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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 .  
Theologische School. 

Den Kerkeiadcti wordt bekend gemaakt, 
dat tot P r a e t o r der Studenten geko
zen is, de Weled. Heer G. J. v. tl. VUGT, 
aan wien alzoo de preêkverzoeken moeten 
toegezonden worden. 

€. MUIJDKK, Secr. 

Inw. Zendng in Noord Holland. 
De Provinciale Commissie voor Inwend. 

Zend. in Noord-Holland zal D. V. verga
deren op Woensdag 14 Oct. a. s., des voor
middags ten 10 uur, in het kerkgebouw 
der Chr. Geref. gemeente te Amstelveen. 

Des avonds te voren zal een biduur ter 
zelfder plaats worden gehouden, onder voor
gang van Ds. H. de Koning te Uithoorn. 

Kerkeraden, Classicale of gemeentelijk» 
Commissiën en vereenigingen worden ver
zocht afgevaardigden te zenden. 

Aanvragen om nieuwe, of voortzetting 
van oude subsidiën, moeten, met mededee-
ling over den arbeid en den finantiëelen 
toestar d, in deze verg. geschieden. 

Wie logies begeert, melde zich tijdig aan 
"bij den WelEerw. Heer Ds. P. Kapteyn te 
Amstelveen. 

Namens voorn. Oomm., 
L. NEIJENS, Voorzitter. 
D. SWAGERMAN Jr., Schrijver. 

Amsterdam, 30 Sept. 1890 

De Classis Beilen brengt bij de;zen ter 
algemeene kennis, dat Ds. C. J. Wessels 
OÜ zijn verzoek eervol ontslag als Classi
cale correspondent en penningmeester heeft 
verkregen en dat in zijn plaats benoemd 
is, Ds. B. A. Dijkstra te Diever. 
' De Classis voorn. 
Beilen, 23 Sept. '90. 

1840-1890. 
Den 25en Sept. jl. mocht de Chr. Geref. 

Gemeente te Driesum c. a. haar vijftig-
Lig bestaan herdenken Tot bijwoning 
hiervan waren uitgenoodigd de Classic 
predikanten met de kerkeraden, die meest 
allen door afwezigheid schitterden, alleen 
Dokkum en Murmerwoude maakten hierop 
een gunstige uitzondering, terwijl Ds. See-
ser door ongesteldheid verhinderd was. 
Niettegenstaande deze teleurstelling mocht 
het feest toch voortgang hebben. 

Nadat onze geachte Leeiaar Ds. li. J. 
v d. Veen naar aanleiding van Ps. . 
1—8 ons gewezen had op het wonderlijke 
van Israëls geschiedenis en op de opwek
king van Asaf om God te kennen in al 
zijn wegen, ging ZEw. ons in eenige bij
zonderheden de geschiedenis dezer Gemeente 
geduiende 50 jaren schetsen, en haar wij
zen op bare roeping tegenover dat werk 

Gods als ruime stof om niet alleen te gaan 
in de binnenkamer, maar ook om uit te 
gaan op de wegen en paden en te vermel
den de goedertierenheden en trouw des 
Heeren. 

Hierna werd gelegenheid gegeven vragen 
te doen omtrent ne bizonderheden aangaande 
stichting en voortzetting dezer Gemeente 
in de eerste jaren, welke meest werden 
beantwoord door den Heer R. G. Visser 
uit Leeuwarden. 

Na een pauze van een half uur trad 
voor ons op de WelEerw. Heer Ds. P. 
Medema uit Murmerwoude, die naar aan
leiding vau Ps. 126 : 2 de Gemeente wees 
op het groote voorrecht, dat haar heden 
ten deel viel, bracht de hartelijke felici
tatie oveï van de filiaal-Gemeente, welke 
ZEw. diende en deelde mede, hoe ook zij 
in onze feestvreugde deelde. 

Hierna werd het woord gegeven aan den 
WEw. Heer Ds. J. van Aqdel uit Leeuwar
den, die, welwillend uitgenoodigd, in een 
kernachtig slotwoord deed uitkomen, hoe 
deze Gemeente heden een rustplaats, een 
terugblik wierd gegund, als iets niet ge
rings, maar als iets bizonders, als een 
Eben-Haëzer, waarin alle indrukken zich 
samenvatten ; wees vervolgens op de ge
schiedenis van Gods uitgeleide kerk in Ne
derland en hare volkomene vrijheid, als 
aan niets gebonden dan aan haar Hoofd 
en Koning, waarna ZEw. deze bijeenkomst 
sloot met dankzegging aan God, en het 
zingen van Ps. 72 : 11. 

Namens den Kérke raad, 
G. MEIJER, scriba 

Driesum, 30 Sept. 1890. 

HOORN. Zondag 21 Sept. werd onze gemeente zeel' 
verontrust, daar onze geliefde 1 eeraar Ds. F. Rispens, na 
de godsdienstoefening bekend maakte, eene roeping te 
hebben ontvangen van de Ned. Ger. gemeente te Olde-
broek. Zondag 28 mochten wij reeds hooren, dat onze 
leeraar voor de roeping had bedankt Schenke de Heere 
zijnen zegen over dit besluit, en geve Hij, dat zijn 
dienstknecht nog jaren hier moge werkzaam zijn tot 
heil dezer gemeente en tot uitbreiding van Gods Ko
ninkrijk in deze stad vol van on- en bijgeloof. 

H. HEKKERT, Scriba. 

1ERSEKE, 28 Sept. '90. Heden werd Ds A. de 
Vlieg te Halfweg als Leeraar alhier gekozen. Ouze 
bede is dat de Heere het hart van zijnen dienaar 
neige om deze roeping op te volgen. 

Nameus den Kerkeraad, 
J. MOLBEEK, scriba. 

EDAM, 28 Sept. 1890. Onze geachte Leeraar 
Ds. M.. v. d. Mast maakte heden de gemeente be
kend eene roeping ontvaugen te hebben van de Ned. 
Geref. gein, te [Jselmonde. De wensch en bede van 
den kerkeraad en gemeente is echter, dat Z.Eerw. nog 
lange jaren in onze gemeente moge werkzaam zijn, 
tot heil der gemeente en uitbreiding van Gods Ko
ningrijk. 

Namens den Kerkeraad, 
J. DE MOES, secr. 

HIJ KEN, den 29 September 1890. Onder leiding 
van onzen Leeraar Ds H. Siertsema, die ous eerlang 
gaat verlaten, is den 24 September, onder aanroeping 
van 's Heeren naam, uit een te voren gemaaki twee
tal Kandidaten E. Bosman en G. Groot Nibbeliuk, 
met metrderheid vau stemnien beroepen, G. Groot 
Nibbeling. De Heere bekroiie het met zijnen zegen 
en geve voorn, broeder licht, dat hij met vrij- en 
blijmoedigheid tot ons overkome. 

Namens den Kerkeraad, 
A. EISING, scriba. 

EZINGE, 29 Sept. '90. Naar aanleiding vau 
Hand. 20 : 32 nam onze geachte leeraar Ds. L. S. 
«Jongsma gister namiddag zegenend afscheid van 
onze gemeente. Bijna 5 jaar mocht Z.Ew. met vrucht 
en zegen onder ons werkzaam zijn. Dat hij die 
liefde en toegenegenheid te Dokkum mag ontvangen, 
welke hij hier genoten heeft, is de wrusch van den 
kerkeraad. 

Namens denzelven, 
1). E. WIERINGA, scriba. 

's GRAVENHAGE, 29 Sept. Terwijl de gemeente 
zich vau harte mocht verblijden in de vreugde, die 
haar geliefde leeraar Ds. W. Doorn met zijn gezin 
mag smaken, bij de herinnering van zijn 25-jarig 
huwelijk en 25-jarige ambtsbediening, werden wij 
dezer dagen verontrust door de mededeeling dat ZEw. 
eene roeping heeft ontvangen van de gemeente te 
Kampen. Van harte hopen wij dat de Heere hem 
duidelijk zijuen wil doe verstaan ; mocht het zijn, 
dat hij in ons midden werkzaam blijve. 

Namens den Kerkeraad, 
C. VERSCHOOR scriba. 

BRIELLE, 29 Sept. 90. De naam des Heeren 
zij geloofd ! Hij heeft onze gebeden verhoord. He
den ontvingen wij het verblijdend bericht, dat de 
kandidaat J. H. Laatsman met volle vrijmoedigheid 
onze roeping heeft aangeuomen. Brenge de Heere 
hem in welstand tot ons. 

Namens den Kerkeraad, 
J. K. DEUR, Scriba. 

THESINGE, 30 Sept. '90. Zoudag maakte onze 
geachte leeraar de gem. bekend, een roeping ontvan
gen te hebben van de Dol. gein. te Zuidwolde ; gelijk 
we dachten, heeft ZEw. o0k alreeds bedankt. 

J. HOLTMAN, Scriba. 

Kas voor Kuier, pred., pred. wed. en 
weezen. 

2e coll. 
Classis H e e r e v e e u. 

Gem. te YVolvega . . f 13,525 

n Lippenhuizen . . - 1,905 

ii Oldeboorn . . - 5,545 

Classis H oogeveen. 
„ Meppel . . - 26,— 
li Meppel extra coll. . - 58,72 
u Nijeveen . . - 6,50 
„ Nijeveen extra coll- . - 5,50 
„ Ruinerwold en Koekange - 26,— 
u Dedemsvaart . . - 30,175 

n Hoogeveen . . - 23,52 
i/ Zuidwolde . . - 3,88 
n Hollandscheveld . - 3,— 

Classis Assen. 
„  A s s e n  . . .  -  2 5 , 0 2  
i, Roden . . - 5,175 

„ Gasselter-Nijevéen , - 13,53 
H Vries . 3,40 

Hnnloitvnlr lfi nnll - 4.— 

Classis Koevorden. 
„ Koevorden . . - 12,50 
u Emmen . . - 10,50 
» Aalden . . - 6,65 
tt Gees . 8,25 
w Schoonebeek . . 9,01 
» Nieuw-Amsterdam . - 12,19'' 
« Schoonoord . . - 2,315 

i i  S l e e n  . . .  -  4 , 4 8 5  

Classis Beilen. 
„ Beilen . . - 15,35 
„ Westerbork . . - 3,41* 
n Diever . • . - 9,15 
n Hijken le coll. - 3,— 
n Dwingeloo . . - 17,50 
ii Dwingeloo bijdrage voor't tekort - 9,20 

Classis A r n h e m. 
« Velp 3e eoll. - 16,22* 
H Veeuendaal 2e „ - 5,25 
n Lu n teren „ - 2,— 
i, Renswoude „ - 6,015 

ii Beekbergen » - 1,50 
i, Nijmegen le coll. - 18,54 

Class. bijdrage voor het tekort . - 28,— 
Classis JVarsseveld. 

Gem. te Barchem 2e coll. - 7,46 
n Neede le ,, - 5,865 

H Winterswijk 2e „ - 48,55 
H Winterswijk 3e „ - 38,13 
n Dieren 2e » - 6,02 
i, Zutphen 3e » - 27,— 

Classis Hattem. 
ii Twelloo 2e i - 5,— 

Heerde 2e „ - 13,50 
bij L. Hoekers ingekomen 

van P. Krom te den Helder . • 1,— 
gev. in 't kerkzakje te Mildam . - 2,50 
Van de gem. Wanswerd elk 2 centen - 12,— 
nog bij L. Hoekers ingekomen : tot dekking van 

het tekort. 
Gem. te Oude Wetering . f 2,50 

ii Vlissingen . . - 6,— 
« Bunschoten . . - 28,28 
u Nieuwolda . . - 5,— 
« Alphen . . - 10,— 

Wij hopen, dat in elke gemeente ge
daan zal worden, wat Wanswerd en 
andere deden. Ook ziju extra-collecten, 
zooals b.iven vermeld, ons zeer aange
naam. Maar bovenal zijn wij ingeno
men met bijzondere giften, die door 
verschillende broeders eu zusters ous 
werden toegezonden. 

Verbetering. 
De coll. van de gem. te Putten stond le coll., moet 

ziju 2e coll. 
Gem. N. Pekel-A stond 14,49 is; 14,69. 

Het Bestuur, 
J. J. KUIPER, Pres. 
C. S. Boss, Secr. 
L. HOEKERS, Penm. 

Ontvangen voor de Zending. 
Door Mej. G. M. Moen, uit 't busje «Ge

denk de Heidenen" te Hardinxveld f 6,80 
Door P. G. v. Berge te 's Hertogenbosch, 

uit 'tbusje van A. E. v. Berge, verz. in 
het huisgezin ' . . - 5,— 

Door Ds. den Hartogh, de coll. in een 
Zend. bidstond te Geesteren . - 7,05 

Gecoll. in de Gem. Haarlem afd. KI. Hei
ligland .... - 7,45 

cor O. Akkerman, v/d. Zend. ver. te 
Oldeboorn f 20,50 

B. DE MOEN, 

penningmeester. 

Doesborgh, 30 Sept. 1890. 

Zending onder Israël. 

