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Iterfclit. 

Zooals de Bazuin van 22 Jan. 1.1. 
mededeelde, heeft de Reglementswijzi
ging bij de Regeering geen bezwaar 
ontmoet. Het Reglement van 1869 is 
geheel en met alle artikelen vervallen 
en vervangen door de Kerkenordening 
van Dordrecht 1618/19. De Deputa-
ten der Leeuwarder Synode hebben van 
deze zaaic terstond in de Bazuin ken
nis gegeven aan heel de Christ. Geref. 
Kerk; maar z,g hebben daarvan ook 
spoedig bericht gezonden aan de De-
putaten der Nederd. Geref. Kerken. 
Weldra ontvingen zij van de/.eu ten 
antwoord, dat de tot stand gebrachte 
Reglementswijziging naar hun oordeel 
voldeed aan de eenige voorwaarde, 
welke de Synode te 's Gravenhage nog 
voor de vereeniging had gesteld. Eu 
het vertrouwen werd daarbij uitgespro
ken, dat ook de Nederd. Geref. Ker
ken zelve aan dit oordeel haar zegel 
zouden hechten. 

Dientengevolge kon de vereenigin 
eene samenkomst van Deputalen, 

jongst] Vrijdag te Amsterdam, onder 
Werp van eene nadere bespreking zijn. 
J-widerznds KWHTO men tot de overtui
ging, dat eene vervroegde Synode van 
de Christ. Geref. Kerk en van de Ne 
uerd. Geref. Herken wenschelijk en 
noodzakelijk was. De vereeniging, in 
beginsel gesloten, moest nu eerlang 
ook definitief worden voltrokken. En 
algemeen werd de Pinksterweek (Dins
dag 7 Juni en volg. ciagety ae ge
schiktste t.yd, en Ainsieuiatn ae aan
gewezen plaats voor de beide Synodale 
vergaderingen geacht. 

De Depu ta t en  der Nederd. Geref 
Kerken besloten hiervan kennis te 
geven aan de Kerk te Amsterdam, met 
verzoeK om uegen aien ti]d eene by-
node samen te roepen in de hoofdstad 
des lands. De Synode der Christ. Ge
ref. Kerk te Leeuwarden bepaalde ech
ter (art. 192), dat de Provinciale Ver
gadering van Noord-Holland alleen dan 
gemachtigd was tot het samenroepen 
eener Algemeene Synode, wanneer twee 
Provincies dit noodig achtten. Daarom 
werd door Deputaten onzerzijds aan de 
Provincies Friesland en Zeeland het 
verzoek gericht, om zoo spoedig mo
gelijk eene buitengewone provinciale 
vergadering te houden, en door dezen 
aan de provincie Noord-Holland den 
W0HSCÏ1 te lluen uverbrcugen, dttfc or 

door haar in de Pinksterweek te Am
sterdam eene Algemeene Synode zou 
worden saamgeroepen. 

Het kwam bovendien aan Deputaten 
wenschelijk voor, om dit alles terstond 
ook ter algemeene kennis te brengen. 
Er kan immers een geruime tijd ver-
loopen, eer de Provinciën Friesland en 
Zeeland in particuliere Synode samen
komen, en van Noord-Holland de op 
roeping tot eene algemeene Synode 
uitgaat. In dien tusschentijd verlan
gen zeker ook andere Provinciën te 
weten, hoe het met de vereeniging staat 
en op wat wijze zij thans bevorderd 
en voorbereid wordt. 

Door bovenstaande mededeeling weet 
thans heel de Christ. Geref. Kerk, waar 
zg aan toe is en tegen wanneer, indien 
althans de tijdsbepaling goedgevonden 
wordt, zij eene Synode te wachten 
heeft. Zij heeft thans de gelegenheid, 
om over alle zaken, die met de ver
eeniging in verband staan, rijpelijk na 
te denken. De Classikale en Provin
ciale vergaderingen kunnen langzamer
hand overal worden voorbereid. Op 
«ene formeele samenroeping van de 
Provincie Noord-Holland behoeft niet i 

K e r k e l i j k e  e n  C t e  m  e  e  n  t  e  i  i j  k  e  B e r i c h t e n ,  e n z .  
gewacht. En er kan gezorgd worden, 
dat de algemeene Synode zonder over
haasting en toch na niet al te lang 
tijdsverloop samenkomt. 

Toch zal het goed zijn, om de Clas
sikale vergaderingen niet eerder dan 
in de maand April te houden. In de 
tweede helft der maand Maart zullen 
namelijk de Deputaten van beide ker
kengroepen een reeks van onderwerpen 
aangeven, die in vprband met de ver
eeniging naar hunne meening op de 
eerstvolgende Synoden behandeld moeten 
worden. Natuurlijk zullen zij geen 
akte voor de vereeniging opstellen noch 
ook eenige voorstellen indienen; dit 
zou hunne bevoegdheid, althans die 
van de Deputaten onzerzyds, geheel te 
buiten gaan. Alleen zullen zij eenige 
zaken, welke naar hun oordeel op de 
Synode ter sprake moeten komen, onder 
de algemeene aandacht brengen. Iedere 
Gemeente, Kerkeraad, Classis en Pro
vincie heeft het recht, om die onder
werpen te vermeerderen, te veranderen 
of te verminderen. Maar zoo wordt 
er toch een leiddraad voor de gedachte 
gegeven, wordt liet inzicht in de werk
zaamheid der aanstaande Synoden 
verhelderd, én de gelegenheid geboden, 
oni bepaalde en duidelijke voorstellen 
<>p de Synode te brengen. 

Op deze wi]ze kan de vereeniging, 
die tot dusver reeds zoo gunstige uit
komst had, ouder den zegen des Lleeren 
een goeden voortgang hebben en tot 
een gewensclit einde worden gebracht. 
Zij onze verwachting, vooral ook met 
het oog op de aanstaande gewichtige 
vergaderingen, alleen van den Koning 
der Kerk, die door zijnen Geest de harten 
samenvoegen kan in eenigheid des ge-
loofs eu der liefde. 

Namens Deputaten der Synode 
te Leeuwarden, 

H. BAVINCK, Scriba. 

Moodlijdcndc Kerken. 

Ontvangen voor N. Dordrecht. 
Vac de Gem. te VarsseveM f 7,50 

» Alblasserdam - 5,— 
» Rouveen - 15,07 
Ontvangen voor S t i e n s. 

Van de Gem. te Varsseveld - 7,50 
» Lutten - 9,90 
» Alblasserdam - 5,— 
» Rouveen - 10,— 
Ontvangen voor H o 1 w e r d. 

Van Je Gem. te Alblasserdam - 5,— 
» Gees - 5,50 
» Rouveen - 10,— 

HESSELS. 
Zwollle, 19 Febr. 1892. 

HOLTEN, IS Febr. '92. Na vooraf eerst de goed
keuring der Classe gevraagd en verkregen te hebben, 
is heden onder leiding van onzen WelÈw. Consulent 
L. M. A. Scheps van Deventer, andermaal met alge
meene stemmen beroepen Ds. A. Voogel te Emlen-
kamp, Graafschap Bentheim. De Heere krone deze 
onze vernieuwde poging met zijnen zegen, en geve 
dat zijn dienstknecht met volle vrijmoedigheid onze 
roeping moge kunnen aannemen, is de oprechte wensch 
van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
H. ZWIEBS. 

WIRDUM, 18 Febr. 1892. Heden werd alhier, 
na gehouden biduur, onder leiding van onzen geach-
teu Consulent Ds. J. van Andel van Leeuwarden, 
met bijnn alle stemmen tot Herder en Leeraar dezer 
gemeente verkozen de WelEerw. Heer J. Bootsma, 
Predikant te Blija. Neige de Koning der kerk ZEerw. 
hart om deze zoo eenparige roeping op te volgen, 
opdat spoedig de ledige plaats in ons midden moge 
vervuld worden door den man zijns raads, is onze 
bede. 

Namens den Kerkeraad, 
J. HEEBINGA, Scriba. 

EMLICHHEIM, 21 Februari 1892. Heden maakte 
onze algemeen geachte Leeraar A. Voogel, na den 
dienst des Woords de gemeente bekend, andermaal 
de roeping te hebben ontvangen van de gemeente te | 

Holten, en tegelijkertijd dat ZEerw. de roeping had 
aangenomen. De wil des Heeren geschiede. 

Namens den Kerkeraad, 
J. VAN DUIJN, Scriba. 

HOORN. Zondag 21 Febr. 1.1. werd de gemeente 
na afloop van den godsdienst diep bedroefd, daar 
onze geliefde Leeraar Ds. F. Rispens bekend maakte, 
dat hij geen vrijmoedigheid heeft gevonden, om voor 
het beroep der Ned. Geref. Gem. te Steenwijk te 
bedanken. Diep smart het ons, dat onze geliefde 
Leeraar naar elders gaat vertrekken, daar hij gedu
rende twee jaar met ijver en veel zegen gearbeid 
heeft. De Heere schenke ons kracht om ons aan 
zijnen heiligen wil te onderwerpen. 

Namens deu Kerkeraad. 
H. HEKKERT. 

HATTEM, 21 F^br. 1892. Heden voorin, bij he^ 
openen der godsdienst werd de gem. verblijd, door 
uit den mond van onzen waarden Leeraar te 
vernemen, met vrijmoedigheid te hebben bedankt 
voor de roeping der Nederd. Geref. Gem. teScheve-
ningen. Dat deze nieuwe verbintenis met des Hee
ren hooge goedkeuring bekroond worde, tot zegen voor 
des Leeraars eigen zieleleven en tot heil en uitbreiding 
onzer Gem. Bij het eindigen der godsdienst ont
boezemde de Gem. haar blijdschap en dank aan den 
Heere met het aanheffen van Ps. 134 : 3. 

Namens den Kerkeraad, 
A, J. VAN DER Woiti\ Scr. 

BLIJA, 21 Febr. 1892. Bij het eindigen der 
morgengodsdienstoefening maakte onze geechte leeraar, 
Ds. J. Bootsma, aan de Gemeente bekend, dat 
Z.Ew. eene roeping had ontvangen van de Gemeente 
te Wirdum. Het is de wensch van den Kerkeraad 
en de Gemeente, dat Z.Ew. met vrijmoedigheid voor 
die roeping kan bedanken. 

Namens den Kerkeraad, 
E. W. EUENGA, Scr. 

UIT HU1ZERMEEDEN W. G, 22 Febr. Giste
ren maakte onze geachte Leeraar aan de gemeente 
bekend, dat ZEerw. wederom eene roeping had ont
vangen, nu van de gemeente te Rouveen Onze bede 
is, dat de Heere hem voorlichte om eene Gode wel-
behagelijke keuze te doen. 

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

RODEN gecomb. met EEN, 22 Febr. 1892. Tot 
ons leedwezen vernamen we gisteren na het eindigen 
van deu morgeugodsdienst, dat onze geachte Leeraar 
Ds. W. Bartels voor het beroep naar Hindeloopeu 
had bedankt, maar dat van de gem. N.-Buinen had 
aangenomen. Dit laatste besluit stemt ons tot droef
heid, doch wij wenschen te berusten in 's Heeren 
wil. 

Namens den Kerkeraad, 
J. At KEMA JR 

NIETJW-BUINEN, 23 Febr. 1892, Zaterdag deu 
20en Februari ontvingen wij van onzen beroepen 
Leeraar, den WelEerw. Heer W. Bartels te Roden, 
het verblijdend bericht, dat ZEerw. op het bevel 
zijns Zenders onze roeping aannam. Dat de Heere 
hem en zijne gade spoedig tot ons brenge met een 
ruimen zegen des Evangelies, is de wensch van ker
keraad en gemeente. Bij deze bekendmaking werd 
in het kerkzakje vijfentwintig gulden gevonden, waar-
Voor wij den blijmoedigen gever dank zeggen. 

Namens den Kerkeraad, 
E. WARRINGA, Scriba. 

Ontvangen voor de Theol. School. 

Van de Gem. te Wolvega F. K. . f 9,15 
„ Schiedam . - 33,59 
» Borger . . . 3,64 
» Haulerwijk . - 3,10 
„ Smilde . . . 8,71» 
» Een ., . . 2,50 
» Enter . . - 2,25 
u Holten . . . 4_25 
„ Nijverdal . - 9,08 
,i Deventer . . 10,14 
n Middelstum . - 2i ,33® 
o Diever . . . 6,10 
n Westbroek . - 10,48 
h Ureterp F. K. . - 2,74 

C. MULDER, 
pro J. NEDERHOED, 

Penmr. 
Kampen, 22 Febr. '92. 

Kas voor Knier, pred., pred. wed. en 
weezen. 
Ie coll. 

Classis Groningen. 
Gem. te Groningen f 52,87' 

u Bedum . 27,42 
ii Thesinge • . 18|806 

ii ten Boer . 13,15 
n Zuidbroek . 7,92 
n Kielwindeweer . 7,— 
n Haren . 9,78 
0 Aduard . 10,34 

Gem. te Ezinge f 16,70 
« Sauwert - 6,25 
11 Hoogkerk - 8,64» 
» Sappemeer - 7,82 

Classis Enumatil. 
11 Enumatil - 15,36 
11 Stroobes - 11,75 
u Grootegast - 6,28 
11 Oldekerk - 6,— 
» Marum - 6,25 
11 Oldehove - 5,— 
u Niezijl . 14,506 

ti Zuidhorn „ 7,696 

« Munnekezijl . 3,65 
tij L. Hoekers ingekomen •. 

