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BERICHTEN 
VAN PLAATSELIJKE KERKEN. 

EE, 30 Sept. '94. Onze zeer geachte Leeraar I). P. Koop-
mans maakte der gemeente bekend, eene roeping te hebben ont
vangen van de Ger. kerk te Niezijl. Het was de innige be
geerte van kerkeraad en gemeente, dat ZEerw. spoedig vrijheid 
mocht bekomen om voor die roeping te bedanken, wat wij 
Zondag 14 October ook tot onze groote blijdschap uit des 
leeraars mond mochten hooren. Kerkeraad en gemeente kou 
dan ook niet na.aten, toen de godsdienstoefening geëindigd was 
en het orgel den toon aangaf, om den leeraar toe te zingen de 
welbekende zegenbede uit Ps. 134 : 3 Bekrone de Heere dit 
besluit met zijnen onmisbaren zegen en moge de teleurgestelde 
kerk spoedig den man zijns raads ontvangen, opdat ook die ge 
meente zich moge verblijden in de volle bediening des Woords. 

Namens den Kerkeraad, 
P. DE Rooi VAN GOSLIGER, Scriba. 

BOLNES, 16 Oct, 1894. Tot groot genoegen van kerkeraad 
en gemeente, herdacht onze geliefde leeraar, Ds. C. Steketee, 
het onvergetelijke feit der Afscheiding, op 14 Oct. 1.1 juist 
60 jaren geleden geschied ZEerw. nam als grondslag zijner 
rede, het zoo passende 2e vers van den 44sten Psalm, en sprak 
n. a. 1. daarvan over : het feit der Afscheiding een werk uit God, 
in haar ontstaan, ontwikkelingsgang, bestaansrecht en veelzijdige 
vrucht. Duidelijk deed ZEerw. uitkomen, vooral in zijn 3e 
punt, hoe, door de vereeniging der kerkengroepen van '34 en '86, 
de eersten daardoor hun geschiedenis niet hebben verloochend, 
maar veeleer bevestigd, alsook dat wat het wezen aangaat, noch 
de naamsverandering, die 9edert '34 reeds 2 maal plaats had, 
noch de wijze van opleiding der Dienaren en Zendelingen, 
daarop eenige inbreuk maakt. Geve de Heere ons, en allen 
die Sions welvaren van harto begeereu, der vaderen voetstap
pen te drukken, om evenals zij gedaan hebben, te strijden en 
te lijden voor de eeuwige beginselen. 

Namens den Kerkeraad, 
G. G. v. ALTENA, Scriba. 

HUIZEN, 17 Oct. 1894. Na afloop der godsdienstoefening 
werd hedenavond, onder leiding van den Consulent Ds. A. 
Brouwer van Amsterdam, met meerderheid van stemmen tot 
Herder en Leeraar dezer gemeente door de manslidmaten ge
kozen de Weleerw. Heer Ds. L. Spoel van Harderwijk. Ker-
kerapd en gemeente hopen, dat ZEw. deze beroeping zal aan
nemen. De Heere schenke ZEerw. hiertoe licht en wijsheid, 
en dat Gods aangezicht met hem optrekke en met ons te za-
men zij in gunste. 

Namens den Kerkeraad, 
JAC. BOS JZ., Scriba. 

GENEMUIDEN, 17 Oct. '94. J.l. Zondag was het voor 
onze gemeente een blijde dag. Aan het eind der morgengods
dienstoefening maakte onze geachte Leeraar, Ds. L. Kuiper, be
kend, dat hij voor de roeping naar de gemeente te Drachten 
had bedankt. De gemeente sprak hare blijdschap daarover uit 
door ZEw. staande toe te zingen : Ps. 134 : 3 

Namens den Kerkeraad, 
A. v. D. POL, Scriba. 

LOPIK, 18 Oct. 1894. Hedenavond werd, met goedvin
den van den Consulent, na da godsdienstoefening, geleid dooi
den Weleerw. heer Ds. Keulemans van Zierikzee, de roeping 
uitgebracht tot Herder eu Leeraar op Ds. Wolf te Axel. Schenke 
de Heere ZEerw. vrijmoedigheid om tot ons te komen. 

Namens den Kerkeraad, 
H. DONKER. 

VOORSCHOTEN, 19 Oct. 1894. Bij de Geref. kerk van 
Voorschoten is tot Herder en Leeraar beroepen Ds. J. Gommer 
te Grijpskerke. Geve de Heere, dat ZEerw. vrijheid moge vin
den om tot ons te komen. 

Namens den Kerkeraad, 
C. EGGINK, Scriba. 

BREUKELEN, 19 October '94. Uit een te voren gesteld 
tweetal van predikanten, n.l. de heeren Ds. Eisma van Scheve-
ningen en Ds. van Andel van Hijlaard, is gisteravond onder 
leiding van den Consulent, Ds. Ochtman van Tienhoven, tot 
predikant alhier beroepen de Weleerw. heer Ds. Eisma vau 
Scheveningen. 

Namens den Kerkeraad, 
D. J. FOKKER, Scriba. 

Bedankt voor Opeinde-Nijega, Ds. J. Veenstra van Minnertsga 
Namens den Kerkeraad, 

20 Oct. '94 M. WESTERBRINK, Scriba. 

OPEINDE-NIJEGA, 21 Oct. '94. Heden werd uit een ge
steld tweetal predikanten, namelijk Ds A. Andree en Ds. M. 
Meindertsma met algemeene stemmen laatstgenoemde tot Her
der en Leeraar beroepen. Dat ZEw. vrijmoedigheid mag vin
den, om tot ons te komen in de gunst van zijn Heer en Zen
der, is de vurige bede van gansch de gemeente. 

In naam des Kerkeraads, 
M. WESTERBRINK, Scriba. 

GRIJPSKERKE, 21 Oct. 1894. Heden mochten we van 
onzen Leeraar Ds. J. Gommer vernemen, dat eene roeping van 
de Geref. kerk te Voorschoten door ZEerw. was ontvangen. 
Onze wensch is, dat de Heere licht en wijsheid geve, om in 
dezen tot zijne eere te besluiten. 

Namens den Kerkeraad, 
P. DE KAM, Scriba. 

TEN BOER, 21 Oct. 1894. Heden werd tot Herder en 
Leeraar dezer gemeente beroepen de Wtleerw. Heer Ds. J. 
Veenstra te Minnertsga. Dat het den Heere moge behagen 
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ons dezen dienaar in zijne gunst te zenden, is onze wensch. 
Namens den Kerkeraad, 

W. KUIPERS, Scriba. 

MINNERTSGA, 21 Oct. '94 Heden voormiddag werden 
wij bij vernieuwing verblijd, daar onze zeer geachte Leeraar 
bekend maakte, dat ZEerw. ook voor de roeping van Opeinde 
en Nijega had bedankt. Schenke de Heere ons 't voorrecht bij 
den voortgang gezegend samen te zijn, eu dat dankbaar te 
erkenuen voor 't aangezicht onzes Gods. 

Namens den Kerkeraad, 
D. T. WIERSMA, Oud -Scriba. 

OU DE-PEKEL A, 21 Oct. De Ger. kerk alhier verkreeg 
haren hartewensch. Van Ds. F. G. Petersen te Mildam, voor 
de tweede maal door haar beroepen, outving zij het verblijdend 
bericht, dat ZEerw. weldra den dienst des Woords en der Sa
cramenten onder haar hoopte te aanvaarden. Gode de dank 
voor zijne weldaden. 

Namens den Kerkeraad, 
H. J. DE BOER, Scriba. 

HALLUiM, 21 Oct. 1894. J.l. Zondag maakte onze alge
meen geliefde Leeraar Ds. W. Pera aan de gemeente bekend, 
dat hij een roeping had outvangen van de gemeente Drachten. 
Als wij zien op den zegen, die ZEerw. geniet op zijn arbeid 
en de liefde die er is voor Leeraar en gemeente, dan zeggen 
wij: Ds. VV. Pera verlaat ons niet. Dit is de innige wensch 
en bede van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VAN VELDEN, Scriba. 

WINSUM, 22 Oct. '94. Gisteren was het voor onze ge
meente een in vele opzichten gewichtige dag. N a de morgén-
godsdienstoefening had, onder de leiding van onzen tot ver
trekken gereed staanden Leeraar, de stemming plaats over het 
bekende drietal, ter voorziening in de ontstane vacature. Met 
meerderheid van stemmen werd gekozen de Weleerw. Heer 
Da. K. M. R. Veldman te Garrelsweer. Geve de Heere ZEerw. 
vrijmoedigheid, ons te verblijden met het bericht : „Ik kom 
tot u 1" Des namiddags te drie uur trad onze beminde Leeraar 
Ds. P. A. Lanting voor eene groote schare, te groot bijna voor 
het kerkgebouw, op, om ons zijn afscheidswoord toe te roepen. 
In eene roerende rede naar aanleiding vau het zoo passend 
woord uit 2 Cor. 13 : 11, herinnerde ZEerw,, hoe hij ruim 
27 jaren met veel zeaeu in onze gemeente had mogen arbei
den. Het kleine hoopken was aangegroeid tot eene bloeiende 
gemeente. Zooals te merken was, viel het scheiden èn den 
leeraar èn der gemeente moeilijk, maar troostvol was het voor 
hem, ons nog te kunnen betaigen, dat hij ons den vollen raad 
Gods verkondigd had. De heilbede der gemeente, die hem bij 
zijn vertrek vergezelt, sprak zich uit in het lied, dat den Leeraar 
werd toegezongen uit Psalm 121 : 4. Moge ook de gemeente 
Nieuwendam in dezelfde mate ouder ZEerw.'s bearbeiding groeien 
en bloeien 1 

Namens den Kerkeraad, 
K. P. METMA, Scriba 

RHIJNSBURG, 22 Oct. 1894. Gistermorgen, voor de gods
dienstoefening aanving, was de geheele gemeente innig ver
blijd, doordien haar algemeen beminde Leeraar Ds. W. B. Ren-
kema bekend maakte, dat de Heere ZEerw. vrijmoedigheid had 
gegeven, voor de roeping vau Sneek te mogen bedanken. De 
Leeraar verbond zich bij vernieuwing aan deze zijne gemeente 
naar aanleiding van Efeze 3 : 14, 16. Daarna werd ZEerw. 
een woord van dank aan den Heere toegesproken en door de 
gemeente staande toegezongen de laatste verzen van rs. loo en 
134. Dat 's Heeren zegen ruste op Leeraar en gemeente, is 
onze wensch en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
J. VAN EGMOND, Scriba 

MILDAM, 22 Oct. 1894. Onze geachte Leeraar Ds. F. 
G. Petersen maakte gistermorgen der gemeente bekend, ander
maal eene roeping te hebben ontvangen van de Geref. kerk te 
Oude-Pekela, alsook dat ZEw. dit beroep had aangenomen. 
Zij de Heere in dezen voorts èn Leeraar èn gemeente zege
nend nabij 1 

Namens den Kerkeraad, 
S. PAULTJS, Scriba. 

St. ANNA-PAROCHIE A, 23 Oct. 1894. Heden ontvingen 
wij het teleurstellend bericht van den door ons beroepen 
Leeraar, den Weleerw. Heer C. H. Ph. Krohne te Zoutkamp, 
dat ZEerw. na ernstig onze roeping overwogen te hebben, ons 
moest melden, voor die roeping te moeten bedanken. Moge 
de Heere aan dit besluit voor de betrokken gemeenten zijn 
hooge goedkeuring schenken, is de begeerte des kerkeraads. 

Namens den Kerkeraad, 
R. HEMMES. 

TIEL, 23 Oct. '94. Andermaal ontving onze geachte 
Leeraar, Ds. A. Varekamp, eene roeping, thans van de ge
meente te Broek op Langendijk. Ook nu hopen wij, dat zijn 
besluit ons weldra verblijden moge en hij nog verder met 
rijken zegen onder ons moge arbeiden. 

Namens den Kerkeraad, 
A. THOIENS, Scriba. 

ROUVEEN, Oct. 1894. Naar aanleiding van 
Hand. 26 : 22, 28 herdacht Zondag 1 Oct. onze 
geliefde Leeraar Ds. J. B. van Mechelen den dag, 
op welken ZEerw. voor 25 jaren in de Bediening 
des Woords werd bevestigd. Aan het einde der 
prediking werd ZEerw. door een talrijk opgekomen 
schare toegezongen Ps. 134 : 3. Stelle de Heere 
ZEerw. nog vela jaren ten zegen zijner duurge
kochte gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
A. KISTEMAN, Scriba. 

Attentie. 
De hierin te noemen Commissie brengt ter alge

meene kennis : 
dat de Raden der Gereformeerde kerk te Rotter

dam A en B ; 
overwegende dat het wei schelijk is, dat er orde 

worde gesteld op het collecteeren bij de leden der 
Gereformeerde kerk van Rotterdam, voor Christelijke 
Scholen, Stichtingen van Barmhartigheid enz. enz. bui
ten Rotterdam, zoowel tot het voorkomen van mis
bruiken van allerlei aard als tot het verkrijgen van 
de gewenschte inlichtingen omtrent de personen, die 
collecteeren, en het doel, waarvoor de collecten be
stemd zijn, — 

eene Commissie hebben benoemd met de speciale 
opdracht, te waken tegen verkeerde praktijken bij 
het hierboven bedoelde collecteeren, en een onderzoek 
in te stellen naar de personen, die collecteeren en 
naar het doel, waarvoor de collecten zijn bestemd ; 
welke Commissie bestaat uit de broeders Ds. A. 
van Veelo, Voorzitter, J Singels, A. M. Molenaar, 
J. A. Grootveld, C Kerkhof en Joh. T. de Lange ; 

zij verzoekt mitsdien alle besturen van Chr. Scholen, 
van Stichtingen van Barmhartigheid enz enz , om 
indien zij voor iiun school of stichtingen, of welk 
ander doel ook, bij de leden van de Gereformeerde 
kerk van Rotterdam wenschen te doen collecteeren 
daarvan kennis te geven aau haren Secretaris Joh. 
T. de Lange, Plantagestraat A 16 Kralingen : 
daarbij al die inlichtingen te verstrekken, die noo-
dig zijn om de co .n missie in ttaat te stellen het 
gewenschte onderzoek in te s ellen, en bovendien bij 
elke aanvrage te voegen f 1.— voor de door de 
commissie te maktn onkosten. 

Zoodra mogelijk wordt aan de aanvragers gemeld, 
oi de commissie eene aanbevelingskaart voor den 
collectant kan beschikbaar stellen ; op welke kaart 
dan tevens wordt aangegeven voor welken tijd zij 
van kracht is ; en welke kaart, nadat daar van het 
gewenschte gebruikt is gemaakt, weder aan de com
missie moet worden teruggegeven. 

Namens de Commissie voorn., 
Ds A. VAN VEELO Voorz. 
Joh. T. DE LANGE, Secr.-Penm. 

Rotterdam, Oct. 1894 
P.S. De Kerkelijke bladen worden bi-leefd verzocht dit 

schrijven in hunne kolommen over te nemen. 

BERICHTEN VAN CLASSES. 
Classis Appingadam. 

De Classis Appingadam, heeft in hare verg. van 
18 Oct. j.l. den candidaat li. D. Drenth peremptoir 
onderzocht en na gunstig advies der Prov. Depu-
taten met algemeene stemmen tot de H. Bediening 
in de kerk van IMieuwoida toegelaten. 

PH. W. H. ESKES, h. t. Scriba. 

Classis JBrielle. 
AGENDDM 

voor de verg. op Dinsdag 30 Oct. e. k. in de 
kerk aan de Landstraat. 

Praeses naar toerbeurt Ds. Sieders. 
I. Opening. 
II. Nazien der credentialen. 
III. Lezing der notulen. 
IV. Rondvraag naar art. 41. 
V. Verslag van Deputataten naar Zuidland. 
VI. Inning der collecten. 
VII. Missives van de kerk van Oud-Beijerland A. 
VIII. Vraag van de kerk van Nieuw-Helvoet 

omtrent art. 82 D. K. 
IX. Voorstel van Zwartewaal, om uitvoering te 

geven aan een vroeger genomen besluit inzake de 
verbeteringskosten. 

X. Aanvraag van diezelfde kerk om advies. 
XI. Aanvraag van de kerk van Vlaardingen A 

om advies in eene tuchtzaak. 
XII. Voorstel van de kerk van Stad a/h H., be-

oogende eenparigheid in 't gebruik van de doops-
formule. 

XIII. Sluiting. 
Namens de roepende kerken, 

E. DKOST. 
W. SIEDERS. 

Classis Harderwijk. 
AGENDÜM 

voor de vergadering op Woensdag 14 Nov. aanvang 
ten 10 uur to Harderwijk, in het gebouw der Gere

formeerde kerk B. 
1. Opening der vergadering. 
2. Onderzoek der Credentialen. 
3. Aanwijzing van het moderamen. 

4. Lezing der notulen. 
5. Rapporten. 
6. Instructiën der lastbrieven. 
7. Ingekomen stukken. 
8. Zou het niet wenschelijk zijn, dat op iedere Clas-

sicale vergadering gevraagd wordt, of de eene kerk 
op de andere iets heeft aan te merken ? 

Harderwijk B. 
9. Inning der November-collecten voor de Hulp

behoevende kerken en de Vrije Universiteit. 
10. Rondvraag naar Art. 41 D.K. 
11. Regeling der vacatuurbeurten. 
12. Aanwijzing van tijd en plaats der volgende 

vergadering. 
13. Sluiting. 

Namens de roepende kerk van Ermelo, 
E H. RULLEMANN, Praeses. 
W. v. Loo, Scriba. 

Ermelo, 22 Oct. '94. 

ONTVANGSTEN. 
Voor tien Zuidoosthoek van Fries-

land. 
I'oor Ds. Westerhuis van de Chr. Jongel.-vereeni

ging 2 Tim. 2 : 19 te 's Hage . . f 15,— 
Den gever onzen hartelijken dank. 

Namens de Commissie, 
Heerenveen, 22 Oct. '94. P. A. SMILDE, Penm. 

Inwendige Zendingin Zuid-Holland, 
Gift door R. Sikkeroa van de Zangvereen. te Groo— 

tegast, Gron. . . f 3 
In vele weken hadden wij niets te vermelden, omdat wij 

niets ontvingen. Met des te meer dank vermelden wij bo
vengenoemde gift uit Groningen. 

M. H. K. MOL, Penn. 
Ziearlewaal, 22 Oct. '94. 

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

Houwerzijl f 6,17 Kockengen (% c.) f 13,25 
Zoutkamp - 10,22 Loenen id. - 3,05 
Wiusum - 16,30 Maarsen id. - 1,21 
Bruinisse - 8,06 Mijdrecht id. - 10,45 
Scharendijke - 2,50 Nichtevecht id. - 10,13» 
Wissekerke - 1,50 Tienhoven id. - 10,41 
Zwijndrecht - 25,89 Vinkeveen id. - 4,— 
Baambrugge (i/3) c.) - 7,62» Vreeland id. - 4,42» 
Kreukelen id. - 8,42 Wilnis id. - 4,— 
Kamerik id. - 3,72 
Van de gemeente te Wommels Ya coll. . _ 8,38 

ln de vorige opgave stond 's-Gravenhage f 91,— moet zijn 
's Gravenhage A. J. NEDERHOED, Penningmiester. 

Uiddelstum, 22 October 1894. 

Ontvangen voor de ten dienst tw 
van Em. Pr.,Pred.-Wed.eu-Weezen. 

Zuid-Holland 2e Coll. O. en N. Wetering f 14,67 
Delft A f 76,34 Friesland 2e coll. 
Nieuw-Lekkerland - 14,83 Duurswoude c. a. - 2,01» 

ie Coll. Bolsward B - 3,85 
Barendrecht B - 22,70 Overijsel 2e coll. 

Classe Woerden 2e Coll. Zwartsluis - 33,25 
Aarlandsrveen - 6,89 Zalk - 8,08 
Nieuwkoop - 3,56 le coll. 
Woerden - 3,33» Dalfsen . 6,— 
Zwammerdam - 10,38 Zeeland 2e coll. 

Classe Woerden 3e Coil. Colijnsplaat - 5,50 
Alfen a/d Rijn - 31,64 Scharendijke - 13,— 
Bodegraven - 28,88 3e coll. 
Leimuiden - 7,— Haamstede . 8,21 
Oudshoorn - 3,14» Camperland - 8,78 
Noorden - 2,42 Wissekerke - 1,77 

Gift uit O. en N. Wetering - 1,— 
G. J. BRUGSMA, 

Algemeene Penningmeester. 
Schrans bij Leeuwarden, 13 October 1894. 

