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Z A L S f! 
K A M P E N  

G. PH. 2ALSSVI AIM, 
rW^6ptip 7 Bft5te\licrn *» aarossooren »»„ d«„ 
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 
der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan dHr. C MULDER IE 
KAMPEN; — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). — 

Bij dit \r. behoort een Bijvoegsel. 

Berichten. 
Op last van de laatstgehoudene Generale 

Synode wordt ter kennis van de kerken ge
bracht, dat de HeerJ. Mekkert, Candidaat,-zen
deling te Deventer, van zijne betrekking tot 
de Zending der Geref. kerken ontslagen en door 
de Synode tot den Dienst des Woords beroep
baar gesteld is. 

Namens de Synode, 
A. M. DONNEÜ, / C .. 
K. FKENHOTJT, I SCNBA-

Theologische School. 
Aan de Eerwaarde Kerkeraden wordt bekend 

gemaakt, dat tot Praetor der Studenten geko
zen is . de Weled. f leer /I. Doorn en tot Vice-
Praetor: de Weled. Deer J. H. Dom,er J Hz. ; 
weshalve belanghebbenden verzocht wordt: voor
taan de preek verzoeken aan den Praetor A. 
Doorn te richten. 

C. MULDER, 
Ster. v. h. Doe. Koll. 

Kampen, 3 Octr. 1893. 

Vergadering van Deputaten voor de Zending on-
dei Heidenen en Mobamedanen Donderdag '26 Oct., 
s morgens 12 uur in de Westerkerk, (Cathanjnen-

kade) te Utrecht. Wie logies begeert melde dit aan 
M. VAN MINNEN. 

Uirecht., 10 Oct. '91. 

Classis Leiden. 
Vergadering Donderdag 26 Oct. aanvang 10 uur, 

op de gewone plaats. 

Namens de R. X., 
D. TIBBEN, Prats. 
L. PAKLEVLIET, Scriba. 

Katwijk a/Zee, 9 Oct. '93. 

Classis Middelburg. 
De kerkeraad der Gereformeerde kerk te O. en 

W. Souburg, daartoe door de vorige Classis aan
gewezen, roept bij dezen de kerken der Classis 
Midd lburg op ter vergadering op 14 Nov. en zoo 
noodig — den daarop volgenden dag, in de Consi
storie van het kerkgebouw de Lange Delft te Mid
delburg. 

Punten voor het Agendum worden tot 24 Octo-
ber ingewacht aan het adres van den eerstonderge-
teekende. 

Namens den Kerkeraad voornoemd, 
C. B. SCHOEMAKERS, Praeses. 
J. SUURMOND, Scriba. 

Classis Sneek. 
Vergadering op Woensdag 22 November des 

voormiddags te 9 uur in de Oude kerk te Sneek. 
Stukken voor het Agendum gelieve men vóór 

4 November te zenden aan het adres van den eerst-
ond ergeteekende. 

Namens de roepende Kerk te Iieeg, 
F. W. SLUIJTER, Praeses. 
H. P. DE BOER IIZN., Scriba. 

Let wel! 
De Raad der Gereformeerde kerk te Alkmaar 

verzoekt dringend opgave van de jongelingen, ge
plaatst aan de Militaire kadettenschool alhier, waar
over zijn toezicht gewensebt wordt— Even gaarne 
draagt hij kennis van de militaire manschappen en 
onderofficieren, aan gemelde school gedetacheerd. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SWEEPE, Scriba. 

TIEL. Met dankzegging aan den Heere mogen we de twee 
volgende verassingen vermelden, die aan de Geref. kerk 
alhier ten dee! zijn gevallen. Dezer dagen ontvingen we 
het bericht, dat wijlen Mejuffrouw van Kooy die, schoon geen 
lidmate, sinds jaren eene trouwe kerkgangster was, hij testa
mentaire beschikking ten bate van de Geref. kerk alhier de 
som van f 700 vermaakt had. Ongewoon aan zulke verras
singen, verblijdt deze ons te meer. Moge zij navolging vin
den. Evenals dat tweede goede voorbeeld van eene zuster der 
gemeente, die, bijna gelijktijdig, de som van f 75 schonk voor 
nieuwe gasverlichting in ons kerkgebouw. Oe Heere onze 
God toont ook in dit stadje, waarin t materialisme zoo bijna 
onbeperkt heerscht, aan zijn kerk te gedenken. Hij kent hare 
nooden. Zegene Hij deze gaven, en dale zijn zegen ouk rijke
lijk neer op die zuster, die onbekend wil blijven bij de men-
schen, maar bekend is bij Hem, die de blijmoedige gevers 
liefheeft. 

Nament den Kerkeraad, 
A. VAREKAMP, Praeses. 
A. THOLEMS, Scriba. 

O f f i c i é é l e  k e r k e l i j k e  B e r i c h t e n ,  V e r s l a g e n  
(Uit Hel Kerkblad van 15 October 1893.) 

SNEEK. Onze waarde leeraar Ds. J. H. Landwehr heeft 
de roeping naar Rotterdam aangenomen. l)iep geschokt door 
deze onverwachte gebeurtenis, hopen wij te komeu tot volle 
berust ng in des Heeren daden. Zegene de Koning der kerk 
verdjr zijnen dienstknecht en beide gemeenten, tol eer zijns 
H. Naams 

Namens den Kerkeraad der Gereform. kerk A, 
Y. BOOTSMA, Scriba. 

JUTRIJP-HOMMERTS, 1 Oct. '93. Onze geachte Leeraar 
Ds. J. Kok heeft voor de roeping der Gem. Oudemirdum be
dankt. Gode zij dankl 

Namens den Kerkeraad, 
J- S. v. D. VELDE, Scriba. 

ECHTEN en OOSTERZEE, 2 Oct. 1893. Uit een te vo
ren gemaakt tweetal is beroepen tot Herder en Leeraar Ds. 
F. G. Petera en van Mildam. 

J. KOOPMAN. 

BERGENTHEIM, 2 Oct '93. Het adres van den Kerke
raad der Ger. Kerk te Bergeutheim is voortaan: Den Heel* H. 
Waterink te Bergentheim, ambt Hardenberg. Belanghebben
den gelieven hiervan nota te nemen. 

Namens den Kerkeraad voornoemd, 
M. NIJMAN, Scriba. 

OOSTERB1ERUM, 3 Oct. '93. Ds. J. Hania Pz heeft be-
dankt voor de beroepingen naar Alblaaserdam en Terschelling. 

H. UKUINSMA, Scriba. 

ALBLASSERDAM, 4 Oct. 1893. Beroepen tot Herderen 
Leeraar de WelEerw. Heer l)s. G. A Gezelle Meerburg van 
iJocaliiirff. .L1A4. wa ..moare door 
is onze wensch. 

Namens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk A 
G. MAAT, Scriba. 

OMMEN, 5 Oct. 1893. Hedeu werd uit een te voren ge
maakt tweetal, tot Herder en Leeraar dezer Gemeente beroepen 
de WelEerw. Heer G. W H. Esselink te Sliedrecht. Dat de 
Heere deze roeping met zijnen genadigeu zegen bekrone, is de 
wensch en bede van Gemeente en Kerkeraad 

Namens den Kerkeraad, 
J. KJROON WZN., Praeses. 

ALKMAAR. 8 Oct. 1893. Tot algemeene blijdschap van 
kerkeraad en gemeente alhier, nam Ds. J. W. Wtchgelaar te 
Dirkshorn de roeping dezerzijds aan. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SWEEPE, Scriba 

/ SLIEDRECHT, 8 Oct. 'Heden, na de godsdienstoefening 
/ maakte onze geachte leeraar Ds. Esselink bekend, dat ZEerw! 

eene roeping van de gemeente Ommen heeft ontvangen ()e 

kerkeraad, die toch de geheele geme ute vertegenwoordigt 
• hoopt vurig, dat Ds. E. spoedig bekend zal maken: «Gemeente 
^van Sliedrecht, ik blijf bij n." 

Namens dezelve, 
A. V A N  WIJNGAARDEN, Secretaris. 

MILDAM, 8 Oct. 1893. Bij vernieuwing zijn wij veront
rust geworden, daar onze geachte Leeraar Ds. F. G. Peter8en 
nu eene roeping heeft ontvangen van de Gerf. kerk Echten— , 
Oosterzee. Wij hopen, dat ZEw. vrijmoedigheid mag vinden, 
om voor deze roeping te bedanken. 

Namens den Kerkeraad 
S. PAULUS, Scriba. 

BERLIKUM, 8 Oct. Deze dag was voor de gemeente al
hier een dag van groote blijdschap, daar de ure was aangebro
ken dat onze beroepen Cand., de WEW. Heer H. Bouwen, 
in ons midden werd bevestigd, met toestemming van onzen 
geachten Consulent, door Ds. J. Duursema van Uithuizen, naar 
aanleiding van 1 Cor. 3 : 9. Des namiddags verbond onze 
leeraar zich aan de gemeente met de woorden van I cor 
2 : 6 en 7. 

Be Kerkeraad der Geref. kerk, 
M. HOEKSTRA, Scriba. 

HAARLEMMERMEER, 9 Oct. 1893. Gisteren herdacht 
onze geachte Leeraar Ds. W. S. Veltman met de gemeente al
hier zijne vijfentwintigjarige Evangeliebediening. De predi-
king van Jezus Christus en Dien gekruist tot behoud van ar
me zondaren was tot op dezen stond zijn eenig doel, en ZEw. 
wenschte daarin volstandig te blijven volharden, waartoe ker
keraad en gemeente te dezer plaatse ZEw. de zalving des H. 
Geestea toebidden, opdat zijn arbeid onder ons gezegende vruch
ten moge afwerpen. 

Namens den Kerkeraads 
A. COLIJN. 

PIETERBUREN, 9 Oct. Gisteren maakte onze waarde 
Leeraar J. Huizenga de gemeente bekend, eene roeping te heb
ben ontvangen van Murmerwoude. De Heere bewerke ZEw. 
naar zijnen wil, kon het zijn om bij ons te blijven. 

Namens den Kerkeraad, 
F. BUIKEMA, Scriba. 

ROTTERDAM, 9 Oct. Gisteren was er algemeene blijdschap 
in de gemeente bij de bekendmaking, dat Ds. Landwehr van 
bneek vrijheid gevonden heeft voor het aangezicht des Heeren, 
om de roeping naar Rotterdam te aanvaarden. Dat de Heere 
ZEerw. onder ons stelle tot een uitgebreiden zegen en de kerk 
te Sneek een anderen dienstknecht doe geworden, is de harte
lijke wensch en bede van kerkeraad en gemeente. 

J. ELFPERS, Scriba. 

GRONINGEN, 9 Oct. 1893. Gisteren werd gekozen en door 
den Kerkeraad beroemen de WelEerw. Heer J Westerhuis van 

KowciU^uLii, ö uct. -Heden, na de godsdienstoefening 
maakte onze geachte leeraar Ds. Esselink bekend, dat ZEerw! 

Heeren veen. Dat deze poging gezegend worde, wenscht 
De Kerkeraad der Geref. Kerk te Groningen A, 

A. JONKHOPP, Scriba. 

DIRKSHORN, c. a. 9 Oct. '93. Onze geachte Leeraar Ds. 
. W. \\ egchelaar heeft de roeping naar Alkmaar aangenomen. 

Het smart ons, dat Hij van ons henengaat. De Heere die re
geert, en al zijn welbehagen doet, stelle ZEerw. aldaar ten rui
men zegen, en ontferme zich onzer. 

Namens den Kerkeraad, 
P. GOOTJES, 

DOESBURG, 9 Oct. '93. Onze geachte leeraar, Ds. G. A. 
Gezelle Meerburg, maakte gisteren morgen na den godsdienst 
aan de gemeente bekend, dat ZEw. een roeping had ontvangen 
van de gemeente A te Alblasserdam. Onze stille hoop is, dat 
ZEerw. vrijmoedigheid moge ontvangen, daarvoor te bedanken. 

Namens den Kerkeraad, 
H. W. KAPPERS, Scriba. 

RHIJNSBURG, 10 Oct 1893. De Ger. kerkeraad brengt 
ter algemeene kennis, dat hij uit de nalatenschap van zijn 
oud-ouderling, wijlen den Heer P. v. d. Hans te Leiden, 
door bemiddeling zijner weduwe, heeft ontvauger, de som van 
zes honderd gulden, vrij van successierechten. Is de kerke
raad jegens genoemden broeder en zuster met dankbaarheid 
vervuld, allermeest daukt hij den Koning der kerk, die hunne 
harten tot deze milde bijdrage bewoog. 

Namens den Kerkeraad, 
W. B.RENKEMA, Voorz. 
J. VAN EGMOND, Scriba. 

MONNIKENDAM, 10 Oct. '93. Heden morgen oitvingen 
Lol — *oWotoIioud bericht 

Lee. aar Ds.  Nieborg van Exmorra voor ons beroep heeft be
dankt. 1 

J. ZEELTE. 

AMBT-\OLLENHOVE, 10 Oct. ,(j3. Heden werd alhier 
door de Gereformeerde kerken van Ambt- en Stad-Volleuhove 
beroepen de WelEw. Heer Ds Rispens van Hijum Moge 
de Koning der kerk zijn Dienaar de vrijmoedigheid Kêven dat 
wij spoedig mochten hooren : ik kom tot u. ' 

Namens de Kerkeraden, 
\ E. ROOK, Ouderl. 

ASPEREN 10 Oct. Tot onze niet geringe blijdschap moch-
en wij gisteren het bericht ontvangen, dat Ds. J. J. Smit 

nih, het beroeP' door OIlze gemeente op ZEerw. 
uitgebiacht, had aangenomen. Brenge de Heere, die het met 
onze gemeente boven bidden en denken wel maakt, ZEerw. 
me een vollen zegen des Evangeliums tot ous, opdat tot spijt 
me'er In 1 gl''T ziju' zijn heCTlijk koninkrijk alhier 
?en Na t ® ,gehouwd, tot ^r van ziju nooit volpre-
te dtf Heel'60 dp°h fT duurgek™hte gemeente. Troos-
te de Heei de bedroefde gemeente van Beverwnk die haren 
Leeraar ZOO nood, ziet vertrekken, en vervulle Hij "tM 

heid aThfiTrh^ft11^1' j" de" Schat zi''uer A1S™°egzaam-
door een hem ,teU' °P<iat de WeUra lediSe P'aats fpoedig door een hem waard.gen opvolger worde ingenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
K. Blom, Scriba. 

10 October 1893. Zondag j. 1. maakte onze 
beroeninff h der gemeente bekend, dat ZEerw. eene 
SeheX ^ H° V8nngen van de Geref' terk te Aarlanderveen. 
k • { fle ^eln °°k nu vrijmoedigheid om voor deze 
beroeping te bedanken en bij ons te blij\en. 

Namens den Kerkeraad, 
T. VAN DEN BRINK, Scriba. 

Ontvangsten. 

Ontvangen voor de Theol. School. 
Van de Gemeente te : 

Geuemuiden f 8,93 Ambt-Vollenhove A - 7 
Langeslag - 4,58 Zutphen - 27^— 
Zalk - 18,— Geesterea - 34'25s 

Ambt-Vollenhove B Ijlst '/, coll. _ s'lO 
Va coll. f 3,53 

Gevonden i/d Kerkcoll. te Doesburg 50 
Door den heer K. Pasma van de halve stuivers-

vereeniging te Oosterbierum . . « 9 40 
Van de Gemeente te Middelburg B . - 18,66 

J. NEDERHOED, 
Penningmeester. 

Middelstum, 9 October 1893. 

Ontvangen voor de Uitbreiding der Tlieol. School 
de volgende Jaarlgksche bijdragen. 

Classe Sneek. 
Class. Coll. Corresp. Ds. J. C. Balhuizen te Scharnegoutum. 

W  o r k u w .  
Ds. W. Postmus . . . •. f ]q 

J. NEDERHOED, 
Alg. Thesaurier. 

Middelstum, 9 October 1893. 

Ontvangen ten behoeve der Ras voor Km. Pr.v 

Pr. -Wed. en -Weezen. 
Van de Gem. te: 

le coll. 2e coll. 
Oud-Beierland A f 4,— Hellevoetslufs f q 30 
Nieuw-llelvoet - 3,67 Stad a/h Haringvliet - 3',25 
Ooltgensplaat - 1,30 Zuidbeieriand . 10 81 
Rozenburg A . 4,48 Noordwijk a/Zee - 15*15» 
Spijkenisse . 6,70 Leiderdorp -
Zwartewaal - 5,50 Sassenheim - 9 67® 
Den Bommel - 1,75 Eijnsburg . 25,50 

e n z .  

/ 

hu • • .fa* 

Rockanje f 2,01» Gouda A f 13,12 
Abbenbroek . 2,72 Delft A -46 52 
Oostvoorne . 1,52 Maasland A . 692 
Ouddorp - 2,50 Dordrecht B . 22' 
fu!d[and, - 3,22 Sliedrecht A . 26*93 
Zu'dbeierland . 9,25 's Gravendeel - 8 88 
Arnemuiden . 4;70 Numansdorp - 6*34 
Vlissingeu B . 9,35 Scheve,ungen A - 42^2 
Geersdijk - 1,25 Nieuw-Vennep - 33,23' 
®ede " 15.43 Haarlem A - 19 61 
Bennekom . 16,20 Haarlem B . 15 40 
^enkum - 8,18' Wormer . 6 67' 

uize^i A . 5,30 Bussum . 9^06» 
Nederhorstenberg . 4,23' Hilversum - 23 22' 
S oterdijk 2,43' Muiden . 5'9i 
Moterweg . 2,— Ouderkerk A . 3'o8 
Haarlemmermeer Oost- Weesp A . 10 75 

zlJde * 16,— Amstelveen . 16*71* 
Haastrecht - 7,18 Opperdoes . 1044 

v Sa l°Ui' * Velp A . 27^91 
Van de kerk te: Zutphen . 27 50 

'a Gravenland . 1,70 Neede . 391 
Ouderkerk A . 3,28' Aalten B . 14V0 
Winterswijk . 15,53 Doesburg - 8*75' 

Giften van: Vorden . 937 
Dordrecht A . 2,50 Middelburg A . 31*01 
Amsterdam B v. L. N. - 1,_ Vlissingen A -16 66 
Gevonden in de coll. Colijnsplaat . 638 

van kerk B te Am- Haamstede . 5'56 
sterdam . 20,- Kamperland . 607 

Hl versum, vereen. Wissekerke . 150 
Uorkas . 2,50 Zierikzee . 18,*22 
Bovenstaande kas zij u allen ten zeerste aan

bevolen. daar WU refida mnaufi.» nnno_ 
men, om op tijd uit te betalen. Laat een ieder 
eerst deze kas gedenken. Het is voor uwe 
oude Predikanten of hun Wed. en Weezen ! 

^.11 Brieven die te onduidelijk zijn, be
antwoord ik niet. 

G. J. BEUQSMA, 
Algemeene Penningmeester. 

Schrans bij Leemcarden, 7 Oct. 1893. 

Ontvangen voor de Zending. 
Uit >tA7 nj I ^00' S600"- 's Gravenhage kerk Af 1 Uit t Zend.-busje van J .  W;S8„ n  
Door Os. Fok ken s 2 / r Neuzen - 2.50 

in 't ,„11 . S'ften, leder van f 2,50 gev 
in t collecteerzakje te Stadskanaal k 

Bcnth.3' Schoemaker' v/d Gem- te Veldhuizen, Gr. ' ' 

D°7O f' V' ^eiiden' de °Pbr- v/h Negertje op de " 9'~ 
Zondagasch. „Jachin" te Delft . . - 12 — 
'Z'!, AkkeJm^u> T/d Zend.-vereen, te Oldeboorn - 18^50 
Doesborgh, 2 Oct. 1893. B DE MOEN, Penning*. 