Door J. Weerbeek, te Velp: verzameld op 
de Bruiloft van H. J. te B redenbroek 
bij Dinxperlo . . f 4,— 

Door B. Bennink te Muskegou, Mich. N. 
A.: 2e driemaandelijksch bedrag van de 
ceutsv., uitgaande van de Chr. Jonge-
dochtersv. «Tryfosa", aldaar . - 92,68 

Door Br. P. Koster, te Zegwaart : collecte 
bij een bidstond te Berkel, aan den avond 
van Israëls grooten Verzoendag - 7,25 

Collecte in de Chr. Geref. Gem. te Haar
lem, afd. KI. Heiligland . - 7,45 
Wanneer men zelfs op Bruiloften Israël niet ver

geet ; uit Amerika een zeer aanzienlijke bijdrage, be
nevens een recht hartelijk schrijven ons zendt; er, 
onder leiding van een voormaligen arbeider onder 
Israël, op den Grooten Verzoendag om verzoening 
voor Gods oude volk wordt gesmeekt, en er ook in 
andere gemeenten; afzonderlijk voor dat volk wordt 
gecollecteerd, moeten we dan niet grootelijks moed 
houden ? Is het niet alsof dat alles ons toeroept om 
ook in dit werk des Heeren standvastig en onbewe
gelijk te ziju ? 

Moge de Heere daarom verder ons schragen, en 
den milden gever kronen met zijnen zeg«u! 

E. KROP VELD. 

Inwend. Zend. In Noord-Brabant. 
Ontfangen: 

Van Ds. van der Kamp te Maasland, voor 
Tilb. 2 en Breda een Gulden . f 3,— 

Van N. N. te 's Hertogenbosch . - 2,50 
Van Ds. Impeta te Alfeu a/d, R. uit de 

catecbisatiebus ... - 4,— 
De heer Donner van Goes heeft voor Breda een 

jaarl. bijdrage vau f 2,50 toegezegd. We hebben 
aan meer toezegging behoefte. Kende men slechts 
den toestaud in Brabant, dan hielp men van allen 
kant. Venlo wacht ook op bearbeiding. Maar br. 
Binnema kan niet alles doen. Helpt ons daarom 
aan meer arbeidskrachten, gij allen, wie de komst 
van Gods Koninkrijk zaak des gebeds wordt! Dan 
gaan we met blijdschap voort l 

Namens de Comm., 
Js. VAN DER LINDEN. 

's Bosch, 29 Sept, '90. 

liet Prov. Chr. Ger. Weesüuis te 

Middelharnis. 
Met dankbetuiging vermelden wij de ontvangst 

der onderstaande giften. 
Per Ds. Doorn te 's Hage van Mej. v. d. W. f 5,— 
Van de Jongel. ver. Onesimus te Rhoon - 2,60 
Vau de Chr. Jongedochters ver. Dorkas te 's Hage 
12 hemden. 

De Directeur v/h. Weeshuis, 
H. SCHOONEJONGEN Jacobz. 

Schriftbeschouwing. 
Opgevaren om alle dingeu te 

vervullen. 
Ef. 4 10 die opgevaren is ... . 

opdat hij alle dingen vervullen zou. 

Door Ae aarde te verlaten neemt 
Jezus van de aarde geen afscheid. Wij 
kunnen Hem, als Hij ten hemel opvaart, 
niet vergelijken bij een vreemdeling, 
die zich haast om het land zijner vreem
delingschappen te verlaten, wijl Hij er 
volbracht heeft, wat Hij er te doen had. 
Wel is Christus van den hemel afkom
stig * is Hg niet vóór de wereld werd ? 
Maar daarom is Hij hier nog geen 
vreemdeling; integendeel, hier is Hjj 
creworden, geboren uit eene vrouw. Zy 
hebben ongelijk, die weleer leerden, 
dat Hij, ook als mensch aangemerkt, van 
den hemel was, zoodat Hg zijne men-
schelijke natuur niet uit eene vrouw 
aangenomen zou hebben, maar deze uit 
don° hemel zou hebben medegebracht, 
en ja wel uit Maria geboren zou zijn, 
maavr slechts als een, die door haar 
doorgegaan was. Was deze Doopersche 
stelling juist, wij zouden wel een Jezus 
hebben- vau vleesch en bloed, maar iiiet 

een van ons vleesch en ons bloed; Hij 
zou ons gelijken, maar ons niet ver
want zijn, naast ons staan, maar niet 
van ous wezen. In dat geval zou zijn 
verkeer op de aarde slechts dat van een 
vreemdeling in het land zijner vreem
delingschappen zijn, en zijne hemelvaart 
een wederkeer naar het verlaten vader
land. Dan moesten wij zeggen, dat 
deze wereld voor Hem slechts beteeke» 
nis had, als plek, waar Hij een werk 
had te doen, en een schat te halen, 
gelijk het goudland voor den vreemden 
delver; zoodra lig er zijn schat uit ge
haald heeft, verlaat hij het, en geeft 
hjj het prijs, als iets dat voor hem 
geeue waarde meer heeft. Meer dan 
wij zeiven weten, heeft deze Doopersche 
beschouwing zich van ons meester ge
maakt, ons denken getint, en onze ger 
moedsstemming geleid. Wij erkennen 
wel, dat Jezus nog in betrekking staat 
tot zijne gemeente op aarde, maar daar
mede houdt het dan ook veeltijds op. 
Dat Hij, schoon niet meer aardsch, 
nochtans met onze wereld zich samen
vat, haar de zijne heet, haar tot 
zijn arbeidsveld stelt, en ten hemel ge
varen is om zijne betrekking tot haar 
te volmaken in stee van af te braken, 

ligt buiten veler gezichtskring. En 
toch is het zoo; Hij is opgevaren 0111 
alles te vervullen, zegt zijn apostel. 

Zonder ten hemel te varen zou zijne 
betrekking tot het aardsche niet tot 
het laatste punt toe voltrokken zijn. 
Door ten hemel te varen neetnt Hg de 
eenige plaats is, van waaruit Hij alle 
dingen vervullen kan. De kouings-
plaats namelijk die, van welke uit Hij 
alle dingen beheerschen kan. Ten he
mel is Hij verheven, opdat Hij, toegerust 
met alle krachten des hemels, deze 
aarde onder zgne voeten brengen zou. 
Den aardschen staat heeft Hij verwis
seld met den hemelschen, opdat Hij zijn 
recht op deze wereld tot algemeene er
kenning brengen zou, tot deze wereld 
zijn koninkrijk is geworden. Zoo is 
zijne hemelvaart de voorwaarde tot 
voltooiing van zijn werk op aarde. 

De hemelvaart onttrekt Hem de aar
de niet, maar geeft haar ten volle in 
zijne macht. Zij ligt nu aan zijne voe
ten. Onzichtbaar beheerscht Hij haar. 
Zij kan Hem niet bereiken. Hij bereikt 
haar op alle punt. Van zijnen hemel
schen staat uit werkt Hij op aarde den 
raad des Vaders uit, lot de aarde Gode 
herwonnen is, en alle macht te niet 

gedaan, die zich hier nog tegen God 
verheft. Alles vereenigende rondom 
zich zeiven, middelpunt van saamver
gadering als Hij is, hereenigt Hij de 
dingen met God. Niet opwaarts ziet 
Hij — trouwens, zoo hoog is Hij ver
heven, dat er voor Hem geen opwaarts 
meer is, maar nederwaarts. Niet in 
de hemelen om Hem heen verliest zich 
Süijn blik : naar de aarde is deze geweud, 
en niet rusten zal zij, vóór zij op Satan 
heroverd is, en zoo ten volle gereinigd, 
dat God-zelf hier kan wonen, op
richtende zijnen tabernakel onder de 
menschen. 

Inzonderheid dient zijne hemelvaart 
om zgne gemeenschap met de gemeente 
te voltrekken, en hiermede zich zeiven 
volledig te maken. Is Hij niet de Adam, 
en zij de bruid, met wie Hij aich tot 
één, tot eenen vollen mensoh samen-
sluit, zoolang de gemeente nog niet tot 
den laatsten man toe vergaderd en 
volgroeid is, kan zgne vereeniging met 
haar niet voltrokken, kan de bruiloft 
des Lams niet gevoerd worden. Zou 
Hij dan de aarde vergeten, de woon
plaats zijner bruids gemeeute ? Hier
om vaart Hij ten hemel, opdat Hij den 
Geest kunne uitzenden, die haar ver

gadert uit de wereld, en die haar tot 
de mate der grootte zijner volheid 
brengt, en Hij zoo zich zeiven volledig 
make. Zoo is de hemelvaart niet het 
einde, maar eene krachtige voortzetting 
van zjjn werk op aarde, die het tot 
voltooiing brengt. Vandaar vervult Hij 
hier alle dingen ; in alle behoefte voor
ziet, in allen nood verzorgt Hg ; aan 
niets laat Hij het zijne gemeente ont
breken, wat tot hare volmaking ver-
eischt wordt. Hij geeft haar apostel 
en profeet, herder en leeraar ; Hij werkt 
onafgebroken in haar midden door 
Woord en Geest, met een drang, die 
bij Hem ten volle samenvalt met den 
drang der liefde, naar vervulling van 
zich zeiven, door eene, die zijn lichaam 
eu heerlijkheid is — de brnidsgemeente. 

VAN ANDJSL. 

Leer en Kerkregeering. 
Hoogere politiek. 

V. 
De Doleereude broeders bewijzen in 

de practijk dan ook wel dat het hun 
geen ernst is als zij zeggen: de kerk 
is het gelukkigst als zij geene bezit
tingen heeft. De Kerkelijke kas tracht 



wel degelijk bezittingen te bekomen-
En die Kerkelijke kas dringt zich te
vens in de plaats van de Belijdenis door 
als bezitster van de goederen op te 
treden. 

't Is daarom onnoodig er verder over 
te spreken. Alleen blijkt er uit dat de 
rechtszekerheid van de goederen der 
gemeente niet eene zoo gemakkelijke 
zaak is als wel eens gemeend wordt. 
De Doleerenden zoeken die door de 
Kerkelijke kas ; wij vinden die door of 
in het Reglement. 

Was nu dit Reglement werkelijk de 
strop van het Collegiale kerkrecht dan 
moest het verdwenen. Zelfs tei wille 
van de rechtszekerheid van het kerke
lijke goed zou niet één Gereformeerde 
de leer der volkssouvereiniteit als bron 
van alle gezag, ook in de kerk van Chris
tus willen behouden. 

Maar dat de leer der volkssouverei
niteit als bron van alle gezag door ons 
Reglement zou worden gehuldigd, is zoo
min door Dr. Kuyper als door anderen 
aangewezen. Het Reglement werd door 
de Synode van 1854 opgesteld en is ook 
toen reeds aan de regeering opgezon
den, maar het vond geene genade bij 
de toenmalige regeering omdat de 
naam Christelijk Afgescheidene Gerefor
meerde kerk niet kon worden toegestaan. 
In 1854 was de naam Gereformeerd 
het struikelblok voor de regeering, doch 
in 1869 was het dit niet meer. 

Vijftien jaar bekommerde de kerk 
zich niet meer over hare verhouding tot 
de regeering, doch de Synode te Mid
delburg in 1869 achtte den tijd geko
men om opnieuw te beproeven dat die 
verhouding eene andere en betere mocht 
worden dan zij tot dien tijd geweest 
was. Vooral ook met het oog op de 
kerkelijke goederen werd het noodig 
geoordeeld, dewijl vau de gemeenten die 
zich vereenigden er velen waren die elke 
rechtszekerheid misten. 

En zij verkreeg wat zij zocht. En 
de kerk heeft er vrede mee gehad. 
Maar toen het doleantie-plan ontwor
pen werd en in de gedachte rgpte werd 
op eens onze kerk krank genoemd in 
den levenswortel. Velen schrikten op 
en wisten niet wat te denken. 

De vraag: waar zit die krankheid en 
welke is zij, werd niet beantwoord. Ein
delek echter, na lang, zeer lang wach
ten werd het antwoord gegeven. En 
waaraan niemand ooit had gedacht werd 
gezegd. De krankheid in den levens
wortel zat in 't Reglement. 

Nu wist men het en dit te weten 
bevredigde de nieuwsgierigheid of de 
belancrstellins. doch wekte ook bij velen 
verontwaardiging, omdat dit antwoord 
tevens dienen moest als antwoord op 
de inderdaad belangrijke artikelen door 
mijn tegenwoordigen collega Wielengu 
tegen die beschuldiging geschreven. 

Men had iets anders, iets dat meer 
beteekende verwacht. Doch nu doet 
dat Reglement voortdurend goeden dienst 
om ons voor te stellen als die loopen 
met een Collegiale strop om den hals 
en die het souvereine gezag van koning 
Jezus hebben ingeruild voor de souve-
reiniteit van den mensch. 

Elk is thans gewaarschuwd. Die nu 
maar gelooft dat het zoo is, is verplicht 
de Chr. Geref- kerk te verlaten. Het 
gezag van Koning Jezus mag niet wor
den miskend en eene kerk die er zich 
aan schuldig blijft maken moet door 
ieder die den Koning liefheeft verlaten 
worden. 

»Geene afscheiding van de Hervormde 
kerk, geene stichting of formatie van 
eene kerk naast of tegenover de Kerk," 
dit is de leus der doleantie. Dus, ook 
voor de Chr. Geref. gemeente of kerk 
als gemeente of kerk geene rechtsver
houding tot de regeering. Als eene zelf
standige gemeente heeft geene gemeente 
recht van bestaan dan de Hervormde. 
En is er plaatselijk eene Doleerende ker
keraad en gemeente, en dan behooren 
deze door de regeering te worden er
kend als de Hervormde kerkeraad en 
gemeente. Doet zij dit niet dan han
delt zij verkeerd en verkort zij de ge
meente in haar recht. Weg dus met 
elk Reglement. 

