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MEMORIE van. de Deputa-
ten in zake de vereeniging 
der Gereformeerde Ker
ken, na onderlinge corres
pondentie, respectievelijk 
aan de Kerken, door welke 
zij benoemd waren, aan
geboden. 

WEPUTATUM van de 
Christelijke Gereformeerde 
fi.erTt. uii correspondentie met de 
Deputaten der Nederduitache Gerefor
meerde Kerken, 

oordeelende dat de huu opgedrageD 
last en macht hun toeliet, om, ter 
voorbereiding van de definitieve veree-
nigiugi bij wijze van correspondentie 
te bespreken, welke onderwerpen op 
de aanstaande Synoden uit den aard 
der zaak in aanmerking zullen komen, 

en overwegende dat het voor de Ker
ken nuttig wezen kon, om nog vóór 

e vergaderingen, die met het oog op 
de vereeniging staan gehouden te wor-

eu, eene opgave van deze onderwer
pt1 te ontvangen, 

ebben de eer, aan hunne Kerken 
erstaande Memorie te doen toeko-

meu, als resultaat van besprekingen, 
°P een tweetal vergaderingen te Am-
verdam 19 Februari en te Utrecht 4 
uaart, j,| gehouden. Zij onthouden 

z 'c" daarbij geheel van eenig oordeel 
°t advies ; alleen noemen zij de onder-
Werpen, en voegen er telkens een korte 
toelichting aan toe. 

Als inleiding ga hierbij voorop eene 
korte 

Resumtie van hetgeen door 
*>eide Synoden, te' Leeuwar

den en te 's Gravenhage, 
reeds overeengekomen is. 
TOELICHTING. NU het Reglement van 

1869 voor de Oliriste ijke Gereformeer
de Kerk in dien zin gewijzigd is, dat 
de Kerkenorde van Dordrecht 1618/19 
de plaats daarvan inneemt en den dienst 
daarvan vervult, en daarmede naar het 
oordeel van Deputaten der Ned. Gere
formeerde Kei-ken voldaan is aan de 
voorwaarde, dcor de Synode te 's Gra-
Venhage gesteld, — moet uitgangspunt 
Van alle verdere bespreking en nauwere 
vereeniging de grondslag zijn, waarop 
de beide Synoden te Leeuwarden en te 
sGravenlmge zich hebben geplaatst. 

Daarbij hebben de Kerken van beide 
groopen over en weer elkander erkend 
als Gereformeerde Kerken naar Belij
denis en Kerkenorde. Zij hebben niet 
gestreefd naar een eenstemmig oordeel 
Over elkanders oorsprong en verleden. 
Veeleer hebben zij de verschillende 
Hethoden van reformatie aan ieders 
«onscientie overgelaten, en slechts 
Waarborgen tegen krenking van elkan
ders overtuiging gezocht. Maar elkaar 
over en weer erkennende, gelijk zij op 
dit oogenblik zich aan elkander aanbo
den, hebben zij aan lidmaten, leeraren, 
Cttodidaten, ambten, attesten en tucht, 
gelijke rechten en geldigheid toegekend. 

namen saam het besluit, om na de 
vereeniging geen Kerkeraden meer te 
formeeren in plaatsen, waar reeds eene 
door haar erkende Gereformeerde Kerk 
bestaat. Zjj bepaalden dat de leden 
der verschillende Kerken vrij waren, 
om na de vereeniging te blijven, waar 
zg vóór dien tijd kerkelijk behoorden. 
En zij hebben eindelijk beide het be
ginsel aanvaard, dat de Kerken eene 
inrichting moesten hebben voor de op
leiding harer leeraren, ten minste wat 
<de godgeleerde vorming betreft; maar 
daarnaast tevens uitdrukkelijk het be

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 .  
ginsel van vrije studie gehandhaafd. 

De onderwerpen, waarop de aandacht 
dient gevestigd te worden, zijn elf in 
getal: 

1. Mie grensregeling der 
plaatselijke kerken. 

TOELICHTING. Om van den gelegden 
grondslag uit tot een nauwere vereeni
ging te komen, zullen de kerken de 
grenzeu moeten regelen, die de plaat
selijke kerken (gemeenten) van elkan
der scheiden. Thans loopen deze dikwerf 
uit- en dooreen. W el lieten de Syno
den te Leeuwarden en te 's Gravenhage 
aan de leden de vrijheid, om na de 
vereeniging te blijven onder den kerke-
raad, onder wien wij vroeger stonden. 
Maar voor het vervolg is regeling der 
grenzen toch dringend noodig. Zonder 
twijfel behoort deze zaak in de eerste 
plaats tot de werkzaamheid der ver
schillende classen. Maar het is toch 
wenschelijk, dat de Synoden de begin
selen aangeven, waarnaar deze regeling 
in iedere classe, en dus zooveel moge
lijk overal in gelijken zin en geest, 
geschieden zal. Er kan immers te rade 
gegaan worden met de oude historische 
en met de burgerlijke grenzen. Men 
kan ook trachten, zooveel doenljjk be
staande en gemakkelijk aanwijsbare 
grenzen te handhaven. En eindelijk 
kan men ook rekening houden met de 
roeping, 0111 op alle plaatsen de ge
meente Gods tot openbaring te brengen. 

2. Roeping onxer kerken te
genover de Gereformeerden, 

die nog niet met ons ver-
eenigd zijn. 

TOELICHTING. Beide synoden hebben 
erkend, dat de Gereformeerde kerken 
in historisehe betrekking staan, tot die 
aloude Gereformeerde kerken, wiei eens 
zoo deugdelijke formatie in het Neder-
laudsche Hervormde Kerkgenootschap 
is te gronde gegaan. En beide hebben 
de bijzondere verplichting gevoeld en 
uitgesproken, welke op onze kerken 
rust tegenover allen, die in dat genoot
schap zijn achter gebleven, of reeds op 
eene of andere wijze zich daarvan heb-
beD losgemaakt. Er volgt daaruit, dat 
op plaatsen, waar nog geen Gerefor
meerde kerkeraad met ons in verband 
kan treden, zoolang moet worden ge
arbeid, tot ook daar de reformatie 
worde terhand genomen. Ook deze 
roeping gaat zeker allereerst de classen 
aan. Deze zullen ook hebben te rege
len, op wat wijze nu reeds opgetredene, 
of Dieuw optredende Gereformeerde ker
keraden in het verband der Gerefor
meerde kerken kunnen worden opge
nomen. Maar de synoden behooren de 
roeping toch uit te spreken en aan te 
dringen, die te dezen aanzien op alle 
kerken afzonderlijk en gezamenlijk te
genover de achtergeblevene Gereformeer
den rust. 
3. Ineensmelting der plaat

selijke Merken. 
TOELICHTING. Ter plaatse, waar twee 

elkander erkennende Gereformeerde ker
ken zijn, vindt de vereeniging haar 
einddoel alleen in volledige samensmel
ting. Met wederzijdsche erkenning en 
correspondentie mag men naar Gere
formeerde beginselen op den duur niet 
tevreden zijn. Natuurlijk raakt ook 
deze zaak in de eerste plaats de plaat- ! 
selijke kerken en de classen. Maar er 
kunnen zich bij deze ineensmelting 5 

moeilijkheden voordoen, waarop de Sy- 8 

noden zullen hebben te letten, en die ' 
zij misschien door eenigeu goeden raad 
of voorslag, of ook door het benoemen 
van eene Commissie van advies, kun- s 

nen verminderen of uit den weg hel
pen. Vooral het verschil in de wijze, 
waarop de kerken tot dusver haar fi
nancieel beheer voerden, kan bezwaren 
voor de iiieeusmelliug opleveren. Eener-
zijds toch zijn de kerkeraden als zoo
danig met deze administratie belast. 
Auderzjjds behelpt men zich met de 
Kerkelijke Kassen, welke als een maat
regel voor de rechtszekerheid der goe
deren dusver niet scheen te kunnen 
worden gemist ; en, ook al streeft men 
er naar haar zoo spoedig mogelijk over
bodig te maken, toch nog tijdelijk zal 
moeten worden geduld. Indien om deze 
of andere redenen ineensmelting voor 
alsnog niet is te verkrjjgen, zal de Sy
node een leiddraad moeten aangeven 
voor de wijze, waarop correspondentie 
tusschen de plaatselijke kerken kan 
aangegaan en onderhouden worden. 

4. Saamvoeging der kerken 
in Classen en Provinciën. 
TOELICHTING. Een ander onderwerp, 

dat de aandacht der Synode vragen zal, 
is de saamvoeging iu classen en pro
vinciën. Reeds de aanstaande Synoden 
zullen deze zaak ter hand moeten ne
men, en eene voorloopige regeling moe
ten vaststellen, opdat de eerstvolgende 
classikale en provinciale vergaderiugen 
terstond naar die nieuwe regeling kun
nen samenkomen. Deputaten zullen 
daarom ook eene schets van zulk eene 
groepeering in gereedheid brengen, op
dat de Synoden, iQ verband met de 
instructiëu der mindere vergaderingen, 
daarvan desverkiezende zich bedienen 
kuuuen. Ook bij deze regeling zal men 
rekenen kunnen met de oude histori
sche, met de burgerlijke, of met andere 
duideljjk aanwijsbare grenzen; voorts 
met plaatselijke ligging, afstanden, reis-
gelegen heden enz. Tevens zullen de 
Synoden, om de vereeniging in werking 
te doen treden, voor de eerste maal in 
iedere classis en provincie eene kerk 
moeten aanwijzen, die de eerstvolgende 
classikale en provinciale vergaderingen 
samenroept. Natuurlijk is heel de/.e 
regeling eene voorloopige. Elke latere 
kerkelijke vergadering heeft onverkort 
het recht, om veranderingen voor te 
stellen. Maar deze eerste en eenige 
maal moeten de Synoden deze zaak re
gelen, om de vereeniging in de prak
tijk in werking te doen treden. 

5. Huishoudelijke Bepa
lingen. 

TOELICHTING. Beide groepen van Ker
ken hebben allengs verschillende huis
houdelijke Bepalingen gemaakt. Wijl 
voortaan de regeering der Kerken naar 
ééuen regel behoort te geschieden, moet 
ook in die Bepalingen overeenstemming 
worden gebracht. Wat in die Bepa
lingen beiderzijds gelijk is, zou bijvb. 
voorloopig van kracht kunnen blijven ; 
wat met elkander strijdt, voorloopig 
opgeschort; en het overige door de 
Synoden of door eene daartoe benoemde 
Commissie uitgezocht en geschift kun
nen worden. Verschillende zaken ver
langen hierbij terstond eene regeling 
door de Synoden, als b.v. hoe voortaan 
de afvaardiging naar classen, provinciën 
en synode geschieden zal, hoe de kos
ten zullen gedragen worden enz.; voorts 
hebben ook de classen en provinciën 
hier en daar nog hare huishoudelijke 
bepalingen ; maar deze hebben zij zelve, 
zoo noodig, op hare eerste samenkom
sten te herzien. 
6. Naam der vereenigde Her

ken. 
TOELICHTING. De naam, dien de thans 

zich vereenigde Kerken dragen, is ver

schillend, en moet na de vereeniging 
voor allen dezelfde zijn. Wat zij nu 
reeds in haar naam gemeenschappelijks 
hebben, is de bijvoeging van »Gerefor-
meerde." De Synoden zullen hebben 
te beslissen, of hieraan nog eene nadere 
bepaling, Vereenigde, Christelijke, Ne-
derduitsche of dergel. zal moeten toe
gevoegd worden. Daarbij zal slechts 
alle schijn te vermijden zyn, dat de 
eene groep van Kerken in de andere 
overgegaan en opgenomen zg. Zoodra 
de vereeniging definitief is gesloten en 
de naam is vastgesteld, zullen de beide 
Synoden hiervan kennis moeten geven 
aan de Regeering, met vermelding dat 
de Chr. Geref. Kerk en de Nederd. Ger. 
Kerken voortaan in vereeniging met 
elkander onder dezen nieuwen gemeen-
schappelijken naam wenschen te leven. 
Daarbij zullen de Synoden er de aan
dacht op moeten vestigen, dat twee 
kerken ter zelfder plaatse, zoolang zg 
niet ineensmelten, aan den geiueen-
schappelijken naam nog eene onder
scheiding moeten toevoegen, ontleend 
aan straat, gracht, adres van den ker
keraad of dergelijk. 

S. Officieel orgaan. 
.TOELICHTING. Tot dusver werden Ba-

zuin en Heraut gebruikt als het offici
eel orgaan van de Chr. Ger. Kerk en 
van de Ned. Geref. Kerken. Ook hierin 
zal, zoo mogelijk, overeenstemming moe
ten gebracht worden. En tevens zul
len de synode 1 een zegel moeten aan
nemen, dat als symbool voor de geza
menlijke kerken geldt. 