Ontvauj{eu voor de Zending. 
Door den Heer Hovy, van J. V. O. te Amsterdam 

in kerk B in eene coll. gev. . . f —,50 
De P. C. v/d Gem. te : 

Doornspijk f 16 50 's-Gravenhage B - 105,25 
Oldebroek - 5,3GÖ Bennckom, door Ds. 
Ermelo - 26,06» de Gooijer - 9,—• 
Hattem - 40,76 
Door Mevr. de Cock—Dozy te Kampen, van Mej. 

K. te H. . . . . - 2,47 
Door Mej. N. Hemmes—Landwehr, v/d vereen. 

„Draagt elkanders lasten" te Delft . - 9,45 
Door Ds. Postema, gev. in 't kerkz. te Warffum - 3,50 
Door Ds. Meijer te Langeslag, uit de Zend. bus 

der Jongel.vereen. ... - 3,90 
Door Ds. Lanting te Winsum, v/d coll. op 't N. 

Ev. Zend.feest ... - 51,49 
Door deo Heer J. J. Verbrugh te Velp, een ged. 

der coll. op 't te Middachten geh. Chr. Nat. 
Zend. feest .... - 40,— 

Door Hoofdonderw. Groeneveld, v/d leerlingen der 
2de Holl. Eng. Chr. School te Grand-Rapids 
Mich. N.-Am. ... - 10,01 

Door Ds. Eerdmans, gev. in 't kerkz. te Yerseke - 5,— 
Door J. Streutker, de coll. op 't Jaarf. der Ger. 

Jongel.-vereen, te Hoogeveen . . - 9,25 
Door Ds. Klaarhamer te Utrecht, van N. N. een 

dankoffer voor de uitzend, van Ds. Adriaanse - 10,— 
Doesborgh, 22 Oct. 1894. B. DE MOEN, Penngm. 
N.B. ln 't voorg. nommer staat: Door Ds. Eringa te Gauw, 

de contributie van Mej. de wed. P. Elzinga te Nijland f 1,—; 
lees Mej. de wed. P. Elzing enz. 

'Eiie vervolg In het Bijvoegsel. 



Stichtelijke Lectuur. 
Ilrieërlei roemen. 

III. 
En niet alleenlijk dit, maar wij roemen 

ook in God, door onzen Heere Jezus 
Christus, door welken wij nu de verzoening 
g e k r e g e n  h e b b e n  K o m .  5 : 1 1 .  

Wij willen thans spreken over den 
hoogsten roem der geioovigen. 

En dat is het roemen in God, door 
onzen Heere Jezus Christus. 

Voorzeker zal dit wel eenige verwon
dering baren. Misschien denkt men 
wel, dat het roemen in de verdrukkin
gen nog meer is. Toch is dit niet zoo. 
En, ten einde men deze zaak wat beter 
versta, willen wij de gedachte des apos
tels wat nader toelichten. 

IliJ heeft eerst gesproken over het 
roemen in de hoop der heerlijkheid 
Gods. Daarna over het roemen in de ver~ 
drukkingen. Dat het tweede roemen 
meer is dan het eerste, hebben wij de 
vorige maal aangetoond. Waarom het 
roemen in God meer is, dan het roe
men in de hoop der heerlijkheid Gods 
en in de verdrukkingen, wenschen wij 
nu te zien. 

Hebt gij wel opgemerkt, geliefde 
lezers, dat, hoe uitnemend het eerste en 
het tweede roemen ook zijn moge, het 
zich toch bepaalt tot iets toekomstigs, 
hetwelk ons door genade geschonken 
zal worden. 

Nu is dat roemen voorzeker uitne
mend, en wel een bewijs, dat men den 
Heere liefheeft, en dat de heerljjke 
vruchtgevolgen, uit de verdrukkingen 
door Gods genade ons toevloeiende, ons 
zeer liefeljjk en dierbaar zijn. Ja die 
vruchten zijn zoo liefelijk, dat wij zelfs 
roemen in de verdrukkingen, om het 
nut en den zegen, die ons daardoor ten 
deele worden. 

Het blijkt dus, dat het oog op eene 
gucuc Ligenutii; is, aat wi) door ijocts 
genade eene kostelijke zaak begeeren 
mogen. Immers wat is al beter, dan 
ons te mogen verblijden in de hoop 
der heerlijkheid Gods, en in de geeste
lijke vruchten, die de Heere ons deel
achtig maakt door middel van de ver
drukkingen. 

Heerlijke begeerte, die het bewijs is 
van een gereinigd gemoed en van de 
zekerheid, dat men eenmaal bij den 
Heere, zjjn verheerlijkt Hoofd, zal wor
den opgenomen in den hemel. Immers, 
de naar den Heere hongerende en 
dorstende ziel zal ook verzadiging van 
vreugde erlangen. Die naar den Heere 
verlangt, zal door genade ook bij Hein 
komen. Dit is de duidelijke uitspraak 
der Schrift, Evenwel, bij dit roemen 
bepaalt de geloovige zich bij iets, dat 
hem ten deel zal worden. Hij verblijdt 
zich in eene toekomstige heerlijkheid, 
die, hem nu reeds in beginsel en ten 
deele geschonken, eenmaal zijn volko
men bezit zal zijn, en die in al haren 
rijkdom geopenbaard zal worden.— 

In het derde roemen heeft men het 
oog niet meer op iets toekomstigs. Het 
is alsof men zichzelf vergeten heeft. 
Hoewel men zich verblijdt in de toe
komstige heerlijkheid, toch is het oog 
nu op nog iets hoogers gevestigd. En 
dat is op God zeiven, en op Jezus 
Christus, door wien wij de verzoening 
gekregen hebben. 

Laat ons zien, hoe dit roemen ver
onderstelt het gekomen zijn tot de ivare 
rust der verzoening; tot de bevatting 
van het einddoel, waartoe Christus de 
zijnen verlost heeft; tot, het rechte licht 
in den oorsprong des heils ; tot liet. ge
not van het begin van het hemelleven. 

Vooreerst willen wij zien, hoe dit 
roemen veronderstelt het gekomen zijn 
IOI ue ware rust der verzoening, 

:  i - i _  i -  6  xmujcia, ecu ikubimh aie roemt m 
God door onzen Heere Jezus Christus, 
door wien wij de verzoening verkre
gen hebben, die verkeert niet meer in 
een toestand van vreeze of van twijfel; 
ook staat die niet meer bij de eerste 
beginselen, gelijk die gekend worden 
door hen, die aanvankelijk de toevlucht 
hebben genomen tot den troon der ge
nade ; evenzoo is de verlossing, gelijk 
die in Christus is, voor hen geene vreemde 
zaak, gelijk bij zoo velen, die nog maar 
volstrekt niet kunnen zeggen, verlost 
zich te kennen door den Heere Jezus 
Christus. Neen, die zoo spreken, ge
nieten de rust, die door Christus ver
worven, en hun persoonlijk geschonken 
is door een oprecht geloof in Jezus 
Christus. Zij kennen de kracht der 
verlossing, der vergeving hunner zon
den, der verzoening met God door on
zen Heere Jezus Christus. Zii onder
vinden de waarde en de vrucht van het 
verlossingswerk door Christus volbracht, 
en aan hunne zielen toegepast door den 
Heiligen Geest. Zij kunnen zeggen, 
gered te zjjn door Christus en in Hem 
den vrede hunner ziel gevonden te heb-
ken. 

Immers, dat roemen in God door onzen 
Heere Jezus Christus, is onmogelijk, 
zoo men niet weet, wat Hij ons ver
worven heeft, en wat men aan Hem 
heeft. 

Die dat heilsfeit recht kent, door 
ware geloofsomheizing, die kan eerst 
iu waarheid zich verheugen en God 

danken voor zijn onuitsprekelijke genade. 
Geen danken, geen roemen in God, op 
de wijze als hier geschiedt, is mogelijk, 
tenzij men verlost is, en den rijkdom 
der genade Gods in Christus mag proe
ven en smaken, eu tenzij de liefde Gods 
in onze harten is uitgestort, door den 
Heiligen Geest, die ons is gegeven. 

Zoo lang nog eenige twijfel of vreeze 
ons hart vervult, is dit roemen onmo
gelijk. 

Vandaar dat zoo weinigen dit roemen 
kennen, omdat zij nog zoo veel leven 
lussuueu uoop en vrees, en omdat zij 
nog zoo weinig licht hebben in het ver
lossingswerk van Christus, en nog den 
waren vrede en de zalige rust der ver
lossing niet kennen. 

Voorts veronderstelt dit roemen de 
bevatting van het einddoel der verlossing 

Het einddoel der verlossing is ge
weest, ons tot God te brengen. Dat 
zegt de apostel Petrus zoo duidelijk, als 
hij schrijft: Christus heeft ook eens voor 
de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor 
de onrecht vaardigen, opdat Hij ons tot 
God zoude brengen. 

Ziet, de mensch is van God afgeval
len. Hij moet weder naar God toe. 

6 De klove, die er was tusschen God en 
" ons, moest gedempt. En die is ook ge-
| dempt, en wel door Christus, door wien 
'' wij de verzoening gekregen hebben. 
11 Door Christus' komst op aarde en door 

zijn lijden en sterven is de schuld be
taald, de verzoening met God teweeg 

1 gebracht. En het einddoel dier ver-
a lossing en verzoening is niet, dat wij 
1 alleen zalig worden zouden, maar dat 
' wij tot God zouden gebracht worden en 
;  in Hem eindigen zouden. 
' En die nu roemt in God, die heeft 
' bewezen, dat hij het einddoel der ge-
1 nadebetooning in Christus verstaan heeft, 

en dat hij alzoo vervuld is van de kracht 
1 der verzoening, en van het heil door 

Christus geworden, en dat hij met dat 
alles eindigen mag in God, om Hem te 
loven en te prijzen. 

In God te roemen, door onzen Heere 
Jezus Christus, in God te eindigen, Hem 
te verheerlijken, dat is het einddoel 
van al Gods gaven en vooral vun het 
geheele werk der verlossing. Dit volk, 
zegt de Heere, heb ik mij geformeerd, 
zij zullen mjjnen lof vertellen. En 
uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn 
alle dingen, Hem zij de lof en de eer 
en de heerlijkheid in alle eeuwigheid, 
Amen. 

God moet weder worden al ons heil, 
onze eer, onze psalm, het leven onzer 
ziel. Zoo is het met al Gods volk, 
wanneer het zich in waarheid verlost 
kent. Zoo is het met al de hemelin- I 
gen, wier werk en lust is, God te ver
heerlijken iu den Zoon zijns welbeha-
gens. 

Het roemen in God veronderstelt, I 
ook, dat, men gekomen is tot het rechte 
licht in den oorsprong zijns heils. 

Dat geeft duidelijk te kennen dit 
Woord : door wien wij nu de verzoening : 
verkregen hebben. Dit is eene dubbele 
weldaad. Reeds is het eene groote wel- I 
daad, verlost t.e ziju door onzen Heere i 
Jezus Christus. (  

Eene dubbele weldaad is het, te nto- t 
gen zien, hoe die genade is geworden ( 
door onzen Heere Jezus Christus, hoe 1 
die verkregen is in den weg van 's Hee- £ 
ren diepe vernedering, van zijne over- ( 
gave tot den dood des kruises van ziju 
ontzaggelijk lijden naar lichaam en ziel. 
Is een weldaad niet te grooter, naar- 1: 
mate er meer voor is noodig geweest,, s 
om die te verwerven ? Da trom ook d 
maakt de weg, waarin de genade-wel C 
daad voor ons verkregen is, de weldaad o 
zelve zoo onuitsprekelijk groot. d 

Voorts maakt het gezicht op den ge- n 
heelen oorsprong des heils den geloo
vige zoo sterk. Immers het verlossings- rt 
plan was uit God, de komst van Chris- ai 
tus was uit God, de verkiezing was uit st 
God,^ onze trekking tot Christus was w 
uit God ; zoo mede onze bevestiging en I zi 
v e r z e g e l i n g .  ( Z i e  2  C o r .  1  :  2 1 ,  2 2 )  k i  

Zulks maakt de genade-weldaad zoo g< 
groot,. En hoe meer het volle licht In 
opgaat over den oorsprong onzes HEILS IK 

e. worden genoten; als de gemeente ge-
ip heel vereenigd zal zijn met haar 
i, dierbaar Hoofd Jezus Christus ; als zij 
tn vervuld zal zijn tot al de volheid 
s- Gods; als zij zich volkomen verlost zal 
Is kennen van de laatste smet der zon-
n de; als zij God kennen zal in Chris

tus, zoo als Hij is, in den vollen rijk-
;e dom zijner heerlijkheid , als God alles 
i- zal zijn in allen. 

En, die nu roemen mag in God, ge-
n niet een beginsel van het zalige hemel-
n leven.— 
ij Zalig hij, die hier alzoo in God mag 

roemen door onzen Heere Jezus Chris-
n tus. Hij leeft, hoewel nog op aarde 

verkeerende, reeds in beginsel in dea 
hemel. Hij doet het werk der herne-

e lingen ; dat werk, dat wij als verlosten, 
eenmaal ook zelf zullen doen op vol
maakte wijze, om, als wij gansch en al 

t met Christus vereenigd zullen zijn, als 
s al de kracht der verlossing door ons 
r zal ondervonden worden, en als wij bij 
r den Heere zullen zijn, en Hem zullen 
t zien, zooals Hij is, en het verlossings

werk in al deszelfs volheid zullen ken
nen, Hem te verheerlijken in den Zoon 
zijner liefde, en in al den rijkdom zij
ner genade. 

Mogen wij hier roemen in God, dat 
is voorzeker een zalig werk. Maar hoe 
zalig ook, de Heere komt in dit leven 
nooit tot zijne volle eer. Hoe onuit
sprekelijk Gods liefde is, en hoe heer
lijk dat verlossingswerk is, daar mogen 
we hier iets van genieten, maar de volle 
rijkdom en heerlijkheid zal ee st dan 
genoten worden, als het groote doel is 
bereikt, als wij volkomen zalig zijn en 
voor eeuwig bij den Heere zullen zijn, 
om Hem eeuwig te loven eti te prij
zen. — 

J J. A. PLOOS VAN AMSTEL. 

Schriftbeschouwing. 

Pantii* en Coriaihe. 

XXVI. 

1 Cor. fi : 1 —10 
De gemeente vau Corinthe wts hoog-

gevoelende, maar scheeu wel met een 
geest der verdwaz.ug geslagen te ziju, 
naardien zij diagen iu haar midden 
toeliet, die in lijnrechte tegenspraak 
waren met hare eer. 

Hen, die binnen waren, oordeelde 7,ij 
niet, hoewel zij er gerechtigd, ja ver
plicht toe was. Dit heeft ons het vijfde 
hoofdstuk van onzen brief doen zien 
Van hen daarentegen, die buiten waren, 

' van ongeloovigen en onrechtvaardigeu, 
lieten hare leden zich oordeelen ! Dit 
zeggen ons de eerste verzen van hoofd- : 
stuk zes. 

Durft iemand van ulieden, die een-e •. 
zaak heeft tegen een ander, te- recht gaan j 
voor de onrechtvaardig en, en niet voor de < 
heiligen * Zoo vraagt Paulus in vs. 1. ( 
Er ademt eene hei'ige verontwaardiging • 
in zjjne vraag. Hoe durft gij, o Co- I 
rinthiërs, de eer der gemeente met e 
voeten treden, door uwe geschillen over t 
mijn en dijn voor Heidensche rechter- \ 
stoelen te brengen. Dat deden de Jo- t 
den nog niet eens. Ook in de ver- s 
strooiïiig bleven zij zich hunnen theo- c 
cratischen adel bewust, door steeds ter 1 
beslechting van geschillen een scheids- d 
gericht uit eigen midden te kiezen. De z 
Christenen in Corinthe schijnen daar- h 
entegen hun gemeentelijk eergevoel te b 
hebben uitgedoofd. Meu ziet hen, die e 
heiligen heeten. voor onrechtvaarrli<Yon t 

hoe meer wij zien, dat alle deze dingen 
uit God zijn, die ons met zichzelven 
verzoend heeft door Jezus Christus; hoe 
meer dankzegging er ook zijn zal 
aa;i bod, hoe meer blijdschap in God, 
hoe meer liefde tot Hem, die ons alzoo 
heeft liefgehad En hoe meer gesterkt 
in God wjj onze loopbaan kunnen loo-
pen, geioovende, dat wij vaststaan in 
zijne liefde en trouw, dat wij in Hem 
meer dan overwinnaars ziiu, en dat niets 
ons zal scheiden van de liefrip flni» 
die er is in Jezus Christus onzen Heere. 

Ten slotte veronderstelt dit roemen 
het genot van het begin van het he-
melleveD. Immers dat is het hemel
leven, Gode eeuwig te prijzen en te 
verheerlijken. En dat niet slecht s in 
woorden, maar in de daad en in waar
heid, uit den overvloed en de volheid 
des levens. Zoo moeielijk het is God 
te verheerlijken, wanneer het hart be
nard is en bezwaard, zoo gemakkelijk 
is het God te verheerljjken, als de 
kracht der verlossing en der verzoe-
ning, gelijk dat eenmaal geschieden 
zal, ten volle zal zijn toegepast en zal 1 

staan, en deze boven zich erkennen, 
door van nen te vragen, wat recht is ! 
O, al was er in Corinthe's gemeente 
ook slechts een enkel geval van broe
ders die zoo deden, dit enkel geval zou 
nog te veel zijn. 

Weet gij niet, dat de heiligen de we
reld oord,eden zullen ? vs. 2. De vraag 
ademt verwondering. De Corinthiërs 
stellen zich aan als kinderen, die niet 
wtten van hoe hoogen stand zij zijn, en 
zich beneden de knechten stellen. Toch 
konden zij weten, dat zij de toekomsti
ge rechters der wereld zijn. Daniël 
had bet reeds gezegd ; den heiligen der 
hooge plaatsen werd het koninkrijk 
overgegeven, Dan. 7 : 27. Paulus zélf 
had het hen bovendien geleerd. Ook 
waar het de dingen der toekomst be
trof, placht hij met zijn onderricht tot 
in de bijzonderheden toe af te dalen. 
Thans herinnert hij hun met opzet aan 
wat zij weten, maar — vergeten. Ook 
de heiligen vau Corinthe zullen in ver-
eeuiging met hun hoofd, Christus, de 
menschen dezer wereld oordeelen. Thaus 
ligt de gevolgtrekking voor de hand ; 
zij wordt in het tweede lid van vs. 2 
vraagsgewijs gegeven : en indien door u 
de wereld geoordeeld wordt, zijt gij on
waardig de minste gerichtzaken ? 't Was 
immers ongerijmd, dat menschen als de 
Corinthiërs, die de grootsche verwach
ting koesterden, van straks de wereld 
te oordeelen, zichzelven onbevoegd zou
den achten, om in dingen te beslissen, 
die vergeleken met die, waarover het 
toekomstig gericht liep, allergeringst 
moesten heeten. 

Nog verder gaat Paulus in vs. 5 ;  
Weet gij niet, dat wij de engelen oordee
len zullen ? Hoe veel te meer de. zaken. 
die dit leren aangaan! Het bepalend 

lidwoord de, voor het woord : engelen, 
WUIUÜ iu uec oorspronkelijke weggela-
ten, omdat de apostel op den hoogen 

ueigöuen, die de gemeente te oor
deelen heeft, den nadruk leggen wil. 
De engelen, die hij on het oow heeft. 
zijn niet de goede, maar de kwade. 
Dat ook de goede door de gemeente 
geooideeld zouden worden, wordt ner
gens in de Schrift geleerd ; daarbij is 
het niet te denken, dat de goede enge
len nog geoordeeld zouden worden, 
naardien zij reeds voor lang onberispe
lijk bevonden zijn. Veeleer zien wij in 
de gelijkenissen van de tarwe en het 
onkruid en van de goede en kwade 
visschen de engelen als dienaars van 
den hemelschen Rechter optreden; zij 
toch scheiden rechtvaardigen en on
rechtvaardigeu van hen, en voltrekken 
aan de laatsten het Godsgericht. Maar 
indien zij, die aan deze rechters der toe
komst in rang gelijk staan, aan het 
oordeel der gemeente onderworpen zul
len wordeu, — hoeveel te meer dingen, 
dit leven aangaande ? 