DE COCK. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM-
Waards vriend. 

In den laatsten tijd heeft de Vrije Kerk 
van Schotland in sommige kerkelijke krin
gen van Nederland de aandacht getrokken. 

In vroeger jaren was de Vrije Kerk van 
Schotland nog al een lievelingetje van Ne-
derlandsche Christenen. Zij is p. m. tien 
jaar jonger dan de Afgescheiden kerk in 
Nederland, maar veel voornamer en rijker, 
en dus veel beter en netter dan deze. 

Haar Zendeling onder Israël te Amster
dam, Dr. Schwartz, huwde met eene pa
tricische Amsterdainsche vrouw, en zijne 
kerk werd eene spelonke Adullams voor 
bedroefden van gemoed uit den rijken en 
aanzienlijken stand van de hoofdstad, d.e 
zeer tegen de afscheiding waren, nl. ir. 
Nederland, maar de veel minder zuivere 
afscheiding in Schotland met ontzag en 
sympathie aanzagen en bejegenden. 

Vrije KetJc van Schotland dik

werf aan de Nederlandsche Christenen tot 
voorbeeld gesteld. Haar ijver, hare lief
dadigheid, de welsprekendheid en vroom
heid harer leeraren, wij werden er telkens 
op gewezen, ook om ons onze feilen en te
kortkomingen te leeren kennen. Afgeschei
den of niet afgescheiden, elk roemde om 
strgd de Vrije Kerk van Schotland : de een 
om de afscheiding in Nederland er mede 
te bestrijden, de ander om de vrienden der 
groote kerk ook tot zulk eene voorname 
afscheiding op te wekken. 

Nu weet men, dat die Vrije Kerk van 
Schotland voornamelijk haar ontstaan dankt 
aan den strijd tegen het jus patronatus, het 
recht der kroon of der koningin om pre
dikanten te benoemen en de gemeente een 
predikant op te dringen. Men wilde in de 
nationale kerk van Schotland, die Presbyte-
riaansch is, blijven. Men wilde het staatsgeld 
ter bezoldiging der predikanten behouden, 
mits het recht der verkiezing aan de gemeente 
teruggeven werd. Men wilde m. é. w. de lus
ten van eene staatskerk maar niet haar lasten. 
Men wilde de vrijheid van eene levende 
gemeente van Christus en de voordeelen 
van het wereldlijk heiligdom. 

Van huis uit had de Vrije Kerk van 
Schotland iets sectarisch. Zij stond stok
stijf op één punt, en nam een eigen stand
punt in tegenover de nationale kerk, en 
sloot zich ook niet aan bij de ruim een 
halve eeuw vroeger geboren Vereenigde 
Presbyteiiaansche Kerk, de eenvoudige kerk 
der Erskine's, die in den strijd om het kerk-
wezeu en om de handhavig der leer, uit 
de nationale kerk verdreven waren. 

Vóór jaren hoorden we dan ook al kwade 
noten kraken over die Vrije Kerk van 
Schotland. Methodistische stroomingen wer
den duidelijk zichtbaar, en zelfs maakte de 
Kwakersgeest zulke vorderingen, dat men 
hier en daar het sacrament des Avondinaals 
vervalschte, en geen Avondmaal meer hield 
naar de instelling van Christus, wijl velen 
de gelofte gedaan hadden van geen wijn 
meer te drinken en gewezen dronkaards 
door de teug wijns aan het Avondmaal, 
lichtelijk verleid konden worden, 0111 we
der tot dronkenschap te vervallen. 

Nu alzoo eenmaal het beginsel van wjj-
zer te zijn dan God was binnengedrongen 
en men, in de practijk, den eigenwilligen 
godsdienst had binnen gelaten, volgde de 
afwijking in de leer des te gemakkelijker. 
Gij herinnert u, wat beweging er in der 
tijd geweest is over Prof. Roberts Smith 
en zijne leer omtrent de boeken van Mo-
zes, waarin hij het standpunt der critische 
school innam. Aan hem werd het kerke
lijk professoraat ontnomen. Maar zjju geest 
in «ie kerk bleef voortleven en nu is er 
weder een deigelijk geval aanhangig. Er 
is eene meerderheid en eene uiiuderheid. 
De e>ne partij wil bij de ouae belijdenis 
omtrent de H. Schriftuur blijven; de an
dere wil aan de nieuwere theologie geüoor 
geven, en, zoo als men dat noemt, de we
tenschap vrij laten ; of men Mozes of een 
ander uit veel later tijd, als schrijver dei-
vijf boeken, inzonderheid van Deuterono-
mium erkent, doet er minder loe, als uien 
maar vroom is. 

Dit geval nu geeft aan onze Hervormde 
broeders stof tot nog al uiteenloopende be
schouwingen. 

L)e Synodale Hervormden stellen den 
toestand met alle kleuren en geuren in het 
licht, om daaraan opnieuw bet argument 
te ontleenen van den zwarten pot. 

Zooals verhaald wordt, was er in den 
tijd der Hervorming een verstandige pastoor, 
die de gebreken en de afwijkingen de Ilooiu-
sche kerk inzag cn iii vele dingen de Her-
voimden gelijk gaf, maar tegel ij kert ijd be
greep, dat elke reformatie de kiemen der 
deformatie in zich draagt. Als men hein 
onderhield over zijn standpunt en het 
plichtmatige der Hervorming hem voor
hield, zeide hij : »als ulieder pot zoolang 
over het vuur gehangen beeft als de onze, 
zal hij ook wel zwart zjjn." 

Dit argument nu is tallooze malen ook 
tegen de afscheiding in Nederland gebruikt. 
Het was bij de Afgescheidenen ook treurig 
gesteld. Ook daar waren zonden en ge
breken, ook duar waren twisten, ook daar 

meende men afwijkingen in de leer te be
speuren. Waarom zou men dan de groote 
ke rk verlaten ? O, als die pot der Afge
scheidenen eens zoo lang over het vuur 
heeft gehangen als de pot der Hervorm
den, dan is hjj wellicht nog veel zwarter 1 

Tegenwoordig laat men ous meer roet 
rust en argumenteert men voornamelijk 
tegen dat deel der Hervormden, dat in Do
leerende kerken of gemeenten zich verza
melt en van de Synodalen zich afzondert. 
Hun wordt nu vooral de toestand der 
Vrije Kerk van Schotland voorgehouden, 
om zich daaraan te spiegelen en bun tg 
doen verstaan, dat afschudding van het Sy
nodale juk volstrekt geen waarborg geeft 
voor een duurzaam zuiveren kerkstaat. 

En zoo toouen we onze wederzijdsche 
belangstelling in elkanders welvaren! De 
Doleerenden toch wijzen er met nadruk 
«p, dat de oorzaak van al de juoeilijkuedi n 

in de Vrije Kerk van Schotland, in den 
diepsten grond, gezocht moet worden in 
het Collegiale stelsel! 

Intusschen ervaren we dit, dat de ouden 
met wijsheid hebben gesproken van de 
strijdende kerk. In Schotland heeft men 
ook al jaren lang naar vereeniging der ge
scheurde kerken gestreefd, maar te ver
geefs. En evenals hier liep ook daar het 
verschil over dingen, die niet het wezen 
der kerk uitdrukken. Ik heb eens gelezen 
van Origenes, dat hij in een twist over zijn 
persoon, en over de vraag of hij prediken 
mocht, zich terugtrok, zeggende liever iu 
ballingschap te willen gaan, dan dat om 
zjjnentwil het lichaam van Christus ge
scheurd zou worden. Ach, hadden wij 
meer van dien geest ! 

In ons land trekt op 't oogenblik de 
nieuwe School vereeniging de aandacht. 
Kerkelijke hartstocht moet aan deze ver
eeniging het aanzijn schenken en daardoor 
heeft men zelfs verzuimd een vasten en 
duidelijk geformule<rden grondslag te leg
gen. Maar juist het onbepaalde trekt ve
len aan. En zoo de vereeniging voor 
Christelijk Schoolonderwijs tot eenige ont
wikkeling en kracht komt in de toekomst, 
zal het voornamelijk zijn, door het onbe • 
paalde en bewegelijke van haar uitgangs
punt. 

Breake op breuke wordt er uitgeroepen, 
dat mogen wij nu ook wel zeggen. 

En dit vind ik het onchristelijkste van 
't partij-leven, dat men altijd de schuld op 
de tegenpartij werpt. In de laatste jaren 
zond de afd. Amsterdam van Christ. Nat 
Schoolonderwijs bijna uitsluitend Doleeien-
den na r de Algemeene Vergadering. 

Het iuofdbestuur ging v.tn den Synoda
len naar den Doleerenden kant. Nu, in 
den Schoolraad zijn bijna uilsluitend Dolee
renden en Afgescheidenen gekozen.Het isdan 
ook voor de Synodalen om tureluursch 
te werden. Maar waarom dan geene ver
eeniging opgericht voor Nederlandsch 
Hei vormde gemeente-scholen op den grond
slag der belijdenisschriften ? 

Ik heb altijd betreurd de oprichting van 
G refui meerd Schoolonderwijs en mij van 
deze vereeniging onthouden, totdat zij zich 
aan de kerk aansloot, want ik meen, dat 
handhaving der belijdenis, ook op het ge
bied van het onderwijs, aan de opzieners 
der gem. ente toekomt, en niet aan parti
culiere personen. 

En zoo heeft ieder al zijne meening. 
Ook de socialistisch gezinde kerkvoogden 
te St. Anna Parochie. Voor het geval 
dat zij door het kerkbestuur mochten af
gezet worden, hebben zij zich gevrijwaard 
door wijziging van het reglement op 't be
heer in dien zin, dat de gemeente te be
slissen heeft, of zij een atgezetten kerk
voogd al of niet zal blijven erkennen en 
in 't beheer handhaven. Dit is een klontje 
uit de Synodale pap. Want de gemeenten 
met vrij beheer hebben ook natuurlijk de 
vrije beschikking over dat beheer, en als 
zij het wagen willen, kunnen ze het, met 
een zoodanig door de gemeente goedge
keurd reglement, ver brengen. 

En van de nieuwe Belasting-wetten hebt 
gij ook al gelezen ? Hoort men de libera 
len dan zou men zeggen, dat niets deugt 
van hetgeen ons tegenwoordig ministerie 
doet. De heer Tindal wil, op zijp. beurt, 
onze Ministers in staat van beschuldiging 
gesteld zien, omdat ze niet doen wat hij 
zegt Zoo gooien sommige menschen hun 
eigen glazen in. En van een Minister van 
financiën eischl men eigenlijk, dat hij de 
belastingen vermindert en toch de inkom
sten der schatkist vermeerdert. Hoe jam
mer, dat de kunst van goudmaken niet 
meer bestaat! 

Steeds de uwe, 
Gispen. 

Me vervolging. 
(1834-1839.) 

II. 

De Overheid ging bij de vervolging uit 
van de Art. 291—294 van het Wetboek 
van Strafrecht. In deze artikelen werden 
assosiaties en de samenkomst van meer 
dan 10 personen tonder autorisatie der He-
geering verboden. 

De Regeering achtte de samenkomsten 
«der Gescheidenen", ter gemeenschappelijke 
godsdienstoefening gehouden, in strijd met 
deze wet. Een wet uit den tijd der Na
poleontische overheersching en blijkbaar 
uitgevaardigd tegen politieke samenscholin
gen. 

Reeds in de maand Aug, 1834, dus 
vóór »de Scheiding, was die wet niet min
der dan vijfmaal toegepast op godsdienstige 
samenkomsten te Ulrum gehouden. 

Doch behalve over deze vermeends wet-
schennis had de Cock zich al spoedig over 
een ander hem ten laste gelegd feit voor 
de Rechtbank te Appingadam te verant
woorden. 

Hij was !}• 1, aangeklaagd ter ?ake van 
»wanorde, verwekt in de kerk te Ulrum 
»op Zondag 19 Oct. 1834," Zooalg hekend 
is werd de hoogste straf, een boete van 
150 gulden en drie maanden gevangenis op 
hem toegepast. Bij appél werd dit vonnis 
door de Rechtbank te Groningen bevesiigd 
en de Cock heeft die straf, welke wij niet 

nader zullen kwalifleeeren, in den kerker te 
Groningen ondergaan. 

Deze vervolging was dus van eenigszins 
anderen aard, dan de reeds genoemde op 
grond van Art. 191 —194 van het Wetboek 
van Strafrecht en die vijf jaren geduurd 
heeft. 

Toch kan het zijn nut hebben met een 
enkel woord even op de aanleiding van 
die drie maanden gevangenis te wijzen. 
Wat toch was er gebeurd ? 

Wij zullen ons hier zooveel mogelijk be
dienen van de woorden van Docent de 
Cock in zijn Geschiedenis : Leven en Werk
zaamheid van H. de Cock, pag. 306 eu 
v. v. 

» \an den Ring Leens was bij de toe-
»zending der ActeJ1) tevens bericht, dat de 
»kerkeraad voortaan in den dienst der ge-
»meente dacht te voorzien door zijn eigen 
«leeraar en dus den dienst der Ring-
»predikanten niet langer zou aannemen." 

»Dit deed men in de overtuiging, dat 
«aan de gemeente en niet aan het Herv. 
«Kerkbestuur het recht op het kerkgebouw 
»der gemeente toekwam." 