S. Opleiding van Predikan
ten. 

TOELICHTING. De synoden te Leeuwar
den en te 's Graven hage hebben beide 
het beginsel gehuldigd, dat de kerken 
zelven eene inrichting moeten hebben 
voor de opleiding harer Dienaren, al
thans wat de godgeleerde vorming be
treft ; maar beide tevens ook het be
ginsel van vrije studie erkend en ge
handhaafd. De bestaande toestand is 
daarmede beiderzijds aanvaard. Die 
toestand is echter zeer verschillend ; de 
opleiding der aanstaande Bedienaren 
des Woords loopt ver uiteen. Propae-
deuse, tijd van studie, praeparatoir-
examen, optreden in de gemeeute, exa
mens aan de scholen en in de classen, 
peil en omvang der examens zijn in de 
beide groepen van kerken geheel an
ders geregeld. Ook hierin zal, althans 
op den duur, overeenstemming moeteu 
komen. 

Indien deze zaken echter van te groot 
gewicht zyn, om ze nu reeds op de 
aanstaande Synoden geheel of gedeelte
lik af te handelen, zouden de Synoden 
daarvoor Deputaten kunnen benoemen, 
die voor de Synode ten volgenden jare 
een plan voor eene nieuwe regeling ont
wierpen en indienden. Maar in ieder 
geval zullen de beide Synoden dan toch 
nu reeds door eenige bepalingen moeten 
voorzien in den toestand tot de eerst
volgende Synode, vooral met betrekking 
tot het peremptoir of classikaal examen 
na de beroeping der candidaten. 

9. Zending. 
TOELICHTING. Ook de zaak der zen

ding, zoowel onder de Joden als onder 
de Heidenen, eischt nadere regeling. 
Zü wordt tot dusver door de Christ. 
Geref. kerk en de Ned. Geref. kerken 
op verschillende wijze gedreven. De 
Christ. Geref. kerk liet haar geheel van 
de kerk uitgaan. Van de zijde der 
Ned. Geref. kerken werd zij tot dusver 
alleen behartigd, in verband met de 
Ned. Geref. Zendingsvereeniging. Zoo 

mogelijk, zullen de Synoden op dit ter
rein samenwerking tot stand moeten 
brengen. 

MO. Algemeene Bezittingen. 
TOELICHTING. De Christ. Geref. kerk 

heeft reeds eenige algemeene eigen
dommen verkregen, en bezit ook eenige 
algemeene kassen: voor de Theol. School, 
voor Emeriti-predikanten, predikants
weduwen- en -weezen, voor de zending 
onder Joden en Heidenen. Indien de 
Nederl. Geref. kerken nu de proceskos
ten afbetaalden, en voorts voor al de
zen arbeid tot samenwerking gezind 
zgn, gelijk te verwachten is — zou er 
waarschijnlijk geen bezwaar bestaan, om 
deze tot het gemeenschappelijk eigen
dom te maken van de vereenigde Ge
reformeerde kerken. 

11. Mandaat der Afgevaar
digden ter Synode. 

TOELICHTING. De beide Synoden zul
len ten slotte nog eene of meer ver
eenigde zittingen moeten houden, ten 
einde eenige Commissiën te benoemen 
voor de correspondentie met de Regee
ring, voor de regeling van de opleiding 
der aanstaande predikanten enz. en mis
schien ook, om nog enkele andere za
ken als uitvloeisel van de vereeniging 
nader te bespreken. Daarom is het 
noodig, dat de kerken aan de afgevaar
digden ter Synode de macht schenken, 
om in vereenigde zitting met de Synode 
der andere groep samen te komen en 
aan de behandeling der daar voorko
mende zaken deel te nemen. 

Dit zijn de punten, die naar het oor
deel van Deputaten beiderzijds op de 
aanstaande Synoden vooral ter sprake 
zullen moeten komen en daarom vooraf 
op de mindere vergaderingen overwo
gen moeten worden. 

Misschien zullen de Kerken zelve hier 
nog andere onderwerpen aan toevoegen, 
of ook enkele ervan weglaten. De vrij
heid daartoe wordt door dit rapport 
niet in 't minst verkort. Slechts is het 
wenschelijk, om voor de aanstaande 
Synoden geen andere werkzaamheden 
in te zenden, dan die rechtstreeks met 
de Vereeniging in verband staan, Al
leen voor deze zaak komen de Synoden 
thans in buitengewone vergaderingen 
saam. 

UTRECHT, 4 Maart 1892. 
Deputaten van de Christ. Geref. Kerk, 

J. VAN ANDEL, Praeses. 
H. BAVINCK, Scriba. 
L. LINDEBOOM. 
A. L1TTOOIJ. 
M. NOORDTZIJ. 

Voor Correspondentie gezien door de 
Deputaten van de Nederd. Geref. Kerken, 

K. FERNHOUT. 
G. VAN GOOR. 
A. KUYPER. 
F. L. RUTGERS. 
J. C. SIKKEL. 

Ten einde te voldoen aan de begeerte 
der Deput. Syn. 19 Febr. 1.1. te Amst. ver
gaderd, zal de Provinciale Synode van Zee
land D. V. gehouden worden op 30 Maart 
a. s. 

Die vergadering zal zgn te Middelburg, 
in de Consistorie Lange Delft, en te 10 
unr aanvangen. Hospitanten, die logies 
of middagmaal begeeren, worden verzocht 
daarvoor in tijds aanvrage te doen bij Ds. 
A. Littooij te Middelburg. 

H. ELFFKRS, 
Prov. Corr. 

Wolfertsdijk, 7 Maart 1892. 

Sternen rat de Christelijke Gereformeerde Kerk in Weiland. 

1892. 



Classis ZicrSkïeé. 
Vergadering Woensdag 16 Maart, keik-

gebouw St. Domusstr., aanvang 9 uur. 
De collecten zullen in ontvangst geno

men worden voor Theol. School, Wedu
wen-fonds en Studenten-kas. 

J. W. GUNST, Oorresp. en Pennm. 

De Vergadering der Classis Goes zal ge
houden worden op Dond. 17 Maart a. s. 

H. ELFFËRS, 
Class. Corr. 

De Kerkeraad der jeugdige Chr. Ger. Gemeente 
te Neede, betuigt bij dezen haren hartelijken dank 
aan het lid der Kerk buiten onze gemeente, dat 
onbekend wenscht te blijven, in de hoop van navol
ging, voor de som van f 25. 

Namens den Kerkeraad, 
H. J. TEN RAA, Scriba. 

UITHUIZERMEEDEN W. G. Heden namiddag 
na de godsdienstoefening maakte onze geliefde Leer-
aar I)s. v. Mechelen de gemeente bekend, dat hij de 
roeping van Rouveen had aangenomen. Dat deze 
afkondiging na elfjarigen arbeid bij ons, onder lief 
en leed, velen tot droefheid stemde, is wel te begrij
pen. Dat de Heere onze God ons spoedig een Leer-
aar raag geven, voor ons geschikt, is onze bede. 

Namens den Kerkeraad, 
J. R. BOUWMAN, Scriba. 

VOORSCHOTEN, 2 Maart 1392. Zondag 28 
Februari nam onze geliefde Leeraar, Ds. J. P. Vis-
scher van ons afscheid, naar aanleiding van Hand 
20 : 32. Gedachtig aan den zegen dien de Heere op 
zijn arbeid hier gegeven heeft, werd hem van harte 
door de gemeente de zegenbede toegezongen uit Ps. 
121 : 4. Dat de Heere hem tot een rijken zegen 
stelle ook voor de kerk te Loosduinen en wij spoe
dig een zijner dienstknechten ontvangen, om zijn 
arbeid voort te zetten, is onze bede. 

Namens d^n Kerkeraad, 
C. EGGINK, Scriba. 

WANSWERD e. a., 6 Maart '92. Onder leiding 
van den WelEerw. Heer Ds. Siert erna van Burum, 
is tot onzen herder en leeraar gekozen, de WelEerw 
Heer Ds. Uouma van Terneuzen. Na een- en ander
maal te zijn teleurgesteld, is het onze innige weusch, 
dat wij spoedig het verblijdend bericht mogen ont
vangen : ik kom tot u. 

Namens den Kerkeraad, 
F. S. v. D. "WERFF, Scriba. 

MEDEMBLIK, 6 Maart 1892. Heden avond 
werd alhier, onder leiding van onzen geachten Con
sulent, Ds. F. Moet van Opperdoes, met algemeene 
steramen tot herder en leeraar voor onze gemeente 
beroepen, de WelEerw. Heer Ds. J Wechgclaer van 
Dirkshorn. Het is onze bede, dat de Heere ZEw's. 
harte neige, om onze eenparige roeping op te volgen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. T. VAN WIJNGAARDEN, Scriba. 

Stichtelijke Lectuur. 
Christus de Wonderdoener. 

II. 
wEn hij, wederom weggegaan zijnde 

van de landpalen van Tyrus en Sidon, 
kwam aan de zee van Galilea, door het 
midden der landpalen van Decapolis. En 
zij bracüten tot hem eenen doove, die 
zwaarlijk sprak, en baden hem, dat hij 
de hand op hem legde. En hem van 
de schare alleen genomen hebbende, stak 
hij zijne fingeren in zijne ooren, ui 
gespogen hebbende raakte hij zijne tong 
aan. En opwaarts ziende naar den he
mel, zuchtte hij en zeide tot hem : »1'lf-
fatha 1" dat is «wordt geopend!" En ter
stond werden zijne ooren geopend, m 
de band zijner tong werd los, en hij 
sprak recht. En hij gebood hunlieden, 
dat zij het niemand zeggen zouden : maar 
wat hij hun ook gebood, zoo verkondig
den zij het des te meer. En zij ontzet-
teden zich boven mate zeer, zeggende: 
wHij heeft alles wel gedaan, en hij maakt, 
dat de dooven hooren, en de stommen 
spreken." Marcus 7 : 31-37 

Het zoogenoemde moderne bewustzijn, 
d. i. de van gisteren afstammende tijd
geest, die evenzoo als de eeuwige Hei
lige Geest zijne geloofspunten heeft, 
slechts juist geheel andere, neemt ook 
deze voorstelling der vraag aan en ant
woordt in zijne alwetendheid met een 
openhartig: neen! Het wonder zou den 
samenhang der natuur verbreken, het 
naar regelmatige wetten zich ontwik
kelen der dingen, en dat is ondenkbaar, 
onmogelijk. En dat het Bijbelsche won
der dit in zekeren zin doet, loochenen 
wij niet. Juist daarin bestaat het won
der, dat iets verschijnt, wat niet uit 
het natuurlijk verloop der dingen vol
gen zoude, dat, zooals zich de Schrift 
zeer gepast uitdrukt, »de Heere iets 
nieuws maakt," derhalve in het bijzon
dere juist datgene doet, wat Hij iu 
den aanvang aller dingen iu het heelal 
gedaan heeft. Dat echter van Hem, 
die het wonder aller wonderen gedaan 
en in den aanvang tot het nietbestaaude 
geroepen heeft, dat het worden zoude, 
die uit de volheid zijner almacht de 
gatische wereld in het aanzijn geroepen 
heeft, datzelfde wonder iu het bijzon
dere, in het kleine ondenkbaar is, kan 
slechts beweerd bij eeiie tweevoudige 
voorstelling van de betrekking Gods tot 
de wereld, waarvan de eeue even dwaas 
en onhoudbaar is als de andere. Ja, 
wanneer ik mjj de zaak aldus voorstel: 
God de Heere heeft de wereld eenmaal, 
vóór zoovele tijden vervaardigd als eeue 
machine, en als een uurwerk opgewon
den. opdat het nu loopen en steeds loo-
peii zoude zonder Hem; Hijzelf echter 
zit hoog daarboven, verre daarbuiten 
wt'gens het afgedane werk iu zalig niets 
doen, — dan kan het niet dan erg sto 
reud en verwarrend uitvallen, wanneer 
Hij nu en dan eens zoo van buiten en 
van omhoog ingrijpt iu het kunstige 
raderwerk. Maar de armzaligheid en 
bekrompenheid van zulk eene wereld
beschouwing, die wel is waar nog steeds 
iu tallooze. zich ongemeen wijs wanende 

HAÜLERWIJK, 6 Maart '92. Heden Werd de 
Heer E. Vonk door Ds. J. Vonk te Maassluis tot 
de bediening des Woords bevestigd, naar aanleiding 
van 1 Cor. 3 t 10 s 11. De bevestigde deed zijn 
intree des namiddags met de woorden uit 2 Cor. 
3 : 5 en 6a. Beide malen was het kerkgebouw door 
een talrijke menigte gevuld. Dankbaar dat in de 
behoefte van onze gemeente is voorzien, hopen'wij, 
dat de Heere ZEw. tot een rijken zegen mag stellen. 

Namens den Kerkeraad, 
E. v. D. WAL, Scriba. 

BIERUM, 7 Maart 1892. Onze geachte leeraar 
Ds. W. Folkerts, heeft eene roeping ontvangen van 
de gem. te Ferwerd. Het is de wensch der ge
meente dat de Heere ZEw. licht moge schenken, om 
zijnen wil te verstaan. 

De Kerkeraad vn., 
H. WIERTSEMA, Scriba. 