Gift vau M. te deu Ham . 5 — 
11 11 H. v. Seters te Stellendam - 5,— 

Gem. te Heusden . 4_ 

Het Bestuur, 

J. J. KUIPER, Pres. 

C. S. Boss, Secr. 

L. HOEKERS, Penm. 

~ / H i< Ih 
Ont rangen voor de Zending'. \ 

Door Ds. v. d. Valk te Delft, van f 
te Pretoria, Kerstgave f 17,75 

Door idem, v/d Zondagsschool „Jachin" te 
Delft . 35,726 

Door idem, uit 't busje „Gedenk de Hei-
deneu" van W. M. _ 2 15 

Door idem, v/d Zondagsschool te Vrijenban - 5,*50 
« nog vaa vroeger te vermelden, 

v/d Zoiidagssch. te Vrijenban - 8,798 

Door idem, nog vau vroeger te vermelden, 
uit het kerkzakje te Delft - 1,— 

Door idem, nog van vroeger te vermelden, 
van W. H. M. uit 't busje „Gedenk de 
Heidenen" - 2,70 

Door P. Oosterbaan te Leerdam, 
verz. in de Zend.-busjes: geplaatst 
bij Mej. C. Coelant f — 

Door de kin^ v' d* Hoek " 2,15 
deren van j . kchultink 2, 

( Mevr. van Andel - 4,115 

samen - 1126' 
Van de kinderen der Chr. School van Hoofd-

onderw. Eringa te Enumatil - 5,—6 

Door E. Ulfkes, gecoll. op 't 20ste Jaarf. 
der Chr. Jongel.-vereen.. «Dient den 
Heere" te Winschoten - 10,15 

Door J. Rietema, de coll. op 't Jaarf. der 
Chr. Jong.-ver. te Houwerzijl - 4,70 

Door D. Steendam, de coll. op 't Jaarf. der 
Chr. Jongel.-ver te Nieuwolda, voor Zend. 
de Bruin . 6,35 

Door G. Maat te Alblasserdam, uit den 
spaarpot van een overleden kind - ,915 

Door idem, gev. in de coll. aldaar - ,45 
Door C. v. W. v/d Zangvereen. te Z. - 1,13 
Door N. Scheller, v/d Jonged.-ver. «Een 

ding is noodig" te Schiedam . 4,35 
Door Ja. v. d. Berg te Buiksloot, uit 't 

busje v/d familie P. te Broek in Water
land . 2, 

Van L. B. Carpentier te Arnhem, overschot 
Mosterdzaad . 2,64 

Door Ds. v. Andel te Leeuwarden, coll. v/d 
Jong.-vereen. te Britsum . 3,03' 

Door idem, gev. iu 'tkerkz. te Britsum - —,50 
» v.d. lezers vau Het Mosterd

zaad over 1891 1 . 9,04 
Door idem, een gift uit Marrum - 2,50 
Door idem, vaa Mej. D. te Leeuwarden - —,40 
Door idem, v.d. Jonged.-vereen, te Leeu

warden . 10, 
Door Ds. Zomer, van Joh. Boetes te Au-

gustinusga . —,60 
Door H. Kuiper, v.d. Chr. Jongel.-vereen. 

te Hijken . 4| 

Door Ds. Scheps, de coll. op de feestverg, 
der Chr. Ger. Jongelings- en Jongelie-
den-vereen. te Deventer - 13,426 

Door tusschenkomst van H. Hooft Jz., 
door P. Rijsdijk, v/d Chr. Ger. Zou-
dagssch. te Sliedrecht - 7,50 

Door Hoofdonderw. Hesta v. d. leerlingen 
der Chr. scholen op Boommarkt, Rapen
burg en Lindengracht te Amsterdam - 10,— 

Door Ds. Donner, van A. Klaver te Am
stelveen . l 50 

Door idem, door J. v. d. Berg te Buik
sloot v. d. Zondagssch. te Nieuwendain - 2,26® 

Van J. V. Voorst te Westbroek - 13,60 
Door Ds. Duursema gev. in 't kerkzakje 

te Uithuizen - 5,— 
Door G. P. Scholte, v.d. Zend.-vereen. 

(/Boodschapt zijn heil van dag tot dag" 
v.d. lezers van het Mosterdzaad te 's Gra-
venhage . 69,53 

Door Ds. Nijens, v. d. afd. Zending der 
Chr. Jongel.-vereen. //Excelsior" te Am
sterdam - 5, 

De Kerstcoll. v. d. uitrust, van Zend. de 
,Bruin 

Van de Gem. te Edam - 14,53 
» Aalden . 8,55 
ii Zuidwolde . 4,— 
n Garrelsweer . 17,40 

Iu het voorg. nr. staat: De Kerstcoll. 
v. d. Gem. te Rotterdam f 155,55 lees f 152,55. 

Verder staat in 't voorg. nr. de Kerstcoll. v.d. Gein. 
te Deventer f 12,—, dit moet ziju Almelo. De 

f.M 

coll. v. d. Gem. te Deventer was reeds vroeger ver
meld. 

Ë. DE MOEN, 

Penningmeester. 
Doesborgh, 23 Febr. 1892. 

Zending onder IsraCl. 
Van Ds. E. Koopman te Bentheim f 5,— 
Door Mej A. Kramer te Urk: van de 

Meisjesvereeniging - 5,— 
Uit het busje van N. N. te L. - 2,50 
Vau de Chr. Jongelingsv. te Achlnm - 1,— 

Aan de eene zijde toont de Heere zijn Verbond 
te gedenken ; aan den anderep kant wordt de arbeid 
onder Israël zelfs van over de grenzen gesteund. 
Zoo is er dubbel stol tot blijdschap en dankzegging, 
en dubbele drangreden tevens om op den ingeslagen 
weg gemoedigd voorwaarts te gaan. 

E. KBOPVELD, 

Secr.-Pngmr. 

Inw. Zend. in de Prov. Friesland. 

Van de Gem. te Ileerenveen f 19,30* 
u Wolvega - 11,40 
ii Duurswoude - 3,14 
> Idskenhnizen - 7,36 
ii Lippenhuizen - 1,05 
ii Mildam - 5,— 
» Joure - 15,45 
ii Oldebrorn - 6,77® 
ii Hoornsterzwaag - 1,13' 
» Boxum . 16,91 
u Leeuwarden - 22,64 
o Hallum - 11,13 
n Marrum . 6 90 
» Hij urn . 2,50 
ii Stiens . 2,50 
» Britsum . 10, 
ii Oenkerk . 8,50 
u Suawoude . 7,05 
o Wirdum . 7,— 
« Blija - 5,30 
o Burum . 9,57 
» Dokkum - 19,60 
» Driessum . 7,22' 
ii Ferwerd . 9,70 
» Holwerd . 2,77' 
» Kollum - 7,50 
» Lioessens . 9,80 
« Murmerwoude - 4,17* 
» Wanswerd . 12,22' 
/. Idikenhuizen . 5,38 

Door K. M. Zandstra van de Chr. Jon
gel. -v. te Heereureen . 5 

N. N. . 
Door Ds. Jongsma uit het busje van Mej. 

T. Manok te Dokkum . 1,20 
Met hartelijken dank en dringende aanbeveling 

door den pennm. 

G. HRIMKE 
Boxum. 

Inwendige Zending in Noord-Brabant. 

Ontfangen in hartelijken dank: 
Van Jonkh. Elout van Soeterwoude te 't Qra-

venhage f5 
Van N. N. te 's Bosch . sj 

Wijl de behoefte aan steun groot, eu 
des Heeren zegen op den arbeid onzer 
Inw. Zending kennelijk is, durven we met 
groote vrijmoedigheid bij allen aanhouden 
met het vriendelijk verzoek : »Helpt ons." 
Zooeven trof mij aan 't slot van een schets 
over Paus Sixtus V in Filippus' Scheur
kalender dit opwekkend woord: »Drage 
deze schets er iets toe bij, om onder de 
lezers van onzen Scheurkalender de harten 
te bereiden voor den Zendingsarbeid in 
Noord-Brabant, Ds. v. d. Linden te 's Bosch 
zal daarvoor gaarne uwe gaven ontvan
gen." 

Gewis zal hjj dit. 
Namens de Comm., 

Js. VAN DES LINDEN. 
's Bosch, 22 Febr. '92. 

Inwendige Zending in Zuid-Ooiland. 
Koll. Zuid-Beijerland f 3 75 

n 's Gravenzande . 11,25 
u Schoonhoven . 10 40 

Gift uit Rott. 1 . 
» Leiden v/d Zend.- ) , n T . „ 

ver. „Uw Koningrijk kome" ( ' 1,0019 * 8,49 

Met aanbeveling. 

M. H. K. MOL. 
Zwartewaal, 22/2j'91. 
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Stichtelijke Lectuur. 
Christus de Wonderdoener. 

«En 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 brachten 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 vingeren in zijne ooren, fn 
gespogen hebbende raakte hij zijne tong 
aan. En opwaarts ziende naar den he
mel, zuchtte hij en zeide tot hem: «Ef-
fatha 1" dat is «wordt geopend !" En ter
stond werden zijne ooren geopend, en 
de band zijner tong werd los, en hij 
sprak recht. En hij gebood henlieden, 
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: 
»Hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt, 
dat de dooven hooren, en de stommen 
spreken." Marcus 7 : 31-37. 

Het is eene wonderdaad, eene won
dervolle genezing des Heeren, die ons 
hier wordt herinnerd. Zulke werken 
en met name zulke genezingen, Gelief
den in den Heere, verhaleu ons de 
evangelisten in menigte, zooals u be
kend is, uit Christus' leven, nu eens 
uitvoerig, dan weder beknopt. Dikwerf 
deelen zij slechts mede: »en zij brach
ten allerlei kranken tot hem, en hij 
genas hen allen." Hoewel nu van Je 
voor ons uitvoerig beschreven wouder
geschiedenissen de eene niet geheel en 
al op de andere gelijkt, veeleer elke 
door een of anderen eigenaardigen trek 
eene bijzondere zijde ter beschouwing 
aanbiedt, zoo behoort toch die in onzen 
tekst juist niet tot de zoodanige, wier 
eigenaardigheid bijzonder uitkomt. De 
enkele trekken worden nagenoeg ook 
in andere dergelijke verhalen terugge
vonden ; de verhaler staat slechts breed
voerig stil by het wonderbare handelen 
des Heeren op zichzelf, en alzoo wor- I 
den wjj geroepen het wonder als zoo
danig, de wondermacht des Heeren in 
het algemeen, te bepeinzen. 

Zou het niet gepast zijn, dit onder- I 
werp eens opzettelijk te bespreken ? 
Immers, juist het wonder is den geest 
onzes tijds schier de grootste van alle 
ergernissen der gewijde geschiedenis, 
der Heilige Schrift. Met grooten om
haal van scherpzinnigheid en geleerd
heid heeft onze tijd vermaarde proeven 
genomen, om de gansche gewijde ge
schiedenis, en voor alles haar allerhei
ligste, de geschiedenis van onzen Heere 
en Heiland, in sage, verdichting, sprook
je om te zetten: gaat men de groot
sprekende bewijsvoeringen van zulke 
boeken na, zoo ligt hun allen éene 
stelling ten grondslag, zonder welke al 
het overige in onbeduidendheid weg
zinkt, eene stelling, die zelve ons ech
ter niet bewezen, veeleer als geen be-
wjjs behoevende eenvoudig vooropge
steld wordt, namelijk deze: »er zijn 
geene wonderen ; wonderen zijn onmo
gelijk." En velen, die wel is waar tot 
deze stoute loochening niet durven 
voortgaan, maar door ontzag voor het 
geschiedkundig getuigenis, voor de nog 
niet zoo geheel te doorschouwen na
tuurwerkplaats van God, eindelyk voor 
de majesteit der Heilige Schrift weder-
houden worden, om de wonderen te 
oordeelen, bevinden zich tegenover deze ( 

toch in eene onbehagelijke, verlegene 
stemming, laten ze het liefst ter xijde 
liggen en zouden tevreden zijn, wan
neer de Bijbel geene wonderen ver
haalde, of meenen ten minste: »ja, 
wat hebben wij daaraan, die de won- ( 

deren niet met onze oogen zien en in < 
onze nooden ervaren ?" , 

Welaan, beschouwen wjj Jezus Chris- , 
tns, den Man der wonderen, en be- , 
proeven wij het, rekenschap te geven ] 
ook van dit stuk van ons allerhei- ] 
ligst geloof. Wij willen beschouwen: , 
a. hoe het geloof aan 's Heeren won- ( 

deren op zichzelf deugdelijken grond, j 
en b. hoe het ook voor ons nog heden ( 

zijne waarde en zegen heeft. Hij zelf c 

echter, de Heere opene ook ons, geljjk ( 

dien doove en stomme, ooren en lippen, , 
om zjjne heerlijkheid te vernemen en , 
te bekennen. Amen !— I ^ 

Wat het bijbelsche wondergeloof van c 
te voren onvast en onhoudbaar schijnt 1 
te maken, is de bezorgdheid :»wanneer v 
wij deze dingen gelooven, welke beper
king hebben we nog tegen alle bijge
loof, met welk recht willen wij dan 
nog eenen toovenaar en heksenmeester 
het geloof ontzeggen ?" Maar geene 
tegenwerping tegen het Bijbelsche won
der getuigt van grooter onwetendheid 
dan juist deze: Juist de Heilige Schrift 
maakt tusschen geloof en bjjgeloof, 
wonderkracht en tooverij, een duidelijk 
en sterksprekend onderscheid. Den 
mensch, die beweren zou, bovennatuur
lijke dingen te vermogen, logenstraft 
de Schrift niet alleen, maar verwerpt 
hem als Godslasteraar; het is God al
leen, zyne vrjje macht en liefde, welke 
zjj het wonder toevertrouwt en toe
schrijft. 