»Den e. v. Zondag, den 19 Oct. (de Af-
»scheiding had 14 Oct. plaats gehad) be-
«gaf Ds. de Cock benevens de kerkeraad, 
»zich naar het kerkgebouw der gemeente." 
«Veel volks was er aireede vergaderd, zoo 
«dat hij met moeite tot bij den predikstoel 
«komen kon. Daar vond hij echter, bene-
»vens eenige veldwachters uit de naburige 
«gemeente, een gerechtsdienaar vau Ap-
«pingadam, door den officier der rechtbank 
«derwaarts gezonden." 

Door dezen verhinderd den preékstoel te 
beklimmen, nam de Cock plaats in de bank. 

> Weldra kwam ook de predikant van 
«den Ring, Ds. J. v. d. Helm. Daar het 
»volk voor dezen geen ruimte maken wilde, 
«kon hij niet bij den preékstoel komen." 

Op de vraag van 3e Cock aan de ge
meente, door wien de pr. dikdienst zou 
worden verricht, was het eenparig ant
woord : «niet door Ds. v. d. Helm maar 
door Ds. de Cock." 

Ds. v. d. Helm verwijderde zich daarop, 
lin toen de politie agenten de Cock ook nu 
nog bleven weigeren den kansel te be 
klimmen, hield hij, staande op de bank, 
een predikatie over Efez. 2 : 8—10. 

Zonder stoornis liep dit verder af. Toch 
zag men van verdere pogingen iif om ook 
dien namiddag in eigen kerkgebouw te 
vergadeien. De gemeente kwam saam in 
de schuur der pastorie, waar door de Cock 
werd gepieêKt. 

Wat door Docent de Cock ter verkla
ring en rech va .rdiging van deze daiid, 
welke door de vijanden al spoedig werd 
genoemd een aanval op eeus anders eigen
dom, wordt gezegd, verdient ook nu nog 
onze aandacht. 

«Deze daad (zoo'luidt het pag. 309) werd 
«toen en ook later velschillend beoordeeld. 
»Om haar recht te beoordeelen, ishetech-
»ter noodig zich geheel in den toestand van 
»die dagen te verplaatsen. Niet slechts de 
»leeraar, maai ook de kerkeraad en bijna 
»geheel de gemeente hadden zich afge
scheiden van het Ned. Herv. Kerkgenoot-
»schap, zooals dat sedert 1816 bes'ond. 

»Met de verwerping van het t< en der 
x Kerk opgedrongen bestuur had men geen 
«ander doel dan weder te keeren tot de 
»leer, tucht en dienst der van ouds Ger. 
»Kerk. Aan die Kerk nu behoorde het 
«kerkgebouw en al de keikeljjke goederen 
«van de gemeente te Ulrum. Die gemeente 
«had tot hiertoe over die goederen haar 
«eigen beheer en met de afscheiding van 
«het beotuur der Herv. Kerk was de ker-
«keiaad, aan wien de zorg der gemeente 
«was toevertrouwd, geheM onveranderd ge-
«bleven. Die keikeraad begreep daaiom, 
«dat geen ander leeraar dan de leeraar der 
«geuvente in het g ebouw der gemeente 
«moest prediken ; dat voortaan elke poging 
«van andere leeraars, om aldaar te prediken, 
«indringing in den dienst der gemeente was 
«en dat hg daaiom aan de gemeente haar 
«recht op het bezit harer goederen niet 
«mocht lateu ontnemen, zonder zijnerzijds 
«pogingen tot handhaving te hebben aan» 
«gewend. 

«Mocht echter en dit werd toen reeds 
«gevreesd - het kerkelijk bestuur zich, 
«door den wereldlijken arm gesterkt, de 
«goederen der gemeente willen toeëigeueu, 
«dan nad noch de kerkeraad, noch de ge-
«meente het plan, met geweld er zich te
ugen te Stellen ; maar dan zouden zij de 
«uitspraak van den wereldljjken rechter 
«hieromtrent afwachten." 

Daartoe heeft zij het echter nooit kunnen 
brengen. Evenmin is dat te Qeuderen 
gelukt. 

D. K. WlELENGA. 

') die der »Afscheiding of Wederkeeriug." 

Op de Synode der Vereen. Piesb. kerk 
in Schotland waren de laatste maal 517 
predikanten en 423 ouderlingen tegenwoor
dig Indien ieder op zijn post geweest 
ware, zouden er 1150 leden tegenwoordig 
zijn geweest. 

Er wordt zeer geklaagd over den toene
mend verontzedelijkenden toestand op Ta
hiti en de Markiezen-eilandi n, tengevolge 
van den invoer van opium door eenige 
Ohineezeq. %elfs ducht men geheele uit
sterving. Volgens de opgaven zijn op de 
laatste eilanden in 1888 188 sterfgevallen 
voorgekomen tegen slechts 87 geboorten. 

Men berekent, dat de verplaatsing der 
Wesleyaanscbe predikanten, die ora da drie 
jaar moet plaats hebben, in Engeiand jaar
lijks otntrent f 2«)0,000 kost. — De Metho
disten eisqhen deze verplaatsing ia 't be
lang der gemeente, omdat de prediker an
ders den-delfden kost gaat voorzetten enz. 

De Eglise Libre schrijft het volgende. — 
«Het Engelsche blad, de Christian Herald, 
zoo vermaard om de profetische voorlich
tingen van zijn redakteur, Rev. Baxter, 
brengt dezen een netto inkomst op, van 

omtrent f 80000 'sjaars. — Dit bewjjst, 
dat de menschelijke dwaasheid een rijke 
mijn is, en dat zij die deze weten te ge
bruiken, een zeer winstgevende, al is het 
niet een zeer eerlijke, zaak drgven. Men 
herinnert zich de apocalyptische fantaziëu 
van Rev. Baxter aangaande Boulaiiger. 
Zou het op zijn woord ook zijn, dat de 
hertogin d'Uzès in de toekomst van den 
«dapperen generaal" geloofde, en 3 mil-
lioen uitgaf om zijn triumf voor te berei
den ?" — We laten een en ander voor 
rek'-niug van dat blad. — 

Te Echallens heeft een Zendingsfeest 
plaats gehad, dat door de Romaansche 
Zending van Bazel georganizeerd is. Den 
16 April 1816, opende Blumhardt het Zen
dingshuis te Bazel met een enkelen kwee-
keling. Thans heeft deze zending 200 
zendelingen, 312 hulp-zendelingen, 45 sta
tions, 130 aum-xen, 22000 «Christenen" en 
10000 kweekelingeu in zijne scholen. 

De Zendeling Plad, die in Abyssimë 
werkzaam is onder de Palacha's, klaagde 
op het Zendingsfeest van Chrischona bjj 
Bazel zeer over de horden van den Mahdi, 
en de vervolgingen van de bekeerde Mo
hammedanen. Eens wilden de dei vichen 
Christen geworden ouders tot terugkeer 
naar het Islamisne dsvingen. Toen deze 
dit, niet wilden, vermoordden zij hunne 
vijf kinderen onder hunne oogen. Zoo gij 
Jezus niet wilt verloochenen, zeiden zij tot 
de arme moeder, zal u hetzelfde lot wach
ten. Zij bleef echter onverzettelijk en werd 
onder de oogen van haar man gedood. 
Hierop kwam de beurt aan deu man 
zelf, en ook hij bleef getrouw tot in deu 
dood. 

Tengevolge der vijandige houding, die 
sommige pastoors in de dioceze Bayonne 
tegen de republikeinsche regeering hadden 
aangenomen, eischte deze verplaatsing van 
die priesters. Alleen op die voorwaarde 
konden zij het traktement terug krijgen, 
dat reeds ingetrokken was. De bisschop 
gaf gevolg aan dien eisch. doch zeven hun
ner onderwierpen zich niet en verzetten 
zicb tegen dat bisschoppelijk besluit. — Zoo 
kon de Roomsche Curie met het Fransche 
gouvernement wel meer in konflikt ko
men, bij de steeds veld winnende overtui
ging, dat elke godsdienst zichzelven moet 
onderhouden. 

Een Amerikaan wilde gevangene ama
zones uit Dahomey koopen, om met kaar 
een tentoonstellings-rondreis dooi Europa te 
doen. Adminal Cuverville heeft dit ech
ter belet. 

YIMEPilGING VOOR GIsltliF. 
SCIIÖOLOMRWIJS, BEO. D, T. BOS-

FILIPPUS, Redactie Ds. E. Kropveld. 

Wal tiii te doen ? 
Wat den Schoolraad aangaat, acht ik het. 

zijne roeping te zijn in 't belang van het 
Christelijk onderwijs werkzaam te zijn naar 
vaste beginselen, zonder echter den gang en 
de eigenaardigheden der Scholen met den 
Bijbel die zich aansluiten, te storen of weg 
te nemen. Op maller gemeenschappelijk be
lang'" dient gelet, eu dat belang moet be
vorderd worden door de juiste middelen 
en langs rechte wegen, die een bepaald 
doel in 't oog hebben en dat doel niet mis 
loopen. 

Het is niet in aller gemeenschappelijk 
belang een onzeker geluid te geven, of zon
der vaste beginselen ten grondslag te leg
gen, op een zoogenaamd onzijdig Christe
lijk standpunt te staan. Het is trouwens 
niet mogelijk ook. Ieder die ageeren, han
delen wil, zegt eerst: geef mij eene plaats, 
waar ik staan kan. Hangend, zwevend, 
of lusteloos heen ei; weer zwervend, richt 
men niets uit. Terecht eischte daarom de 
Schoolraad aanstonds de verklaring, dat de 
Schoolbesturen den Bijbel of diH. Schrif
tuur als Gods Woord, en iilzoo als den 
eenigeu regel van wat we te gelooven en 
te doen hebben, ook voor zijn school aan
vaarden. In dien eisch was een stand
punt aangegeven. 

Wel gaal aan dezen eisch voorat de uit
drukking : «afgezien van bizondere kerke
lijke belijdenis," doch dit heft het eerste 
niet op. Wilde die voorafgaande uitdruk
king zeggen : afgezien van alle dogmatische 
bepalingen, dan zou werkelijk het eerste 
met het laatste in strijd komen, de beide 
uitdrukkingen elkander opheffen ; want het 
is een gewichtig dogma te verklaren, den 
Bijbel of de H. Schrift als Gods Woord 
te aanvaarden. Daarmee verklaart men 
toeh heel den Bijbel voorde Gods-openba
ring, van God ingegeven, onfeilbaar waar
achtig en getrouw, en belooft men in zjjn 
leer en leven, zich geheel aan de uitspra
ken en voorschriften des Bijbels te zullen 
onderwerpen. Daarmee rijmt dus niet het 
standpunt van den Liberaal, die de rede 
boven ae ocnriit sten, noen aat van ae 
Ethischen, die den Bijbel aan hun persoon
lijk gevoel, of aan den geest der gemeente 
onderwerpen, evenmin als dat van de Catho-
lieken, die den Bijbel niet als den eenigeu 
regel van geloof en leven erkennen. Ex-
staat niet: afgezien van allerlei opvattin
gen in de Christenheid of onder de Prote
stanten, maar: afgezien van bijzondere ker
kelijke belijdenis, wat — naar mijne over
tuiging — in verband met de verklaring, 
die daarop volgt, ongeveer dit zeggen wil: 
de verschillende, Schoolbesturen van een 
School met den Bijbel, die zich tot onder
linge huip en gemeenschappelijk heil in 
een Schoolraad vereenigen, staan op oen 
bodem der H. Schrift, die in haar geheel 
en onvoorwaardelijk erkennende voor Gods 
onfeilbaar Woord en den eenigen regel 
vau geloof en waodei; doch wat enkele 
bijzondere opvattingen aangaat, in de eene 
of ftudw® kerkelijke belijdenis opgenomen, 
«[Ufen zij elkander ongemoeid laten, orn
aat de Schoolraad wel een basis moet heb-



ben, waarop men samen kan en wil staan, ' 
doch geene kerkelijke vereeniging is, noch 
als rechter op wil treden over kerkelijke 0 

geschillen in zake een of ander bizonder " 
belijdenisschrift. Willen sommige school- " 
besturen of schoolverenigingen ook op ° 
schoolgebied hun bijzondere kerkelijke be-
lijdenis bevorderen en handhaven door hun- v 

ne onderwijzers, welnu, zij mogen eene 1 

Commissie benoemen, die bij het uitreiken ? 
Van diplomata aan de candidaat onder wij- 11 

zers daarop letten. Beslist de Schoolraad j3 

door eene Commissie over geschillen vau 1 

kerkelijken aard, het is niet om het bi- ° 
zonder kerkelijk standpunt van den êen 
boven den ander te ^tellen, maar alleen 
om of eene scheuring te voorkomen, of bij 
conflict te oordeelen en te laten beoordee-
Jen, welke partij — naar het plaats lijk § 
ingenomen standpunt — in liaar recht is. v 

Nam de Schoolraad een bepaald kerkelijk * 
standpunt in, of verbond hij zich van 
te voren aan een bizondere kerkelijke be
lijdenis, dan sloot hij niet alleen anders- c 

denkenden uit, maar moest hij ook, om c 

aan de gekozene kerk waarborg te geven, c 

en zekerheid te hebben van vaslheid inde c 

bizondere kerkelijke belijde. is, onder ker- 8 

kelijk toezicht staan, officieel door de kerk 1 

vertegenwoordigd worden, o< van een kerk 6 

met een bepaalde belijdenis uitgaan. * 
^ Maar, vraagt men, kan de Schoolraad ' 

2yn doel bereiken zonder de eene of an- * 
dere belijdenis ; als hij bijv. den bloei der 1 

scholen wil bevorderen op paedagogisch j 
terrein ? 