OntvMgen en aan den penningmeester der THEOI. SCHOOL 
2 ' J- N®dek"oe« te Middelstum verzonden. ' 

burgC°B groot SCh°01 ^ ̂  U Midde)-
f 18,66 

Doesborgh, 2 Oct. 1893. BE M°EN' 

(Kerkblad No. 40.) 

Ontvangen voor de Zending. 
Door Ds. Sieders, gev. in de kerkcoll. te Vlaar-

dingen . . . Dor ?S; ®®haTafsma, de helft'van het te Delfsha-
en tot 31 Juli 1893 ingezamelde . . 15 07 

°°r Ds. Duursma te Uithuizen . . _ in' 

Door A geV' in '4 kerkz"te W'°schoten - 6,*25 
n é- ^ ff • eev- in 't kerkz. te Almelo . 2 -
Door Ds F ,r' geV' 10 'l kerkz" te Ten P"8t - 2,50 

pL ,8' ®erdJnans een gedeelte eener Coll. v/d 
Gem. te Yerseke . . 9 rul 

Door C. M. v. Heijzelendoorn te Delftshaven ' 
spaarpenningen van eene vriendin f'2 60 

Van a T Wd Wed' A' K°P " 2.13 
• 0,25 

V»n T r. T , samen - 4,88 
v on te Leidschendam . . , - 2 

an Mej Meijer te Sliedrecht .... 12' 
001 s. Sluijter, van J. L. te Boskoop . . i'60 

Door J. Luteijn, gev. in 't kerkz. te Axel A - 2*50 
Door Ds. Pera, 20 stuivertjes gev. in 't kerkz. te 

Hallum _ 
Van V. V. postmerk Lienden .... 5' 
Door Ds. Stutvoet, v/d Chr. Knapenver. te Oos

terend op Texel - 9 
Door E. Eising, v/d Jonged. vereen. „Dorcas': te 

Zwartsluis . . . . . _ - 2 
Door C. v. Norren, namens den kerkeraad der Ger. 

kerk te Bussum, volgens uiterste wilsbeschik
king van Mejufrouw B. te Bussum . - 100 

Door Mevr. Geerling, de helft uit 't busje der 
Meisjesver. »Dorkas" te Domburg . . - 1 80 

De P. C. v/d Gem. Ambt-Vollenhove . . 9'l6 
De P. C. v/d Gem. Kamerik .... 6 25 

B. DE MOEN, 
penningmeester. 

Doesborgh, 9 Oct. 1893. 

Sic vervolg in het Bijvoegsel. 



Stichtelijke Lectuur. 
Want de Heère Heere helpt mij,daarom 

wordt ik niet te schande; daarom heb ik 
mijn aangezicht gesteld als een keisteen, 
want ik weet, dat ik niet beschaamd zal 
worden. Jes. BO : 7. 

Het woord, hierboven geplaatst, be
vat eene profetie aangaande den Chris
tus. 

Te midden van de aankondiging van 
allerlei oordeelen, die over het volk van 
Juda komen zouden, vanwege hun af
val van God, hooren wij de liefelijkste 
tonen van het aannaderend heil, het
welk door den Messias zou worden be
reid. 

En het waren juist die oordeelen, die 
het volk te maer een open oor moesten 
doen krijgen voor het heil, dat komen 
zou. Niet alleen vanwege de afwen
ding der oordeelen, maar ook en vooral 
vanwege de tenietdoening der zonde. 
Niet slechts zou de Christus de groote 
Trooster zijn, die balsem en lafenis zou 
brengen voor de bedroefden van hart 
vanwege de gevolgen der zonde; maar 
ook zou Hij van de zonde zelve gene
zen en reinigen, om zich een volk te 
heiligen, jjverig in goede werken. Ver
geving van zonden en wederkeering tot 
den Heere in recht en gerechtigheid 
zouden de beide weldaden zijn, die de 
Messias verwerven en bereiden zou voor 
al zijn volk. 

Hoe heerlijk verschijnt in de profe-
tiën vooral van Jesaja het beeld des 
Middelaars, die verlossing, ware verlos
sing zou aanbrengen voor al zijn volk, 
en die daarom de ware Trooster zijns 
volks zou wezen. 

Zoo wordt ons ook in Jesaja 50 de 
Christus voorgesteld als degene, wien 
de Heere Heere eene tong der geleer
den had gegeven, om met den moede 
een woord te rechter tijd te spreken. 
Al is de mensch ook nog zoo zondig en 
schuldig, toch komt de Heere met ge
nade tot al degenen, wier hart verbrij 
zeld en verslagen is en wier begeerte 
is, te mogen ontvangen vergeving der 
zonde en wederaanneming bij God. O, 
het hart kan zoo afgetobd zijn van
wege de zonde, en zoo ter nedergebo-
gen vanwege de slaande hand Gods, 
waaronder men dag en nacht gebukt 
kan gaan, dat de genade Gods zoo hoogst 
welkom is, en dat er behoefte is aan 
vergeving en dat God van vrede tot de 
ziele spreekt. Als men zoo moede is 
naar de ziel, kan een woord, te rech
ter tijd gesproken, zoo hoogst weldadig 
aandoen, en zulk eene groote verande
ring ten goede te weeg brengen tot in 
nige verbintenis aan dien God, van wien 
men te vnrfvn nipts WIHA weten 

Maar, ten einde dien troost en die ge
nade van vergeving en reiniging des 
harten aan te brengen, moest er zeer 
veel geschieden. Daartoe is Christus 
zelf voorgegaan in den weg der gehoor
zaamheid aan zijnen Vader, zelfs tot in 
den dood des kruises. Gesterkt door de 
zalving des Heiligen Geestes, heeft 
Christus zijn werk volbracht, zoowel in 
het doen van den wil des Vaders, als 
in het geduldig en lijdzaam dragen van 
de straf, die op Hem lag, en waardoor 
Hij ons den vrede en het eeuwige leven 
verwerven moest. 

Christus had slechts één doel op het 
oog, en wel den wil en de eere Gods, 
en, wat hier nauw mede samenhangt, 
het heil van zondareD.— En daardoor 
had Hij zijn aangezicht gesteld als eenen 
keisteen, en werd Hij nooit bewogen om 
ook maar één enkel oogenblik van het 
doel, dat Hij zich voorgesteld had af 
te wijken. Hij was niet op aarde geko
men, om te genieten, maar om's Vaders 
wil te doen, om te doen het werk, het
welk de Vader Hem gegeven had om te 
doen, om smaadheid te dragen, om te lij
den en te sterven. Op dat doel ging Chris
tus altijd af. Wel ouder ve>al gebed en 
worstelingen. Maar Christus liet zich 
nooit van het rechte spoor leiden. Al 
brulde de hel en al kwamen alle Satans
machten op Hem af, Christus liet ziel) 
door niets afschrikken, maar ging al
tijd voorwaarts. Van schikken, plooien, 
laveeren wist Christus niets. Al was 
de Heere zeer geduldig met zijne disci
pelen, om hen te dragen ia hunne 
zwakheden, waar het echter gold zijn 
eigen leven, daar deed Hij niets om de 
menschen te bewegen, dat zij Hem zou
den sparen. Al was de Joodsche raad 
nog zoo boos, de Heere spaarde dien 
niet, maar sprak onbewimpeld het »wee 
u" over Farizeën en Schriftgeleerden 
uit. Hij zocht den dood niet, maar 
vreesde dien ook niet. Met liefde gaf j 

Bij zich over tot den dood des kruises, 
door welken Hij het welbehagen des 
Vaders zou volbrengen en zijn volk 
redden.— En ook bracht die smaad en 
dat lijden van Christus Hem nooit tot 
eenige verbittering. Christus leed alles 
naar den raad des Vaders. Hij ver
wachtte niets van den mensch en van 
deze wereld dan tegenstand, smaad en 
lijden. Hij kwam niet om liefde te ou
dervinden van den mensch, maar wel 
OH dien ellendigen mensch te redden 
en diens vijandschap te smoren in zijn 
liefdehart, waarin Hij al de pijlen der 

boosheid opving, om die bij zijn valk 
althans geheel te niet te doen. 

Die alles overwiuneude liefde des 
Heeren werd op het treffendst openbaar, 
waar Hij niet alleen aan het kruis zich 
liet klinken, maar waar Hij, daaraan 
gehangen zijnde, ook uitriep dat zoiveel 
beteekenende woord: Vader, vergeef 
het hun, want zij weten niet, wat zij 
doen ! En met die gewillige en liefde
volle overgave tot den dood des kruises, 
heeft Hij des Vaders welbehagen vol
voerd en het verlossingswerk voltooid. 
Door het kruis heeft Hij over alle zon
dige machten getriumfeerd. De over
winning is behaald aan het kruis en 
door het kruis. Eu door den dood is 
te niet gedaan hij, die het geweld des 
doods had, d. i. de duivel. — 

Dat Christus zijn aangezicht stelde als 
een keisteen, en zonder vrees voor wien 
ook, alle machten overwon, dat is ons 
behoud geweest. Al mocht zijn lichaam 
ook bezwijken, zijne liefde bezweek niet, 
zijn liefde bleef ook in den dood, en de 
Geest, die in Hem leefde, zou Hem 
straks doen opstaan uit het graf.— 

Welk een reden is er, Hem dierbaar 
te achten, die zich voor ons gat tot in 
den dood, en die voor niets terug deins
de, waar het gold de volbrenging vau 
des Vaders wil en de redding van ver
lorenen. Door zijnen lijdens-arbeid wor
den wij gered van den dood en krijgen 
wij deel aan het eeuwige leven. 

En wat nu, ziende op Christus en 
op zijne overwinning door het kruis, 
onze roeping is, dat is, dat wij door de 
genade en kracht des Heeren, niets ver
wachten van deze wereld, alleen het oog 
hebben op den wille Gods en het eind
doel, dat de Heere met al de zijnen op 
het oog heeft. Wij moeten geheel als 
in het niet wegzinken. Onze meening, 
onze zin, onze wil moet wegvallen. Of 
onze eigene hoogheid gesmaad, belee-
digd, vertreden wordt, doet niets af. 
Als de Heere ons dien lijdensbeker aan 
de lippen zet, dan hebbe onze ziel 
»Ameu" te zeggen. Om niet» mogen wij 
geven, noch om gunst van menschen, 
ten koste vau de waarheid, noch 0111 de 
verwerping vau de menschen. 's Hee
ren wil en eer moeten het doel zijn 
van al ons denken en willen en hau-
delen. Als dat geschiedt, dan gaat höt 
goed, al gaat het door den dood heen. 

En, dit is opmerkelijk, waar wij ge
red zijn door genade, daar raken wij 
ons zeiven op de rechte wijze kwijt in 
de eeuwige liefde des Heeren. Dan heb
ben wij Hem lief, die ons eerst heeft 
liefgehad. Door Christus overwonnen, 
zjjn wij door Hem meer dan over
winnaars, en staan wij pal zelfs te mid
den van de zwaarste verzoekingen. Die 
boven alles geeft om de gunst zijns 
Gods, geeft om de geheele wereld niets. 
Want al dreigt de dood, het leven blijft, 
en de kroon des levens blijft voor al 
degenen, die getrouw zijn tot den zelfs 
sniadelijksten dood. 

J. J. A. PLOOS VAN AMSTEL. 

Schriftbeschouwing. 
ilathauaël's kouist tot «Pezns. 

Joh. 1 : 46—52. Filippus vond Natha-
naël en zeide tot hem : Wij hebben dien 
gevonden, van welken Mozes in de wet 
geschreven heeft, en de profeten, namelijk 
Jezus, den Zoon van Jozef, vau Nazareth, 
enz. 

In Nathanaëls geschiedenis zien wij 
•Jezus' woord bevestigd, dat alles, wat, 
de Vader hem gegeven heeft, alle hin 
derpalen ten spijt, ook zeker tot hem 
komen zal, Joh. 6 : 37a. De wijze, 
waarop Filippus hem het Evangelie 
verkondigde, scheen er op berekend, om 
hem het gelooven onmogelijk te maken ; 
een Messias toch kondigt deze hem aan, 
afkomstig uit Nazareth. Uit Nazareth ! 
Alsof de Schrift niet. leerde, dat de Chris
tus uit de stad Davids komen zou ! Ont
rust u echter niet; God zal wel zorgen 

' _ O 
dat deze Israëliet tot zijn Messias komt; 
Filippus' onvermogen om de bezwaren 
zijns vriends op te lossen, zal nog die
nen, om straks te laten uitkomen, dat 
Nathanaël's geloof geene vrucht is van 
de kracht van menschelyke overreding, 
maar van de kracht des alvermogenden 
Gods. 't Is zoo, 's maus vooroordeel 
is groot; hij acht het meer dan onwaar
schijnlijk, dat er iets zoo treffelijks als 
de Messias uit Nazareth voortkomen 
zou. Maar zoo groot is toch ziju ver • 
langen naar den Messias, dat hij de uit-
noodiging van zijnen vriend, om te ko
men en te zien, onmogelijk kan weer
staan ; wie trouwens iets begeert te 
vinden, zoekt het oveial, zelfs daar, 
waar hij het vinden onwaarschijnlijk 
acht Zoo stelt Nathanaël zich in den 
weg der middelen; verre van hem, dat 
hij God verzoeken zou, door lijdelijk af 
te wachten, of de Christus ook komen 
zou tot hem. Oprecht van hart, toont 
hg zich bereid, om Jezus, zijn afkomst 
uit Nazareth ten spijt, als ziju koning 
te huldigen, zoo hij de Messiaansche 
merkteekenen bjj hem vinden mocht. 
Zulke eerlijke onderzoekers zijn er niet 
vele ; de meesten bezitten wel de voor-
oordeelen, maar niet de waarheidsliefde 
van dezen Nathauaël. Daarom hlijven 
zy ook rn de duisternis, terwijl den op
rechte het ficht opgaat; eer zullen won

deren geschieden, om hem van den 
nacht in den dag te brengen, dan dat 
hij in het donker gelaten worden zou. 
Ziedaar waarlijk een Israëliet, in welken 
geen bedrog is, — zoo luidt Jezus' f e-ste 
woord over onzeu Nathanaël. Dat 
woord zegt meer dan het schijnt te 
zeggen Zij vooi zeker doen aan den 
rijken zin er van te kort, die hier 
slechts eene kenschetsing in vinden van 
Nathanaëls natuurlijk karakter. Op eene 
vrucht der genade toch wijzen zij. Is
raëliet, — zoo heet alles, wat uit Jacob 
is, al moest veler naam eigenlijk Jacob 
wezen, omdat zij nooit den innerlijken 
ommekeer hebben ondergaan, aan wel
ken hun vader zijne naamsverandering 
te danken had Niemand toch is waar
lijk Israëliet, dan wie, even als Jacob 
in den gedenkwaardigs'.en nacht zijns 
levens, oprecht voor God geworden, 
door als een boeteling tot Hem te ko
men, die, met prijsgeving vau elk vlee-
sclielyk middel om zich den zegen des 
Vtrbonds te verwerven, alleen in de 
boudsbalofte zijn eenig standpunt zoekt 
tegenover zijnen rechtvaardigen toom. 
Met Jacob was Nathanaël enkel door 
het geloof een overwinnaar Gods ge
worden ; ook hij wist bij ervaring, wat 
het inhield, om tot God te ko
men, als een, die, wel verre van 
zich in den mantel van eigene ge
rechtigheid voor Hem te verbergen 
uaakt en arm tot zijne genade toevlucht 
neemt, steunende op zijne belofte alleen. 
Nauw hoort Nathanaël Jezus zoo over 
zich spreken, of hij vraagt vol verwon
dering, van waar Jezus hem kent. Hij 
begrijpt .Jezus in een oogwenk, en be
seft, dat deze weet, wat er in het diepst 
des harten tusschen hem en God is om
gegaan Men ziet het, haast gelooft 
hij : sb clits één woord uit Jezus' inoud 
is er noodig om hem de zekerheid te 
geven, dat deze de Christus is. Dit 
woord laat niet op zich wachten. Eer 
u Filippus riep, zag ik u, terwijl gij 
onder den vijgenboom waart, — zoo 
luidt het voor Nathanaël onvergetelijk 
antwoord. Hier licht Jezus het geheim 
op, door, al is het niet met zoovele 
woorden, te zeggen, dat hij deel heeft 
aan de goddelijke wetenschap. Waar 
niemand zien kon, zag Jezus; hij zag 
op, hij zag in Nathanaël. Ongetwijfeld 
was er tusschen de plaats, waar Jezus 
hem zag, en den naam dien hij hem 
gaf, een innig verband ; 't was onder 
den vijgeboom, dat hij zijn Pniël ge
vonden, en den eerenaim van Israëliet 
verworven had. Door dit teeken van 
Christus' alwetendheid is Nathanaël 
zoowel overtuigd als getroffen. Met de 
vaardigheid, een diep geroerd gemoed 
ei'gen, trekt hij de slotsom ; 't ia deze, 
dat een, die uit zichzelven weet, wat 
er in het Pniël der afzondering in een 
anders binnenste omging, niets minder 
zijn kou dan hij zegt te zijn, Gods 
Zoon, Israëls koning. Nog eer het be
zwaar, Jezus' afkomst betreffende, uit 
den weg is geruimd, gelooft hjj; zoo 
snellen gang zelfs maakt zijn geloof, 
dat hij meer van Jezus belijdt, dan 
Filippus hem van dezen getuigd had 
Heil den mensch, die met Nathauaël, 
Christus slechts behoeft te zien, om in 
hem te gelooven ! Dat Jezus zijne be
lijdenis aanneemt, blijkt uit het woord, 
waarmede hij haar beantwoordt: omdat 
ik u gezegd heb : ik zag u onder den 
vijgeboom, zoo gelooft gij. Dit woord, 
ten ourechte vraagsgewijs opgevat, drukt 
geene verwondering uit over de snel
heid, waarmede zijn geloof tot staud 
komt, en bevat uog minder een verwijt, 
dat hij op onvoldoenden groüd geloofd 
zou hebben ; het is in bevestigenden ziu 
gesproken, en wijst slechts aan, dat het 
bier gegeven teeken, schoon voldoende 
grond zijns geloofs, niet de eenige grond 
zijns geloofs blijven zal. Grootere din
gen toch zal Nathanaël van nu af aan
schouwen ; eenen geopenden hemel zal 
hij zien, en Christus als de ware lad
der van Jacobs droomgezicht, van wel
ke Gods engelen opklimmen en neder
dalen. Zoon des menschen toch is hij, 
deze Zone Gods, deze koning Israëls, 
Zoon des Menschen, dat is, de mensch 
op wiens verschijning Gods oogmerk 
met ons geslacht uitliep, soortgelijk als 
de geschiedenis des menschen op de 
verwekking vau Zijueu eerstgeborene. 
Op hem rust de bestemming om den 
band tusschen de aarde en de hel, in 
het paradijs ge|egd, te verbreken en de 
gemeenschap met den hemel, in het 
paradijs verbroken, te herstellen. Dat 
kan hij doen, omdat hij Gods Zoon is ; 
dat moet hij doen, zal hg aan Israël 
het koninkrijk Gods volmaken. Hij zal 
het ook doen. Waar hij is, is de he
mel geopend, niet voor eeu oogenblik, 
maar voorgoed ; alle engelen zijn hem 
gevolgd, toen hij nederdaalde op aarde, 
om bij hem als hun heer te zijn, en op 
zijn bevel klimmen zij van hem op, en 
keeren zij tot hem weder ; — meu lette 
er op, dat Jezus, om er door aan tri 
wijzen, dat aan de engelen met zijne 
verschijning op aarde in hem een nieuw 
uitgangspunt is gegeven, hen van zich 
laat opklimmen, vóór zij tot hem neder
dalen ! Zoo zal Nathanaël hem zien 
als den vrijen beschikker over de machtige 
werktuigen der Goddelijke voorzienig

heid op het gebied der natuur, tot een 
teeken, dat alle krachten, hun geschon
ken, met hen hem onderworpen zijn. 
Het teeken zal volgen op het teeken ; 
a-iu het geloof zal geen voedsel ont
breken, en het wonker zal er zijn, om 
het tot zjjne volmaking te brengen. 
Wie gelooft, zal aanschouwen, opdat hij 
geloove, tot hij aanbidt. 