Terwijl de toovenaar, zooals met het 
nutaurvergodende Heidendom overeen
komt, voorgeeft goddelijke krachten aan 
zijn persoon dienstbaar gemaakt te heb
ben, is de profeet van den waren God, 
Itjwfll liji wonderen verricht, slechts 

het dienstbare werktuig desgenen, die 
door hem werkt, wat hg wil. Zelfs 
de Eeniggeborene, die in den schoot 
des Vaders is, Christus, schrijft zich-
zelven op aarde geene wondermacht 
als zijne eigene macht toe. Hij is in 
dienstkuechtsgestalte ons in alles gelijk 
geworden uitgenomen de zonde ; en in 
eens menschen macht — dat staat zoo 
vast in de Schrift, dat ook Christus 
daarop geene uitzondering maakt — 
staat het niet, wonderen te doen. »Ik 
doe niets van mjjzelven," spreekt hij, 
»maar de werken, die mij de Vader 
gegeven heeft." En niet, als had hem 
de Vader deze wonderen eens voor al
tijd bij voorbaat gegeven, maar elk op 
zichzelf ontvangt hij van boven. LI ij 
bidt aan Lazarus' graf en weet, dat de 
Vader hem verhoord heeft; hij blikt 
ook in onze tekstgeschiedenis tot den 
Vader, van wien hem de macht en 
hulpe moet komen, maar dit heeft hij 
voor, dat bjj als de Zoon des welbe-
hagens, die een is met den Vader, te 
ieder uur klaar in het hart zjjns Va
ders leest, wat hij mag en moet. En 
zoo is de vraag omtrent het wonder, 
gelijk de Schrift haar ons voorstelt, 
geenszins deze, of menschen vermogen 
wonderen te verrichten, maar alleen 
deze, of wonderen mogelijk zijn bjj God. 

NOTTEN. 
( Wordt vervolgd.) 

Leer en Kerkregeering. 
IIe leer der wedergeboorte 
volgens de Gereformeerde 

Kerk. 
II. 

De Belijdenis spreekt voor zichzelve, 
ook in betrekking tot de leer van de 
wedergeboorte en zjj geeft in dezen 
geen onzeker geluid. Op de vragen 
wat is de wedergeboorte, ivaardoor wordt 
zij gewrocht en wanneer wordt de mensch 
de weldaad der wedergeboorte deelach
tig, geeft de kerk in hare Belijdenis
schriften een even beslist als duidelijk 
antwoord. 

In den Catechismus echter wordt dit 
antwoord te vergeefs gezocht. In het 
antwoord op de achtste vraag: »Maar 
zijn wij alzoo verdorven dat wij gan-
schelijk onbekwaam zijn tot eenig goed 
en geneigd tot alle kwaad ? wordt ge
antwoord : Ja wij ; tenzij dat wjj door 
den Geest Gods wedergeboren woideu"; 
en op geen andere plaats komt het 
woord wedergeboorte weer voor. 

In de 37 Artikelen of de Belijdenis 
vindt men evenmin eene ontwikkeling 
van dit dogma. Het woord «weder
geboorte" komt er zelfs niet in voor. 
Alleen wordt gezegd in Art. '24 dat 
handelt van de heiligmaking. »Wij 
gelooven dat dit waarachtig geloof, in 
den mensch gewrocht zijnde door het 
gehoor des Woords Gods en de werking 
des Heiligen Geestes, hem wederbaart 
en maakt tot eenen nieuwen mensch " 
Maar in De vijf Artikelen tegen de 
Remonstranten wordt dit dogma in het 
breede verklaard. In het Derde en 
Vierde Hoofdstuk, waarin gehandeld 
wordt » van des menschen verdorvenheid 
en bekeering tot God en de manier 
derzelve", wordt in Art. 11 en 12 gezegd : 

Art, 11 : Voorts wanneer God dit 
zijn welbehagen in de uitverkorenen 
uitvoert en de ware bekeering in hen 
werkt, zoo is het, dat IIjj niet alleen 
het Evangelie hun uiterlijk doet pre
diken, en hun verstand krachtigljjk dooi
den Heiligen Geest verlicht, opdat zij 
recht zouden verstaan en onderschei
den die dingen, die des Geestes Gods 
zijn, maar Hg dringt ook in tot de 
binnenste deelen des menschen met de 
krachtige werking derzelver wederbi-
renden Geestes; Bij opent het hart 
dat gesloten is : Hjj vermurwt dat hard !  

is ; lljj besnjjdt dat onbesneden is. In ' 
den wil stort Hij nieuwe hoedanighe- !  

den, en maakt dat dezelfde wil, die ^ 
dood was, levendig wordt; die boos J 
was, goed wordt; die niet wilde, nu 1 
metterdaad wil; die wederspannig was, i 
gehoorzaam wordt. Hg beweegt en sterkt ! 
dien wil alzoo, dat hij als een goede c 

boom vruchten van goede werken kan s  

voortbrengen. 
XII. En dit is die wedergeboorte, 

die vernieuwing, nieuwe schepping, 
opwekking Tan de dooden en leven-
digmaking, waarvan zoo heerlijk in c 

de Schrifture gesproken wordt, de- a 

welke God zonder ons in ons werkt; c 

en deze wordt in ons niet teweeg- J 
gebracht door middel van de uiter
lijke predicatie alleen, ncch door aan- n 
rading, of zulke manier van werking, 1 
dat, wanneer nu God zijn werk vol- a 
bracht heeft, het alsdan nog in de 0 

macht des menschen zou staan we- t 
dergeboren of niet wedergeboren te , 
worden, bekeerd of niet bekeerd te ^ 
worden; maar het is eene gansch b 

bovennatuurlijke, eene zeer krachtige 
en tegelijk zeer zoete, wonderlijk n 

verborgene en onuitsprekelijke wer- 11 

king, dewelke, naar het getuigenis 13 

der Schriftuur (die van den Auteur 
van deze werking is ingegeven) in ei 
haar kracht niet minder noch ge- d 
ringer is dan de scheppinge of op n 

ie I wekkinge der dooden ; alzoo dat alle 
fs diegenen, in wier harten God op deze 
)t wonderbaarlijke wijze werkt, zeker-
ï- lijk, onfeilbaar en krachtig weder-
ït geboren worden en metterdaad ge-
n looven. En alsdan wordt de wil, 
k zijnde nu vernieuwd, niet alleen van 
n God gedreven en bewogen, maar, van 
0 God bewogen zijnde, werkt hij ook 
is zelf: waarom ook terecht gezegd 
- wordt, dat de menschen door de ge-
k nade, die zij ontvangen hebben, geloo-
j, ven en zich bekeereu." 
;r De vraag ; wat is de wedergeboorte ? 
n wordt aldus beantwoord: »Zrj is eene 
1- opwekking van de dooden en leverid-
p making, en is onderscheiden van de 
ij bekeering. In de wedergeboorte is de 
e mensch geheel lijdelijk, doch in de be
lt keering is de wil des menschen ook 
n zelf werkende. Zij is eene werking die 
n in hare kracht niet minder noch ge-
ij ringer is dan de schepping of opwek

king der dooden. En het is deze wori-
e derbaarljjke werking waardoor alle die

genen in wier harten God alzoo werkt 
n én onfeilbaar worden wedergeboren én 
:, metterdaad gelooven. 
', En op de vraag waardoor God deze 
n wedergeboorte werkt', is het antwoord : 
a door de bediening des Evangeliums, 

doch zóo, dat het Evangelie middel is 
en niet de oorzaak of de bewerker van 

•. de wedergeboorte. De oorzaak of werk-
'  meester van de wedergeboorte is God, 

die het verstand krachtigljjk verlicht 
door den H. Geest en tot in de bin
nenste deelen des menschen dringt met 
de krachtige werking derzelver weder
barenden Geestes; het hart opent dat 
gesloten is ; vermurwt dat hard is en 
besnjjdt dat onbesneden is. 

• Daarom wordt dan ook nog in Art. 
'17 gezegd: »Gelijk ook die almachtige 
1 werking Gods, waardoor Hjj dit ons 

natuurlijk leven voortbrengt en onder-
1 houdt, niet uitsluit, maar vereischt het 

gebruik der middelen, door welke God 
naar zijne oneindige wijsheid en goed
heid deze zijne kracht heeft willen uit
strekken, alzoo is het ook dat de voor
gemelde bovennatuurlijke werking Gods, 
waardoor Hg ons wederbaart, geens 
zins uitsluit noch omstoot het gebruik 
des Evangelies, hetwelk de wijze God 
tot een zaad der wedergeboorte en eetie 
spijze der zielen verordend heeft." 

De wedergeboorte komt dus niet mid
delloos tot stand. Het door God ver
ordende en gebruikte middel is de be
diening des Evangeliums, de prediking' 
des Woords Gods. en waar het leven 
uit de dooden door dit middel en door 
de werking des H. Geestes is gewrocht, 
volgt het gelooven en het zich bekee
reu. 

DE COCK. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM 
Waarde Vriend, 

Eene ernstige vraag komt bij ons aan 
de orde, nl. of met de aanst. verkiezingen 
voor de Provinciale Staten, Roomsehen en 
antirevolutionairen satnen zullen gaan, op 
den ouden voet van 1888—91. 

Na al het gebeurde is die vraag van 
groote beteekenis. 

De machthebbers onder de Roomsehen 
hebben duidelijk gehoond de samenwerking 
niet langer te begeeren. ,Het leger-ont
werp van Minister Bergansius met het 
beginsel van persoonlijken dienstplicht heb
ben ze als stormram gebruikt tegen het 
ministerie vau »'t Christelijk bewustzijn" 
en het is hnn gelukt, Uiet de hulp van de 
Protestantsche bondgeiiooten uit de Ned. 
Herv. kerk, dat ministerie te doen vallen 
en de liberalen weder aan 't Staatsroer te 
zetten. 

Sedert hebben Roomsche heeren en or
ganen van de Roomsche pers zich niet 
onbetuigd gelaten in het uiten van hun 
afkeer tegen de ^Calvinisten" en het sma
len op der Calvinisten democratische nei
gingen en hun Kerken der catacomben. 
Blijkbaar is het hun te min langer met ;  

wie zij Calvinisten noemen samen te wer
ken tegen den overmoed en den partij-
dwang van het liberalisme. Zij voelen zich < 
sterk genoeg om voortaan alleen te gaan, (  

en willen de handen vrij houden, om te (  

zien aan welken kant bet meeste voordeel 1 

"is te behalen voor hoMe kerk en voor 1 
den gegoeden stand, die voor een niet on- c 

aanzienlijk deel Roomsch is, en door wier '  
macht en invloed hunne kerk, in de latere * 
jaren, zulke hooge torens heeft gekregen. 

Dit alles is hun recht en wij denken er '  
niet ann dit een oogenblik te betwisten. £ 
Te minder omdat die samenwerking altijd 1 
aanleiding heeft gegeven tot onderlinge s  

onaangenaamheden en strijd. Wat al ha- * 
telijkheden zijn er niet geuit over dat z.g. c 
»monsterverbond," niet alleen van zekere § 
Utrechtsche heeren, die dichter bij de li- t 
beralen dan bij de Gereformeerden staan, v 

maar ook tusschen broeders, die één zijn ë 
in het geloof, denk b.v. aan den Kiezers- c 

bond Marnix. I1 

Nu er, met de Juni-verkiezingen in 1891, 
eene kentering gekomen is, ligt het voor v 

de hand, dat de antirevolutionairen, die s 

men ten onrechte vereenzelvigt met de C 

e Calvinisten of de Gereformeerden, het sma-
e len en smaden moede zijn en zich terug 

trekken in hunne eigen sterkten, in hunne 
catacomben. Dit wil niet zeggen, dat zjj 

" voortaan eene «stille partij" zullen zijn, 
J want dat is hun aard niet, en volgt ook 
1 niet uit hunne grondbeginselen. Maar het 
i4 beteekent dat zij, gelijk in vroeger jaren 
j meermalen geschied is, hunne kracht zul

len zoeken in de ontplooiing van hun eigen 
banier en in het rein en zuiver stellen 
en handhaven van hunne beginselen. 

? Wat daar de praetiscbe gevolgen van 
B zullen zijn moeten wij aan God overlaten. 