T. Bos. \ 

i 
gymnasiale Opleiding. 1 

In tle Bazuin van 5 S.pt. werd door 
Ds. Bootsma van Blija een artikel ge
plaatst, waarin bij de noodzakelijkheid aan
wees, om eene Kas op te richten ter on
dersteuning van jongelieden, die aan een 
Christelijk Gymnasium de voorbereiding 
zoeken voor hunne Theol. studie. Dit 
denkbeeld verdient ernstige overweging. 

Jaren lang is er in de Christ. Geref. 
kerk reeds uitgezien naar een G rel. Gym
nasium. De Synode heelt er een
maal pogingen toe aangewend, zag deze 
zelfs aanvankelijk met een goeden uitslag 
bekroond, maar liet helaas dien gewiebti-
gen arbeid ter halver wege varen. Eene 
Commissie, die zich later vormde en bet 
plan tot oprichting van een Geref. Gym
nasium overnam, was veel minde, geluk
kig in hare pogingen en liet nu reeds 
eenige jaren niets meer van zich hooien. 

En toch neemt de behoefte aan zulk eene 
inrichting met den dag toe. Het aantal 
zonen, dat uit onze kringen de Staatsgym-
nasia bezoekt, vermeerdert ieder jaar. On
der de studenten, die jaarlijks aan de 
Theol. School worden ingeschreven, vor
men de gymnusiasten ten steeds grooter 
getal. Van de vijftien studenten, die bij 
den aanvang van dtn uieuwen cuisus aan
kwamen, waren er niet minder dan acht, 
die het Gymnasium hadden bezocht en 
het eind-diploma hadden verkregen. 

Dat verschijnsel verdient onze opmerk
zaamheid. Het beeft ons veel te zeggen. 
Allereerst spreekt zich daarin uit, dat tal 
van gezinnen in onze K ik de voorberei
dende studie aan de Theol. School onvol
doende achten en de litterarische vorming 
aan de Gymnasia, zelfs in weerwil van hun 
door en door ongeloovige richting, hooger 
schatten dan die aan hun eigene Kweek
school. Ten tweede zegt ons dit ver
schijnsel, dat de tijd voorbij is, waarin 
men eerst op gevorderden leeftijd, gelijk 
vroeger veelal, tot de studie en tot den 
predikdienst kwam ; de keuze om leeraar 
te worden geschiedt op veel jeugdiger 
leeftijd, en de opleiding er toe begint reeds 
van kindsbeen af. Ten derde worden wij 
door dit verschijnsel voor het droeve feit 
geplaatst, dat tal van toekomstige diena
ren dés Woords een lang en belangrijk 
gedeelte van hun leven opgevoed worden 
in een geest eu richting, die geheel buiten 
de belijdenis van den Christus omgaat of, 
erger nog, aau die belijdenis beslist vijan
din is. En ten vierde doet dit verschijn
sel het volstrekt uiet denkbeeldige gevaar 
ontstaan, dat er in de studenten wei eld en 
later ook onder de predikanten eene schei
ding komt tusschen hen die trotsch zijn op 
het° genot eener Gymnasiale opleiding, en 
hen die dat voorrecht hebben gemist. 

Om al deze redenen, wier gewicht nie
mand ontkennen kan, is het dringend noo
dig, dat er verandering kome. Zóó mag 
en 'zóó kan het niet lang meer blijven. De 
Christ. Geref kerk zou het zich dan te 
laat beklagen. De gevaren zijn veel ern
stiger dan menigeen denkt. De meeste 
jongelingen, die de Gymnasia bezoeken, 
brengen van deze, misschien wel geen af
wijkende gevoelens, maar dan toch, een al-
gemeenen geest, eene zekere vorming va,n 
hoofd en hart mede, die door latere studie 
aan de Theol. School moeilijk geheel kan 
overwonnen worden, en dan nawerken 
blijft en van de ernstigste gevolgen wor
den kan voor heel do toekomst der kerk. 
Daarom is het noodig, dat de Christ. Geref. 
kerk bij tijds de bakens verzette, eer het 
getij verloopt. 

Den stroom keeren kan zij niet meer. 
Zij kan geen verbod uitvaardigen tegen 
het bezoek der neutrale Gymnasia. Dat 
zou ook niet baten. Zij kau dien was-
senden stroom evenmin tegen gaan, als 
waarschijnlijk over eenige jaren de nu 
reeds zich openbarende en zonder twijfel 
toenemende begeerte, om niet aan eene 
Theol. School maar aan eene Universiteit 
de opleiding te ontvangen. Het moet ko
men tot een Gymnasium en tot eene Uni
versiteit. De teekenen wijzen er heen. De 
tijden roepen er om. En het zou ontrouw 
wezen aan hare roeping, als de Christ. 
Geref. kerk daarop geen acht gaf en daar
mee geene rekening hield. 

Nu heeft Ds. Bootsma het denkbeeld 
geopperd om eene ondersteuningskas op te 

chten voor zulke behoeftige jongelui, die c 
et Christelijk Gymnasium te Amsterdam c 
f te Zetten bezoeken. En dat is uitne- s 
ïend. Maar het is niet genoeg. Zoo wor- £ 
en slechts enkelen geholpen. Maar al r 
nze aanstaande predikanten moeten voor-
lan eene Gymnasiale opleiding ont- i 
angen. Het onderscheid in voorbe-
siding mag niet bestendigd worden. De 1 
ngeloovige geest der Gymnasia mag niet c 
ï onze studenten en in onze predikanten 
a- en doorwerken. En daarom is tweeër-
ii noodig: een eigen Gymnasium waar al 
nze aanstaande leeraren worden opgeleid 
n eene ondersteunings-kas voor hen, die 
e kosten der studie zeiven niet kunnen 
etalen. 
Gaarne wenschte ik, dat deze regelen 

;elezen, overdacht en ter harte genomen 
rerden jjoor onze Kerkeraden en kerkelijke 1 
ergaderingen. De aandacht dient er in 
leel onze kerk op gevestigd te worden, i 
Iet moet eene zaak van bespreking wor- > 
len op onze Classes en provincies, tot op < 
le Synode van het volgend jaar toe. En 
leze dient er dan toe over te gaan, om j 
if de litterarische en theologische studie ; 
.an de Theol. School volkomen te schel
len en dan de eerste om te scheppen in 
ene Gymnasiale opleiding, die, wijl chris-
elijker, daarom ook degelijker is dan 
tan onze Overheids-gymnasia ; óf formeel 
sen band aan te knoopen met de bestaande 
jhristelijke Gymnasia te Zetten en te Am
sterdam en de litterarische studie der 
rheol. School daarheen te verleggen. Maar 
,vat men ook doe, er moet verandering 
jomen. Nu is het nog tijd. Nu is het 
le tijd. Dat de Christ. Geref. kerk dan 
;oone, hare roeping te verstaan en deze 
laar eisch te behartigen ! 

H. Bavinck. 

Kampen. 

Ble Friesclie Zendingsdas. 

IV (slot.) 

Met nog een kort overzicht over het 
uitnemend leferaat van Ds. de Geus van 
Wolvega, en over de slotrede van Ds. Plet 
van Sexbierum brengen wij ons verslag ten 
einde. 

De arbeid der vrouw in de gemeente en 
op het gebied der inwendige zending, was 
het onderwerp voor dit derde referaat van 
den dag. De zeer gevatte spreker ving 
aan met te herinneren, hoe kiesch zijn on
derwerp was en in hoe eigenaardige positie 
het hem leidde tegenover het aanzienlijk 
vrouwenpubliek in deze vergadering, wijl 
hij bij en over en zonder de vrouw een ge
wichtig belang in het welzijn der gemeente 
had te bespreken. 

Wie de H. S. onderzocht om de taak dei-
vrouw te kennen, vindt, zegt spreker, deze 
zeer juist aangeduid in ons huwelijksfor
mulier, waar het allen nadruk legt op het 
»eeu hulpe des mans." Het huisgezin en 
de familie zijn haar terrein ; breeder mag 
ook haar arbeid in de gemeente zich niet 
uitstrekken. Trouwens hier is haar taak 
noch gemakkelijk noch min beduidend te 
schatten. Hoe verreikende strekking heeft 
niet hetgeen de viouw in dien kring ver
richt. Maria staat hier als een eenige, ge
zegend als zij is, om den Zaligmaker dei-
wereld te baren en straks op te voeden. 
Naast haar staat een beminnenswaaidige 
rij van moeders in welke Loïs en Eunice, 
Nonna en Monica mogen genoemd worden, 
en allen die als zij kinderen hebben ge
teeld en opgevoed en van de wereld ge
weerd en van kindsbeen hebben onderwe
zen in de Schriften, die wijs kunnen maken 
tot zaligheid. 

Voorts s preekt de Schrift van vrouwen, 
die in den Heere arbeiden : van eene Ly-
dia, de herbergzame ; van de moeder van 
Rufus, van Persis de beminde zuster van 
de Trytena's en Tryfosa's door den apos
tel geprezen; vrouwen die den last dei-
mannen hielpen verlichten; die in eenen 
kuischen wandel zonder woord de onge-
hoorzamen hebben gewounen. 

Over het algemeen is de vrouwenarbeid 
in de gemeente èn voor èn na de hervor
ming zeer bemoeilijkt. Het Christendom 
vond de vrouw in oneere en mocht haar 
herstellen in eere. Het geloof en de wan
del eener Blandina, Perpetua en Felicitas 
verzekerden der vrouw eene eereplaats in 
de kerk. Priester-heerschappij en Maria-
vereering stonden den arbeid der vrouw 
in den weg. Het kloosterleven was de 
ontaarding van haar dienst in het midden 
der gemeente. In stee van daartoe aan
moediging te hebben, verfoeien wij het met 
al wat in ons is en zien wij gaarne op 
iemand als Dorcas, zie Hand. 9. Aantrek
kelijker dan de heiligste abdis is ons het 
Israelietisch meisje in de woning van 
Na&man. 

De Hervorming trok gelukkig de vrouw 
uit het klooster terug, helaas slechts al te 
ver terug in het huis. Luthers woord : 
»de vrouw is voor de huishouding gescha
pen" werd practijk. De Geref. kerk liet 
om (illerlei redenen de vrouwenarbeid lig
gen : dit werk herinnerde aan Rome ; voerde 
buiten het huis; bracht in aanraking met 
de wereld werd belemmerd door de macht 
der overheid in de kerk en dit verklaart 
U dat de Kerk een zoo kostbaar kapitaal 
ongebruikt liet. 

Onze eeuw steekt bij die der Hervorming 
gunstig af. Een tal vau liefdezusters, dia-
konessen, onderwijzeressen en prediksters 
bedekken en versieren al het aardrijk. 

En hoewel wij niet onderdoen in achting 
voor den liefdearbeid der jongedochters en 
der jonge weduwen, vergete men toch 
nooit rekening te houden met haar staat. 
De jongedochter vindt haar taak in het 
gezin, in de familie. Het oefenen van 
teedere barmhartigheid jegens zwakken en 
kranken is haar taak. Van het soldateske 
blijve zij vreemd ; echt vrouwelijk zij het 
karakter van haar arbeid dienend. Slechts 
bij hooge uitzondering drage zij deu last 

les gezags. Liefst zagen wij haar dan 
ok niet voor de klasse, nocb als zondag-
choolonderwijzeres; hoewel wij haar we-
;ens haren belangrijken dienst in dezen 
liet in eens terugwijzen durven. ; 

In onderscheiding van Je jongedochter , 
uag de oude vrouw onderwijzen, leeren. ; 

Tim. 5 geeft zelfs aanleiding om te den-
:en aan het bestaan eener klasse van zoo-
lanige leeraressen in de apostolische kerk. 

In Phebé, de dienaresse der gem. te 
fenchreën zien wij niet een afgewerkt < 
>eeld van eene diakonesse. I'och als Ge-
eformeerden zijn wij niet zoo bang vooi 
liakonessen, want een diakones is eene 
lienares. Ten slotte trok spreker het ge-
ïeel zijner gedachten Samen in deze stel-
ingen : 

1. De gehuwde vrouw wyde al hare 
trachten aan haar man en hare kinderen. 

2. Ue jongedochter zoeke haar arbeid 
n de ouderlijke woning ; kan zij meer doen 
Jan legge zij hare krachten aan met in-
ichtneming van haren maagdelijken staat. 

3. Voor de oude vrouw is het grootste 
gedeelte van den vrouwenarbeid. Zij ver 
plege de kranken, inzonderheid de vrouwe
lijke — zij redde gevallenen — zij onder
wijze afgedwaalden — zij erbarme zich 
Dver al wat ellendig is onder de vrouwen. 

4. Alle vrouwenarbeid sta onder de 
leiding der respectieve ambtsdragers in de 
gemeente. 

Wegens den gevorderden tjjd en de om
standigheid dat een der sprekers moest 
heengaan, dankte de Voorzitter nu de on
derscheidene sprekers en bereids ook reeds 
den slotredenaar die voor ons stond op te 
treden voor de uitnemende diensten tot 
het welslagen van dezen dag ons bewezen. 
ZEerw. dankte de vrienden voor hunne 
belangstelling en liefde en allen die mede
werkten om ook dezen dag ons tot een 
aangename en onvergetelijke te doen zijn : 
met den wensch dat de goede God straks 
na het gehoorde slotwoord ons allen met 
uitnemende gedachten verrijkt in eigen 
kring gaf te ijveren voor zijn heilige en 
onverwinlijke zaak. 

