Juli zal er, des avonds 8 
uur, een bidstond worden gehouden in 
het kerkgebouw onzer (Jemeenle te Kam
pen, welke zal worden geleid door Ds. 
M. v. Minnen, Curator voor de provincie 
Utrecht. 

Met liet oog op het gewicht dezer 
Vergadering, wekken wij tevens alle ge
meenten onzer Kcik dringend op, om op 
Zondag 7 Juli en den daaropvolgenden 
Rustdag dezelve in hare openbare gebe
den te gedenken. 

Docenten en Curatoren, alsook de Broe
ders die hun examen wenschen af te leg
gen, hebben groote behoefte aan de voor
bede der gemeenten. 

De Heere stoote daarom dea (.'eesl dei-
genade en der gebeden in een ruime mute 
uit over al zijn volk en Hij ontlerme 
zich over onze Theologische School! 

Namens het College van Curatoren, 
L. NEIJKXS, 

Secretaris. 
Amsterdam, Juni '89. 

Theologische School. 
Dinsdag voormiddag ten 9 ure begon de 

Kommissie voor het Overgangs-examen haar' 
arbeid. Als Kuratoren waren D. D. J. 
Bavinck en M. van Minnen aanwezig-
Doe. van Velzen, hoewel onlangs door de 
koorts zeer aangetast, kon door Gods goed
heid als Rector weder zijn taak opvatten 
en voorzitton. 

De eerste klasse werd tot tweede 
bevorderd, n.1. de studenten : F. Bruinsma, 
H. Doornbos, C. Goote, A. Schaafsma en 
J. Vesseur. 

Ook van de tweede klasse slaagden alle 
studenten: C. Bos, S. Datema, H. D. 

Drenth, J. Poelman, T. Sap, R. Smeding, 
J. H. Spoel, N. Tromp, S. W. Veltman en 
C. de Vries. Met Testimonia in Psycholo
gie en Algem. Oude en Midd. Geschiede
nis. 

Woensdag werden de studenten der derde 
klasse eveneens allen toegelaten tot de 
vierde, met Testimonia in Geografie c. a. 
Logica en Grieksche en Romeinsche anti
quiteiten en mythologie : de h.h. H. Buur
man, W. A. Dekker, F. Diemer, J. H. 
Köers, B. J. Lambers, J. J. Meijtr, A. 
Nieboer, D. Prins, J. C. Raamsdonk, D. 
Steenhuis, en N. Woldinga. 

Kampen, 3 Juli '89. 

's GRAVELAND, 2 Juli 1889. L. 1. 
Zondag was voor onze gemeente een blijde 
dag van herinnering. Zij mocht toen toch 
haar 50-jarig bestaan herdenken. Ds. J. 
Balhuizen bepaalde ons des morgens in 
eene gepaste rede naar aanleiding van 
Hand. 2: 42 bij de kenmerken van de 
Kerk van Christus : terwijl Zlierw. ons des 
avonds, volgens Ps. 46 : 6, de troostrijke 
belofte gaf, dat, zoolang de Gerne nte 
in die leer bleef volharden, waardoor 
zij geworden is, God in het midden van 
haar zou wonen. Drie leden van dege
nen die in 1839 tot de gemeente overgingen, 
woonden des morgens de godsdienstoefe
ning bij, terwijl ééne zuster door ziekte 
weid verhinderd. Moge het Gode behagen 
onze gemeente, die van af hare stichting 
klein is geweest, door uitbreiding van bui
ten, maar vooral door inwendige krachten 
te versterken. 

Namens den Kerkeraad, 
F. RIJMERINK, scriba. 

LAAR, Gr. Benth. Den 26 Juni 1889, ontvingen 
wij het bericht, dat Ds. C. H. F. Krohue onze roe
ping niet mocht opvolgen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. H. ENSINK, Scriba. 

OUD-VOSMEER, 27 Juni '89. Heden werd dooi
den Kerkeraad met medeweten van onzen geachten 
Consulent Da. van Dijk en met volle toestemming 
der gansche gemeente beroepen de WelBerw. Heer 
Ds. J. van llaeringen, predikant te Werkendam. 
Neige de Heere bet hart van dezen zoo algemeen 
negeerden leeraar om tot ons over te komen, is de 
wenscb en bede van kerkeraad, gemeente en de en
kele Doleerenden buiten hen. 

Namens den Kerkeraad, 
C. A. GUNST, Scriba. 

ZWARTEWAAL. L. 1. Zaterdag 29 Juni ont
vingen wij door des Heeren goedheid het voor ons 
zoo verblijdend bericht, dat Ds. M. H. K. Mol te 
Dussen de roeping onzer gemeente aannam. 

Namens den Kerkeraad, 
L. v. D. SLUIJS, Ouderling. . 

VELDHUIZEN, Gr. Bentbeim, den 80 Juni 1889. 
Heden voor drie weken maakte onze geachte leeraar 
Ds. J. Schoemaker de gemeente bekend, dat hij 
eene roeping van de gemeente te Lutten bad ont
vangen. Onze gemeente, en velen met baar, moch
ten dezen morgen de verblijdende tijding van hem 
booren, dat liij voor de roepende gemeente had be
dankt. Dat de Heere hem verder in onze gemeente 
en voor onze kerk, tot een uitgebreiden zegen voor 
het Godsrijk moge doen werkzaam zijn, is de wensch 
en bede der gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
ït. ARENDS, Scriba. 

WORKUM, 30 Juni 1889. Heden morgen na 
de godsdienstoefening maakte onze geachte herder 
en leeraar Ds. W. Kapteijn Pz. aan de gemeente be
kend eene roeping te hebben ontvangen van de Chr. 
Ger. gemeente te Genemuiden. Dat de Heere geve, 
dat wij spoedig van Zijn Eerwaarde mogen hooren : 
ik blijf bij u, is de bede en wensch van Kerkeraad 
en Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
D. v. D. WAL, Scr. 

NIJMEGEN, 30 Jnni. Onze geliefde leeraar Ds. 
A. H. Gezelle Meerburg heeft ook voor de roeping 
naar Doesburg bedankt. Zegene de Heere de ge
meenten, die teleurgesteld werden en beschikke Hij 
hun den man Zijns raads. 

Namens den Kerkeraad, 
J. DE JONG, Scriba. 

LUTTEN a. d. Dedemsvaart, 30 Juni '89. He
den morgen werd tot onze teleurstelling bij monde 
van een onzer oud :rlirigeu de Gem. bekend gemaakt, 
dat Ds. J. Schoemakers te Veldhuizen, Graafschap 
Bentheim, voor onze roeping bedankte. De Koning 
zijner kerk vervulle aan ons zijne belofte, Matth. 
28 : 20. 

Namens den Kerkeraad, 
E. BROEKROELOÏS, Scriba. 

JUTRIJP-HOMMERTS, 30 Juni. Heden avond 
werd onder leiding vau onzen Consulent, Ds. G. El-
zenga te Sneek, tot herder en leeraar voor onze ge
meente verkozen, Ds. H. Siertsema te Hijken. 

Namens deu Kerkeraad, 
SJ. KOOPMANS, Scriba. 

ZIERIKZEE, den 30 Juni. Heden werden wij 
zeer verblijd, daar onze geachte Leeraar Ds. Wessels 
de gemeente bekend maakte, voor de roeping van de 
Ned. Ger. Kerk te Dordrecht te hebben bedankt. 
Dat 's Heeren hooge goedkeuring op dit besluit 
moge rusten. 

Namens den kerkeraad, 
A. VERBR. DE BRAAI,, Scriba. 

ALMKERK a/d NIEUWEN DIJK. Nadat 1.1 
Zondagavond door Ds. Brink als Consulent dezer 
gemeente een bedestond was geleid met bet oog op 
hare behoefte aan een leeraar, bleek het in de ver
gadering met de mansledematen, dat Ds. J. A. Goed-
bloed van Zierikzee eenparig door allen werd be
geerd, zoodat de beroepingsbrief aan ZEervv. is toe
gezonden. Geve de Heere zijn dienstknecht de noo-
dige wijsheid om eene Hem Welbehagelijke beslissing 
te nemen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. DEN DEKKER 

HERWIJNEN, l Juli 1889. Zondag 30 Juni 
heeft onze geachte leeraar Ds. R. Loman tot onze 
blijdschap de gemeente bekend gemaakt, voor de roe
ping naar Graudhaven Michigan (N. A.) te hebben 
bedankt. Dat de Heere hem Tei-dertct oenen uitgebrei
den zegen stelle in het midden onzer gemeente, opdat 
zijn naam verheerlijkt Worde in de bekeering van 
zondaren en opbouwing in }let geloof, en ook eerlang 
de ledige plaats der teleurgestelde gemeente vervuld 
worde met den msln zijns raads, is de bede van ker
keraad en gemeeut,e. 

Namens den Kerkeraad, 
K. VAN ZEE, Scriba. 

WERKENDAM, 1 Juli 1889. Gisteren morgen 
na de godsdienstoefening tnaakte onze algemeen ge
achte leeraar Ds. -1* van 11neringen aan de gemeente 
bekend, een beroeping te hebben ontvangen van de ge
meente te Oud-Vosmeer. Daar wij meenen ZEw. 
nog niet te kunnen missen, is het de hartelijke 
wensch en bede van kerkeraad en gemeente, dat onze 
leeraar eene Gode welbehagelijke en tevens voor ons 
een verblijdende keuze mag doen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. BRTENEN, Scriba. 

HOEK VAN HOLLAND, 1 Juli '89. Zondag 
17 Juni '89 werden onze harten in den namiddag 
godsdienst met blijdschap vervuld, daar wij uit 
den mond van onzen Zendeling—Leeraar l)s. Krohne 
mochten hooren : ik blijf ;n uw midden en bedank 
voor de roeping uit de gemeente te Laar Mocht 
de Heere ook daar die getneente verblijden door daar 
ook spoedig den mail zyns te willen zenden. 

Namens de leden der Gemeente te Hoek 
v. Holland, 

M. B. BENARD. 

DOESBURG, 2 Juli. Ónze beroepen leeraar Ds. 
A. II. Gezelle Meerburg berichtte ons, dat liij geen 
vrijheid kon vinden om zijuo gemeeute te Nijmegen 
te verlaten. ZEw. heeft » dus voor ons beroep be
dankt. Dat zijn besluit gekroond worde met vrede 
der ziel, óók voor ons. Hij werd overigens zoo sterk 
door ons begeerd. 

Namens den Kerkeraad, 
H. W. KAVPERS, Ouderling. 

Ontvangen voor de Theol. School. 
Van de Gem. tc Varsseveld . f 25,— 

n Jutrijp en Hommerts - 3,03b 

lf Seharnegoutum . - 19,69 
/, *Kampen . - 67,56» 

J. NEDKRHOED, 
Penningm. 

Middelstum, 1 Juli 1889. 

Ontvangen voor de Uitbreiding der Theol. 
School de volgende Jaarlijksche bijdragen. 

Classis K o e v o r d e n. 
Classikaal Coll. Correspondent Ouderling E. Pop

pen te Schoonebeek. 
K o e v o r d e n. 

B. J. Hensen ... - 1,— 
G. J. Kremer . . - 0,50 
J. Mulder . . - 0,50 

S c h o o n e b e e k .  
H .  G o m m e r  . . .  -  0 , 5 0  
H. Roelage ... - 2,— 
Jl. ten Vlieghuis . . - 2,— 
D. Gommer . . . - 0,75 
G. Bouwmeester ... - 0,50 
J. Wolberts . . . - 0,50 
J .  E n g b e r t s  {  .  - 0 , 5 0  
G .  E n g b e r t s  . . .  -  0 , 5 0  
J. Roelage . . - 0,75 
H .  P o p p e n  . . . -  2 , —  
H. Hinnen ... - 0,75 
G. J. Eisen ... - 0,50 
B. Wilms . . . - 1,50 
G. Blanke . .' - 0,50 
D. van Henten ... - 2,00 
H .  E n z i n g  . . .  -  0 , 5 0  
G, Wilms ...- 2,— 
B. J. Bruna ... - 1,— 
J. Iletsman ... - 2,— 

J. Klaasen . . . f 0,30 
H. Schoenmakers ... - 0,50 
W. Anholts ...- 0,50 
G. Henseu ... - 0,50 
J. H. Eisen ...» 1,— 

E m m e u. 
HL Rabbers . . . - 1,50 
U. H. Rabbers ... 2,50 
G. 11. Bul Is .... 0,50 
HL Hendriks ... - 0,25 
J. Kater berg . . . - 0,50 
L. Lanning ... - 1,— 
H. Sikken ... - 2,50 
H. Louissen ... - 1,30 
K. Ensing ... - 5,— 
H. Hoving ... - 0,75 
H. Gossen ... - 0,50 
J. Enzing ... - 0,25 
J. Katerberg ... - 1,— 
E. Diemer ... - 1,— 
D. Voordewind ...» 1,50 
A. Bos ... - 0,50 
Ds. Goris . . . 2,— 
H. Rabbers . . . . 1,— 
H. Bekhuis .... 0.50 

S 1 e e n. 
L. Deening ... - 2,— 
Wed. H. Deening .... 2,— 
L. Katerberg ... - 0,60 
A. Ellen .... 0,25 
G. Renting ... - 2,50 
G. Renting ... - 2,50 
W. Lanning . . . - 2,50 

A a 1 d e n. 
W. Koops 1,25 
Wed. Truin ... - 0,75 
W. Banting . . - 5,— 
B. Lanning ... - 2,50 
Ds. Roozeboom ... - 2,— 
W. Kremer ... - 1,50 

G e e s. 
L. Katerberg ... - 1,— 
A. Wolting ... - 0,50 
R. Wolting 0,75 

J. NEDERHOED, 

Alg. Thesaurier. 
Middelstum, 1 Juli 1889. 