Het 4e vers trekt de toepassing uit 
het voorgaande : Zoo gij dan gerechtza
ken hebt, die dit leven aangaan, zet die 
daarover, die in de gemeente minst ge
acht zijn. Zoo toch lezen wij met oiize 
Staten-overzetting, en niet vragender
wijs — stelt gij hen tot rechters die bij 
de gemeente veracht zijn, namelijk, Hei
denen ; want waarlijk, deze waren niet, 
bij de gemeente veracht, naardien zij 
hen anders niet tot rechters (Tftlrn/pTi 
zouden hebben. Bii de ffflwnnp 
ling behoudt het woordje dan zijne volle 
beteekenis, die van derhalve of hiïnp-
volg. Zeggen wil de aoostel. dat *n 
zulke dingen, als waarover zij strijd 
voeren, gerust aan de minsten miiW 
hen kunnen opdragen; deze ziin hier
toe altijd nog goed geuoag. 't Is niet 
noodig, dat zij er hunne hoogontwik
kelde, wijsgeerig gevormde leeraars rnni-
kiezen ; de dingen, waarover zij rechts
gedingen met elkander voeren, zijn te 
weinig van DeteeUems. dan dat de min
sten in de sremeente 7.H niot. O "VUUCIJ 
kunnen behandelen. Zij loopen toch 
over het mijn ea dijn, — men hnnde 
dit wel in het oog. De apostel spreekt 
alleen over burgerlijke geschillen ; niet 
over misdrijven ; in het laatste geval 
toch wil hij de Heidensche overheid ten 
volle geeërd zien als de wreekster ftods. 
ook door de gemeente. Maar de din
gen des burgerlijken levens, neen, die 
oeuandeie men in eigen lering. 

Jk zeg u dit tot schaamte, zoo vaart. 
de apostel voort in vs. 5. Deze woor
den kannen slaan op wat volaï,: waar
schijnlijk echter sluiten zij zich aan het 
vooraigaande aan, en wil de apostel 
zeggen; »met opzet zeide ik, dat trii de 
minsten tot scheidsrechters kiezen zoudt, 
omdat ik u beschaamd wilde maken 
over het gewicht, dat gij aan uwe strijd-
viagen over de dingen dezer wereld 
hecht. Aan nietigheden offert, aii «te 
eere der gemeente op !" Dat de apos
tel er toch niet op tegen heeft om de 
ve r s t and igs ten  u i t  de  gemeen te  h i e r t o e  
te kiezen, blijkt uit de in het genoemde 
vers volgende vraag : Is er dan nlzon 
onder u geen, die zou kunnen oordee
len tusschen zijne broeders ? Er is re
den voor deze vraag. Zóó toch stellen 
zich de Corinthiërs aan, alsof het in 
h u n  m i d d e n  a a n  v e r s t a n d i g e  l i e d e n  n n t -
brak Niet één wijze in hun midden ! 
en dat in eene gemeente, zoo ontwik-
tpill rr ~\r\ kon-.in W /Jn L . . .. 1 i . uai een man a s 'an-
lus te ongeleerd, te eenvoudig is, om 
haar te kunnen stichten ! O Corinthiërs, 
waf  handelt gij in tegenspraak met u 
zeiven, u vernederende, terwijl o-ij n 
verhoogt. 

Maar de eene broeder gaat met den 
anderen broeder te recht — en dat voor 
ongeloovigen! vs 6. Hier herhaalt Pau
lus, wat. hij vs. 1 heelt gezegd ; het tee
kent zijne ontroering over het gebeur
de. Het woordje maar wijst op het 
kontrast tusschen het hooge standpunt 
en het lage gedrag der strijd voerende 
broederen. Zij, de toekomstige rechters 
van menschen eu engelen, hoe maken 
zij de gemeente tot schande, als zij daar 
misschien langgerekte processen met 
elkander voeren, voor de ongeloovigen, 
der wereld tot vermaak. Welk eene 
ergenis voor de wereld, welk eene 
schande voor de gemeente ! 

Nadat Paulus het voeren van twist-
I gedingen voor Heidensche rechterstoelen 

bestraft heeft, gaat hij er in vs. 7 en 
8 toe over om den wortel van dit 
kwaad te bestrijden, ta weten het recht
zaken hebben met elkander. Alzoo 
schrijft hij: Zoo is er dan ganse helijk ge
brek onder u, dat gij met elkander recht
zaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever 
ongelijk! Waarom lijdt gij niet liever 
schade f Maar gijlieden doet ongelijk 
en doet schade, en dat den broederen. 
Hun, wie ongelijk aangedaan wordt, ont
breekt het aan de liefde, die het onge-
ljjk verdraagt. Voorzeker verbiedt de 
apostel den verongelijkte niet om er 
naar te staan, dat hij aan zijn recht 
komt. Maar zoover moet hij het niet 
laten komen, dat het eene rechtzaak 
wordt. Dan geve hij liever voor dieu 
tijd toe, gedachtig aan het woord aan 
Jezus: zoo iemand met u rechten wil, 

waf  handelt gij in tegenspraak met u 

en den rok nemen, laat hem ook den 
mantel. Erger nog staat het met an
deren, namelijk met hen, die den broe
der in verzoeking hebben gebracht om 
eene rechtzaak tegen hem te beginnen. 
Zij doen ongelijk, zij doen schade, en 
dat — aan broederen ! Aan hen, wien 
zij het leven schuldig zijn. Waarlijk 
het scheen wel, als geloofden de Corin
thiërs, dat de genade een vrijbrief voor 
de zonde was. 

Vandaar Pauius' woord vs. 9 en 10 : 
Ot weet gij niet, dat de onrechtvaardigeu 
het koninkrijk Gods niet zullen beërven ? 
D w a a l t  n i e t .  N o c h  h o e r e e r d e r s ,  n o c h  a f 
godendienaars, noch overspelers, noch on-
tuclitigen, noch die bij mannen liggen, 
noch dieven, noch gierigaards, noch dronk
aards, geene lasteraars, geene roovers zul
len het koninkrijk Gods beërven. Door 
het koninkrijk Gods verstaat de apos-
te het rijk der heerlijkheid, dat tege
lijk met den Christus openbaar worden 
zal. Dit rijk is heilig; daarom kan 
alleen de geheiligde er ingaau. Bui
ten dat rijk blijven — hoort het Corin
thiërs ! — de 011 rechtvaardigen. Zij wor
den wegens den samenhang hier'aller
eerst genoemd. Maar alle andere on-
beledene zonde blijft er evengoed bui
ten ; dat de Corinthiërs zich door geene 
het vleesch vleiende redeneerino-fin nn 
het dwaalspoor laten brengen. En nu 
somt da apostel de zondaars nn rli» 
tenzij _ bekeering intrede, buiten het 
^ aer toekomst zullen blijven. 
Voorop stfian zij, die hoererij bedrijven 
eu zij, die in overspel leven'; tusschen 
deze beiden in krijgt de man, die de 
afgoden dient, eene plaats, wat zich daar
uit verklaart, dat deze dienst vooral in 
Corinthe, met schromelijke ontucht ge
paard ging, en dat een Christen Hi» 
aan de afgodische feesten deel nam, 
aan geestelijke hoererij zich schuldig 
maakte. Dan volgen de ontuchtigen 
en de mannenschenners ; de eersten hee
ten eigenlijk de verwijfden, de mannen 
die zich tot vrouwen maken, en bij de 
anderen hebben wij te denken aan hen, 
die met dezulken onnatuurlijke ge
meenschap hebben. De groote omvang, 
welke deze zonde in Paulus' dagen in 
Griekenland genomen had, geeft er aan
leiding toe, dat de apostel ze afzonder
lijk opsomde, i  >e verder opgenoemde 
zondaren zijn zulke, die tegen de recht
vaardigheid in handelen, de dieven en 
de roovers. wier opnoeming den apos
tel tot zjjn uitgangspunt terugkeeren 
doet, terwijl hjj tusschen beiden eene 
plaats geeft aan hen, die het goud als 
het hoogste goed najagen, of zich aan den 
wijn verslaven, of roovers van 's naas
ten eere zijn. 

VAN ANDEL. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM, 
Waarde Vriend, 

Zooals ge u lichtelijk kunt voorstellen, 
wordt er dagelijks gesproken over »de ver-
rassing op Lombok." Vooral nu de cou
ranten uit Indië zijn aangekomen en de 
berichten onophoudelijk aangevuld worden, 
is er een ruim veld voor bespiegeling. We 
weten nu, in bijzonderheden, hoe het ge
beurd is. In verband hiermede wordt na
tuurlijk de vraag besproken, of die »ver-
rassing" niet had kunnen voorkomen wor
den, en wie de schuld heeft van de moge
lijkheid, dat zooveel dappere officieren en 
soldaten op zulk een gruwelijke en afschu
welijke wijze hebben kunnen vermnnrd 
worden. 

De fouten :n het militaire en de onacht
zaamheden moeten zoo groot en in het oog 
loopend zijn, dat deskundigen schier geen 
woorden hebben voor hunne verbazing over 
bet gemis aan beleid bij in den Indischen 
krijg geoefende veldheeren, en bevelheb
bers. Vandaar dat de onderstelling al is 
uitgesproken, dat de opperbevelhebber waar
schijnlijk geheime instructies van het bur
gerlijk bestuur heeft gehad, waardoor zijne 
handelingen wel niet gerechtvaardigd maar 
toch verklaard kunnen worden. 

Men wacht nu op meer licht en hoopt 
reeds eenig meer licht te zullen verkrijgen, 
als in de volgende maand de Kamer we
der bijeenkomt. 

Doch of dit licht komt of niet komt, 
feit is en blijft het, dat er een zeer af
schuwelijke moord heeft plaats gehad, waar
door nonderden dapperen het leven ver
loren, of gruwelijk verminkt zijn, en een 
aantal families in smartelijken en diepen 
rouw zijn gedompeld. 

Ook geven de berichten grond voor de 
opmerking, dat het in Indië al even 
gaau als hier, en het woord van den 
deren man niet cralnnfnraaWi;™ m„~,u O '* nuiub Q"" 
acht. Wat een gewoon verstandig man 
ziet, ziet een hooger geplaatste in den re
gel niet. En al blijkt het van achteren, 
dat de ondergeschikte toch goed heeft ge-
zlen> het blijft toch zoo het was, en is en 
zijn zal. 

Zoo gaat het veelal in het burgerlijke 
en in het militaire ; en in de officieele we-
reld schijnt dit regel te wezen. 

De ondergeschikte, zoo bij een verstan
dig man is, begrijpt dus al spoedig, dat bij, 

zoo 
mm-



m zjjn eigen belang, zijn mond moet 
houden, en maar moet uitvoeren, wat 
gelast wordt. En vooral in het mi
litaire schijnt het gewoonte te wezen, 
dat zelfs hooger geplaatsten, die een eigen 
meening verdedigen, gevaar loopen van 
op het onverwachtst een schrijven te ont
vangen, waarin de wenschelijkheid wordt 
uitgesproken, dat zij hun eervol ontslag 
aanvragen met- aanspraak op pensioen. 

Vermoedelijk zullen we nog langen tijd 
bezig gehouden worden met de bespreking 
en beschouwingen, in de bladen, van de 
gebeurtenissen op Lombok. Vermoedelijk 
zal de Regeering, hier en in Indië, nog 
wel iets moeten hooien, dat zij liever niet 
hoorde. Vermoedeljjk zullen de zaken op 
Lombok nog millioenen kosten en nog tal 
van menschenlevens eischen. Vermoede
lijk, zegt men, zal de tegenstand op Lom
bok wel niet zoolang duren als in Atjeh, 
omdat het weerstandsvermogen der Baliërs 
niet zoo groot, en het land voor hun posi-
sitie niet zoo gunstig is. En vermoedelijk 
aal het allerfijnste en allercritiekste ook van 
deze historie, voor de groote menigte, wel 
min of ineer in nevelen gehuld blijven. 

De tegenspoeden van allerlei aard, waar 
mede onze Regeering, ook in Indië te 
kampen heeft, zijn, uit Christelijk oog
punt de dingen beschouwende, niet moei
lijk te verklaren. Als we de vraag stel
len : Wat hebben onze vaderen en wat 
hebben wij met Indië gedaan ; wat is de 
Indische maatschappij, uit godsdienstig en 
zedelijk oogpunt; hoe wordt het Christen
dom door civiele en militaire autoriteiten, 
door ambtenaren en handelslieden, onder 
Heidenen en Mohamedanen, in Indië ver
tegenwoordigd ; en wat is en wordt pr ge
daan om de bevolking, vele millioenen 
sterk, uit stoffelijke en geestelijke ellende 
op te heffen ; ais we zulke vragen stellen, 
is er slechts één antwoord, dat met de 
waarheid overeenstemt, en in Bijbeltaal 
uitgedruk', aldus luidt: »Wij liggen in 
onze schande en schaamte bedekt ons." 

De zedeleeraars van onzen tijd wijzen 
vooral op dronkenschap en ontucht, als de 
oorzaak ook van den jammer op Lombok. 
Maar dronkenschap en ontucht zijn niet ai-
leen, en niet in de eerste plaats, oorzaken, 
het zjjn eerst en meest gevolgen. 

Gevolgen van de averechtsche wijsheid 
der eeuw die, met haar valsche begrippen 
van neutraliteit, de Christelijke religie met 
afgoderij op één lijn stelt, en hier en in 
Indië onverschilligheid, godsdienstloosheid, 
zedeljjkheid, en mitsdien goddeloosheid in 
de hand werkt. 

Gevolgen van al die valsche theorieën 
over de bovennatuurlijke openbaring, over 
den oorsprong van de Christelijke religie, 
over de kerk, hare belijdenis en haar 1 

tucht. 1 
Gevolgen van die valsche, God en tnensch i 

onteerende politiek van het eigenbelang, Ï 
waardoor de gedoopte volken, en ook ons < 
volk, schande en smaad hebben gebracht 
over den Christelijken naam. 

Gevolgen, m.é.w. van den afval van den t 
eenigen waren God, die zich in zijn Woord \ 
geopenbaard heeft, van de belijdenis zijns * 
Naams en van zijn waaraebtigen dienst. 2 

Waar de zuivere, Christelijke religie j 
heerscht en den toon aangeeft ook in het 1 
publiek leven, kunnen dronkenschap en on- d 
tucht nog wel sporaditch voorkomen, maar v 
zij kunnen nooit heerschen, nooit geregele- k 
menteerd, nooit onder het gezag der over
heid zijdelings beschermd, en door de open- d 
bare meening als noodzakelijk kwaad ver- ei 
dedigd worden. a 

Waar dit laatste echter geschiedt, wor- h 
den de blanke menschen door de zwarte & 
menschen diep veracht, en als honden ver- 01 
atschuwd, onder allen schijn van onderda- 01 
nigheid en onderwerping, en kunnnen Hin- d< 
does en Mahomedanen met een hooger, in 
zedeljjk standpunt pronken, en de uitbrei- oj 
ding der Cnristelijke religie tegenstaan met st 
allen schijn van recht. 

In de toongevende bladen wordt nu met te 
grooten lol melding gemaakt van den pa- k< 
stoor, den dominé en den zendeling, die de ge 
expeditie op Lombok vergezellen, en zeld- to 
zame blijken gaven van toewijding en Sj 
menschlievendheid in die verschrikkelijke ge 
dagen, toen ons dapper leger zoo afgrijse- za 
lijk vermoord werd. Vooral Ds. Rogge 
wordt boogelijk geroemd, en wat van zijn 
heldenmoed, zijn toewijding, zijn hulpvaar
digheid verhaald wordt, doet dan ook in 
geheel Nederland ongeveinsde hoogachting 
en waardeering voor dezen man oprijzen 
en gevoelen. Ook het gedrag van den 
zendeling Wijnmalen wordt zeer geprezen ; 
alleen vindt men het niet goed, dat hij 
nog malcontent is op het stuk van de 
»huishoudsters." Men hoopt echter, dat hij 
wel langzamerhand aan deze dingen zal 
wennen en zal leeren inzien, dat het in In
dië niet anders kan, en een klein kwaad 
overmijdelijk is, om een grooter te voor
komen. 

Reeds hoorde ik in mijne tegenwoordig
heid de opmerking maken: »dat is wat 
anders dan de dominees hier!" En ik 

stemde het dadelijk toe, omdat ik over
tuigd ben, dat er op »dominees hi6r", ge
gronde aanmerkingen zijn te maken. Als 
ik 's Zondags sommige » dominees hier" die 
eenmaal op een Zondag preêken, naar en 
van de kerk zie rijden, die geen half uur 
van hunne woning verwijderd is, komt ook 
bij mij de gedachte wel eens op : dit is 
geen vieesch dat in de pekel voor bederf 
bewaard wordt, maar een fijne confituur 
in suiker. Aan de andere zijde geloot ik 
ook, dat »vele dominees hier," van alle 
kerkgenootschappen, zoo zij, door Gods 
voorzienigheid, in omstandigheden geplaatst 
werden als Ds. Rogge, nog wei zeer zou
den mesvallen. 

Veel indruk heelt de aanvankelijk ver
kregen uitkomst der verkiezingen in Belgiii 
gemaakt. Dit was de eerste verkiezing 
naar de nieuwe wet, waarbij het kiesrecht 
aanmerkelijk is uitgebreid. Vallen de tal
rijke herstemmingen in denzeltden geest 
uit, dan zullen in de Belgische kamer 
slechts twee partijen om de m^cht wor
stelen, nl. de R jomsche partij en de socia
listen, wel te verstaan de parlementairen. 
De z.g. gematigd, eigenlijk behoudend li
berale partij, is geslagen of tot een kleine 
minderheid teruggebracht. 

Dit feit zal voor ons land ook wel niet 
zonder invloed blijven. De partijen van 
van het'behoud zullen er wel winste meö 
doen voor hun strijd tegen de kiesrecht
uitbreiding. Voor België schijnt die uit
breiding reeds te laat gekomen te zijn. 
Hoe zal 't met Nederland gaan? 

In den reg< 1 komen bij ons de meeste 
dingen te laat, en het vaderlandsche spreek
woord.: als het kalf verdronken is, wordt 
de put, gedempt,— wordt op elk gebied in 
zijn diepen zin gekend en in zijn gegrotid-

bjj die gelegenheid de gebruikelijke rede
voering en sprak over de toepassing van 
het recht op de kerk, om te betoogen : dat 
er werkelijk kerkrecht is, en dat dit recht 
niet in strijd is met het wezen der kerk ; 
maar gevorderd wordt, mits dit recht in 
overeenstemming zij met de natuur de kerk, 
en verdedigde het kerkrecht tegen de be
wering van rechtsgeleerden die vroeger, en 
niet het minst in ónzen tijd, kerk en recht 
onverzoenlijk tegenover elkander stellen. 

Dr. Kuyper werd gemist, en in gevoel
volle woorden besprak de redenaar dit feit, 
dat niet het minst in z ij n hart zulke tee-
dere snaren roerde. 

Prof. Fabius zal nu dit jatir rector zijn. 
Moge de Zou der gerechterheid deze Uni

versiteit, ons dierbaar Vaderland, de Kerk 
des Heeren en ons allen beschijnen 1 

V an harte: 
t. t. 

GISPEN. 

Politiek Overzicht. 

men een krachtig middel tot agitatie in 
HDeraiisMscn-sociaususcne richting 1 Van 
het oorlogsveld in het Uosten kwamen nog 
geen zekere tijdingen in van eenig beteeke-
nende beslissingen. 

De toestand van den keizer van Rusland 
is steeds achteruitgaande ; zijn spoedig ver
scheiden wordt tamelijk zeker geacht. Van
daar dat 't huwelijk van den Kroonprins 
zooveel mogeljjk wordt bespoedigd. 

NOORDTZIJ. 

Nu de algemeene verkiezingen in België 
voor oenaat en Kamer zyn atgeloopen is 
met, juistheid te oordeelen over de nigrii 
pende verandering, die het daar bijna al
gemeen, schoon meervoudig, kiesrecht heeft 
veroorzaakt. Wij vestigen daarbij vooral 
de aandacht op die voor de 2de Kamer. 

In hare vorige samenstelling waren van 
ue löz zetels er 93 bezet door Catholieken 
en 59 door liberalen en enkele radicalen 
Ueen socialist had zitting. En thans be
schikken de Catholieken over niet minder 
dan 104 zetels, terwijl hunne vereenigde 
tegenstanders er slechts 48 kunnen bezelten. 
Dezen gingen dus 11 stemmen achter-, genen 
elt stemmen vooruit, hetgeen een verplaat-

Ie heid bewezen. 

n, De Baliërs vermoordden onze soldaten 
le met repeteergeweren van de nieuwste vin-
al ding, en de Sasaks, die ons helpen tegen 
in de Balineezen, werden gewapend met tromp-

laders, een soort geweren, welke voor vijftig 
:n jaar nog in gebruik waren, 
le Eu zoo gaat het met vele dingen. Geen 
i. minister, die werkelijk een ingrijpende her-
!- vorming poogt aan te brengen, vindt zoo-
1, veel steun en medewerking, dat hij toonen 

kan, wat hij wil. Onder goedkeuring van 
d het deukend deel der natie, wordt hij door 
n de volksvertegenwoordiging afgemaakt, 
it Aandoenlijk is het te lezen, hoe het ster-
n vensgevaar van den Keizer aller Russen al 
l, dreigender wordt, en onder welke pijnlijke 
0 omstandigheden de Troonopvolger ten hu

welijk zal gaan. De aanstaande Czarin, 
1 eene Hessische prinses, lidmate der Luther-
t' sche kerk, heeft, volgens de dagbladen, 
, van de heilige Orthodoxe Synode der 

Grieksche kerk weten te verkrijgen, dat zij 
haar geloof niet behoeft te vervloeken, 

1 maar volstaan kan met de verklaring, dat 
, zij tot de Grieksche kerk overgaat alleen, 
3 om met haar echtgenoot van dezelfde 
t kerk te zijn. 