VAN ANDEL. 

AAN EEN VRIENO TE JERUZALEM. 
Waarde Vriend, 

Het doet dikwerf pijnlijk aan te verne
men, hoe degenen die buiten ons zijn, zich 
bezig houden met de moeilijkheden, waar
mede wij, in ons kerkelijk leven, tegen
woordig te kampen hebben. 

De hoop, dat de vereeniging, ten vori-
gen jare tot stand gekomeu, weder zou uit
eenspatten, is op 't oogenblik vervlogen. 
Maar nu werpen de lieden zich op de plaat
selijke v.reeniging. Met deze wil het nog 
niet gelukken. Lses, zeggen ze, hun ker
kelijke bladen maar, en gij weet genoeg, 
om te danken, dat gij niet zijt als die G -
reformeerden, die onophoudelijk elkander 
bijten, in plaats van in lieide SU&LU te smel
ten. 

En het valt inderdaad niet te outkennen, 
dat wij zelf bezig zijn het touw te vlech
ten, waarmede onzj tegenstanders ons strie
men. 

Voor een zeer groot deel van ODS volk 
is het moeilijk om te begrijpen, dat in be
vriende bladen zoo vreemd over de Synode 
gesproken w.,rdt. 

Wij zijn dut niet gewoon, en wij achten 
dat ook niet in overeenstemming met onze 
roeping. Ook zien wij er niet het minste 
heil in, dat alle zwakheden en gebleken, 
die ons aankleven, op de straten van As-
kelon verkondigd worden. 

Maar de broeders, die in zulke krasse 
bewoordingen, de onmacht onzer Synode 
tentoonstellen voor het publiek, doen dit 
blijkbaar in de onderstelling, dat zij daar 
goed meö doen en geen kwaad. Zij mee-
nen, dat hetgeen zij kwaad achten, moet be
streden worden met alle macht, en zien bet 
volstrekt niet in, dat zij met de middelen 
die zij daaito6 gebruiken, bet kwaad uoe 
langer hoe erger en ongeneeslijker maken. 
Degenen, die waarlijk verzoenend en ver-
eenigand willen arbeiden, worden door zulk 
geschrijf in de onhoudbaarste positie ge
bracht, en als meel tusschen twee steenen 
gemalen. Naar aanleiding van h< t bes.uit 
der Synode, in zake de opleiding van Die
naren des Woords, was werkelyk, op enkele 
plaatsen, de hoop op meerdere plaatselijke 

toenadering en samensmelting versterkt. 
Maar die goede vrucht is nu voor ean deel 
a! weder verloren geraakt. Men wordt ten 
slotte het drijven moede, en gevoelt neiging 
om de zaken te laten drijven, naar 't God 
behaagt. 

En toch mogen wij aan deze neigingen 
des gemoeds niet toegeven. Zoolang God 
de Heere ons nog werk toevertrouwt en 
Oiis laat, in het ambt, dat wij in de Ge
meente bekleeden, mogen wij ons aan den 
arbeid en den daaraan verbonden strijd niet 
onttrekkeu. Docb dat neemt niet weg, dat 
we het betreuren zouden, als we met ons 
kerkelijk leven in dezelfde positie kwamen 
als in het staatkundige. Waut van zulk 
een onderlinge verdeeldheid worden de ge
meenten altijd de dupe. De veeten, die de 
heeren in de Kamer hebben en de antece
denten, waaraan de heeren verbonden zijn, 
werken niet zelden hoogst nadeelig voor 
's Lands belang. Maar ten slotte hebben 
deze heeren toch de macht, om wat zij wil
len en besluiten door te zetten, e^i aan de 
natie op te leggen. Doch die macht ont
breekt den kerkelijken ten eenenmale. Wij 
kunnen slechts met zedelijke en menschkun-
dige middelen werken, en doen dikweif door 
iets na te laten veel meer dan door iets te 
doen. Waar nog bij komt dat, althans tot 
hier toe, de mannen van de politiek man
nen zijn van kennis en beschaving en ve
len zelfs van hooge geboorte, of uit de stan
den, waar men de eer, die men elkander 
schuldig is, en de goede vormen der samen
leving niet uit het oog verliest. Doch in 
het kerkelijke laat dit vaak veel te wen-
schen over. Onder de leus van getrouw
heid en waarheidsliefde durft men veel zeg
gen en ook doen, wat met de gewone, gel
dende vormen der wellevendheid niet in 
overeenstemming is. In de Gerelormeerde 
kerken van den tegenwoordigen tijd is ook 
het getal der »edelen" niet bijster groot. 
En als ge hierbij in aanmerking neemt, dat 
van de inwoners van Nederland het getal 
gepromoveeiden in de theologie nog veel 
grooter is dan dat van de gepromoveer
den in de geneeskunde, en de invloed van 
het »sturen in democratische richting" in 
de kerk nog veel sneller en krachtiger 
werkt dan in den staat, moet ge onwille
keurig denken aan die teekenachtige uit
drukking, die De Heraut onlangs gebruikte : 
»Voorzichtigheid is de moeder van de por
seleinkast." 

Nu heeft men vroeger en later ook ge

waarschuwd tegen dominocratie of predi-
kanten-regeeriug. Natuurlijk is daarmede 
niet bedoeld het ambt als zoodanig aan te 
tasten. Maar het wantrouwen kan men 
echter niet voorkomen. Er wordt onder 
het volk, op allerlei wijze, geschermd met 
het denkbeeld van dominocratie. Er is 
vrees voor alles, wat van de geleerden komt. 
Et- is vrees voor de Universiteit, omdat die 
geleerden vormt, die over de hoofden der 
gemeente heen spreken. Vrees voor mis
leiding, ' omdat »de eenvoudigen hut tegen 
de geleerden niet kunnen volhouden." Vrees 
voor alles, wat naar eenige ontwikkeling 
streeft. Het eenige wat men kan is: neen 
zeggen, en wederom neen ; tegen en altijd 
tegen ; uit vrees dat er wat aehter zit, en 
omdat het van de geleerden komt. 

Men noeme dit een droevig verschijnsel 
en weene zijn hoofd tot water, maar ont-
kenne toch niet, wat werkelijk bestaat. En 
ook meene men niet door krachtig spreken, 
bondig argumenteeren, dat misverstand en 
dien achterdocht te zullen overwinnen. 
Neen, wat wij noodig hebben, is het ver
trouwen te herwinnen, dat door allerlei 
omstandigheden en velerlei geschrijf ge
schokt is. En daartoe was nu een schoons 

gelegenheid. Indien men zich had kunnen 
bedwingen om in het openbaren van zijn 
ongenoegen over de handelingen en beslui
ten der Synode te spreken, had het volk 
vertrouwen gekregen in zijn opzieners, en 
geloofd, dat we na werkelijk als broeders 
zouden samenwonen. Maar nu men dit 
blijkbaar niet kon, — niet kon, dit neem ik 
van harte aaD, uit plichtsbetrachting, nu 
moet men zich ook niet verwonderen en 
beklagen, als ook de agitatie niet ophoudt 
in den lande. 

En vandaar, dat de vrees ook niet ge
heel en al ongegrond is, dat in ons kerke
lijk leven hetzelfde zal geschieden, wat in 
het staatkundige geschiedde. Men wil de 
geesten dringen in één richting en tot één 
opvatting, en die dan niet meö kan of wil, 
die moet maar achterblijven. Eene Synode, 
die onmachtig is voor haar taak, samen
gesteld uit mannen die niet bekwaam zijn, 
en die daarheen gezonden werden door ker
ken, die al even onbekwaam bleken voor 
haar booge roeping, zulk een Synode is al 
niet beter dan eeu ministerie, dat door al 
te groote voorzichtigheid te weinig actie 
toont. Niet beter dan volksvertegenwoor» 
digers, dié achterlijk zijn, en de hoogere be
zieling derven. Tegenover d-ze voorstel
ling komt natuurljjk weder een andere, die 
het voor de Synode opneemt, en het roe
keloos zou genoemd hebben, indien de Sy
node er alles aan gewaagd had. Ook weten 
de leden der Synode het nu, hoe zij aan 
het volk in hunne machteloosheid en onbe
kwaamheid openbaar zijn geworden. Hebben 
zij nu zooveel zelfkennis en zooveel zelfver
loochening, om zelf toe te stemmen, dat er 
aan hun bekwaamheid en werkkracht zeer 
veel ontbreekt, dan zullen zij zich zulke 
critiek niet te zeer aantrekken, en van harte 
hopen en bidden, dat in een volgende Sy
node alleen de bekwameren en sterkeren in 
geloof zitten zullen, en zij ontheven zullen 
zijn van een taak, die voor hunne schou
ders te zwaar bleek. Maar is dit eens niet 
het geval, dan behoef ik u niet te zeggen, 
wat onaangename verhoudingen er dan, ook 
in ons kerkelijk leven, kunnen komen. 

En dit is temeer te betreuren, omdat 
onder degenen, die medegewerkt hebben om 
de voorgestelde Concept-regeling voor de 
opleiding van Dienaren des Woords te doen 
vallen en het aannemen van het besluit, 
zooals het nu gevallen is, te doen gelukken 
velen zijn, die van ganscher harte met de 
Vrije Universiteit sympathiseeren, en har
telijk zouden gewenscht hebben, dat nu reeds 
nader verband van de Theologische School 
met de Vrije Universiteit mogelijk ware. 
Maar de eenheid en den vrede der kerken 
ging bij hen boven andere belangen en 
wenschelijke dingen. Op dit punt stonden 
zij met hunne consciëntie voor God den 
Heere, aller Rechter, Zjj zullen het ech
ter zich moeten getroosten te dier oorzake 
bij de menschen bekend te staan als klein-
geloovigen. 

Tot zoover had ik geschreven, toen De 
Standaard het In Memoriam bracht, op 
Jh. Mr. P. J. Elout van Soeterwoude, in den 
ouderdom van 88 jaren te ',s llage overle
den. Die naam en dat sterven brengt den 
geest weder in een geheel anderen kring 
van gedachten en voorstellingen. Zoolang 
wij heugenis hebben van het bestaan, ken
nen we den naam van > meneer Elout." Als 
kinderen hoorden we onze ouders en hunne 
vrienden dien naam reeds met eerbied uit-
spreken en op later leeftijd hebben we be
grepen, hoe het kwam, dat die naam ook 
bij geiingen naar de wereld, die den Heere 
vreesden, zoo bekend en geliefd was, en 
hebben we bewonderd de fijnheid en schoon
heid van den stijl, waarin de heer Elout 
gewoon was te spreken en te schrijven ; de 
vrijmoedigheid, de zachtheid en de kracht 
tevens, waarmede deze Christen-Staatsman 
overal, in eiken kring, en in elk ambt^ 



waarin hij gesteld was, liet Christelijk ge
loof beleed als een leerling van Jezus Chris
tus, onzen Heere. Gij herinnert u, hoe de 
beer Elout van Soeterwoude, in 1878, het 
volkspetitionnement wijlen Z. M. den Koning) 
Uit naam van vele duizenden, met een aan
grijpende toespraak aanbood, een woord 
Sprekende, dat den Koning tot tranen toe 
bewoog. Na zijn tachtigste jaar deed de 
heer Elout nog den, in zijn positie zoo zeld-
zamen, stap, van zich openlijk bij de Gere
formeerde kerk te 's Hage, die in de A o-
belstraat vergadert, aan te sluiteD. Onze 
Synode in 1888 te Assen gehouden, ont
ving een treflend schrijven van den vro-
men grijsaard, aandringende op vereeniging 
met de toen nog »Nederduitsch Gerefor
meerde" kerken. Ook was de overledene 
een van de weinige aanzienlijken in den 
lande, die de Vrije Universiteit op Gere
formeerden grondslag mede hielp tot stand 
brengen en openlijk voor haat' recht en 
haar eere opkwam. Geheel dat rijke en 
veel beleekenende menschenleven, dat le
ven van strijd en toewjjding aan de hoogste 
belangen van het vorstenhuis en van het volk, 
het grootste gedeelte van deze eeuw door
levende, doet denken aan betgeen van Mo-
zes geschreven staat : »Verkiezende de 
smaadbeid van Christus boven de schatten 
van Egypte." 

En hij stierf! Dat is het boek van 
Adams geslacht. Maar deze zoon van Adam 
stierf in den Heere, in de gemeenschap 
met Christus, die de opstanding is en het 
leven. De oudere tijdgenooten hebben 
ons nu bijna allen verlaten, ons nalatende 
een voorbeeld van geloof en getrouwheid 
en volharding. Zij zijn van ons gegaan 
ia de vaste hope, dat hun dood een door
gang is tot het eeuwige leven, door welke 
hoop het hun mogelijk geweest is alles te 
verdragen, om des Heeren wil, zonder den 
adel der geboorte, de fijne vormen der wel
levendheid, den adel der natuur en der ge
nade in den strijd met de weêrstrevende 
machten, in wier midden zij leefden, in te 
boeten. 

Ik weet niet goed, hoe het komt, maar 
het hart kan zich zoo tot de dooden aan
getrokken voelen. Wel herinner ik mij 
nog levendig, hoe mijne moeder mij eer
bied en hoogachting inprentte voor alle 
vrome menschen, maar met nadruk voor 
de hooggeplaatsten in de maatschappij, die, 
voegde zij er gewoonlijk bij, zooveel noo
dig hadden om in dezen tijd aan de Chris
telijke belijdenis getrouw te blijven, daar 
de geheele wereld tegen hen was. Ik be
twijfel soms, of er beden ten dage nog vele 
««oaders zjjn, die daarop de aandacht der 
kinderen vestigen. De tijden en de zeden 
zijn, ook in onze kringen, gedurende ons 
leven, veel veranderd. 

Het ligt misschien aan mijn leeftijd en 
aan de zwakheid van mijn geest, maar ik 
zie niet in, dat wij door de vermeerdering 
van verstandelijke kracht zooveel voortref
felijker zijn dan die Christenen, die mis
schien veel inconsequenties hadden maar 
stellig ook veel waarheid. Het geslacht 
dat ons, in onzen joDgen tijd, bezielde en 
opwekte in den dienst des Heeren, is weg
gestorven. En zoo wij hun beeld bewa
ren, dat zij in hunne woorden en daden, 
ons nalieten, zullen wij ook bewaren den 
ootmoed, en alle hooge gedachte van ons 
zeiven loslaten. In den grond is het in 
de kerk echter nooit anders geweest dan 
thans. Scholastiek en mystiek, nominalisme 
en realisme, rationalisme en piëtisme, en 
zoovele andere richtingen van den men-
schelijken geest, hebben steeds met elkan
der geworsteld. Op üet gebied der kerk 
is evenmin rust als ergens elders, en af
scheidingen, die somtijds noodzakelijk en 
naar den eisch van Gods Woord zijn, ver
zekeren ook geen toestand van duurzamen 
vrede, van liefde en waarheid en blijdschap 
in het gelooven. De broeders, die nu on
der de leus: »Wij zijn en blijven Christe
lijk Gereformeerd" zich aan de vereeniging 
der Gereformeerde kerken onttrekken, zul-
leD dit op den duur ook wel ondervinden. 
Zij zijn toch ook menschen. Zij zullen het 
ook wel ondervinden, dat de Heere, op zijn 
tijd, met zijne oordeelen komt, om zijn 
volk te onderzoeken, en dat het woord : 
»Met welke mate gij meet, zal u weder 
gemeten worden,' evenzeer als het woord 
van den balk en den splinter ook voor hen 
geschreven staat. Er gebeurt op deze we
reld veel, dat niet behoorde te gebeuren, 
en dat de Heere God toch niet verhindert 
Dat noopt ons tot aanbidden, tot zwijgen 
en wachten. Maar roeping voor den Chris
ten is, zich aan het geopenbaarde Woord 
te houden. En op grond van dat Woord, 
en mitsdien naar den eisch onzer belijde
nis, zullen wij doen, wat in ons vermogen 
is, om de éenheid, ook des kerkelijken le
vens, voor te staan en te bevorderen, wat 
strijd bet ook kost, en wat teleurstelling 
bet ook bare. 

Wij moeten op aarde hebben, zij bet 
ook onvolkomen en met zonde besmet, het 
beginsel en het begin van de éenheid en 

den vrede, die in den hemel eeuwig zullen 
heerschen. In die overtuiging : 

De uwe als altijd, 
GISPEN. 

Het teedere plantje. 
Ds. Sikkel, mede-redacteur van de Zuid-

Hollandsche Kerkbode, geeft in no. 32 van 
die Bode, den redacteur van de Bazuin een 
extra afstraffing, ter oorzake van de slechte 
behartiging van zijn taak als redacteur, en 
tevens een ernstige onderrichting van het
geen hij in de toekomst zal hebben te 
doen. 

Intusschen trekt het zeer de aandacht, 
dat juist in deze dagen de Bazuin aan 
zulke scherpe critiek onderworpen wordt. 
De vraag rijst bij velen, of dit ook in ver
band kan staan met het feit, dat de Bazuin 
het eigendom is van de Theologische School ? 
Wij weten dit natuurlijk niet. Maar in 
ieder geval zal men toch wel kunnen be
grijpen, dat de redacteur van de Bazuin niet 
zoo voetstoots de bevelen van zijn Haag-
schen collega kan opvolgen. Ter laatste 
instantie staat hij onder de Curatoren der 
Theologische School, en zal hij van deze 
broederen zijn instructie moeten ontvangen. 
In de onderstelling, dat niet alle Curatoren 
de Zuid-Hollandsche Kerkbode lezen, en om 
de lezers der Bazuin in kennis te stellen 
met de aanmerkingen, die Ds. Sikkel op 
den redacteur heeft, volgt hier het bedoelde 
stuk in zijn geheel. 

HET TEEDERE PLANTJE. 

De redacteur van de Bazuin spreekt zijn 
leedwezen er over uit, dat het synode-ver
slag van zijn blad werd gecritiseerd, en 
wel, wijl daardoor »het teedere plantje, 
de eenheid in het kerkelijke leven" zou 
worden geschaad. 

Daarom zal hij ons maar laten praten en 
geen antwoord geven. 

Wij wenschten juist om dat »teedere 
plantje" wel, dat de redacteur van de Ba
zuin een andere houding aannam. 