Ontvangen voor de Zending. 

Door Ds. Slager, van de Jonged. vereen. 
u Ontwaakt gij die slaapt" te N ij verdal f 7,50 

Door D. Mulder, v. d. Chr. Jongel.-ver
een. te Zierikzee . . - 2,50 

Door den Hoofdonderw. R. Medema, v. d. 
Schoolkinderen te Pernis . - 5,50 

Door lt. Visser, van een Zondagavondgezel
schap te Oude Pekela . - 2,30 

Dooi Os. van Dellen, uit het busje van 
een Zondagavond-gezelschap te Nieuwe Pe
kela .... - 3,15 

De P. O. v. d. Gem. te Sellingen - 16,05 
„ Nieuwolda - 9,75 
n Marum nagek. - 1,— 
M Hoogkerk - 36,90 
„ Ten Boer - 21,— 
„ N. Pekela - 37,49 
„ Stroobos - 14,27 
u Stedum - 23,— 
„ Uithuizen noggev 

in 't kerkzakje - 100,— 
ii Stadsmusselkanaal - 23,50 
ii Workum - 16,76 
i, Hindeloopen met 

Stavoren - 10,77 
ii Surhuisterveen - 10,— 
ti Bergum - 11,50 
w Koudum - 16.53 
« n nagek. gift - 2,— 
ii Westergeest - 6,25 
H Ruinerwold nagek. - 1,— 
ii Schoondijke nagek. 

gift - 1,— 
n Assen - 56,165 

ii Gasselter-Nijeveen - 25,— 
ii N ij e veen - 10,— 
ii Schoonebeek - 19,265 

ti Genemuiden - 12,05 
H Elburg - 14,— 
ii Heerde - 6,84 
/; Dussen -• 11,32 
w Wapen velde - 3,60 
ii Anna Paulowna 

Polder - 5,10 
w Dordrecht, Krom

hout - 70,325 
ii Middelharnis - 15,09 
ii Brielle - 11,— 
ii Oud-Beijerland - 7,45 
n Monster - 14,— 
ii Haamstede - 7,025 
ii Brouwershaven - 8,20 
ii Domburg - 9,27 
ii Werkendam - 24,— 
ii 's Gravenmoer - 5,16 

De P. C. v. h. Zend. Station Tilburg . - 6,17 
Door C. J. van Dijk, uit het Zend. busje 

v. d. Chr. Jongei. vereen. «Timotheus" 
te Meppel ... - 6,— 

Door idem, verzameld door de kinderen der 
Zondagschool aldaar . . - 2,— 

Uit het Zend. busje van het zoontje van 
Ds. v. d. Hoorn te Domburg - 3,23 

Door Ds. Sluijter, gev. in de coll. te Bos
koop „ 5,— 

Van G. Slikker te Winkel . f 1,86 
Door Ds. Kropveld te Alblasserdam, uit 

het busje van Mej. Meijer te Sliedrecht - 5,— 
Door J. Bakker, een ged. der gelden verz. 

door de afd. Zend. der Chr. Jongel. 
vereen. wHebt de waarheid en den vrede 
lief" te Rotterdam . . 8,50 

De P. C. v. d. Gem. te Voorschoten - 21,24 
Oldekerk - 21,40 

Door Ds. Dijkstra, v. d. Zend. vereen, te 
O l d e k e r k  . . .  -  4 7 , 9 5  

Door idem, de coll. bij eene zendingsrede 
te Zevenhuizen . . - 8,29 

Door idem, van J. de Jonge te Zaamslag - 3,50 
Door Ds. Impeta, Pinkstergave v. d. kin

deren der Zondagschool te Alphen - 3,79 
Door den hr. A. Verhoeven te Dordrecht, 

uit het busje van Br. A. van Driel - 3,55 
Door den Hoofdonderw\ A. M. H. Ho-

man, verz. in het Negertje door de leer
lingen der Chr. Geref. School te- Ten 
Boer .... - 3,40 

B. J. C. G. DE MOEN, 

Penningm. 
Doesburg, 1 Juli IÉ 

Zending onder Israël. 
Uit het busje van Mej. Meijer te Sliedrecht f 21,00 

om er naar eigen keuze over te beschikken, die we 
aldus hebben verdeeld : 
Zending onder de Heidenen f 5,— 

ir ii Israël - 5,— f 5,— 
tt in N. Brab. en Limburg - 5,— 

Ponds voor zwakke gemeenten - 5,— 
Grat is Traktaat verspreiding - 0,85 

Porto's - 0,15 
Door Ds. Rooseboom, te Aalden: van eene 

vriendin ... - 5,— 
Van K. Kniphuizen, Muskegon, Amerika: 

1 Dollar ...- 2,44 
Van N. N. . . . - 3,50 
Van N. N. Postmerk Woudrichem - 1,— 
Door Br. K. de Geus: collecte bij een bid

stond voor Israël te Doorn . - 12,— 
Door Br. P. Koster te Zegwaard: gevon-

in de collecte te Berkel . - 1,— 
Zoo deed de Heere uit Noord en Zuid, van verre 

en nabij om de blijken zijuer liefde weer toekomen, 
Hem daarvoor de eere; en de vrienden Israëls onzen 
hartelijken dank! 

E. KROPVELD. 

Inw. Zending Prov. Zuid-Holland. 
In goede orde ontvangen de kollekte der 

Gem. te Vlaardingen . . f 37,78 
„ Alphen a/d Rijn . . - 22,32 
„ Katwijk a/Zee . . - 10,30 
,, Brielle ... - 5,95 

Van de Chr. Jongel.-vereen. Onezimus te 
Rhoon ..... 2,45 
Hartelijk dank voor al deze liefdegaven met de 

mededeeling, dat we ons boekjaar moesten sluiten 
met een te kort van ongeveer 1 400.00. We twij
felen niet, of men zal nade ze mededeeling ons gaarne 
ondersteunen met gebed en gave. Het eiland Voorne 
en Putten, geheel bijkans door 't ongeloof ingenomen, 
vraagt onzen steun en hulp en we hopen met nieuwen 
moed en kracht aldaar te arbeiden. In alles den 
Heere bevolen. 

Namens de Comm., 
J. STRIJKS, Penm. 

Rhoon, 1 Juli '89. 

Opnieuw door den kerkeraad ontvangen voor de 
arme gem. te Holwrerd 
Van de Gem. te Sneek, collecte . f 20,— 

n Leeuwarden . - 18,— 
„ Westergeest . - 5,-—. 
9 Veenwoudsterwal . - 6,82 
t, Rottevalle . - 5,40 
v Boxum . . - 26,80 

Wij zijn grootelijks verblijd en danken allen voor 
deze liefde-blijken onze gemeente bewezen ; nog 
enkele gemeenten, ja geheel de provincie Friesland 
heeft Holwerd gesteund door collecten, en langs 
dien weg een goeden stap vooruit geholpen ; indien 
de Br. en Zust. buiten de provincie nu ook nog iets 
deden, dan was weldra de arme zustergemeente te 
Holwerd uit den fhiantiëelen nood gered. Ook de be
wijzen van vroeger afgegeven rentelooze aandeelen, 
voor den bouw der kerk, worden gaarne door ons 
als giften in ontvangst genomen, alsmede kleine of groo-
tere schuldbekentenissen. Moge de Koning der ge
meente de gevers rijkelijk vergelden en alle gaven 
zegenen tot zijn eer! 

Namens den Kerkeraad der Chr. Geref. 
Gem. te Holwerd, 

R. v. D. MEER, Scriba. 

Inw. Zending in de Prov. Friesland. 
Ontvangen coll. van de Gem. te Donkerbroek - 6,05 

ti n ii ii ii te Duurswoude - 3,— 
door Ds. Elzinga van een Bazuin-lezer te 

Woudsend .... 2,50 
Uit de Catechisatiebus te Boxum - 15}— 

Met dank en aanbeveling door 
G. BRAMER. 

Boxum, Juli '89. 
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Het onafgebroken voortbe
staan der Kerk. 

VI. 
De kwestie van de continuïteit der 

kerk staat in het allernauwst verband 
met de vraag van het »wereldlijk hei 
ligdom." 

Onder de oude bedeeling was er eeu 
wereldlijk heiligdom en een aardsche 
tabernakel. 

En dit was er niet willekeurig. Het 
was niet voortgebracht door den wil 
der menschen, maar door den wil van 
God. Het geheele beeld en alle voor
schriften, wetten en bepalingen werden 
door den Heere aan Mozes, op den 
berg getoond, met uitdrukkelijk bevel 
dat hij alles maken moest, gelijk het 
aan hem getoond was. 

In die oude bedeeling vloeien idee 
en feit saam. Of anders gezegd, het 
zichtbare was de werkelijke en ware 
gedaante van het onzichtbare. 

In den menschelijken geest is ook 
eerst de idee, daarna het feit, zoo na
melijk ons idee naar buitenkan koinen, 
en in een feit zichtbaar worden. 

Meu spreekt in de godgeleerdheid 
van : werken Gods naar binnen en naar 
buiten. De eeuwige generatie des 
Zoons noemt men een werk Gods naar 

binnen, dit blijft, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid, tusschen den Vader en 
den Zoon. Gods eeuwige besluiten 
daarentegen noemt men werken Gods 
naar buiten, omdat God deze openbaart 
en in feften buiten zich zichtbaar maakt, 
en uitvoert in alle gebeurtenis en toe
standen die de geschiedenis uitmaken, 
zoowel in het algemeen menschelijke 
als in het bijzonder leven der kerk. 

Iets dergelijks bestaat ook in den 
menschelijken geest. Wij hebben eerst 
de idee, in ons. Kunnen wij de idee 
buiten ons brengen en in een feit 
zichtbaar maken voor anderen, zoodat 
anderen zien en tasten of begrijpen 
kunnen, wat wij gedacht en gewild heb
ben, dan genieten wij voldoening. Dan 
smaken wij iets van de gelukzaligheid, 
die de Algenoegzame volmaakt in zich 
zeiven heeft, en die geopenbaard is in 
het woord: »God zag alles wat hij ge
maakt had, en ziet het was zeer goed." 

De ware kunstenaar heeft de idee, 
of de idee heeft hem, al naar men het 
beschouwt, vóór een ander haar ziet. 
In den ruwen steenklomp ziet de kun
stenaar reeds het beeld, dat voor een 
ander nog diep verborgen is. Bij hakt 
en houwt; de stukken vliegen naar alle 
kanten heen en de toeschouwer begrijpt 
er niets van. Maar de kunstenaar blijft 
aan 't werk. Van dag tot dag wordt 
zijn idee meer zichtbaar en — eindelijk 
is zijn werk volbracht, en brengt soms 
geslacht na geslacht in verrukking ! 

Zoo doet God, beide in de natuur 
en in de genade. De werken des Hee
ren zijn zeer groot; zij worden gezocht 
door allen die er lust in hebben. 

Als wij eene idee hebben maar het 
vermogen missen om het naar buiten 
te brengen en in een feit aan anderen 
te laten zien, zijn wij noch genieën, 
noch kunstenaars. Wij zijn dan slechts 
lijders, vaak aan zwaarmoedigheid ter 
prooi, niet zelden hen benijdende, die 
met den grooten hoop eten, drinken 
en sterven, zonder ooit de smart en 
het lijden van een idee gekend of ge
dragen te hebben. 

Na dit uitstapje tot ons onderwerp 
terugkeerende, willen we dit slechts 
zeggen, dat alle kwesties over het on
afgebroken voortbestaan der kerk te
ruggebracht moeten worden, tot het 
wereldlijk heiligdom en den zichtbaren 
tabernakel. 

Deze was het zichtbare middelpunt 
van het rijk der genade. De eenige 
plaats op de gansche wereld, waar God 
wettiglijkgediend werd, naar Zijn woord. 
En uit de profetie van Haggaï: Ik 
zal dit huis met heerlijkheid vervullen 
meer dan het eerste huis, spreekt de 
Heere, blijkt wel: hoe streng God zelf 
dö conitinuiteit in zijn rijk handhaaft. 

Niet naast of tegenover, maar in den 
tempel trad de Christus op, als in het 
huis zijns Vaders, en door den ijver 
voor dat huis werd hij verteerd. 

De meuigte die gedoopt werd, vol
hardde in den tempel alle dagen, lo
vende en dankende God. 

Hare belijdenis van den Christus 
evenwel bracht haar in botsing met 
de» tempel. Van den tempel uit werd 

'  * l i  i •  - ï  ,  Zij vervoiga, verstrooid, naar de lande» 
der Heidenen verdwenen. En het zicht
bare heiligdom werd tegen de begeert 
en de practijk der geloovigen, in weer
wil van het hardnekkig verweer der 
Zeloten onder Israël en niettegenstaande 
het strenge bevel van Titus, door een 
ongehoorzaam, Romeinsch soldaat in 
brand gestoken, tot een puinhoop ge 
maakt, en woest gelaten tot op dezen 
dag. 