AXEL, 7 Maart 1892. Dezer dagen werden we 
aangenaam verrast. Van een lid onzer gemeente 
ontvingen we de belangrijke gift van ruim f200 als 
dankoffer aan den Heere. Hartelijk dank aan den 
milden gever; bovenal aan den Heere, wiens zege
nende hand over zijne gemeente is uitgebreid ! 

Namens den Kerkeraad, 
P. MARIJS, Scriba. 

ROUVEEN, den 7 Maart '92. Gisteren mochten 
wij hier het voorrecht genieten, aan de gemeente te 
kunnen bekend maken, het zoozeer voor ons ver
blijdende antwoord van onzen beroepen en Leeraar 

l Ds. J. B. van Mechelen te hebben ontvangen, dat 
mj tui uc ueaiisseuue overtuiging was geKomen, onze 
roeping in de vreeze des Heeren te moeten aannemen. 
De naam des Heeren zij gelooid. Hij doe zijnen 
dienstknecht met de zijnen eerlang, kon het zijn 
spoedig, tot ons overkomen, met een rijken zegen 
des Evangelies. En Hij gedenke de zustergemeeute 
te Uithuizermeeden in zijne liefde en ontferming. 

Namens den Kerkeraad, 
A KISTEMAN, Scriba. 

MIDDELHARNIS, 7 Maart. Gisteren avond werd 
onder leiding van onzen geachten Consulent Ds. J. 
J. Koopraans te Stellendam, uit een te vorm bekend 
gemaakt tweetal Predikanten met alle stemmen tot 
Herder en Leeraar gekozen, de WEw. Heer J. Breu
kelaar te Nijmegen. De Heere zelf doe deze roep
stem met eenparige stem tot ZEw. gezonden in zijn 
h a r t  w e e r k l a n k  v i n d e n ,  z o o d a n i g  d a t  h i j  d i e  s t e m  a l s  
een stem der liet'de waarmede hij wordt begeerd, 
maai' ook als een stem van dringende behoefte, die 
deze gemeente en volkrijke plaats heeft aan de volle 
bediening des Evangeliums, niet mocht kunnen af
slaan, is onze wensch en bede. 

Namens den kerkeraad, 
M. KATS, Scriba. 

TERNEUZEN, 9 Maart 1892 Onze geliefde 
Leeraar Ds. L. Bouma, ontving eene dringende roe
ping van zijne vorige gemeente te Driesum. Worde 
onze stille hope niet beschaamd 

Namens den Kerkeraad, 
J. A. TAZELAAR, Scriba. 

WEZEP, den 9 Maart 1892. lieden morgen, na 
vooraf biduur gehouden te hebben onder leiding van 
Ds. de Haas van Hattern, is de gemeente een twee
tal Leeraars voorgesteld; daarna is tot stemming 
overgegaan en bij de uitkomst bleek, dat met bijna 
alle stemmen is gekozen Ds. W. Wolsing van at. 
Anna Parochie. Dat de Koning zijner kerk hem 
geven mocht een keuze te doen naar zijnen wil, en 
mocht het zijn tot zegen voor deze gemeente, en 
dat wij eerlang uit zijnen mond mochten hooren : 
ik kom tot u, is de wensch en bede van kerkeraad 
en gemeente. 

G. BOER, Oud. 

GENEMUIDEN, 9 Maart '92,. Heden voormidddag 
had onder leiding van onzen geachten Consulent Ds. 
J. Bavinck te Kampen de stemming plaats, ter voor
ziening van een herder en leeraar der gemeente, uit 
het door de \ kerkeraad voorgestelde tweetal. Met 
bijna algemeene stemmen werd als zoodanig gekozen 
Ds. G. W. H. Esselink van Sliedrecht. Onze bede 
is. dat we spoedig van onzen beroepen leeraar mogen 
hooren : Ik kom bij u. 

Namens den kerkeraad, 
A. v. AGEN, Scriba. 

Ontvangen voor de Theol. School. 
Van de Gem. te Alblasserdam . f 8,20 

ii Sliedrecht . - 20,50 
ii Genderen - 21,89 
ii Ommen . . - 14,45 
w Vroomshoop . - 10,— 
ii Heemse . . - Jl,656 

n Nieuwleusen . 3,105 

w Bergen theim . - 3,50 
ii de Krim . . - 6,155 

» Lutten . . - 7,15 
n den Ham . - 14,— 
w den Ham . - 15,40 
ii den Ham F K. . - 11,95 
ii Dordrecht, Kromhout - 28,— 
ii Wildervank . - 22,53 
ti Nieuwe-Pekela . - 10,418 

ii Onstwedde . - 8,50 
u Onstwpdder-Mussel - 1,80 
ii Sellingen . - 5,68 
ii Weerdiugermond - 1,75 
» Stads-Musselkanaal - 7.— 
ii Stads-K anaal . - 10,67 
ii Nieuw-Buiuen . - 2,52" 
» Valthermond . - 2,195 

ii Uithuizermeeden O. G. - 8,48 
ii Uithuizermeeden W. G , F. K. - 15,675 

ii Uithuizermeeden W. G. - 19,07 
ii Uithuizen . - 23,20 
» Warfum . . - 13,75 
ii Bafloo . . - 9,10* 
n Pieterburen . - 7,50 
» Leens . . - 19,73* 
u Ulrum • . - 8,365 

n Houwemjl . - 8,17 
» Zoutkamp . - 8,015 

n Noordeloos . - 10,30 
C. MULDER, 

pro J. NEDERHOED, 
Pennmr. 

Kampen, 7 Maart 1892. 

Ontvangen voor de tiitbreidfn* der Theol. 
School de volgende Jaarlijkscbc Giften en 

Bijdragen. 
Z w o l l e .  

Van N. N. { 2 _ 

C. MULDER, 
pro J. NEDEKHOED, 

Thez 

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

1 collecte 1892. 
Classis Zwolle. 

Gem. te Kampen f 58,27 
» Zolk -
ii Hasselt _ 9 775 
» Genemuiden . 7 65 
11 Zwartsluis . 10 50 
n Staphorst . 5 25 
» Rouveen - 19^5 
» Kamperveen . 2 40 
» Wijhe . 13^09® 
« Olst . 354 

Jongel. vereen. Langeslug - 6 12 
C l a s s i s  H o l t e n .  

Gem. te Enschede 3 Col. '91 - 9 
11 Enschede . 8^0 
11 Enter . 3 5 0  
11 Holten . 5  14 
1, Kijasen . 6,'37s 

11 Vriezeveen . 2 81 
11 Deventer . 10 205 

» N ij verdal . ]Q 
11 Ber'entheim 3 col. '91 - 3^68 

O l u s s i s  A l m k e r t .  
11 Sleeuwijk -10 

Classis Genderen. 
11 Genderen . 19,30 
n 's Bosch . 30,99 
* Ho.usden . 4 
11 Dussen . 9  45 
u Vrijhoeven-Capelle . 10,19 
11 Tilburg . 3^76 

bij L Hoekers, ingekomen,: 
gift van h. N. nit Amsterdam - 1,— 

Mogen wij de broeders verzoeken de 
le collecte zoo spoedig mogelijk te 
houden en op te zenden ? 

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

Ontvangen voor de Zending. 
Door Ds. Vos, v/d Centsver. der Jongel -

vereen, te Veendam f go 
Dooradem, gev. in 't kerkz. aldaar - 2^50 
Uit 't Zend.-busje van Ds. Gunst te Brou

wershaven _ g 
Door Ds. Sluijter, uit de bus der meisjes-

catechisatie te Boskoop . 7 03 
Door idem, gev. in de coll. aldaar . l' 
Door Peter lt. Zuidema, uit 't busje 

der Jongel.-vereen. „Timotheus" 
der eerste Chr. Ger. Kerk te Mus-
kegon, Michigau, N. Am. 4,87 dl. 

Gecoll. door de Jonged.-vereen. «Try-

hoofden rondwaart, heeft haar vonnis 
reeds ontvangen uit den mond van we-
reldsche wijsheid: »Wat zou een god 
zijn, die slechts van buiten af invloed 
zou uitoefenen, en in eenen kring de 
wereld aan den vinger liet draaien ? 
Hein voegt de wereld inwendig te be
wegen, zich iu de natuur, natuur iu 
zich aan te kweeken," roept onze groote, 
natuurdoorvorschende dichter zijne tijd-
genooten toe; maar veel eenvoudiger 
en verhevener heeft het de hemelsche 
Wijsheid den Joden, die zich de Sab
bat hsrnste des Scheppers ais ledigheid 
dachten, uit Jezus' mond gezegd :»Mijn 
Vader merkt tot nu toe!" — Of wel, 
men moest het tegendeel dezer dwaas
heid voor de waarheid houden, gelijk 
in onze dagen de schrandere» en wij
zen zeer vaak doen : omdat zij zichzelven 
iu de natuur verloren hebben, zoo la
ten zij ook hunnen god zich in de na
tuur verliezen, zoo ingegaan zijn in zijn 
werk, dat hij daarin teloor gaat, dat iiij 
niet meer vrij daarboven staat als heer 
en meester, maar nog slechts daarin 
leeft en zich roert als een gebonden 
natuurgeest, zonder persoonlijk bewust
zijn, zonder vrjjen wil, eene droomende 
wereldziel, die in onbestemde neiging 
en aandrang het al te voorschijn ge
bracht heeft en uu door hare eigen 
wetten bestierd en beheerscht wordt. 
Doch inderdaad, ware dat waar, dan 
zoude nog veel meer vervallen dan het 
Bijbelsche wonder, dan verviel de hei
lige God en met Hem zijne zedewet. 
die Hij in het geweten geschreven heeft; 
en ook alle zedelijke verantwoordelijk
heid des menschen ware een waan en 
droom ; want van waar zou zij haren 
oorsprong hebben ? Wat God niet zelf 
zoude hebben, hoe zoude Hij het ons 
gegeven hebben ? Dan viel de trouwe, 
hemelsche Vader weg, het levende hart 
der wereld, dat al zijne kinderen ge
denkt, het eeuwige Gij on^er gebeden, 
lot hetwelk wij roepen in den nood van 
ons hart, met vertrouwen, dat het ons 
hoort; ook verviel alle godsdienstige 
plechtigheid, want wat moet dat alles 
tegenover eenen blinden, willenloozen 
god ? Hebben wij echter eenen leven
den, persoonleken God, wiens heerljjke 
gedachte, wiens heilige wil bron en 
richtsnoer van alle bestaan en worden 
zijn, eenen God, die in de wereld woont 
en toch daarboven troont, daarboven 
in koninklijke vrijheid en heerlijkheid 
en toch daarbinnen in nederbuigende 
barmhartige liefde, dan zoude het toch 
wonderlijk zijn, dat Hij niets nieuws 
zoude teweegbrengen en regelen kun
nen in zijne huishouding zonder haar 
in wanorde en verwarring te brengen. 
Elke aardsche huishouding veronder
stelt immers iu hare vaste orde, naar
mate dezelve verstandiger is, den vrijen 
voor bijzondere gevallen ook iets bijzon
ders verordenden wil des huisheers en 
kan dien niet ontberen : willen wij, 
wijze en verstandige menschenkinderen 
altemet onzen God verbiede:) lieer iu 

fosa" dier Kerk 8,84 dl. 
Gecoll. op 't 5de Jaarf. dezer beide 

Vereenigingen op 4 Febr. 1.1. 14,24 dl. 
te samen 27,95 dl. = f68,29 

Door Pieter Heeres, v/d Bijbellezing te 
Muskegon, Michigan, N. Am. - 12,19 

Door I. .1. v. Bortel, gev. in 't kerkz. te 
Schoondijke . 5  

Door Hoofdonderw. Lukkien, uit 't busje 
der schoolkinderen te Grootegast - 3 65 

Van N. N. te Zwolle . 2' 
Door H. Gorter Gz., uit 't Javaantje der 

Knapenver. der Chr. Ger. Jongel.-vereen. 
»Door onderzoek tot kennis" te Dokkum - 3,— 

Door Ds lioolsma, uit 't Zcud.-busje der 
Chr. Jongel.-vereen. „Excelsior," te Blija - 1,55 

Door idem, de coll. bij 't eindigen der win-
tercatechisatie aldaar op 1 Maart 1.1. - 2,85 

Door Ds. R. W. de Jong, uit 't Zend.-
busje der Chr. Ger. Jongel.-vereen, te 
Marrum _ 4 

Door Ds. Fokkens, uit 't busje der Chr. 
Jongel.-vereen. te Stadskanaal . 6, 

Door Ds. Noordewier, v/d Chr. Jongel.-
vereen. „Timotheus" te Meppel - 4,20 

Door K. Bruin, v/d Chr. Jongel. ver „Ps. 
100 : 2a" te Nijver^al . 17,80 

!>oor idem, v/d Chr. Ger. Gem. te N ij verdal - 82^20 
Door A. J. Dwarshuis, v/d Centsver. uitg. 

v/d Meisjesver. te Warffum - 40, 
Door Ds. Kool, gev. iu 't kerkz. te Meeden - 2^50 
Door E. de Jong, v/d Chr. Jongel.-vereeu. 

te Makkum . g 
Door G. Kruijswijk, v.d. kind. der Zon-

dagssch. te Noordwijk a.Zee . 5 )  

Door Juffr Bondu, v.d. Jonged.-ver. .Be-
saliël" te Amsterdam . 5  

De Kerslcoll. v. d. Gem. te 's Gravendeel - 10,54 
B. DE MOEN, 

Doesborgh, 8 Maart '92. penningmeester. 