Men ziet hieruit, dat zelfs de heilige or-
i thodoxe Synode zich laat atdingen. Een 
1 verschijnsel, dat niet zeer bemoedigend is 

voor de vrienden van staatskerken. Ook 
ziet men er uit, dat nog altijd het woord 
geldt : »Vest op prinsen geen vertrouwen." 
De Protestantsche kerken hebben overvloe
dig de gelegenheid gehad, om de waarheid 
van dit woord proefondervindelijk te leeren 
kennen. 

In alls klingen der maatschappij wordt 
dikwerf veel gedaan en veel nagelaten om 
eeu voordeelig huwelijk. Dat ook in de 
allerhoogste kringen zoo iets voorkomt, be
hoeft dus geen verwondering te wekken. 
Maar al zulke dingen moesten toch de 
oogen openen voor de noodzakelijkheid, 
om de kerken van het Protestantisme ein
delijk onafhankelijk te maken van vorsten-
invloed, van vorsten-gunst en vorsten-haat, 
opdat ze door vorsten-afval niet uit heur 
stand gtrukt worden. 

In Rome schijnt men druk in de weer 
te zijn, om de verzoening met, de Grieksche 
kerk tot stand te brengen. Het Pauselijk 
gezag over de volken zou daardoor zeer 
toenemen. Of echter de heilige Orthodoxe 
Synode bereid zal bevonden worden, haar 

gezag aan den On feilbaien Paus af te staan, 
zal de tijd leeren. In ieder geval zal het 
voor de volken niet zoo'n groot verschil 
zijn, of de beet komt van de kat of van 
den kater. En voor de handhaving van 
de maatschappelijke orde zullen de vorsten 
en de staatslieden ook wel geen hinder
nissen aan de uitvoering van dit denkbeeld 
in den weg leggen. 

In ons land is nog altijd de gezegende 
nawerking van het Calvinisme te bespeu
ren, en daarin ligt nog eenige waarborg 
voor volksvrijheden en voor de onafhanke
lijkheid der kerk. En hoe donker ook de toe
stand in vele opzichten is, — vergeleken bij 
andere volken, hebben we nog rijke stof 
voor ootmoedigen dank. 

Zaturdag 20 dezer, den geboortedag der 
Vrije Universiteit, had op de gewone wij
ze de overdracht plaats van het rectoraat. 
Prof. Rutgers, de aftredende rector, hield 

elf stemmen vooruit, hetgeen een verplaat
st sing van 22 stemmen tengevolge heeft 
.n zoodat de Catholieken over meer dan twee 
j. derden der stemmen kunnen bescuikken. 

I Doch de liberalen zijn nog veel sterkei 
I achteiuit gegaan : van hunne vorige 5£ 

n plaatsen, kouden zij er nu slechts 15, zegge 
1- vijftien, behouden 1 De overige 38 gingen 
n op socialisten over van het zuiverste water. 
1- Naar verhouding beschouwd maakten 

I dezen 't meeste succes. In geen land der 
weield traden zjj bij een eerste generale 
verkiezing zoo sterk in het parlement op 

n en konden ze in zulke sterke groepen aan 
de stembus verschijnen als in België. Dat 

. I geldt echter slechts voor liet midden-zni-
n delijk deel van België, waar de Walen de 

meei derheid hebben, de mijnarbeid het 
11 sterkst vertegenwoordigd is en de Catholieke 
r kerk in het oude zog voortleeft, zonder 

I opwekking of eenig breken met den ouden 
_ I sieui. In heu Noorden, bij de Vlaamsche 
i bevolking, konden de socialisten geen ter

rein winnen, schoon ze ook daar op en-
3 kele plaatsen te Brussel een sterk aantal 

stemmen uitbrachten, zelfs byua zooveel 
i I als de liberalen. 
_ I Voor dezen echter is de neêrlaag beslis

send en verpletterend. Nog sterker dan 
' I bij de jongste generale verkiezing 111 Duitsoh-

I land, kwamen zij, met een verlies van bij-
i na uit den strijd te voorschijn I 
, Ook hier heelt dus weêr bevestigd wat 
- aanhoudend onzerzijds is voorspeld, dat het 

liberalisme bij voortgaande beweging op 
I niets anders kan uitloopen, als op socialis-

! I me en nihilisme. 
En al moge ook in België het getreuzel 

I en 't gemar der Regeering om ook het 
volk meer invloed te geven, hebben me
degewerkt om velen, verbitterd, in so-

| cialistische richting te doen stemmen, zonder 
zeiven juist nog socialistisch te zijn (waarop 
zekere verschijnselen wijzen) — beginselen 
zijn onverbiddelijk en voeren als met ge
weld daarheen waar men eerst volstrekt 
niet wilde wezen. 

En het laatste geschiedt dan vooral wan
neer een 1 egeeringsmeerderheid niet tijdig 
de bakens vezet eu, i„ p]aals van met 

kracht de beweging in betere bedding te 
leiden, slechts reactiouair en autocratisch 
tegenover 't verlangen naar vermeerdering 
van recht matigen volksinvloed gaat staan 
en handelen. 

Het komt ons voor, dat zulk een bedrijf 
I juist zoo sterk mogelijk door den uitslag der 

Belgische veikiezingen wordt veroordeeld, en 
er geen grond is, om zich op den uitslag, 
als een reden, om tegen uitbreiding te zijn 

I te beroepen. ' 
Toegegeven zal moeten worden, dat, indien 

de regeeringsmeerderheid en de Conserva-
tief-liberalen in België wat toeschietelijker 
waren geweest met uitbreiding van den 
volksinvloed, dit den socialisten minder 
krachtig zou hebben doen zijn, en zij ze
ker in minder getale ter stembus zouden 
zijn verschenen. Bovendien, de uitsla» der 
verkiezing in 't algemeen wjjst onweer
sprekelijk eene verschuiving van links naar 
rechts aan. De Catholieke rechterzijde zag 
hare meerderheid van 34 tot 56 stemmen 
klimmen. En ofschoon zij in 't zuiden een 
enkelen zetel en daarmede zelfs een harer 
hoofdleiders verloor, zij kan krachtiger dan 
ooit de teugels van het bewind voeren! 
Natuurlijk zal het socialisme voortwoeke
ren ; dat is met geen uitbreiding van stem
recht te keeren ! Maar, indien een regeering 
niet noodeloos prikkelt tot verzet, met een 
warm hart let op de volksnooden, met 
vaste hand daarin tracht verbetering te 
brengen en overigens de richtingen, die zich 
aan God en zijn Woord Houden, ook vrij 
en onbelemmerd laat ontwikkelen en recht-
matigen invloed uitoefenen, zal het socia- , 
lisme al weinig meer vorderingen maken i 
dan het in de kringen van het liberalisme ] 
toch maken zou. Zijn optreden in de par-
IfimflnfftivQ kvinrr/\vi 1 — J _1 . . 

voor het boekjaar 1894 in de maand , 
vember zal worden beschikt. De con 
butie s van het vorige jaar werden eers 
het begin van dit jaar gestort. Maar 

i wijl dit boekjaar ekde December afloi 
moeteu vóór dien tijd de bijdragen ge 
zijn, en zal dit in 't vervolg, aan te v 
gen met dit jaar, telkens in Novert 
geschieden. 

Voorts wordt men beleefd verzocht c 
tributie's en collecten, altijd te zenden 
het adres van den TWEEBEN penningmees 
hieronder vermeld. 

Namens het voorloopig Bestu 
L. LINDEBOOM, Voorzitter. 
G. J. BARGER, Secretaris. 
W. HOVY, le Penningm. 
^ • H. VAN SCHAICK 2e Pennin 

Prinsengracht 319 AMSTERDA; 

»SBit is van den Heere ge
schied, en het is wondeï-li 

in onze oogen." 
Zoo mogen en moeten we getuigen, 

onze trouwe \ erbonds- Jehova bij verni* 
wing zijne weldadigheden groot gemat 
heeft, en getoond, dat hij het Verbond n 
Abraham zijn vriend, van kind tot k: 
wil gedenken. 

Meer dan eens hebben de lezers van 1 
blad gemerkt-, dat wij melding hebben £ 
maakt van »onze Sulamith" ; 0 zoo gaar 
zouden wij ons duidelijker hebben uitj 
drukt ; het belang der zaak eischte echl 
de uiterste voorzichtigheid j door een enl 
wooideke slechts mochten we aanduidt 
dat de Heere zijn oud volk niet vergee 
en dengenen die met de zaak bekend w 
ren onder de aandacht brengen, dat all 
nog goed ging, dat de Heere krachtdad 
doorwerkte. rIhans echter mogen we h 
stilzwijgen verbreken ; 

»Want nu, nu heeft met gunstig' oori 
De Heer op onzen wensch gelet, 

Hij, die het al kan zien èn hooren 
Merkt op de stem van mijn gebed 

Wat er dan is gebeurd? Iets, dat 01 

met dank en aanbidding moet vervulle 
jegens onzen trouwen God en Koning ; d 
wel niet immer antwoordt als wij het ve: 
wachten, maar die zijne beloften geenszii 
vertraagt. 

Wie dan die » Sulamith" is ¥ Dat is eet 
dochter Israëls, die voor ongeveer drie ji 
ren zich tot ons gewend heeft om raad e 
licht in betrekking tot het heil harer or 
sterfelijke ziel. Dat is een Joodsch meisJ 

die, toen nog maar ruim 20 jaar, zich a 
een verlorene zondares had leeren kenner 
en door genade had leeren gelooven, da 
Jezus is de Christus, de Messias, die aa 
de Vadeien was beloofd, en onmisbaar voo 
een iegelijk, die zalig wilde worden. 

O, wat was het ons, en deze en gen 
met ons, goed, als we uit hare brieven la 
zen, of, wat ons nog grooter was, uit haa 
eigen mond hoorden, hoe beslist zij was it 
hare overtuiging, hoe de Heere haar aai 
haarzelve had ontdekt, en hoe innig zi 
aan het volk van God zich verbonden ge
voelde ; en hoe zagen wij met haar, reik
halzend uit naar de ure, waarin zij naai 
den vurigen wensch van haar hart der 
Heete Jezus Christus, als den Messias var 
Israël, als haren Messias mocht belijden. 
Er waren echter belemmeringen, die dit 
verhinderden, en die met, voordat een be
paald tijdstip was aangebroken, konden wor
den weggenomen. 

En zie ! de Heere, die alles schoon maakt 
OP. ZSQ tijd, deed dit tijdstip ons beleven j 
Bij bracht onze geliefde zuster, onze Esther 
van Engers in welstand tot ons en gaf 
baar licht en kracht om op eene expresse-
lijk daarvoor belegde kerkeraadsvergadering 
3.1 hier met helderheid en beslistheid te ge-
;uigen van de hope die God haar geschon-
ten, van den Messias dien zij gevonden 
ïad. 

VIof. rrvr\/~vf„ 1_ 1 • • _ -1 • 1 . 

Onderstaande mededeeling brengen wij 
gaarne ter kennis van de lezers van de 
Bazuin. Niet omdat zij rechtstreeks voor 
vele lezers belang heeft. Ach, neen, van 
alle lezers van alle Christelijke bladen is 
nog slechts een gansch zeer klein getal, 
nog niet één percent, tot deze Vereen, toe
getreden. Men hoort er van en leest er 
van, eu is er niet tegen en — treedt toch 
niet kloek vooruit om met hart en hand 
hulpe te bieden. 

Waarom dan ? Om nog eens de aandacht 
op deze Vereen, en hare teedere roeping te 
kunnen vestigen. De nood is zoo groot. 
Der kranken tal is zoo veel. Geref. Zieken
verzorging in huis, in ^gasthuizen" enz , 
ze is zoo schaarsch. Is onze Zaligmaker ook 
niet een Heere en Geneesheer der kranken ? 

Broeders, zusters, komt dan, hebt gij nu 
lang genoeg u bedacht en — verzuimd. 
Nietwaar ? 

Vereeniging tot bevordering 
van Gereformeerde 

Ziekenverzorging in Neder
land. 

Aan leden dier Vereeniging, hare be
gunstigers of corporatiën, met het recht 
om een stemhebbend afgevaardigde naar 
de Algemeene Vergadering te zenden, wordt 
medegedeeld, dat door den tweeden pen
ningmeester over hun jaarlijksche bijdrage 
voor het boekjaar 1894 in de maand No
vember zal worden beschikt. De contri
buties van het vorige jaar werden eerst in 
het begin van dit jaar gestort. Maar de
wijl dit boekjaar eirde December afloopt, 
moeteu vóór dien tijd de bijdragen geïnd 
zijn, en zal ditin 't vervolg, aan te van
gen met dit jaar, telkens in November 
geschieden. 

Voorts wordt men beleefd verzocht con-
tributie's en collecten, altijd te zenden aan 
het adres van den TWEEBEN penningmeester, 
hieronder vermeld. 

Namens het voorloopig Bestuur: 
L. LINDEBOOM, Voorzitter. 
G. J. BARGER, Secretaris. 
W. HOVY, le Penningm. 
W • H. VAN SCHAICK 2e Penningm. 

Prinsengracht 319 AMSTERDAM. 

S9it is van den IBcer« ir«*-
seliied, en het is wonderlijk 

•h o«ze oogen. 
Zou mogen en moeten we Ërefuiorpn nn 

onze trouwe \ erbonds- Jehova bij vernieu-
wing zijne weldadigheden crmnt DP.maalrf. 
heeft, en getoond, dat hij het Verbond met 
üüiaoam zyn vriend, van kind tofc kind 
wil gedenken. 

Meer dan eens hebben de lezers van dit 
blad gemerkt-, dat wij melding hebben ge
maakt van »onze Sulamith" : o zon oasmp 
zouden wij ons duidelijker hebben uitge
drukt ; het belang der zaak eischte ecbter 
de uiterste voorzichtiifheid : rinni- «nui 
woordeke slechts mochten Wfi aandnirlon 
dat de Heere zijn oud volk niet vergeet; 
en dengenen die met de zaak bekend wa-
en onder de aandacht breneen. dat, alles 

nog goed gins, dat de Heere, kranlitrl^flin' 
doorwerkte. Ihans echter mogen we het 
auiz.wijgen veröreKen ; 

»Want nu, nu heeft met gunstig' ooren 
De Heer op onzen wensch o-p.lel 

Hij, die het al kan zien èn hooreis 
Merkt' op de stem van mijn gebed." 

Wat er dan is gebeurd ? Iets, dat ons 
met dank en aanbidding moet vervullen 
jegens onzen trouwen God en Koning ; die 
wel niet immer antwoordt ais wij het ver
wachten, maar die zijne beloften geenszins 
vertraagt. 

Wie dan die »Sulamith" is V Dat is eene 
dochter Israëls, die voor ongeveer drieja
ren zich tot ons gewend heeft om raad en 
licht in betrekking tot het heil harer nn. 

steifelijke ziel. Dat is een Joodsch meisje 
die, toen nog maar ruim 20 jaar, zich als 
een verlorene zondares had leeren kennen, 
en door genade had leeren gelooven, dat 
Jezus is de Christus, de Messias, die aan 
de Vadeien was beloofd, en onmisbaar voor 
een iegelijk, die zalig wilde worden. 

O, wat was het ons, en deze en gene 
met ons, goed, als we uit hare brieven la
zen, of, wat ons nog grooter was. uit, haar 
eigen mond hoorden, hoe beslist zij was in 
hare overtuiging, hoe de Heere haar aan 
haarzelve had ontdekt, en hoe innig zij 
aan het volk van God zich verhonHen na
voelde : en hoe zagen wii met, haa.r 
halzend uit naar de ure, waarin zij naar 
den vurigen wensch van h»r '„„..t- ,1 W - —L UCU 
Heere Jezus Christus, als den Mess ïns Tron 
Israël, als haren Messias mocht belijden. 
Er waren echter belemmerincron. HiV rl;t 
verhinderden, en die met. voordat een be
paald tijdstip was aangebroken, konden wor
den weggenomen. 

En zie ! de Heere, die alles schoon maakt 
op. ZÖQ tijd, deed dit tijdstip ons beleven j 
Bij bracht onze geliefde zuster. onzfi Rsth or> 

lementaire kringen leidt in den regel niet 
tot zijne versterking, tenzii door nntnpt; 
schen zin zijner tegenstanders in de hand 
gewerkt. Slechts ééne zaak vergat men in 
België, om, bij 't verplicht en meervoudig 
stemrecht, ook eene proportioneels verte
genwoordiging in te voeren. Daardoor liet 

Met groote vrij- en blijmoedigheid werd 
zij, na ingesteld onderzoek. dan nnV t.nt. rlo 
rechten vau Christus' kerk toegelaten. In 
meer dan één oog blonk een traan, een 
hartelgke handdruk werd haar STP.UP.VPn 
en een geestdriftvol welkom haar toege-
roepen, terwijl het: »(ïod zal ziin waarheid 

nimmer krenken," en het,: » Die gunst heeft 
wod zijn volk bewezen" gezongen werd op 
eene wijze, zooals niet altijd een Psalm 
of lied wordt aangeheven. En zoo gingen 
we dankend en biddend den volgenden Kust-
dag te gemoet; den dag, waarop onze ge-
tefde Zuster door den Heiligen Doop der 

Gemeente des Heeren zou ingelijfd worden. 
De kerkeraad oordeelde, dat aan deze 

plechtigheid een Bidstond voor Israël moest 
verbonden worden, alsmede, dat dit heug
lijk feit zoo spoedig mogelijk in de ge
meente moest worden verbreid. Dit kostte 
trouwens niet veel werk ; als een stroom 
liep het belangrijk nieuws de gemeente 
door ; en, tot lof en eer van den driemaal 
heiligen Naam des Heeren moet het worden 
vermeld, al spoedig bleek ook hier de waar
heid van Gods getuigenis, dat de aanne
ming van Israël zoude zijn het leven uit 
de dooden. De een vertelde bet aan den 
ander, en de een werd opgewekt met den 
ander, en ieder zacr Ha llfiln.nrrrnVo nra 
reikhalzend tegemoet. 

•&n die ure heeft Israëls God ons doen 
beleven. Voor een buitencfAwnnn + Q 1 vfiko 

O I.UU1JUV 
scnaie, trad de leeraar or> nm £p cnrpi-on 
niru» T~ 1 A C\ T T r-* . , . _ r 

v uuu. 1 . » Wij hebben gevonden den 
Messias, hetwelk is overgezet zijnde de Chris
tus ; aan het einde waarvan de Doopsbe-
diening zou plaats vinden. 

Daar stond zij, onze geliefde Zuster uit 
Israël, daar sprak zij het vijfvoudig »Ja" 
Op^ een helderen eu beslisten toon uit; daar 
knielde zij onder bet zingen van vs. 1 en 2 
uit den 134en Psalm voor het aangezicht 
des Heeren in het midden der gemeente 
neder ; daar druppelde haar het Water des 
Nieuwen Verbonds op haar voorhoofd en 
het 

1'STHER! IK DOOP U IN DEN 
NAAM DES VADERS, EN DES ZOONS, 

EN DES BEILIGEN GEESTES, 
weid onder eene ademlooze stilte uitge
sproken, waarop onmiddellijk »Dat 's Heeren 
zegen op u daal" haar werd toegezongen; 
en het uit de blikken en tranen, en weldra 
ook uit de handdrukken bleek, dat de ge
meente bet een zalig voorrecht achtte deze 
dochter Israëls in haren schoot op te nemen. 

Ja bet is een voorrecht, hetwelk de 
Heere onze God ons genadiglijk heeft ver
leend ; niet het minst voor hem, die, zelf 
uit Israël, deze onze Sulamith, nu bijna 
drie jaren ter zijde mocht staan, haar den 
Heiligen Doop heeft mogen toedienen, en 
met zijne gade de pastorie als een welkom 
toevluchtsoord voor haar open mocht zetten. 