Dat was: »God in de geschiedenis." 
En daarmede heeft God voor alle vol
gende eeuwen uitgemaakt, dat het 
voortdurend bestaan der kerk, onder de 
nieuwe bedeeling, onafhankelijk is van 
een zichtbaar heiligdom. Dat er, in 
deze bedeeling, op de wereld geen tem
pel meer is. De gemeente zelve is de 
tempel des levenden Gods. Zoodat wij 
vrijmoedig mogen zeggen: waar Chris
tus is, daar is de kerk. 

Had nu de gemeente des N. Ver 
bonds, naar haar aard en wezen, zon
der verbastering, zich kunnen voort 
zetten en handhaven, er zou nu geen 
strijd zijn over de continuiteit der kerk. 
Maar ook dit lag niet in den raad 
Gods. Een boos meusch zou niet ver
hinderd worden onkruid onder de tarwe 
te zaaien. Met de verschijning van 
den Christus kwamen ook de anti-
Christussen, en de zucht naar heer
schappij en zelfbehoud dreef onwille
keurig weer naar een zichtbaar heilig 
dom heen, voor wie er aan gelooft een 
nieuw Jeruzalem, voor wie er niet aan 
gelooft een Babyion. 

Rome werd voor de Christenen wat 
Jeruzalem eens was voor de Israëlieten. 
Daar werden de stoelen des gerichts op 
gericht, die liet gansche leven der Chris
tenen in al zijn omvang beheerschten. 
Daar zetelde de zichtbare Priester-ko
ning, de stedehouder van Christus, tot 
wien gezegd is: wie U hoort die hoort 
Mi] ; Ik geeft U de macht der sleute
len van het koninkrijk der hemelen. 
Daar had men dè bestanddeelen van 
den wettischen, vleeschelijken godsdienst: 
een priester, een altaar en een offer, en 
eeu zichtbaar heiligdom vol uiterlijkeu 
glans, aan St. Pieter gewijd. Hirams 
hout en werklieden, Ofirs goud en Sa-
lomo's wijsheid, Joodsche wetgeleerd
heid en ritualisme gehuwd aau Ilei-
densche wijsbegeerte en kunst, en dat 
alles tot eenheid, systematisch verwerkt 
onder de eenvoudige gedachte : de kerk 
van Christus, dat is Rome. Het zicht
bare heiligdom en de wereldlijke taber
nakel, het middelpunt eener Godsver-
eering die, in haar wezen, dienst des 
vleesches, gerechtigheid uit de wet, eigen
willige godsdienst, afgoderij is. 

Op het stuk van continuïteit is 
Korae dan ook zeer sterk. Er is een 
tijd geweest, dat de bisschop van Rome 
eeu zware concurrentie had met zijne 
ambtgenooten te Konstantinopel, te An 
tiochië, Efeze, en voorts een zware wor 
steling had met allerlei ketters, secta-
tarissen, met monotheïsten, novatianeu, 
donatisten- Eer zeer zwaar heir van 
weerspannigen. Maar Rome overwon 
en is sterk, al heeft het ook, uit wan
hoop, de onfeilbaarheid onqedeeld aan 
den Paus moeteu opdragen. 

Minstens vijftien kenmerken heeft 
Rome om zich als de kerk van Chris
tus te handhaven. Het heeft: le de on
afgebroken opvolging der Bisschoppen 

J  „  \  i . i .  r  r >  i  - » i  .  - i  , - v  vau ub apostelen ai; ze oe oimtieicl ; 3e 
de Catholieciteit; 4e de duurzaamheid ; 
5e de menigte der belijders ; 6e handha
ving der leer ; 7e eenheid ; 8e heiligheid ; 
9e de heiligheid ook der leer ; 10e de 
de reinheid der priesters en ambts 
dragers; 11e wonderwerken; 12e de be 
lijdenis der terugkeerende ongehoorza 
men ; 13e. het droevig uiteinde der weer
spannigen ; 14e de kracht der leer; 15e 
den voorspoed nietegenstaande alle ver
drukkingen. 

Wij kunnen er dus stellig op reke
nen, dat, zoolang Rome blijft, de kwestie 
der continuiteit zal blijven. Wie het 
onafgebroken voortbestaan der kerk, on 
der de nieuwe bedeeliug, zoekt in het 
zichtbare of in stoffelijke goederen en 
in rechtsverhoudingen tot den staat of 
in kerkelijk verband van de eene ge
meente tot de andere gemeente, zal, zij 
't ook zijns ondanks, de waarheid dei-
spreuk ondervinden : »alle wegen lei
den naar Rome." 

Schri flbeschou wins. 
Onze toornigheid. 

II. 
Ef. 4 : 26, 27. De zon ga niet onder 

over uwe toornigheid. En geeft den 
duive] geene plaats. 

Wij hebben sezien. wat Paulus' be
doeling was met de in vs. 26a gege-
vene vermanins- Naineliik ons te 
zeggen, dat wij zorg moesten dragen, 
dat onze toorn nimmer stoorniswekkend 
ingreep in het gemeenschapsleven dei-
gemeente. 

Daartoe wiist hü den wesr aan. als 
hii zesrt : de zon ™ niet on f] P1* r» ïro •• " o o 
uwe toornigheid. Hij kleedt door zoo 
te spreken zijne vermaning in een vorm 
in, waarin zij zeer gemakkelijk door 
ons kan worden onthouden, en die met 
zich brengt, dat elke avondstond er ons 
aan herinnert. Hoe komt Panln«' aa„ 
dezen vorm van inkleeding? Mogelijk 
is het, dat bet aangenaaide vers. Ps 
4 : 5 er hem toe bracht; daar toch 
wekt de dichter allen, die in nnf.mprinrr 
gebracht zijn door de boosheid van de 
vnauden des koninfirschans. er tnp nn 
om zich aan den vijand niet te verzon-
digen, maar zich in hunne binnenkamers 
en op hunne legersteden terug te trek-
Ken, en stil te zijn. AIJ moesten hunne 
ontroering niet bij zich laten overnach
ten ; was de tiid trekomen. waarnn mnn 
zich op zijne legerstede nederlegt, dan 
moest OOK nun nart stille zijn. üe 
hier uitgesprokene eredachte leverde jian ^ * rj -

den apostel den vorm van zijne verma
ning ; liij behoefde hier slechts duide-
ijk uit te spreken, wat sinds reeds 

ingewikkeld was gezegd, en het woord 
was terneergeschreven: de zon »a niet 
onder over uwe toornigheid. 

Er spreekt zich in deze woorden de 
gedachte uit, dat de toorn slechts een ras 
vooroijgaand verschijnsel in ons ge
moedsleven wezen macr. Hii ziirle wolk-
gelijk, die even aan den hemel zweeft, 
maar straks weer verdwijnt om aan den 
zonnestraal ruimte te laten. Worte-
en mag hü nooit : hern worde hiertoe 

geen tijd gelaten. Doorgangspunt zij 
hij, meer niet; eindpunt nooit. Alras 
nog op den dag zeiven, dat hij geboren 
is, verslinde hem de ontferming. In 
barmhartigheid wende hii zieh snoe
zig om, gelijk aan den toorn van Hem, 
die God is, en nochtans in den toorn 
des outfermens gedenkt, en van wien 
gezegd wordt; een oogenblik is er in 
zijnen toorn, een leven in zijne goed
gunstigheid. Men late den toorn niet 
bij zich overnachten ; voor de zon on
dergaat, zij het hart weer stille, een 
meer gelijk, dat door den middaorstorm 
bewogen, 's avonds weer effen is als 
een spiegel, blinkende in het schoon der 
ondergaande zon. Een gast zij de 
toorn, maar areeu huisgenoot: w«t hii O O 7 • •  «««  "y  

ons overnacht is huisgenoot, wat vóór 
den ondersau£f der zon ons veria .ftf tTQOf • 
daarom wijke onze toornigheid van^ons 
voor de zou ons verlaat, in den stil
len nacht zii liet ook in ons stille-de 
storm van het bewogen gemoed legge 
zien neaer, en in ons avondgebed zij 
er plaats voor den broeder, wiens 
zonde onzen toorn onvvekte, onrlnt. 1T ' F u 

onze gehoorzaamheid blijke aan 

het reeds in de wet, tot ons rre-
sproken. door Paulus slechts iu 
iunering gebracht woord : gij zuJt 
geenen toorn behouden tegen de kin
deren uws volks, maar gij zult uwen 
naaste liefhebben als u zei ven, Lev 
19: 18. 

De hierop volcrenrle woorden: Tf!n X j-, ' 
geeft den duivel geene plaats, staan met 
de naast voorafgaande rechtstreeks in 
verband. Zij bevatten eene waarschu
wing om Satan, den vijand van den 
vrede, ureeue a-alejrenheid te yeven nm <-» o o  ̂
stoornis te verwekken in de gemeente 
van Christus. Zoolang de leden der 
gemeente elkander liefhebben, ziin zii 
w  7 — TJ  «7  

gelijk aan een leger, welks gelederen 
vast aaneengesloten zyu, zoodat de vy-
aud er zich niet tusschen indringen 
kan. Maar de vijand ligt op de loer ; 
wie ooit slaapt, batan nooit. Eu «e nk-
de leeuw, als hij geruisch hoort, opstaat 
om te zien, waar hem gelegenheid ge
geven wordt tot roof, zoo ook Satan 
als hij onze harten door toorn ziet be
wogen. En hoe verheugt bij zich als 
hü de zon over onzen toorn ziet onder
gaan, wnl het hem eeu teekeu is. dat, 
onze toorn, onheilig geworden of on
heilig gebleven, werkelijk onze ver
vreemding vau den broeder in zyn na
sieen heeft. Dat toch biedt he.» .1B 
gewenschte gelegenheid aan om zich 
tusschen ons en onzen broeder te 
plaatsen, om beiden verre van elkan
der te Houden. Uretig grijpt hij deze 
gelegenheid aan ; hg waakt bij den 
toornige, staat aan zijn legerstede, giet 
olie in het vuur van zijnen toorn, 
werpt hem de zwartste beelden van den 
broeder iu de zie', hitst hem on tot, 
het zoeken van ziiu recht tot den nriis 

der liefde, windt hem op tot zijn toorn 
in woede en wraakzucht overgaat, en 
maakt hem allicht ten overvloede wijs, 
dat hij opbouwt voor de eer van God. 
En gelukt het hem den toornige tot 
den vijand des broeders te maken, die 
door booze woorden en booze daden 

ook dezen tegen zich in het harnas 
jaagt, dan is zijn spel gewonnen. En 
lang kan het duren als Satan zich eens 
tusschen twee broeders wist te dringen, 
eer hij weer uit zijne plaats gedrongen 
is; een Satan wijkt niet spoedig. De 
twee, die een moesten zijn, borst tegen 
borst, staan thans tegenover elkaar, 
met Satan tusscheu zich in, om ze voor 
goed vaneen te houden. En hoe licht 
grijpt hun twist als een vuur oiu zich 
heen, en maakt de wortel der bitter
heid, opwaarts spruitende, beroerte. 
velen verontreinigende? Hebr. 12 : 15. 
Men denke dan niet licht over de ge
varen vau deu toorn, en de vermaning : 
wordt toornig en zondigt niet — want 
het is geene geringe zaak om Satan 
plaatsruimte te geven in de gemeente, 
dat is, iu het lichaam van Christus. 
Zoo een werkt God zeiven tegen, God, 
wien het juist in alles te doen is, om 
de gemeente tot de innigste eenheid 
in Christus op te voeren. Elk bedenke 
dan, dat wie den toorn bii zich lïint, 
overnachten, den Satan zeiven bij zich 
laat overnachten ; maar bij den man, 
wiens toorn met de zon ondergaat, om 
plaats te maken voor de voorbede, her
bergen engelen. 

VAN ANDEL. 

Een kerk, die van 1834 tot 1869 
bestond, had reeds 35 jaren een levens
wortel waaruit zij was gegroeid. In 
1869 kreeg zij niet een andereu levens
wortel. Haar levenswortel was de 
Christus, of zoo ge haar beschouwt als 
eene Gereformeerde Kerk, de drie For
mulieren en de Kerkorde. Wat is in 1869 
in dien levenswortel ingekomen ? Niets, 
volstrekt niets. Hare gemeenschap met 
den Christus Gods is dezelfde gebleven ; 
hare belijdenis en ook de kerkorde bleef 
dezelfde. 

Had dan Dr. K. toen hij dit schreef 
geheel geen aanleiding om te spreken 
van eene verandering in den levens
wortel ? Och ja, de kerk heeft iu hare 
rechtsverhouding tot den Staat eene an
dere verhouding gekregen en is er door 
in eene andere, eu, zoo ik meen, betere 
rechtspositie gekomen. Maar met den 
levenswortel heeft dit volstrekt niets te 
maken 

DE COCK. 

Buitenlandsche Kerken. 

Leer en Kerkregeering. 