Zending onder Israël. 
Vau N. N. te Axel f5 
Van N. N. te Zwolle .2 
Door Mej W. E. klerek. den Helder: 
van de Meisjesv. „Lydia" . 3 
Door Ds. de Jong, Marrum: uit het Zen-

dingsbusje der Chr. Geref. Jongelings-
vereeniging g . 

Van N. N. te Genderen . \ 
Van L. N. te Vroomshoop - 2 50 
Door G. Kruijswijk : van de kinderen der 

Zondagschool te Noordwijk a/Zee - 2,50 
Een rijk gezegende week ligt weer achter ons ; 

niet enkel in het ontvangen van bovenstaande liefde
blijk- n ; maar ook nog in ander opzicht. De Heere 
geve, dat wij er weldra meer van kunnen vermelden. 

Met hartelijken dank voor al de liefde, 

E. KROPVELD, 
Secr.-Pngmr. 

Ontvangen voor de Kvnngelisatie in de 
Prov. Groningen. 

Uit de bus der Jongel.-vereeniging te St 
Kanaal ^ g gj 

Dankoffer van de Wed. L. te St. Kanaal - 2',50 

H. VAN HOOHEN, 
Penningm. 

Wildervank, 7 Maart 1892. 

zijn i'i^en huis te zijn ? 
»Ja," voeren de meer gemoedelijkeu 

eu ernstigen ouder de tegenstanders 
vau het wondergeloof ons tegemoet, 
wij ontkennen ook niet, dat het iu 
Gods macht zou staan wonderen te ver
richten, wij ontkennen alleen, dat het 
mnt zijne wijsheid zou overeenko neu* 
Want God heeft toch alle dingen 
goed en volkomen geschapen; alzoo 
kuutien ze naderhaud geene bijzon
dere hulp en aanvulling behoeven, maar 
alles, wat zij in het verloop der wereld
geschiedenis te verrichten hebben, moet 
van het eerste begin aan voorzien eu 
daartoe den aanleg gegeven zijn ; zoo 
niet, dan zoude God immers zijne wer
ken in den aanvang gebrekkig en der ver
betering behoevend geregeld hebben." 
Doch deze tegewerping züu zejfs tjan 

niet treffen, wanueer het werkelijk de 
oorspronkelijke, paradijsachtige orde der 
natuur ware, wier gewoon verloop hel, 
wonder verbreken kwam. Is het, dau 
inderdaad onvereeü'gbaar, dat zich iets 
uit zijn inwendige» aanleg ontwikkelt, 
eu dat het evenwel aau hulp en in
werking onderworpen is en behoefte 
heeft? De bloem ontplooit zich uit deu 
eigenaardigsten aanleg en komt toch 
niet zonder liet. licht des hemels eu de 
kracht der aarde tot stand : moet het 
dan niet op gelijke wijze kunnen ge
steld zijn met het geheele heelal, moet 
ook niet het geheele wereldbeloop uit 
oorspronkelijken aanleg zich ontplooien 
kunnen en toch aan de inwerkende 
vrije macht en liefde van God overal 
onderworpen zjjn en ieder oogenblik 
beboette hebben? Ja, ku.it gij in eeue 
wereld, waar de wet der natuur en de 
wil des menschen zich bestendig ver
binden en doorkruisen, u eene wereld-
regeering Gods denken zonder eene 
goddelijke vrijheid, die Hij zich voor
behouden heeft, om in te werken op 
het onberekenbare weefsel van »natuur
wet" en wilsvrijheid, en zonder schade 
voor beide zijnen raad en wil in te 
weven in de wereldgeschiedenis? En 
zoo zal ook wel, wat wij in den streng-
sten zin wonder noemen, op eene of 
andere wijze wortelen i» de oorspron
kelijke orda der natuur, — elk Bijbel-
wonder toch sluit zich op de eene of 
andere wijze aan iets natuurlijks, dat 
voorhanden is, aan ; van deu andereu 
kant echter zal ook het regelmatig be
loop der natuur doortrokken zijn van 
Gods vrije inwerkingen, derhalve van 
wouderen. Een wonder immers iu het 
regelmatige beloop der natuur, is steeds 
op nieuw ieder ter wereld komend 
meusch, waut niet uit noodwendige na
tuurwetten, alleen uit Gods vrije Schep
persmacht verklaart zich de eigenaar
dige begaafdheid en persoonlijkheid, 
wier kiem hij met zich ter wereld brengt: 
maar wèl ontdekken en erkennen wij 
dit woqder slechts iu zijne sterkstspre-
keude gevallen, bijvoorbeeld wanueer 
onverklaard eu onverklaarbaar, op een
maal op de rechte plaats der wereld

geschiedenis een Maarten Luther ver
schijnt 

Wordt vervolgd. 
N OT'i 'EN. 

Schriftbeschouwing. 
Gij zult als God zijn. 

Gen. 3 : 5. Gij zult als God wezen, 
kennende het goed en het kwaad. 

Gij ault als God zijn — zie hier het 
woord, dat den dood inleidde op aarde. 
Het klonk zoo verleidelyk schoon ! 
Sloot het zich niet aan bij 's menschen 
ingeschapen drang om evenals God goed 
en kwaad te kennen, en niet als een 
blinde, maar als een ziende te wandelen 
op het pad des rechts ? Neen, 't was 
geen woord, waarin de hartstocht van 
een tegen het heilige razenden duivel 
ademde; een engel des lichts scheen 
het te spreken. Wat een lust aan den 
mensch teekent liet niet ! 1t* Is uwer 
onwaardig, o koningskind, om enkel 
uit deu geloove gehoorzaam te zijn; 
dat houdt u kind, dat houdt u klein ; 
zeg Gode de blinde gehoorzaamheid op. 
Dau zult gij zelf weten wat goed en 
kwaad is, en gelijk Hij, door eigen licht 
beschenen, niet langer afhankelijk zijn 
van wat Hij omtrent goed eu kwaad 
u wil laten weteu. Gij doet dau het 
goede niet langer, omdat Hij het ge
biedt, maar omdat gij-zelf het wilt. 
en gij laat het kwade niet langer, om
dat dij het niet wil, maar omdat gij-
zelf het u verbiedt. God eu kwaad 
toch is iets op zich zelf, dat met God 
mets gemeen heeft, eu liet ideaal is, 
om even als God, het uit zich zelveu te 
onderkennen. Neem, eet, dan kunt gij, 
even wijs als God, uw eigen stuurman 
en  l ee rmees te r  z i in .  ze l f  r ech te r  o v e r  
doen eu laten; dal is het vrije, het 
meuschwaardige staudpuut, zoo luidde 
het evangelie der slang ! Wie herkent 
in deze taal niet deu geest van den 
tjjd — of neen, laten wij onszelven niet 
voorbijzien, en liever eerst vragen, wie 
er zijn eigen aard niet in uitgesproken 
ziet, dat erfstuk van ons aller Vader ? 
De mensch toch heeft geluisterd en ge
loofd ; en toen de leugen der slang: gij 
zult den dood niet sterven — de vrees 
voor den dood bande, ging de lust zijns 
weegs, eu maakte den meusch vrij van 
gezag. Hg zelf straks door de onder
vinding van de heillooze gevolgen zijner 
dwaasheid ontnuchterd, mocht zijue 
daad onder traneu herroepen, eu zijn 
kroost waarschuwen tegen het evangelie 
der slang, hij kou niet verhiuderen, dat 
het beginsel, waaruit hij iu de ure der 
verzoeking handelde, ons allen als van-
zelfsheid aangeboren werd. De slang 
behoefde geen ZLÏnar tallooze kindereu 
te verzoeken om zijn voorbeeld te vol
gen ; zy allen toch brengen eene nei
ging mede ter wereld, oiu zich vrij te 
maken van het goddelijk gezag en den 
wil des vleesches tot wet te verheffen. 
Adam zelf moest vau ziju kiud onder
vinden, wat God van hem ondervinden 

moest; ec. hij niet alleen, het gezegde 
geldt van eiken vader. O mensch! 
zooals uw kind tegenover u is, zoo zijt 
gij tegenover God: weigerachtig om 
iets te doen of te laten, enkel omdat 
het hem geboden of verboden is; of is 
het niet zoo ? Uw kind wil het goede 
slechts doen en het kwade slechts lateD 
omdat het hem goeddunkt; vóór het 
gehoorzaamt, eischt het rekenschap vnu 
het gebod, — wijl het niet onder ge
zag wil staan, en alle gebod van bij
oogmerk verdenkt. Uw kind is uw 
beeld, als met opzet voor uw aange
zicht gesteld, om u van u zeiven te 
doen walgen. Alle mensch is een ge
vallen Adam, vrijgemaakt, ja, maar door 
d n Engel iu stede van door den Zoon, 
levende alsof hij zich zelf ten rechter' 
eu ten koning was gegeven. Dat hij 
naar den trant van zijnen stamvader 
leeft, is te erger, omdat hij eiken dag 
iu jammer en ellende, of zelf ds vrucht 
inoogst, of door anderen plukken ziet, 
vau het streven om zich zelf. ten kostn 
vau Gods gezag, ten wetgever te zijn., 
ilij ziet alles om zich heen sterven, en 
is zelf met sterven bezig ; nog breekt; 
hij met Adams valsch uitgangspunt niet. 
Het is zoo, er zijn menschen, die zich 
schijnbaar weer aan God onderwerpen» 
Maar als gij hunne onderwerping vant 
nabij beziet, blijkt zij die van den be-
venden slaaf te zijn, die zijnen meester 
verre van zich wenscht. ïn de meeste 
gevallen zelfs is zij zelfs niet zoo zeer 
onderwerping aan God, als wel aan wat 
menschen, die zich voor zjjne profeten 
uitgaven, naar eigen goeddunken, in zij
nen naam, anderen opleggen! In elk 
geval is het slechts de vrees, die de 
menigte vroom maakt; neem de vrees. 
weg, en i is zeiis met liet blaafsche 
buigen voor God gedaan. Dat wist (j(e 
slang reeds iu het paradijs ; daarom ont
hief zij vau de vrees, die de daad weer
houden zou, door te zeggen: gij zult. 
den dood niet sterven. Om df^n dood 
toch was het haar steeds te do,en. Zelfs 
de slaafsche onderwerping r.an God is 
een doorn in haar oog ; na, ze een tijd 
lang onaangetast te hebben gelaten, 
brengt zij ten laatste hare bedoeling 
ten volle in het liöht, door openlijk 
verzet tegen het goddelijk gezag aan 
te hitsen. Dit is het doel, dat zij on
afgebroken voor oogen houdt, steeds 
bezig om er deu gang der historie heen 
te leiden. Daartoe bezigt zij de oude 
taktiek ; zjj houdt het tooverbeeld der 
vrijheid voor de oogen, en bant de 
vrees uit het hart, die de hand weer
houden zou naar het ideaal te grijpen, 
t Is bepaaldelijk iu onze eeuw, dat haar 

vrijheid gelaten wordt om het werk van 
het paradijs te voltooien ; ook zij moet 
hare geschiedenis uitleven op aarde. 
Hoort haar spreken : wat die kerk en 
die Bijbel u zeggen van den eeuwigen 
dood, fabel is het, uitgevonden om u 
iu bedwang te houden en uwe vrjjwor-
ding te beletten. Er is geene hel, er 
is geen voortbestaan, er is — geen Godi 



Gretig vangen de menschen deze woor
den op ; voor wie het laatste nog te 
stout is, orn het aan te nemen, is toch 
het eerste te zoet om het te verwerpen ; 
geen hel, wie wil het niet ? Nu grijpen 
ZU naar het ideaal der van banden vrije, 
zich zelf de wet stellende menschheid ; 
het bezielt hen tot dvvepens toe, zoo
dat het schijnt, als ware er een Pink
stervuur ontbrand, dat het oude ver
teren zal. Neen, 't is niet de bedoe
ling om gemeen en dierlijk te worden, 
den barbaren, den wilden gelijk, vrij 
slechts wil men zijn, vrij van alle ge
zag, dat aieu zelveu niet aangesteld, 
vr\j van alle wet, die men zelveu 
zich niet heeft gegeven. Niet langer 
zal men aan profeet of apostel vragen 
Wa*> goed en kwaad is; de menschheid 
zal God vervangen, zelf het bepalen, 
bet goede doen, wijl zij het wil, en het 
kwade laten omdat zij het wil, niets 
zal zij meer doen omdat zij moet. Dan 
zal de mensch zich een wereld scheppen 
zijner vrijheid waardig; trouwens bij 
den vrije hoort het paradijs. Want in 
alle menschen zal de mensch als bet 
hoogste worden geëerd; niet om den 
God, maar om den mensch aan ons zal 
men elkander beminnen, en niemand 
meer voor zich zelf leven, maar elk 
voor allen In dit paradijs is niet één 
verboden boom meer, of 's menschen 
eigene hand mocht hem geplant heb
ben ;h,er geen jukken, gfene onder 
sc eidmgen, geene jammeren; de man 
eet er zijn brood niet meer in zijn 
zweet, de vrouw zucht er niet meer on
der het juk des mans — en baart er 
Misschien zonder smart hare kinderen ! 
laar — een paradijs zonder een ver
oden boom is ook een paradijs zonder 

den boom des levens. Dat de verleide 
We d het hoore ; op den val van tien 
mensch des voortijds volgde een dood, 
maar een dood, waaruit herleving nog 
mogelijk was; op den val van den 
mensch der laatste dagen volgt een 
dood, waaruit geen enkele ooit opstaan 
zal! 