LBEN IiAËZEE ! jubelt dan ook onze 
ziele ; want ware de Heere niet voortdurend 
kennelijk tusschenbeide gekomen, wij zou
den dit genot niet hebben kunnen smaken; 
maar Hij, die het werk zijner banden niet 
laat varen, heeft altijd mogelijke belem
meringen geweerd, heeft boven bidden en 
denken alles wel gemaakt. Zij Hij door 
zijne genade onze jeugdige Zuster verder 
zegenend nabij ; beware Hij haar voor alles 
wat haar naar lichaam of ziel schadelijk 
zou kunnen zijn ; doe Hij bovenal haar op
wassen in de kennis en genade van den 
Heere Jezus Christus; en geve Hij haar, 
en ons met haar, het zalig voorrecht te 
smaken, dat ook hare geliefde nnde rs hrno-
ders, zuster, en verdere betrekkingen, den 
Messias mogen vinden. Laat ons gebed 
zich met hare smeekingen paren; ja laat 
ons gansch den huize Israëls gedurig ge
denken voor den troon der genade. 

In onze geliefde Esther is het bij ver
nieuwing gebleken, dat ook van Israël »het 
oveibljjfsel leeft trots woord- en wetver-
krachting" en tevens gebleken, dat al zien 

geen vrucht, de vrucht evenwel aan het 
rijpen kan zijn. 

Met de uiterste behoedzaamheid moet de 
arbeid onder Israël worden waargenomen ; 
tegen den sterksten aandrang in, van ge
liefde Broeders en Zusters, moet meestal 
het diepste stilzwijgen worden bewaard. 
Staat kunnen wij er echter op maken, dat 
onze arbeid aan- en ons gebed voor het 
oude volk van God, niet ijdel zal zijn in 
den Heere. Nu en dan geeft de Heere 
van die vrucht ons iets te plukken, opdat 
wij van moedeloosheid niet zouden bezwij
ken, en — tot vernieuwden ijver zouden 
worden geprikkeld. 

Klimme dan ons gebed voor Israël nog 
vuriger dan voorheen, tot den hemel, dra
gen we ook onze geliefde Esther steeds 
op aan den troon der genade ; en doen wij 
,ian en voor Israël, wat onder den zegen 
des Heeien, ter zjjner toebrenging kan ge
dijen. Dan zullen we de tenten der vro
men van den lof des Heeren hooren weer
galmen ; dan zal voor Isiaëls grooten Op
perheer het huis des Heeren van vreugde 
druischen, en dan jubelt de gemeente des 
Nieuwen Verbonds : 

»Dees' en die is in Zion geboren 1" 
Driesum, 22 Oct. '94. E. KROPVELD. 

LANDSMEER. Aan den avond van den 
18en dezer was de Geref. Jongel.-vereen. 
alhier eene feesture bereid, wijl zjj haar 
vÜÖarigbestaan mocht herdenken. 

De Weleerw. Heer Ds. H. L. Beijer 
onze geliefde Eere-president, als feestrede
naar voor haar opgetreden, sprak tot haar 
natr aanleiding van Paulus' betuiging: Ik 
au™uJ net j&vangeue van Christus 
met, want het is een kracht Gods tot 
zaligheid, een iegelijk die gelooft enz. 

De navergadering, bijgewoond door een 
vijftal afgevaardigden van genabuurde zus-
tervereen. en door de zangv. Halleluja en 
geleid door den Eere-voorzitter, kenmerkte 
zich door den Christelijken toon, die in alle 
verslagen, voordrachten en samenspraken 
werd gevonden. 

Afgewisseld door eenige liederen door 
Halleluja gezongen, was het spoedic na 
middernacht. Met dank aan God °voor 
zijne goedheid, sloot Ds. Beijer dit genotvol 
samenzjjn. 

Vervulle de Heere aller wenschen bij 
deze gelegenheid uitgesproken, en stelle 
Hij haar tot een licht en tot een stad die 
niet verborgen kan zijn. 

Namens de Vereen., 
D. BOSSCHIETER, Secr. 



ADVERTENT1KN. 
O n d e r t r o u w d :  

RUTGER YELDHUIJZEN VAN ZANTEN 
EN 

MARIA MULLER. 
UlLMSGOJl, jlg 0ctober 1894 

DELFTSHAVEN, \ 

G e t r o u w d :  
A. NA WIJN, 

her. Pred te Westterschelling c. a 
EN 

A. DE BRUIJN, 
die tevens voor de betoonde belangstel
ling bunnen hartelijken dank betuigen. 

AMSTERDAM, 25 Oct. 1894. 

I\ 
Ue Heere verblijdde ons met de 

zeer voorspoedige geboorte van eene 
IIUUU1HH. 

R. W. DE JONG, 
Predt 

J. M. DE JONG— 
IMPETA 

HOLTEN, 21 Oct. '94. 

(7  ̂ Zoo de fleere wil, hopen onze 4 ' 
q geliefde Ouders, ^ 

8 THOMAS ff. NAUTA § 
EN «D 

| IM F. KEULEN, | 
ft den 1 November hun 45-jarig* 
^Huwelijksfeest te herden- %C 
23 ken. fV 
Js Hunne dankbare Kinderen t4:' 
U| Behuwd- en Kleinkinderen. 4nJ 
CS MAKKUM, 
(2 1 November 1894. 

Het behaagde den vrijmach- B 
tigen God, heden avond om 8l/2 

uur, door den dood van onze 
zijde weg te nemen, in de hope 
des eeuwigen levens, onzen ge
liefden Echtgenoot en der kin 
deren zorgdragenden Vader 

«Kan «I. fiingma, 
in den ouderdom van bijna 60 
jaar, na een genoegelijke echt-
vereeniging van 24 jaar. 

Namens Kinderen en Behuwd-
kinderen, 

TRIJNTJE WIERSMA 
WED. J J. KINOMA. H 

Algemeene kennisgeving. 
DKAGTEN, 16 Oct. 1894. 

Den 18 October overleed te 
Almeloo, zacht en kalm, onze p 
geliefde Moeder, Behuwd- en B 
Grootmoeder, in den gezegenden 
ouderdom van ruim 85 jaar. 

Uit aller naam, 

UTRECHT H' VAN LUMMEL-UTRECHT J UT, GEEST 

's HAGE VAN LÜMMEL HAGE G DE WEERDT 

ALMELOO '• FALD"F"WT I J. A. VAN LUMMEL. I 

Heden overleed in haren 
Heere en Heiland onze innig 
geliefde Pleegmoeder en Tante, 
Mejuffrouw 

Dirkje van Tongerloo, 
Wed. van den heer J. ALBERTS 
in den onderdom van 73 jaren 

Hunne bedroefde Pleegkinderen, 
A. VAN TONGERLOO. 
M. M. VAN TONGERLOO 
J. B. VAN TONGERLOO. 

KAPKLLE A/D IJSEL, 
19 October 1894. 

Heden behaagde het den Heere 
uit ons midden weg te nemen 
onze geliefde Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder 

Klaasje Gelmers 
lluiven, 

WED. J. KIST STAGGER, 
in den gezearenden ouderdom O o 
van 80 jaren. Zacht en kalm 
ging zij de ruste in, die er over
blijft voor het volk Gods. Dit 
is ons tot troost 

J STAGGER. 
Z A. STAGGER— 

Mos 
G STAGGER. 
B. STAGGElt— 

KETEL. 
K. STAGGER. 

MEPPEL, 
20 Oct. 1894. 

BEÜE OM HULP ! 
Ondergeteekenden, bestuurders van het 

Suppletiefonds «Draagt elkanders lasten" 
te Wolvega, hetwelk zich ten doel stelt, 
minvermogende ouders te steunen in de 
kosten voor Gereformeerd onderwijs hunner 
kinderen, zien zich genoodzaakt een be
roep te doen op de milddadigheid van 
alle vrienden, van Gereformeerd onderwijs, 
die met meer middelen gezegend zijn, om 
geldelijke bijdragen. In eigen omgeving 
wordt door contributiën en een centsvereeni-
ging het mogelijke gedaan, maar de op
brengsten hiervan zijn niet toereikend. 

Neige de Heere veler hart tot deze zaak, 
opdat geen arme kinderen van het voor 
hen zoo noodige onderwijs verstoken zijn. 

Namens het Bestuur, 
W. HEMPBL, Voorzitter. 
G . VISSER, Secretaris ; 

bij wien giften worden ingewacht. 

Als 

H u i s h o u d s t e r  
biedt zich aan, zoo spoedig mogelijk, 
een bekw. 

BURGERDOCHTER, 
35 jaar, G. G. Uitstekende getuigen 
staan ten dienste bij C. BOTJES, Pre 
dikant te Hensbroek. 

H et behaagde den vrijmach-
tigen God, in den weg zijner 
aanbiddelijke voorzienigheid, van 
onze zijde weg te nemen door 
den onverbiddelijken dood, onze 
geliefde en trouwe Echtgenoote 
en Moeder 

HILLKCIIIKN I1ËU1ÜS, 
in den ouderdom van 54 en een 
half jaar. 

Vrije genade was de grond 
harer hope, en dit doet ons ge-
looven, dat zij de eeuwige heer
lijkheid ingegaan is 

Doe de Heere God ons aan
biddend zwijgen in dezen weg 
der droefheid en smart. 

J. KERSSIES, v. D. M. 
M. H. KERSSIES. 
N. G. KERSSIES. 
G. KERSSIES. 
H. KERSSIES. 

SAUWURD, 
22 O tober 1894. 

Wordt gevraagd een 

Vieesclihouwersknecht, 
bekendheid met de worstmakcrij 
strekt tot aanbeveling. Zondags vrij. 
Brieven lett. A. bij den Boekh J. M 
v ECK, te Gorinchem. 

De schoonste en meest verkocht 
wordende huis-orgels zijn die van 

B R E E B A A R T 'S 
ORGELHANDEL. DAMRAK 22, AMSTERDAM 
MET De nieuwe masjaziinen be
vatten een groote en schoone 
COLLECTIE VAN F 63 TOT F liOO VRAAG CAT0LSC1. 

HUIS-, SCHOOL-
EN KERKORGELS. 
die door soliditeit van constructie, lief
lijkheid van toon, en zeer laaggestelde 
prijzen boven alle andere Orgels uit
munten. 

G. ELS SS 4» V E, 
Paiilus Potterstraat 291—3!)3, 

den Haag 
Magazijn van A MEK IK. ORUlLS 

Ook zonder prijsverhooging bij mijne 
Agenten: W. F. LETTKRIE, 'le Jan 
S'eevstraat, Amsterdam, en J. DE 
KLERK te Brielle. 

Magazijn van Pianino's 
en Am. Orgels 

billijkst adres der echte Muller fj-
thers, J. PROPER Kampen. 

GRMWKKM O 
filUFMOMWm 

!SWITTERS * TERPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingel straat. 

GRONINGEN. 

Alvorens uwe 

Bouwmaterialen 
te koopen vraagt prijzen aan 
p-riT m p ri \ s-Bosch. Kanaal D. 93 

IRotterdam, Glash 41. 

Levering op alle keur. 
Concurreerendste prijs. 

S. A. OTTO, 
_ Hoogstraat— Woudrichem. 

Magazijn, van. Muziekinstrumenten. 
Specialiteit in 

Echte Amenkaanscho ORGELS 
uit de beste fabrieken der wereld, tegen de laagste grijzen. 

Men vrage geïllustreerde prijscourant. 

Bij ZALSMAN te K ampen is verschenen : 

HET HOOCE BELANG 
DER 

A M B T E L I J K E  V A I O f l j  
TER AANVAARDING VAN HET LEERAARSAMBT AAN DE 

THEOLOGISCHE SCilOOL DER GEREFORMEERDE KERKEN 
IN NEDERLAND, TE KAMPEN. 

U i t g e s p r o k e n  2 7  S e p t e m b e r  1 8 9 4 ,  
DOOR 

P. BIBSTERVELD. 
I'BIJS 60 CENT. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. en wie het bedrag in postzegels aan 
ZALSMAN te Kampen zendt, ontvangi deze Rede franco thuis. 

Zondagsschool-Uitgaven 
van G« F. (JALLËNBAOfl te Nijkork. 
Deze uitgaven munten uit door: 

degelijken inhoud, fraaie uitvoering, zeer lage prijzen 
Voor 1894 verschenen 36 hoekjes. Hergens elders vindt men 

zulk een groote keuze nieuwe uitgaven. 
ALLE boekjes zijn voorzien van (raai geïllustreerd ontslagen 

plaatje, die van 20 en 25 cent van 9 plaatjes, die van 30 cent en hoo-
ger van 3 plaatjes. 

EÈgf" Bij bestelling van 95 boekjes, hoe ook gesorteerd, 
wordt slechts S»E 3fi 4LVI: >»S8IJIlS berekend, waardoor ook 

de k'einste Zondagsschool van den laagsten prijs kan profiteeren. Voor 
6272 cent ontvangt men thans 35 boekjes van 5 ct en voor f 3,25 
een stel van de 26 nieuwe boekjes ter waarde van f 4,50. 

Bovendien is voor elke Zondagsschool in Nederland gratis verkrijgbaar 
S ex. van al de nieuwe boekjes van 126 cent en hooger, in één boekdeel 
vereenigd onder den titel van W1NTERBLOEMEN. De aanvraag daartoe 
moet geschieden door htt hoofd der School, met bijvoeging of van S25ceut 
voor de portkosten, öf opgaat van den boekhande aar, door wiens tu.-schenkomst 
men het verlangt. 

is gratis en franco verkrijgbaar 
& ! B é» #/» /j/f/> Bi éh dt Br ë» >i éi JiiMM ** Jirtm >> /i yi >i I> I f f •-»» W9 f ƒ/('« fff f/#£ | 

en xenden evenals de uitgever gaarne ter inxage. 
i 

Van het algemeen gezochte werk: 
15e wonderlijke leiding €<ods, 

met Cliri.stiïiaii &alomou 
BNtitscli, is een nieuwe goedkoope 
druk ter perse, welke zal verschijnen 
in 7 afleveringen a f 0,30. 

le Aflevering en prospectus bij eiken 
soli-ien Boekhandelaar voorhanden 

J. C VAN SCHENK BRILL, 
DOKSBURG. Uitgever 

V e r s c h e n e n  b i j  J A N  H A A N  te 
Groningeri : 

6 . ene opwekking tot ceisen 
noodzakelijkesi strijd. Motto 
preek over Jer. 11 : 19, door C. M. W 
PLET, V D. M. te Esinge. / 0.3 2V2 

l i ^ r l e  b r i e f  o v e r  d e  h r i E i -
ging van de kinderen der ge-
loovigen in Christus, door JO-
HANNES a MARCK. Naar de uitgave 
van 1729 ia de tegenwoordige spelling 
door C. M. W. PLKT. / 0.20. 

4 cl. 4 ct. 
Bij ZALSMAN te Kampen verscheen : 

Eenige korte vragen 
VOOR DE 

kleine kinderen 
DOOR 

,HA€.OEil .*» K4DI6MTI1;*. 
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET 

OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIËN 
DOOR 

O. O. DOORN BOS. 
Deze uitgave, op goed papier met 

duidelijke letter gedrukt, kost 
niet meer dan 4 cent. 

Een ex. ter kennismaking wordt op 
verzoek terstond franco toegezonden. 

h ct. 4 ct. 

V e r s c h e n e n  b i j  A .  P  E  i !  H  -
HOUT, Amsterdam: 
NIEUW Photogrufïsch Portret 

VAN 

Ds. V B. GISPEN. 
Cabinetformaat f 1.—•. 
Visiteformaat „ 0.50. 

V e r s c h e n e n :  

VERMAAN EN TROOST 
uit het Hoogduitseli 

door W. A. MOTTE»'. 
Prijs I ©,6Ö ing. tl,— in pracht-

bandje. 
H. J VAN DER VEGT. 

ZWOLLE. 

Door het Geref. Traktaatgenootschap 
>Filippus" is uitgegeven bij J. Di^N 
BOER te Breukelen, en bij alle t-oliede 
boekhandelaars verkrijgbaar: 

VOOR DE ZONDAGSSCHOOL. 
Een zestal Kerstliederen. 
Prijs: 2 Ct. — 100 ex. /'I,20. — 

250 ex f 2,SO. — 500 ex /*5,40. -
1 0 0 0  e x .  f  I O .  —  

Inhoud : I Voorspellingen. II Kerst
psalm (Jes. 9 : 1, 5, 6.) III De En
gelen en de Herders. IV De Engelen
zang. V De Wijzen uit het Oosten. 
VI Lofzang. 

Zanggezelschappen. 
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver

s c h e n e n :  
HOSAMA. 

64 Liederen voor drie- en vierstemmig 
Mannenkoor, ten dienste van Jongelings-
ver. en Christ. zanggezelschappen Door 
SEltNE. f 1,25. 
a»E %r«<;i';.«uE p»:L(iiti.u. 
25 Liederen voor Christ zangezelschap-
pen Door KEUNING. 30 cent 

LIEVE»' El I.OVEA. 
25 Liederen voor Christ. zanggezel
schappen. Door KEUNING. 30 cent. 
IIE ClllfilSTEL. 2tJ|«lEK, 
20 Liederen voor zanggezelschappen en 
huisgezinnen. Door VAN WIJCK. 25 
cent. 

»E ZAWfiVHIEI». 
34 Meerstemmige Christ. liederen voor 
jong en oud. Door WIJLE. 25 cent. 

OE HLEIIE ZANGER. 
20 Twee- en driestemmige zangstukjes 
voor Christ. scholen en Zondagsscholen. 
20 cent. 
EENVOUIIIGE EJEOEItEN 
voor Christelijke en Zondagsscholen. 
D o o r  V O E R M A N .  l O c e n t  

VAUEKL. GEZANGEN, . 
der jeugd aangeboden door SCHABERG. 
10 cent. 

I 

I I 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
s c h e n e n :  

Bede en toespraken 
BIJ DB 

INSTALLATIE AAN 
lis. V. ESIESTEICAEL8), 

als Leeraar a/d Iheol. School van de 
Gereformeerde kerken in Nederland, 

DOOR 
T. BOS 

Bedienaar des Woords te Bedum. 
Prijs 30 cent. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. j 

H. H. KERKERADEN 
worden vriendelijk doch dringend nitge-
noodigd de eventueele veranderin
gen ten dienste der Kerkelijke 
Statistiek in het Jaarboekje der 
Gereformeerde kerken over 1895 omme
gaand <>!> te geven aan den uitge
ver van het Jaarboekje P. v. D. 
SLUYS te Enkhuizen. Ook opgave 
der veranderingen van Secretarissen 
onzer Jongeliugs- en Jonged Vereen, en 
van het ledental, alsmede Onderwijzers 
van Zondagsscholen en getal kinderen 
zijn zeer gewenscht. 

Met spoedige en duidelijke opgave 
aan den uitgever zult u zeer verplichten 

De redactie van het Jaarboekje, 
Ds. H. G. DE JONGE, te Dordrecht. 
Ds. A. v. D. SLUYS, te Enkhuizen. 

Onderstaande alom gebruikte vraag
boekjes worden nogmaals onder de 
aandacht gebracht van II. II. Gods
dienstleeraren. 
I's II. E (iRAVEMlilJKR, Ger. Geloofsleer. 

Idem liiib. tipsnh II V 
Idem » jj. V. 

Exemplaren ter kennismaking op aan
vrage gratis te bekomen. 

P .  R A M A N  
Firma P. HUISINGH, Uitgever. 

WINSCHOTEN, 17/10 '94. 

VOOR IEDER WAT! 
Het eerste Kerstfeest zonder 

vader, door v. d. Maas. f 0;07l/s 

De grootste schat. Een kerst
boekje, door Wamelink. 0,15 

Tegengift tegen het Remon
strantisme, m vw. v. de Cock 0,60 

V a n  A d a m  t o t  A b r a h a m ,  d o o r  
J. van Andel 1,25 

Eenv. Liedereu voor Chr en 
Zondagssch., door Voerman. 0,10 

De Evangelische Gezangen 
den oorlog, door Op 't Holt. 0,25 

Slapeloosheid, hare oorzaken 
en hare genezing .... 0,25 

Samen f 2.6 7 x/2 

Wie e e n  postwissel van ff,— zendt 
aan ZALSMAN te Kampen, ontvangt 
bovenstaande HOEKEN franco 
thuis. 

Vryo Universiteit. 
Hoe staat het met het ionds voor eene 

Medische Faculteit ? — Zoo vroeg dezer 
dagen een onzer ijverige vrienden. Hij 
meende, dat daar nu toch een flinke som 
voor aanwezig moest zijn. Jammer, dat 
het antwoord al heel weinig bevredigend 
uJUBSI iiuuen. immers in ae laatste jaren 
wies het door elkander met nog geen vgf-
honderd gulden aan, en het geheele kapi
taaltje bedraagt slechts eenige weinige 
duizenden. Een ernstige poging om de 
fiuantieele bezwaren op te heffen" kan dan 
ook niet gezegd worden te zijn aangewend. 
Slechts weinigen denken er aan, en bren
gen op hoop tegen hoop hunne bijdragen 
van jnar tot jaar, in de vaste overtuiging, 
dat de zaak er komen zal, omdat God het 
wil. 