Waarom bespreekt de redacteur vaL de 
Bazuin in zijn blad de dingen niet, die de 
belangstelling in het kerkelijke leven bezig 
houden ? Is die belangstelling niet een 
teeken van gezondheid van het kerkelijke 
leven? En sterkt die bespreking dat kei-
kelijke leven niet, al gaat het met. wat 
wrijving en warmte gepaard ? Hebben 
onze kerken er geen recht op en geen be
hoefte aan, dat de dingen voor haar be
sproken worden ook door middel van de 
drukpers ? Indien de Bazuin van een an
der gevoelen was, zon zij immers geen re
den van bestaan hebben ï Zij is er toch, 
om te bazuinen. En indien haar kerkeljjke 
relatie iets beteekent, dan geeft die toch 
zeker bewijs, dat de kerken op zulke be-_ 
spreking gesteld zijn en haar noodig achten, 
gelijk die bespreking dan ook weleer de 
kracht was van de Bazuin. 

We willen daarbij niets te kort doen aan 
de waarde der brieven, die Ds. Gispen voor 
zijn vriend in Jerusalem schrijft. Die brie
ven geven bewijs van het talent, dat Ds. 
Gispen als causeur heeft en zjjn een aan
genaam kruid op den disch onzer pers. 
Maar dat de bespreking der kerkelijke 
vraagstukken bij wijze van causerie, tus
schen alleilei luimigs in, tot patertje-langs-
den-kant toe, ea dat in een kerkelijk biad, 
de rechte en voldoende wijze is, kunnen 
wij nu juist niet zeggen. Althans, Ds. 
Gispen is als redacteur daar niet mee af. 
Hij moet door zijn woord voorlichten, de 
dingen uiteenzetten en de gedachtenwis-
selingen in de kerken leiden. Nu wordt 
dat aan allerlei inzenders overgelaten, maar 
de Bazuin zelf geeft geen geluid. Of wel, 
terwijl de redacteur in een hoekje zit, 
blaast elk inzender er eens op, tot zijn 
eigen verluchting misschien, maar eer tot 
verwarring dan tot leering en leiding der 
kerken. 

Zal zóó »het teedere plantje" sterk moe
ten worden ? In den doofpot ? In den den
ker ? Terwijl wij ons dom houden en de lui 
maar wat laten begaan ? Of onder ons ge
keuvel, zonder dat wij voor den dag komen 
met wat we meenen, dat waar en recht is ? 

Wij doen daaraan niet mee. 
Och, wij denken er zoo anders over, maar 

wij zgn ook één dier kerkboden, over welke 
de Bazuin sprak als een last voor wie ze 
lezen moeten, altijd in causerie. 

Wij houden de vereeniging der kerken 
niet voor »een teeder plantje" ia den zin 
van een kleingeestige lastige bedorven oude 
tante, die zoo ongemerkt met eeu praatje 
meegenomen moet worden ; maar voor een 
jong, frisch, heerlijk ontwakend leven, dat 
wel lastig is, maar heelemaal naar ons hart, 
en dat met zijn groote oogen ons aankijkt, 
om alles te mogen weten en begrijpen, wat 
zijn verleden en toekomst aangaat. Wij 
hooren een geroep om licht, om lang ont
houden licht, om voorlichting en inlichting, 
om licht aan alle kanten. De volkszaken 
zijn van het volk, en daarom moet het volk 
ze kennen. En de kerkelijke zaken zijn 
van de kerk, en daarom moet de kerk ze 
kennen. 

Het teeder plantje is voor ons geen 
broeikast-plantje, geen kruidje-roer-me-niet, 
maar een jeugdig eikeboompje. Trap er 
niet op, doe er geen onrecht aan ; maar zet 
er ook geen parapluie of parasol boven ; 
wind en regen en zonneschijn komen er 
aan toe, daar groeit het van. 

Zet eindelijk eens alle deuren en luiken 
open en bespreekt alle zaken, die van de 
kerk zjjn, met en voor de kerk ; maar zet 
die kerk niet als »een teeder plantje" bui
ten haar eigen zaken. 

Die bespreking geldt ook de kerkelijke 
bladen ; het volk moet ze beoordeelen, in 

stand houden of verwerpen, ,en ook wij 
wenschen door dat volk, dat de kerk lief
heeft, besproken en geoordeeld te worden. 
Maar ook de Bazuin moet zoo publiek be
oordeeld willen worden ; en vooral de Ba
zuin, die immers het blad is, waar de ker
ken nog zoo wat officiëel inzitten door School 
of Curatoren. 

Of zou juist die bespreking zoo gevaar
lijk zijn voor »het teedere plantje"? 

Och kom ! 
Waar ziet gij de kerken voor aan ? 
De kerkon hebben gewichtiger dingen 

onder de oogen te zien, en durven dat 
heusch nog wel aan. 

We vreezen echter, dat er een ander 
»teeder plantje" is, dat niet mag worden 
aangeraakt door den redacteur van de Ba
zuin. En dat kruidje-roer-me-niet is de 
zonderlinge positie van de Bazuin zelve, 
of liever al de gevoeligheden, waarin dat 
blad bij ongeluk zit. Uaar is Ds. Gispen 
de schuld niet van. En 't is voor hem 
zeker moeilijk, waar hij als redacteur niet 
vrij is, die positie te bespreken- Maar toch, 
— hebben de kerken geen recht er op, dat 
ook die positie in 't licht kome en aan 
ciitiek onderworpen worde? 

Het zal dan met dat kruidje-roer-me-niet 
heusch wel terecht komen. 

In elk geval mag deze zaak niet aan de 
overweging en beoordeeling der kerken 
onthouden worden, ter wille van persoonlijke 
gevoeligheden. 

Ea dan wel allerminst onder het goedige 
maar krenkende voorgeven, dat de ver-
eenigde kerken voor de bespreking van dit 
gewichtig belang te zwak zijn. 

S. 

Van onze zijde willen we bier niets aan 
toevoegen, en allerminst willen we critiek 
uitoefenen op den schrijftrant van Ds. Sik
kel. We zijn volkomen zeker, dat het steeds 
ons streven geweest is, verzoenend op te 
treden, en de eenheid der kerken, met onze 
geringe kracht, voor te staan en te bevor
deren, ook op het stuk der plaatselijke ineen
smelting. Meent Ds. Sikkel nu, dat het 
op zijn manier van spreken veel beter gaat, 
we hopen van harte, dat hij zich daarin 
niet vergist. En moet de tijd komen, dat1 

ons door de broederen het zwijgen opge 
legd wordt, wij hopen dit dan ook met 
gelatenheid te doen. Maar zoolang wij tot 
spreken geroepen zijn, zullen we spreken 
gelijk wij het kunnen ; zonder iemand het 
recht to betwisten, alles af te keuren wat 
wij zeggen, of mede te gaan op een weg 
die, naar onze innige overtuiging, de agita
tie onder het volk en de verdeeldheid der 
kerken levendig houdt. 

GISPEN. 

Moody heeft gedurende de Tentoonstel
ling in Chicago voor 's Zondags-morgens 
eene zaal gehuurd in eon komedie met 3000 
plaatsen, en voor <3e «vondböecnkomston 
een zaal, die 10.000 personen kan bevatten. 
Een menigte heeren en dames gaan van 
straat tot straat, van huis tot huis, en in 
alle étages, zelfs in de kroegen, om de 
menschen tot de prediking te noodigen. 

Chicago heeft nu ook eene universiteit. 
De eerste titel van «doctor in de philosophie" 
is, — zoo bericht men,—-door deze inrichting 
verleend aan eene J apanneesche, die zich 
aan het ouderwijs zal «vijden, en profes-
sorin in de gewijde Litteratuur voor het 
Oude Testament te Tokio zal worden, aan 
een Methodistisch instituut. 

Ten vorigen jare ontving Dr. Bernardo 
op den verjaardag zijner stichtingen 
f 30000 ; en dit jaar f 56.000. 

Gisbertus Voetius. 

Nog altijd ontbreekt er eene goede en 
volledige biografie Van Voetius. En toeh 
heeft hij er meer dan eenig ander aan-
spiaak op, Voetius was ongetwijfeld de 
degelijkste theoloog van de Nederlandsche 
Gereformeeide Kerken in de zeventiende 
eeuw. Hij vereenigde een tal van eigen
schappen en bekwaamheden in zich, die 
elk op zichzelve reeds zijn naam beroemd 
zouden hebben gemaakt. Hij was dogma
ticus en moralist, kanonist en praktikaal 
schrijver, en op ieder terrein, waarop hij 
zich bewoog, een meester in deu vollen zin 
des woords. Daarbij kan het ons vader-
landsch gevoel streelen, dat terwijl de 
kundigste theologen in ons land gewoon
lijk uit den vreemde kwamen, Voetius 
eeu Nederlander was, in Heusden geboren, 
in Leiden opgeleid, en na eenige jaren 
werkzaamheid in de kerken van Vlijmen 
en Heusden, Hoogleeraar te Utrecht. 

Maar deze veelzijdigheid is misschien 
oorzaak, dat tot dusver niemand eene vol
ledige levensbeschrijving Van Voetius heeft 
durven ondernemen. Er is daartoe noodig 
niet alleen tijd en gGld, volharding en ijver, 
maar ook eene rijke kennis van theologie 
en historie, een volkomen thuis zijn in de 
17e eeuw. Wie Voetius' leven beschrijlt, 
schetst de geschiedenis der Gereformeerde 
kerken van zijn eeuw in 0ns Vaderland. 

Thans echter zal in die leemte worden 
voorzien. Dr. A. C. Duker, emeritus predi
kant en wonende te Haarlem, heeft thans bij 
de firma Brill te Leiden de eerste aflevering 
het licht doen zien van een leven van Voe
tius. Dr. Duker heeft al jaren lang aan deze 
studie zich gewp. Zijne dissertatie in het 
jaar 1861 handelde reeds over deu strijd 
tusschen Voetius en Dascartes. Maar van 
hoeveel studie dit proefschrift ook getui
genis gaf, het leed aan één gebrek, het 
was van vooringenomenheid voor den wijs

geer Cartesius niet vrij te pleiten en liet 
aan Voetius geen recht wedervaren. 

Er bestaat grond voor de meemng, dat 
de geleerde schrijver deze eenzijdigheid zelf 
heeft ingezien en thans voor zulk eene on
historische beschouwing zich wachten zal. 
De eerste aflevering is zuiver historisch en 
zakelijk, geeft de feiten zooals ze zijn en 
munt ook overigens uit door degelijke 
bronnenstudie, ernstig en nauwkeurig on
derzoek en eene zeldzame bekendheid met 
al wat door en over Voetius geschreven is. 

Deze eerste aflevering behandelt het le
ven van Voetius van zjjne geboorte af aan 
tot het einde zijner akademische loopbaar 
(1589—1611). De volgende aflevering van 
het eerste deel zal hem beschrijven aL be
dienaar des Woords in de kerken te Vlij
men en Heusden. In een tweede deel zal 
zijn leven en werkzaamheid als Hoogleeraar 
te Utrecht worden geteekend. 

Wij nemen de vrijheid, om op dit werk 
de aandacht te vestigen van de lezers der 
Bazuin, en bevelen het allen aan, die in 
Voetius een meer dan gewoon belangstel
len. Van harte hopen wjj, dat velen door 
inteekening de uitgave van dezen belang
rijken arbeid zullen steunen. Den geach-
ten schrijver worde tijd en lust gegrond, 
om dit weik voort te zetten en te voltooien. 
En bovenal moge deze studie, al komt ze 
dan ook niet van een geestverwant, er toe 
dienstbaar zijn, om de kennis van en de 
lietde tot de Gereformeerde Theologie in 
ruimen kring te doen toenemen. 

H. BAVINCK. 
Kampen. 

•Boekaankondiging. 
Levensb revier. Woorden uit 

den Bijbel. Verzameld door Dr. 
S D. Van Veen, predikant te 
Groningen. Te Groningen bij J. 
B. Wolters. 1893. 

Door brevier kan men verstaan een soort 
van drukletters, maar ook het gebedenboek 
der Roomsche geestelijken, dat korte uit
treksels bevat uit de voorgeschreven for
muliergebeden. Dr. van Veen verstaat er 
noch het een noch het andere door. Zijn 
boekje is een verzameling van Bijbeltek
sten, onder bepaalde opschriften. Over het 
wenschelijke van zulke hulpmiddelen wordt 
ook al verschillend geoordeeld. Maar dat 
verschil aan zijn plaats latende, vinden wjj 
dat Dr. van Veen een goede keuze uit de 
Schrift gedaan heeft, en dat zjjn arbeid 
voor menige zwakke in de kennis der H. 
Schrift ten zegen kan zijn. Zoowel inge
naaid als ingebonden ziet het boekje er 
aantrekkelijk uit: eenvoudig, schoon. 

Vermaning en vertroosting. Door 
J. van Andel. Uitgegeven door 
de Afd. Franeker enz. der Vereen, 
van Christ. Ond. geheel ten voor-
deele van de Vereeniging Barna-
bas. Leeuwarden 1893. G. Am-
sing. 

Beboeren we een pennevrucht van Ds. 
van Andel nog aan te bevelen ? Van An-
CCeC (1 Gllh L HOt'St f/i c/aarcta ooiir/jft Lij. 
om is zjjn woord zoo frisch, zoo kloek, 
zoo aangrijpend, zoo rijk aan diepe gedach
ten, zoo schoon ook in vorm en uitdruk
king. Alleen uen rijke geest en een diep 
gemoed kan zulke oude en nieuwe dingen 
uit den schat des harten voortbrengen. 
De lezers der Bazuin weten er alles van, 
en door deze woorden van vermaning en 
vertroosting zich aan te schaffen doen zij 
meteen wel aan weduwen en weezen van 
Christelijke onderwijzers. 

RED. 

Korrespondentie. 

Hei stuk van P. te E. is niet voor 
plaatsing geschikt. Dut van II. te A. is 
t e  p e r s o o n l i j k  N o c h  w a t  d e  H e r a u t ,  
noeli wat de A m s t e r d a m s e li e 
li e r k b o d e, noch ook wat d c Ba
zuin zegt, mag opgevat worden als uil 
Ie diukkcn liet gevoelen der kerken. Al
leen de besluiten der kerkelijke vergade
ringen gelden, zoolang zij niet door an
dere vervangen zijn. 

Red. 

amertmtient 
O n d e r t r o u w d :  

ARIE PIETER LANTING, 
Pred. te Tzummarum, 

EN 

GRIETJE H. V. D. VEEN. 

B~M' I5 1893-

O n d e r t r o u w d  :  
PIETER BOS 

ber. Pred. te Zuidbroek 
EN 

DIEWERTJE HAVERKAMP 
BEDUM 7 Oct. '93 

Volstrekt eenige kennisgeving. 

V oor de vele blijken van belang
stelling, ondervonden 'bij de herdenking 
zoowel van hun 25-j a r i g e E c h t-
vereeniging als van de 25-j a r i-
ge Evangelie-bediening, be
tuigen ondergeteekenden hun hartelijken 
dank. 

T. BOS, v. D. M. 
en Eclitgenoote. 

BEDUM, Oct '93. 

M •*». 103 : I (berijmd.) j j 
|"| Zoo de Heere wil, bopen onze jj 
Wgeliefde Ouders t% 
M ANTONIB COLIJN j 

H bn 3 
if ANNA PlETERNEUiA VKRKU1JL |J 

ff den 15 October den dag te her-ij 
M denken, waarop zij voor 25 ja- g 
|| een door den echt aan elkan- ff 
Ujder verbonden zijn. 
|i| Hunne dankbare Kinderen.  ̂

HAARLEMMERMEER. 

ÓXXXAEXXXXXXXLQ 

f¥ Den 22 October a.s. hopen ji 
WS D.V. onze geliefde ouders 

f t  A .  H. ZOMER $ 
4 H. TIMMERMAN $ 
j¥ hun 35-jarige Eelitver- M\ 
Üs eeniging en tevens onze Va- ^ 

der zijn 3S-jai*ige Evaii- fa*. 
(T gelie-hedieuing te herden- IJ 
Ij ken. Dat ze nog lang voor ons g* 
(T gespaard mogen worden, is de TJ 
*f) wensch en bede van hunne dank-

bare kinderen. 
üs HENDRIK ZOMER. | W JJ 
Ai DIEUWKE ZOMER— g (1 (X LUINSTRA. ' § JJ 
H KOENRAAD JAKOB ZOMER, U 
^ FRANEK.BR. 

! jj ALBERTÜS ZOMER, 
Y, KAMPEN, FY 

( f  TRIJNTJE ZOMER, . ö f \  
ÜL JOHANNES ZOMER, ( 2 -JJ 
« HENDRIK JAN ZOMER, ( g 
(f GESINÜS ZOMER. ) % JJ 

Heden overleed tot onze droef
heid onze geliefde Vader 

HL4A§ TEEUWES 

VAM HUIZEN, 
eerst weduwnaar van TRI.TXTJE 
HEINES VERHUIZEN, laatst van 
RENSKE KRIENS LANTING. 

Wij treuren, doch niet als 
degenen, die geene hope hebben. 
Hij achtte de versmaadheid om 
Christus' wil meerderen rijkdom 
dan Ue genietingen dei /.uiidc. 
Reeds in den jare 1835 schaarde 
hij zich bij de uitgeleide ge
meente, die hij innig liefhad. 

Thans geniet hij het genade
loon, dat de Heere zijnen ge
trouwen dienstknechten deelach
tig maakt. 

Namens al de Kinderen, 
T. VAN HUIZEN. 

UITHUIZERMEEDEN, 3 Oct. '93. 
Eenige kennisgeving aan zijn 

vele vrienden. 

Heden behaagde het den H ee-
re door den dood van ons weg 
te nemen onzen geliefden Broe
der 

Klaas Teenwes van 
•luizen, 

in den ouderdom van bijna 94 
jaren. Hij was een der eersten 
die te Uithuizen in den jare 
1835 met het Herv. kerkgenoot
schap braken. Vele jaren heeft 
hij die gemeente, en later de 
onze als ouderling gediend. Tot 
voor enkele weken kwam hij, 
niettegenstaande zijn hoogen 
leeftijd, eiken rustdag twee ma
len met de gemeente in Gods 
huis. Hij heeft der gemeente 
veel liefde betoond. Zijn leven 
was Christus. Het sterven ge
win. 
Namens den Kerkeraad der Geref. 

Kerk te Uithuizermeeden O.G. 
Ds. J. SLUIJS, Praeses. 
A. OOSTERHEERT, Scriba. 

UITHUIZ ËRMEEDEN, 
3 Oct. '93, 

•r—ramiimi mi ui i iiiiiiiiniin wnirrn 

Heden overleed onze hartelijk 
geliefde Vader, Behuwd- en 
Grootvader 

JiAMBERTüS MEKDENDORP, 
in den ouderdom van bijna 80 
ja'ir. Wij gelooven dat hij de 
eeuwige ruste is ingegaan, waar
naar hij menigmaal verlangend 
uitzag. Dit troost ons in onze 
droefheid. 

Uit aller naam, 
H. MEEDENDORP. 

MEEDEN, 5 Oct. '93. 



I Heden overleed een onzer oudste leden 
IAMBKKTUS MEKDKMIOKr, 

op bijna 80-jarigen leeftijd. Ja
ren lang heeft hij de gemeente 
als opziener getrouw gediend 
Een voorbidder voor Kerk en 
Land is ons ontvallen. Maar zijn 
heengaan was voor hem gewin. 

Namens den Kerkeraad, 
J. KOOL, Praeses. 
J. NIEBOER, Scriba. 

MHEDEN, 5 Oct. 93 
mm™™»——MM 

Heden middag 3 '/2 uur over
leed zacht en kalm in zijnen 
Heer en Heiland onze geliefde 
Vader 

JAM J. CUPERUS, 
in den ouderdom van 72 jaren 
en 9 mnd. 