VAN ANDEL. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM 
Waarde Vriend, 

Onlangs werd, in >de Gereformeerde 
kerk" eene schoone gedachte uitgesproken, 
die hierop neerkwam, dat Afgescheidenen 
en Doleerenden moesten samenwerken en 
medewerken tot herstel van de Nederland-
sche Hervormde kerk. 

Die gedachte heeft voor mij altijd eene 
groote bekoorlijkheid gehad, want ik heb 
een hekel aan bijkerkjes en ben, in mijn 
hart, geen separatist. Ik houd van den 
groottn hoop. De enkele malen dat ik, te 
Zwolle en elders, in de Groote kerk sprak, 
gaven mij aitijd veel te denken, en die 
»graveerselen, pilaren, wanden, bogen, 
wi0r kunstsieraad een lust is voor elks 
°°gen" (ps- 74) spraken altijd sterk tot 
miJ"e verbeelding. Toen Dr. Kuyper zijn 
intrede deed als predikant van de Ned. 
Herv. gemeente te Amsterdam toog ik, van 
Kampen, daar heen, en toen de dicht op-
eer> gepakte menigte, onder begeleiding van 
het aangrijpend orgelspel, den nazang aan
hief, (het was Gezang 96) voelde ik iets, 
^at ik moeilijk in woorden kan wedergeven. 

Deze korte biecht leg ik voor u al, in 
het vertrouwen^ dat gij er geen misbruik 
Van zult maken en het biechtgeheim niet 
zult schenden. 

Vergis ik mij niet geheel en al, dan zijn 
2oowel de Afgescheidenen als de Doleeren
den, van den beginne, van geen ander 
denkbeeld uitgegaan. Zij wenschten geene 
andere keik dan de Gereformeerde. Deze 
Weder op te bouwen, als de vervallene 
hutte Davids, lag in hun plan, voor zoo
ver er althans, wat de afscheiding be
treft, van een plan sprake kan zijn. 

Wijlen Ds. de Cock verdedigde de leer 
der Gereformeerde kerk tegen hare bestrij
ders in de kerk met name tegen D.D. Brou
wer en ReddiDgius, die de Godheid des Za
ligmakers en de verzoening in zijn bloed 
openlijk, in geschriften, bestreden. Hij 
noemde hen wolven in de schaapskooi van 
Christus, en omdat hij dit niet wilde her
roepen, werd hij afgezet. 

Eene enkele maal heeft hij een kind ge
doopt uit eene andere gemeente, zonder 
toestemming van den kerkeraad der ge
meente, waartoe de ouders des kinds be
hoorden. Hij wist niet, dat dit overtreding 
der reglementen was, maar laadde daar
door toch den schijn op zich, dat hij schul
dig was aan de verstoring van orde en 
rust. 

Op het stuk van art. 36 Gel. Bel. was 
hij geheel met den redacteur der Gerefor
meerde kerk homogeen, en meer dan een
maal heeft hij zich tot Z. M. Koning Wil
lem I gewend om, als Christelijke Overheid, 
als Oranjevorst, de ware religie tegen de 
afwijkers en bestrijders te handhaven, te 
handhaven de Ned. Herv. kerk met hare 
belijdenis. 

Inkwartiering van baldadige krijgslieden, 
in de pastorie te UJrum, was het antwoord, 
dat hij uit den Haag kreeg. 

Toen ruim een halve eeuw later de Do

leantie-gedachte in het »Tractaat van de 
Reformatie der kerken" gepopulariseerd 
werd, en de denkbeelden voor practische 
toepassing genoegzaam ontwikkeld schenen, 
begon men de poging om de belijdenis te 
handhaven door aan de jonge leden der 
gemeenten, die met de belijdenis der Gerei, 
kerk strijdige gevoelens openbaarden, den 
toegang tot het H. Avondm al te beletten. 
De z. g. Attesten-kwestie. En wel voor
ziende, dat dit tot eene ernstige botsing zou 
kunnen leiden, had men (ik spreek van Am
sterdam) het reglement op de goederen en 
fondsen der gemeente zoo gewijzigd, dat 
het bestuur over die goederen enz., ver. 
plicht was zicb. te houden aan dat deel des 
kerkeraads, dat getrouw bleef aan de be
lijdenis der Gereformeerde kerk. 

Mooier kon het toch waarlijk niet. De 
drijvers eener ongoddelijke leer niet tot het 
Avoudmaal toelaten en de stoffelijke goe
deren der aloude Gereformeerde kerk be
waren voor de kerk, die hare belijdenis 
handhaafde ! 

En zie, op een kouden Maandag-namiddag 
krijgen ruim tachtig leden van den kerke
raad en daaronder vijf predikanten een 
grooten brief thuis ; waarin hun wordt me
degedeeld : dat zij, wegens een vergrijp van 
ergerlijken aard, zonder zelfs vooraf ge
hoord te zijn, voorloopig in hunne bedie
ning zijn geschorst! 

De Amslerdamsche gemeente wordt ge
acht geen kerkeraad meer te hebben, het 
Classicaal Bestunr treedt op om te doen 
hetgeen des Kerkeraads is, en staat er op 
om zelfs in het kiescollege net zooveel stem
men te hebben als er kerkeraadsleden ge
schorst zijn, en door dezen maatregel de 
heele gemeente lam te slaan. 

Nu voelt ge, hoe moeilijk het geval is. 
De redacteur van de *Gerefornteerde 

kerk" zegt: Gij Afgescheidenen en gij Do
leerenden moet met ons medewerken tot 
herstel van de Ned. Herv. kerk. 

En de Ned. Herv. kerk zegt, door hare 
besturen : gij Afgescheidenen en gij Do
leerenden hebt u vergrepen, gij hebt mis
daad bedreven, en u schuldig gemaakt aan 
de verstoring van orde en rust. Op straat 
met u ; er uit ! Voortaan hebt ge met de 
Ned. Herv. Kerk niets meer te maken. 

Vindt ge het niet een lastig geval ? 
Nu kan de redacteur van de »Gerefor

meerde kerk" zeggen: en ik dan ? Ben ik 
dan niet Gereformeerd, ja ben ik niet Ge-
reformeerder dan gij Afgescheidenen en gij 
Doleerenden, houd ik niet, met hand en 
tand vast aan art. 36 ; heb ik wel een en-
kei gravamen tegen eeriig art. der belijde
nis ? En ziet, mij doen ze toch niets ; mij 
werpen ze de kerk der vaderen toch niet 
uit; de kerk wier beginselen ik verdedig, 
voor wier rechten ik rusteloos strijd ? 

Inderdaad, ook dit is een lastig geval. 
Want het is zoo, ze doen Dr. Hoedema-

ker toch maar niets. Wel een bewijs dat 
men in de Ned. Herv. kerk niet kwalijk 
gehandeld wordt om hetgeen men leert, 
zelfs niet als men al de formulieren van 
eenheid van a—z aankleeft en dat open
lijk uitspreekt. Men wordt daar alleen ge
straft om hetgeen men doet, en dat in strijd 
is met de leervrijheid of deze in gevaar zou 
kunnen brengen. 

Het zal dus buitengewoon moeilijk blij
ken, die opwekking van *de Gereformeerde 
kerk" op te volgen. Te meer omdat de 
liefde niet van één kunt kan komen. Indien 
al eens al de Algescheidenen en Doleeren
den aan de deur der Ned. Herv. kerk aan
klopten, zeggende : doe ons open, wij willen 
de Ned. Herv. kerk herstellen, herstellen de 
toepassing en handhaving harer belijdenis, 
h erstellen de Gereformeerde kerkregeering ; 
we willen haar verlossen van de leerviij-
heid én van de opgedrongen, onbijbelsche 
en ongereformeerde keikbestnren, wat zou 
de Ned. Herv. kerk dan wel zeggen ? Ik 
denk, dat zij er hartelijk voor bedanken zou. 
Ze zou de deuren stevig gesloten houden 
en dadelijk de politie waai schuwen. Weg, 
gij verstoorders van orde en rust, gij 
scheurmakers en letterknechten, weg gij 
paneelza.gers en Protestantsche Jezuieten, 
dat zou ze ons, door het sleutelgat, toe
roepen. 

Neen, de liefde kan niet van één kant 
komen. De Ned. Herv. kerk zal niet die 
geheele oproerige massa binnen laten om 
door deze zich te laten herstellen, want zij 
gelooft niet, herstelling noodig te hebben. 
Zij gelooft geheel op den goeden weg te 
zijn, en wil in geen geval herstelling naar 
het oude model; zij wil moderniseering. 
Het eenige wat denkbaar is, is dit: dat de 
Ned. Herv. kerk een Afgescheidene of een 
Doleerende binnenlaat, één voor één, op 
voorwaarde dat deze zijne dwaling erkent, 
en de belofte aflegt om onvoorwaardelijk 
de reglementen der Ned. Herv. kerk te 
zullen opvolgen en zich daaraan te zullen 
onderwerpen. Wat hij gelooven en predi
ken wil, dat moet hij zelf weten ; maai
de reglementen opvolgen, dat is de voor
waarde zonder welke hij niet kan zijn lid 
of voorganger in de Ned, Herv. kerk. 

Het is de oude geschiedenis. De ge

schiedenis uit den Ariaanschen tijd en uit 
het einde der middeleeuwen, en ook de 
geschiedenis van onze eeuw. Het is de 
strijd om de waarheid, de strijd der kerk 
van Christus in deze bedeeling. De strijd 
tusschen de valsche eenheid, die uit de we
reld is, en de eenigheid des waren geloofs, 
die uit Christus is. De beslissing in dezen 
strijd, de eindbeslissing althans, is nu niet 
te wachten. Wij zullen geduld moeten 
hebben tot den jongsten dag. 

En nu kunnen wij elkander voorloopig 
wel oordeelen, maar van die vonnissen is 
nog revisie mogelijk. De Heere is nabij ! 

Onder alles wordt dit wel duidelijk, dat 
do weg des Heeren met zijne kerk niet is 
die der repristinatie, der herstelling van 
hetgeen vroeger bestond, maar een voor
uitgaan naar het einde. Als de Paus zijn 
wereldlijk gezag ooit weder terugkrijgt, zal 
het wel zijn onder geheel andere omstan
digheden dan vroeger ; en dat is, met het 
oog op de ongestadigheid en onbetrouw
baarheid der politiek nog eerder denkbaar 
dan herstelling van de Gereformeerde Staats
kerk met wereldlijke macht. Het licht, dat 
God eenmaal in zijne kerk heeft doen schij
nen, zal, dit vertrouwen wij, nooit weder 
geheel verdwijnen. 

De stroom van het moderne leven voert 
het scheepske der Ned. Herv. kerk mede, 
en het bootsvolk van de Gereformeerde 
richting, mag meêvaren mits ze de han
den van het roer afhouden en geen poging 
doen om in een ander waarwater te komen. 
Men gunt die eerbiedwaardige mannen in 
den trein zelfs eene plaats eerste klasse, 
maar — als ze aan de noodrem gaan trek
ken, worden ze bekeurd. En zoo ze op de 
locomotief willen springen, en den trein 
willen besturen, worden ze aan de politie 
overgeleverd en wordt proces-verbaal tegen 
hen opgemaakt. Onthouden ze zich echter 
van zulke buitensporigheden, dan mogen 
ze op de zachte kussens over alles praten, 
over stoom, materieel en personeel, over 
directeuren en chefs en allerlei stelsels van 
het spoorwegwezen, mits — het bij rede
neeren b'ijit. 

En dat is niet onredelijk. Wie in den 
trein plaats neemt, weet, dat dit de wet is 
en moet zijn. Er moet orde en tucht we
zen. Het is alleen maar de vraag, of een 
redelijk mensch plaats mag nemen in een 
trein, van welken hij zelf zegt, te weten, dat 
hij op verkeerde rails loopt, een trein die 
bestuurd wordt door een machinist, dien hij 
als onbevoegd voor dat werk beschouwt en 
van wien hij weet, dat hij hem nooit aan 
het station zal biengeB, waar hij wezen 
wil ? 