Niet gaarne zou ik zien, dat deze er niet 
waren. Zeer hoop ik ook, dat zij niet 
moedeloos zullen worden en dat zij hunne 
gaven zullen offeren en bovenal de zaak 
aan den Heere voorleggen. Hij is alleen 
machtig alle bezwaren — en die zijn er 
vele weg te nemen en bovenal ook de 
mannen te schenken, die als hoogleeraren 
zouden kunnen optreden. Bij Directeuren 
is de zaak steeds diligent en ik mag zeg
gen, dat zij voortdurend op de wacht staan 
om acht te geven, welke wjjziging zij in 
dezen van den Heere ontvangen. Op de 
eerstvolgende jaarvergadering zal zij D.V. 
wéér eens een punt van afzonderlijke be
spreking uitmaken. 

He heer Taats uit Rotterdam, die een 
der warme vrienden der Medische Facul
teit is, deelde ons mede, dat D.V. in No
vember e.k. eene openbare samenkomst in 
die stad zou worden gehouden, om deae 
belangen te bespreken. Van harte hoop ik, 
dat vele belangstellenden zich daar zullen 
bevinden en vooral de geest des gebeds 
werkzaam moge zijn. 

Al schiint het nu noch een hprcr rlion 
wij niet kunnen overschrijden, de Heere 
kan dien berg in een vlak veld veranderen. 

De bidstond van Vrij'dag 19 Oct, en de 
openbare samenkomst, ter gelegenheid van 
de overdracht van het Rectoraat op Zater
dagmiddag 20 dezer te 2 uur in de Schotsche 
Zendingskerk, worden nogmaals in herin
nering gebracht. Mogen het gezegende 
samenkomsten zijn I 

W. HOVY. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeniging: 
Aau Contributiën: 
Door den heer G. W. Nederbragt te Velp 

f 300 ; door den heer H. de Vries Ooster
veen te Meppel f 64,75 ; door den heer 
W. G. Aldershoff te Friezenveen f 9 ; door 
den heer J. Gr. Verdonk te Drimmelen 
f 2,50 ; door Dr. C. C. Schot Cz. te Har-
denberg f 28 ; door den heer S. Sijbrandij 
te Workum f 29,50; door den heer T. 
Veenhuysen te Smilde f 19 ; uit Ankeveen 
f 8; door het Locaal Comité Amterdam 
2de storting f 1300: door dfin hfipr .TAVIO 
de Jongh te Haarlem f 100. 

Aan Collecten: 
Voor de Theol. Faculteit van de Geref. 

kerk te Nieuw-Leusen f 6,liy2; van idem 
te Dalfsen f 5,55; van idem te Gerkes-
klooster f 23,37; van idem te Waardhui
een f 4,17; van idem te Zevenbergen 
f 7,09 ; van idem te Zwijndrecht f 25,89; 
van idem te Gauw f 15,—; van idem te 
Baambrugge f 7,627„; van idem te Breu
kelen f 8,42; van idem te Kamerik f3,72 ; 
van idem te Kockengen f 13,25 ; van idem 
te Loenen f 3,01V2 ; van idem te Maars-
sen f 1,21 ; van idem te Mjjdrecht f 10,45 ; 
van idem te Nichtevecht f 10,13 ; van idem 
te Tienhoven f 10,41; van idem te Vinke-
veen f 4 — ,; van idem te Vreeland f 4,421/3 ; 
van idem te Wilnis f 4, — . 

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

door Ds. J. H. M. G. Wolf, te Maasland 
van de halve-stuiversver, f 42,30 ; door Ds. 
N. A. de G. F. van M. N. B. te V. t 7 • 
L. V. V. f 2,50; van de halvestuiversver-
een. te Amsterdam f 5,60. 

Hilversum. 
S. J. SEEFAT, 

Penningmeester. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen, 



Bijvoegsel m De Bazuin No. 43. 1894, 
Vervolg van Bladz. 1. 

Aan de. Eerw. Herberaden der Geref-
Kerken in de Classe Dordrecht. 

Genade, Barmhartigheid en Vrede! 

De Kerkeraad der Geref. Kerk te GIESSEN-OUD-
KEKK heeft de eer U op te roepen tot de Verga
dering der Classe, welke, zoo de Heere wil zal ge
houden worden op DONDERDAG 1 .NOVEMBER des 
voormiddags te 9x/a uur, in het Kerkgebouw in het 
KROMHOUT te Dordrecht, en brengt hierbij te
vens de agenda voor die vergadering ter Uwer 
kennis. 

Met toebidding van 's Heeren zegen, 

Namens den Kerkeraad van Giessen Oudkerk, 
K. KDIPER, Scriba. 
A. KNOLL, Consulent. 

Zwijndrecht, 15 Oct. '94. 

AGENDUM. 
1. Opening der Vergadering. 
2. Onderzoek der Credentie-brieven 
3. Aanwijzing van Sciiba en Assessores. 
4. Lezing en vaststelling van de notulen der 

vorige vergadering. 
5. Examen van de H. H. Cand. B. Roorda, be

roepen predikant te Strijen en J. H. Spoel, beroe
pen predikant te Alblasserdam Kerk A. 

6. Rapporten van Depntaten. 
a. Van de Visitatoren ; 
b. Van de Consulenten en regeling der vaca-

tuurbeurten ; 
c. Aangaande plaatsen die nog in het onge-

reede zijn, en 
d. Van alle nadere Deputaten. 

7. Ingekomen stukken. 
8. Onderzoek van Art. 41 D. K 
9. Ingekomen vragen en voorstellen : 

a. Waarom het verslag van de laatstgehou-
dene Classic, vergadering niet in de Z.-H. Kerk
bode geplaatst is, daar het een besluit, der Clas
sis was. (Ridderkerk) 

b. De vergadering spreke hare goedkeuring 
uit over de motie aangenomen dour de Geref. 
Kerken in de Classis Apeldoorn, betreffende Broe
der Renting. (Ridderkerk ) 

c. Inlichting in zake de naleving van de ver
plichting bi] de vereeniging der kerken opge
legd: ten opzichte der kerk van Kooi wijk. Indien 
de Classe geen inlichting kan geven, dan dit vei -
zoek door te zenden naar de Deputaten der al-
gemeene kas voor de noodlijde de kerken. 

(Dordrecht C.) 
d. De Classis besluite de vacatuurbeurten zoo 

te regelen, dat de vacante kerken meerdere hulp 
ontvangen en dat de datums der vacatuuibeur 
ten worde vastgesteld. (Dordrecht C.) 

e. Of het niet wenschelijk zoude zijn, dat de 
kerkeraden het Jaarverslag ontvingen van de kas 
der Hulpbehoevende Kerken, zoomede dat van het 
weeshuis van Middelbarnis (Bolnes.) 
10. Aanwijzing van de roepende Kerk. 
11. Onderlinge censuur 
12. Voorlezing der korte Notulen. 
13. Sluiting. 

(Kerkblad No. 42.) 

Classis Dokkum. 
Vergadering op Donderdag 8 Nov. a. s. voorm. 

91/g uur in kerk B te Dokkum. 
AGENDUM. 

1. Opening door den aangewezen praeses. 
2. Onderzoek der Credentie-brieven. 
3. Storting v. d. gehouden collecten. (Hulpb. 

kerken in de Cl. Kas Em. Pred., -Wed. en -W. en 
Theol. School.) 

4. Benoeming van Scriba en Assessor. 
5. Lezen v. d. notulen der vorige verg. en in

gekomen stukken. 
6. Peremptoir ex v. d. Eerw. heer S. Datema, 

ber. pred. van Murmerwoude. 
7 Peremptoir ex. v. d. Eerw. heer C. W. de 

Vries, ber. pred. van Metslawier Nijewier. 
8 Moet voor de bediening v. d. dcop openlijke 

schuldbelijdenis (over bedreven zonde) als noodza
kelijke voorwaarde worden gesteld ? Rinsumageest. 

9. Splitsing van de Classis Dokkum A. 
10. Vaststelling v. d. Regeling voor de Cl. Verg. 
11. Rapporten. 
12. Rondvraag naar Art. 41 D. K. O. 
13. Hoe denkt de Classis over de handelwijze 

van een Candidaat aan onze Theol. School, die zijne 
studiën aan eene Staats-Universiteit wenscht te 
voltooien ? Dokkum B. 

14. Aanwijzing van tijd en plaats v. d. volgende 
vergadering. 

15. Sluiting. 
H. H. WOUDSTBA, Act. 

Dokkum, 16 Oct. '94. 
(Kerkblad No. 42.) 

Classis Alkmaar. 
Zending. Op de Classis-vergadering, die Juni 11 

te Broek op Langendijk gehouden is, is besloten, 
bij het korten der dagen in den Helder eene Con
ferentie te houden met het doel, in de kerken der 
Classis Alkmaar de belangstelling te verlevendigen 
in 'twerk der Zending onder de Heidenen en Ma-
homedanen. 

Die Commissie, belast met de regeling van zulk 
een samenkomst, bericht langs dezen weg aan de 
betrokken kerken, dat de vergadering D. V. zal ge
houden worden 15 EN 16 NOVEMBER A. S. 

Donderdag avond 15 Nov. hoopt Ds. L. Adriaanse 
een bidstond voor de Zending te leiden en Vrijdag 
16 Nov. zullen verschillende referaten gehouden 
worden, waarvan o. a. één door Ds. Lion Cachet 
van Rotterdam. De Commissie wijst er op, dat zonder 
krachtige medewerking der kerken, deze Zendings

dag niet kan slagen. Laten alle kerken zich be
wustzijn, dat zij, door het genomen besluit, zichzelf 
gebonden hebben de vergadering bij te wonen en 
dat de kerk<-raden hunne afgevaardigden hebben te 
zenden, alsof 't een gewone Classis-vergadering ware. 
Ook worde overal de belangstelling opgewekt van 
de gemeenteleden, opdat velen, niet alleen uit den 
^elder zelf, maar ook van buitenaf zich daar laten 
vinden. 

Voorts wordt aan elke kerk gelegenheid gegeven 
vragen te doen met betrekking tot 't werk der Zen
ding. Men wordt verzocht deze vragen, zoo spoe
dig mogelijk, op te zenden aan ondergeteekende, 
opdat ze tegelijk met 't Agendum kunnen worden 
gepubliceerd. 

Namens de Commissie, 
D. BAKKER. 

Broek op Langendijk, 16 Oct. '94. 
(Kerkblad No. 42.) 

VERSLAGEN 
DER VERG. VAN CLASSES. 

Kort verslag van de Classis Bolsward, 
gehouden ti Wommtls, den 3 October 1894. 

Art. 1. Namens de roepende kerk opent Ds. 
R. H. Pel op gebruikelijke wijze de vergadering. 

Art. 2. Het moderamen is aldus saamg- stelde 
Ds T. D. Prins, praeses; Ds. J. J. Miedem», as
sessor en Ds. R K. Brouwer, scriba. 

Art. 3. Ds. H. van Dijk rapporteert, dat bij 
't naaien der credentie brieven gebleken is de pre
sentie van alle kerken. 

Art 4. De acta der vorige Classis worden ge
arresteerd. 

Art 5. De Classis verwerpt Cubaard's voorstel 
en blijft in den regel te Bolsward, Makkum en 
Wommels vergaderen. 

Art 6. Schetten's voorstel wordt aangenomen: 
De deputaten inzake Hulpbehoevende kerken en 
Emeriti pred , pred. wed. en weezen zullen in de 
October-vergadering rekeningen verantwoording doen. 

Art. 7. De vacature-beurten blijven op den ouden 
voet geregeld. 

Art. 8. De consulentschappen worden aldus ge
regeld : Pingjum en Zurich Ds. J. J Miedema. 
Cubaard Ds. S. Bosma, Tjerkwerd Ds T. D. Prins, 
Exmorra en Allingawier Ds. R. J. van der Veen, 
l>rimus, Ds. T. D. Prins secundus 

Art. 9. De collecten voor Hulpbeh. kerken bin
nen de Classis en voor Emer.-pred etc. worden 
geïnd. 

Art. 10. Ouderl. P. Kurpershoek rapporteert, dat 
voor de Hulpbeh. kerken binnen de Classis is ont
vangen f 281,57 en uitgegeven f 195,73, en voor 
de Hulpbeh. kerken buiten de Classe ontvangen en 
uitgegeven f 109,16. 

Art. 11. De Classis zal aan de deputaten der 
Gen. Synode voor Hulpbeh. kerken vragen, of de 
interpretatie van Art. 176 der acta G. S. '93 door 
de 1 g. Prov Synode van Friesland gegeven, juist is. 

Ait. 12. Ds. G. Ploos van Amstel rapporteert, 
dat de gehouden Diaconale conferentie uitnemend 
geslaagd is. 

Art. 13. Ds. C. Hoek en Ds. R. H. Pel krijgen 
opnieuw in last der Classis een zekeren leiddraad 
aan te bieden voor de kerken, inzake den arbeid 
der Zending. 

Art. 14. Daar de quaestor niet aanwezig is, zal 
zijn verslag en begrooting op de e. k. vergadering 
behandeld worden. 

Art. 15. De volgende deputaten worden aan
gewezen : 

Voor het bijeenroepen van buitengewone verga
deringen Ds. S. Bosma en Ds. T. D. Prins 

Voor de kerkvisitatie Ds T. D. Prins en Ds R. 
J. van der Veen |rimi ; Ds. S. Bosma sec 

Voor de examii a Ds. J. J. Miedema en Ds R. 
K Brouwer. 

Voor d<* vacaturebeurten Ds. H. van Dijk Sr. 
Voor de Hulpbeh. kerken Ds. C. Hoek en Ouder

ling P. Kurpershoek. 
Voor de Emer.-pred. etc. en de kas E. B. P. Ds. 

C. Hoek en Ds. R. H. Pel. 
Voor de zending Ds. G. Ploos van Amstel. 
Als actuarius en quaestor Ds. R. J. v. d. Veen. 
Art. 16. Het onderzoek volgens art. 41 loopt 

over 't algemeen bevredigend af. 
Witmarsum roept de hulp der Classis in voor 

hare diaconie 
De kerken van Schettens c a en Schraard zul

len een onderzoek in loco instellen en beslissen ol 
aan W's verzoek zal voldaan worden. 

De kerken van Wit marsum en Makkum c. a. in-
formeeren naar en dringen aan op de vereeniging 
der kerken te Bolsward. 

Art. 17. Tjerkwerd zal de e k Classis te Bols
ward saftmroepen. 

Art. 18. De Classis wordt op gebruikelijke wijze 
gesloten. Gezongen wordt I's. 68 : li', Ouderling 
K. Heins doet de dankzegging. 

Namens de Classis, 
Ds. R K. BBOTJWITR, Scriba. 

(Kerkblad No. 42.) 

"Vergadering der Classis Almkerk, 
op Woensdag 3 Oct. 1894. 

De praeses, Ds. tl. Buitenhuis, opent de verga
dering. 

Uit de lastbrieven blijkt, dat 18 afgevaardigden 
van 9 kerken tegenwoordig zijn, waaronder 2 dia
kenen, aan wie stemrecht wordt verleend. 

Tot assessor wordt verkozen Ds. E. Bosman en 
tot scriba Ds H. Teerink. 

Ds. Meulink, die voor het., eerst op de Classis 
tegenwoordig is, worden door den praeses eenige 
hartelijke woorden toegesproken. 

Na vaststelling der notulen van de voorgaande 
en van het agendum voor deze vergadering worden 
de verschillende rapporten uitgebracht. 

't Rapport van deputaten ter Approbatie van 
attesten wordt voor kennisgeving aan^enom n. 

Eveneens dat van de deputaten inzake den kerke
raad van Sleeuwijk, ofschoon, naar aanleiding hier
van, een levendige d: cussie wordt gevoerd. 

Uit het rapport der kerkvisitatie blijkt, dat de 
toestand der kerken in de Classis over het algemeen 
ininstig kan worden genoemd. 
C In eene kerk, waar de visitatie geen voortgang 
heeft gehad, wordt herhaling echter niet noodig ge
acht. 

De deputaten inzake de c bi natie van Andel en 
Giessen rapporteeren, dat er tot nu toe een groote 
verwarring heeft plaats gehad, èn in 't onderling 
saamvergaderen, èn in het afvaardigen naar de 
Classis 

Tegelijkertijd geeft de kerk van Andel haar wensch 
te kennen, dat de combinatie, zoo spoedig moge
lijk, worde opg heven. De kerk van Giessen be
willigt hierin, hoewel ongaarne. Door de Classis 
worden 3 deputaten benoemd, om den volgenden 
dag met de beide genoemde kerken saam te verga
deren, en haar van advies te dienen 

Naar aanleiding van het rapport over de pogin
gen, die worden aangewend om de kerk van Woud-, 
richem tot reformatie te brengen, wordt besloten, 
voort te gaan met geregelde prediking door de pre
dikanten uit de Classis. 

In de namiddag vergadering wordt eerst aan de 
orde gesteld: de behandeling van het Concept-Re
glement van het fonds der diaconieën van de Geref. 
kerken in de Classis Almkerk. 

Over het al of niet afhankelijk zijn van dit fonds 
van de Classis, spreekt, naar veler opinie, het regle
ment niet beslist genoeg. 

Na enkele wijzigingen te hebben ondergaan, wordt 
het naar het Bestuur gerenvoyeerd. 

Het rapport over de Zondagsheiliging wordt voor
gelezen, doch de bespreking verdaagd tot de vol
gende vergadering. Voor een spoedeischende zaak 
worden echter deputaten benoemd. 

Eveneens worden tot de volgende vergadering 
verdaagd de punten 12, 13 en 14 van het agen
dum. 

Bij het onderzoek naar Art. 41 K.O. wordt, met 
meerderheid van stemmen, aan de kerk van Andel 
vrijheid gegeven, met een lidmaat der kerk over
eenkomstig haar begeerte te handelen. 

Sleeuwijk vraagt advies inzake de verkiezing van 
kerkeraadsleden. De Classis onthoudt zich hiervan 
voor ditmaal. 

Bij onderzoek blijkt de uitgeschreven collecte ge
houden te zijn, behalve in twee kerken waarin ze 
toch aireede is bekend gemaakt. 

In de volgende 3 maanden moet gecollecteerd 
worden voor de Inw. Zending en, zoo mogelijk, voor 
de Kas van Emeriti-predikanten. 

De volgende vergadering, die door de kerk van 
Waardhuizen moet saamgeroepen worden, zal D. V. 
gehouden worden aan den Nieuwendijk den eersten 
Woensdag in Jan. '95. 

Na sluiting der vergadering door den praeses 
gaat Ds A. Brink voor in gebed. 

Namens de Classis, 
H. TEERINK, h t. Scriba. 

(Kerkblad No 42.) 

Kort verslag van het verhandelde 
der Classis Winschoten, 

11 Oct '94. 
Praeses dezer vergadering is Ds. v. d. Veen. 

Scriba, bij afwezigheid van Ds, Prinsen, Ds. Kool. 
Nadat de ve-g op gewone wijze was geopend en 

de notulen vastgesteld waren, werd goedgevonden 
de zaak »doopgetuigen" een volgende vergadering 
te behandelen. 

Instr. Winschoten, »het ambt der diakenen." De 
vraag was: is het mar de H. S., dat de diakenen 
led n zijn van den k rkeraad, zoo neen, is het dan 
niet goed, dat zij in hun ambtelijke vergadering 
gescheiden zijn ? Het voorstel werd aangenomen: 
nog geen oordeel uit te spreken, maar de volgende 
veigadering op deze zaak terug te komen. Ook 
brs. diakenen, die er behoefte aan hebben, kunnen 
dan over deze zaak met de Classis samenspreken. 

Daar de Classis weldra een peremptoir examen 
heeft af te nemen, wordt besloten, dat zij D. V. 
heden over 4 weken zal samenkomen. Ook kan, 
in zeker geval, de volgende Classis vervroegd wor
den. Nadat de vergadering toegestaan had, dat 
tot de e. k. Classis om de veertien dagen door de 
Classispred. de dienst des Woords te Bellingwolde 
zal verricht worden, werd de volgende lijst dei-
preekbeurten voor Bellingwolde vastgesteld: 21 
Oct. Ds. Kool; 4 Nov. Ds. Vrieling; 18 Nov Ds. 
Bult; 2 Dec. Ds. Vos; 16 Dec. Ds. v. d. Veen; 30 
Dec. Ds. Prinsen. 

Instr. Oostwold : »de kerkeraad vraagt, lettende 
op de groote behoefte aan prediking te Finsterwolde, 
de hulp der Classis in." Deze wordt toegezegd. 