De Heere zij onze Trooster ! 
Namens de Familie, 

K. HOOGEBOOM. 
MAKKUM, 5 Oct. '93. 

re, na een lijden van bijna 7 
weken, uit ons midden weg te 
nemen onzen innig geliefden 
onvergetelijken Echtgenoot, Va
der en Behuwdvader 
Johannes Bruggeiiia, 

in den ouderdom van 62 jaar en 
8 maanden, na eene Echtver
eniging van 3673 jaar. Wij 
zijn bedroefd, doch het vaste 
vertrouwen dat hij is ingegaan 
in de ruste, die er overblijft voor 
het volk van God troost ons in 
onze droefheid. 

Mede t amens mijne kinderen, 
WED J. BRUGGEMA-

VEQTER. 
EPPENHUIZKN, 

5 October 1893. 

IHet behaagde den Heere he
den onzen broeder 

«Kohannes llruggeuia 
op den leeftijd van 62 jaren uit 

Ions midden weg te nemen. Bijna 
10 jaren mocht hij de gemeente 
als een getrouw en waardig 
ouderling dienen. Zijne gaven 
worden algemeen gewaardeerd 
en zijn verscheiden laat een ge
voelig ledige plaats achter. Hij 
ging heen, zoolang zijn bewust
zijn hem bijbleef, in het volle 
vertrouwen, dat Jezus zijn Borg 
en Heiland was en wij zien 
daarom met hope hem na. 
ïrooste God de weduwe en hare 
kinderen «n schenke Hij der 
gemeente vele minnen, die met 
lust en ijver haar dienen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. DUURSEMA, P, es. 
J O. BOUWMAN, Scriba 
UITHUIZEN, 

den 5 October 1893 

Heden overleed, ten mijnen 
huize, na eene korte ongesteld- I 
heid, in de hope des eeuwigen 
levens, onze geliefde Moeder en 
Behuwdmoeder 

MM KDtMOEK, 
WEDUWE VAN G. REINDBKS, 

in den ouderdom van 80 jaar 
en 5 maanden. 

Namens Kinderen en Behuwd-
kinderen, 

S. J. VAN DER STOEL 
LEIDERDORP, 

6 October 1893. 

lot onze diepe droefheid over
leed heden, in de hope des eeuwi
gen levens, mijn dierbare echt
genoot en der kinderen geliefde 
vader 

J Jilfob de ~V 

ia den ouderdom van 49 jaren-
De Heere geve ons genade 

Hem te zwijgen. 
LEKNS, 8 October 1893. 
B DE VRIEê, geb. DOB, 

EN KINDEREN. 

Het kindje, den 2 Sept. j.1. ons • 
geschonken, werd ons heden 
door den Heere weder ontnomen. 

T. PLANTKNGA 
en Echlgenoote. I 

BARENDRECHT, 
10 October 1893. 

op den leeftijd van 62 jaren uit 
ons midden weg te nemen. Bijna 
10 jaren mocht hij de gemeente 

Meden overleed, nog onver
wachts, in den ouderdom van 
77 jaren en bijna 6 maanden, 
onze geliefde Moeder en Be
huwdmoeder 

talkc Itenzcs Sikkcina, 
WED JAN TJEEHDS DIJKSTRA, 

I >-at zij in de hope des eeu
wigen levens is ontslapen, le
nigt onze smart 

Uit aller naam, 
11 DIJKSTRA. 

VISVLIET, 
10 October, 1893. 

Ons kindje den 14 Mei j.1. 
geboren, nam de Heere 10 Oc
tober weer tot zich. 

I iep bedroefd geven wij door 
dezen kennis aan vrienden en 
bekenden 

W. WIERINGA 
en Echtgenoote. 

APELDOORN, 11/10 '93. 

a 

f A I .w .1 iii ,4 I. ~ É . 
xirgcui. rtSSUrailUC'-KHIIlOOr. 
Jl. A. SJMMSIHiS A Co.teZutphen. 

Verzekering van kapitalen hij 
overlijden, lijfrenten, 
oeneti. 

Transport- verzekering van goederen 
en geldswaarden binnen- en buitenland. 

Speciale verzekering van kerken en 
scholen tegen Brandschade. 

Verzekering van werklieden tegen on
gelukken enz. 

Alle inlichtingen gratis. 

"EDAMMER KAA8T 
Tegen toezending van postwissel <» 

f 2,®Ö ontvangt men 'i FIJNTE 

C lmpeta Jt\, 
Medemblik. 

Amsterdamsche Maatschappij van 
Levensverzekering, 

«•'«•«««! «tMTIIIIM, Vijzelgracht 51. 
Maatschappelijk Kapitaal: Een half millioe» sulden. 
Commissarissen: Mr. Th HEEMSKErF"l J VAN" 1CFMPPW Tl v, 

OER OÏE ?„TSÉRET°"WI;(!; Vj vVS-™hk0K V** 

gevraagd. uit den beschaafden *tan« 

delZk"mstf"St de"h hl,,r,rSiSC,,ï,-l bi,ekcn (2-5 November). Meeren-
i n  l e v e n T u t e S  

SSefde? ,rtke Böbels,' rle « LLSt 
verkrijgen bij J. L. BEIJERS te Utrecht. g U CtS- te 

IEen bede om hulp ! Met alle bescheidenheid komen onderge-
teekenden tot U, Broeders en Zusters on
zer kerken, met de bede : helpt ééu uwer 
broederen, die in nood is ! 

Op den 15 Augustus werd een onzer 
broeders Ouderlingen plotseling van al zij
ne bezittingen beroofd, door een feilen 
brand, die zoo krachtig om zich greep, dat 
huis en al in weinige minuten in asch 
werd gelegd. Aan redden viel niet meer 
te denken. Het huis, waarop een schuld 
i nstte, was verzekeid ; doch daar genoem
de broeder hierover gemoedsbezwaren had, 
was van het overige niets verzekerd. Zelfs 
nog vijf vette varkens, waarop in den mid
dellijken weg de hope voor de toekomst was 
gericht, werden mede een prooi der vlam
men. 

Broedeis en Zusters! draagt elkanders 
lasten en veivult alzoo de Wet vanChiis- I 

B I Elke gift, hoe gering ook, zal dankbaar 
~ door ons worden aanvaard en in dit hlad wor-

I® den verantwoord. Giften worden gaarne door de onder-
geteekendèn in ontvangst genomen, alsme
de door den VVEsv. Heer T. de Jager, 
Predikant te Opeinde-Nijega. 

, JAN F. DEYKIES 
Ouderlingen der kerk A.; E. BOONSTRA. 

( S. D. VLIEG. 
( S. COUPERUS. 

Diakenen. ! J. STORM. 
{ F. DE VRIES. 

DROGEHJM, 4 October '93. 
Ondeigijfeekende, van nabij met den toe- I 

stand bekend, bindt deze zaak den Broeders 
en Zusters in Nederland ten zeerste op het 
hart en houdt zich voor de ontvangst van I 
milde gaven zeer aanbevolen. 

T. DE JAGER, v. D. M. I 
OPE INDE-NEI JEGA. 

In het Christelijk Gesticht van Krank- I 
zinnigen »lBloeniendaaI" te boos- I 
duinen, kunnen geplaatst worden 

Verplegers en 

Verpleegsters, 
ZIJ die daarvoor in aanmerking wen-

schen te komen, gelieven zich met franco I C 

brieven, onder bijvoeging van at esten, T 
waaronder van kerkeraad en geneesh» er, I 
te wenden tot Dit. SCHERMERS. 

Er wordt plaatsing G zocht voor een " 

slagersknecht, i 
één jaar bij 't vak geweest zijnde. } 

Chr. Ger beginselen, adres Bimeau 
I dezer Courjint te Kampen', letter I 

I BRËSBAART'S B i  
Orgelhandel Damrak Ü3 Am - • 21 

• sterdam grootste en fijnste keuze 

I ^MfRIORGELS^ l  i; 

10 MtS&' Men koope >.u een orgel 9 I 
om de lange Winter• en Zondag- H 
avonden aangenaam en stichtelijk I 
door te brengen, en vroge daar- 9 
toe eerst de Catalogus. I I 

| 
K.CS1TK JMÜIjIJSH CITHGK 
incl. handl., kart doos, '£ ringen, WC 
^eiusleiitel en Huil, benevens een bo 
zeer  s tevige  lessenaar .  Pri js  s lechts  aa  
R ».«©, bij JL TE •» 
STAMPEN. Wrderverkoopers ruimt. 

Tevens groote keuze ASIEK. OI{(JII,S CS 
en PlASIJO's, Lage prijzen. Om de
zelve te bezichtigen kunnen de reis- G 
kosten vau de koopsom worden afge
trokken. ' ° LIL 

lii!/IBI!!l£i\liOi : 
GRAFMOPiUMENTKS 2 

SWITTKRS « TKRPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. aai 

GltONING^N. J)0 

Bij E J. BRILL te Leiden is ver 
s c h e n e n :  

GISBERTUS VOETIUS 
DOOK 

/ I .  C .  M t u k e r ,  
Theol. Boet. 

Ie Deel le Helft. 
Jeugd en Academiejaren 

1589—1611. 
Alom verkrijgbaar. Prijs f 1.75. 

Heden verscheen het tweede gedeelte, 
van F. W. liriiimnaeher, 

' De komst des Heereu, 
• Kerstfeestleerredenen, zoodat dit werk 

nu compleet is, ingen. f 2 en geb 
I 'I.4Ü. " 

Van de SCIIETSE]* VA,% 
van C. BB. 

Spui'seon, uit het Eng. vertaald, 
verschijnt binnen kort afl. 9 en 10. 
De prijs is 20 et. pr. afl. terwijl het 
geheele werk (264 schetsen) in mini 
25 afl compleet zal zijn. 

De Uitgever, 
H. TEN UOOVE. 

UTRECHT, Oct. 

11 AMBtltOEK«RE ten dienste der 
Gereformeerde Kerken in 
HederSand, voor het jaar B894, 
onder redactie van Ds. J. H. FERINGA 
en Ds. A LITTOOIJ. Met bijdragen 
van Dr. H. BAVINCK, Ds. J 'H. FE
RINGA, Dr. A. G. HONIG, Ds. P 
N. KRUTJSWIJK enz. enz. 

Alom is de inteekening opengesteld 
tot den geringen prijs van r —.3o. 

De jaargang 1893 van dit Handboekje 
is door al onze Kerkelijke bladen zeer 
gunstig aanbevolen. 

K. LE COINTRE, 
Uitgever te Middelburg 

Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar 
K. J. ZOMER te Franeker, tegen den 
prijs van f l.OO : 

HET RECHTSBESTAAN 
der lloll. Chr. Geref. kerk 

in Amerika 
DOOB 

Gr. K. HEIMJKES 
te Grand- Rapids. 

Ruim 260 bladz. druks. 

Gaat ter perse: ~ ^ ^ 

. „ '"f «ARBOM m DE GKRUORIHROI KËI1M 
ZEN Prijs 30*°cents 39ste Jaargang vroeger uitgave S. VAN VEL-

ONDEE EEDACTIE VAN 
»s. IB. G. de Jonge en lh. A. v. d. MluiU. 

B,halve eene zoo volledig mogelijke Riei-kelijke Statistiek bevat het 
lEifbel- CU iwflctrliiLflloiiéld*. p,omnlpf,plW 
I —— r —^ 'JüctLlSLltJK SCIIO-co. tVoii£clSuir§ en . - T m oss• » v. ffi^iBUd^^t'uuieu. en als 
naar gewoonte degelijk en onde. liondend i%lengelwerk. De intee-
xxcuiiig ötactü aiuin upen t-n uy uen uitgever 

ütNKHUIZEN. P_ VAN DER GLÜIJG> 

Bij de firma G. J. REITS te Gro
ningen verscheen : 
H. DE COCK, Biorl begrip, (met 

twee hoofdstukken) 19e 
druk. f O.B5. 

» » hort begrip, 12e 
drk. r O,OS. 

» » IBandieiding, ten 
gebruike van hen die 
onderwezen worden in 
het Kort begrip 9e 
druk. r ©,25. 

» » Vraagboek over de 
Gereformeerde Geloofs
leer, 4e druk. f0,30. 

» » Vraagboekje over 
de Bijbelsche geschie
denis (ten vervolge op 
Borstius,) 8e druk. 

f 0,15. 

GEDURENDE 
de drie laatste maanden dezes jaars, 1  J .  1 .  _  T l ,  " ' vvuiuL ueu Deroemae boek van 

ü R 81N ü S. 
Tcrliliiring »|t den Heftlel-

ber£schen C :et<wlii 
uit het Latijn vertaald door C VAN 
I ROOSDIJ, VOOr de belft van nviicj 
f 7 50, aangeboden voor f *1 rs (i„ 
bonden in prachtig half lederen band 
met gouden titel f 4.65. Men zende 
postwissel, groot f 3.75 of f 4.05, 
waarop het woord URSINUS, en het 
b o e k  w o r d t  t e r s t o n d  f v a n , . n  - - v. u v v UU UlO 
gezonden door ZALSMAN te Kam
pen. 

Geref. Traktaatgenoot
schap «Filippus." 

Door het Genootschap is bij den Uit
gever J DEN BOER te Breuk<ln, uit
gegeven : 
LXXXIX Was de Heere Jezus Prijs. 

-Christus » revolutio
nair" ? 2 ct. 

XC. De Hervormingsdag. 2 » 
197. Zooals gij zijt 1 » 
198. liet goede deel. l » 
199. Waarhepn gaat gij? 1 /„ » 
200. Weet gij wel, dat gij 

geroepen wordt ? y » 
201. Onze doofstomme kin

deren. l » 
202. Wat is waarheid? 1 » 
203. De Bijbel is 't onfeil

baar Woord vau God 1 » 
204. Wat het schilderhuisje 

heeft afgeluisterd. 1/3 » 
205. Op marsch 1/2 » 
206. Al wat wenschelijk is 

(Een Nieuwj : trakt ) I » 
207. En waar zijn <te Negen ? 

(Oudejaarsavond) 1 » 
J TER BORG, Secr. 

Wolvega, 2 Oct '93. 

N I E U W !  ~  
Als eene buitengewone gelegenheid 

worden onderstaande 4 ÜBB^UfVE 
boeken gedurende de lange avonden 
aangeboden voor een spotprijs. 
1'aiiEus' Evangelie, door J VAN 

ANDEL 345 b'adz. f l.go 
Groote lileinigheden, door E 

J. VEENENDAAL. 80 bladz f0 25. 
Gids voor «Vongeliugen, door 

J. A JAMES. 183 bladz. 0.50. 
Uit het aseirstoifenrijk, doorE 

J. VEENENDAAL 110 bladz f0 30. 
En als toegift een bundel BCen-

vondige Christelijke liederen, 
met muziek, door P. VOERMAN. 

Wie per postwissel f f,75 zendt 
aan ZALSMAN te Kampen, ontvangt 
bovenstaande 5 boeken franco thuis. 

MIMI'S ECHTE ACCOÖHI)-
CITHKR. 

Ondergeteekende levert de Eehte 
ltlüller's Accoord - Cither, 

waarvan de prijs in Nederland f 12,50 
bedraagt, voor den geringen prijs van 
f 9,60 (inclusief Holl. handleiding, ste
vige cart. doos, 2 Ringen, Stemsleutel, 
Stemfluitje en Lessenaar). Men verwarre 
deze C'ither s. v. p. niet met verschillende 
in omloop zijnde namaken van infeiieure 
kwaliteit (b. v. de »Saxonia-Acc-Cither" 
of »Autoharp") die voor dezen zelfden 
prijs verkocht worden. 

Deze Cither (51 X 28 c M) telt 24 
snaren, waai ov«r 6 pedalen zijn beves
tigd. Dooi alleen met de linkerhand 
een der pedalen neer te drukken, en dan 
met den vinger over de snaren te strij
ken, verkrijgt men reeds zulk een ver
rassend effeed van nielodiense 
aecoorden, dat het ieders verbazing 
wekt, doch bespeelt men het met ren 
der beide ringen (aan den duim) dan 
ontwikkelt dit Instrument een kracht, 
die alle instrumenten vau dieu 
omvang verre overtreft. 

Het bespelen dezer Accoord- Cithers 
is uiterst eenvoudig en in werkelijkheid 
voor een ieder (ook zonder ecui-
ge mnziekkennis) uiterlijk bin
nen een uur te leeren. 

G. PH. ZALSMAN, 

Kampen. 

Uit de haud te koop. 
Klinkenberg, Onderw. 

i/d Godsdienst 11 dln. geb. f 5.50 
Mosheim, Kerkel. 

Geschiedenis 11 » - 3.00 
Muller, Gods leidingen 3 » 1,50 
James, Het huisgezin 1 » -0^75 
Luther. Havelock. 

Leonie. Eibers 4 » - 1 65 
Bunjan, S. Beauteuni 

enz. 4 > . 1.50 
Afzonderlijk verkrijgbaar. Geheel voor 

f 1 B,00. Jongel.-Vereen. Obadja. 
_W1_VOOGT J.JZN , te Hoogvliet. 

Vrije Universiteit. 
De lijst der aan onze Universiteit inge

schreven studenten wjjst een getal aan van 
92, waarvan een zestiental de juridische en 
een elftal de litterarische wetenschap be
oefenen. Al is het getal nog klein, toch 
is er toename te constateeren en trekt met 
name de juridische faculteit meer de aan
dacht dan vroeger. 

De gelijkstelling van het bijzonder met 
het openbaar hooger onderwijs doet zich 
nog wachten. Onze studenten, willen zij 
de officieel geijkte graden erlangen, raooi^ 
zich nog steeds aan de examina bij de fa
culteit der overheids-hoogescholen onderwer
pen. Gelukkig, dat zij er niet tegen be
hoeven op te zien. Wij stellen onze eischen 
niet lager ; maar toch maakt het de zaak 
ingewiKiseiaer en voor de studenten onaan
genamer dan wanneer één examen, en dan 
nog wel bij de eigen leermeesters, voldoen
de is. Wanneer zal de tijd komen, dat 
door de Kegeering een wetswijzigiug zal 
worden voorgesteld, om althans aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam, die na een 
dertieujang bestaaD bewijzen genoeg heeft 
geleverd de studie der wetenschap ernstig 
op te vattin, het recht te geven officiëele 
graden te verleenen, aan welke dezelfde 
rechten en voorrechten mogen verbonden 
zijn als aan die welke de faculteiten der 
overbeids hoogescholen uitdeelen. Ik ben 
er van overtuied. dat Hr linn»!/.».... , ° ClctJU 
de overheids-hoogescholen, die de zaak be-
oordeelen kunnen, omdat zij nu reeds zoo 
vele malen onze jonge mannen hebben on
derzocht en den gang der studiën bij ons 
nebben gadegeslagen, een dergelijk voorstel 
tot wetswijziging alleszins zouden moeten bil
lijken en — daaromtrent, crpr»rmon 14-^..,- j .. 5-vvubuhiöci U 
gunstig zonden moeten adviseeren. Ik kan 
ten minste geen hunner verdenken, dat 
vrees voor concurrentie hen daarvan zou 
weerhouden. 

Dergelijke daad zou onze Regeering ze
ker verhoogen in de achting van allen die 
recht en gerechtigheid liefhebben, en'een 
alkeer hebben van het meten met twee 
maten. 

- , . w- HOVY. 
in dank ontvangen : 
Voor de Vereenigiüg: 
Aan erfenissen en legaten : 

door den kerkeraad der Geref. kerk, legaat 
van wijlen Mej. B. te Bussnm f 200. 