Krank in den levcnswortel. 
De Chr. Geref. kerk werd voorjaren 

door Dr. Kuyper gezegd krank te zijn 
in den levenswortel Door mijn collega 
Wielengn, toen predikant te Almkerk, 
werd hiertegen de pen opgevat, en de 
schrijver werd ter verantwoordino- aP.-

T ~ ö 
roepen. In onze gemeenten wekte dit 
gezegde verontwaardiging, vooral ook 
omdat het gezegd werd door een ouder
ling der Hervormde kerk, die tevens 
Professor was aan de V". U. Bij te
genstanders onzer Kerk werd het ge
bruikt als een welkom wapen tegen 
onze kerk of ook als een schild om er 
zich achter te verschuileii. Niemand 
echter wist wat de eigenlijke bedoeling 
was van den schrijver. Er werd al
lerlei uit gedistelleerd. Eeu enkel 
woord had alle onzekerheid kunnen 
wegnomen, maar Dr. K. vond goed geeu 
enkel woord ter nadere verklaring t« 
geven. Zelfs niet op het zeer uitvoe
rig en degelijk schrijven van Ds. Wie-
lenga. En in dit zwiioren volhardde 

• • .. . "C7 

hi], terwijl hij wist dat hierdoor velen 
op een dwaalspoor waren gekomen. 

Uit zwijgen nu mosjre zeer nolitiek 
zijn en bet bewijs leveren dat de schrij
ver én bij zijn spreken én bij zijn 
zwijgen bedoelingen heeft die alleen 
hem bekend zijn, maar het is, waar het 
eeu stiijd geldt om de waarheid, niet 
te rechtvaardigen. Wetende dat bet 
gezegde de oorzaak was waarom ve
len, niet zonder grond hem geheel wan
trouwden in alles wat hij later sprak 
en schreef over vereeniging met onze 
kerk, was hij èn terwille van zichzel-
ven. en terwille van de vereeniging èn 
terwille ook van allen die er door op 
een dwaalspoor waren geraakt, ver
plicht geweest het gezegde toe te lich
ten, of te verklaren. Dit was eisch der 
christelijke liefde en trouw. 

Door jarenlang te blijven zwijgen is 
er nu alle reden gegeven om bij 
alles wat hij zegt een politiekeu ach
tergrond te zoeken, en de coede trouw 
te verdenken. 

Nu wij weten wat het »krank in 
den levenswortel" beteekent volgens 
de verklaring van den schrijver, kan de 
Chr. Geref. Kerk nog al vrij kalm zijn 
en mijn Collega Wielenga kan zectreu : 
O, had ik dit geweten, ik zou geheel 
anders geschreven hebben. 

De Heraut van deu 30sten Juni zegt 

Wat men ons keer op keer verweet, dat 
we »de Christelijke Gereformeerde kerk" 
krank in den levenswortel noemden, leide 
daarbij niemand op het dwaalspoor. Dit 
»krank in den levenswortel" is niet door 
ons gebezigd van de plaatselijke kerken, 
maar van het »ééne genootschap", dat, uit 
het Reglement van 1869 geboren, nog steeds 
niet anders door ons kan beschouwd wor
den dan als geroepen om zich zelf te ont
binden, om we^r plaats te maken voor een 
kerkelijke saamvergadering van de plaatse
lijke kerken in Classes en Synode. 

Voorzoover dus iemand waande dat door 
ons bedoeld was, alsof we met dez? woorden 
het kerkelijk leven der Chr. Gereformeer
den hadden willen te na k nmftn. r/W hii 
zoo vriendelijk van deze onze nadere ver
klaring notitie te nemen. Van de plaat
selijke kerken hebben we zoo luid moge
lijk geroepen, dat ze met ons één in Be
lijdenis, Liturgie en kerkelijk bedoelen wa
ren, en deswege op vereeniging met deze 
kerken uit alle macht aangedrongen. Daar
entegen blijven we op grond van den eisch 
der Gereformeerde beginselen het Re°-le-
ment van 1869 en de genootschappelijke 
eenheid bestrijden. We kunnen niet an
ders oordeelen of zulk een genootschappe
lijke eenheid staat op den Collegialer, wor
tel en deze wortel is nu eenmaal doode-
lijk krank. 

In 1869 is dus de levenswortel krank 
geworden. 

Ds. L. J. Hulst schrijft dezer dagen in 
de Wachter weder eenige artikelen over de 
Vrij metselaars-kwestie en tegen de houding 
in dezen door de »Relormed Church." Al 
willen en moeten soms de Amerikaansche 
organen over en wêer de oude kwestie als 
dood beschouwen, ook hier is de natuur 
steiker dan de leer. Over »de Tuchtrege» 
ling" schrijft Ds. L. J. Hulst 15 Mei het 
volgende pikante punt: 

»Tuchtregeling." 
» DOEI,.—In ons laatste no. over dit punt 

hebben wij gezegd, dat de Synode der Ref. 
(D.) Church tro u w e 1 o o s heeft, CTÉihan-
deld met de Vrijmetselaars-kwestie naar 
de Kerkeraden te verwijzen, Dat is zeker 
eene zware beschuldiging, doch eene be
sehuldiging, die niet verzwegen mag wor
den, omdat zij waar is. 
. 'Om n te laten zien, dat die Synode 

niet U 't overtuiging van plicht maar uit 
dat van politieke schippering heeft gehan
deld, herinner ik, wat al meermalen is op
gemerkt, en hier de valschheid van dat li
chaam bewijst: 

»Zooals gij weet had die Synode, dooi
de Kerkeraden eene macht toetekennen, 
over zaken, die zij niet mocht aanroeren, 
haar zelf in hare rechten bekort. Dat 
begreep men zeker, haar later slechte vruch
ten te kunnen leveren. Op een volgende 
Synode, werd de Stated Clerk der Svnndo 
gelast niet te schrijven—de zooveelste S y-
n o d e ,  m a a r  d e  z o o v e e l s t e  S e s s i e  o f  
zitting.— Door deze correctie, heeft Dr. 
Steffens terecht gezegd, in Juli '84, onder 
den titel van : 

«EENE KERKRECHTERLIJKE KLEINIGHEID EN TOCH 
GEENE KLEINIGHEID."  

«Men herinnert zich raissehien nog, dat Dr. Kuy-
per verleden jaar tegenover Gispen beweerde, dat 
eene Synode ophield te bestaan, zoodra de vergade
ring uiteen gegaan was. Hij meent, dat die opvat
ting alleen aanspraak er op kan maken Gerefor
meerd te zijn. Wat nu in het afgetrokkene Gere
formeerd is of niet", — zoo vervolgt Dr. Steffens 
„willen wij thans niet onderzoeken; maar dat in 
rZ,e ,de °PvattinS geldt: dat de Synode een 
kerkelijk lichaam is, dat voortdurend bestaat, is bui
ten kijf. De verklaring onzer laatstgehoudene Sy
nodale vergadering neemt allen twijfel omtrent dit 
weg. Een president blijft dan ook president der 
Algemeene Synode, totdat een nieuwe gekozen is." 

Hierop zegt Ds. Hulst verder: 
„Dus heeft men in deze Synode terugge

n o m e n ,  w a t  m e n  b i j  d e  t u o h t r e g e l i n g  
van zich op de kerkeraden had afgeworpen. Ja 
meer nog: Die Synode heeft zich daarmede, als eene 
staande macht, als een hoofd van geheel het 
lichaam verklaard. Nu moet tooh een van al
le waar zijn: Of dat de Synode bij de bekende 
„ t u o h t r e g e l i n g "  z i c h  h a r e '  m a c h t  n i e t  b  e -
wust is geweest, als wanneer de tuchtregeling bij 
beter inzien ook had moeten ingetrokken ; of dat 
zij een bedriegelijk spel heeft gespeeld, door eene 
macht weg te werpen, om van een last zich 
LC oniaoen, en die losgelaten macht zich 
later weer toe te eigenen, zoodra men den 
last kwijt was. In dit laatste geval heeft deze Sy
node zich echter meer toegeëigend, dan een Gere— 
reformeerde Synode ooit gehad heeft. De Synode 
is bij hare tuchtregeling hare rechten dus te buiten 
gegaan, en dat onder het spelen van een spel, dat 
haar alle waarde als Synode doet verliezen." 

Onze ruimte laat niet toe meer aan te 
halen. 

Men kent, ook in onze kerk de moei
lijke oplossing tusschen de duurzame kracht 
van een besluit der Synode en het tijdelijke 
en mandataire harer uitvoerende macht; 
over de bevoegdheid eener Syn. Kommissie, 
de bevoegdheid tot verdaging* en ingrijpen 
in zaken van mindere besturen enz. In de 
praktijk zijn de Engelschen en Amerikanen 
met zoo neei gauw bang voor een Pres-
byterialen Paus.— 

De Algemeene Synode van Gereformeerde 
Kerken der Reformed Church in N. Ame
rika, werd den 5 Juni geopend te Cats-
kill waarbij 125 Afgevaardigden aanwe
zig waren. De ^aftredende" prezident Dr. 
Hutton begon met gebed, Dr. Evert van 
Slyke werd hierop tot Voorzitter, en Rev. v.d. 
Veen tot Vice-Voorzitter gekozen, Revs. H. E. 
Cobb en H. E. Dosker tot scriba's. Dr! 
Hutton predikte des avonds over Richt. 
6:12. — Den volgenden dag werd de ver
gadering aangevangen met een biduur, üe 
Zendelingen Rev. Dr. G. E. Verbeek van 
Tokio en Rev. N. H. Demarest van Nan-
gasaki in Japan, alsmede Rev. Dr. L. W. 
Kip van Aaioy in China werden toegela
ten als «korrespondeerende leden." Inliet 
verloopen jaar ontvielen twaalf leeraars 
door den dood, onder wie de Eerw. L. 
Hekhuis en E. v. d. Hart. Des avonds 
van dien tweeden dag hield de Synode het 
11. Avondmaal. — Des Vrijdags werd een 
Katechismus voor Zondagscholen aangeno
men. De Kommissie voor Zondagsheiliging 
bracht een verblijdend rapport uit over den 
invloed van dien arbeid in zake spoorweg-



dienst en fabriekage en wilde vooral 
getuigd hebben tegen de uitgave van kran
ten op Zondag. — Uit Europa was ter Sy
node Rev. C. M. Prochet van de Walden-
ziche kerk. De Kommissie tot vereeniging 
met de Duitsch Geref. Kerk rapporteerde, 
dat er geen vooruitzicht was op organische, 
wel op eene gekonfedereerde Unie. De 
Kommissie werd voor een jaar verlengd 
met toevoeging van nog twee leden. — 
De kerken tellen 7E9 Zondagscholen, 
10.335 onderwijzers en 87.421 leerlingen.— 

Tot de Theol. School te Burgersdorp 
werden toegelaten zeven jongelingen. Thans 
zijn twaalf studenten aan die Theol. School. 
De heer S. Postma deed zijn proponents
examen en is nu beroepbaar in eenige ge
meenten der Geref. Kerk in Z. Afrika.— 
Ds. D. Poslma Jr. geeft in de Maandbode 
van Juni een verslag van ZEws. reis naar 
Humpata, waaruit men het opoiferende 
dezer onderneming leeren kan, wat reize, 
woonplaats en omgeving aangaat. De ge
meente is 124 lidmaten sterk. De predi
kanten doopten reeds een 70 kinderen. De 
omgevende Vambo's en Damara's zijn nog 
zeer achterlijk. Doordien de lang ver
wachte regen begon met dat de leeraar in 
't dorp kwam — hij werd door de ge
meente met vreugdeschoten ontvangen — 
is hij tot- »regenmaker" bevorderd ; doch 
als er nu weer te veel droogte komt, wor
den zulke regenmakers wel eens met ver
branding bedreigd. Als een rijke Damara 
sterft, worden al zijn beesten gedood d. i. 
gesmoord; geen been mag gebroken wor
den ; het vleesch wordt door armen en vreem
den gegeten — en de koppen worden in 
een ronden hoop op staken gestoken met den 
achterkop naar binnen ter eere van den 
overledene. 

C. M. 

Is er oorzaak ? 
XIX. 

(Onze Geschiedenis.) 

Het kan ons niet verwonderen, dat het 
Besluit zelf, in de scherpe resolutie van 
1836 vervat, volkomen aan »de overwe
gingen" beantwoordde. 

» Het fijne puntje" werd in alles en ten 
allen tijde door de Regeering onder het 
oog gehouden. Zoo scherp mogelijk kwam 
het hier uit, dat het ging om de vraag 
of »de uitgeleide gemeente" de van ouds be
staande gemeente of kerk des Heeren was, 
dan wel een nieuw genootschap, dat tot nog 
toe niet had bestaan. 

Met het oog daarop is het besluit van 
tweeledigen aard. 

1. Worden de gemeenten, die zich als 
de van ouds bestaande Geref. gemeenten 
hadden aangemeld, voor ontbonden ver
klaard. 

2. Worden de voorwaarden meêgedeeld, 
waarop ze vrijheid van ontstaan en bestaan 
konden verkrijgen. 

Doch hooren we het Besluit zelf. 
De beteekenis die het voor »Onze Ge

schiedenis" heelt verkregen, is grooter dan 
menigeen vermoedt. Daarom zijn we zoo 
vrij het in al zijn uitgestrektheid meê te 
deelen. 