De ondervinding heeft geleerd, dat men 
met z.g. bondgenooten, die geen program 
belijdeny althans geen program van actie, 

. en in het kritiekste oogenblik rechtsom-
, keert maken en met smaadredenen u over-
_ laden, toch eigenlijk geen land te bezeilen 

is, en dat zij niet te vertrouwen zijn, wijl 
zij particuliere belangen en persoonlijke 
inzichten ten slotte boven het algemeen 

; belang stellen of daarmede vereenzelvigen. 
Waren alle Roomschen werkelijk anti

revolutionair, en waien alle geloovige Pro-
1 testanten werkelijk overtuigd, dat de oude 

strijd heeft plaats gemaakt voor een nieu
wen strijd, waarin aan de eene zijde zij 
staan die den Almachtigen God belijden 
als de bron van het gezag, van alle gezag, 
en aan de andere zijde zij, die dat gezag 
verwerpen en de mensehelijke rede, de 
wil des menschen er voor in de plaats 
stellen, de dagen van de liberalistische 
overmacht waren, in Nederland, geteld. 

Maar, helaas ! zoo staan de zaken niet. 
De eeuwenoude veeten, tusschen Roomsch 
en Protestant, worden telkens van weers
zijden weder opgehaald. En daar komen, 
wat de Protestanten betreft, nieuwe veeten, 
vooral van kerkelijken aard, bij. Alles in 
het voordeel van de liberale partij. 

Deze partij is dan ook op 't oogenblik 
overmoedig. Zij heeft vóór de verkiezin
gen allerlei begeerlijke dingen aan de na
tie beloofd en voelt zich sterk genoeg om, 
nu zij meesteresse is van den toestand, 
»zacht aan" te varen. Zij zal zich niet 
overwerken. Uit den hoorn des overvloeds 
verwacht men nu het eerst belastingher
vorming. Reeds het woord doet velen 
watertanden, in de onderstelling dat belas
ting-hervorming beteekent: belasting-ver
mindering. En dat niettegenstaande een 

, kind begrijpen kan dat er, bij steeds klim
mende uitgaven, niet alleen voor het moe
derland maar ook voor de koloniën noodig, 
van belasting-vermindering geen sprake 
kan zijn. Belasting-hervorming beteekent 
eenvoudig: belasting-verplaatsing, van het 
eene iets afnemen en op het andere iets 
°P'eggen- En daarbij komen zulke en zoo
vele tegenstrijdige belangen en standsbe-
langen in het spel, dat een Minister van 
financiën wel onder een hoogst gelukkig 
gesternte moet geboren zijn, als hij zulk 
eene belasting-hervorming er goed afbrengt 
en zijn plaats, voor den troon, kan blijven 
behouden. 

Maar, om bij de zaak te blijven, samen
werking met de Roomschen zal, wat er 
ook gebenre, voorloopig niet kunnen ge
schieden en zelfs buiten bespreking moe
ten blijven. Tot mijn blijdschap heeft de 
Standaard dit standpunt ingenomen en 
handhaaft het, tot op dit oogenblik. Wel 
heeft haar houding, bij de jongste verkie
zing voor den Gemeenteraad te Amster
dam en de Prov. Staten van Noord-Hol
land aanleiding tot ernstige bedenking ge
geven, maar, wel beschouwd, is dit toch 
een ander geval. In den tegenwoordigen 
stand van zaken zal het, dunkt mij, best 
zijn, de kiesvereenigingen te laten hande
len, zooals zij meenen te moeten doen. Noch 
Centraal-Comité, noch Deputaten-vergade-
ring kan nu zeggen : werk gerust met de 
Roomschen samen, of Roomsche Candida-
ten voor de Prov. Staten aanbevelen. Men 
zou ook niet tot eenheid komen, want er 
bestaat te groot verschil van gevoelen. 

Het practisch gevolg zal zijn dat, hiel
en daar, uit de Staten leden zullen ver
dwijnen, die we er gaarne inhielden en , 
dat liberalen hunne plaats innemen. Maar < 
voor die gevolgen zijn niet wij aansprake- , 
lijk; die komen voor rekening van hen ^ 
die het zoo gewild hebben, en niet gernst , 
hebben voor zij het ministerie van Chris- j 
telijk bewustzijn ten val hadden gebracht. ^ 

Gij volgt, zeker met belangstelling, wat 
de bladen mededeeler. van den tegenwoor- t 
digen schoolstrijd in Pruisen. De Koning- t  

Keizer en de meerderheid zijner regeering c 

schijnen begrepen te hebben, dat tot ver- r  

betering van den volkstoestand vóór alle c 
dingen noodig is verbetering van den volks- l 
geest, en dat de Christelijke religie de ^ 
hoogste zegen voor een volk is, dat een j 
volk met een Christelijken geest bezield r  

geen volk van socialisten of anarchisten, 
maar van goede burgers en trouwe vader
landers is. 

Dit doel, verbetering van den volksgeest, 
wil men bereiken door de openbare volks
school te hervormen en haar een beslist 
Christeljjk-Confessioneel karakter te geven. 

Natuurlijk op Pruisische wijze: de School 
ï onder de Kerk en de Kerk onder den Staat; 
® alzoo: eene Christelijke, Confessioneele 
1 Staatsschool in optima forma, waarbij van 

> het: » dwingt ze om in te gaan" tegenover 
v hen, die niet tot een erkend kerkgenoot-
^ schap of in het geheel tot geen kerkge-
1 nootschap behooren, in het belang van hen 

zeiven en van den Staat, ruimschoots ge-
1 bruik gemaakt zal worden. 
1 Dit stelsel zou ons Nederlanders niet 

bevallen, en we zouden er ons tegen ver-
1 zetten, zoolang we konden, indien men op 

deze wijze, in ons land, het volksonderwijs 
1 wilde regelen. Doch dit betreft de for-
1 meele zijde van de zaak. Waar het op 
' aankomt, is het wezen: de handhaving van 

de Christelijke religie als volksgodsdienst, 
de bezieling van heel het volk met den 
geest van het historisch Christendom. Dat 
is het, wat den toorn der geheele liberalis
tische familie, van de deftige nationaal-
liberalen af tot de uiterste bloedverwanten 
van socialisten en atheïsten toe, in zoo 
hooge mate opwekt, en dat de liberalen 
van alle landen ach en wee doet roepen, 
over den reactionairen geest die over 
Duitschland wil heerschen, en over dien 
boozen Minister van eeredienst die, als 
landedelman, wel verstand van »ossen" 
heeft maar niet van onderwijszaken. 

»Het liberalisme is de vrije gedachte of 
het is niets, heeft men wel eens gezegd. 
En ik geloof, dat geen juister omschrijving 
van het liberalisme, als grondbeginsel en 
als stelsel, gegeven kan worden. Vele li
beralen zien dit volstrekt niet in, en blij
ven in algemeenheden en holle klanken 
met hun geest zitten, ja gruwen zelfs van 
het atheïsme. Liberalisme en ware gods
dienst is voor hun gevoel één. Maar het 
historische, belijdende Christendom, het 
Christendom met leerstellingen en wonde
ren, dat mag en zal, als volksgodsdienst, 
niel bestaan, dat moet uit het publieke 
leven volkomen uitgeroeid worden. 

Dit is de ontroerende beteekenis van 
den strijd om de volksschool in alle lan
den. Men wil het leerstellige Christendom 
nog wel dulden als eene private zaak en 
ieder voor zich zeiven laten gelooven, wat 
hij wil, doch als volksgodsdienst moet het 
weg, moet het uitgeroeid worden, met 
wortel en tak. 

Dat de liberalen hierdoor hun eigen be
lang schaden, hun eigen positie en de toe
komst hunner eigene familiën ondermijnen, 
zien ze niet in, zelts de edelsten, de bes
ten en godsdienstigsten niet. Dit is het 
zwaarste oordeel v.m den tegenwoordigen 
tijd. Scheldend en razend tegen clerica-
len en Jezuïeten, tegen Calvinisten en dom
ooren, graven ze hun eigen graf, waarop 
socialisten en anarchisten, zoo God niet 
genadiglijk tusschenbeide komt, eens dan
sen zullen. 

Zoolang de Overheid de taak van school
meester blijft vervullen, zal dit gevaar 
blijven bestaan. Men geve de school aan 
de ouders terug en steune en helpe de 
ouders, stelle waarborgen en eischen voor 
het maatschappelijk leven, maar late de 
opleiding tot ^Christelijke deugden" aan 
de ouders zeiven over, d. i. men make de 
vrije school regel. 

Daarvan is in Pruisen, helaas ! nog geen 
sprake. Doch hoe het zij, met groote be
langstelling zien we den afloop van dien 
schoolstrijd tegemoet. 

Indrukwekkend moet de begrafenis van 
Spurgeon geweest zijn. Indrukwekkend 
door eenvoud en door de aanwezigheid van 
vele duizende toeschouwers. Er waren 
meer menschen op de been dan bij de be
grafenis van den aartsbisschop HJanningt 

en p. m. 1000 politie-agenten waren be
last met de handhaving der orde en het 
vrijhouden van den weg, van de kerk tot 
het keikhof. Van zoo iets kunnen we ons, 
zelfs in Amsterdam, geen denkbeeld vor
men. De winkels gesloten, vlaggen half
stok, de daken vol menschen om een ge
wonen lijkwagen te zien voorbij trekken ! 
Heel Engeland, en de hoofdstad niet het 
minst, gevoelt dat het een van zijn groot
ste en beste zonen verloren heeft. Tal 
van geestelijken der Anglicaansche of En-
gelsche Staatskerk namen aan de begrafe
nis deel, en zelfs de bisschop van Roches-
ter. Deze sprak op het kerkhof het na-
gebed en den zegen uit. 

Zijn wij, wat vrijheid van Kerk en School 
betreft, ÏD het kleine Nederland, het mach
tige Pruisen verre vooruit, wat opgewekt 
godsdienstig leven en onderlinge waardee
ring, ware, Christelijke liberaliteit aan
gaat, winnen de Engelschen het weder van 
ons. Een godsdienstig en krachtig volk: 
kan krachtig zijn in zijn haat, maar is ook 
krachtig in zijne liefde en in de waardee
ring van hetgeen waarde heeft. 

Hierbij moet ik het weder laten. 
Gode bevolen. 

t.t. 
GISPEN. 

I tige Pruisen verre vooruit, wat opgewekt 



Men konstateert, dat sedert 1871 meer 
dan 200000 personen Elzas-Lotharingen 
Verlaten hebben. Het zijn meest Fran-
scken, die zich naar Frankrijk begeven, 
omdat zii zir.li niet, mpf rlo niünwo tno. "IVII UJ.UU l« V IUV 
standen kunnen vereenigen. In de laatste 
5 jaren vertrokken er 38000 zielen. De 
Dnitscbers trekken er zich echter weinig 
van aan, omdat daardoor het Duitscbe 
element zich te beter versterkt. 

Ten einde het 's Zondagsbestellen te 
voorkomen, stelde de heer Lievens te Pa-

gegomde etiketten beschikbaar, waarop 
gedrukt staat: »'s Zondags niet bestellen." — 

Te Epernay heeft de President der Fran-
sche Republiek twee van de voornaamste 

ampagne-huizen bezocht, de firma Moét 
et thandon, en de firma Mercier. De kel-

ers der eersten, die in het krijt uitge-
ouwen zijn, alsmede de gangen, beslaan 

eene oppervlakte van 85000 vierkante el-
jn" e ^rijke, groote gaanderijen, die 

electnciteit verlicht worden, bevat-
lUioen flesschen en honderden 

ins£?pl'iik " ^ers. van het huis Mercier, 
een? fa vl 1^ Ui*fho™ hebben 

uren aaans' Z M1J- ~~ omtl'ent 3 

OD , e,eeieWljn werd bediend 
dendp rrmo v ' oven een voervat, houdende 5000 hectoliters. 

Uit Jeruzalem schreef men verleden ro
tter. — Als gewoonlijk, maar wellicht nu 
®®er dan gewoonlijk, zijn sedert eenigen 
Sd te Jeruzalem menschen met de bui-

tensporigste godsdienstige denkbeelden, die 
21ch, op de een of andere wijze, voorloo-
Pers van Christus noemen. De vreemd
sten komen van Amerika. Zij hebben een 
genootschap gevormd, dat zich de Bruid 
Van Christus noemt. Zij staan onder het 
volstrekte gezag van eene moeder, die be
geert in gemeenschap met God te staan 
611 onderrichtingen te hebben ontvangen 
voor alle bijzonderheden en daden van elk 
ld der gemeente. Laatst kwam de heer 

«al win met zijne dochters aan om zich 
blJ ten te voegen. Hij sprak de meening 
Ult, dat de zendingen om wel te slagen 
hoesten geschieden, zooals Jezus ze be
gonnen had, zijne discipelen uitzendende 
onder beurs. Hij begon aldus eene zen-

in Marokko naar die praktijk, maai' 
®1) ondervond niet dan verdriet en moest 
2e staken. 

De stad Baden in Aargau heeft twee 
Protestantsche kerken : de nationale kerk 
en de Evangelische kapel Deze kapel dient 
tevens ^voor de godsdiensten in de Fransche 
taal tijdens het badsaizoen, vanwege de 
öocieté Evangélique te Genève gehouden 
en voor de_ diensten in de Duitsche taal' 
die langen tijd werden waargenomen dooi' 
predikers, die van buiten kwamen, en na 

en godsdienst gewoonlijk ook weêr ver
wokken. Sedert twee jaren heeft de di-
acteur der Evangelizatie-kommissie er een 
ö venden leeraar geplaatst. Nu bouwt 

n3en een presbyterie met een zaal voor 
®en Zondagschool, een leeszaal voor de 
£adgasten, een Bijbel-depót en een aantal 
.^ers, geschikt voor badgasten, die een 

stiller en stemmiger logies willen hebben, 
°an die van de hotels der plaats. 