Nu kan men zeggen : bij den Heere is 
geen ding te wonderlijk en geen ding is 
bij Hem onmogelijk ; maar men kan ook 
vragen : is bet geoorloofd God te verzoe
ken ? Mag ik, als ik naar Haarlem moet, 
willens en wetens in den trein stappen voor 
Amersfoort, zeggende : God is machtig mij 
met dezen trein te Haarlem te brengen ï 

Ik geloof, dat velen nog niet inzien.dat 
de Ned. Herv. kerk met bet uitwerpen van 
Afgescheidenen en Doleerenden het begin
sel heeft uitgeworpen en weggeworpen, het 
beginsel waaruit de Gereformeerde kerk 
leeft en wat haar, in institutairen zin, draagt. 
Maar men heeft behendig eene bijzaak voor 
de hoofdzaak geschoven en gezegd: deze 
lieden verstoren de orde en rust en zijn 
dus strafbaar. En dan zegt natuurlijk bet 
groote publiek : ja, ze zijn strafbaar, die 
fijnen, die, die enz. 

En dat is nu eigenlijk de zaak. De 
strijd om leerstukken en handhaving van 
leerstukken is een anachronisme, iets dat 
in dezen tijd niet meer thuis behoort. Voor 
de leer heeft de Ned. Herv. kerk geene be-
teekenis meer. Hare kracht ligt nu meer 
op philantropisch gebied, in de werken der 
barmhartigheid, en in het bevredigen van 
godsdienstige behoeften, die bij velen nog 
om bevrediging roepen. En dat op ruime 
schaal: voor Gereformeerden zoowel als 
voor modernen. 

Deze werkelijkheid te aanvaarden valt 
velen nog rnoeielijk, en al wat in hen is, 
komt er tegen op. Maar de Heere bracht 
Petrus, waar hij niet wezen wilde en zoo 
gaat bet . ons in de kerkelijke toestanden 
van dezen tijd ook. Wie is er eigenlijk 
dankbaar en voldaan ? 

Dankbaar, we wenscben het te zijn en 
meer te zijn, om velerlei oorzaken ; maar 
voldaan ? 

Wat is er nog veel te reformeeren, al
lereerst in eigen hart en huis ! En in het 
kerkelijke leven is niet alleen de verwar
ring groet, maar er is onzekerheid, forna-
lisme, partijdig oordeelen, er zijn velerlei mis
standen, en de hoop op vele dingen, die we 
wenschelijk en noodig achten, om werkelijk 
aan bestaande behoeften, ook wat het ge
meenteleven en de openbare godsdienstoe
fening betreft, te voldoen, is thans zeer 
klein geworden. Nochtans hebben we goe
den moed. Wat waar is, is eeuwig. Al 
het andere vergaat, vroeg of laat toch. 
Laten wij kracht en troost zoeken in de 
voorbede van onzen algemeenen Bisschop 

en eenigen Hoogepriester, die gebeden 
heeft: Heilige Vader, heilig hen in uwe 
waarheid ; Uw woord is de waarheid. 

Van harte als altijd, 
t.t. 

GISPEN. 

Buitenlandsche Kerken. 
Aangaande het Appel in de meergemelde 

zaak van Prof. C. A. Briggs, schrijft Dr. 
Steffens in de Hope van 10 Febr. het vol
gende. — 

De New York Observer deelt in zijn 
Nummer van 21 Jan. dit appèl mede, 
voorafgegaan door een wel gesteld aitikel 
uit de pen van Dr. Shedd. De Commissie, 
die van het oordeel van het New York 
Presbyterie appelleert, heeft zes gronden, 
waarop zij haar appèl baseert. Die gronden 
zijn : 1. Ongeregeldheid in de behandeling 
der zaak door genoemd presbyterie. 2. 
Het ontvangen van onpassende getuige
nissen. 3. Weigering om gewichtige ge
tuigenissen te ontvangen. 4. Haast in het 
verlangen naar eene uitspraak, eer al de 
getuigenissen ontvangen waren. 5. Open
baring van vooroordeel in de behandeling 
der zaak. 6. Fout of onrechtvaardigheid 
in de uitspraak. Voor al die gronden heeft 
de Commissie, de derde uitgezonderd, ver
schillende specificaties. 

Dr. Snedd in zijn artikel, dat aan de 
mededeeling van dit appèl voorafgaat, sluit 
met de volgende ernstige woorden : 

»Het presbyterie van New York heeft 
door de beschuldiging van ketterij, inge
bracht door de Commissie, af te wijzen, 
verklaard, dat de inaugureele rede geen 
ketterij bivat en dus geenszins in wezen
lijke tegenspraak is tegen de Westminster-
sche Belijdenis en Catechismussen. Dit is 
de uitspraak van een plaatselijk presbyte
rie. Indien het blijken zal de uitspraak te 
zijn van de geheele denominatie [kerk], dan 
zal dit stelsel van »Bijbelsche Godgeleerd
heid" een wezenlijk gedeelte van baar 
leerstelsel worden, met gezag bekleed om 
geleerd te worden van de kansels en de 
katheders der hoogleeraren. In dit geval 
zal de Noordelijke Presb. Kerk niet lan
ger zijn eene »Gereformeerde of Calvinis
tische" denominatie. Dus brengt dit ap
pèl van de handeling van het presbyterie 
van New York voor de Algemeene Verga
dering eene vraag, ernstiger en gewichti
ger in hare gevolgen dun eenige, die ooit 
haar voorgesteld werd; de vraag name
lijk, of een soort van godgeleerdheid, ge
heel vijandig tegen de traditioneele god
geleerdheid der denominatie, op plechtige 
wijze veroordeeld zal worden door haar 
hoogste gerechtshof, of dat zij door haar 
rechtstreeks door uitspraak, of zijdelings 
door geen actie te nemen en haar te dul
den, toegelaten zal worden." 

Wij zijn dankbaar voor Dr. Shedd's man
lijk woord. De zaak is ernstig, en de ge
volgen zijn niet te voorzien. Bidden wij 
den Heere, dat de Algemeene Vergadering 
der Presb. kerken door den Heere bestuurd 
worden in het nemen van besluiten, die 
beide de waarheid en den vrede bevorde
ren. Kunnen echter beide niet te gelij
kertijd bevorderd worden, laten wij dan 
hopen, dat de waarheid zegeviere.— 

In de Opwekker schrijft de heer L. Tie-
mersma van het eiland Soetuba dit arti
keltje. 

»Met de Savoeneesche Christenen op Soem-
ba schijnt het nog treuriger gesteld te zijn 
dan met die in hun geboorteland. 

In het jaarverslag van Br. Van Alphen 
lezen wij: Het Evangelie heeft er nog 
geene diepe wortelen in de harten en het 
leven geschoten ; de kennis der Christelijke 
waarheden is uiterst gering, bij velen ont
breekt het aan liefde en ijver om onder
wijs te ontvangen en de godsdienstoefe
ningen geregeld bij te wonen. Die nog 
geene belijdenis gedaan hebben, begeeren 
dit wel te doen, om aan het Avondmaal 
te worden toegelaten, maar zijn niet ge
negen vooraf eenig onderwijs te ontvan
gen, wat hij terecht tot voorwaarde stelt, 
fn hun leven zijn nog vele ergerlijke mis
bruiken en zonden van het Heidendom 
overgebleven: drankmisbruik en dobbel
spel, diefstal en trouweloosheid, ontucht 
en overspel. Aan de school ontbreekt 
veel en de vruchten van het onderwijs 
zijn gering. En de Soembaneezen kan hij 
van Kabineroe uit moeilijk bereiken. 

In dat opzicht verkeert Br. Pos te Me-
lolo onder gunstiger omstandigheden. Niet 
alleen kan hij daar veel makkelijker met 
de Soembaneezen in aanraking komen; 
maar ook de Savoeneesche gemeente schijnt 
zich daar in een gunstiger toestand te be
vinden. Volgens zijn verslag behooren 244 
Christenen tot zijn werkkring, en heeft hij 
er in het verslagjaar 13 kinderen en 11 
volwassenen kunnen doopen, terwijl 24 
Christenen kerkelijk trouwden. Door pre
diking en onderwijs, door huisbezoek en 
gesprek, door catechisatie en zondagschool 
wordt ijverig gewerkt aan de vestiging en 
bevestiging van het Christendom onder 
Savoenees en Soembanees." 

C. M. 

Op verzoek van Miss Waldegrave heeft 
het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenoot
schap duizend Fransche Nieuwe Testa
menten en Evangeliën gegeven voor de 
mariniers der vloot van den admiraal Ger-
vais te Portsmouth. Miss Waldemar heeft 
ze zelf uitgedeeld. De Bijbels werden met 
blijdschap ontvangen, en het geschenk werd 
door hen zeer gewaardeerd. Een hunner 
zeide : »Men heeft ons te eten en te drin
ken gegeven, maar wij geven de voorkeur 
aan deze boeken, als het kostbaarste ge
schenk van ons verblijf in Engeland." Er 
waren er, die exemplaren vroegen voor 
hunne vrouwen of zusters. Op alle sche
pen kreeg zij vrijen toegang, en zij beeft ook 
op hun verzoek op de voorplecht van een 
der schepen gesproken. 

VERMGING VOOR GEI». 
SCIIOOLOMRWIJS, red, .3, T, BOS. 

Aan de Correspondenten! 
Mag ik de Correspondenten der Veree-

niging voor Geref. Schoolonderwijs vrien
delijk verzoeken, de contributiën der leden 
in deze maand aan den Sub-penningmees
ters over te maken. 

Wij hebben in de Paaschweek bestuurs
vergadering, dan zou ik gaarne met mijne 
Sub-penningmeesters afrekenen en metéen 
de gegevens ontvangen voor de begrooting 
voor een volgend jaar; welke begrooting 
immers in verband moet staan met het 
inkomen van dit jaar. 

Bovendien — en let hier bizonder op — 
de Schoolbesturen, aan wie subsidie toe
gezegd is, ontvangen hun geld liever in 
Mei dan in Juni of Juli. Hebben de Sub
penningmeesters voor de Paaschweek zoo 
ongeveer al de contributiën ontvangen, dan 
kan ik in begin Mei de subsidiën opzen
den, doch hebben zij nog maar een deel, 
bijv. do helft, ontvangen, dan moet ik 
wachten tot zij mij later meer zenden. 
Ieder begrijpt toch, dat al de subsidiën 
tegelijk uitbetaald worden, zoodat ik niet 
eerder Int bericht in de Bazuin kan plaat
sen, dat de Schoolbesturen hunne kwitan
ties maar zullen opzenden aan mijn adres, 
vóór ik al de daarvoor noodige gelden in 
kas heb. 

Het is dus van groot belang, dat de 
Correspondenten nog in de maand Maart 
de contributiën innen en opzenden aan 
hunne Sub-penningmeesters. 

Broeders! mag ik op uwe welwillend
heid rekenen ? Mocht die spoedige inning 
en tijdige opzending u verplichten tot een 
kleine uitgave, gij kunt die bij uwen Sub-
penningmeester in rekening brengen. 

Met den wensch, dat tegen 1 April al 
de contributiën en daarenboven nog eenige 
giften in eens ontvangen zijn, ben ik — na 
u bij voorbaat mijn dank gebracht te heb
ben voor uwe moeite — heil biddend en 
groetend, 

UEdw. broeder, 
T. Bos, 

penningmeester. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Door P. H. v. d. Wal, Leeuwarden: 

van N. N. f 0,65 
Door J. Haveman Sr. Smilde: gevon

den in het kerkzakje f 1,10 
op een avondgezelschap » 2,20 » 3,30 

Van N. N. te Axel « 5,00 
Van N. N. te Genderen » 4,00 

Pas hebben we eenige mededeelingen gedaan, hoe 
het voor dit jaar met de verspreiding is gegaan, of 
de giften beginnen alweer uit Noord en Zuid te 
vloeien. Geeft dat geen grond om te verwachten 
dat we ook in '92 onze soldaten zullen kunnen 
verblijden ? 

Moedig voorwaarts dan I 't Geldt ook hier de 
eere van deu Heere der Legerscharen. 

E. KROPVELD. 

I n g e z o n d e n .  
Van de Zending in Palestina. 

(Slot) 
Om een klein overzicht van het Zendings

werk der Roomschen te geven, tellen wij 
slechts eenige inrichtingen van hen in het 
land op. In Jeruzalem zelf hebben zij het 
paleis van den Patriarch met kerk, en ver
der aan kloosters, 1 het Franciscaner kloos
ter, 2 het klooster der Jozefzusters, 3 het 
Salvatorklooster, 4 het klooster van St. Lu-
dovicus; 5 het klooster van de Sions-zus-
ters, benevens vier pelgrimshuizen. Aan ker
ken" de helft der kerk op het (!) H. graf, 
2 De Annenkerk, 3 De Franciscanerkerk, 
4 De Sionszusterkerk. Aan scholen behalve 
de dagscholen zijn er nog, 1 een Seminarie 
van schoolbroeders, 2 een meisjesschool dei-
der Sionszusters, 3 een priester-Seminarie, 
4 een jongens- en meisjesschool van Pater 
Steen : benevens nog verschillende opvoe-
dings- inrichtingen. Ook buiten Jeruzalem 
hebben zij scholen en kloosters, meest met 
kerken verbonden ; als op den Olijfberg een 
Nonnenklooster met kerk, aan den weg naar 
Bethlehem een nonnenklooster in aanbouw ; 
in Bethlehem zelfs een Franciscaner, een 
Karmeliterinnen, en een Broederklooster, 
benevens een klooster met een ziekenhuis 
van barmhartige zusters, in Emmaus een 
Franciscanerklooster met kapel, in Jaffa een 
Franciscanerklooster, een nonnenklooster met 
een ziekenhuis en kerk ; in Gaza, Nablus, 
en op den Tabor een klooster met een kerk 
te Naïn, en Tiberias, Kana, en Nazareth 
elk met een Franciscanerklooster, terwijl 
aan dat te Nazareth nog een nonnnenkloos-
ter, en een inrichting voor meisjes is ver
bonden, op den Karmel een Karmelieten
klooster. 