En terwijl de vergadering nu zong 
»Opent Uwen moud" trad Ds. Plet pred. 
te Sexbierum voor ons op. 

Ik moet werken, de werken Desgenen 
die Mij gezonden heeft zoolang het dag is ; 
de nacht komt, wanneer niemand kan, is 
het woord dat spreker zeer gepast ons aan
dient als een woord dat op onze lippen 
passende is. 

Te werken in de zaak van het Godsrijk 
is een eere, is roeping en genot. Het 
korte en vluchtige leven op aarde immers 
is niet een proces van komen en verdwij
nen. Het is een leven aan de oneindige 
Bron zelve ontvloeid oin straks in de eeuwen 
der eeuwigheid voort le bestaan. En nu 
kon God al wat Hij wilde zonder ons; 
maar zijn wille is het zijn raad door rnen-
schen te volvoeren. Daarom mag de tijd 
niet verbeuzeld ; behooren wij ook den tijd 
als een eigendom Gods als iets aan ons 
ter leen geschonken te gebruiken en te 
waardeeren. Tijd, zegt, de Engelschmau is 
geld, neen zegt de Christen, hij is een gave 
Gods. — Helaas ! al ons werk is slechts 
stukwerk ; afronden kunnen wij niet. Hoe 
gebrekkig echter ook, het is onze roeping 
het werk der barmhartigheid Gods vol
hardend en getrouw te werken. Het ge
tal dergenen die in nood zijn, is zoo on
overzienbaar groot. Naast onkunde en 
onverschilligheid hier, ontmoet ge drieste 
verloochening van de waarheden des heils 
elders en schoot alom op den wortel des 
ongeloofs het boosaardige socialisme op. 
Te prediken; te getuigen; tractaten eu 
kalenders uit te deelen, zij aller werk en 
wie dit niet kan, buige zijne knieën voor
den Alleen-wijzen en Barmhartigen God. 
Ieder heeft hier iets te doen ; niemand kieze 
een plaatsvervanger; hier heerscht alge
meene dienstplicht. Ieder doe het zijne. 
Hand en voet en oog zijn hier noodig. 
Gemeenschappelijk zonder dat twee het
zelfde doen. 

En moge onze veelbewogen tijd ons 
soms doen beven en schijnt het ons toe, dat 
het werk een ploegen is op rotsen, ver
traagt niet. Heft Uwe hoofden omhoog. 
Ver boven het gewoel der wereld en dei-
volken leeft en werkt God. Hij zal alles 
wat er geschiedt, dienstbaar maken aan de 
voleinding der wereld en ter voorbereiding 
der komst Christi. In die ure wordt alles 
zijnen voeten onderworpen en zal God zelf 
zijn Alles in allen ; de dienstknecht komt 
bij zijnen Heer en eeuwig en heerlijk zal 
de vervulling zijn van het Woord des 
Zoons »en zoo iemand. Mij dient, de vader 
zal hem eeren." 

Na den slotzang »Leer mij naar Uw wil 
te handelen" eindigt spreker met dankzeg
ging den Heere en werd deze zeker belang
rijke en aangename zendingsdag gesloten. 

Ongetwijfeld blijft hij bij velen lang in aan
denken ; zijn er zaken gehoord die nimmer 
vergeten behooren te worden ; en de goede 
God geve dat er een zegen ook van dien 
dag uitga voor onze arme en in geestelij
ken nood zittende gewestgenooten, opdat 
ook deze straks met ons instemmen in het 
lied naar Marnix hart; in woorden als 
deze : 

Tot God wilt U begeven ! 
Zijn heilzaam Woord neemt aan! 
Als vroome Christnen leven, 
't Zal hier haast zijn gedaan! 

W. Fokkens. 

Minnertsga, Sept. 90. 

We Eerw. Ur. Cl. F. VI II 
BliEli iu Amsterdam, 

o vei* de «Kapanselie Zending. 

Des avonds van den 20sten Augnstus 
j.1. hadden wij het genoegen Dr. Verbeek, 
Zendeling-leeraar in Japan, een en ander 

,e hooren mededeelen betrekkelijk den ar- in 

>eid in dat land. va 
Deze leeraar, uitgezonden door de Holl. 

ïeref. kerk in de Vereen. Staten van en 
Sfoord-Ameiika, was van het begin der be 
ïending in Japan en arbeidde daar onaf- st 
jebroken gedurende 31 jaar aan de Chris- dt 
;ianiseering dier Heidensche bevolking. w 

Om den ongewonen voorspoed van die na 
Zending te verklaren, stelde de geleerde 
spreker zich voor, ons op de voordeelen Je 
3ie Japan der Zending bood te wijzen, hierbij al 
herinnerende aan het woord van Elisa Zi 
2 Kon. 6 : 16 »Vreest niet; die bij ons d< 
zijn, zijn méér, dan die bij hen zijn." st 

Toch stond ook boven al die voordeelen : zi 
»het vaste fondament Gods staat, hebbende d 
dezer zegel, de Heere kent degenen die de 
zijnen zijn" en waren zij slechts onderdee- 2 
len van het plan Gods in den eeuwigen w 

vrederaad ter uitverkiezing van den enkele sl 
uit de velen die geroepen werden. v 

Na dit op den voorgrond gesteld te heb
ben, wees de spreker op kernachtige en 2 
eenvoudige wijze, die zoo zeer het kenmerk 2 
van het ware en Evangelische Christendom y 
droeg, op den toestand van land en volk u 
in Japan als zeer voordeelig voor de Zen- § 
ding, in hoofdzaak als volgt: e 

le. De ligging en vorm is ongeveer ,, 
gelijk aan die der Bi itscne eilanden. Gelijk j 
deze ten Westen de Noordzee en ten Oosten 
het vaste land van Europa, hebben gene < 
den Groote of Stillen Oceaan ten Oosten en 
het vasteland van Azië ten Westen, zoo- \ 
dat Japan aan alle zyden van uit zee te ] 
bereiken is. 1 

2e. De dichtheid der bevolking. Op < 
eene oppervlakte als die van het Vereenigd 
Koninkrijk, leeft eene bevolking van onge
veer 39.0U0000 zielen, zoodat de verschil
lende plaatsen en streken gemakkelijk en 
in weinig tijd te bereiken zijn en daardoor 
de arboid in uitvoering en overzicht zeer 
bevorderd wordt. 

3e. De onderlinge verhoudingen der 
verschillende standen van de bevolking is 
van dien aard, dat weinig afstand bestaat; 
van afzonderlijke kasten weet men daar 
zoo niet als in de meeste landen van 
Europa, zoodat rijken en armen, aanzien
lijken en geringen, geleerden en onkundi
gen op gelijke wijze en met elkander kun-, 
nen bearbeid worden. 

4e. De taal is niet, als b. v. in Indië, 
in verschillende dialecten verdeeld, doch 
met zeer geringe afwijkingen in geheel Ja
pan dezelfde. 

Eene welluidende, zoetvloeiende taal, 
waarvan eene kleine proeve gegeven werd 
in eene Japansche vertaling van Joh 3 : 16 
en het begin van het Gebed des Heeren. 
Door de gelijkheid der taal, kon eene Ja
pansche overzetting van het Nieuwe Tes
tament in 1872 gedrukt, voor het geheele 
land dienst doen en evenzoo de vertaling 
van het Oude Testament, dat in 1887 werd 
gedrukt. 

5e. De verstands-ontwikkeling van het 
volk is zeer sterk. De Japaneezen wed
ijveren met de Europeesche volken in het 
zoeken en gebruiken van middelen tot be
schaving en vooruitgang. Dit streven naar 
vooruitgang op elk gebied is een machtige 
stroom, die uit de duisternis voortkomt 
en zich overal een weg baant en ook het 
scheepje des Evangelies mede door predi
king en onderwijs meêvoei't. 

Scholen en seminariën werden opgericht, 
die weldra met de beste in Europa zullen 
kunnen wedijveren. 

Reeds werden 150 inboorlingen tot pre
diken gevormd en bereiden nog 500 zich 
daartoe voor. 

6e. De godsdienst was verouderd en 
beantwoordde niet meer aan de behoeften 
des volks. 

De oudste vorm van godsdienst is de 
leer van >Sinto" die door het hof. de adel 
en de weinige conservatieven wordt beleden. 

De leer van »Boedha" telt de meeste 
aanhangers, wijl de volksmassa zich in 
hoofdzaak aan deze houdt. 

De geleerden, onderwijzers en andere 
meer ontwikkelden kleven de leer van Con-
fucius aan. 

Deze godsdiensten bevredigden echter 
zoo weinig, dat velen twee, soms alle drie 
eerediensten navolgden om zeker te zijn. 
Mislukt het dan met den eene, allicht hielp 
de andere. 

Hunne gedachten worden door den spre
ker, in een Japansch spreekwoord uitge
drukt en vertaald, aldus weêr gegeven: de 
vorm van godsdienst is de weg tot het 
bestijgen eens bergs (het paradijs). Door 
welken godsdienst of langs welken weg 
men boven komt is onverschillig, als men 
maar op dec top komt, daar is de maan 
voor allen even schoon. Dus kon ook de 
nieuwe godsdienst, volgens de leer van 
Jezus, dienst doen. 

Wijl het geloof aan en het vertrouwen 
op de oude godsdiensten aan bet wankelen 
was, vond de nieuwe leer overal opene en 
ledige harten. 

7e. De houding der regeering was in 
theorie zeer gestreng tegen de nieuwe leer. 
Overal werden borden opgericht met be
dreiging des doods tegen de belijders dier 
»gemeene leer" en van dien »gemeenen 
naam". 

Doch practisch was men verdraagzaam, 
zoodat van den eersten Zendingsarbeid in 
1859 af tot nu toe, geen enkele druppel 
bloeds om het geloof vergoten werd. 

Toen in 1872 de eerste kerk gesticht 
werd, waren da elf leden daarvan volko
men bij de regeering bekend, doch nie
mand hunner werd eenig leed gedaan, zoo
dat deze gemeente in dit zelfde jaar tot 
38 leden aangroeide. 

In 1873 werd de tweede gemeente ge
sticht eu wel in de hoofdstad en in dat 
jaar werden de dooddreigende borden weg
genomen. 

In de 18 jaren, van '72 tot '90, ver
dubbelde geregeld elke drie jaar het aan
tal Evangelie-belijders en klom reeds tot 
30000. 

Eene nieuwe (constitutioneele) grondwet 
is aangenomen, die eene le en 2e Kamer 

het leven roept en volkomen vrijheid 
i godsdienst waarborgt. 
8e. Het volkskarakter is zeer levendig 
ver vau alle vasthouden aan oude denk-

3lden, om dat ze oud zijn; integendeel 
eeft het steeds naar wat nieuws, vooral 
Europescbe beschaving, kleeding, levens-

jze en godsdienst trekken het aan en ne-
m het in. 
9e. De vrouw is zeer toegankelijk; zij 
ift zoo vrij als de Europeesche en wordt 
; deze geacht en in eere gehouden. De 
ndeling heeft als elk inboorling en vreem-
ling vrijen toegang tot haar en vindt haar 
seds bereid hem aan te hooren, terwijl 
, door hare plaats in eigen kring en 
arbuiten, grooten invloed oefent. 
10e. De verhouding der onderscheidene 
indingen is zeer vriendschappelijk. Zij 
ikkelen Japan uiet in kerkelijke vraag-
ukken, doch brengen het alleen en een-
)udig het Evangelie van Jezus. 
Wel is er nauwer aansluiting tusschen 

endingen van ongeveer gelijke belijdenis. 
30 b. v. sluit, de Gereformeerde Zending 
m N. Amerika, waarvan Dr. Verbeek 
itgaat, zich meer bepaald aan de Engel-
:he- en Amerikaansche- Presbyteriaansehe-
ï Duitsch-Gereformeerde Zending. Bi) 
jrstgenoemde Zending zijn onze formu-
eren van eenheid in gebruik. 
Overigens wordt veel gemeenschappelijk 

ewerkt. 
Naar groote plaatsen gaan één of twee 

lendeling-leeraars met vier a zes inboor
ingen als helpers, die in 't spreken de 
seraars aflossen Zoo werd eens in een 
chouwburg eener groote stad, voor 5000 
nenschen gesproken, van des namiddags 
I tot 9 uur. Soms geschiedt dit van 1 a 
! tot 6, en daarop weder van 7 '/8 tot 10, 
.1 of 12 uur des nachts voor een belang-
tellend gehoor.— 

Het getal en de gevolgen dezer voor-
leelen voor de Zending konden tijdshalve 
slechts worden aangestipt en konden zeer 
vorden uitgebreid. 

De spreker wees op eenige om te doen 
lien hoe, ook met betrekking tot de Zen-
ling in Japan, kon gezegd worden »die 
?óór ons zijn, zijn veel meer, dan die te
len ons zijn" en sprak de verwachting uit, 
lat onder Gods verderen zegen, het einde 
Ier Zending niet ver verwijderd zal zijn. 

Elke buitenlandscbe Zending toch, die 
het doel, de aanneming van het Evangelie 
van Jezus Christus bereikt, doorleeft drie 
tijd vakken. 