Miss Ida Hewitt, de dochter van een 
kolonel, den voornaamsten deelhebber der 
Spoorweg-kompanjie, doet eiken dag dienst 
°P de lijn van Caïro en Kanawha- valley, 
£>e aansluit aan de lijn Baltimore-Ohio! 
f'ij is twintig jaar oud. Daar zij als doch
ter van den grootsten deelhebber veel in 
de konstruktie-magazijnen kon verkeeren, 
Jverd zij aangegrepen door een waren harts
tocht voor den post van machinist of mé-
chanicien, en toen zij het vroeg, heelt men 
haar geen lokomotief geweigerd, die zij 
zeer goed bestuurt, naar een blad uit Mon-
treal in Canada verzekert. 

In Londen bestaat ook eene vereeniging ; 
van vrouwelijke journalisten, waarvan men j 
tegen een pond sterling kontributie-lid 
kan worden. 

' ÏERMIGING VOORSET i 
SCHOOLONDERWIJS, 1E».», T, bos. i 
Aan alle belangstellenden in 1 

liet heil van den soldaat. j 
en ZPPr gtacftiQ Vrienden ! [ 

Door de goede hand onzes Gods zijn t 
we' evenals ten vorige jare, weer in staat 
gesteld u eenige mededeelingen te doen, 
omtrent de verspreiding van Scheurkalen
ders in de Kazerne. 

En dan moeten wij beginnen met te + 

erkennen, dat de Heere ook in 1891 onze 
verwachting geenszins beschaamd, maar 
daarentegen boven bidden en denken onze 
heeft0Udi8e pogingen rijkelijk gezegend 

Geheel het jaar toch vloeiden de gaven £ 
der liefde ons toe; van onderscheidene £ 
oorden uit ons Vaderland werden blijken & 
Va£ belangstelling ons toegezonden. ^ 

Particulieren en Vereenigingen, aanzien- <], 
lijken en geringen, dienstbaren en vrijen 0. 
zonderden iets af in het belang van den 
soldaat. Toen door het zenden van eene 
circulaire ons volk maar eenigszins op de 0J 

hoogte was gebracht, vloeiden de giften f 
van alle zijden ons toe. ] 

Was dit op zichzelf reeds een oorzaak ]H 
van groote blijdschap, hoe tintelde ons VÊ 

hart van vreugde, wanneer die stoffelijke 
bijdragen met een hartelijk schrijven ver
gezeld gingen, hetwelk meer dan eens is 
gebeurd. he 

Zelfs edelen in den lande hebben door sta 
Woord en daad ons in dezen arbeid der oa 

uefde gesteund; hooggeplaatste Officieren Ds 

hebben hunne ingenomenheid met dit werk ZE 
betuigd; en heett niet zelfs HAKE MAJES- GEI 

TEIT, ONZE GEËERBIEDIGDE KONINGIN-RE
GENTES, door een zeer waardeerend schrij
ven ons vereerd en bemoedigd ! 

Dit alles maakte, niettegenstaande de 
vele bezigheden, die, aan het Herders- en 
ueeiaarsambt zijn verbonden, ons den ar-

t>e beid zeer gemakkelijk, en verheugden we 
ng ons grootelij ks in het vooruitzicht aan het 
be einde des jaa.-s vele honderden Kalenders 

onder ons krijgsvolk te kunnen versprei-
den. En die blijdschap heeft God ons 
vergund. Omdat wij thans f 163,96, tegen 
slechts f 50,89 in 1890 hadden ontvangen, 

~ en de uitgaven nog niet eens ten volle 
_ i b'~ ,b®llePen' zoodat we een batig saldo 

overhielden van f 157,39; waren wij in 
staat, thans naar bijna alle Garnizoens-

n_ plaatsen in ons Vaderland, Kalenders heen 
te n zenden, tot een gezamenlijk be-
ët ? van ^6^, stuks; terwijl wij het ten 
,1- vongen jare bij 170 expl. moesten laten. 
e" Daarom gevoelen we ons gedrongen om 
m aezen onzen mnigen dank te betuigen 
:1- aan allen, die ons tot dit liefdewerk in 
ie staat hebben gtsteld, overtuigd dat zij 
t. met ons verblijd zijn, dat de Heere ons 
m heeft doen wassen in het land, en ons het 

voorrecht verleend om op meer uitgebreide 
Jn' schaal aan het tijdelijk en eeuwig welzijn 
g van den Militair te kunnen arbeiden, 

id ,?n ooi1 wat waren »craze dapperen" weer 
x- blij met zulk een doelmatig Kerst- of 

Nieuwjaarsgeschenk te worden vereerd, de 
een maakte den ander begeerig; zoodat 
het gebeurd is, dat men als het ware 

i- bedelde, om er toch een te mogen ont-
u vangen. 
n En zoo prijkt ook dit jaar weêr boven 
i- tal van kribben de Christelijke Scheurka-
ie lender van »Filippus", al gaat dat bij 
i- menig soldaat ook niet zonder zelfverloo-
I- chening, en al moet hij er soms smaadheid 
n om dragen ; ook hier blijkt het, dat de 
d strijd is des Heeren, en dat Christelijke 
it vrijmoedigheid wel beproefd, maar 'ten 

slotte toch met Gods zegen gekroond wordt. 
" , e, eens", zeggen eenige Militairen 
n tot elkander, »V hangt ook zoo'n 
k fijnen Kalender op; we moesten hem af-
r scheuren." 
h _ »Wat , zegt een korporaal, »dat moest 
y jelui eens _ probeeren, ik vind het juist 
Q flink, dat i»:mand ook in de kazerne voor I 
- zijn beginsel durft uitkomen ; jelui blijven 
e van dien Kalender af, hoort!" 

Zie ! zoo blijkt het, dat de Heere geens- I 
i zins beschaamd maakt, dengene, die den 
t moed hebben om zijn naam te belijden. 

Dit bleek ook, toen een Officier een 
blaadje afscheurde, en hetzelve gelezen 

, nebbende, aan den soldaat vroeg, hoe hij 
aan dien Kalender kwam, en nadat Z.Ed. 
ingelicht was, op welwill^nden toon zeide : I 
»Ge moet die blaadjes maar aandachtig I 

3 lezen, daar valt iels uit te leeren." 
3 Blijft er dus wel iets anders over, dan I 
' den Heere ootmoedig en dankend te er-
> kennen voor het voorrecht ons verleend I 

om andermaal het zaad des Woords onder I 
i de Militairen uit te strooien ? Temeer nu 
• wij het zoó konden doen, dat in schier al 

nen °ndei' SChiei' al de waPe" 
tS konden worden geplaatst; 

+'ii • flS' orPedisten en Pantserfort-ar- I 
tiiiensten niet uitgesloten; terwijl ook 
, itaire Tehuizen en hospitalen niet wer
den vergeten. 

Moge nu ook de Heere zelf die uitge
strooide zaadkorrels met den dauw des 
Heiligen Geestes bevochtigen; opdat vele I 
onzer krijgslieden het zwaard des Geestes 
aangorden, en als trouwe krijgsknechten I 
in de gelederen van Koning Jezus leeren 
strijden. 

En daarvoor bestaat alle hoop. Immers 
het Woord des Heeren zal niet ledig weder I 
keeren ; en kan een Paulus slechts planten 
en een Apollos niet meer dan nat maken ; 
het is tevens God, die niet enkel den was
dom geven wil, maar naar 1 Cor. 3 : 7, I 
denzelven werkelijk ook geejt. 

Zij op dien God dan bij den voortgang I 
ons oog geslagen; dragen we aan den 
troon zijner genade leger en vloot, Vor- 1 

stenhuis en Vaderland steeds biddend op, I i 
en vragen we voortdurend, dat'op eiken 
aibeid des Evangelies zijn onmisbare ze- • 
gen in ruime mate ruste. i 

Gaan we dan ook met het verspreiden : 
van Scheurkalenders in de kazerne, met I i 
het oog op den Heer der Legerscharen, I 1 

biddend voorwaarts; laten we door blij- I 
moedig iets af te zonderen voor dezen 
Evangelisatie-arbeid er toe medewerken, I < 
dat wij in het vervolg nog meer kunnen ( 
verspreiden, dan tot dusver is geschied. I i 

Neige daartoe de Heere voortdurend de t 
harten, en vervulle Hij ons, ook over de c 
bekeering van vele soldaten, met hemelsche a 
blijdschap! ^ 

E. KROPVELD. i 
Alblasserdam, Februari 1892. u 

N. B. Christelijke bladen worden vrien- I @ 
delijk verzocht dit stuk in zgn geheel over v 

te willen nemen. t: 
E. K. g I t< 

I ri 
RIJNSBURG, 9 Februari. Een genot- b 

volle avond was ons heden bereid. De I K 

Heer F. de Boer, Muziekonderwijzer te I 
Den Helder, oud-kweekeling van het Blin- ® 
den-Instituut te Amsterdam, gaf alhier een Vi 
Zang- en Muziekuitvoering. Ook las hij, naar 
de wijze der blinden, ons een opstel voor, n< 
over het Christelijk Lied. m 

Ieder keerde hoogst voldaan huiswaarts, h( 
de opbrengst der uitvoering, ten behoeve w 

onzer Christelijke School, was ongeveer zo 

f 250,— . Wij kunnen dan ook niet na-
laten den Heer F. de Boer, voor derge- P1 

lijke gelegenheden, ten zeerste aan te be- I ve 
velen. I o. 

HET SCHOOLBESTUUR. ËE 

De Christelijke Jongelv. „Obadja" te Monster, Ve 
herdacht den 3den Februari j.1. haar driejarig be- I vl( 
staan. Ten half 7 ure trad als feestredenaar voor I hu 
ons op, onze geachte Eere-Voorz. de WelEerw. Héér 
Ds. J. H. Landwehr. ZEerw. hield eene boeiende I 
en leerriike rede naar aanlfiidin» vnn 9. Tfm s-i,t is eei 

iE- in hetgeen wij geleerd hadden, ons houdende aan 
fij- eene oude d»t altijd nieuw is en blijft, cn dat 

ons alleen wijs kan maken tot zaligheid. ZEerw. 
sprak tot de Jongelingen en de ouders een opwek
kend en aanmoedigend woord en had voor ons allen 
een ernstige vermaning. De navergadering was 

ar- een recht gezellige bijeenkomst. De voordrachten 
we teel gepast, de samenspraken die geheel ge
ilet schiedkundig waren, het orgelmuziek en bovenal de 
ers Meewerking der Chr. Zangvereeniging ^Hosanna" 

te dezer plaatse, die de feestvreugde zeer verhoog-
den, wisselden elkander geregeld af. Het genoege-

)ns lijk en gezellig samenzijn werd door onzen geachten 
;en Eere-Voorz,, di tevens de leiding dier vergadering 
eilj op zich had genomen, met een kort woord besloten. 
t]]e A. VAN DEK KRUK C.Zoon. 

NAALDWIJK, 19 Febr. 1892. Gisterenavond 
had onze J.-V. Ebenhaëzer het voorrecht haartwee-

1S- jarig bestaan feestelijk te herdenken. Nadat Ds. 
ien Brouwer voorgegaan was in 't gebed, trad onze i>e-
le- aehte Eere-Voorz. Os. Koopnians voor ons op, met 
en een leerrijke rede over Spr. 23 : 26a : „Mijn zoon, 
^ geef mij uw hort." daarna genoten wij onder de 
3C- leiding van onzen geliefden President een recht genot-
>m vol samenzijn met de afgevaardigden onzer Zuster
en vereen, alhier, «De Heere is onze banier" en tal 
in van begunstigers en belangstellenden op een toe-
zjj gangskaart. Na het openingswoord van onzen Pre-
'•> sident en verslag van den Secretaris en een hartelijke 

toespraak van de afgev. van genoemde Zusterver. 
iet volgden eenige voordr. en samenspr afgewisseld dooi
de gemeenschappelijk gezang en de uitvoering van 
ijn eenige nummers onzer Zang-Ver. Nadat onze Pre

sident zijnen dank had uitgesproken, tot allen die 
tot het welslagen van dit genoeglijk feest het hunne 

f I _ bijgedragen en Ps. 72 : 11 was gezongen, 
Of I sloot hij de Verg. met dankgebed, waarna allen vol
de I daan huiswaarts keerden, 
at I Namens het bestuur, 
re I A. KUIVENHOVEN AZ, Secr. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
ïn Van N. N. postmerk Workam f 1,— 

I Met dankzegging en aanbeveling, 
lij I E. KROPVELD. 

fe »itlFFATSaA." 

se Met onze doofstommen in »Effatha" gaat 
•n het gelukkig voortdurend wei. Zij ontwik-
t. I kelen lief en spreken reeds een tal van 
•n woorden. Ze zijn vlug en levenslustig, 
'n Onlangs overviel ik hen in de speelkamer, 
f- midden onder het spel. Ze waren Zondags 