Vraagt men naar de vrucht die de Latij
nen met deze hare uitgestrekte werkzaam
heid hebben verkregen, zoo is dezelve veel 
grooter dan die van ééne andere Zendings-
vereen. : In Bethlehem, dat eene bevolking 
heelt van bijna 9000 personen, die vroeger 
voor het grootste deel tot de Gneksche 
kerk behoorden, is reeds meer dan de helft 
de Roomsche kerk toegevallen. In Jeruza
lem zijn de gevolgen niet zoo groot, hoe
wel zij daar ook reeds een groote gemeente 
hebben verzameld. Anders zijn overal in 
steden en dorpen waar Christenen wenen, 
ook groote en kleine Roomsche gemeenten 
uiet priesters, die zich langzamerhand ver-
grooten. Zoo is de Roomsche kerk als ge
heel beschouwd reeds een macht, en weet 
onder Fransche bescherming staande, zich 
ook bij de regeering rechtsgeldigheid te 
verschaffen, wat voor de uitbreiding harer 
werkzaamheid van groote beteekenis is. 

Noch eer Roomsche zendelingen hunne 
werkzaamheden in Palestina hadden aange
vangen, had de Evangelische Zendingsver-
een. reeds hare boden naar het Heilige land 
gezonden. Dit geschiedde door de Engel-
scke kerkelijke Zendingsvereen. die tot he
den toe de werkzaamheden in Evangelischen 
zin uitvoert. Zij wii in hoofdzaak met de En-
gelsche staatskerk verbonden zijn, en heeft 

I1) De andere helft behoort aan de Grieksche kerk. 



tot Ondersteuning van haren arbeid een Bis
schop aangesteld. Dat was eerst de Bis
schop Alexander, en later de vermaarde 
Bisschop Gobat, onders wiens leiding de 
arbeid bloeide. Een tweede opvolger, Rev. 
Blijth werd verdacht meer tot de Grieksch-
Katholieken, dan tot de Evangelischen 
te zijn aangetrokken, welke omstandigheden 
hem van de niet Engelsche Protestanten Je-
ruzalems hebben vervreemd, en ook van de 
arbeiders der Church Missionary Society ge
scheiden, die op Evangelisch Christelijken 
grondslag staan. De scheuring daardoor ont
staan loopt slechts op schade der gemeene 
zaak uit. Men moet echter ook den Bis-
Fchop recht laten wedervaren, en erkennen 
dat hij met het oogmerk om hen te winnen, 
eeD zoo in het oog loopende stelling, tot 
de Grieksche kerk innam. Maar men kan 
zulk een weg slecht bewandelen, wanneer 
men de verhouding niet kent, en geen ge
legenheid heeft achter de coulissen te zien. 

De Church Missionary Society heeft 6 
hoofdstations, als, in Jaffa, Jeruzalem, 
Nablus, Nazareth, Gaza, en Salt in het 
Oostjordaanland. De Secretaris is Rev. L. 
Hall in Jaffa. Onder zijne leiding staan de 
kleine gemeente in Jaffa zelf en de bui
tenstations Ramla, Lydda, Abud en Haifa 
met 400 gemeenteleden. 

De hoofdzaak van het werk der zending 
op deze stations ligt op het gebied der scho
len, welke te zaaien 350 leerlingen tellen. Tot 
zijn hulp heeft de heer Hall eenige leer
aars, en een ingeborene geestelijke bij zich, 
welke voor de gemeente in Jaffa predikt. 
Hèt tweede station is Jeruzalem met de 
buitenstations Bet-Sachur in het zuiden en 
Ramallah en andere in het noorden, welke 
bijna 300 zielen tellen. 

Aan den nooordoostkant buiten de stad 
staat eene schoone kerk, die van 3 gees
telijken (twee Europeesche en een ingebo
rene) wordt bediend. Met dezelve staan in 
verbinding een dagschool, een jongensinricL-
ting (de Gobatscbe school) een onderwijzers 
seminarie, welke laatste ond6r de leiding 
van den Bazeler zendeling Rev. Joh. Peller 
staat, die daatbij nog als Predikant een 
Arabische kerk bedient. In Nablus werkt 
reeds jaren de zendeling Faltsclieer, als 
eenige Europeaan. Hij heeft benevens zijn 
eigen gemeente eenige stations, in welke 
Arabische Leeraars arbeiden, als Raüdia, 
Nusfedschbil en andere te verzorgen ; waar
bij bij van de zijde der Roomskatholieken 
veel heeft te lijden. Toch gelukt het hem met 
de hulp des Heeren zijne gemeente te zamen 
te houden en in Christus naam te dienen. 
In Nazareth arbeidt Rev. Wolters, doch zijne 
leden 300 in getal wonen aan onderschei
dene plaatsen verstrooid. Hij heeit in Na
zareth zelf een kerk, en tot zijn hulp een 
Arabischen geestelijke. Aan zijn arbeid zijn 
5 dagscholen, en een groote mei<jes-opvoe-
dings-inrichting van de English Lady Mis-
sion verbonden. In Salt is een ingeboren 
prediker met een onderwijzer en een ge
neesheer gevestigd, terwijl in Gazar Rev. 
Huber, in verbinding met een geneesheer 
en een onderwijzer, den harden grond trach 
ten te bewerken. 

Hieruit kan men nu zien, dat het werk 
der zending van de Church Missionary So 
ciety een groot gebied omvat. Het is slechts 
te betreuren dat die arbeid in het laatste 
tiental jaren zoo weinig vruchtbaar geweest 
is, ten minste wat de aanwinst van vol
wassen leden betreft. De arbeid onder de 
jeugd gaat echter onophoudelijk voort. De 
vruchten van het daar uitgestrooide zaad, 
zal men zoo God wil later kunnen oogsten. 

Er is nog een zendingsveieen. namelijk de 
Duitsch-Evangelische in het Heilige land 
werkzaam, die zich onder den zegen des 
Heeren langzamerhand heeft ontwikkeld, 
en van het begin af hare hoofdwet kzaam-
heid op het gebied der school heeft gelegd. 
Zij werkt door het Syrisch Weeshuis, in 
hetwelk circa 150 kinderen zijn opgenomen, 
en Talithd, Kumi, welke van 100 tot 120 
meisjes telt, welke van diaconessen worden 
ondorwezen, ten deele voor de Evangelische 
kerk worden gewonnen. Van bare an
dere werkzaamheden kunnen wij hier niet 
spreken. Het vorenstaande is het bewijs, 
dat op dezen kleinen hoek der aarde van ver
schillende zijden met ijver wordt gewerkt. 
Mocht er veel voor worden gebeden, dat het 
den Heere des oogstes behagen mocht ook al
daar breede deuren voor het Evangdie te 
openen. 

A. v. D. WERF. 
(vrij vertaald.) 

Zwartsluis, '92. 

ltoekaankondlging. 
Levende brieven van Christus. Naar 

het Hoogduitsch door Otto Funcke. 
Amsterdam, Höveker en Zoon. 

Dit is inderdaad een schoon boek. Het 
is eene nieuwe Navolging Christi, die ons 
gedurig doet denken aan de oude van 
Thomas a Kempis. Dogmatisch is de schrij
ver nooit, maar hier toch meer dan in de 
meeste zijner andere weiken. Het is een 
boek uit het leven voor het leven, name
lijk uit het leven van Christus voor het 
leven der Christenen. Het voert ons niet 
terug tot de middeleeuwen, maar plaatst 
ons midden in den tegenwoordigen tijd. 
Het zegt ons: ziet Christenen, zoo moet 
gij leven en uw Heiland volgen, in dezen 
tijd en onder de omstandigheden, waarin 
gij heden verkeert? De Vereenigiug ter 
bevordering van Christelijke lectuur heeft 
een goed werk gedaan met dit boek uit 
te geven. 

Herinnering aan wijlen Ds. K. 
Kleinendorst. Een en ander omtrent 
ZEws. leven, sterven en begrafenis, 
benevens een tweetal belangrijke ge
schriften van zijn hand, als i.ede de 
rede van Ds. L. van der Valk, pre
dikant te Delft, door ,ZEw uitge
sproken in het kerkgebouw der Christ. 
Geref. Gemeente te Scheveningen, aan 
den avond van den dag der begra
fenis. Kampen. J. H. Bos. 1892. 

& n liefelijk aandenken aan een geliefd, 

Ontslapen leeraar! De titel drukt volko
men uit, wat den lezer hier wordt aange
boden. De inhoud dezer bladzijden is op
wekkend en stichtelijk. We meenen te 
kunnen volstaan met de aandacht er slechts 
op te vestigen om velen tot kennismaking 
op te wekken. 

RED. 

JV.lt! 
Dc Ondergeteekende geeft 

bij dezen keunis, dat zijn 
adres voortaan niet meer is 
te WIMXEItSWIJfK maarte 

D O K K Ü M .  
Ter voorkoming van ver

traging gelieve men biervan 
s. v. p. goede nota te nemen. 

Mie Uitgever, 
H'. BI LKSS. 

advërtentïenT 
G e t r o u w d :  

G. v. D BRINK 
BN 

P. H. DE HAAN 
Wed. van C. MUSSKRT, 

die tevens hunnen 8SAIVK betuigen 
voor de vele bewijzen van lelangstelling 
bjj huo huwelijk ondervonden. 

AJLBLASSKKDAM, 
3 Maart 1892. 

G e t r o u w d :  
J. W. DE VRIES 

EN 
J. KAPTEIJN. 

Die mede namens wederzijdsche fami
liebetrekkingen hunnen dank beluigen 
voor de vele blijken van belangstelling 
bij bun huwelijk ondervonden. 

SMILDE, 8 Maart 1892. 

Heden jwerden wij verbljjd met de 
geboorte van een welgeschapen llocll-
tCi** 

H. J. LOOIJENGA. 
IJ. LOOIJENGA — 

VV ASTEN EI, D. 
JOURE, 4 Maart 1892. 

L)oor Gods goedheid bevallen van 
een welgeschapen Zoon, Vrouwe 
W. VAN VKLZEN, Echtgeuoote van 

K. VAN DEK BURG, 
Burgemeester van Ambt-Hardenbergli. 

HEEMSB, 6 Maart 1892. 

Voor de vele blijken van belang
stelling ondervonden bij de ziekte en 
het overigden van onzen onvergetelij-
ken Echtgenoot en Vader betuigen wij 
onzen hartelyken dank. 

Uit aller naam, 
WED. J. GEZELLE MEERBURG— 

DUIJSER. 
UUUSDEN, 1 Maart 1892. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming bij het overlijden van onzen ge
liefden Vader, Behuwdvader en Broeder 
ondervonden, betaigen wij onzen har-
telgken dank. 

Uit aller naam, 
A S. SLUIJTER. 

AMSTERDAM, 10 Maart 1892. 

'fó' hopen mijne geliefde Ouders ^ 
^ JÖHANNA WAREMAN ^ 

II HKLENA BALJON, 
w* hunne 40-jarige Echt- «y» 
«K vereeniging te berdenken. 
JHi Hunne dankbare dochter. A 

Eben-Haëzer ! éw 
GORINCHKM, ^ 

W 7 Maart 1892. ^ 

Heden trof onze gemeente ja 
een zware slag, door het over
lijden van onzen geliefden broe- w 
der 

MAARTEN W DER SAR, 
in den ouderdom van ruim 49 
jaren. 

Hij was een waardig Ouder
ling der gemeente, die bij 5 
jaren met lust en ijver mocht 
dienen. 

De Christelijke School ver
liest in hem een warm voor
stander, de Zondagschool eeu 
zeer bekwaam onderwijzer en 
de maatschappij, waarin hij ver
schillende betrekkingen bekleed
de, eeu sierlijk lid. 

Het leven was hem Christus 
en het sterven gewin. 
Namens den Kerkeraad der Chr. 

Ger. Gemeente te 's Graven-
zande, 

P. J. BAAIJ, Praeses. 
L. FRANSEN, Scr. 

's GKAVENZANDE, 2 Maart 1892. 

stelling ondervonden bij de ziekte en 
het overigden van onzen onvergetelij-
ken Echtgenoot en Vader betuigen wij 
onzen hartelyken dank. 

Uit aller naam, 
WED. J. GEZELLE MEERBURG— 

DUIJSER. 
UEUSDEN, 1 Maart 1892. 