«Gezien het rapport van Onzen Minister 
van Staat, belast met de generale directie 
voor de Zaken der Hervormde Kerk, enz., 
en van Onzen Minister van Justitie van den 
14den en löden April 1.1, No. 1; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 7den Mei 1.1., litt. B. 4); 

Gezien het nader rapport van Onze 
voornoemde Ministers van den 7den en 
9den Junij j.L, No. 1 en 5; 

Gelet op de artikelen 291—294, van het 
Wetboek van Strafregt; 

Gelet op de artikelen 190, 191, 193 en 
196 der Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vooreerst, met betrekking tot het adres 

van A. Brummelkamp c. s. te verklaren, 
dat de hierboven gemelde zoogenaamde 
Gereformeerde Kerk, of het genootschap en 
de Gemeenten, door de adressanten en 
hunne aanhangers, zonder Onze toelating, 
en strijdig met Onze vorige beschikking, 
opgerigt, worden gehouden als geen wet
tig bestaan hebbende, en mitsdien (voor 
zooveel des noods) als ontbonden en dat 
derzelver zamenkomsten, als zoodanig, uit 
dien hoofde worden verboden, met verdere 
waarschuwing «aan de adressanten, dat zij 
zich bijzonder zullen moeten onthouden zoo 
van zich eenigen titel toe te schrijven, op 
welken het door Ons erkend Nederlandsch 
Hervormd of Gereformeerd kerkgenoot
schap als zoodanig aanspraak bezit, als van 
het voorwenden van eenig regt of aanspraak 
op eenige goederen, inkomsten en regten 
der gevestigde Hervormde of Gereformeer
de Kerk of van eenig ander kerkgenoot
schap van het Rijk, daar eene zoodanige 
aanmatiging alle toelating en bescherming 
of het regard slaan op eenige nadere ver-
toogen der adressanten, voor Ons ondoen
lijk zoude maken; 

Ten tweede te bepalen: 
a. Dat wanneer in eenige plaats een 

eenigzins aanmerkelijk aantal personen 
mogt zijn, welke eene gemeente van de 
voornoemde Afgescheidenen zouden wen-
schen te vormen, en toelating verlangen 
tot vrije uitoefening van hunne eeredienst 
in een daartoe bestemd gebouw, of bijzon
der huis, dezelve personen zich daartoe 
met inachtneming van het bepaalde bij ar
tikel 161 der Grondwet, en met overleg
ging van de vereischte opgave en ontwer
pen betrekkelijk de door hen gewenschte 
reglementen en kerkelijke organisatie, aan 
Ons zullen kunnen vervoegen, bij een door 
hen individueel geteekend adres, waarvan 
de naamteekeningen zullen moeten zijn ge
certificeerd door deu burgemeester der ge
meente, en waarbij zij zullen moeten ver
klaren zei ven te zullen zorgen voor de be
hoefte van hunne Eeredienst en armen, 
zonder op onderstand van het Rijk of op 
eenige bezittingen, inkomsten of regten van 
de Hervormde (Gereformeerde) Kerk, of 

eenig ander in dit Rijk erkend kerkgenoot
schap, ooit aanspraak te zullen maken, en 
dat hetzelve adres, door middel van den 
Gouveneur der provincie, waartoe de ge
meente behoort, vergezeld van zijne consi-
deratiën en advies, zal worden ingezonden 
aan het departement voor de Zaken der 
Hervormde Kerk enz., ten einde aan Onze 
overweging te worden aangeboden ; 

en b. Dat voor zoo verre de adressan
ten en hunne aanhangers intusschen mog-
ten verlangen boven het getal van twintig 
als bijzondere personen, binnenshuis tot 
hunne oefening godsdienstig zamen te ko
men, zij zich daartoe zullen kunnen ver
voegen bij de besturen hunner woonplaat
sen, met opgave aan dezelve van de na
men en woonplaatsen dier personen, als
mede van de dagen en uren waarop, en 
van het lokaal waarin deze zamenkomst 
zoude plaats hebben, teneinde die besturen 
alzoo in de gelegenheid worden gesteld, om 
de daartoe vereischte toestemming te kun
nen verleenen, en het noodige toezigt te 
bevelen, tot voorkoming van al wat de 
openbare orde of veiligheid zoude kunnen 
storen ; 

Wordende aan alle openbare magten in 
het Rijk, die het eenigzins kan aangaan, 
nadrukkelijk aanbevolen oro toe te zien en 
te zorgen dat aan den inhoud van Ons 
tegenwoordig besluit worde voldaan, ter
wijl Onze Procureur-Generaal bij het Hoog-
Geregtshof, en alle andere Officieren van 
Justitie, tegen hen, die in strijd met het
zelve besluit mogten handelen, de straffen 
zullen vorderen, welke zij zullen bevinden 
door dezelve beloopen te zijn. 

Onze Minister van Staat, belast met de 
generale directie voor de Zaken der Her
vormde Kerk enz. en Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken, zijn 
beJast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan een afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, 

's Gravenhage, den 5den Julij 1836. 
(get.) WILLEM. 

Van wege den Koning, 
(get.) L. H. ELIAS SCHOVEL, 1. S. 

Accordeert met deszelfs origineel, 
De Grijfier ter Staats-Secretarie, 
(get.) L. H. ELIAS SCHOVEL, 

Voor overkomstig afschrift, 
De Secretaris en Adviseur bij het Depar

tement voor de Zaken der Hervormde 
Kerk enz., 

JANSSEN. 
In tal van Adressen is op dit wreede 

Regeeringstuk van wege de gemeenten 
geantwoord. Bij name verdient het Oot
moedig smeekschrift, van de geloovigen der 
Provinciën Groningen en Drenthe een 
oogenblik onze aandacht. 

D. K. WIELENGA. 

VIMENIGING VOOR GEREF. 
SCHOOLONDERWIJS. r. bos 
FILIPPUS. Redactie Ds E. KROPVELD. 

N i e u w e  L e d e n .  
Zwartsluis. 

Ds. K. Fernliout Contrib. f 2.— 
Hk. Huisman » » 2.— 
H. Huisman Jz. » » 2.— 
P. Huisman » » 2.— 
Johs. Huisman » s 2.— 
L. Nekeman » » 2.— 
H. de Wit » » 2.— 
A. Stuart » » 2. 

(Deze allen zijn reeds eenigen tijd lid ge
weest, maar buiten schuld der hulpvereeni-
ging niet geannonceerd.) 
H. Walman Contrib. f2, — 

J. NEDERIIOED, 
Penningmester. 

Middelstum, 28 Juni 1889. 

Aan de leden der Vereeniging 
voor der. Scli. 

wordt hiermede kennis gegeven, dat de 
Algemeene Vergadering, die eerst op 7 
Augustus was bepaald, VEERTIEN DAGEN IS 

VERVROEGD en mitsdien zoo de Heere wil op 
den 

24 JULI A. S. 
zal gehouden worden te ZWOLLE in het 
kerkgebouw der Chr. Ger. Gemeente. Deze 
verandering van datum geschiedt met het 
oog op de bespreking van de nieuwe Con-
ceptwet op het onderwijs, waarvan de be
handeling in de Tweede Kamer tegen het 
einde van Juli kan worden verwacht. 
Grondslag tot bespreking van die Wet 
biedt het referaat van prof. Noord f zij, dat, 
wat den inhoud betreft, uitvoerig'in de 
Agenda is opgenomen. 

De Agenda's zijn aan alle hulpvereeni-
gingen verzonden, en kunnen bovendien, 
voor zoover de voorraad strekt bij den on • 
dergeteekende worden aangevraagd. 

Ook het na-examen valt nu 14 dagen 
vroeger, en zal D V. Donderdag den°25 
Juli te Zwolle plaats hebben. 

Namens het Hoofdbestuur, 
A. W. VAN KLUIJVE, 

Secretaris. 
Middelburg, 24 Jani '89. 

MIDDELH ARNIS, 1 Juli. Met ontroerde 
harten betraden wij Maandag 24 Juni den 
doodenakker om het stoffelijk overschot van 
den heer Jan Oosterbaan, Hoofdonderwijzer, 
naar zijne laatste rustplaats te brengen. 

De plechtigheid was treffend. Het lijk 
werd gedragen door leden der kiesvereeni-
ging, wier secretaris en ijverige voorganger 
hij was, en gevolgd door vijf zoontjes (van 
de zes en eene dochter, die de overledene 
naliet,) waarvan het oudste 14 jaren was, 
de leden der familie en eene talrijke vrien
denschaar. 

Hierachter sloot zich op de begraafplaats 
een vijftigtal kinderen zijner school aan 
onder geleide van den Heer v. d. Wal. 

Bij de geopende groeve sprak de WelEerw. 
Heer Ds. Sluyter van Boskoop een tref
fende rede uit, waarna ook door den Wel
Eerw. Heer Ds. v. Schaik van Middelharnis 
nog eenige woorden gesproken werden 

Vervolgens werd door de schoolkinderen 
Ps. 103 : 8 gezongen. 

Ten slotte sprak de zwager des over
ledenen, de WelEerw. Heer Ds. Doorn van 
'sGravenhage, namens de bedroefde weduwe, 
kinderen en familie, zijnen dank uit voor 
de deelneming in het verlies en voor de 
eer den overledene bewezen. 

H. SCIIOONEJONGEN. 

I n  g e z o n d e  n .  
Mijnheer de Redacteur ! 

Het Synodaal Convent van in doleantie 
verkeerende kerken vond goed Deputaten 
harerzijds te benoemen, om »op geheel 
officieusen weg" met de heeren Docenten 
»niet in hun ambt" ter voorbereiding te 
spreken over de »hereeniging" der Ned. 
Geref. en Chr. Geref. Of het waar is, wat 
Dr. Kuyper onlangs uit een vertrouwelijk 
gesprek met onzen Zending-Director Don
ner verklapte, dat dit op raad van dien 
broeder gedaan was, laat ik daar; maar 
dit is zeker, dat van toen af allerlei gis
singen, gistingen en misverstand m de 
Chr. Geref. Kerk in zake de «hereeniging" 
ontstonden. 

Heel die zaak uarn den schijn aan, 
alsof ^ het een geleerde kwestie, of een 
kwestie voor de geleerden was. En waar
lijk, tot op dit oogenblik schuift men do 
leer van de kerk en van het genadever-
bond in de doleantie-kwestie op den voor
grond en liefst doet men het zóó voor
komen, alsof de voorstanders der vereeniging 
naar de Utrechtsche Acte een heldere, 
ruime, gezond Gereformeerde opvatting van 
die leerstukken hebben, en de «tegenstan
ders" uiterst bekrompen, particularistisch 
en ietwat sectarisch van aanleg zijn. Men 
vergeet hierbij, dat reeds jaren vóór de 
doleantie onder de Chr. Gereformeerden 
gestreden werd over de begrippen Kerk, 
genadeverbond en sacramenten, vooral wat 
de practische zjjde betreft. Door d ' voor-
opscbuiving van deze reeds zeer oude vraag
punten in de doleantie, kregen de samen-
sprekingen der geleerden te Amsterdam en 
te Kampen over de hereeniging van twee 
kerkengroepen het aanzien van eene weten
schappelijke voorlichting aan de kerk over 
eenige punten der leer. Die voorlichting 
was ik zeg niet een vruchtelooze — maar 
toch een ongevraagde, en bracht de zaak 
in kwestie van 't spoor. Het mooiste van 
die rol was, dat bij besprekingen inbree-
dere kringen, b. v. bij de conferentie van 
kerkeraadsleden Ie Amsterdam, over het 
z. g. wetenschappelijke niet mocht gespro
ken worden, maar de resultaten der bespre
kingen van de geleerden onvoorwaardelijk 
tot grondslag in die besprekingen moesten 
gelegd. 

En welke waren die resultaten ? Eerst 
vernam men van 12 stellingen, waar p 
de geleerden een antwoord zouden geven. 
Welke antwoorden daaron o-ecrevpn wpr-
den, heeft het publiek nooit vernomen. 
Waarom die antwoorden niet in den handel 
verkrijgbaar gesteld werden, noch in Heraut 
en Bazuin een plaats kregen, weet ik niet. 
In elk geval, dat licht bleef onder een 
koornmate, het werd v00r de kerk niet op 
een kandelaar geplaatst. Later kwam er 
eenter eenig iicht._ m 31 stellingen sprak 
»een commissi» uit Deputaten en Docenten 
der Theol. School te Kampen" zich uit. 
Dat i.i deze stellingen lang njet geheel de 
leer van de Kerk en van den Doop werd 
afgehandeld, verzekerde de Heraut. Ook 
werd gezegd, »dat niet elk der 15 heomn 
in elk woord en ellfe uitdrukking juist x 1 i. UM J , 0 J .. itjrugvonu wau uy uacüt, en dat eer elk 
der samen sprekenden nog zijn dubia (twijfel) 
had, de eene meer de andere mindere." 

Welk verschil er nog onder hen bestond 
hoorde men niet, maar wel stond eenige 
dagen daarna in de Bazuin, »dat over die 
31 stellingen de vergaderde broeders het 
niet eens geworden waien. Daarom waren 
ze dan ook niet als vo0r te stellen grond
slag van de vereeniging aangenomen. En 
daarom werden ze ook niet ter overwe
ging aangeboden op de a. s. publieke con
ferentie. Die steHingen vvaren eenvoudig 
van de tafel genomen d. i. ter zijde se-
steld." 

Nu begreep het volk el- natuurlijk mets 
meer van. Sommigen waren het met die 
31 stellingen eens, anderen niet; maar de 
kerk kwam door dit ongevraagd advies in 
zake de doleantie niet veel verder. 

Integendeel namen gissingen, gistingen 
en misvei stand onder de Chr. Gereformeer
den bij den dag toe. 