I te voren samen in de kerk geweest. En 
st nu stond één hunner te preêken en al mijne 
Bt gesten en bewegingen op den kansel na te 
>r I bootsen, terwijl de anderen in luisterende 
n I houding zaten, en één hunner een saamge-

I knoopten zakdoek aan een stok had gebon-
s- I den, wat bet zakje verbeelden moest, en 
n waarmeê hij rondging. Een spel dat bij 

andere kinderen niet zoo heel ongewoon is, 
n I maar wat mg van doofstommen toch bij -
u I zonder opvisl. Vooral de beschaamdheid, 
ij I waarmude hij die den dominee moest ver-
1. beelden, zijne gebaren en zijne brabbeltaal 
: I afbrak, toen hij mij zag en in een hoek 
g I wegschool, terwijl de anderen hem uitlach-

I ten. 
a I ^ Van de heerschende ziekte is tot dusver, 
- I Gode zij dank, ons »liffatha"-gezin gonstig 
3 I veischoond gebleven. Een kleine ongesteld-
t' I heid van Johanna Bilderbeek liep, onder 
i de vriendelijke en zorgvolle behandeling 
1 I vati Dr. De Jonge, door 's Heeren goed-
- I heid met esn paar dagen af. Het doet het 
; harte goed aan de kleinen te merken dat 
- I ze, onder zulke omstandigheden, deelneming 
; I betoonen in elkanders lief en leed. Eun 

bewijs dat de opvoeding, die ze van den 
heer Oranje en Echtgenoote, bijgestaan door 

• I de helpster Maria Eggink, ontvangen, ook 
ï aanvankelijk niet vruchteloos bleef. Na-
; I tuurlijk is het niet alles lief en aangenaam, 
; wat men met doofstomme kinderen door

leeft, er komen ook zaken voor die bestraf-
i fing noodzakelijk maken, evenzeer, en nog 

I vrij wat meer dan bij andere kinderen. Er 
; I is aanhoudend geduld, een vaste hand en 
1 I een biddend hart noodig om doofstommen 

op te voeden. En als onze lezers, die we
ten wat bidden is, eens in hunne binnen-

I kamer gaan, verzoeken wij hun vriendelijk 
I vooral ook aan »Effatha" te willen geden

ken. 
Daar er zich hier en daar alweer nieuwe 

I aanvragen opdoen, om tegen den volgenden 
I cursus in »Effatha" opgenomen te worden, 
I staat het wel te denken, dat wij tegen Augus-
I tus een tweeden onderwijzer zullen noodig 

hebben. Het is te hopen, dat de Heereonsook i 
I ditmaal een geschikt jongmensch aanwijzen 
I zal, die lust en aanleg heeft om zich aan I 
I dezen arbeid der liefde te wijden. Het is ï 
I wel een moeielijk, maar tevens eeii zeer ( 

heerlijk werk. < 
I En aan ouders of voogden, die hunne 1 

doofstomme kinderen overeenkomstig hunne 
doopsbelofte wenschen opgevoed te zien en s 

I ze daarom in »Efïatha" willen doen opne- t 
men, zouden w[j raden: meldt ü zoo spoe- c 
dig mogelijk bij het Bestuur van »E£fatha" v 

I aan. Want er is niet voor een zoo'n heel e 
groot getal plaats beschikbaar. De kosten h 
in het gesticht zijn f 200 per jaar, bij voor-

I uitbetaling van drie maanden, benevens een 
goede uitrusting volgens tarief en f 10 voor h 
verstellen. Het Bestuur zal op de uitrus- I 
ting nauwer dienen te letten, daar sommi- o 

I gen hou kinderen kleederen meegeven van v 
te slecht allooi, om het tegen het spelen en A 

I ravotten der kinderen lang te kunnen uit- zi 
I houden. Men neme toch vooral geen ge

meen goed waar geen kracht in zit. Alle g< 
informatien zijn bij den heer Oranje, bij de gt 
Bestuursleden en bij de Correspondenten d( 
van »Effatha" te bekomen. di 

Dat »EfFatha" bij vermeerdering van perso- bc 
neel ook meer den steun van ons Christelijk, 
met name van ons Gereformeerd volk be- pl 
hoeft, spreekt van zelf. Enkele giften be 
werden ons, sedert onze laatste opgave ge- kiJ 

zonden, die we echter in een volgend ar- m 
tikel zullen meedeelen, wijl we nu niet meer te 
plaats durven vragen. Tot onze vreugde dii 
vernamen wij, dat bij onzen Penningmeester o-e 
o. a. ook eene gift voor «Effatha" was in- va 
gekomen van f 2000. di( 

Het is te hopen, dat aan »Efïatha" nog ve 

vele groote en kleine giften zullen toe- eei 
vloeien. Ook dat onze Correspondenten wa 
hunne inteekeningslijsten aan velen zullen ref 
aanbieden en nog vele leden voor onze Ver- me 
eeniging zullen winnen. 

Vooral zij aan de Kelkeraden van Gere- zoi 
form. belijdenis en aan onze Jougelings-, 

r,,:, " , , . ; , ' ^crw. scneiaie ons. nar, wn hu n Hp vnn.<n tr,nn 

gen op maatschappelijk gebied, toch moesten blijven 

aan Joneedochters- en Vronwon vo voorn' m"n_ 
gen gevraagd : Is Uwe Corporatie alreeds 
+ . DO.iL.lii. . ^ n t-. 1 , „ wu «iiumuii toegeu-eaen r Broeders en Zus
ters ! laat ons werken terwiil W Aan ie 
De nacht komt in welken niemand meer 
werken kan. Aan hen die »Eflatha" bij 
testamentaire beschikking mochten willen 
bedenken en alzoo na hunnen dood, in de 
sprekende en lezende doofstommen, zichzel-
ven een wandelend standbeeld willen hel-

• pen oprichten, dat veel meer zegt dan een 
,n standbeeld van graniet of metaal, aan hen, 

zeg ik, wordt bij dezen herinnerd, dat de 
naam is : 

,nd »EFFATHA", Vereeniging tot 
bevordering van Clirist. onder-

gps wijs en opvoeding voor doof-
net stomme en blinde kinderen en 

jongelieden.'' 
Laat ons bedenken, dat de belofte des Hee-

r- getrouw is : »Zalig zijn de barmhartig 
tal want hun zal barmhartigheid geschieden 
oe- Leiden, Febr. 1892. H. BEUKER. 

jke P' Al de Christelijke bladen in ons 
er. land worden vriendelijk verzocht het boven-
>or staande stuk over te nemen. Zij zullen 
al> daardoor de goede zaak een belangrijken 
lie <^enst bewijzen, en zeer aan zich verplichten: 
ne Het Bestuur van »EFFATHA." 
in, : 

31 Korrespondentie. 
Br. B. te U. is niet voldaan met het 

antwoord, dat wij gaven op de vraag: of 
de leden der gemeente niet gehoord °had-

— den moeten worden over de wijziging van 
het reglement van 1869. 

Hij beweert, dat wij geen antwoord heb-
_ ben gegeven op zijne vraag. Ik vroeg niet, 

zoo schrijft hij, of een kerkeraad bevoegd 
was een besluit te nemen zonder voorken-

it nis of approbatie der gemeenten ; maar ik 
t- vroeg wel: is het niet in strijd met de 
n besluiten der Synode van Leeuwarden, dat 
y. de kerkeraad een besluit omtrent Regle-
r, mentswijzigine genomen heeft zonder ap-
[s probatie of medeweten der gemeente en 
n zegt dan verder: »dat de Synode door de 
ie woorden gemeenten gehoord worden, niet be-
e doelde den kerkeraad, maar uitsluitend de 
te leden, behoeft niet nader verklaard te wor-
)- den; hei haalde malen heeft de Roeper dit 
i- duidelijk uitgesproken, dus kan het niet 
u anders of waar dit nietfeebeurde, handelde 
ij men met de Synodale besluiten in strijd, 
3, want eerst eene volgende Synode kan dit 

besluit vernietigen." 
, Dat br. B. hier in misverstand verkeert 

zal, dunkt ons, elk lid der Synode van 
il Leeuwarden met ons eens zijn. Door »ge-
k meente" verstaat de Synode niets anders 

dan wat Gods Woord en onze belijdenis 
en kerkorde er door verstaan n.1.: Het ge-

•, heel der geloovigen in eene bepaalde plaats, 
y onder opzicht en tucht van den kerkeraad. 

Had de Synode bedoeld, niet de gemeente, 
r zooals die vertegenwoordigd wordt door 
J den kerkeraad, maar de gemeenteleden, 

hoofd voor hoofd, en bepaald : dat de leden, 
t hoofd voor hoofd, approbatie moesten ver-
" leenen op een voorstel der Synode, dan zou 
; zij dit wel duidelijk gestipuleerd hebben, 
L daar zulk eene afwijking van de Gerefor-
ï meeide kerkregeering in de Christelijke Ge

reformeerde kerk, wel eenige toelichting 
: zou behoeven. 

De Synode heeft niet bedoeld en niet 
, kunnen bedoelen : den kerkeraden de ver-
• plichting op te leggen, alle leden, hoofd 

voor hoofd, over de Reglementswijziging te 
^ laadplegen, maar het ook evenmin verbo-
• den. De Roeping der kerkeraden, om in deze 

en alle aangelegenheden, te handelen zoo 
als het meest tot stichting en bevordering 
van den goeden gang dor zakeu, in olke 
gemeente, dienen kan, heeft de Synode al
tijd np den voorgrond gesteld en is daar
mede gebleven binnen de perken harer be
voegdheid. 

Dat de Roeper eene uitlegging van het 
besluit der Leeuwarder Synode heeft gege
ven, en nog wel in den zin als br. B. het 
bedoelt, is ons ten eonenmale onbekend. 
Maar stol, zij had het gedaan, dan zou 
daaruit nog volstrekt niet volgen, wat br. 
B. er uit afleidt. Het oordeel van ons 
Znsterblad stellen wij op zeer hoogen prijs, 
maar het blijft toch altijd, evenals het 
onze, een particulier oordeel van de redactie 
of van een der schrijvers, dat de kerkelijke 
vergaderingen in geen enkel opzicht bindt. 

Wij meenen nu een bepaald en duidelijk 
antwoord op de vraag van br. B. gegeven 
te hebben. Bevredigt hem ook dit°niet, 
dan blijfr. er niets anders over dan dat hij 
vvachte tot de eerstk. Synode vergadert 
en, langs kerkelijken weg, zijn bezwaar te 
harer kennis te brengen. 

Uit B. ontvingen we deze vraag: »Is 
het geoorloofd iemand, die tot de Hersteld 
Lutherscbe gemeente behoort en niet bij , 
onze gemeente wil aansluiten, het rechtte , 
verleenen om als gast altijd tot het H. j, 
Avondmaal toe te gaan, op grond dat hij r 

rich stelt onder toezicht des kerkeraads." v 

Hierop antwoorden wij, dat ergeene al- v 

gemeene bepalingen of wetten voor zulke ^ 
gevallen kunnen of mogen gemaakt wor- j 
den. Elke kerkeraad moet elk geval van ^ 
dien aard op zich zeiven beschouwen en 
beooideelen. ^ 

Wanneer b.v. een Luthersche op eene r, 
plaats woont, waar geene Luthersche kerk e] 

bestaat, maar wel eene Geieformeerde, en 
hij begeert nu, als gast, door den Geiefor-
meerden kerkeraad tot de tafel des Heeren 
te worden toegelaten, dan gelooven wij, dat 
die kerkeraad, aan dit verzoek voldoende, 
geheel handelt in den geest van Calvijn en • 
van de oude Gereformeerden, wanneer n.1. 
die Luthersche broeder een Christelijk le- a 

ven leidt. En ook omgekeerd, wanneer 
een Gereformeerde op eene plaats woont, 
waar wel eene Luthersche maar geene Ge
reformeerde kerk bestaat, en hij begeert 
met de Luthersche broeders des Heeren 
Avondmaal te houden, zal hem dit niet tot s* 
zonde zijn. 

zoowel eene Luthersche als eene Gerefor-
meerde kerk bestaat. Daar kan en moet 

l.s" de consequentie uit het verschil van. be-
lijdenis voortvloeiende gehandhaafd blijven. 
Het zal daar ook niet dikwijls voorkomen, 

ö dat oen Luthersche het Avondmaal begeert 
®n in de Gereformeerde kerk. 
de 
al- — 
3l- Aan B. te A. zij bericht, dat wij ons 
en niet bekwaam achten om over het Somnam-
in, bulisme te schrijven. Zelve hebben we er 
de voor onze kranken nooit gebruik van dur

ven maken, en ook nooit den moed gehad 
Dt iemand aan te raden het te doen, en dat 
I». wel om deze reden, dat we niet gelooven, 

dat God ons recht heeft gegeven om met 
^ het menschelijke lichaam te doen, wat wij 

willen, en een medemenseh zoodanig in 
onze macht of in de macht van een ander 

e. te stellen, dat ziel en lichaam als geschei-
'8," den worden voor eenige oogenblikken, en 

de machthebber het lichaam van de sla
pende vrouw weerloos maakt. In twijfel-

ns ac'ntige dingen past 't den Christen, aan het 
n- geopenbaarde en aan de gewone middelen 
sn zich te houden. Somnabulisme staat daar-
3n enboven ook in verband met vooruitzien 
n: en Waarzeggerij, gelijk men schier dagelijks 

uit advertenties kan zien. 