Het eerste is dat, waarin de Zendeling 
alleen staat in zijn arbeid tegenover de van 
het Evangelie onkundige en afkeerige be
volking. 

Dit is zuiver Buitenl. Zend. en het 
moeielijkste tijdvak, doch is in Japan door
worsteld. 

Het tweede is dat, waarin de Zending 
hulp heeft van door haar gevormde in-
landscho predikers. Dit is gedeeltelijk 
Buitenl. Zend. en kerkvorming, het be-
moedigendste tijdvak van het heden. 

Het derde treedt in als de kerk in het 
land is gevestigd, dat is, als er gemeenten 
en predikers zijn, alle inlanders of voor
goed gevestigde buitenlanders, zoodat de 
Zending zich kan terugtrekken en de kerk 
zich zelf bedienen. Dit is het verblijdendste 
tijdvak en in niet verre toekomst in uit
zicht ; ja, de verwachting mag uitgespro
ken worden, dat ouder de krachtige wer
king des Heiligen Geestes, in het begin dei-
volgende eeuw, na 40-jarigen arbeid, deze 
heerlijke vrucht zal gezien worden.— 

Hiermede eindigde de spreker zijne 
schoone en aangename rede, die met stille 
opmerkzaamheid en groote belangstelling 
werd gevolgd. 

Ds. Gispen die met gebed was voorge
gaan, eindigde deze liefelijke samenkomst 
met dankzegging, waarna de gemeente met 
verheffing van hart en stem zong Ps. 86 : 5 : 
Al de heid'nen door uw handen enz. en 
velen bij het scheiden, den wensch uitspra
ken dezen waardigen broeder en standvas-
tigen arbeider in den wijngaard des Hee
ren vóór zijn vertrek naar Japan nog één
maal te ontmoeten en te hooren. 

S. 

Amsterdam, Aug. 1890. 

I n g e z o n d e n .  

Hoe komen wij tot vereeni

ging met de Chr. Ger. llroe-

ders, door «I. J. Ploos van 
Amstel. 

Nog eens herlezende en er over naden-
:ende, wat ik las pag. 10 reg. 9 en pag. 
16 aan het slot van het zeer gemoedelijk 
joekje, dacht my, nn zouden mijne opmer-
singen of lezing van 's Heeren Woord wel 
jeter in de Heraut staan, dewijl zij meest 
rericht zjjn aan onze geachte en waarde 
Doleerende broeders Ds. Ploos van Amstel 
m alle de anderen. 

Doch in de Bazuin van 27 Juni 1.1. las 
k »Aan een Vriend te Jeruzalem" eenige 
•egels, namelijk dat hunne conclusiën niet 
iltijd zoo getondeerd eu vast staan als de 
iVestertoren. Het is ook algemeen be
send, dat Dr. Kuyper tot de geesten be-
loort, die zich niet laten intimideeren; dit 
s de reden dat ik mij in dezen niet tot on-
',en geachten Br. Dr. K. maar in alle be
scheidenheid tot UEw. Redacteur van onze 
stemmen uit de Chr. Ger. Kerk in Ned. 
(vend, met verzoek het navolgende te 
plaatsen. 

Ds. PI. v. A. schrijft in gemeld boekje 
sag. 12: de Heere weet, hoe ik twee din-
»en begeerd heb, eer dat ik sterve: de 
a-ij making der Kerk en de vereeniging 
net de Christelijk Gereformeerde Broeders. 
Evenwel enz. — Nu vraag ik in dezen mijn 
jroegeren ook luim een jaar zeer bemin-
len en hooggeachten V. D. M. 
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Sedert 1870, Gode zij dank, ben ik verlost 
van de valscke Kerk, naar art. 29 Gel. 
Bel., en heb mij naar art. 28 gevoegd bij 
de ware Kerk ; en dat buiten dezelve geen 
zaligheid is, belijd ik ook door genade met 
onze vaderen ; alsmede belijd en geloof ik 
ook art. 9 één Heilige Algemeene Chr. 
Kerk, en in de Formulieren van Eenigheid 
wordt overal ook gemeld éene Kerk. 
Gods Woord Math. 16 :18 meldt eene ge
meente, zie ook Hand. 20 : 28 en 1 Pet. 
5 : 3 het erfdeel. 

Nu was uwe voorloopige Synode te L. 
gedrongen uitdrukking te geven aan de 
smartelijke teleurstelling enz. doch ik Chr. 
Ger. lid verblijd mij daar ten hoogste over 
en hoop ook van onze hooggeachte Depu-
taten (en vertrouw zulks ook) zij zullen 
blijven stilzwijgen. Zulks kan en mag niet 
anders — lettende op de openingsrede van 
Bi'. Dr. Wagenaar, waarvan het begin zelfs 
zeer aardig ja genotvol en zeer boeiend 
is — maar ! — in de 2 kolom begint weer 
een geslacht enz. Ja in de 3 kolom lezen 
wij: Alleen, houdt vast aan de Organische 
Kerke Gods, aan het geheel der gedoopten 
enz. Zeer waarde Broeders, zulks kon 
men tot 1869- 1870, doch helaas na 1870 
kunnen en mogen wij niet alle gedoop
ten vasthouden, zie Synodale Hand. 't Her
vormd Genootschap 1870. — En Organische 
Kerk hoe is dat?... OchWelEerw. Ds. en 
Br. O. laat ons eenvoudig zjjn of worden en 
mocht de H. Geest om de voorbede des 
Middelaars ons doen gelooven bij aan- of 
voortgang Joh. 8:38 en 39. Ik schrijf 
dit eenigszins weemoedig. Wij leven onder 
de Nieuw-Testamentiscbe bedeeling, onder 
de milde uitstorting des H. Geestes — en het 
tweede gedeelte der Openingsrede is zeer 
Oud-Testamentisch. Het heeft wat van 
hetgeen men veelal verneemt en moet hoo-
ren van onkerkelijke vromen, doch daarmede 
wenschen en vermogen wij onze Doleerende 
Br. toch geenszins mede te vergelijken, 
die verlangen wel terdege de verkondiging 
der waarheid en de bediening der Bond-
zegelen naar de instelling van Christus en 
zjjne Apostelen. Ons verschil bestaat, meen 
ik en is in hoofdzaak : de Doleerende Broe
ders houden zich te veel te Dord op in 
1618—19 ; doch mocht ik in dezen niet goed 
zien, ik geef zulks voor beter. Onze va
deren in 1618—19 hadden toen een dege-
iijken waarheidlievenden Prins van Oranje 
en alzoo Hoog Mogende Staten — en in 
1568 waren aan onze vaderen - namelijk 
die do nieuwe leer aanhingen, zoo maar de 
(of eenige) kerken, zelfs door Vader Wil
lem I met zijn Hoog Mogende Staten, ge
geven, ik meen, zonder restitutie te beta
len aan die er mede wettig recht op had
den. Nu weet ik wel, hadden toen de 
opzieners of de raad der Kerk voor de ge 
heele organizatie de gehoorzaamheid aan 
de Besturen, Ordeningen of Begle inenten 
opgezegd, dan kwamen hun alle stoffelijku 
goederen der Kerk rechtens toe; doch 
ik meen, dat onze Ger. Vaders destijds 
mochten verstaan en betrachten hetgeen 
wij lezen Ps. 110 : 3 en lieten alzoo in 
Rome, wat er wilde blijven. Zoo deed men 
ook in Dord met de Remonstranten, zie 
Acta Synodus, pag. 162 en 163, en ook 
de Oratie van Ds. Johanis Acronius, dewelke 
hij uit naam der Ger. Kerk van Campen 
in Synode gedaan heeft pag. 381—386 
den 19 Dec. 1618. Nogmaals meen ik, 
zeer waarde Broeders, dat wanneer wij op 
die juiste Historische Kerkgeschiedenis 
mogen letten en merken, en men ging 
iets verder terug b. v. tot Vader Calvijri, 
zoude men nog al meer onder en door de 
voorlichting des 11. Geestes wijzer worden. 
Ja ik zou zelfs hopen dat men niet ons 
Chr. Ger. goed zoude verstaan en instem
men, wat Vader H. de Cock met de Opz. 
en die mee wilden gaan, gedaan hebben in 
de Mogendheid des Heeren 12 October 
1834; dan zouden wij haast vergeten , om 
op zulke nietige bijzaken van Statuut en 
Kerkelijke kas te letten en onzen zeer kor
ten tijd te verspillen, en zouden wij liever 
strijden voor het geloof naar Apostel Ju
das vers 3. 

Ik eindig met den wensch en de be
geerte : de Heere doe ons om des ver-
bonds wille beoefenen Spreuken 3 : 4—7. 

Uw liefhebbende Br. in Chr. 
K. te B. 

Lid der Chr. Ger. Gem. 

Geachte Eedacteur ! 

Het heeft mij reeds lang verwonderd, 
dat er met onze waardige predikanten, die 
in den dienst des Woords zijn oud ge
worden, en met hunne weduwen en wee
zen zoo gesold wordt. 

Onze oude predikanten hebben met zoo 
veel ijver gediend; de vruchten van hun 
arbeid, mogen wij, jongeren, in den dienst 
plukken, die ons in betere pastories en 
hoogere traktementen mogen verheugen. 
Ik vind het eene schande voor God en de 
menschen, dat er bijna wekelijks over te 
kort in de kas ter ondersteuning, geklaagd 
wordt. Is dat geen grievend leed voor de
zulken, die uit den goeden burgerstand 
afkomstig, eene voordeelige affaire niet 
geacht hebben, om in de gemeenten aan 
alle plaatsen te dienen en te lijden op 
een traktement, waarmede zij nauwelijks 
konden rond komen, of waarbij zjj elk 
jaar hunne bizondere inkomsten, uit lietde 
tot de zaak des Heeren, met blijdschap 
hebben uitgegeven ? 

Is de publieke behandeling dezer teedere 
zaak niet grievend voor de weduwen, die 
in der tijd, als bloeiende maagden, 
eerst hart en hand aan Jezus gaven, om 
daarna hart en hand aan een zijner dienst
knechten te geven ? Zeker zijn veler 
idealen bij het leven harer mannen al 
in rook opgegaan, maar moet hun nu ook 
nog, als weduwen, de laatste dioppel 
levensmoed worden afgetapt, door die on
verkwikkelijke klachten over schrale col
lecten ? 

Dit behoorde niet te geschieden. Het 
kan den Heere niet aangenaam zijn, dat 
zijn cude knechten of hunne weduwen, die 

zich menigmaal niet minder opoffering en 
verdriet hebben getroost in het lijden voor 
de gemeenten, dat die al zuchtende hun 
leven moeten eindigen. 

Het doel van dit mijn schrijven is, de 
Commissie der Kas te raden, hier toch een 
einde aan te maken. Zij kan dit gemak
kelijk, door in stilte geld op te nemen en 
hiervan verslag te doen aan de komende 
Synode, opdat die het bedrag omsla over 
de Provinciën. 

Want wat ook kunne wachten, de on
dersteuning der Emeriti-predikanten, we
duwen en weezen niet. 

De geefgragen, die dit door extra-giften 
betoonen, worden het op den duur moe, 
wanneer de niet de geefgragen ondanks hun 
voorbeeld onaandoenlijk blijken. 

Zoo de Commissie volgens bovenstaand 
advies kan handelen, was zjj van veel zorg 
en moeite ontslagen, en waren de belang
hebbenden geholpen. 

Het is mjjn weDSch, dat de behartiging 
dezer belangen meer algemeen zal worden. 
Want waarlijk ik wees, dat het gehalte 
onzer predikants vrouwen er door dalen 
zal, wanneer er niet beter voor gezorgd 
wordt. 

Menige jongedochter bedankte eene goede 
partij, om een leven van zelfverlooche
ning als predikantsvrouw te leiden, ge
drongen door de liefde van Christus. En 
wat eene goede predikants-vrouw is voor 
Dominé en gemeente, dat weet de ge
meente maar half. Stel dan gel. Brs. en 
Zs. prjjs op uwe oude predikanten en op 
de weduwen en weezen, wier Rechter en 
Vader de He«re is. 

Ik reken, dat geen recht geaard lid dor 
kerk het zal afkeuren, als de Commissie 
ophoudt met openbare klachten en begint 
met stille verzorging in den goeden weg. 

U, geachte Red. dankzeggende voor de 
plaatsing dezer regelen ben ik 

Uw Dw. Br. in Christus, 
Ds. VAN DEN BOOM. 

Militair Tehuis te 's Bosch. 

Ontfangen : 
van de Chr. Jongel. Vereen, te 

's Hertogenbosch . f5,— 
door E. van Wijk te Burger-Com-

pagnie van de Chr. Jongel. Ver. 
Theofilus te Veendam . - 5,— 
Tot zijn blijdschap kan het Bestuur een 

paar gaven vermelden. De laatste werd 
ontfangen met een begeleidend schrijven 
van een vriend, die als milicien in den 
winter van 83/84 veel in het Tehuis ge
noten heeft en dat met dankbaarheid her
denkt, terwijl hij den wensch uitspreekt, 
dat we veler steun mogen genieten. Van 
ganscher harte dezen wensch deelende, 

Namens het Bestuur, 
Js. VAN DER LINDEN. 

's Bosch, 29 Sept. '90. 

ADVERTENTIEN. 

Zeer voorspoedig werd heden ons 
Zoontje lierman geboren. 