De verkeerde weg was ingeslagen. Van 
onderen op hadden eerst de gemeenten 
plaatselijk de behoefte aan vereeniging moe
ten gevoelen, om dan van Kerkeraden naar 
Classes enz. over die behoefte en de baste 
wegen tot vereeniging te spreken. Naar 
mijne overtuiging had de zaak dan een 
natuurlijken loop gekregen. — Forceeren, 
opdringen, dwingen kan men zoo iets toch 
niet; zoover als men dan kwam, kon men 
verzekerd zijn dat de kerk was, en wij wa-
ren — denk ik — dan reeds veel verder 
geweest. Bovendien waren wij bewaard 
gebleven voor heel wat onaangenaams in 
eigen kring, en wij hadden onder ons de 
zaak eerst eens goed onder de oogen ge
zien, zonder — zooals nu al te veel het 
geval was in de 31 stellingen en in de 
Concept-acte — door den bril van een 
ander te zien. 

Wat nu dus de Deputaten onzer Svnode 
ter voorlichting te zeggen hebben? Die 
broeders hadden waarlijk een zwaren en 
hoogst belangrijken arbeid te verrichten. 
Over de School- en Reglements-kwestie 
zullen zij licht werpen, en dan kunnen 
onze Kerkeraden — als zij er behoefte aan 
hebben —- heel de Concept-acte bestudee-
ren en beoordeelen. Het zal op dit 
oogenblik wel rijkelijk druk zijn voor een 
zoo omvangrijken arbeid! 

T. Bos. 

(Wordt vervolgd.) 

NIJLAND, 24 Juni 1889. 
Ds. GISPEN, AMSTERDAM. 

Geachte Broeder, 
Wij leven nog niet in de dagen, die de 

proleet sJesaia in óZ : 5 heelt voorspeld. 
De dwaas »wordt nog milddadig" en de 
gierige wordt dikwerf mild geacht en ge
noemd ; d. w. z. op het oordeel en de 
waardschatting vau menschen, ook van 
broeders valt veel af te dingen, en de lijd
zaamheid der Heiligen bestaat 0. in. hierin, 
dat zij ook het onbillijke op onvolledige 
gegevens rustende oordeel kalm en gelaten 
over zich laten gaan, in afwachting van 
den tijd, waarin ieder menschelijk vonnis 
hier of hier namaals wordt herzien. 

Er is, evenwel, eene zaak waarvoor wij 
hebben zorg te dragen, n.1. dat defeiten niet 
worden verwrongen, zooals dikwerf ter 
goeder trouw kan plaats hebben en in 
onze dagen van buitengewonen spoed niet 
zelden plaats heeft. 

Vergun mij daarom met het oog op het
geen gij in de »Bazuin van 14 Juni 1.1. 
over »onthullingen" »laster" »de zonde van 
veel spreken" enz en in verband hiermede 
over mededeelingen door mij twintig jaren 
geleden, en nu onlangs, met betiekking tot 
Dr. Kuyper gedaan, het volgende te zeg-
gen. 

De gesprekken en beschouwingen uit de 
binnenkamer, waarop gij eerst zinspeelt, 
droegen een ander karakter. 

Na twintig jaar kan zoo iets gemakkelijk 
in een verkeerd licht komen te staan. 

Het gold eene vrij talrijke samenkomst 
tot een ander doel dan dat, waartoe ik was 
geconvoceerd. Een doel, waartegen ik 
staande de vergadering protesteerde, na 
welk protest ik mij verwijderde. En de 
aanleiding tot de mededeeling van zóóveel 
van het onderhoud als noodig was mij te 
rechtvaardigen, lag iu het misbruik van 
mijne tegenwoordigheid daar ter plaatse, 
gemankt, 0111 mij te compromitteeren tot 
eene gedragslijn, die de mijne niet was. 

Uok de onthullingen van t geen tus
schen Dr. H oedemaker en Dr. Kuvper ver
trouwelijk, op de studeerkamer, besproken 
is »hebben" eene andere beduiding. Zij die
nen tot wederlegging van hetgeen in het 
openbaar, in strijd met de bekende waar
heid, en dat sedert jaren geschreven is, 
dragen geen vertrouwelijk karakter; heb
ben met vriendschap niets te maken, vor
men een stuk geschiedenis en zijn vol
strekt '.loodig om de feiten in het juiste 
verband te plaatsen. 

Indien ik mij over iets heb te beschul
digen dan is het omdat ik te lang zweeg, 
te ridderlijke opvatting van broedertrouw 
heb gehad on mij zeiven daardoor in val-
sche posities heb gebracht, meer dan oir-
baar is tegenover het misbruik hiervan 
gemaakt, niet alleen of zoo zeer om mijn 
persoon, als wel om mijn kerkelijk begin
sel en daarin de Kerk te treffen, die ik 
met vreugde dien en voor wier herstel en 
verlossing uit Synodale banden mijn gebed 
en mijn arbeid is. 

Deze »ontliulling"en gaan alleen, zoover als 
noodig is, bedoeld misbruik tegen te gaan, 
en zullen hiermede gelijken tred houden. 

U dankende voor de plaatsruimte, 
Uw dw. Br. 

PU. J. HOEDEMAKER. 

Wij hebben niet gesproken van »laster," 
maar van »achterklap," openbaring van het 
heimelijke. 

De feiten kunnen door Dr. Hoedemaker 
niet ontkend worden, maar over de kwa
lificatie der leiten is meermalen verschil 
tusschen openbaar ministerie en verdedi
ging. En dat is ook hier het geval. De 
vergadering te Rotterdam en (allerminst de 
samenkomst op Dr. Kuypers' kamer) was 
niet eene «publieke vergadering" en het daar 
besprokene ook niet voor publiciteit be
stemd. Dit is feit, door geene redeneerin
gen te niet te doen. 

Voor het grootsche doel van Dr. Hoedema
ker, de Ned. Herv. Kerk uit de banden der 
organisatie los te maken, hebben wij niets 
dati bewondering en lof. Slaagt hij daarin 
gelukkiger dan Dr. Kuyper, wij zullen ons 
van harte verblijden. Wij vreezen echter 
dat er, naar den mensch gesproken, meer 
kans bestaat, dat de organisatie zich te 
eeniger tijd van hem zal verlossen in 
plaats, dat hij de Herv. Kerk van haar ver
lost. Hij zal zeer voorzichtig moeten zijn 
om het konflict te vermijden, dat ook uit 
zijn praemissen volgen moet, ten minste als 
het niet voortaan bij woorden blijft. 

Dr. H. weet wel, dat wij er zoo over 
denken, en dat dit verschil de wederzijdsche 
broederlijke gevoelens en waardeering niet J  ̂. J. 1- - .1 0 
uutsu upnouaen. 

GISPEN. 

Wat is het »»aI>vIon" in 
«1». 17 : 5 ? 

Wie is de Auti-Cllirlst ? 
In welke periode van het 

zesde zegel zijn wij ? 
Wat is het Babyion in Op. 17 : 5 ? 
Het is : het beeld van het beest, waar

van we reeds in Op. 13 : 14, 15, 16 lezen. 
De Satan geeft aan het beest met twee 

hoornen (d. i. de Pauselijke heerschappij, 
geestelijk en wereldlijk, want hij heeft de 
drie rijken der Grieken, Longobarden en 
Franken reeds aan zich getrokken, zoo 
Patrick, Da Costa e. a.) de macht, Op. 
13: 5, om het beeld een geest, enz. te 
geven, zie ook vs 15. 

Dat beeld is de vrouw met haar »ver
borgenheid" ; het groote Babyion, de moe
der der hoererijen en gruwelen der aarde, 
't is de Paus-koninklijke heerschappij der 
Roomsche Kerk. 

Het maken van het beeld en het geven 
van een geest evz. beoogt — 0111, waar 
het Romeinsche keizerlijke beest, hoewel 
genezen van de doodelijke wonde des 
hoofds, gekomen was in de laatste periode, 
— om niet slechts dit 4e rijk, maar zelfs 
het geheele beest, de wereld-heerschappij, 
zooals die ons in éen beeld, 't beeld van 

Nebucadnezars droom, wordt voorgesteld, 
— 0111 door dat beeld, die wereld-heer
schappij tot een volkomenheid van heer
lijkheid te brengen. 

Deze poging en dit schijn werk is een van 
de grootste teekenen en wonderen der 
Satan-leugens. 

Was oud-Babyion, d. i. ook de stad, het 
rijk, de heerschappij, Nebucadnezar, het 
gouden hoofd des beelds — 

het Babyion op het voorhoofd dei-
vrouw, die is het »beeld" van het beest, 
is ook : de stad Rome, de Paos-koninklijke 
macht, de Paus gebiedende in de Roomsche 
Kerk en reeds in wereldlijk gebied. Door 
verleiding beweegt de mond, de Paus
koning de volken der aarde hem, in 
Opper-koninklijke heerlijkheid zich verhef
fende boven de koningen en volken, hem 
als zoodanig te erkennen en te huldigen. 
Nu gaat het beest met twee hoornen in 
dit beeld-beest op. Zoo blijkt, dat Op. 
17: 1—5 en Op. 13: 5 — 10, in verband 
met het «genezen" beest Op. 13 : 1—3, 
hetzelfde onder andere voorstelling is. 

Het »Babyion" van 's Pausen opperheer
schappij zou in den loop der eeuwen ge
durig blijken een schijn te zijn, totdat het 
voor ieder openbaar en Satan beschaamd 
zou worden. Dit is in 1870 ten duide
lijkste aan 't licht gekomen. Zelfs de 
schaduw van 's Pausen opperkoning en 
konings-heerschappij is weggeweken. 

Hij, het 8e hoofd, in de plaats van 
Christus, we hebben hier op het getal 8, 
als de hoogste volkomenheid, in de O. T. 
symboliek te letten, bleek een schijnhoofd 
geweest te zijn. 

Opmerkelijk dat de draak, Op. 7: 3, 
zeven hoofden heeft en niet op zijn tien 
hoornen, maar op zijn zeven hoofden ko
ninklijke hoeden draagt. 

Volgens Dan. 7 : 24 1. r., is hij de Paus
hoorn, een 8e koning, maar zijn opperko-
ningschap, als een wezenlijk hoofd, het 
Romeinsche rijk en de geheele wereld 
oppermachtig regeerende, was wel een 
streven, doch is nooit gelukt. 

Ook de stad Rome verloor in 1870 al 
den schijn van een Babyion te zijn. Zij 
mocht hoofdstad vau Italië worden. 

De Koning-opperpriester, liet 8e schiin-
hoofd, de candidaat-opperkoning van een 
ideaal Babyion, werd Italiaansch vader
lander, heeft zijn woning te midden der 
beesten, gelijk Nebucadnezar eens in wer
kelijkheid. 

Weg ook, verzonken in de volkeren-zee 
is het »Babyion" der ideale wereldheer
schappij, helaas echter nog niet in de 
nawerking harer hoererij (bij- en onge
loof, liberalisme, socialisme, etc.) 

Toen van 1859 — 66—71 die molensteen 
Op. 18: 21 van de groote stad Babyion 
ir; de zee werd geworpen, welk een groot 
geluid en gedruisch der watergolven : 
Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Duitschland. 
1866—67 heeft over den val van Babyion 
beslist. Eerst moesten Italië en Frankrijk, 
Oostenrijk verlammen, opdat in 1866—67 
Italië en Duitschland, Oostenrijk zouden 
overweldigen. Zoo werd Duitschland ge
sterkt tegen den grooten krijg van 1870 - 71. 
Hier vooral is God in de geschiedenis! 
Frankrijlts nederlaag was 's Pausen val. 

II. Wie is de Anti-Christ ? 
'£ Is de 8e Koning, de Paus-koning iu 

zijn opperkoninklijke verheffing, het 8e 
schijnhoofd, — zich vertoonende (2 Thess. 
2 : 4c) ; hij is ook in 't beeld, — in de plaats 
van Jezus Christus, Hem tegenstaande in 
zijn komst als de 8e, de Koning der konin
gen. 

't ls het beest, waarop de vrouw lijdt, 
dat ze bedwingt en dat ze ook de konin
gen vleiende met haar beker stuurt, want 
het beest is ook, Op. 17 : 11 de 8e (koning), 
en was, is niet, hoewel hij is (Op. 17:8c) 
Verduidelijken we 2 Thess. 2. 

Vs. 3. Want die — de dag van Chris
tus — komt niet, tenzij dat eerst de afval 
gekomen zij en dat geopenbaard zij de 
mensch der zonde, de zoon des verderfs. 

Vs. 4. Wordt de anti-Christ geteekend, 
uiterlijk past het op den Paus-koning en in 
zedelijken zin vooral op het beest van Op. 
17. Het beest is zelf de anti-Christ. Op. 
17 : 11b maakt ons hierop opmerkzaam. 

Het beest, niet de hoofden, die zijn weg, 
als hij aan den dag komt, is vol van na
men der godslastering ; vergelijk Op. 13 : l 
met Op. 17 : 3. Een persoonlijke Anti-
chiist is niet te wachten. Dat te slellen 
is even groote dwaasheid der pliilosophie, 
als waar ze ons een mensch-wording des 
Satans wil doen gelooven. 