Aan contrihutiën : van J. Bre-
man te Avereest f 1. 

Aan collecten: van de Geref. kerk 
te Gorinehem f 27.80 ; van idem te Brou
wershaven f 7.69; van idem te Haamstede 
f 4 63 ; van idem te Oosterland f 7.50 • 
van idem te Coljjnsplaat f 6.28 ; van idem 
te Weesp A f 7.461/;,; van idem te Slo-
terdijk f3.09 ; van idem te üithuizer-
meeden (W. G.) f 23.86V, ; van idem te 
Si volde-Gendnngen f 3.40 ; van idem te 
lJlst (halve collecte) f 8.10 ; van idem te 
jjarchem f 6.3772 5 van idem te Aalten A 
f 13.0272; van idem te Arnhem B f 82.65. 

Aan schenkingen: door Dr. j. j] 
Miedema te Witmarsum, van G. H. te 
Wommels f 2.50 ; door den heer W. Hovy 
van G. J. B. te A. f 0.50 ; van Mej. M. S.' 
f 3. 

Voor het Studiefonds: 
Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingeko

men : van v. A. te H. (O.) f 25. 
S. J. S KEF AT, Penningmeester. 

Hilversum. 

Stoomdruk van Zalsman te Kampen. 
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Bijvoegsel van De Bazuin No. 41, 1893. 
fci-ïolg van IBIadz» •. 

Zending onder Israfli. 
Hoor P. Heeres te Muskego», Mich N. A., alweer 

van de 5 ceots-vereeniging • * .. ' 
Deze bijdrage ging vergezeld van de droeve mededeling, dat 

indien aan de groote werkeloosheid m Amerika met spoedig 
een einde kwam, het brengen van hefdeoffers vooreerst wel 
moeielijk zon gaan. Eu in het Maag van onze Broeders in 
Amerika èn in het belang der Zending bop.n we van ga ,-
scher harte, dat de Heere spoedig ganst.ge verandering moge 
flphenlcrn Kunnen we niet meer geven; welnu laat ons ge
bed des te vuriger wezen. Inmiddels hartelijk dank voor de 
vele honderden guldens, die we uit „the new world" hebben 

ontvaugea D E. KROPVELD, 
Secr. Pngmr. 

Driesum. 2 Oct. 93. 
(Kerkblad No. 40.) 

Zending onder fsraël. 

)oor Br- Hooft, Ermeloo : van X. U Boskoop f 25,00 
v n N N overschot van een Ex «Uit duister-

'nis tot licht" - <1,20 
Door Os. Eerdmans: gevonden in t kerkzakj; - 1,00 
Door Br. K. de Geus: uit het bu-sje van \lej. M. 

F Klapwijk te Berkel, verzameld door de Jon-
gedochtersv. • • • - 3>00 
Neen het liefdevuur is nog niet uitgebluscht, al brandt h-t 

uiet im'mer in hoog opstijgende vlam. Zoowel in' enkele cen
ten die door een arbeid, r worden g geven, als in grootere 
sommen, die meer b-Wel.ladigden op liet dankaltaar h-ggèn, 
bliikt liet, dat men de Joden niet kan vergeten Maar geen 
wonder - God zelt vergeet hen niet, en die zorgt, dat ook zijn 
volk hunner in liefde blijft gedenken. 

Dat verkwikt het hart. 
Dat stemt tot ootmoedigen dank. 

E. KKOPVELD, 
Secr.- Penningmeester. 

Driesum, 9 Oct. '93. 

Ontvungen voor Inwendige Zending en Uijlteluol-

poiitige in Noord-Bral>anl en Liinbu g. 

Door br. Dekker te Geertruidenberg van D. te W. f' 10,— 
Van de Ger. kerk te Gasselter-Nijeveen. . . - 6,— 
Uit Amerika vau B. de G. . . . - 2,50 

Met dank aan deu Heere en de gever? vermelden we deze 
gaven. Wij zijn verblijd, dal we eens weer iets hebben mogen 
ontvangen. Er blijft echter groote b hoefte, Daarom wekken 
we allen op, die den arbeid in N -Brabant en Limburg lief
hebben om €hristus' wille: vergeet ons niet Onze eigen kracht 
is klein He kerken in N. Brabant doen naar vermogen, mis-
schien wel boven vermogen. Daarom Broeders en zusters helpt 
ons, en stel ons iu staat, dat de gezegende arbeid onder on- en 
bijgeloof ie het geestelijk arme N.-Brabant kunne voortgezet 
worden. Vriendelijk verzoeken we ook onze jongelings-en jun-
gedochters vereeoigingen ons te gedenken ook bij gelegenheid 
vau hare feesten. 

I)s J. II. FKRINGA. 
h J. VAN HAKEINGKN. 

Werkendam, 3 Oct. '93. 
(Kerkblad No. 40.) 

Ilulpbt'h. Kerken en luw. Zend in de pro»-. Fr. 
Sedert de laatste opgave in «het' Kerkbl." ontvangen van de 

kerken te: 
Ureterp f ®,20 Westergeest f 4,82s 

Mildam " ®.5Ü Opeinde c. a. - 3,40 
Kouduin , " 12,13 Kollum li - 42,-
Op den Zendingsdag te L. ontvangen, voor ver

kochte progiv .... 1 126,30 
Coll. in de kerk , • • • - 174,70" 
(Ml; v/d kerk Kmjpe . . - 5,75 

m ' Jutnjp-Hommerts . . 8,11 
Van de meisjes-vereen. Cubaard . . - 2,— 

lJartelijk daak voor liet boveostaauile. liiz tilde iieiti ook 
i uk aan de meisjes-vereen te C. Dit goede voorbeeld vinde 
navolging bij de jougel.- en jouged -v. reen. in de prov. Fr. 
Groot zijn de behoeften, veel wordt gevraagd voor het werk 
der luw. Zend. Ook wekken wij de kerken in onze prov. op, 
getrouw te collecteeren, opdat het zwakke gesterkt moge wor
den eu h't woord Gods gebracht aan die plaatsen waar de 
geestelijke ellende zoo groot is. De gehouden Zendiugsdag 
drage rijke vrucht. Met vriendelijke aanbeveling, 

J. C. BALHUIZEN, Penrn 
Scharnegoutum 

(Kerkblad No. 40.) 

Prov. Kas voor iiulpbeli. kerken in Overijsel. 

Nog ontvangen van de gemeenten te : 
Staphorst koll. f 4,426 

den Ham «....- 12,05 
Olst „....- 4,17 

De kerken, die voor deze kas nog niet kollecteerden, worden 
vriendelijk aan heul' verplichting herinnerd 

De Penningmeester, 
SCHKPS, V. D. M. 

Deventer, 3 Oktober '93. 
(Kerkblad No. 40.) 

Kas ter ondersteuning van minvermogende 
Jongelingen (Prov Friesland.) 

In de maand September ontving ik : 
Cl. S n eek. 

Collecte Gauw c. a. , . • • f 9.— 
2 Collecten Sueek A. 60.93 

Cl. H e e r e n v e e n. 
Joure f 12.74 Ureterp f 2.7B5 

Mildam - 6.— Heerenveen - 22.47 
Namens de Deputaten, 

J. HANIA PZN ,  
Prov. Penningmeester. 

Oosterbierumy 2 Oct. 1893. 
(Kerkblad No. 40.) 

In dank ontvangen voor de Inw. Zending in 
Frieslands Z O. hoek. 

Van H. v. S. te li. f 2,— ; Van Mej. I>. V. W. te W. een 
oude Bijbel, eenige traktaten en f 0,90. Van de Geref. kerk 
te Veendara eeue collecte a f 24,90 voor d n kerkbouw te 
Hoornsterzwaag. 

A au bevelend, 
G. NOORDHOF. 

Lippenhuizen. 
(Kerkblad No. 40.) 

Ontvangen voor de Kvangelisalie in de Prov. (iron. 

Collecte van de ge i. Onstwedde f 10,40 
H. VAN HOOGEN, 

Penningm. 

Zuld-llollandsclic Kas tol ondersteuning van 
hulpbehoevende studenten voor den dienst des 

Woords. 
Na de laatste verantwoording is voor bovengenoemde kas 

nog het volgende ingekomen v. d. Geref kerk te: 
Delft A f 45,37 Heinenoord f 8,05 
's Gravenhage A - 67,976 Puttershoek . 6,916 

's Gravenhage B * 75,05 Oud-Beijerland A - 3,20 
Loosduinen - 11,46 Den Bommel . 
Monster - 8,35 Middelharois . 4,11 
Voorburg • 7,89» Nieuw Helvoet . 4,48 
's Gravenzande - 9>10 Rozenburg . 4,57 
Leiderdorp - 38,80 Stad aan 't Haring. 
Gouda B - 16,06 vliet - 2,85' 
Giesendam A - 12,70 Stellendam - 4,11» 
Gorinchem - 33,50 Vlaardingen A - 34,75 
Bolnes - 8,94 Zuidland - 8,42» 
Dordrecht B - 15,10 Zwartewaal - 5,29 

Bij een hartelijke dankbetuiging voor deze collecten, moet 
een klacht gevoegd worden over de traagheid en nalatigheid 

van vele keiken in onze Provincie. Van de 138 kerken zijn 
er nog inaar 63, zegge DBIR KN ZKSTÏG, op mijn boek ingevuld. 
Van al de andere kwam bij mij tot dusverre niets in; eu dat 
niettegenstaande de Prov. Synode heeft aangenomen, dat iu 
elke gemeente vóór Augustus een collecte voor deze kas zou 
worden gehouden. Dit gaat alzoo niet goed mijne Broeders I 
De Gereformeerde kerk kent wel, naar de Schrift, geen wet
gevende macht toe dan aau Christus alleen Maar hebben een 
maal de kerken in meerdere vergaderingen, iels vastgesteld, dat 
niet ingaat tegen het woord vau God, dan zijn de kerken ge~ 
roepeu zich daaraan te houden. Dat dan iedere Gereformeerde 
kerk in Zuid Holland, zich haaste, ten opzichte vau b ivenge-
uoemde kas, te handelen naar de tweede alinea van art. XXXI 
der Dordtsche Kelkenorde. Pas hebben de Deputaten weer 
eeu jaarlijksche ondersteuning toegezegd aan een tweetal jon
gelingen Aau de kerken staat het 1111, door collecten te zor
gen, dat de Deputaten steedi aau hunne verplichtingen tegen
over die jongelingen kannen voldoen. Ten slotte zij nog "ver 
meld dat bij l)s. Doom nog is ingekomen f 47,83 van de 
Geref. kerk te Delft B. 

A. Loois, Pennm. 
Pernis, 5 Oct. 1893. 

De Kerkeraad der Geref kerk te Nieuwerk rk a/d IJse 1 
meldt bij dezen, dat door hem voor het E P. van Ds. d. M. M. 
de volgende collecten uit de Classe Gouda ontvangen zijn. Van 
de kf-rk : 
Schoonhoven li f 12.15 Haastrecht f 8,73 
Gouda - 19,40 Nieuwerkerk a/d ÏJsel - 28 455 

Moordrecht - 9,88d 

Achterwege bleven dus m.-t collecteeren de volgende ker
ken uit de Classe Gouda: Oudewater, Schoonhoven A, Gouda 
A, Waddingsveen, Krimpen a/d Lek, Bergambacht] welke 
kerken hij verzoekt zoo spoedig mogelijk hare coll. eten voor 
dat doel op te zenden aan een der ondergeteek. nden Volgens 
overeenkomst met d putaten Syn. wendt de kerkeraad zich ook 
thans tot alle zuOerkerken iu de Prov. Z. H. met li-t verzoek 
om 200 spoedig mog.-lijk eene collecte voor dat doel te houden 
en op te zenden, liefst voor 20 Oct., aan een der onderge -
teekenden. e 

Namens den Kerkeraad, 
Ds. J. V A N  DEN BÜBG. 

W, BLIJDOBP, Scriba. 
Nieuwerke*k a\d ÏJsel, 2 Oct. 1893. 

Ontvangen voor liet Zondagsschool-Kvungellsatie-
gebouw te llaulcrwijli. 

Coll. van de Gem. te Gasselter-Nijeveen . f 8,5i 
n Heerenveen . . - 36,91® 

Van Br J. Wcuda vau Rijsoord . . - 5j— 
Gift van B. te B. . . . - 10,— 
Gift vau Wed. v. E. te I). . . - 10,— 
Coll op een 2 -j. huwelijksfeest gehoudeu door Ds. 

K. Plet te Zwijndreeht .... 7^25 
Van J. Wouda • • • • - 2,50 

Vrienden en vriendinnen van Gods Kouitikrijk, zoo gij met 
uwe gaven den Z. O. Hoek van Friesland bedenkt, vergeet dan 
ons arme Haulerwijk niet. 

Ds. E. VONK. 
J. WOUDA, Corresp. van 

Jachin voor den Z O. Hoek van Friesland. 
Haulerwijk, 3 Ocl. '93. 

Agenda tl 
Classis Bolsward. 

Vergadering D. V. op Woensdag 4 October 91/ 
uur te Sc/iettens in de Chr. Schoei 

AGENUUM: 
1. Opening der Verg. 
2. Onderzoek der lastbrieven. 
3. Lezing der notulen. 
4. Behandeling van ingekomen stukken. 
5. Onderzoek naar Art. 41 !£. 0. 
6. Storting der gekoudene collecten. 
7. Rapport der visitatoren 
8. Regeling der vacature-beurten. 
9. Benoeming van een actuarius en verdere 

jaarl. deputaten. 
10. Benoeming van een deputaat voor de Provinc. 

Kas ter ondersteuning v. diaconieën om beli 
krankzinn in Ckr. gestickten te plaatsen. 

11. Rondvraag. 
12. Aanwijzing der roepende kerk. 
13. Sluiting. 

Namens de roepende Kerk, 
C. HOEK, Pracses. 
D. SCHEEPSMA., Scriba. 

(Te laat ontvangen voor 't vorige ur. EED.) 
5 (Kerkblad No. 40.) 

Hulpbehoevende Kerken in 
N. Holland. 

Deputaten voor Hulpbehoevende kerken in N. 
Holl. oordeelden noodig, door middel van het Kerk
blad de Gemeenten te herinneren aan de collecten 
voor H. b. K. in deze Provincie. 

De begrooting over 1893/94 is f 1800. 
Dit cijfer is voor ons zeer groot. Toch kan hier

door nog niet in alle bthoeflen worden voorzien. 
Er was meer gevraagd. Vanwaar zal die som ko
men ? Zoo vraagt misschien een lezer of lezeres 
van deze regelen. Ons antwoord is: van u, ge
liefde broeders en zusters, leden der verschillende 
kerken in N. Holl. Die som bijeen te brengen is 
een liefdewerk. En wij mogen niet twijfelen, of Gij 
zult, zoo dikwijls als daartoe gelegenheid gegeven 
woidt, uwe gaven op het altaar der liefde willen 
brengen. En de Kerkeraden zullen wel willen zor
gen, dat op geregelde tijden de collecten worden ge-
kouden. Dan kan ieder in eigen kring barmkar-
tigkeid aan Hulpbekoe ende kerken bewijzen. Ze
ker, er is veel te geven. Telkens weer collecte. 
En even zoo dikwijls de groote behoefte aangetoond. 
Toch moeten de Hulpbehoevende kerken vooral op 
de ontferming der zusterkerken mogen rekenen. 
Met groote zorg en zelfopofferende liefde, bij uit-
keering van geen groote tractementen, wordt de 
Dienst des Woords in zwakke Gemeenten voortge
zet. Hielden de bijdragen voor de Hulpbehoevende 
kerken op, dan moest ook de Dienst des Woords 
eindigen. Wat zal ondergeteekende nu in den loop 
van hut boekjaar aan vragende en wachtende Hulp
behoevende Gemeenten moeten zeggen ? Immers 
niet, dat de broeders en zusters vergeten hebben te 
zorgen, dat er geld in kas is ! Dat mag niet ver
ondersteld worden. 

Zorgen dan alle leden, dat de Kerkeraden instaat 
zijn, een goede som aan hunne Classicale Quaesto
ren over te maken. Dat zal der zwakke kerken le
venskracht en vreugde zijn ! 

Namens Deputaten ad hoe, 
M. v. D .  MAST, 

5 Nov. Woerden, Ds. H. Cramer. 
» A'fen (de< inorg'ns) Dr. A. G Honig. 

IJ Nov. Noorden. I's M Wijnia 
19 Nov. Aarl inde'veeu. i's 11 van Dijk. 
26 Nov. Ter Aar, '>s J I3r>nkelaar. 
3 Mee O. e i N Wetering, Ds C. S. v. d. Voet 
10 Dec Woerden, l>s. H Uramer. 
17 Dec. Noorden, Ds. M. Wij iia 
24 Dto. Aarlanderv en, Ds. H van Dijk. 

De I >epvtuti'ii ad hoe, 
H. v. DIJK 

A G. HONIG . 

Edam, 9 Oct. '93. 
Quaestor 

Vacature-beurten in de Classe 
Woerden. 

8 Oct. O. en N. Wetering, Ds. C. S. v. d. Voet, 
22 Oct. Ter Aar, Dr. A. G. Honig. 
29 Oct. Aarlanderveen, Ds. J. Breukelaar. 

Kort verslag van de Handeliugen der 
Generale Synode. 
(3 e Vervolg, en Slot) 

Zittingen van Vrijdag 15 Sept 1893. 
De praes. opent de zitting op de gebruikelijke 

•wijze. 
De Commissie tot nazien der rekening en 

verantwoording van Deputaten voor de zending 
rapporteert, dat zij dezelve in orde heeft be
vonden en adviseert tot goedkeuring en om 
met dankzegging te dechargeeren. 

De uitgaven hebben in 1892 bedragen 
f 22055.67, de ontvangsten f 24105.586, zoodat 
op 1 Jan. 1.1. een batig saldo groot f 2049.925 

in kas was. 
Wordt besloten conform het voorstel. 
Ook de commissie tot nazien der rekening en 

verantwoording van het beheer der Kas voor de 
Uitbreiding der Theol. School — rapporteert, dat 
zij die nagezien en accoord bevonden heeft en 
adviseert tot goedkeuring en om den penning
meester voor zijn gehouden beheer met dank
zegging te dechargeeren. 

Aldus wordt besloten. 
Er bleek ontvangen f 62848.65 en uitgegeven 

f 59371.165, zoodat er een batig saldo is van 
f 3477.486. -

Aan de orde is nu het benoemen van de on
derscheidene Deputaten. 

a. Voor de correspondentie met de Hooge 
Overheid — Jhr. Mr. A. F. de Savornin Loh-
man, Prof. Dr. A. Kuyper, Mr. Th. Heemskerk, 
Prof. M. Noordtzij, Ds. J. H. Donner, Ds. J. v. 
Andel. 

b. Voor de correspondentie met buitenland-
sche kerken Prof. L. Lindeboom, Ds. P. Lion 
Cachet. Ds. B. v. Schelven, Ds. J. v. d. Lin
den en dHr. A. W. Schippers. 

c. Voor onderhandelingen met nog niet aan
gesloten kerkformatiën Dr. G. v. Goor, Prof. Dr. 
W. Geesink, Ds. G. H. v. Kasteel. 

d. Voor de oefening van kerkelijk verband 
met de Theol. Faculteit der Vrije Universiteit 
Ds. P. J. W. Klaarhamer, Dr. L. H. Wagenaar. 
Ds. J. v. Andel. 
. e. Y.QQr de Zending onda- de Joden Ds. E. 
Kropveld, Ds. J. van A-ndel, Ds. Meerburg, Ds. 