A. VOOGEL. 
H. L. VOOGEL -

geb. BEST. 
EMLENKAMP, 

24 Sept. 1890. 
P.S. Vrienden en bekenden in Nederland 

en Amerika gelieven deze als bijzondere ken
nisgeving aan te merken. 

Den 8 Oetoher a.S. den
ken onze geliefde Ouders Va
ders vijfentwintigjarige 
Evang elie-bediening met 
de familie feeslelijk te herden
ken en den daarop volgenden 
Zondag met de gemeeDle. 
De kinderen en bebuwdkindeien 

van H. VAN HOOGEN en 
Echlgenoote. 

W ILDEliV ANK. 

Den 12den October a s. ho
pen onze geliefde Ouders 

lis. II. VISSINK 
EN 

I». VISSINK-
VAN BEEST VAN ANDEL, 

hunne 35-jarige eehtver-
eeniging te herdenken. 

Hunne dankbare kinderen. 
G* MEREN, 5 Oct. 1890. 

Zoo de Heere wil en zij le
ven, hopen onze geliefde Ouders 

E. Diemer 
EN 

A. Kerssies 
Maandag 13 Oct. huune 25-ja-
rige Eelitvereeniging te 
herdenken. 

Hunne dankbare kinderen. 

HOLL.VELD, 
Oct. 1890. 

Zondag morgen vijf uur over
leed, na eene langdurige en 
hoogst smartelijke krankheid, 
onze geliefde Vader en Behuwd-
vader 

GEKItT TONNIS 
DU JOllGK 

in den ouderdom van 72 jaar 
en vijf maanden. 

Het stil vertrouwen, dat hij, 
verlost van een lichaam der 
zonde en des doods, de volko-
mene verlossing als vrucht van 
Christus' kruis deelachtig is, doet 
ons Gode zwijgen in dezen weg 
van beproeving. 

H. G. DE JONGE, 
Pred. te DORDRECHT. 

H. DE JONGE-
Mooi. 

M. v. D. SLUIJS— 
DE JONGE. 

A. VAN DER SLUIJS, 
Pred. Ie ENKHUIZEN. 

O.-PEKELA, 
29, Sept. '90. 

Heden overleed in de hope 
des eeuwigen levens onze ge
liefde Echtgenoot, Vader en 
Zoon, 

S. A. VAN Dl® HOORN, 
Predikant, na een kortstondig 
lijden van vijf dagen, in den 
ouderdom van 39 jaren. 
H. G. A. VAN DEN HOORN— 

WESTÏRHUIS. 
E. H. H. M. VAN DEN HOORN 
J. D. VAN DEN HOORN. 
H. J. VAN DEN HOORN-
S. A. FFLIX VAN DEN HOORN. 
J. POST— 

FELIX. 
TIEL, 

30 Sept. 1890. 

Heden trof onze gemeente 

een treffend verlies door het 
afsterven van haren geliefden 
leeraar 

Ds S. A. VAM DEN HOORN. 
Hij bereikte slechts den ieef-

tijd van even 39 jaren. Van 
de 18 jaren, die hij als verkon
diger van het Evangelie de kerk 
des Heeren heeft gediend, wijdde 
hij de gaven, hem geschonken, 
bijna 13 jaren aan deze ge
meente. Thans rust hij van 
zijn' arbeid en geniet het ge
nadeloon, den getrouwen dienst
knechten des Heeren toegezegd. 
Zij de Heere zyne treurende 
weduwe en kinderen in zijne 
genade nabij en schenke Hij 
der gemeente, wat zü in haren 
thans herderloozen toestand be
hoeft. 

Namens den Kerkeraad, 
A. THOLENS, Scriba. 

TIEL, 
30 Sept. 1890. 

Heden behaagde het den 
Heere, onzen geliefden Eere-
Voorzitler, den Weleerw. Heer 

S. A. VAN DEN HOORN, 
tot zich te nemen. 

Namens de Christ. Jong. Ver
een. te Tiel, 

J. v. D. WEERDT, Pres. 
II. EMMENS, Secr. 

TIEL, 
30 Sept. 1890. 

Hartelijk Vaartwel 
toegeroepen, door J. V. D. BERGE Jz. 
van THOLEN, bij zijn vertrek naar 
Transvaal, aan alle vrienden en be
kenden. 

Aan boord. VLISSINGEN, 
2 Oct. 1890. 

Voor de vele en zeer gewaardeerde 
blijken van belangstelling en deelneming, 
gedurende de ziekte en na 't overlijden 
van onze geliefde dochter en zuster 
SARA ondervonden, betuigen wij on
zen oprechten IIANK. 

O. G. SAP HZN. 
R, SA P—SCHURINGA 

en Kinderen. 
MLISSELK ANAAL, 

Sept. '90. 

Voor de talrijke en hartelijke be
wijzen van deelneming, ons betoond bij 
het overlijden van mijn innig geliefden 
Zoon, betuig ik ook namens mijne 
Dochter, mijn oprechten WANK. 

K. STQKDIJK. 
NAALDWIJK, 

30 September 1S90, 

Aan de op te richten Christel, bij
zondere School te BAFLOO wordt ge
vraagd een 

Hoofdonderwijzer. 
Salaris f 650 met vrije woning. 

Sollicitanten worden verzocht zich 
vóór den II October aan te mel
den bij 

Ds. J. BRUIN. 

Het Bestuur v/d Hulpver. v. Geref. 
Schoolond. te Wolvega vraagt voor 
de in het begin van Jitn. '91 te ope
nen Chr. School ten 

i ioüfboni ikrwijzkr ,  
Chr. Ger. met diploma na-exatnen G. S. 

Salaris: f 800 en vrij woning. 
Sollicitanten melden zich vóór 8 Oct. 

aan bij het Bestuur. 
L. WOUDSTRA, Secr. 

Aan de Chr. School te Andijk wordt 
zoo spoedig mogelijk gevraagd een 

Onderwijzer. 
Salaris f450 Adres aan den Se
cretaris der Schoolcommissie. 

J. FAUST. 

Wordt gevraagd 
aan de llewaar- en Handwerk-
sehool der Christel. Geref. Gemeenten 
te Middelburg, een 

H O O F D  
met acte voor nuttige en fraaie hand
werken. 

Namens het Bestuur, 
J. A. POUWER, 

Secretaris. 

Eene dienstbode van middelba-
ïen leeftijd, Christelijk Gereformeerd, 
goed kunnende koken en alle huiswerk 
verrichten, zag zich gaarne niet Nov. 
geplaatst als 

Meid-Huishoudster 
bij een bejaarden Heer of Dame in een 
stil, eenvoudig gezin. Zij kan de beste 
getuigen overleggen. Brieven franco on
der letter N. bij de firma P. P- KOOL, 
Boekh. te WEESP. 

Met 1 November e.k. biedt zich 
aan een Burgerdochter, Chr. Ger , 
om als 

K A M E R M E I D  
in dienst te treden. Br fr. 1. IC. bij 
den Boekh. PET te HOOGKVKEN (Dr.) 

Voor de balfjaarljjksche levering van 
UilllVFACTlRiliN en 

KRUIDENIERSWAREN, 
ten behoeve van het PROV. CHR. 
GER. WEESHUIS te MIDDELHARNIS, 
kan worden ingeschreven door belang
hebbenden, die in Zuid Holland wonen. 

Inlichtingen te bekomen bjj den Heer 
II. SCHOONKJONGEN Jacobszn. 

UITGELOOT 
Aandeel 

No. 20 en No. 90 
van de geldleeuing der Chr. Ger. Gem. 
te NIEUW-AMSTERDAM. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VISSCHER, Scriba. 

i  k W x .  i m  
IJ ll\IU > IJU LUni'iiUlllUH/IUrtUltlll 

Glv'ONINGEN N. Z. A-KERK. 
Ontvangen de nieuwe stoffen voor 

lleeren- en Kinderkleeding. 
L. de Vries Hzn. 

P. Ie Clorcq 
te Sassenlieim 

levert 9 pd. beste C E I II S C II E 
KAAS franco voor f 3.70. 

De REDACTIE v. h. JAARB. der 
CHRIST. GER. KERK verioekt den 
KEItHEKAIIEN EN COIt-
IKESPONII ENTEN vriendelijk en 
dringend, zoo spoedig mogelijk de hun 
toegezondene circulaire nauwkeurig in
gevuld te willen terugzenden aan den 
Boekhandelaar P. v. D. SLUIJS te 
ENKHUIZEN. 

In 't belang eener juiste sta
tistiek hoopt de Redactie alle circu
laires volledig ingevuld terug te ont
vangen. 

De Redactie voornoemd, 
H. G. DE JONGE, 

Pred. te Dordrecht. 
A. v. D. SLUIJS, 

Pred. te Enkhuizen. 

BOERVUOOPING 13--22 OCT. 
door en ten huize van den Boekh. P. 
BEIJER te GRONINGEN A 108, van de 
bibliotheek van wijlen BARON VAN 
IMHOFF te Groningen, waaronder vele 
bel angrijke GOII&ECEERIIE 
WI5RM.EN volgens Catalogus te 
ontbieden. 

Voor een volgende verkooping wor
den BIBLIOTHEKEN en PARTIJEN 
aangenomen. 

stüdïbTTI 
Onderstaande MtOEHEUf te koop 

aangeboden tegen toezending van 
postwissel aan den Boekh. J. B. 
MORREAU, 
3 Weteringdwarsstraat 18 Amsterdam. 

Joh. Calvijn, Kort begrip der Institutie, 
geb. uitg. 1739 met levensgesch. f 1,— 

Joh. Calvijn, llarinonia, samenstem-
ming der Evangeliën uitl. Handelingen 
uitg. 1625 i 1,50 

Huuifrey Prideau, Geschiedenis der Jo
den, 3 dlu. in perk. band met titel, 
bijna nieuw f S,— 

G. Voetius, Catechisatie over de Cate
chismus der Remonstranten, geb. uitg. 
1 6 1 1  f l , -

Mosheim, Geschiedenis der Chr. Kerk, 
19 dln. in 9 hlf. leêren banden, zeer 
net f 5,_ 

llnchien, Heilige geogruphie, 6 dlu. in 
heel kalfsl. banden, zeer net f 4,— 

Leijdekker, Verborgenheid des geloofs 
75 ets. 

Most, Encyclopedisch Woordenboek der 
Genees-, lleel- en Verloskunde 14 dln. 
ingen. f 

Alles te zamen genomen voor f 15, — 
NIEUWE SAMENSFKA-

l*EN, verschenen bij T. SLA GTE R 
te Kollum: 
Voor Chr. Jongelingsveree-

nigingeu. 
Gerard Galama. DE SCHOUWHURG, 30 et. 

8 ex. f 2.00. 
» » UK SCHE PPING,  25  e t .  

6 ex. f 1.25. 
» » M CHI EL ADRIAAK SZOON 

DE KI ITER, 35 el. 6 
ex. f 1 80. 

C. F. Schöttelndreier. JONGELING, LET 
OP IIKT EINOE, 20 et 8 ex. 35 et. 

UIT IIET DAGEI.IJKSCH LEVEN, 2e serie 
40 cent. 

TWEE HELDEN, 20 eent, 5 ex. 80 cent. 
Voor Oir. linapenvereeni-

gingen. 
J. Leppink. OK LOTEKIJ, 15 cent, 5 ex. 

60 cent. 
» DE KERMIS, 15 eent, 4 ex. 

50 cent. 
» DE KNAPEN VEKEENIGING, 15 

cent, 4 ex. 50 eent. 
» KAARTSPELEN, 15 eent, 3 ex. 

40 cent. 
Voor Chr. Jongedoehters-

vereenigiugen. 
Gerard Galama. DIENSTBODE EN MO-

DlsTE, 20 cent, 4 ex. 70 et. 
» MIJN DOCHTER GKEF MIJ 

UW HART,20 et , 3 ex. 50 et. 

I >e geschiedenis der 

Christ. Geref. Kerk 
IN NEDERLAND, 

aan het volk verhaald door 
JT. VEltlIAGEN «Ir 

met een voorwoord van 
M. NOORDTZIJ. 

TWEEDE ORUK. 
556 eoiupresse bladx. f 15©. 

Oe eerste druk vau dit boeiend ge
schreven boek kostte F 5 OO en wie 
nu f 15© per postwissel zendt aan 
den uitgever ZALSMAN te Kampent 

ontvangt liet per keerende post franco 
thuis. Alle Boekh. nemen bestellingen 
aan. 

Van wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap 5>FILIPPUS" is bij den 
Uitgever J. DEN BOER te Breukelen 
verschenen : 
No. 125. Een ver
volger in een pre
diker veranderd Prijs 1 Ct. 

No. 156. Waarzijn 
uwe zonden ge
bleven ? » i/2 » 

No. 137. Had ik ar
men tot aan den 
lieinel » y3 » 

Nog enkele exemplaren zijn voorhan
den van het 

CllltlSTllUli KKDHBIM. 
OVERDENKINGEN VOOR 1EDEREN DAG DES JAARS, 

uit de werken van 
ERSKINE, NEWTON, AUGUSTINUS, 
SHEPPARD, MARSHALL, BOGUE, 

O WEN, 
en anderen, verzameld 

DOOR 
lis. C. C. CALLENBACH, 
440 bladzijden, groot octavo. Vroe

gere prijs f 1.50. Tegen postwissel a 
90 cent, waarop vermeld staat: Dag
boek, wordt het thans franco verzon
den door den Boekhandelaar BULENS 
te Winterswijk. 

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen. 
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