Een mensch-wording des Satans ! Zou 
Satan zijn leven wenschen te beteren ? De 
gezag- en wetteloosheid zich onder het per
soonlijk gezag en de wet stellende ! Zou 
water kunnen gaan branden ? Het beest 
Op. 17 is openbaar geworden en gaat ten 
verderve als een monster, zonder hoofd en 
toch levende, doch door Satans geest, wiens 
hel roode kleur uit hem schiint. vercreliik 
Op. 17 : 3 en Op. 12 : 3, Dan. 7 : 11 b. 

Vs. 6. En nu wat, 't is het regeerings-
hoofd des rijks in de Apostels dagen, wat 
hem, den Anti-christ wederhoudt, weet gij, 
opdat hij, het beest Op. 17, geopenbaard 
worde te zijner eigen tijd. 

Vs. 7. Want de verborgenheid der on
gerechtigheid, wordt aireede - er waren 
reeds vele Anti-Christen, die den Zoon en 
den Vader loochenden openbaar — ge
wrocht. 

Vs. 8. alleenlijk die hem, het beest, 
wederhoudt, die zal, wie zal ? de hoofd
machthebbers na dien tijd, de Paus-koning, 
in zijn naar opper-koninklijke macht voort-
strevenden loop, die, de Paus-koning zal hem 
het beest wederhouden, totdat hij de Paus 
als koning uit het midden (van zijn med-
gezellen. zie Dan. 7 : 20) zal weggedaan 
of verdaan (zie Dan. 7 : 26) worden. 

Zoo blijkt, dat de Paus, als koning zelfs 
de 'wederhouaer is tevens ook de verber
ger, de vader (denk aan de Verborgenheid 
van zijn Babyion en aan dat Babyion, de 
moeder van alle hoererijen en gruwelen 
der aarde, inzonderheid in de Roomsche 
landen.) 



De Paus is ook de lichtzijde, de alter 
«go van aen eigenlijken Anti-christ, 't ge
zag- en wetteloos beest, die de koningen 
tot knechten maakt, ja zich er geheel van 
tracht te ontdoen, zooals in Frankrijk. Al-
leen DIJ zijn gratie bestaan ze nog. Libe
ralisme, socialisme, nihilisme teekent zijn 
spoor en doel. 

Vs. 8. En alsdan. naavmatft de YIPPV-

schappij van den Paus week en eindelijk 
ten volle week, denk aan de revolutiën 
in Italië, zal de ongerechtige, — die reeds 
vóór en tijdens den Paus-koning, opko
mende uit den afgrond in zijn wezen, was 
openbaar geworden, gelijk ook al meer en 
meer in zijn strijd tegen de twee getui
gen : de waarheid en de gerechtigheid, Op. 
11 : 3, zie verder vs. 9—12 — en alsdan 
zal de ongerechtige geopenbaard worden, 
alsdan zal Babyion geen verborgenheid 
meei zijn. voorts doet ons de commune van 
Parijs hem, den Anti-christ, het beest di
rect kennen in beginselloosheid, werk en 
streven. 

De woorden: Op. 17 : 8c. het beest, dat 
was, en niet is, hoewel het is en de idee: 
beeld, iets, dat is en niet is, hoewel het is, 
zijn de sleutels, die alleen op onze exegese 
van den Anti-christ passen. 

III. In welke periode der zegelen zijn 
we i wij zijn m de periode, die nabij is 
aan den grooten dag des Almachtigen 
Gods, Op. 16 : 14. De »slag van Arma-
gedon is het groote oordeel, dat aan het 
1UUU-jarig rijk en de binding des Satans voor
afgaat. De koninsren. met wien bii Arma
geddon afgerekend wordt, zijn nog getuige 
van üabels val, zie Op. 18 : 9 — Op. 16 
: 18—21 is reeds in de periode van 1859 
— 66—70 vervuld. De volgorde der om
standigheden is voor vele plaatsen in de 
üpocajypse de sleutel, van de opeenvol
ging naar tijd, der gebeurtenissen. 

Het zesde zegel is de voorbereiding voor 
het zevende, waarin de verborgenheid (iods 
openoaar wordt. Dagelijks hebben we met 
aue opmerkzaamheid de gebeurtenissen in 
't Oosten en Westen srade te slaan. 

Frankrijk is weer bezig ! Frankrijk, het 
nart van net beest uit den atgrond, door 
den Paus de oudste zoon der Roomsche kerk 
genoemd. Frankriik met ziin sroote re 
volutie en commune, met zijn eersten en 
derden .Napoleon, die beide te gronde zijn 
gegaan in hun DOffincen om zich een Ba-L , j  0 
bylon te scheppen. Frankrijk met zijn stad 
ranjs, zijn tegenwoordigen Babels-toren, tem 
toonstelling en eeuwfeest der revolutie, 
wacht weder het oordeel! 

Indien de oordeelen Gods beginnen te 
komen, wat zuilen wij dan moeten denken, 
wat zullen we dan antwoorden hun, die ons 
vragen: Wat wil toch dit ziin ? Vreese-
lijk, zoo we dan tentoongesteld wierden als 
volk des Heeren in onze naaktheid en 
schaamte met de niet ontstoken lamp der 
Profetie, ongereed om den Bruidegom tege
moet te gaan ! 

C. J. WESSELS. 
Dwingelo, Juni 1889. 

Mijnheer de Red. der Bazuin ! 

Als bestendig lezer van de Bazuin en an
dere bladen, bevreemdt het mij dikwijls, 
hoe de mannen der wetenschap met. hun 
verstand willen klaar maken, wat de prak
tijk niet toelaat. 

Als ik de praktijk eens mag laten spre
ken. Ik heb 20 jaren als lid der Herv. 
Kerk gedaan om die kerk te herstellen, 
wat vele leeraars in dezelve licht niet ge
daan hebben. 

Zoo lang ik dacht : het was een ziek 
lichaam, en kon door hulpmiddelen her
steld worden, gaf ik het niet op. 

Echter mijn bevinding weet: het is 
dood. Zoo zelfs, dat te dien tijde de voor
naamste toongevers het ook luide verkon
digden, dood te zijn. 

Op onze plaats was ook de dood, en 
wat nog leven had, moest zich dikwijls 
behelpen met velerlei dwaalleer. In den 
grond waren ook wij tegen scheiding ; had
den ons Herv. Genootschap, waarin vader 
en grootvader geleefd hadden, lief. Het 
leven uit God teerde uit en vermagerde, 
de hoop op kerkherstel of Reformatie ging 
verloren. Er openbaarden zich ook al ver
keerde uitwassen op kerkelijk leven. 

Wat nu, wij moeten ons geliefkoosd 
kerkherstel opgeven. En zelf Reformatie 
beginnende, verkregen wij een lokaal, dat in 
Nov. 1860 aan den dienst des Heeren werd 
gewijd, en listen verschillende predikers 
komen. Maar in 1861 werden we een ge
meente, bestaande uit 5 personen, die nog 
al wat zelfstandig waren, en 8 medehel
pers. Wij gaven kennis bij de Regeering.: daar 
God overeenkomstig ons geweten te dienen, 
om als burgers beschermd te worden. Wij 
voegden ons bij de destijds genoemde Chr. 
Afg. Gemeente of Kerk in Nederland, om 
zoo door de prediking de Reformatie te 
dezer plaats te beginnen, en met 's Hee
ren hulp voort te zetten, om als een mos
terdzaadje in onze omgeving te werken. 
Wij begonnen destijds in een klein lokaal 
en werden genoodzaakt het voor de derde 
maal te vergrooten Ons 5 tal is tot hon
derdtallen geworden. 

En nog staan we heden als een zuur
deeg in onze omgeving door 's Heeren ze
gen, en hopen zoo te blijven en zijn ze
gen te mogen ervaren. 

Tot hiertoe de praktijk van 30 jaren; 
onze wijze van reformeeren is, door pre
diking en catechisatie de armen zoo wijd 
uit te breiden al mogelijk is, met behoud 
van ons standpunt, zelfs als het noodig is 
voor den Jood enz. 

Tot hiertoe gesproken uit eigen kring. 
Wat nu die Reformatie in onze omgeving 
heeft gewerkt, is niet klein te achten, doch 
daarover oordeelt de Heere. 

Ik breng niet in aanmerking, hoeveel 
geld dit alles heeft gekost, de Heere is 
goed. Wat onze 5 leeraars gedurende dien 
tijd betreft, wij zijn bevrijd gebleven om 
van de staatsruif gevoed te worden : ook 
onze armen worden raim bedeeld. Wij heb j 

ben bevonden, dat de Ileere goed is en dat 
zijns het goud en bét zilver is. Het onze, 
noch onze krachten door Hem verleend, 
zijn gespaard. Hoe kan het de mannen 
der wetenschap in het gezonde verstand 
opkomen, na zulk eene 30 jarige Refor
matie daar afstand van te doen, en zoet-
kens tot het oude standpunt terug te kee-
ren ? Nog blijve het onze leus, met deze 
eenvoudige Reformatie voort te gaan. 

En mocht deze wjjze van reformeeren 
velen tot een voorbeeld strekken. 

Dan denken we niet onverschillig over 
onze medebroeders en zusters, maar zeggen 
met Jeremia: Heere, ik heb niet te sterk 
aangedrongen. Maar bidden: och Heere, 
dat nog velen mochten getrokken worden 
en tot uw koninkrijk worden toegevoegd, 
hier in de strijdende en namaals tot de 
triomfeerende kerk. 

A. B. 

DEN HEER B. FRANKAMP. 

Dat mijn woord over het beroepen van 
leeraren onzer gemeenten door Doleerende 
Broeders de aandacht zou trekken, heb ik 
voorzien. Dat mijn aanmerking bij velen 
instemming vond, daarvan ontving ik vele 
bewijzen. Doch dat het ook tegenkanting 
en afkeuring zou verwekken, valt mij niet 
vreemd. 

In hoofdzaak verwachtte ik zulks van 
leden onzer Gemeente, die in onze kerk 
niet erg op hun gemak zijn, en gaarne een 
anderen toestand,een anderen kerkeraad enz. 
zagen geworden. Dat gij een lans breekt 
voor de leeraren, die eene roeping aanne
men van Doleerende Broeders, laat ik voor 
uwe rekening .... Dat ge daarvoor grond 
vindt, doordien een leeraar allen creaturen 
het Evangelie moet verkondigen in eiken 
geopenden weg, waarin de beginselen in God 
Woord vervat worden gehuldigd en toe 
gepast, is op zichzelf waar ; maar in het 
onderhavig geval ongelukkig en onwaar 
gekozen. — Op zich zelf waar; of meent 
ge dat ik nauw in mijn ingewanden ben, 
en de verkondiging des Evangeliums zou 
beperken of aan banden leggen ? Al onze 
leeraren roep ik toe: predikt het woord 
allerwegen en overal waar ge geroepen 
wordt tot zelfs op den Hervormden kansel.. . 

Eilieve, welke leeraar, bewust van zijn 
Zender en zending, doet dat niet ? Waar 
eene deure werd geopend, hebben onze 
leeraren aan hun last voldaan. Maar het 
is heel iets anders, zich vast te verbinden, 
de sacramenten te bedienen, en al wat van 
een predikant vereischt wordt. Neen, en 
nog eens neen, zoolang de vereeniging niet 
daar is, komt een leeraar die een beroep 
als boven aanneemt, in een ongeordenden 
weg, verbreekt den band die wettig, onder 
aanroeping van 's Heeren Naam, was ge
legd, en die niet dan wettig kan en mag 
verbroken worden. .Neen, en nog eens neen 
ik blijf er bij, en roep mijnen Doleerenden 
BB. toe : houdt op in het huisgezin in te 
grijpen, gij hebt er geen recht toe. 

Dat gij, Mijnheer, mij met een zet meent 
onschadelijk te maken, door te zeggen, dat 
ik zeide, geen bewijs er tegen uit Gods 
Woord te hebben, trot mij niet bizonder, 
aangezien ik Paulus woord aanhaalde, die 
vermaant tot «alles wat wel luidt Filipp. 
4 : 8, (misschien uwe, aandacht ontgaan !) 
Voor ons doen en laten letterlijk Gods 
Woord te hebben kan altijd niet. 

En was mijne bedoeling, als ik zeide, geen 
bewijs in Gods Woord. 

Kunt u ook den Zondag, den kinderdoop 
enz. mij letterlijk uit (iods Woord bewij
zen ? en toch uit vele gegevens vieren wij 
den dag en gelooven den kinderdoop. 
Galaten 2: 6, 7, 8 en 9 beveelt u mij 
biddend aan te lezen, alsmede Hand. 10 : 15 ; 
ik dank u daarvoor, doch doet in dit geval 
geen dienst, als zijnde geheel voor Paulus 
persoonlijk, die aan geene gemeente gebon
den was in den zin als onze leeraren. 

Hand. 10 : 15 is voor u ook een wapen, 
alweder in dit geval voor mij niet. 't Zal 
mij later moeten blijken 

Alvorens ik eindig, mag ik nu u weder-
keerig op 't harte bindeD de lezing, over
denking en betrachting van s Heer en dier
baar woord en getuigenis. 1 Corinthe 14 : 40, 
2 Corinthe 10; 12, 13, 14, 15 en 16 en 
Rom. 14 : 19. 

Hiermede eindig ik deze correspondentie. 
L. A. POST. 

Delft, Juni 1889. 