J. W. A. Notten en ouderling de Geus. 
/'. Voor de Zending onder Heidenen en Mo

hammedanen worden de bestaande Deputaten 
gecontinueerd. 

ff. Voor de ondersteuning van catechiseer
meesters, die door de reformatie in 1886 in 
moeielijkheden geraakt zijn Prof. Rutgers, Ds. 
van veeloo en aar. (irosheide van Amsterdam. 

h. Voor de opstelling van een verhandeling 
in zake den Dienst des Diakenschaps Prof. L. 
Lindeboom, Da. H. Hoekstra, Ds. J. 0. Sikkel, 

i. Voor het rapport in zake tucht over doop
leden te oefenen, de professoren Ds. F. L. Rut
gers en Dr. H. Bavinck. 

j. Voor het uitschrijven van een bededag de 
Classis 's Gravenhage. 

k. Voor de pogingen om de groepen van Ds. 
Wisse c. s. tot terugkeer te brengen en verdere 
afscheiding te voorkomen Ds. A. Littooij, Prof. 
H. de Cock en Ouderling W. Vetten. 

I. Voor de eventueele verkiezing van een Do
cent aan de Theol. School voor Groningen Ds. 
J. Nederhoed, secundus Ds. Scholten; voor 
Friesland Ds. J. J. A. Ploos v. Amstel, sec. 
Ds. J. Westerhuis; voor Drente Ds. A. M. 
Donner, sec. Ds. F. Noordewier; voor Overijsel 
Ds. J. Hessels, sec. Ds. G. Elzinga; voor Gel
derland Dr. H. Franssen, sec. Dr. L. H. Wage
naar ; voor Utrecht Dr. H. H. Kuyper, sec. Ds. 
H. Alting; voor N. Holland Ds. B. v. Schel
ven, sec. Ds. A. v. d. Sluys; voor Zuid-
Holland Ds. P. Biesterveld, sec. Ds. J. C. Sik
kel ; voor Zeeland Ds. L. Bouma, sec. M. de 
Jonge, Ouderling; voor N.-Brabant en Limburg 
Ds. J. H. Feringa, sec. Ds. J. M. Mulder. 

m. -Voor het opstellen van een Concept-Rege-
ling voor de opleiding tot den Dienst des Woords, 
— Prof. L. Lindeboom, Ds. T. Bos, Ds. A. Lit
tooij, Ds. J. v. Andel, Ds. J. Hessels, Dr. H. 
Franssen en Ds. K. Fernhout. 

Wordt bepaald, dat de eerstvolgende Synode 
zal saamkomen D. V. te Middelburg. 

Het moderamen wordt belast met de samen
stelling en de uitgave van de Acta dezer 
Synode. 

Na de behandeling van eenige zaken van tucht 
en geschillen neemt de Synode o. a. deze drie 
resoluties: 

1. De Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, zitting houdende te Dord
recht op Vrijdag den 15en September 1893, ver
klaart met de eenparige adviezen der advisee-
rende leden en de eenparige stemmen der stem
hebbende afgevaardigden, dat noch de plaatselijke 
Gereformeerde Kerken, noch de gezamenlijke 
Gereformeerde Kerken aanvrage kunnen of mo
gen doen, om volgens de wet van 25 April 
1855 (Stsbl. no. 32) als Vereeniging erkend te 
worden, naardien zij door zoodanig eene aan
vrage in strijd zouden handelen met Gods Woord 

en diensvolgens met hare aangenomen Belijde
nis en Kerkenordening. 

2. De Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, zitting houdende te Dord
recht, verklaart, dat de kerkeraden geen mach
tiging van meerdere vergaderingen noodig heb
ben tot het verrichten van burgerlijke handelin
gen, zooals het aangaan van geldleeningen, hy
pothecaire verbintenissen, afschrijving van ka
pitalen op de Grootboeken der Nationale Schuld, 
enz., maar daartoe, als vertegenwoordigende de 
plaatselijke kerk, de volle bevoegdheid hebben. 

3. De Synode spreekt de wenschelijkheid uit, 
dat de Christelijke scholen zich laten erkennen 
als Vereeniging volgens de'wet van 1855, op 
grond van de overweging, dat de scholen moe
ten uitgaan van de ouders. 

Op Litt. B, III van het agendum wordt be-
sloten, afwijzend te antwoorden op het schrijven 
van B. Vos. — 

Het navolgende voorstel wordt aangenomen. 
De Synode overwegende, dat de catechiseer

meesters, die tengevolge der actie van 1886 
geheel of bijna geheel hun inkomen verloren 
hebben en die niet van elders in hun onder
houd voorzien kunnen, door de kerken zooveel 
mogelijk moeten geholpen worden, 

besluit 
de kas voor Hulpbehoevende kerken hiervoor 

aan te wijzen, voor zooveel deze kas ook tot 
zulke hulp zal in staat zyn, en met dien ver
stande, dat niet meer dan f 1000.— per jaar 
van haar inkomsten hiervoor worde aangewezen, 
en drie Deputaten tot de eerstvolgende Generale 
Synode te benoemen met mandaat: 

a. aanvragen voor zulke hulp in ontvangst 
te nemen en te beoordeelen; 

b. zich met Deputaten voor Hulpbehoevende 
kerken in betrekking te stellen, tot regeling van 
den steun uit die kas en deze bijdrage, evenals 
ook andere eventueele giften te ontvangen en te 
administreeren. 

c. Zooveel mogelijk te zorgen, dat de arbeid 
van bovenbedoelde catechiseermeesters aan de 
kerken ten goede kome. — 

In de namiddag-zitting gaat de Synode over in 
comité, ter afdoening van nog onderscheidene 
zaken. Ook de avondzitting wordt evenals die 
van Donderdag-avond in comité gehouden. Te 
ongeveer half negen gaat de Synode over in open
bare zitting. Het kerkgebouw wordt nu gevuld 
door een groote schare belangstellenden, die de 
sluiting der Synode wenschen bij te wonen. 

Na mededeeling van eenige besluiten, waren 
de werkzaamheden ten einde geloopen. 

De Praeses verzoekt nu te zingen van Ps. 89 
het 8ste vers en houdt dan op ernstige en plech
tige wijze de censuur naar Art. 43 K. O. Door 
op te staan van hunne zitplaatsen betuigen alle 
leden der verg. voor 't aangeziciite Gods, dat 
zij niets tegen elkander hebben. 

De Praeses spreekt daarop ongeveer het vol
gende : Aan 't einde van onzen arbeid, gel. broe
der, hebben we bij veel, dat tot verootmoediging 
dringt, ook rijke stof tot dank aan onzen God, 
De Heere was ons genadig. Dreigende wolken 
verdreef Hij boven ons hoofd en in vroolijk licht 
laat Hij ons scheiden. Ééns waren we 't niet 
altoos en in alles — dat zal ook pas in den 
hemel mogelijk zijn - maar één bleven we. 
Gods eeuwige Raad en zijne onveranderlijke 
liefde in Christus gedoogden onder ons geene 
scheuring. Om Zijns Naams wille heeft Hij over 
ons gewaakt. In dezelfde stad, waarin eenmaal 
zoo heerlijke overwinning door de waarheid op 
de leugen behaald werd, heeft thans de liefde 
der broeders een niet minder liefelijken zegen 
weggedragen. Blijve ze bewaard, worde ze ge
sterkt. Nooit, hartelijk beminde broeders, kun
nen we elkander te innig liefhebben en te veel 
van elkander verdragen. 

Voorts zegt hij den advis. leden, den com
missies van praeadvies, den broeders die voor de 
pers arbeidden, den leden van het Moderamen 
der regelingscommissie, het bedienend personeel 
en den kerken van Dordt hartelijk dank voor 
wat ze in 't belang der kerken, die hier saam-
kwamen, deden en bidt hun Gods zegen toe. 

De Assessor, Ds. van Schelven, ontvangt 
daarna het woord om den Praeses dank te zeg
gen niet alleen uit eigen hoofde voor het aan
gename verkeer, maar ook namens de Synode 
voor zijne rustige, geduldige en uitnemende lei
ding. Hij treedt voorts nog in een korte be
schouwing van 't eigenaardig karakter dezer 
Synode, hierin z. i. bestaande, dat de eenheid 
in Christus er zoo heerlijk uitkwam, ook in het 
uitbreiden voor de armen der liefde naar broe
ders en zusters, die, schoon staande buiten onze 
kerken, met ons van dezelfde belijdenis zijn. 

Hij besluit met de bede, dat deze liefde tot 
altoos krachtigen arbeid moge prikkelen. 

Namens de advis. leden zegt Prof. Lindeboom 
der Synode dank voor de hun geboden gelegen
heid om de kerken ook hier te dienen, met de 
bede dat School en Universiteit beide nog rijke 
vruchten voor de opbouwing van het lichaam 
des Heeren mogen afwerpen. 

Ten slotte verkrijgt nog Ds. Joldersina van 
Grand-Rapids het woord, om den kerken zijn 
dank te bieden voor de gulle en hartelijke ont
vangst. 

Nadat van Ps. 72 nog vs. 4 en vs. 11 zijn 
gezongen, sluit de Praeses deze laatste zitting 
met dankzegging aan den Heere. 

A. M. DONNER, le Scriba. 
K. FERNHOUT, 2e Scriba. 
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Vergadering der Gereformeerde ker
ken in de Classis Amsterdam op 

Woensdag 20 Septemb. 1893 in de 
Kerkeraadskamer van kerk B, 

Kerkstraat 109. 
Ds. A. Brouwer, als bij toerbeurt praeses, opent 

de vergadering met gebed, het lezen van Ps. 
119 : 1 —16 en het laten zingen van Ps. 119 : 3. 
Als scriba fungeert Ds. D. J. Karssen. 

Uit het onderzoek der credentie-brieven blijkt, dat 
al de kerken der Classis tegenwoordig zijn, behalve 
Naarden A, wegens redenen, die geldig worden ge
keurd. 

De Notulen der vorige vergadering worden gelezen 
en geapprobeerd. 

"Bij de onderzoeking naar Art. 41, D.K. wordt 
gewezen op de resolutie van de Algemeene Synode, 
waarbij de wenschelijkheid is uitgesproken, dat de 
Christelijke s-cholen zich laten erkennen als vereeni-
gingen, volgens de wet van 1855, op grond van de 
overweging, dat de scholen moeten uitgaan van de 
ouders. 

Aan de kerken van Amsterdam en Overtoom 
wordt verlof gegeven om voort te gaan met leden, 

op welke reeds de tweede trap van censuur was 
toegepast. 

Aan de orde komen de Rapporten volgens Art. 
25 Huish. regeling. De kerkvisitatoren, die enkele 
kerken bezochten, maar verhinderd waren, hun taak 
ten einde te brengen, worden diligent verklaard; 
de vacatuur-beurten worden tot December geregeld; 
terwijl aan de predikanten van Amsterdam wordt 
opgedragen een rooster te maken voor de maanden 
December en Januari; de deputat.en voor Oost "en 
W est- Zaan zullen in de volgende vergadering rap-
porteeren. 

Een verzoek van eenige broeders uit Diemen, om 
de kerk van Diemen en Watergraafsmeer te splitsen, 
wordt in handen gesteld van de BB. Negens, van 
Schelven en Reuijl. 

Gelezen wordt een rapport van de deputaten in 
zake het geschil tusschen den kerkeraad van Weesp 
A en een ouderling van Weesp B ; waaruit blijkt, 
dat dit geschil mocht worden opgelost. Dit wordt 
met blijdschap voor kennisgeving aangenomen. 

Door de Provinciale Synode wordt bericht, dat 
de kerk van Aalsmeer tijdelijk gevoegd is bij de 
Classis Haarlem en dat de grens van Sloterdijk en 
Halfweg zal zijn : de Molenweg en de Hornerweg 
westzijde, tot aan de spoorlijn van Amsterdam naar 
Zaandam. 

Op een bezwaarschrift van een broeder uit Slo
terdijk in zake den H. Doop, welke hem moet wor
den toegediend. SDreekt de Olasse als 
len uit, dat een ieder den H. Doop voor zich en de 
zj|rien behoort te zoeken bij de kerk ter plaatse 
zijner woning ; waarom het wenschelijk is, dat deze 
broeder den kerkeraad niet boude aan de vervul
ling zijner onvoorzichtig gegeven belofte 

Aan een broeder, die vroeger door de Classis als 
oefenaar werd toegelaten en in vele kerken der Clas
sis optrad, wordt op zijn verzoek een attest ver
leend, inhoudende, dat hij steeds ten genoege der 
kerken werkzaam was. 

In tegenwoordigheid van de Prov. Deputaten, de 
predikanten Gispen uit Amsterdam, Mulder en Lang-
hout uit Haarlem, wordt de Weleerwaarde heer 
G. van Setten Jr., beroepen predikant te Bussum, 
peremptoir onderzocht, en wel door Ds. van Loon : 
in de exegese der H. S., naar Genesis 28, Psalm 
24, Lucas 22 en Rom. 10 ; door Ds. Wagemaker : 
in de kennis der H. Schrift; door Ds Renier : in 
de symboliek en dogmatiek; door Ls Tazelaar in 
de geschiedenis der kerk, bizonder die van ons Va
derland ; door Ds. v. Sch lven in de Christelijke 
zedekunde ; door Ds. Karssen in de vakken, betref-
feilde de uitoefening van het ambt en in het kerk
recht. 

Na den gunstigen afloop van het examen wordt 
de, heer van Setten toegelaten tot de onderteeke-
ning van de verklaring, voorde Dienaren des Woords 
in 1619 vastgesteld. Met een hartelijk en ernstig 
woord van den Voorzitter verlaat hij de vergadering5. 
Zijn beroep door de kerk van Bussum, wordt ge
approbeerd. 

Als consulenten worden aangewezen : voor Oude-
kerk A : Ds. Brouwer, sec. Ds Neijens ; voor Ou
derkerk B: Ps. van Loon, sec. Ds Reuijl; voor 
Weesp A en B : Ds. Portuin, sec. Ds. Gispen ; voor 
Diemen ; Ds Reuijl, sec. Ds. Karssen. 

Voor de administratie van het Prov. Studiefonds 
worden benoemd Ds. Kapteijn en Br. Kilhler. 

Aan de kerk van Nedarhorst d>~n Berg, die een 
voorstel duet, oin een betere regeling der vacatuur
beurten voor te bereiden, wordt geraden de kerken 
met hare wenschen schriftelijk in kennis te stellen. 

Aan het verzoek om acte van losmaking van Ds. 
J. J. Dekkers, die een beroep aan tam naar de kerk 
van Hoogvliet, wordt voldaan. 

De quaestor wordt gemachtigd, om de kerken aan 
te schrijven voor het bedrag, dat zij boven het 
quotum hebben te betalen, tot bestrijding dei-
Synodale kosten. 

Aan de kerken A en B van Huizen wordt ver
klaard, hoe zij van hare ineensmelting aan de Re
geering moeten kennis geven 

De vergadering wordt te 6]/2 uur met dankzeg
ging gesloten door Ds. Neijens, nadat Ds. Dekkers 
een woord tot afscheid heeft gesproken, dat door 
den Voorzitter wordt beantwoord. 

D. J. KARSSEN, h. t. Scriba. 
(Kerkblad No. 40.) 

Classic. Verg. der Geref. kerken 
der Classis Harderwijk gehouden te 

Harderwijk, 27 September 1893. 
De verg. wordt geopend door den Voorzitter dei-

vorige Classis Us. J. v. Mantgem, die na het zin
gen van Ps. 68 : 14 en na gelezen te hebben 1 Tim. 
1, voorgaat in het gebed. 

De 18 kerken der Cl. zijn vertegenwoordigd door 
34 afgevaardigden, den Actuarius en Quaesior en 
br. Knottenbelt daartoe uitgenoodigd, ten einde de 
Cl. van advies te dienen, zijnde mede Deputaat der 
hulpbehoevende kerken, in zake de kerk te Koot
wijk. 

Ds. v. Mantgem heet namens de Classis Ds J. 
D. te Winkel welkom, die thans voor het eerst in 
de Cl. Harderwijk heeft zitting genomen. 

Volgens toerbeurt wordt het praesidium opgedra
gen aan Ds. Middelkoop, Ds. Koflij berg tot Assessor 
benoemd, en om bizondere reden den Actuarius ver
zocht, het scribaat ditmaal op zich te nemen. Na
mens Ds. Notten wordt medegedeeld, dat ZEw. ver
hinderd is de verg. bij te wonen. 

De creden'ie-brieven worden nagezien, en in orde 
bevonden. Aangezien do scriba der vorige Cl. nog 
niet aanwezig kon zijn, wordt de lezing der notu
len verdaagd ; en goed gevonden aan te vangen met 
het onderzoek der kerken volgens art. 41 D. K., 
nadat vooraf de zaak der kerk te Kootwijk zal zijn 
behandeld, na gehouden discussie belangende dit 
punt, wordt het volgende voo stel aangenomen: 

»De Cl. gehoord hebbende de verschillende bespre
kingen over de kerk te Kootwijk, besluit: onv' r-
wyiu pogingen aan te wenden, en aen door de (jen. 
Syn. bij vernieuwing herinnerden weg te volgen, tot 
de vereffening der voorgeschoten gtlden," in han
den gesteld van Dep. der hulpbeh. kerken. 

Het onderzoek der kerken is bevredigend, wor
den enkele wenkeu gegeven, en de kerken El burg 
A, Hattem en Niikerk van advies der Classis ge
diend. 

De morgen-verg wordt met dankzpgging gesloten, 
eveneens de namiddag-verg. met gebed geopend, 
en de notulen der vorige verg. gelezen, en met 
dankzegging aan den Scriba gearresteerd. 

Met, het oog op de verdeeling der Cl. worden den 
Dep. der hulpbeh. kerken tot see. toegevoegd Ds. 
J. v. Mantgem en ouderl. J. Koopsen Gzn. 

RaüDOrt wordt uit wbr;;rht dnnr i len t.pr Prnv-
Syn. en den Scriba opgedragen, schriftelijk ant
woord te verzoeken bij den scriba der laatst ge
houden Prov. Syn. van het genomen besluit be
langende de kerk te Elburg B. Inzake het ont
werpen van eene huish. regel waaronder ook keik-
visitatie, wordt eene commissie benoemd ; Ds. Koffij-
berg, Ds. J. v. Mantgem, Ds. Js. Langen en Ds. 
J. Dekker, om in eene e. v. Cl. in te dienen. 

Ds. v. Mantgem brengt rapport uit, rek. en ver 
antw. van den Quaestor der Cl. ; eveneens Ds. de 
Haas in zake de grensregeling der Cl. welke is 
vastgesteld. 

Ds. Houtzagers leest een schrijven van een Dep. 
Syn. in zake de proceskosten, en is de Quaestor 
bereid de kerken der Cl. B aanschrijving te doen, 
om het nog verschuldigde bedrag aan te zuiveren. 

De kerken worden herinnerd in verband met het 
aangenomen besluit der Syn. eins per jaar collecte 
te houden, voor de buitenl. zending, en op de e. v. 

Cl. over te dragen ; alsmede aan de collecte voor 
hulpbeh. kerken eu deze op te zenden aan den Dep. 
Ds. Kofiijberg, of de a. s. Cl. 

Ds de Haas herinnert, dat op de Syn. is melding 
gedaan van de ineensmelting der Ger. kerken te Put
ten A en B dat daarvan acte behoort opgemaakt, 
om die aan de regeering op te zenden. 