De vacaturebeurten worden geregeld. Te N.-Beerta 
zal D. V. 4 Nov. optreden : Ds. v. d Veen ; 2 Dec. 
Ds. Vrieling ; 6 Jan. '95 Ds Prinsen. 

Te O. Pekel, 11 Nov. Ds Vos; 2 Dec. Ds. Bult; 
6 Jan '95 Ds. Kool. 

Na het behandelen eener tuchtzaak, geschiedde 
rondvraag naar art. 41 D. K. 

Gemeenten, die nog niet toegetreden waren tot 
het diakonale ionds voor behoeftige krankzinnigen, 
werden daartoe opgewekt. 

Wordt besloten, dat vóór de April Classis dient 
gecollecteerd te worden voor de Hulpbehoevende 
kerken 

De vergadering door Oudl. Smith gesloten 
Namens de Classis, 

J. KOOL, Scr. 

Classisvergadering Rotterdam. 
Op Dinsdag en Woensdag 16 en 17 October ver

gaderde, in het Kerkeraadsgebouw Ammanstraat, de 
Classis Rotterdam van de Gereformeerde kerken. 

Namens den Raad der kerk van Rotterdam B, 
opende Ds. A. van Veelo de vergadering des voor

middags te 10 ure niet het lezen van een gedeelte 
uit Gods Woord en gebed. 

Alle keiken der Classis waren tegenwoordig, 
uaar Us. Klaarhamer, aan wien het presidium voor 
deze vergadering naar toerbeurt, was opgedragen, 
door ongesteldheid niet kon tegenwoordig zijn, werd 
tot voorzitter benoemd Ds. Loois en tot assessor 
Ds. Goshnga, scribae waren Ds. Tom en Ds. Land-
wehr. 

Daarna werden de notulen der vorige Classis ge
lezen en goedgekeurd. 

De vragen volgens Art. XLI K. O. gaven aan
leiding aan sommige kerken tot het verzoeken van 
inlichting en het geven van adviezen. 

Rapporten. 
a. Der deputaten ad-examina. Deputaten stellen 

voor den candidaat Smeding, beroepen te IJsel-
monde, morgen te onderzoeken des voormiddags ten 
9,30 uur, daar zijne stukken werden in orde be
vonden. Dus wordt besloten. 

Broeder Smeding zal worden onderzocht in Exeg. 
O. T. door Ds. Lion Cachet; Exeg. N. T. doorDs. 
Landwehr; Kennis der H. S. door Ds. Mulder; 
Leerst. Godgel. door Ds. Van Veelo ; Symboliek door 
Ds. Vonk; Vaderl. Kerkgesch. door Ds Tom ; Kerk
recht door Ds. Wolf; Ethiek door Ds. Goris en 
Practica door Ds. Goslinga. 

b. Der deputaten inzake Feyenoord. Besloten 
wordt, dat de zorg voor Feyenoord voortaan zal 
zijn opgedragen aan de kerken van Rotterdam (A 
en B.) 

c. Wat voorts te rapporteeren valt. Nog wor
den onderscheidene rapporten uitgebracht, waarbij 
ook wordt vastgesteld, dat de attesten, door inko
mende reeds gevestigde Dienaren des Woords over 
te leggen, zijn: 

a. Ontslag van den Kerkeraad. 
b. Approbatie daarvan door de Classis. 
c. Verklaring van de beroepende kerk, dat na be

hoorlijke afkondiging, geene bezwaren tegen den 
beroepene zijn ingekomen. 

Bezwaarschriften. 
a. Inzake opgelegde censuur wegens Zondags-

ontheiliging. 
b. Van P. T. Dekker tegen een in de vorige 

Classis genomen besluit. 
c. Tegen een opgelegde censuur wegens zeer 

ergerlijk vergrijp. 
Inzake deze bezwaren wordt door de Classis be

slissing genomen of nader onderzoek gelast. 
Vragen. 
a. Wat kan nog door de Classis gedaan worden 

voor de rechte openbaring der kerk in de plaatsen 
onzer Classis, waar nog geen kerk is, die leeft bij 
de Kerkenordening van Dordrecht ? (Maasland B ) 

De kerken van Rotterdam, Schiedam en Bleiswijk 
brengen rappoit uit over hare werkzaamheid in de 
nog niet tot openbaring gekomen kerken. De zorg 
daarvoor blijft aan die kerken opgedragen. 

b. Verzoe-k om inlichting betreffende twee be
sluiten der vorige Classis-vergadering. 

(Hoek van Holland.) 
Deze inlichtingen worden gegeven. 
c. Is het geoorloofd en wenschelijk van Art. 4 

der D. K. O af te wijken en een leeraar te beroe
pen op de wijze, zooals thans in de Geref. kerken 
meest geschiedt ? (Berkel.) 

De Classis oordeelt het raadzaam en niet in strijd 
met de Kerkenordening, van de gewoonlijk gevolgde 
wijze dezer verkiezing niet af te wijken. 

d. Zou het in het belang der Zending niet wen
schelijk zijn, dat in •»De Heidenbode" en andere 
Zendingsbladen meer werd medegedeeld omtrent 
den arbeid der Gereformeerde Zending. 

(Capolle a. d. IJsel ) 
Tot de Zendingsdeputaten zal iu dezen geest een 

verzoek worden gericht 
e. Waarom is de Classicale Zendingsdag in Sep

tember niet gehouden? (Capelle a. d. IJsel) 
Deze zaak kon wegens ziekte van een der Depu

taten nog niet tot uitvoering komen. 
/. De Raad der Geref. kerk te Pernis vraagt, 

hoe te handelen met de gedoopte kinderen in de 
gemeente, wier ouders buiten de gemeente staan ? 

(Pernis.) 
Geoordeeld wordt, dat deze kinderen, zoolang ze 

minderjarig zijn, moeten geacht worden met de 
ouders de kerk te hebben verlaten. 

h. Wat kan de Classis doen tot oprichting een er 
kas voor Emeriti predikanten, Predikants-weduwen 
en Weezen ? (Rotterdam B.) 

De voor dit doel benoemde Deputaten worden 
gecontinueerd en zullen rapporteeren in de volgen
de Classis. Woensdag 17 October. 

Opening des voormiddags te 9 uur. 
Het peremptoir examen van br. Smeding wordt 

gehouden en genoemde broeder, na gunstigen uit
slag, tot de bediening des Woords in de kerk van 
IJselmonde toegelaten. 

Met innig leedwezen, doch op verzoek van dien 
broeder en in het belang van zijn gestel, wordt aan 
Ds. Kuyper van Katendrecht emeritaat verleend, 
waarbij de Classis als haar oordeel uitspreekt, hoe
veel het minimum van zijn tractement behoort te 
bedragen. 

Tot Kerkvisitatoien worden benoemd : Primi DD. 
Douma, Goslinga, Tom, van Veelo, Vonk en Wolf. 
Secundi: DD. Landwehr, Hoekstra, Loois, Veder, 
Mulder en v. d. Boom. 

De vacaturebeurten worden dus geregeld : 
Berkel, DI). Bavinck Engelbrecht en Klaarhamer. 
Bleiswijk, DD. Van den Boom. 
Katendrecht. DD. De Braai, Goris, Landwehr, Oud-

kerk en Smeding. 
Overschie, DD. Dekkers, Goslinga en Loois. 
Poortugaal, DD. Douma, Hoekstra en Mulder. 
D.V. zal de volgende Classis worden gehouden op 

Dinsdag 15 Januari 1895, die zal worden saamge
roepen door de kerk van Maassluis B. 

Te 8,30 wordt de Classis door den praeses ge
sloten met gebed, na het zingen van Ps. 105 : 24. 

D. TOM. J. H, LANDWEHR. Scribce. 

>H UNSTENj* RHEM" 

In het vorig nummer der Bazuin hebben 
onze lezers kennis gemaakt met een uit-
noodiging vanwege de Classis Amersfoort 
der Gereformeerde kerken, gezonden aan 
een viertal leeraren van de Christelijke Ge-
iormeerde kerk, om in een publiek debat, 

te houden iu de kerk te Baarn, een vier
tal stellingen te bespreken, betrekking heb
bende op de bekende scheuring, die onder 
leiding van D.D. Wisse en van Lingen tot 
stand kwam. 

De Synodale Commissie van de Christe
lijke Gereformeerde kerk publiceert in de 
Wekker van 19 October de uitnoodiging 
der Classis Amersfoort en het antwoord dat, 

van harentwege,-hierop gegeven wordt. Zij 
doet dit, gelijk zij zegt, en met vette let
ter drukken liet, som aan dergelijke kunste
narijen maar eens voor goed een einde te 
maken." 

Het antwoord der Synodale Commissie 
van de Christelijke Gereformeerde kerk, op 
bedoeld schrjjven, is van den volgenden in
houd. 

Aan 
bovengenoemde z. g. Rége-
Itngscommissie. 

Weleerwaarde en Eerwaarde Heeren ! 
Niettegenstaande het bovenstaand, door 

U onderteekend schrijven adres noch dag-
teekening draagt, willen wij aannemen, dat 
de inhoud van dat schrijven ons geldt. — 
Ds. Schotel, van Utrecht, zond ons dat 
schrijven (poststempel 9 Oct. '94), daar het, 

hoewel het couvert Z.Eerw.'s naam draagt, 
klaai blijkelijk niet voor Z Eerw. is bestemd, 
aangezien de aanspraak » Weleerw. Heeren" 
luidt. 

Hoewel uw schrijven een opeenhooping 
van beleedigingen en verwjjten bevat, die 
niet in de eerste plaats de predikanten en 
voorgangers onzer keik, maar veel meer 
de uitgeleide kerk, des Heeren van 1834 
treffen, willen wij beleefdheidshalve U een 
antwoord geven. 



«. Gij schrjjft: «Door u worden voort
durend, zoowel eldera als in de ker
ken, tot onze Classis behoorende, 
pogingen aangewend om tegenover 
de bestaande Gereformeerde kerken 
afdeelingon op te richten van de 
zich noemende Christelijk Gerefor
meerde kerk". 

Allereerst merken wij U op, dat wij geene 
Christelijk Gereformeerde kerk kennen en 
die ook nimmer gekend hebben ; maar wel
licht bedoelt Ge de Christelijke Gerefor
meerde kerk. Dat de tweede onderteeke
naar (en schrijver van den briet), zoon van 
een' der predikanten der Cbrist. Geief. kerk, 
en zelf jarenlang predikant dier kerk, nog 
niet eens den naam dier kerk kent, is toch 
wel wat heel erg. 

Maar ter zake. Indien gij in den boven 
aangehaalden zin waarheid had willen leg
gen, dan had ge aldus moeten schrijven : 
door U worden voortdurend, zoowel elders 
als in de Classis Amersfoort, op uitnoodi-
ging van broeders en zusters, pogingen aan
gewend om de listiglijk van de paden dei-
Scheiding afgevoerde broeders en zusters, 
die vóór 1892 lid der Christelijke Gerefor
meerde kerk waren, terug te voeren naai
de beproefde paden van 1834. — Wij stich
ten geene «afdeelingen van de zich noe
mende Christelijk Gereformeerde kerk," 
maar zijn broeders en zusters behulpzaam 
in het stichten van gemeenten der kerk, die 
bij de Regeering des lands bekend staat 
als de voortgezette Christelijke Gerefor
meerde kerk in Nederland. 

Over uwe uitdrukking y>het oprichten van, 
enz. tegenover de bestaande Gereformeerde 
kerken" zullen wij niet uitweiden ; het blijkt, 
dat Gij de geschiedenis van 1886 reeds ver
geten zijt, toen door sommigen uwer aller
wegen kerken gemaakt werden tegenover de 
bestaande Christelijke Gereformeerde kerk. 
Herziet Uzelven! 

b. Gij schrijft: »waar mannen, enz. enz. 
dit eischen." Het lust ons niet 

Uwe bittere woorden nog eens over te ne
men. Alleen willen wij als onze vaste over 
tuiging hier uitspreken, dat gij tegen beter 
welen in dergelijke hoogdravende taal durft 
voeren. 

c. «Joist omdat wij deze gewichtige 
redenen, die U drijven, niet kennen, enz." 
Zóó schrijft Gij verder. 

Die gewichtige redenen — want gewich
tig zijn ze — behoeft ge geenszins te lee-
ren kennen uit eene samenspreking in een 
kerkgebouw te Baarn ; indien het waar was, 
dat ge 2e niet kent, zouden wij er u op 
wijzen, dat gij ze heel goed had kunnen 
leeren kennen uit de publieke geschriften 
der getrouw gebleven Christel. Gereform. 
kerk, o. a. uit de Wekker, het weekblad 
dier kerk, (Uitgever de beer J. Bokma, 
Hzn. te Utrecht), het boekje van Ds. F. P. 
L. C. v. Litigen : «Korte verantwoording 
van de getrouw gebleven leden der Christe
lijke Gereformeerde kerk" (verkrijgbaar hij 
den heer J. H. Wessels te Utrecht, Burg
straat), en uit het dezer dagen namens de 
Synode der Christ. Geref. kerk uitgegeven 
werkje, dat getiteld is : i> Historische mecie-
deelingen over de Scheiding en Doleantie, 
benevens de gronden, waarop de Christ. 
Geref. kerk ook na de vereeniging van Juni 
1892 is blijven voortbestaan." Ook dit werkje 
is voor vijftien cent bij genoemden heer 
Wessels verkrijgbaar. 

M a a r  . . . .  t  e e n e  d e e l  v a n  U w  s c h r i j 
ven is met een ander d el in lijnrechten 
strijd, want terwijl gij eerst zegt, dat gij 
de redenen van ons staan blijven als Chris
telijke Gereformeerden met kent, zegt gij 
16 regels verder, dat gij het geschil waar
over het tusschen ons en U gaat, wilt sa
menvatten in de vier stellingen, die gij op
geeft. 

Na de opsomming dier stellingen zegt 
gij, dat die door U kortelijk zullen worden 
toegelicht. Maak u daarover geenszins be
zorgd ; wij hebben niet de minste behoefte 
aan dat door u te ontsteken »licht." 

En als gij eindelijk spreekt van het 
thooge belang" dezer zaak (der samenspre-
king nameiyk), dan roepen wij u toe : zóó 
had gij u moeten openbaren, eer de Christ. 
Gereformeerden van voor 1892 door u en 
uwe medestanders met zoet gefluit in de 
armen der Doleantie werden gevoerd, de 
gtschiedenis der Christ. Gerei, kerk door 
u werd geschandvlekt, de beljjdems der 
Vaderen door u werd verloochend en de 
waarheid door u werd verkracht, door al
lerlei dwalingen in te balen. 

God de Heere verwaardigde ons, om, 
wars van alle kerkelijke politiek, velen (ook 
in uwe Classis) een helder inzicht te geven 
in de schandelijke daden der beruchte Sy
node van Juni 1892. Hij leere ook u nog 
eens met schaamte belijden, dat gij ge
speeld hebt met de erve der Vaderen, met 
de martelaarskerk van 1834, die gij zoo 
gaarne hadt zien verdwijnen. 

Utrecht j 12 Qct ,g4_ 
Den Haag ) 

De Synodale Commissie der Christ. 
Geref. kerk in Nederland : 

F. P. L. C. VAN LINGEN. 
J. WISSE CZN. 
G. RENKEMA EZN., Scriba. 

P.S. Bovenstaande stukken waren reeds 
gedrukt, toen ook aan ons adres het stuk 
uit Baarn werd bezorgd. 

RED. ( van de Wekker.) 

CENTRALE PASTOBAL11 
CONFERENTIE;. 

De dag van 13 Sept. 1.1. was voor allen, 
die het genoegen badden de Centr. Past. 
Conferentie bij te wonen, in de Oosterkerk 
te Zwolle, een c,ag van genot. Vele tien
lallen broeders waren opgekomen, vooral 
uit de meer noordelijke provinciën. Ook 
een broeder van over de grenzen, Ds. Koop-
mann uit Bentheim. Een lid v. h. Comité, 
Ds. I. Contant, was verhinderd te komen. 

De Verg. werd, na het zingen van Pa. 
J33 i 1, geopend met gebed door lis. Wester

beek vanJEsrten. ZEw. las nu 1 Cor. 13 en 
sprak er zijn blijdschap over uit, dat de 
voorzitter van 't moderamen hem in de ge
legenheid bad willen stellen om den broe
ders, uit onderscheidene plaatsen en oorden 
des lands saamgekomen, een hartelijk wel
kom toe te roepen. Hij herinnert voorts 
aan de groote voorrechten, welke in onder
scheiding van velen aller deel mogen zijn: 
hoe de Heere in het zoowel op kerkelijk 
als maatschappelijk gebied veel bewogen 
jaar, dat we achter ons hebben, met ons 
was ; hoe hij ons heeft staande gehouden 
in den strijd en onder al de moeilijkheden, 
aan de bediening onzer ambten veibonden, 
en ons nu tot verademing een broederlijk 
samenzijn geeft, opdat we van elkander 
zouden vernemen, wat ons, inzonderheid 
met het oog op de behoeften van dezen 
tijd, in onze bedieningen nuttig en tot 
sterkte zgn kan. Spieker wijst op 1 Cor. 13 
en prijst de liefde aan, als het sieraad van 
alle Christenen, en ook bizonder als het 
sieraad van den Dienaar des Woords. De 
liefde zal alle moeilijkheden doen overwin
nen. Vooral tegenover hen, die ketelach
tig zijn van gehoor, kan geen beter middel 
dan de liefde dienst doen. Er wordt van 
de Dienaren des Woords veel geëischt. Het 
is niet genoeg, dat ze op den kansel staan, 
maar ze hebben een roeping ook op de 
studeerkamer; een roeping in het midden 
der gemeente ; eene roeping om met het 
oog op de eigenaardige behoefte 3 dezes 
tijds, hun loop en dienst te volbrengen, 
wat zonder ernstige studie van en overge
gevenheid des harten aan hun ernstige 
taak niet kan geschieden. Liefde is noodig, 
om de verschillende gaven, welke de Heeie 
aan zijne gemeente geeft, te erkennen en 
te waardeeren. De een heeft andere en 
ook meerdere gaven, dan de ander. En 
dit schaadt niet, maar moet tot volmaking 
dienen. Als er liefde is, dan bewonderen 
wij de gaven, die anderen hebben en wij 
missen. Mocht er maar veel gebeds zijn, 
en bet gezien worden, dat de Heere zich 
mannen toerust, vol des geloofs en des H. 
Geestes.— 

Daarna leest de voorz. een brief van 
een Broeder uit Amsterdam voor, die de 
Conferentie wijst op de onmisbaarheid en 
heerlijkheid der broederliefde. Nu treedt 
Prof. Bavinck op en handelt over 

lle leer der eeuwige Ifeclit-
vaardigmakiug. 

De leer der rechtvaardigmaking is van 
bet hoogste belang. Zij is het artikel, 
waarbij de kerk staat ot valt. Eerst door 
de Hervorming werd deze waarheid duide
lijk uit de Schrift, vooral uit de blieven 
van Paulus aan het licht gebracht. De 
Hervorming sprak uit, dat de rechl vaar-
digmaking des zondaars voor God geschiedde 
uit genade, door het geloof, zonder eenige 
verdienste van 's menschen zijde. 

Maar deze juridische opvatting van de 
rechtvaardigmaking ontmoette veel be
zwaar. Niet alleen bij de Roomschen, 
maar ook in de kerken der Hervorming 
zelve. Het Remonstrantisme in ons land, 
de Saumurscbe Theologie in Frankrijk en 
de Neonomianen in Engeland stelden te
genover de vrije rechtvaardigmaking deze 
leer, dat Christus had genoeg gedaan aan 
de wet, ec de mogelijkheid der zaligheid 
voor allen verworven had. Van de «oude 
wet"waren we dus af. Maar nu was er 
eene «nieuwe wet" der genade, daarin be
staande dat i<ider, die geloofde aan Chris
tus en in gehoorzaamheid aan zijne gebo
den wandelde, gerechtvaardigd werd. 

De rechtvaardigmaking werd daarmede 
weder van de goede werken afbankeljjk. 
Tegen d»ze vervalscbing van de leer dei-
Hervorming kwamen de rechtzinnige God
geleerden in Engelaud en ook hier te lande op. 
In Engeland werden dezen ten onrechte 
Antinomianen genoemd ; zij moesten eigen
lijk Anti-neonomianen heeten. Zij wilden 
niets anders, dan de zuivere leer weer in 
het licht stellen tegenover de Remonstrant-
sche en Neonomiaansche verbastering. Maar 
in dien strijd kwamen velen hunner allengs 
tot de leer der eeuwige rechtvaardigma
king. 