Twee stukjes ontvingen we over gedwon-
— gen arbeid op Zondag in verband met de 
3t kerkelijke tucht, We zullen die voorloo-

pi§i in portefeuille houden, aangezien we op 
dit oogenblik een debat over deze aange-

'n legenheid noch wenschehjk noch vrucht
baar achten. Intusschen raden we de ge-
achte inzenders en elk een aan; het voor-

^ treffelijke boek van Dr. A. Kuyper : Trac-
taat over den Sabbat, nauwgezet te lézen 
en ernstig te bestudeeren ; want met losse 
opmerkingen, ontboezemingen, macktspreu-

e ken of het bloote aanhalen van Bijbeltek-
sten, komen we in de materie geen stap 
verder. 

RED. 
n 
,e 

Boekaankondiging. 
e Be Christen in volle wapenrusting 

enz. —- Door William Gurnall, van 
1644 tot 1679 predikant te Laven-

>t ham. Uit het Engelsch vertaald door 
e Elizabeth Freijstadt. le Aflevering. 
1> Amsterdani E. Bremer. 
t In dagen van krankheid hebben we deze 

eerste aflevering met groot genoegen en 
t ziels verkwikking gelezen. Het is echte, 

11 ouderwetsche kost, en ook de vorm van 
behandeling is voor ons, negentiende eeuw-

s sche menschen, een weinig vreemd. Maar 
s daar moet men over heen, en op den 

inhoud letten. Deze is voortreffelijk. Hjj 
> is degelijk, Schriftmatig, rijk aan de tref

fendste beeldspraak, grijpt in de ziel en 
' ontplooit de heerlijkheid der genade in 
r verband met den strijd en de strijdwape-
> nen in het Christelijke leven, en geeft ten 
> slotte Gode van rlles de eere. De uitne

mende gave van vertalen, waarvan Eliza-
1 beth Freijstadt, in de overzetting van Spur-
' geons Psalmen, en in zoo menig anderen 

arbeid blijk gaf, komt ook hier weder uit. 
f Lezende, denkt men een oorspronkelijk 
> Nederlandsch weik voor zich te hebben. 

Wij bevelen dit boek met het volste 
' vertrouwen aan ons Christenvolk aan. Dr. 

Ryle was er hoogelijk mede ingenomen, en 
Spurgeon zeide er van : »Het is ook een 

! uitöemend boek voor predikers, die er 
meer dan eenig ander boek, behalve den 
Bijbel, kostelijke gedachten aan kunnen 

' ontleenen voor hunne leerredenen." 

» Vele gewisse teekenen." De Ge
tuigenissen voor het Christendom of 
het geschreven en levende Woord van 
God. Door Arthur T. Pierson D. D., 
predikant bij de Bethany Presbyte-
riaansche Gemeente te Phtladelphia. 
Nijmegen, P. J. Milborn. 

Dit boek verdient een grondiger en 
breedvoeriger bespreking dan we in onze 
korte aankondiging kunnen geven. In 
weinige woorden kan men de voortreffe
lijkheid er van niet voldoende aantoonen 
en uiteen zetten. Het is geheel van dezen 
tijd en voor dezen tijd. Gespeend aan lo
gische, wijsgeerige en schoolsche stelsel
matige redeneeringen, laat het den Bijbel 
zelf spreken, van zich zelf getuigen, zich 
zeiven verdedigen. > Wetenschappelijke 
mannen, zegt de Schrijver, zijn niet altoos 
verstandelijk, nuchter en eerlijk. Voorin
genomen door het aankleven van eenig 
wetenschappelijk dogma of godsdienstig 
stelsel, worden zjj loensch; zij zien niets 
anders dan wat zij meenen te moeten zien, 
en rangschikken feiten en cijfers ten gunste 
van hunne vooropgezette meening of leer." 

Nu beweren wij niet, dat de apologe
tische methode van den Schrijver de eenig 
ware of onfeilbare is; ook niet dat de 

loenschen er normaal door zullen worden, 
maar wel dat het in zijn soort, een zeer 
voortreffelijk boek is, en, onder Gods zegen, 
vele slappe handen en struikelende knieën 
kan opheffen en versterken. Vooral nu 
Nelson niet meer te krijgen is, is Pierson's 
boek van des te hooger waarde. Onze 
jongelingen, en allen die met en in hun 
tijd leven, zullen er veel uit kunnen lee
ren, en we twijfelen er niet aan, Schrijver 
en Uitgever, voor dezen arbeid van harte 
dankbaar zijn. 

RED. 

H.B! ~~ 
We Oudergeteekendc geelt  

bij dezen kennis, dat ziju 
adres voortaan niet meer is 
ie WHVTËKSWldrK maarte 

IM)  K K  U  M.  
Ter voorkoming van ver

traging gelieve men hiervan 
s. v. n. firoede nota te nemen. 

Maar anders wordt het op plaatsen, waar 
lie Uitqever, 

Hl ltULElllg. 



ADVEKTENT1EN, 
O n d e r t r o u w d :  

JA>I W. DE VRIES 
Weduwn. van J. M. DE HAAS 

EN 
JANTJE KAPTEIJN. 

S MILDE, . FEBR> ,G2 

AMSTELVEEN, I 
Huwelijksvoltrekking 8 Maart '92. 

O n d e r t r o u w d :  
PIETER OUD HEUS DEN 

EN 
MARIA JOH ANNA VOLP. 

AMSTERDAM, 18 Febr. '92. 
Huwelijksvoltrekking D. V. 3 Maart e.k. 

O n d e r t r o u w d :  
G. VAN DEN BRINK 

EN 
P. M. DE HAAN 

Wed. C. MUSSERT. 
AMERSFOORT, I 19 FEBR ,92 

ALBLASSERDAM, j 

G e t r o u w d :  
WILLEM ABRAHAM DE RIJCKE 

van Middelburg, 
EN 

GEESSIEN WIERTSEMA. 
BIERUM (Groningen,) 

18 Febr. '92. 
Die, mede namens wederzijdsche fa

m i l i e - b e t r e k k i n g e n ,  h u n n e n  d a n k  
brengen voor de betoonde bljjken van 
belangstelling. 

G e t r o u w d :  
EVERT VONK 

ier. Pred. te Havlerwijk, 
EN 

GERARDINA CBRISTINA BROER, 
die namens de wederzijdsche Familie hun 
dank betuigen voor de bewezen van 
belangstelling, bjj hun huwelijk onder
vonden. 

25 Febr. '92. 

.FJ eden werd mijn geliefde Echtge-
noote A. IJFS, verlost van een dooden 
Zoon. 

CHARLES DIXON. 
DEVENTER, 20 Febr. 1892. 

fjeden verblijdde ons de Heere 
door de voorspoedige geboorte van een 
Zoon. 

G. DALHÜIJSEN, v. D. M. 
L. DALHÜIJSEN—LINDEBOOM. 

HEINKENSZAND, 20 Febr. '92. 

Door 's Heeren goedheid voorspoe
dig bevallen van een welgeschapen 
ZOOM. 

J. J. SCHOLTEN-
GISPEN. 

AMSTERDAM, 
22 Febr. 1892. 

JJedeu zegende de Heere ons door 
de voorspoedige geboorte van een wel
geschapen ZOOM. 

F. M. TEN HOOR. 
E. P. TEN HOOR— 

KOK. 
FRANEKER, 22 Febr. 

V oor de vele bewijzen van belang
stelling op ons 25-jarig huwelijksfeest 
ondervonden, betuigen we onzen har
telijken dank. 

W. DE HAAN. 
A. DE HAAN-

DIEPRAAM. 
ALBLASSERDAM, Febr. '92. 

Voor de talrjjke bewijzen van deel
neming, bij het overlijden van onze 
onvergetelijke Moeder, betuigen wg 
onzen oprechten en hartelijken dank. 

P. VAN BEUSEKOM. 
M. VAN BEUSEKOM. 

HILVERSUM, Febr- 1892. 

Voor de talloos veel en treffende 
bewijzen van deelneming bij het over
lijden van haren innig geliefden Echt
genoot, en ook tijdens hare ziekte ont
vangen, betuigt de ondergeteekende ha
ren hartelijkeu UAMK. 

Mevr. de Wed. II. H. VAN ARK-
GKELKERKEN. 

UTRECHT, 
16 Febr. '92. 

Voor de vele bewijzen van deelne
ming in het verlies onzer geliefde Groot
moeder, Mejuffrouw MARIANNA JA-
CüBA GROEN, Weduwe van den heer 
J. J. HAGEMANS, van hier en elders 
ontvangen, betuigen wij onzen harte
lijken dank. 

S. A. ALTING BORSBOOW. 
H. ALTING. 

WESTBSOEK, 17 Febr. '92. 

Voor de vele blijken van deelneming 
bij het overlijden mijner dierbare Echt-
genoote, betuig ik mijnen hartelijken 
UAMH aan Vrienden en Bekenden. 

J. KROON. 
OMMEN, 22 Febr. 1892. 

Voor de vele blijken van belangstel
ling, ondervonden tijdens de ziekte en 
bij het overlijden van onze geliefde 
Echtgenoot, Moeder-, Behuwd- en Groot
moeder, betuigen wij onzen hartelijken 
MIK. 

Uit aller naam, 
A. KONINGS. 

HEUSDEN, 25 Febr. 1892. 

Het behaagde den Heere don 
löden Februari een lid onzer 
Vereeniging, 

Jacoba Sinke, 
na een lijden van twee maan
den, door den dood weg te 
neme». Sterke de Heere de 
Ouders, Broeders en Zusters, en 
zegene Hij deze roepstem voor 
ons. 

Namens de Jongedochters-
Vereeniging, 

JOH. DEN HOLLANDER, 
Secr. 

IERSEKE, Februari. 

Tot mijne diepe droefheid 
overleed heden in de hoop des 
eeuwigen levens, mijn geliefde 
Echlgenoote 

JEAN1NISTTK KNOTTENBKLT 
geb. GAASBEEK, 

na een langdurig en smartelijk 
lijden, in den ouderdom van bijna 
63 jaar. 

G. J. KNOTTENBELT. 
BARNEVELD, 17 Febr. '92. 

Heden overleed, tot onze diepe 
droefheid, na eene kortstondige 
doch hevige ongesteldheid, in 
zijnen Heere en Heiland, onze 
innig geliefde Echtgenoot en 
Vader, de Heer 

Arie Rijkaart Gz., 
in den ouderdom van 58 jaar. 

Wed. A. RIJKAART-
VAN MASBERGEN. 

P. C. RIJKAART. 
C. RIJKAART. 
G. RIJKAART. 

ZOETERWOUDE, 

18 Febr. 1892. 

Heden ontsliep zacht en kalm, 
na een langdurig doch geduldig 
lijden, onze onvergetelijke Echt
genoot en Vader 

DERK OE MAA, 
in den ouderdom van ruim 56 
jaren. Met onwankelbaar ver
trouwen op zijnen Heiland en 
Zaligmaker ging hij met blijd
schap den dood tegemoet. Dat 
hij au nu mag aanzitten aan 
de bruiloft des Lams, waarnaar 
hjj zoo verlangend uitzag, is 
ons tot grooten troost. 

DE FAMILIE. 
HORNHUIZKN, 

20 Febr. 1892. 

Vrienden en Bekenden, die 
den overledene tijdens zijne 
ziekte zoo getrouw bijstonden, 
gelieven deze kennisgeving te
vens als dankbetniging voor 
hunne deelneming aan te mer
ken. 

Heden overleed mijn onver
getelijke Echtgenoot en mijner 
zeven kinderen zorgdragende 
Vader, de WelEerw. Heer 
OLCHBKT CORNhLIS DOORNBOS, 
zeer onverwacht aan longont
steking, in den ouderdom van 
65 jaren. 

Was zijn leven Christus, dien 
hij 26 jaren in 't Evangelie 
diende, hij stierf in vrede en 
geniet nu het eenwig loon 
den trouwen dienaren wegge
legd ; dit lenigt onze smart. 

Ook namens mijne kinderen, 
J. DOORNBOS-

VAN APELDOORN. 
WAPENVELDE, 20 Febr. '92. 

I Heden trof onze gemeente 
een gevoelige slag, door het 
plotselinge overlijden van onzen 
geliefden Leeraar, den WelEerw. 
Heer 

Ds, 0. C. Doornbos, 
in den ouderdom van ruim 65 
jaren ; eene ongesteldheid van 
slechts enkele uren nam hem 
van ous weg. 

Gedurende 26 jaren mocht 
hij onvermoeid, met ijver en 
nauwgezetheid het Evangelie 
verkondigen en was de laatste 
negen jaren in ons midden werk
zaam en mocht velen ten zegen 
zijn. 

Zijn godzalige wandel en ver
zekerd geloof geven ons het 
vaste vertrouwen, dat hij is in
gegaan in de eeuwige ïust en 
nu juicht voor den Troon. 
Moge de Heere de diepbedroefde 
Weduwe en Kinderen door zijne 
genade troosten, daar Hij toch 
beloofd heeft een Man der we
duwen en Vader der weezen te 
zullen zijn. 