Br. Post schreef ons. dat, dit. ziin ln.»t.s+.e 
woord in deze zaak is. Wij sluiten dan 
ook hiermede het debat. 

RED. 

Boekaankondiging. 
Zondagsrust en Zondagsheiliging 

m de zeventiende eeuw. Door Dr. 
S. D. van Veen, predikant te Gro
ningen. Nijkerk, G. F. Callenhach. 

Heeft men van de vroegere feseliriften 
van Dr. van Veen, over de kerkelijke toe
standen. in de zeventiende eeuw. wel PPTIC 
gezegd, dat zij te veel de bedoeling lieten 
doorschemeren om de tegenwoordige Ned. 
Herv. kerk te verontschuldigen, van dit 
geschrift zal dit niet, althans niet dan in 
zeer geringe mate, gezegd kunnen worden. 

Het is een zeer belangrijk boek, vol 
wetenswaardige bijzonderheden, uit eeVit.e 
officiëele bronnen geput, door den heer 
Callenbach in een fraai uiterlijk, het 
publiek aangeboden. 

Zeer waardeerend sm-eekt de sp.hriivov' 
over hetgeen de Christ. Geref. Kerk rWt 
in het belang van Zondagsrust en Zondags
heiliging en over het bekende Synodaal 
nappon; te aezer zake, Hetwelk hg der 
Svn. van de Ned. Herv. Kerk ter navol
ging voorstelt, De strekking van het boek 
is zeer duidelijk om allen op te wekken, 
door gepaste middelen, de heiliging van 
den eersten dag der week te helnen In
vorderen. 

Niemand, die hiertoe in de gelegenheid 

is, verzuime met dit belangrijk boek ken-is, verzuime met dit belangrijk boek ken
nis te maken. RED. 

Zes Leerredenen, door Dr. II. G. 
Kleyn, Hoogleeraar te Utrecht. Tot 
een aandenken aan de Hervormde 
Gemeente te Hooge Zwaluwe, aange
boden. Hardenvijk, A. Berends 1889. 

Heerlijke waarheden uit Gods woord 
worden in deze Leerredenen, op sobere, 
eenvoudige en duidelijke wijze verkondigd. 
Aan het werk Gods wordt de eere gege
ven, en de mensehelijke hoogmoed en 
eigengerechtigheid in de hartader aange
tast. De ware geloovigen zullen er troost 
uit genieten ; de rechtzinnige belijders zul
len er echter ook in hunne rustige rust 
door bevestigd werden en voor hunne lij
delijkheid, vooral op kerkelijk gebied, 
sterkte uit putten en zeggen: God moet 
alles doen, wij menschen kunnen niets, 
alles wat geschiedt in deze dagen is maar 
menschenwerk ; en daarom. . . Doch men 
leze, oordeele en waardeere wat gewaar
deerd moet worden. 

RED. 

' AWertéotïë^ 

O n d e r t r o u w d :  
H. BOS, 

Wedn. van H. TILMA, 
EN 

T. POST. 

Eïïïïïl» '»<1889-

G e t r o u w d :  
K. B. VAN DIEMEN, v. D. M. 

EN 
E. KOOL, 

die, nnmens hunne wederzijdsche Fa
miliebetrekkingen, hunnen hartelijken 
HAUK betuigen voor de veie bewij
zen van belangstelling ondervonden. 
BODEGRAVEN, GOUDERAK, 

3 Juli 1889. 

jjoor Gods goedheid voorspoedig be
vallen van een ZOOI, 

M. YV. DUIJSER— 
V. HOUTEN. 

WINSTED, Conu., 
U. S. of N. A., 
16 Juni 1889. 

M. •^'-•-ïjtie Echtgenoote A. v. HEMMEN 
beviel door de zorge onzes Gods van 
een IIOCHTER. 

J. W. BAKKER JDz., 
in Granen. 

GRONINGEN, 
23 Juni 1889. 

Heden overleed mijne dier
bare Echtgenoote en onzer kin
deren zorgdragende moeder 

HILLEtiONDA VAN BODEGOM, 
in den ouderdom van ruim 59 
jaren. 

Mede namens kinderen, Be
huwd* en Kleinkinderen, 

B. BIESHEUVEL. 
HAARLEMMERMEER, 

22 Juni 1889. 

Na eene uitterende ziekte van 
eenige weken nam de Keere het 
jongste lid onzer vereeDiging, 

HAftH VAN ALBERDA, 
in den ouderdom van 16 jaren 
en ruim 8 maanden uit ons 
midden weg. Hoe gaarne 
hadden wij hem in ons midden 
behouden ! Maar tot roem van 
Gods genade kunnen wij getui
gen, dat hij in de hope der 
heerlijkheid gestorven is. De 
Heere trooste en sterke de be
droefde familie en wekke ons 
op om te zoeken de dingen, die 
boven zijn en niet die op aarde 
zijn. 

De Christelijke Jonge-
lingsvereeniging voorn., 
T. R. HAIJMA, Secr. 

BRITSUM, 
30 Juni 1889. 

U I T L O T I N G  
van de rentelooze aandeelenin den 
kerkbouw te Oldeboorn, 

de navolgende nummers 
115-60-166-42-35-

361-7-41-SÓ2-36-67-
155 90. 

Houders dezer nummers worden ver
zocht desverkiezende ze terug te zenden 
voor 15 Aug. waarvoor het bedrag als 
dan zal worden toegezonden. 

ZENB1NGSFEEST 
den lOn JUsli iu |,et 1.IIS-

BOSCII bij BREIH. 
Extra reisgelegenheid van Leiden— 
Rotterdam—•Arnhem— Nijmegen—• 
s Bosch—Tilburg ; Geldermalsen — 

Dord ; Vlissingen — 7holen— Vlaardingen 
en tnsschen-stations naar L1ESBOSCFI 
tegen zeer lage prijzen. De re-
tourkaarten zijn te bekomen aan de 
stations van 1 tot 8 Juli 's middags 
één uur of zooveel vroeger als het be
paalde getal is verkocht. Voor verdere 
inlichtingen zie men het programma 
dat voor 45 ets. verkrijgbaar is bij de 
Correspondenten op de aanplakbiljetten 
vermeld. 

W. VAN HOEVE, 
Secretaris. 

SLIEDRECHT. 

GRAFMONUMENTEN, 
GRAFSTEM EN GIIAFPAIJN, 
worden zeer netjes bewerkt en 
voor billijke prijzen geleverd door 

SWITTEK8 & TERPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. 

GRONINGEN. 

Pomade Duptrain, 
Sedert jaren proefhoudend middel 

tegen het uitvallen der Haren ; en 
tevens sterke groeibevordering. In 
potjes, met gebruiksaanwijzing fr. p. p. 
van f 2,- en f f,75 bij W. H. 
VLRHOEFF, Nieuwstraat Kampen. 

S. v. p. duidelijk adres op 
den postwissel. 

LAKEN-^ 
CONFECTIEMAGAZIJN. 

GRONINGEN N. Z. AKerk. 
L. IIE V»IE§ llzn. 

NOORDERWEG LEEUWARDEN. 

Wed. DE WALLE. 
Beveelt zich minzaam aan tot 1 e-

vering van 

H E E R E N  M O L I È R E S  
met en zonder laken. 
II.%SIi;«MAlts.»E3 en KI.V 
UEK §CnOi:NWEKH. Repa-
ratiën net, sterk en billijk. 

C. SIKKINC, 
BL OEMIS1, DRA CH1 EN, 

n o g  v o o r z i e n  v a n  m o o i e  

BOLBEGONIA, ARACENA, 
"v\A.iR.Er\s. 

Levert ook hangers van sehors 
en andere voorwerpen vanaf f I O© 
en hooger, alle gevuld met bloemen. 

Mij minzaam aanbevelend. 

Bij ZALSMAN te Kampen is v e r- , 
s c h e n e n :  
een goed gelij- ; 

kend pliotograflseh 
P O R T R E T  

VAN 
I»s. II. K. WIELKIVOl. 

PRIJS 75 CENT. 
Op ontvangst van dit bedrag wordt 

het alom franco per post verzonden. 

Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk 
is verschenen en bij de meeste Boek
handelaren voorhanden : 

Zondagsrust en 
Zondagsheiliging ' 

in de Zeventiende eeuw. 
DOOR * 

llr. S- I) VAN VEM, c 

Predikant te Groningen. 
PRIJSf fl,SO. * 

Bij den Uitgever BULENS te Win, 
IIe tweede, herziene en vee 

N A A R  A M  
SCHETSEN UIT DE PORTEFEUII 

DE NIEUWE 
(looi- O. I Pï± 

P R I J S b O  
Alom in den Boekhandel fn helrnmon 

LEES HIER!!! 
«E «OI KII VMM I WH 

I>. DOUMA 
te St. «lacohie Parochie, 

maakt aan het geëerde publiek van 
Nederland bekeud, dat bij hem ge
legenheid bestaat tot inteekening op 
alle werken die in den Boekhandel 
worden uitgegeven, als: de Itijbel van 

K. Aug. Dachsel, 
uitgave J. WIARDA te Sneek; JOH. 
CALVIJN, uitlegging der 

Z E N D B R I E V E N  
met Register, uitgave D. DON-
NE R te Leiden; 

NAPOLEON-BONAPARTE, 
veroveraar der 19e eeuw, door P. VER-
GERS, uitgave J. H. KNIERUM—F 
DUIJM. 

Voorts worden Heeren Hoofdonder
wijzers atteut gemaakt op mijne 
Schoolbehoeften, Amerikaansche L,eij-
en, Griffels, Cahiers, Schoolinkt enz. 
enz. BHSTE KWALITEIT en LAGE PRIJZEN! 

Ook beveel ik mijn bekroonden 
KABIIM ETIJXKT 

van HfEËLMEIJER Co. aan; 
zij droogt gitzwart op. Verder Kan
toorinkt, L. P. Folmer's Inkt, beste 
kwaliteit, meer dan 60 jaren bekend. 
iKwarte, Groene, Blauwe en Roode 
Inkt, per flacon 20 a 80 Cents. 

Ook beveelt hij zich minzaam aan 
bij Heeren winkeliers en venters, Be
sturen van Jongelingsvereenigingen, 
daar bij hem gelegenheid is tot het be
stellen van alle Christelijke 

Scheurkalenders, 
FILIPPUS, HONIGDROPPELS, GE-

ZELLE-MEERBURG, de WAAR
HEIDSVRIEND enz. enz. enz., 
deze kunnen allen worden besteld als 
bij den uitgever, tegen dezelfde KOR
TING ! Dus al wie een getalletje noo
dig heeft van «IIIISTKLMKI 

S C H E U R K A L E N D E R S  
en ALMANAKKEN, kan die bestel
ling inzenden tegen het zelfde RA-
KAT bij l». IftOCMA, Theologi
sche Boek- en Papierhandel te St. JA-
COBIE PAROCHIE. 

Bij D. DONNER te Leiden is ver-
schenen * 

MEMORIE VAN TOELICHTING 
BIJ DE 

CONCEPT-ACTE VAN INEENSMELTING 
VAN DE 

Christel. Gereformeerde Kerk en 
de JNedeid. Gereformeerde kerken. 

75 bladz. druks. 
I'rijs 4Q cents. 

Verschenen is de t w e edfe^ hTr-
z i e n e druk van 

Eenige opgaven 

bij de bijbelles 
DOOK, 

SIPKES. 
Prijs 6 cent, 25 ex. f 1.25. 

H.H. predikanten en Godsdienston
derwijzers kunnen ter kennismaking een 
gratis ex. bekomen bij den Uitgever 
S. BULENS te Winterswijk. 

Abonneert u op het 

„STICHTSCIIE WEKKERTJE." 
Tweede jaargang. 

Onder Redactie van den WelEerwaar-
len Heer 

J. WISSE 
Christ. Ger. -predikant te 's Gravenhagc. 

Abonnementsprijs 35 cent per drie 
naanden. 

In alle plaatsen worden agenten, te-
; e n  h o o g e  p r o v i s i e ,  g e v r a a g d .  

Adres aan den Uitgever, 
II. JMJELIIER, 

Utrecht. 

I >e g-escliiedenis der 
Christ. Geref. Kerk 

/iV NEDERLAND, 
aan het volk verhaald door 

J. VBRHAGEI *Ir. 
met een voorwoord van 

M. NOORDTZIJ. 
TWEEDE DRUK. 

»5G coinpresse bladz. f 1.5©. 
De eerste druk van dit boeiend ge-

chreven boek kostte f .VOO. en wie 
iu f I.50 per postwissel zendt aan 
.en uitgever ZALSMAN te Kampen, 
ntvangt het per keerende post franco 
huis. Alle Boekh. nemen bestellingen 
an. 

\ersicijk is verschenen : 
1 vermeerderde druk van 

E R I K A ?  
'LE OP REIS NAAR EN DOOR 

WERELD, 
: SMIT. 

C EN 1. 
n I am orl n tnivnn i n nnn ,] i "I A 1.1 

zocht desverkiezende ze terug te zenden 

dan zal worden toegezonden. 
Namens den Kerkeraad 

F. J. DE JONG. 
OLDEBOORN, 2 Juli '89. 

i  i  i  T V  — u c g c u  m i c u u i u g  v i i u  i u  D i a u w e  
postzegels bij den Uitgever. 

Snelpersdruk van O. PIL Zalsman te Kampen. 
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