Het voorstel wordt aangenomen, met het oog op 
de verdeeling der Cl. in de maad November a. s., 
nadat de Cl. Apeldoorn zal zijn vergaderd, nog saam 
te komen, en als roepende kerk aangewezen de kerk 
te Nunspeet. 

De Voorzitter richt nog een woord tot de Cl. en 
bizonder een afscheidswoord tot die kerken, die zij zoo 
noode zien heengaan, en weldra niet meer tot de 
Cl. Harderwijk behooren, maar tot eene nieuwe Clas
sis Apeldoorn worden saamgevoegd; wenscht die 
kerken en ambtsdragers in naam der Cl. Gods rij
ken zegen toe. 

Dit wordt beantwoord door Ds, v. d. Vegt en 
Ds. Kofiijberg, die in naam der kerken dankzeggen 
voor het vertrouwen en de vriendschap in de Cl. 
ondervonden, en voegen ook daaraan den wensch des 
harten toe, dat zij (e sa&m mogen strijden in 's Hee-
ren kracht, en God hun genade geve te bouwen 
aan het heil van Zinn. 

Ds. Kofiijberg eindigt met dankzegging, nadat 
vooraf is gezongen Ps. 72 : 11. 

Di Cl. voornoemd., 
J. KOOPSEN GZN , Scriba. 

(Kerkblad No. 40.) 

MtlMIlilM VOOIS lililllïli. 
SCUOOLOMHWIJS, DEO. D». T. BOS 

«Filippus." 
Denk om den vijand. 

In den brief aan de Efeziërs wordt ons 
onder de aandacht gebracht, dat wij »den 
strijd niet hebben tegen vleesch en bloed, 
maar tegen de overheden, de machten, te 
gen de geweldhebbers der wereld, der duis
ternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boos
heden in de lucht" Efez. 6 : 12. Het zijn 
dus vijanden, waarmee niet valt te spotten, 
vijanden, die in de scheppingsorde boven 
ons staan ; die als geesten over een ver
bazend grooten invloed hebben te beschik
ken, en ons ieder oogenblik kunnen ver
schalken. 

Met zulke tegenstanders moet derhalve 
ten zeerste worden gerekend, ook in het 
werk der traktaatverspreiding. 

Dat werk zal, waar het naar den wil des 
Heeren geschiedt, zooveel mogelijk worden 
tegengestaan ; opdat er, óf geen zaad wordt} 
gestrooid, ót dat het goede zaad worde ver
stikt ; zooals de Heere Jezus ons voorstelt in 
de gelijkenis van den man, die goed zaad in 
den akker had gezaaid, maar dat door een 
vijand, toen de menschen sliepen, met kwaad 
zaad werd vermengd, waardoor geheel de 
akker wierd bedorven. 

O, hosveel kwaad zaad wordt er niet ge
strooid ; wat een aeschritten cri-onte en o - o 
kleine, verlaten niet eiken dag de drukpers, 
die de vijand met vreugde begroet; ge
schriften, helaas ook godsdienstig getint, 
ja godsdienstig, van begin tot eud; die 
echter niet gebouwd zijn op het eeuwig 
blijvend woord van God; geschriften, die 
niet rekenen met den diepen val van den 
mensch noch met de heiligheid en recht
vaardigheid des Heeren. 

Zulke persproducten breken veel meer 
af, dan zij opbouwen, worden door de gees
telijke boosheden met helsche vreugde be
groet, en doen derhalve veel meer schade 
dan voordeel. 

Kort verslag van de Vergadering der 
Classis Zutphen gehouden te Does
burg, den 28sten September 1893. 
Ds. Staal, naar toerbeurt praeses, opent de ver

gadering met gebed, na te hebben laten zingen Ps. 
84 : 3 en te hebben gelezen Ps. 135. 

Nevens den praeses nemen zitting in het modera-
men Ds. Gezelle Meerburg als assessor en Ds Ten-
kink als scriba. 

Bij het onderzoek der credentiebrieven blijkt, dat 
Barchem nevens een ouderling een diaken heeft af
gevaardigd. De hiervoor door Barchems afgevaar
digden aangevoerde redenen worden door de Classis 
geldig geacht, en den diaken voor deze vergadering 
zitting verleend. Elf kerken zijn vertegenwoordigd 
door 22 afgevaardigden. 

De notulen worden gelezen en goedgekeurd 
Bij de omvraag naar Art. 41 D K. O wordt 

aan de kerk van Zutphen in eene tuchtzaak gead
viseerd om de uitspraak der rechtbank af te wach
ten, en vonrfs t.p" hnrirlplAn naar hovinrl iron 'iol7nn ^ . ""lui uviiuu v CUI i / . 

Betreffende eene reeds sinds lang in de kerk van 
Aalten B hangende tuchtzaak, adviseert de Classis 
°.™ *r'et deze tuchtzaak voort te gaan naar de be
lijdenis der kerken. 

De te Winterswijk plaats gehad hebbende ineen-
smelting der Gereformeerde kerken A en B aldaar, 
wordt definitief goedgekeurd, zoodat nu van die in
eensmelting aan de Overheid bericht kan worden 
gegeven. 

Een bericht van de Classis Sneek, inhoudende, 
dat aan Ds. R. van Giffen van Warns en Hemelum, 
op het advies der Classis en op het verzoek van 
ZWEerw., eervol ontslag is verleend, — welk schrij
ven bedoelt broeder van Giffen bij te staan, opdat 
ZWEerw. gelegenheid mocht vinden om in den mid-
delijken weg elders tot den Dienst des Woords te 
mogen komen — wordt voor kennisgeving aange
nomen. 

De Classicale kosten worden geïnd, en de kerk-
collecten afgedragen. 

Thans komt aan de orde het peremptoir examen 
van broeder Nieboer, beroepen predikant van Aalten 
A. Als Provinciale deputaten »ad examina" zijn 
tegenwoordig: Ds. H, M. van der Vegt van Heerde, 
(die plaatsvervangend optreedt voor Ds. de Haas 
van Ilattem) en l is. J. C. van Schelven van Dieren. 
In exegese O J. examineert Ds. Ten kink ; in exe
gese N. T. Ds. Staal; in kennis van den inhoud 
der H. S. Ds. te Velde ; in dogmatiek en symbo
liek Ds. Lindeboom ; in kerkgeschiedenis Ds. Gan-
gel; in ethiek Dr. Pranssen ; in practica en kerk
recht Ds. Gezelle Meerburg. Na afloop van het 
onderzoek wordt broeder Nieboer met algemeene 
stemmen toegelaten, en de praeses spreekt een'har-
telijk woord van gelukweneching namens de verga
dering, die hare hartelijke instemming met dit 1 

go°de woord betuigt, door broeder Nieboer staande 
toe te zingen Ps. 134 : 3. 

Een rapport^inzake de grensregeling tusschen. de 
kerken van \ arsseveld en Genderingen—Silvolde, 
wordt door de meerderheid der vergadering afge-

Aan de broeders kerkvisitatoren wordt opgedra
gen om twee klachten, door een' broeder uitDoes-
burg op de Classis gebracht, te onderzoeken. 

I'esloten wordt de volgende Classis D. V. te Win
terswijk te houden op den lsten Donderdag in De
cember. 

Br Pranssen sluit op verzoek van den praeses 
de vergadering met dankzegging. 

Namens de Classis, 
A. J. TENKINK, Scriba. 

Maar hoe groot is het aantal niet der boeken 
en blaadjes, die verschijn- n met het bepaalde 
doel om het gezag der Heilige Schrift te 
ondermijnen, om vau de vreeze des Heeren 
af te trekken, om den breeden weg des 
verderfs met groote vreugde te doen be
wandelen. 

Wat is hiertegen te doen? Het kwade 
zaad ui'roeien ? Dat is onmogelijk, want het 
ligt reeds in den akker. Het uitstrooien 
verbieden ? Maar zij die met macht en 
autoriteit zijn bekleed, staan niet zelden in 
de voorsto gelederen van dun vijand. Doch 
dit moeten we doen. Zaaien het goede 
wooid Gods, overal waar we maar een 
plekske op den grooten wereldakker ont
dekken, arbeiden terwijl het dag is ; arbei
den met al de gaven, die de Heere ons h<-eft 
verleend ; in do hoop en met de bede, dat, 
het zaad van Gods Woord het kwade zaad 
van den vijand moge verstikken. 

Daarom moeten we aanhouden tijdig en 
ont ijdig aanhoud sn met prediken, met" ca-
techiseeren, maar ook met het verspreiden 
van traktaten. Zielen moeten den vijand 
ontrukt, en voor Jezus gewonnen worden ; 
hetwelk de Heere ook doen wil door mid
del vau traktaten. 

Hebt ge nooit gelezen van die Rusdsehe 
dame, die op het eiland Wight de zeeba
den gebruikte, en van een eenvoudig héi-
deninnetje een traktaatje ontving, dat het 
middel is geworden ter harer bekeering, en 
die op hare beurt wederom voor vele an
deren ten zegen is geweest? 

Of is nimmer u ter ooren gekomen, hnn 
M.ss Hannah Moorer, die begaafde en god
vruchtige vrouw in Engeland, een aantal 
kleine en groote traktaten he ft geschreven, 
van dewelke in zeer korten tijd twee mil-
lioen in Engeland werden verspreid, waar
door de vloek der Revolutie voor een groot 
deel werd afgewend, en de eerbied voor de 
heilige instellingen Gods weer te voorschijn 
trad. 

Laat derhalve het werk der tractaitver-
spreiding voortaan ook door u ter h tnd ge
nomen, of nog meer behartigd worden. 
Strakt roept de Heere van het tooneel de

Verslag van de Classe Vergadering 
van 4 October 1893, te Arnhem in de 

Oosterkerk gehouden. 
Ds. van Schelven, volgens regeling Voorzitter, 

opent de vergadering met gebed, enz. 
De credfntie-brieven worden goedgekeurd; een 

Broeder wordt, daar zijn collega nog niet verscheen, 
met den credentie brief, op zijn. woord toegelaten 
tor de vergadering ; even later komt echter die col
lega, met nog 4 afgevaardigden van twee kerken, 
zoodat nu de verg. wettig bestaat uit 10 predikan
ten en 29 ouderlingen, waaronder enkele Br. dia
kenen, te zamen door 20 kerken afgevaardio-d. 

De notulen der vorige verg. werden gelezen en 
na enkele opmerkingen goedgekeurd. 

Ds de Jong wordt tot Assessor en ouderl. van 
(jinkel tot Scriba benoemd. 

Ren schrjjven van de Classe Sneek aangaande Ds. 
lt. van Giffen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

Dr. Wagenaar rapporteert als Consulent, dat te 
R eenig bestaand verschil vereffend is. 

Het Huish reglement wordt aangehouden tot het 
aanbrengen van enkele wijzigingen. Ds. de Jong 
en Ds. Koster worden aan de commissie toegevoegd. 

Het verslag van Kerkvisitatoren, zoover visitatie 
had plaats gehad, was, behoudens kleine aanmer
kingen, als op sommige titels der boeken, het on
derteekenen der 3 Formulieren en het collecteeren 
voor gemeenschappelijk belang der kerken, zeer be
vredigend. 

Bij ^het uitbrengen van het verslag door Dep. 
Irov. Syn te Apeldoorn werden enkele vragen be
antwoord en welwillend toegelicht; waaronder het 
recht van J^fïnntfl.tp.71. nm r*-rï/^v».»rtU+ i~,— I 7 vypuia^lll II Uil ge-
daan, terug te nemen, waarbij bleek, dat dit alleen 
door de vergadering mag geschieden, het overbren
gen der kerk van Nijmegen naar de Classe Tiel 
werd onregelmatig geacht, doch om de gelegenheid 
hierin berust. 

Aan Dep. voor Hulpbeh. kerken wordt volmacht 
gegeven, voor elk der twee Hulpbeh. kerken f 200 
uit te geven ; getracht zal worden, door collecten 
in de kerken der Classe hierin te voorzien. 

Op een bezwaar van een lid der kerk A te Arn-
h- m, schriftelijk ingediend, wordt besloten dien Br. 
in te lichten en aan te raden zich tot zijn kerke
raad te W' nden. 

Aan een Br. uit Apeldoorn kerk A wordt de 
raad gegeven, zich met zijn kerkeraad te verzoenen, 
te trachten berouw te toonen van zijne handelingen, 
en een Br. Ouderling tot meerdere toegevendheid 
aangespoord. 

De ineensmelting te Nijmegen wordt definitief 
verklaard, en üan het Moderamen opgedragen, hier
van kennis te geven aan de Deputaten voor cor
respondentie met de hooge Overheid. 

Aan Ds. de Jong wordt de raad gegeven, de 
kerken tot collecteeren aan te sporen in de *Geld. 
Kerkbode" voor de kas voor Wed. en Weezen van 
Predikanten. 

Bij omvraag volgens Art. 41 D.K.O. wordt nog 
raad gegeven omtrent het getuigen stellen bij den 
doop. 

Aan een Predikant, die reeds vertrokken was, zal 
verzocht worden geen dienstwerk meer na te laten 
door de Classis hem opgelegd. 

En tetwijl bij rondvraag, niemand der broederen 
heeft te klagen, sluit Dr. Wagenaar op verzoek met 
dankgebed. 

•.T.. J- VAN GINKEL, Scriba. 
Nijmegen, 10 October 1893. 

zer wereld u af, om weldra voor Hem te 
verschijnen, en rekenschap af te leggen van 
uw rentmeesterschap. Wat zult gij dan 
zeggen, indien gij niets hebt gedaan ter af
wering van den vijand, tot afbreuk van 
diens rijk ; en ter bekeering van uwe me-
demenschen, die evenals gij voor de eeuwig 
heid zjjt geschapen ? 

Zult ge dan nog langer wachten om de 
Gereformeerde traktaatverspreiding te steu
nen ; nog. langer wachten om bij »Pilippus" 
u aan te sluiten ? 

E. KROPVELD. 
Driesum, 18 Sept. '93. 

€Jerel. Traktaatgenootschap 
»Filippus." 

Door het Genootschap is bij den Uitge
ver J. den Boer te Breukelen uitgegeven : 
LXXXIX. Was de Heere Jazus Chris- Prijs. 

tus »revolutionair" ? 2 et. 
XC. De Hervormingsdag. 2 » 
197. Zooals gij zijt. 1 » 
198. Het goede deel. 1 » 
199. Waarheen gaat gij ? 1/9 » 
200. Weet gij wel, dat gij ge

roepen wordt ? 1/ » 
201. Onze doofstomme kinderen. 1 » 
202. Wat is waarheid ? 1 » 
206. De Bijbel is 't onfeilbaar 

Woord van God. 1 „ 
294. Wat het schilderhuisje heeft 

afgeluisterd. 1/ » 
205. Op maisch. » 
206. Al wat wenschelijk is (Een 

Nieuwj.: trakt.) 1 » 
207. En waar zijn de Negen ? 

(Oudejaarsavond.) j , 
Leden en corporaties, die 't bovensta inde 

niet ontvingen, gelieven daarvan kennis te 
geven aan den Uitgever. 

J. TEN BORG, Secr. 
Wolvega, 2 Oct. '93. 

«Filippus," 
Gratis 't'ractaatverspreiding. 

Sedert onze laatste opgave in Juli moch
ten wij voor bovenstaande evangelisatie de 

volgende bijdragen ontvangen : door Ds. 
Kropveld vau P. J. R. te A f '2.50 en van 
N. N. te Spijk f 5., van O. te E f 1, van 
X te B. f 3, van G. te Aa Pa P. f 0,50 
en van G. te B. f 1. Met het oog op de 
vele aanvragen van traktaten hebben deze 
giften ons zeer verblijd. Waar wij ze met 
dankbaarheid vermelden, zijn wij zoo vrij 
den arbeid van Pilippus dringend in de be
langstelling der Christenen aan te bevelen. 
Pilippus toch bestrijdt door de verspreiding 
zijner geschriften allerwege ongeloof en 
socialisme. Ieder, die dezen arbeid op prijs 
stelt, steune de kas door eene grootere 
of kleinere bijdrage. 

Namens het Bestuur van Filippus, 
H. HOOFT Jz., Penningm. 

Ermeloo, 12 Oct. 1893. 

»Filippus" 
C o n t r i b u t i ë n .  

Corporatiën en leden van Pilippus, wel
ke in het begin dezer maand per gedruk
te kaart verzocht werden de verschuldigde 
contributie aan den ondergeteekende te zen
den, en tot heden nog geene gelugenheid 
hadden daaraan te voldoen, worden in het 
belang der kas bij dezen dringend daaraan 
herinnerd. 

Namens het Bestuur van Filippus, 
H. HOOFT JZ. Penningm. 

Ermeloo, 12 Oct. 1893. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 
Van de Geref, Jongelings-vereeni-

giug te Dedemsvaart . . f 3,56 
Door d«ze bijdrage zijn we weer grooce-

lijks verblijd, want de tijd nadert met 
rasse schreden, dat we weer aan het uit-
deelen van Kalenders moeten gaan. 

Wij hebben ecbtir nog de helft niet van 
't geld, ls waarover wij verleden jaar 
hadden te beschikken. 

Slaan wij daarom de banden in elkaar 
en zorgen we, dat ook in '94 onze soldaten 
van Gereformeerde Scheurkalendeis worden 
voorzien. 

E. KROPVELD. 
Driesum, 2 Oct. '93. 

Door Br. Hooft te Ermeloo ; van 
X. te Boskoop . . f5 
Voor deze bijdrage har tel jj k dankzeggend, 

verzoeken we viiendelgk dat men vóór 1 
November ons opgeve, hoeveel kalenders 
men wenscht te ontvangen. Verleden jaar 
hebben sommigen te lang gewacht en heb-
ben daardoor moeten visschen achter het 
eet. Uit Bergen op Zoom en Zntfen is 
ons reeds opgave geworden. 

Dat het, heil onzer soldaten ons ernstig 
op het harte, wege, is de biddende wensch 
van 

E. KROPVELD. 
Driesum, 9 Oct. '93. 

Militair Tehuis te 's lioscb. 

Ontvangen van N. N. te Bierum f 1.— 
V .  P. Postmerk Tiel . . . .  2 , 5 0  
De gevers hebben ons door deze gaven 

hartelijk verblijd. Zijn er geen anderen, 
die dit goede voorbeeld volgen ? Inderdaad, 
ook de kleinste gaven zijn ten zeerste wel
kom en worden met dankbaarheid aan
vaard. 

J. M. MUIDER. 
10 October 's Bosch. 

In de kerk van Dr. Creer te Boston werd 
onlangs een kollekte gehouden, die in een en
kelen dienst 80000 dollars opbracht. 

De vervolging in Eusland houdt tegen 
de btundisten nog voortdurend aan. Men 
schat hun aantal op 250000. Onder allerlei 
vooi wendsels, of zonder eenig voorwendsel, 
worden zij naar Siberië gevoerd; zoowel 
mannen, als vrouwen en kinderen, geboeid. 
Zelfs in Petersburg prediken de priesters, 
tegen deze „sekte", hoewel zij zich zoo stil 
en onderwerpelijk doenlgk gedraagt. De 
tusschenkomst en bemoeienis van vrien
den of belangstellenden buiten Rusland heeft 
de zaak slechts verergerd. De vervolging 
tegen de Lutherschen in de Oostzee-pro-
vinciën houdt ook nog voortdurend aan. 

Stoomdruk van Zalsman te K~ampan 
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