Heden overleed tot onze diepe 
droefheid onze Echtgenoot en 
Vader 

AnniAAN i 
Ij AAR M'.Ux., 

in den ouderdom van 69 jaren. 
Wed. A. VOGELAAR-

SCHOUT. 
P. W. VOGELAAR. 
L. J VOGELAAR. 

DINTELOORD, 
1 Maart 1892. 

Heden overleed zacht en kalm, 
in de hope des eeuwigen levens, 
onze geliefde Vwder 

W. E. Feenstra, 
na langzaam verval van krach
ten, in den geiegenden ouderdom 
van 83 jaren en 3 maanden. 

Namens Broeders en Zuster, 
E. FEENSTRA. 

GOUREDIJK, 7 Maart 1892. 
Algemeene kennisgeving. 

GEVRAAGMi 
Met 3 Mei a. s. eeu nette 

d i e n s t b o d e  
voor de keuken en om Huiswerk te 
verrichten. 

Lidmaat van de Christ. Geref. of 
Ned. Geref. Kerk. 

Zonder goede getuigen onnoodig zicb 
aan te melden. 

Adres franco blieven H. GKOE
NEN OIJK 2e Biliierdijkstraat 50 te 
AMSTERDAM. 

Een meisje, 
24 jaar oud, Chr. Ger., wegens sterf
geval van haar ouders zonder betrek
king, zoekt een dienst, liefst in 
een klein gezin. 

Brieven worden onder letter Ui. 
ingewacht bij den Boekh. J. LAVER-
MAN te DRACHTBN. 

EEN BAKKERSKNECHT, 
zeven jaar bij bet vak werkzaam, van 
goede getuigen voorzien, zag zich met 
Mei giiarne geplaatst in een flinke 
ISrood-, Koek- en llanketbak-
kerij. 

Brieven franco ouder lett. F .*23. 
aan den Boekh. J. R. VAN EERDE 
te W INSCHOTEN. 

Wie helpt een oppassend Chr. 
huisvader, wien de beste informa-
tiën ten dienste staan, aan 

1000 GLD., 
om in vijf j.iarlijksehe termij
nen af te doen-

Zes jaren was hij bjj één heer als 
Mr. knecht werkzaam, en nu onder 
zeer gunstige omstandigheden in staat 
zaken voor zich zelveu te beginnen. 

Brieven te richten aan den Uitgever 
dt-zer te Dokkum-

BEroeders en %nsters Zn onzen 
Heere! 

Ond eigeteekende komt langs dezen 
weg uwe hulp inroepen voor eeu arruen 
schoenmaker, behoorende tot de Chr. 
Ger. kerk, die door een samenloop van 
omstandigheden g-sene middelen meer 
bezit, om zi]n beroep voort te zetten. 

Met een I 30 a f 40 is hjj ge
holpen. Elke gave, hoe klein ook. 
zal mij aangenaam zjjn. 

P. LUB. 
H. der Chr. School (dol ) 

GARIJP, 3 Maart '92. 

Agenten gevraagd, 
Eene VERZEKERING-MAATSCHAP
PIJ tot uitkeering bij overlijden vraagt 
op plaatsen, waar zij nog niet is ver
tegenwoordigd, personen van beslist 
Christelijk beginsel, om als Agent te 
willen werkzaam zijn; tegen nader 
overeen te komen voorwaarden. 

Kennis vau dergelijke zaken strekt 
zeer tot aanbeveling-

Brieven worden franco ingewacht 
met opgave van refereutiën aan het 
bureau dezer Courant te DOKKUM onder 
letter A. 

De Fabriek van 
MiiltKÜ, VERNISSEN, 

STlNII-Oi'IËN euz. 
te WADDINGSVEEN levert prima kwali
teit tegen matige prij«en, des vereischt 
tegen garantie. 

Prijscouranten zïju op aanvrage al
daar verkrijgbaar. 

Afnemers genieten rabat» 

H. C. Wilmink, 
Tailleur. 

is verhuisd van de Viselipoor-
teuplas naar de Nieuwe markt, 
in het huis vroeger bewoond door den 
Heer Dr. KISCH. 

Ontvangen de nieuwe-

Z  o m  e r  s t o  f  f  e  n .  
ZWOLLE, Maart 1892. 

V ereenigmg tot Christelijke verzorging van 
Krankzinnigen en Zenuwlijders 

in NEIIEIfiEVNIft. 
A frlppl 1 nrfPll »«rvnrftfipn Iilcmarlu exn,-, 1 „ J /_• A -L /? i ril ~ * c* , , ,u,uum '3 ieueij ürc. o van ue ota" 

tuten), die op de aanst. Algemeene Vergadering voorstellen wenschen te bren
gen worden verzocht die voor I April a. S. in te zenden aan het adres van 
den ondergeteekende 

M. J. OIEVALL1ER, 
<•, - Secretaris. 
SCHOONHOVEN, 5 Maart 1892. 

Heeren-KIeêrmakerij. 
ONTVANGEN de nieuwste 

VOORJAA8SSTOFFEN. 
Op aanvrang franco toezending der 
s t a l e n .  

Met beleefde aanbeveling 
jr. |)E WOEF, 

Kleermaker, Tweebaksmarkt, B 33. 
LEEUWARDEN. 

Mach. Breiïnr.»de Zeeuw". 
Ruime keuze gebreide goede

ren, wollen en katoenen garens. 
Jaeger artikelen, Jaeger-

brei ic ol, Jaeger- trico l bever 
en flanel, Kousen en Sokken. Ge
breide rokken en Jurkjes. 

\. FOEI4EKXS, 
Oude Boteringstraat 2e huis van de 

Busjesstraat, GRONINGEN. 

GIUFSTMEN U 
GMHOSIMTM 

SWITTKRS 4 TERPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. 

GRONINGEN. 

Bij C. BLOMMEN DA AL te 's Gra-
venhage is verschenen: 

VACCINE-VEREERING! 
met een brief van 

Jhr. Mr. A. F. de Sa-
vornin Lohman. 

Uitgegeven door den Anti-
V aeeined wanghond. 

Deze brochure pl. m. 100 bladz. 
groot, waarvan de brief van den heer 
DE SAVORNIN LOHMAN 14 blad-
zjjden beslaat, bevat o. a. ook de be-
laugrjjke IOT4 door Minister LOB
MAN ingediend. 

fltiJS 50 CENT. 

Aan den Boekhandel der 
WEEZENINRICHTTNG te NEER
BOSCH is steeds te bekomen 

het laatste werk 

S P U R 6 K 0 N  

•Oi^^^^^^Serm oe-
^<5^ Jr uen in kaar-

860 

Dit veel gevraagde boek 
yr is rijk geïllustreerd en in 

prachtbandje verkrijgbaar 
voor f '1,30, ingenaaid a f 1,—. 

Het is ook bij eiken solieden Boek
handelaar te ontbieden. 

Binnen kort verschijnt: 
levensbeschrijving van 

C. Mi. Spurgeon 
met portret ing. prijs f'0,00 ; geb. 
f 1,20. 

Ook hierop worden reeds bestel
lingen aangenomen. 

ZALSMAN te Kampen geelt uit: 

IHT m IlWIi BËLIJDNS. 
Een woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na het 
afleggeu hiiBtner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W. H. OISPEIV. 
Prjjs 25 Cent ; 10 Ex. & 227J Ct.; 

25 Ex. a 20 Ct. : 50 Ex. a WL Ct.; 
100 Ex. a 15 Ct. 

HUT 

PRIESTERSCHAP0» BELIJDERS. 
Een woord bij het afleggen 

der Geloofsbelijdenis. 
DOOR 

S. A-. VA.1N OE3JN HOOR\. 
Prijs 10 Cent. 

Het Paaschfeest 
EN 

uwe Belijdenis! 
DOOR 

W. J. DE HAAS. 
47 bladz. 

Prijs 20 Cent. 

In Januari j.1. verscheen bij Z. J. 
KONING Gz. te OOSTWOLDE de le afl. 
van den 5en Jaargang van 

OE KINDERVRIEND, 
Geïll. tijdschrift voor de Jeugd, 

Hoofdredacteur: 2E. Jf. KOH1HG. 
Daar de oplaag nu reeds geheel is 

geplaatst en aan verdere bestellingen 
dns niet meer zou kunnen worden vol
daan, heeft de Uitgeyer een tweede 
druk ter perse gelegd, zoodat abon
nementen weer worden aangenomen en 
zoo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. 

De prjjs van dit veelgelezen tijdschrift 
is per Jaargang van 12 nfl. slechts 
f i,oo. 

»Gelijk de benden der straatschen
ders op iemand wachten, alzoo is het 
gezelschap der priesters. Zij moorden 
op den weg naar Sichem. Waarlijk 
zg doen schandelijke zaken." 

Hosea VI : 2. 

Bij D. BUIJS Dz. te AMSTERDAM is 
| verschenen, de tweede goedkoopo 

I druk van : 

HliT IILTIIAIIONTAAN-
SClllï Wföl'EWiSï. 

bevattende curieuse en weinig bekende 
bijzonderheden uit het leven van Pausen, 
Heiligen cn wonderdoeners, alsmede bij
dragen tot de Geschiedenis der Ultramon-
fanen nu alle tijden. Een groot 8°. 
boekdeel van 156 bladz. Prijs slechts 
90 cent. Fr. p. post f' 1. 

Vrye Universiteit. 
Van zeer bevriende zijde werd ik er op 

gewezen, da ,k mij verleden week minder 
jmst had uitgedrukt in mijn stukje, waarin 
ik de wenscbelijkheid uitsprak, dat de 
»Kerkelijke Kassen" der Ned. Geref. ker
ken een deel barer inkomsteu mochten be-
sted-.n voor de opleiding van predikanten 

Zee. terecht werd hierop aangem^U, 
dat aan de kei keraden alleen de beslissing 
hi"i°ve|- toekomt, daar de besturen der 
»Kei kelijke Kassen" zulks nimmer eigen-
machtig zouden mogen, uoch willen doen. 
Ik beaam dit ten volle. Het was er mij 
meer om te doe'i, om duidelijk te maken 
dat m. i. niet alleen de particuliere beur
zen, maar ook de gelden der gemeenschap 
voor dergelijk, met het welvaren der ker
ken in het allernauwste verband staande 
doel, mochten worden beschikbaar gesteld 
Kerkeraden zoowel als vereenigingen kun
nen ook een lidmaatschap onzer Vereeni
ging nemen, en hebben dari bet recht een 
afgevaardigde met stemrecht ter algemeene 
vergadering te zeiiden. Een middel om 
algemeene belangstelling gaande te makeni 
en levendig te houden kan ook zijn, wan
neer eenige kerk, of eenige geiiabuurde 
kerken samen, de opleidingskosten droegen 
van een student, die zich van den Heere 
geroepen n oclit gevoelen het leeraarsambt 
te begeeien, en daartoe ook kennelijk met. 
gaven zijn toegerust. Dit zou onzen waar-
digen Regent ook ontheffen van de finan-
cieele zorgen voor h«t Studiefonds, die 
waarlijk met gering zijn, en die hem vaak 
kunnen drukken en bezwaren. Tot mijn 
oprecht leedwezen kan hij zeil thans daar
over niet schrijven, gelijk hij anders zou 
gedaan hebben. Een ernstige en langdu
rige krat kheid bindt hem aan zijn leger 
en verhindert hem iets te doen. Hij zij 
daarom ten zeerste aanbevolen in het <*e-
loovig gebed der gemeente, opdat het den 
Heere moge behagen hem weder op te 
richten en in staat te stellen, naar den 
wensch zijns harten, zijn ambt waar te 
nemen. 

w. HOVY. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging: 
Aan eontributiën: door aen heer 

H. van Wiukelhof te IJselmonde t 113* 
van Ds. A. don H. te H. f 2; door den 
heer J. R. Heijen te Baarn f 75,50; 
aan collecten : van da Ned. Geref! 
kerk te Westbroek f 13,17 ; van idem té 
N.-Z. Scharwoude in O. Carspel f 7 37• 
aan schenkiugen: door den heer 
T. Kloek te Leerbroek f 10 ; door den heer 
J. R. Heijen te Baarn, van S. te Vuursche 
f 1. 

Voor de Medische faculteit; 
Door Ds. D. J. B. Weijers te Alkmaar, 

van mej. S. dankoffer voor herstelling f 10 j 
door den heer W. v. Maanen te Velp,, van 
de Chr. Jougel. vereen. Ps. 119 : 9 f6,41, 

Voor het Studiefonds Ï 
Bij Prol. Dr. A. H. de Hartog ingeko

men : door Ds. F. W. S. collecte N.G K 
te H. f 22,07; door K. J. S. collecte N* 
G. K. en Chr. G. K. te W. f 31,05 ; door 
Jb. van 0., contributiën hal vestui vers ver
eeniging te Am. f 5,45. 

S. J. SEEFAT, penningmeester. 
Hilversum. 

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen. 

25 Ex. a '20 Ct. : 50 Ex. a 171/,, Ct.; 

PRIESTERSCHAP r BELIJDERS. 
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