Deze leer van de eeuwige rechtvaardig
making houdt in, dat er allereerst in God 
is eene inblijvende daad der rechtvaardig
making. God heeft de zijnen van eeuwig
heid liefgehad en hen in Christus aan
schouwd. In deu vrederaad heeft Hij alle 
zonden der uitverkorenen op den Borg 
Christus gelegd, en omgekeerd de gerech
tigheid van Christus aan de uitvet korenen 
toegekend. De zonden zijn dus van eeu
wigheid weggenomen en vergeven. De uit
verkorenen staan van eeuwigheid in Chris
tus volkomen rechtvaardig voor God. Maar 
deze eeuwige daad Gods wordt ook tot eene 
overgaande in den tijd ; ze wordt door God 
bekendgemaakt in het Evangelie, reeds in 
de moederbelofte, en voorts in de opstan
ding van Christus, in de prediking, en 
wordt aan iederen uitverkorene in het bij
zonder medegedeeld in de roeping. De 
rechtjaaidigmaking gaat dus aan het ge
loof voorat; ze geschiedt niet uit en door, 
maar voor en tot het geloof. Het geloot 
neemt echter deze verklaring Gods aan, 
maakt ze tot inhoud van het bewustzijn 
van den uitverkorene, en deze wordt nu 
ook passief, subjectief, in zijn bewustzijn 
gerechtvaardigd. De rechtvaardiging in 
aciieven zin gaat aan het geloof vooraf, 
die in passieven ziD volgt erop. 

De gronden, waarop deze leer der eeu
wige rechtvaardigmaking steunt, zijn ver
schillende. Eerst beroept men zich op den 
aard des geloofs. Het geloof is geen con
ditie, die de vergeving verwerft of vol
tooit. Maar de vergeving is eene weldaad, 
die geheel en al en volkomen door Chris
tus is verworven en onzerzijds slechts kan 
aangenomen worden. Vergeving ligt obj.-c 
tief in Christus, ze gaat aan het geloof 
vooraf, het geloof neemt alleen die vrij-
spi-aak aan. Voorts is het geloot eene 

gave des H. Geestes. Het onderstelt das, 
dat de H. Geest reeds vooraf aan den uit-
veikorene is geschonken, om hem te bren
gen tot het geloof. Maar die H. Geest is 
ook eerst don- Christus voor de zijnen ver
worven. Eu dus moet die Christus zelf 
met zijne weldaden, ook met den H. Geest, 
reeds aan den uitverkorene toegerekend 
zijn, eer deze dien H. Geest ontvangen 
kan en door Hem tot het geloof kan wor
den gebracht. De toerekening van Chris
tus gaat dus aan de gave des H. Geestes, 
aan de wedergeboorte, aan het geloof vooraf. 
Vervolgens leert de vrederaad uitdrukke
lijk, dat Christus van eeuwigheid reeds als 
volkomen Borg voor de zijnen is ingetre
den ; het werkverbond doet ons eene on-
middelijke toerekening kenneii van Adams 
zonde aan al zijne nakomelingen ; aan Chris
tus is onze zonde onmiddellijk toegerekend, 
en zoo ook is de toerekening van Christus' 
gerechtigheid aan ons eene onmiddellijke. 
En eindelijk, indien deze rechtvaardigma
king niet als eene onmiddellijke wordt op
gevat, wordt het geloof altjjd weer eene 
conditie in Remonstrantschen zin, gaat de 
rechtvaardigmaking ïusten op onze wer
ken, wordt de troost der geioovigen ver
zwakt, en de heiligmaking niet uit dank-
bairheid voor de verkregen vergeviug, 
maar ter verwerving van de nog te ont
vangen vergeving betracht. 

Zonder twijfel liggen er in deze leer der 
eeuwige rechtvaardigmaking kostelijke 
waarh«den opgesloten, die niet mogen ver
geten of veronachtzaamd worden. Maar de 
andere Gereformeerden, die baar bestreden, 
deden dit ook niet. In de verkiezing, den 
vrederaad, de opstanding van Christus, het 
aanbod des Evangelies, de roeping werden 
deze alle reeds opgenomen en behandeld. 
En het is niet in te zien, dat dit alles in 
de rechtvaardigmaking nog weer eens op 
nieuw besproken en herhaald moet worden. 
De vraag bij de rechtvaardigmaking is al
leen : wanneer komt een mensch, een zon
daar, in den toestand der gerechtigheid 
tegenover God te staan ? Hij wordt van 
nature geboren als een kind des toorns; 
wanneer en waardoor houdt bij op dit te 
zijn en wordt hij een kind van Gods liefde ? 
De H. Schrift bindt deze verandering in de 
relatie vau den mensch tot God, niet nu 
en dan, maar altijd en overal aan het mo
ment des geloofs. De voorzetsels uit en 
door wijzen dit duidelijk aan. De roeping 
gaat aan de rechtvaardigmaking vooraf. 
De leer van Paulus is deze : «gerechtig
heid" is een toestand, die volkomen be
antwoordt aan de wet. Maar iu zulk een 
toe^and zijn we niet en kunnen we ook 
door onze werken niet komen. Daarom 
heeft God nu in Christus zulk eene «ge-
rechtigheid" geopenbaard en biedt ze ODS 
in bet Evangelie aan. Christus is onze 
«gerechtigheid." Geloof is dus niet aan
nemen, voor waar houden van de sententie 
der vergeving, maar aannemen van Chris
tus zeiven als «gerechtigheid." Wie ge
looft ia Christus, is Chiistus zelf als «ge
rechtigheid" deelachtig; niet ideëel slechts, 
in het besluit, maar ook reëel en in wer
kelijkheid ; echter niet door instorting, ge
lijk Rome beweert, maar door toerekening, 
in bet geloof. En alzoo kan God den god-
delooze, die geen gerechtigheid heeft in 
zichzelf, toch volkomen rechtvaardigen op 
grond van de gerechtigheid van Christus, 
die de zijne werd door bet geloof. Het 
geloot zelf echter is eene gave des H. Gees
tes en dus weder van Christus. In het 
Evangelie biedt Christus zich aan de zijnen 
aan ; Hij bereidt zichzelf den weg bij hen 
door de gave des H. Geêstes, die hen het 
geloof inplant en door dat geloof hen Chris
tus aannemen doet. De objectieve aanbie
ding van Christus als «gerechtigheid", de 
schenking van Christus, en in dezen zin 
ook de toerekening van Christus gaat aan 
het geloof vooraf; maar de vergeving in 
engeren zin is uit en door het geloof. 

Op dit referaat volgde eece geanimeerde 
en hoogst leerrijke discussie, waaraan door 
onderscheidene broeders werd deelgenomen. 
Uit deze discussie bleek, dat de een op de 
eene eii de andere op een andere zijde van 
dit omvangrijk leerstuk den nadruk wilde 
gelegd hebben. Allen gevoelden zich dank
baar jegens den referent, die het op zoo 
uitnemende wijze ter bespreking had inge
leid en met bescheidenheid de vragen en 
tegenwerpingen helder en krachtig beant
woordde. 

Prof. Bavinck weid uitgenoogd zijn re
feraat te plaatsen in »de Vrije kerk." Ook 
werd de begeerte te kennen gegeven dat 
deze discussie in de maandschriften moet 
worden voortgezet, vooral door exegetische 
studiën. 

Na de pauze werd over het punt der 
varia: Adviseurs op de Synode, van ge
dachten gewisseld. De eerste spreker acht 
het een onderwerp van groot belang te zijn 
en beweert, dat het van nog grooler be
lang in de toekomst zal worden. De Sy
node, zegt hij: is een representatie der 
kerken en niet van den katheder. Er moet 
voor gewaakt woiden, dat de praeadviseuis 
niet te groot en niet te machtig worden; 
de kerk mag niet onder den katheder staan, 
maar de katheder moet dienstmaagd, niet 
de vrouw des huizes zijn ; ze heeft naast 
de vrouw haar plaats; ze moet adviseeren, 
niet gouverneeren. Hij meent, dat 2 ad
viseurs van elke hoogeschool meer dan vol
doende is. Hij wil een beperkt getal ad
viseurs en een voorschrift, dat hen tot het 
geven vau advies beperkt. De Synode mig 
geen debating-club zijn. Een ander ïme it, 
dat de taak der adviseurs op de Synode 
moet zijn : niets te zeggen maar te ant
woorden als hun iets gevraagd wordt. 

Een derde vreest, dat men een gevaar 
ziet, dat niet bestaat Ook zou hij niet gaarne 
de praeadviseuis der Synode willen muil
banden. Hij zou dit eene beleediging ach
ten voor onze professoren. Wij hebben, 
zegt hij, veeleer den Naam des Heeren er 
voor te danken, dat wjj in onze professo

ren békwame mannen bjj uitnemendheid 
hebben mogen ontvangen. Zij moeten ons 
eene eere zijn en kunnen op de Synode 
dienen om de zaken van alle zijden te be
zien. 

De eerste spreker blijft oeweren, dat bet 
getal praeadviseuis al.-; op onze laatstgehou-
dene Synode te groot is. L>e Synode te Dordt 
anno 1618 — 19 had slechts 3 professoren 
als praeadvisenrs. Er moet, zegt hij, zelf
standigheid in de kerk zijn. Een kerk, die 
in zelfstandigheid verliest, verliest ook prik
kel ; het komt dan nooit tot energieke 
krachtsontwikkeling. Hij zou onze profes
soren op. de Synoden plaats willen zien ne
men naar een vastgestelden rooster. 

Andere broeders begrijpen die vreeze niet. 
Katheder en kansel moeten harmonisch 
werken. In den katheder ligt kracht voor 
geheel het lichaam der kerk. En waarom 
dien dan uitgesloten, waar hij 't allereerst 
de kerk van dienst kan zjjn ? 

Antwoord: er kan gevaar bestaan van 
den invloed van den katheder op de kerk. Eu 
dat gevaar zou groot zijn, wanneer afwij
kende richtingen den katheder bebeerschten. 
Daartegen wordt weder opgemerkt, dat in 
zulk een geval het gevaar des te beter zou 
kunnen afgewend worden. Op de Synode 
toch spreken de professoren als praeadvi
seuis zich uit. Daar moet het openbaar 
worden, wie ze zijn en wat ze gelooven. 
De bezwaarde broeder moest er zich over ver
blijden, dat er zoovele dienstmaagden zijn om 
de vrouw in haar moeielijke taak te sterken. 

De praeadviseuis zijn ter Synode niet om 
te debateeren, maar om te adviseeren. En 
daarvoor beeft de praeses te zorgen. Ook 
wordt gezegd, dat het voor de adviseurs van 
belang is te weten, of de kerk hen vrij
laat, dan of de kerk het acht roeping te 
zijn, dat zij de Synode bijwonen eu zich 
uitspreken. Indien de adviseurs, gelijk 
tot nu toe geschiedt, mede verantwoorde
lijk worden geacht voor de besluiten, dan 
moeten zij ook de vrijheid hebben om zich 
voor ot tegen de aanwezige zaken uit te 
spreken. Evenwel meent deze spreker, dat 
beperking van het getal adviseurs overwe-
giug verdient. 

Terwijl het reeds 2l/2 uur in den mid
dag geworden is, treedt Ds. Vonk van 
Maassluis op en spreekt over : De bevor
dering van de Eenheid der geioovigen als 
een Hoofdeisch. van ons kerkelijk leven. Hij 
belooft niet een wetenschappelijk, maar voor 
den aard van zijn onderwerp meer een 
piactische verhaudeling. Hij wenscht slechts 
ie verklaren : 

lo. Wat bij door de Eenheid der ge
ioovigen verstaat; 

2o. Waarom hij de bevordering dier 
Eenheid acht een hoofdeisch van ons ker
kelijk leven te zijn en 

3o wat wij tot bevordering dier Eenheid 
hebben in acht te nemen.— 

Ds. Vonk belooft, wat hij aangaande de 
Eenheid der geioovigen op deze conferentie 
ten beste gaf voor de bladen te zullen af
staan. Over het geheelwas men het met 
den referent eens. 

Van Ds. Wolf te Maasland was eeu 
schrijven ingekomen, dat hg tot zjjn groot 
leedwezen door huiselijke omstandigheden 
verhinderd was tegenwoordig te zijn. 

De vergadering verneemt dit met leed
wezen en besluit, Ds. W. te verzoeken zijn 
referaat te houden D. V. op de volgende 
conferentie welke D. V., te Arnhem, Zut-
phen, Apeldoorn of Haarlem zal gehouden 
worden. Ook zal Ds. Douma van Rotter
dam, thans mede verhinderd, uitgeuoodigd 
worden het volgend jaar, zoo de Heere 
wil, ons met zijn referaat over Parochiale 
indeeling te dienen. 

Mocht Ds Douma verhinderd zijn, dan 
Zi',1 Prof Biesterveld daartoe woeden uitge-
noodigd. 

Ds. Ploos van Amstel, van Zwolle ein
digt met dankgebed, nadat gezongen is 
Ps. 84 : 5. Vooraf had de Voorzitter den re
ferenten, den keikeraad, de commissie van 
regeling en de gastvrije broeders en zusters 
te Zwolle den dank der conferentie be
tuigd en allen broederen den zegen onzes 
Gods toegewenscht. 

Het Comité. 

ltoekaaukondiging. 
Rede en Toespraken bij de Installatie 

van Ds. P. Biesterveld als leeraar a/d 
Theol. School van de Gereformeerde ker
ken in Nederland. Door 1. Bos, Bedie
naar des Woords te Bedum. Rampen, 
G. Pti. Zalsman 1894. 
Voor veien, die niet in de gelegen

heid waren de installatie van Ds. Biester
veld, als leeraar aan de Theol. School, bij 
te wonen, is de uitgave van deze Rede en 
Toespraken, zeker een hoogst aangename 
gave. De ernstige en hartelijke woorden, 
door Ds. Bos bjj die gelegenheid gespro
ken mogen ook in ruimer kring zegen 
verspreiden. Er komen tal van behartigens
waardige wenken in voor, ook voor hen 
die reeds, korter of langer, in de bedie-
diening des Woords werkzaam zijn. 

Nieuwe reeks van Zondagsschoolboekjes. 
Nijkerk C, F. Callenbach. 
Zeer vestigen we de aandacht op deze 

reeks van keurige boekjes, meestal van be
kende en geliefde schrijvers. Ook op den 
catalogus vau Feestgeschenken vestigen we 
de aandacht, niet het minst om de voor
waarden. 

RED. 

Vrijheid de levensvoorwaarde voor het 
Hooger Onderwijs. Inleiding tot het de
bat over de stellingen voorgedragen in de 
meeting der Vereeniging voor Hooger On
derwijs, te Utrecht gehouden den 27 Juni 
1894. Door Dr.J. Woltjer. Amsterdam, 
J. A. Wormser. 1894. 
Jaar aan jaar poogt de vereeniging voor 

Hooger Onderwijs op Gereformeerden grond
slag een ernstig debat uit te lokken over 
gewichtige onderwerpen, die voor het we
tenschappelijk leven van ons volk van het 
hoogste belang zijn. En jaar aan jaar ziet 
zij zich teleurgesteld, daar niemand van 
de «andersdenkenden" den toegeworpen 
handschoen opneemt. 

Dit jaar wenschte Prof. Woltjer in het 
krijt te treden voor de vrijheid van het 
Hooger Onderwijs, en publiceerde drie 
daarop betrekking hebbende stellingen. De 
toelichting dezer stellingen wordt in dit 
inleidend wooid gegeven. 

Overbodig zal wel de opwekking zijn, 
dat allen, die in het hooger leven van ons 
volk belang stellen, dit inleidend woord moe
ten lezen en ernstig overwegen. Maar 
van belang achten we het, de opmerkzaam
heid ook der minder bevoorrechten op dit 
pleidooi te vestigen. Het is zoo helder, 
zoo duidelijk, zoo voor elk gewoon ver
standig mensch begrijpelijk, zoo eerlijk en 
afdoende, dat we den geleerden schrijver 
niet dankbaar genoeg kunnen zijn voor 
dezen arbeid. Ongeletterde, mits verstan
dige en vrijheid-lievende menschen zullen 
met genot dit woord lezen, want zelfs de 
aanhalingen van schrijvers in andere talen 
worden in onze taal medegedeeld. Hier 
staat geen enkele volzin om te schitteren, 
en toch schittert het geheel door scboonen 
eenvoud, zuiverheid van bepaling, helder
heid van redeneering en geheiligden waar
heidszin. Welk een meester moet het zijn, 
die zoo kan onderwjjzen ! 

Aandoenlijk nuchter is de opmerking, 
dat de vrijheid, die het Hooger Onderwijs 
in ons land geniet, hoofdzakelijk hierin be
staat, dat men er niet om gestraft wordt 
met geldboete en gevangenisstraf, en erger

lijk te vernemen, dat aan buitenlandsche 
vrije instellingen voor Hooger Onderwijs, 
b. v. Vrije Gymnasia in Noorwegen, door 
onze Regeering een recht wordt toegekend, 
dat aan de Vrije Gymnasia in ons eigen 
land onthouden wordt. 

Doch men leze, en oordeele zelf. 

De opstanding uit de dooden en der 
dooden. Eene roepstem aan alle menschen. 
Door C. B. Amsterdam J. L. A. de 
Laive. 
Onder de lezing van dit geschrift dach

ten we nu en dan aan het gebruik der 
Roomscbe kerk, om aan de leeken den Bjjbel 
te onthouden. Want een zeer groote me
nigte Bijbelteksten worden hier aangehaald 
en, afgaande op den klank van een woord 
in zulk een tekst voorkomende, zegt de 
schrijver u, met de meest ge wenschte ze
kerheid, wat er in dien tekst staat, en al
tijd staat er in, wat de schrijver voor zijn 
doel noodig heeft. Dat doel is de aankon
diging van bet duizendjarig rijk, met de 
bekende voorstellingen van hetgeen daai-
aan zal vooratgaan en daarop zal volgen. 

De neiging om de toekomst te weten, is 
bij sommige menschen, ook bij sommige 
Christenen, zeer sterk. Dit blijkt ook uit 
dit geschrift. Maar of de uitlegging, die 
aan het profetisch woord gegeven wordt, 
de ware is, kan eerst blijken uit de uit
komst. Chiliasme dogmatisch te bestrij
den is, op Gereformeerd standpunt, niet 
bijzonder moeilijk. Maar of in de Gere
formeerde dogmatiek het laatste woord 
over alle dingen gesproken is, zal ook eerst 
door den tijd blijken. De bespiegelingen 
der Chiliasten willen we daarom niet oor-
deelen, maar die laten voor hetgeen ze 
zijn. Wij houden ons intusschen aan de 
vaste punten, die de Schrift aanwijst, met 
betrekking tot dood, opstanding en eeuwig 
leven. En de hoofdzaak is en blijft voor 
ons, wat we, in kerk, staat en maatschappij 
doen moeten, zoolang Eet duizendjarig rijk 
er nog niet is. 

RED. 

Een rapport over den arbeid van de 
Evangelische kerk in Italië — vroeger de 
Chiesa Libera, — verhaalt de bekeering 'te 
Florence van een jongen priester uit Lucca, 
die te Florence studeerde om professor te 
worden. Een Bijbel, die hem door een ar
men zieken man gegeven was. die biechten 
wilde, was hot eerste middel om den pries
ter tot het Evangelie te brengen. De zieke 
wilde zich uit gewetensdrang van den Bij
bel als van een verboden boek ontdoen. 
De jonge priester, Petroni geheeten, leidde 
hem echter ter zijde, zonder hem te willen 
lezen, maar voortdurend kwam hg hem 
toch in handen. Eindelijk ging hij er in 
studeeren en werd zoo van stap tot stap 
tot de waarheid gebracht, hoewel hij veel 
moeite had om van den Maria-dienst af
stand te doen. Ten slotte verliet hij de 
Roomsche kerk geheel en voegde zich bij 
de Evangelische. 

Onlangs heeft de director van de Volks
zending te Beziers eene openbare bijeen
komst gehouden om tegen de stierenge
vechten te getuigen. Verscheidene belang
hebbenden en spelers in die gevechten wa
ren daarbij tegenwoordig, en lieten in de 
vergadering gemor hooren. Een ging er 
zelfs toornig uit, roepende : «Wacht jo voor 
dynamiet!" Toen de voorstanders zagen, 
dat de spreker veel steun had, verlieten zij 
de vergadering, die daarop in vrede uiteen 
kon gaan. 

De Inlandsche predikers der Ameri-
kaansch Methodistische zending vergenoe
gen zich met een traktement van vijfen
zeventig gulden per jaar. Zij vonden zich 
zeer aangemoedigd, toen een aantal Chris
tenen van Moody's Bijbelklassen voor f7500 
inschreven om hun nog honderd predikers 
toe te voegen. 

Stoomdruk vaa ZALSMAN te Kampen, 
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