Namens den Kerkeraad der 
Chr. Ger. Gem., 

H. LO DE WEGEN, Scriba. 
WAPENVELDE, 20 Febr. '92. 

Heden trof onze Vereeniging 
een gevoelige slag door plotse
ling van ons weg te nemen, 
oiiï pn geliefden en beminden 
letiritar 

O. C. Doornbos, 
in den ouderdom van ruim 65 
jaar. Als oprichter onzer Ver
eeniging en ook als Eere-Pre-
sident, mocht hij ruim 7 jaar 
in ons midden werkzaam wezen. 
Groot is het verlies. Doch de 
vaste overtuiging, dat hij is in-
gt'!>a«u in de eeuwige vreugde 
en leeft bij zijnen Heer, dien 
hij hier op aarde heeft gediend, 
troost onze smart. 
Namens de Chr. Ger. Vereeni

ging Eben-Haëzer te Wa
penveld, 

H. GELDERMAN Hz, 
Secretaris. 

WAPENVELD, 
den 24 Februari 1892. 

B—•wii iiiiiiM iiiiiiniiiiiii ia 

Onze Vereeniging »die den 
armen geeft, leent den Heere," 
werd dezer dagen getroffen door 
twee gevoelige slagen. 

Op den 17 Jan. jl. nam de 
Heere onze zuster, 
Anna Calhnrina Loui§a 

Kouwet* 
geb. DK WKILLE, 

en den 18 Febr. jl. on/.e Zuster 
Catliarina Susanna 

van Maas, 
Wed. wijlen den Heer G. GER-
LAGH, door den dood uit ons 
midden. 

Beiden waren waardige leden 
onzer Vereeniging. 

Laatstgenoemde heeft haar 
mede gesticht en gedurende haar 
ruim 22-jarig bestaan met, veel 
ijver en toewijding tot bevor
dering van haar bloei gearbeid, 
zoodat onze Vereeniging in me
nig hulpbehoevend gezin door 
uitdeeling van eigengemaakte 
kleederen etc. een zegen kon 
brengen. 

Dankbaar voor hetgeen de 
Heere ons in haar gaf, vinden 
we troost in de stille hoop, dat 
ze beiden Hem toebehoorden en 
nu de roste genieten, die er 
overblijft voor Gods volk. 

Namens de Vereen, voorn. 
J. MULDER—HESSELS, 

Praesidente. 
JOH. KROONSBERG, 

Secretaresse. 
HAARLEM, 22 Febr. '92. 

Heeren-Kleêrmakerij. 
ONTVANGEN de nieutvsle 

VOORJAARSSTOFFEN, 
Op aanvraag franco toezending der 
s t a l e n .  

Met beleefde aanbeveling. 
Jf. »E WOLF, 

Kleermaker, Tweebaksmarkt, B S3. 
LEEUWARDEN. 

GIUFSTM Ü 
GRAFJIOSIIBTO 

SWITTKRS * TERPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. 

GRONINGEN. 

^Parketvloeren van af f 1.20 per«g 
g. vierkante meter ju 

8 A. DEKKER, I  
Cl 1 I 1 1 1 . 1 «k Dpeciaaiuanaei in rarüetvloereu 

§ eu Muurtegels, ^ 
a » 
s naniuueii. & 

Iv3 CJ fl O Engelsch Portland Cement merk 
$ »Olifant" 

f 2.00. f 2.00. 

PAKKIST TUINZADEN. 
Niet minder dan 34 verschillende 

(ATOKMI'KXI O»I;M van prima 
kwaliteit en kiemkracht, voldoende om 
een grooten tuin in 't zaad te brengen, 
worden na ontvangst van postw. a 
f 2.— franco toegezonden. 

•fiepaald degelijk, doelmatig 
en goedkoop. 

Minzaam aanbevelend, 
J. MONSMA Jr. 

Z a a d t e e l t  e n  Z a a d h a n d e l .  
BERLIKUM, (Fr.) 

AANBESTEDING. 
Op jDonderdag den 3den 

Maart e.ll., des namiddags 3 uur, 
zal door het Bestuur der Vereeniging 
tot Christelijke verzorging van Krank
zinnigen en Zenuwlijders in Nederland, 
op Bloemendaal te Loosduinen worden 

AANBESTEED'  
Bet houwen van 4 pa

viljoens tot huisvesting 
van krankzinnigen en een 
keukengebouw ' op het 
landgoed Bloemendaal te 
Mjoosduinen. 

Het bestek met de teekeningen is op 
franco aanvraag ad f2.50 na den 19den 
Februari verkrijgbaar bij den Lithograaf 
B. BROUWER te Utrecht. 

Aanwijzing op het terrein wordt ge
geven door den Architect E. G. WEN-
TINK te Schalkwijk op MPinsdatJ M 
Maart ËS92 van 11 tot 12 uur. 

ZALSMAN te Kampen geeft uit: 

IIWKT AAN OW IS BliLIJDMS. 
Ken woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na het 
afleggen hunner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W. II. GUSPEJN. 
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a, 221/3 Ct. ; 

25 Ex. k 20 Ct. : 50 Ex. a 171/» Ct.; 
100 Ex. a 15 Ct. 

II KT 

PRIESTERSCHAP/» BELIJDERS. 
Een woord hij het afleggen 

der Geloofsbelijdenis. 
DOOR 

S. A. VA N ÜKN HOOHN, 
Prijs 10 Cent. 

Het Paaschfeest 
EN 

uwe Belijdenis! 
DOOR 

W. Jl. DE HAA§. 
47 bladz. 

Prjjs 20 Cent. 

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

het laatste werk 
van AWV 

S P U R G E O N  ï & p S r  

-^»^^i3prmoe-

uen in kaar-

Dit veel gevraagde boek I 
is rijk geïllustreerd en in 

prachthandje verkrijgbaar 
voor f 1,30, ingenaaid a f 1,—. 

Het is ook bij eiken solieden Boek
handelaar te ontbieden. 

Binnen kort verschijnt: 
levensbeschrijving van 

f . II. Spurgeón 
met portret ing. prijs f'0,90 ; geb. 
f 1,20. 

Ook hierop worden reeds bestel
lingen aangenomen. 

LASTBRIËVEIN 
voor Afgevaardigden naar Provinc. en 

Class. vergaderingen. 
k 3 Cent. 

ATTESTATIES 
voor mannen en voorr vrouwen, 

a 1 Cent. 
ATTESTATIES 

voor doopleden, 
a fl Cent. 

verkrijgbaar bij G. Pu. ZALSMAN te 
Kampen. 

Niet minder dan 34 verschillende 

UUCllUillI^ 

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

ren, wollen eu katoenen garens, 
Jaeger-artikelen, jaeger-

brei wol, Jaeger-tricot-bever 
en flanel, Kousen en Sokken. Ge
breide rokken en jurkjes. 

A. IOMii:ilT§, 
Oxide Boteringstraat 2e huis van de 

Busjesstraat, GRONINGEN. 

Vrye Universiteit, 
Het is een wonderlijk verschijnsel, maar 

dat niet te weerspreken valt, dat — ter
wijl waarlijk liberale mannen het goed 
recht der Vrije Universiteit erkennen, en, 
ofschoon lijnrecht in beginsel tegenover 
ons staande, waardeeren kunnen, dat wij 
met de Overheids Universiteiten voor onze 
zonen geen genoegen kunnen nemen, doch 
er de voorkeur aan geven een eigen school 
voor hoogere wetenschap te stichten en te 
bekostigen — er nog belijders van den 
Naam onzes hooggeloofden Heilands 6n 
Zaligmakers zijn, die de Vrije Universiteit 
met bitterheid in de ziel blijven gadeslaan. 
Hoe dit te verdedigen op grond van Gods 
Woord kan ik mij maar niet verklaren. 
Immers, toen des Heeren discipelen ver
ontwaardigd waren, omdat er nog andere 
aanhangers van Jezus waren, die evenwel 
niet met hen den Heere volgden, en dezen 
gaarne het zwijgen wilden opleggen, ver
bood de Heere hun zulks, en voedde Hij 
er bij: »Wie niet tegen ons is, die is vóór 
ons" (Markus 9 : 38-40). Het mag 
daarom wel een zielkundig raadsel worden 
genoemd, dat discipelen des Heeren van 
den tegenwoordigen tijd, en nog wel de
zulken, die als voorgangers geroepen zijn 
de gemeente te onderwijzen in de waar
heid, die tot de godzaligheid leidt, met 
een schijnbaar geruste consciëntie die bit
terheid in hun gemoed kunnen blijven om
dragen en koesteren. 

Zoo b. v. Or. Bronsveld, predikant te 
Utrecht, een man, die week aan week op 
den kansel het Woord Gods verkondigen 
moet en zeker ook wel eens over den tekst 
moet prediken : »Zoo gij dan uwe gave 
op het altaar zult offeren, en aldaar ge
dachtig wordt, dat uw broeder iets tegen 
u heeft, laat daar uwe gave vóór het "al
taar, en gaat been, verzoent u eerst met 
uwen broeder en komt dan en offert uwe 
gave hoeveel haat en bitterheid welt 
niet telkens in zijn gemoed op, wanneer 
hij maar op iets stuit, wat hem aan het 
bestaan der Vrije Universiteit doet denken. 

Zoo onlangs weer gaf hij als motief op' 
waarom hij zich niet met den (synodalen) 
predikant Hugenholtz kon vereenigen in 

den strijd tegen de vivisectie, dat deze 
strijd «vastgehaakt" werd aan de Vrije 
Universiteit en als »reclame" voor die 
stichting moest dienst doen. »Men moest 
begrijpen," zoo schreef hij o. a., »dat men 
de kracht van het verzet tegen de vivi
sectie zelt verzwakt door het vast te ha
ken aan le Vrije Universiteit. Men maakt 
het dan inoeielijk te gelooven aan de zui„ 
verheid van uw bedoeling, aan het louter 
karakter van uw verontwaardiging." Ik 
zou dezen schrijver wel eens willen vra
gen : »Wie haakt dien strijd vast aan de 
Vrije Universiteit?" Zeer zeker met de 
wakkere strijder tegen de vivisectie zelf. 

De Vrije Universiteit heeft zich u0g 
nimmer vóór of tegen de vivisectie uitge
sproken. Dat kon zij niet, omdat haar 
daartoe du wetenschappelijke bevoegdheid 
ontbreekt. Daartoe zal zij eerst dan in 
staat zijn, wanneer er een medische facul
teit zal zijn. 

Dat evenwel de Christelijke consciëntie 
hoorende van de gruwelijke wreedheden 
der vivisectie, terstond gaat denken : »was 
nu maar de beoefening der medische we
tenschap in handen van Christenen, dan 
zou ook het dier veiliger zijn", is even na_ 
tuurlijk als de vraag naar Christelijke 
verpleging voor onze kranken en krank
zinnigen, wanneer geruchten vernomen 
worden, die van gebrek aan medelijden 
en teederheid des getnoeds onder de kin
deren dezer wereld getuigenis geven. 

Moge ook Dr. Bronsvelds oog nog eens 
geopend worden, dat deze zielstoestand 
voor den Heere niet, mag blijven voortbe
staan ! Laat ons dit voor hem van den 
Troon der genade afsmeeken. 

W. HOVY. 
In dank ontvangen: 
Voor de Vereeniging: 
Aan coulriltutlëu : door den heer 

J. H. v. d. H. van H. v. L. te Maassluis 
f 2,50; door den heer W. Verbeek te 
Nieuw-Loosdrecht f 20,50; door den heer 
A. B. H. Funcke te Lemmer f 78,30; 
door den heer Jan van Zanten te Zeist 
f 29,50; door den heer G. de Leeuw ta 
Utrecht van de tiencentsvereeniging aldaar 
t 30,60, (Jan.) en f 30,50 samen f 61,10; 
aan eollecten: van de Chr. Ger. 
Gemeente te Zegwaart (herplaatsing wegens 
misstelling) f 9,41; Ned. Ger. kerk te 
Holysloot f3,03 ; aan selienkingen : 
gevonden in de collecte der Ned. Ger. 
kerk te Hilversum f 2,50; door den heer 
J. van der Haar te Gramsbergen, van I. 
V. f 1>— j door den beer G. de Leeuw, 
gevonden in de collecte te Utrecht f2,50; 
van A. O. voor het lezen van de Heraut f 2 

Voor de Mediselie faculteit: 
Door den heer G. de Leeuw gevondeni 

in de collecte (7 Febr.) te Utrecht f 1. 
Voor liet Studiefonds: 
Bij Prof. Dr. A. de Hartog ingekomen; 

van N. N. te R. gespaarde halvestuivera 
en halve centen f 13,—; door Ds. R. <Je 
L. uit het busje van v. d. Z. te V. f 3^0. 

S. J. SEEFAT, penningmeester. 
Hilversum. 

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen. 

J. H. v. d. H. van H. v. L. te Maassluis 

— - ~ i «vui uüu neer 
J. van der Haar te Gramsbergen, van I. 
V. f 1>— j door den beer G. de Leeuw, 
gevonden in de collecte te Utrecht f2,50 ; 
van A. O. voor het lezen van de Heraut f 2. 

in de collecte (7 Febr.) te Utrecht f 1. 

" O "-"vu . 
van N. N. te R. gespaarde halvestuivera 
en halve centen f 13,—; door Ds. R. <Je 
L. uit het busje van v. d. Z. te V. f3,10. 
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