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UITBREIDING 
DER THEOLOGISCHE SCHOOL. 

Aan belanghebbenden wordt b'j dezen kennisge
geven, dat op heden in behoorlijken vorm heeft plaats 
geh.id da 22e Uitlotin? van Aandeelen in d<i Ren-
telooze leaning ten behoeve van de Uitbreiding der 
Theol School, en dat gatrokken zijn de Nummers : 

85, 142, 151, 190. 
Na inzending der bewijzen van Aandeel aar. on-

dergeteekende zal de uitbetaling ervan onmiddelijk 
volgen. C. MULDER, 

Kampen, 9 Mei 1899. Wn. Pnmr. 

BERICHTEN 
VAN PLAATSELIJKE KERKEN. 

OOSTERBIERUM, 28 April 1899. Tut onze groote blijd
schap ontvingen wij hedenmorgen bericht vim den Weleerw. 
heel' Ds. A. Nawiju van Midsland-ïerschelling, dat hij de 
roeping naar deze gemeente met vrijmoedigheid had aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
L. HAMERSMA, Scriba. 

MAKKÜM, 3 Mei 1899. Zondag 30 April was het voor 
onze gemeente een blijde en gezegende dag. Na een jaar wach-
tens na het beroep was het heden de lang verbeide dag, dat 
onze Herder en Leeraar Ds. A. Kuyper Jr , door ZEerws vader, 
den Weleerw. heer Prof. Dl'. A. Kuyper in zijn ambt werd be
vestigd, naar aanleiding van de woorden Lev. 2 : 13i. Aan 
de handoplegging werd deelgenomen door de hh. predikanten 
Ds. R. K. Brouwer van VGravenhage, Pr. R. H. Kuyper van 
Leeuwarden en Ds W. Ploos van Amstel van Wons. Des 
avonds hield ZEw. zijn intreerede tiaar de woorden van Matth. 
6 : 95 en 10. Een talrijke schare, zoowel uit deze plaats als 
van elders, hoorde blijkbaar met veel belangstelling de beide 
sprekers. Stelle de Heere ZEerw. tot een rijken zegpn voor 
onze kerk. 

tiet adres voor onze kerk is voortaan : den Weleerw. heer 
Ds. A. Kuyper Jr. te Makkum. 

Namens dm Kerkeraad, 
F. W. DE BOER, Scriba. 

(Tc laat ontvangen voor No. IS.) 

OLDEBROEK, 5 Mei 1899. Heden ontvingen wij van onzen 
beroepen Leeraar, den Weleerw. heer Üs A. Brouwer van Am
sterdam, het voor ons zoo verblijdend bericht, dat ZEerw. onze 
roeping heeft aangenomen. Bekrone de Heere dit besluit met 
zijuen" zegen, tot eer van zijn naam en zegen voor deze ge
meente. 

Namens den Kerkeraad, 
G v ZWALUWENBURG, Scriba 

GELDERMALSEN. 6 Mei 1899. Van den Weleerw. heer 
Ds R Loman van Herwijnen ontvingen wij het zoozeer ver
blijdend bericht, dat ZEw de roeping naar deze gemeente met 
volle vrijmoedigheid heeft aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. M. FLTEB, Scriba. 

MIDDELSTUM, 7 Mei 1899. Beroepen hij de Geref. kerk 
alhier de Weleerw. heer Ds. N. G. Kapteijn te Leerdam. 

Namens den Kerkeraad, 
M. F. v. D. SCHANS 

WIJHE, 7 Mei '99. Het was heden voor de gemeente een 
blijde dag In den morgen werd onze nieuwe Herder en 
Leeraar, Ds J. J. Steinhart van Nunspeet, door onzen Consu
lent, Ds. A Brummelkamp van Deventer, plechtig de gemeente 
ingeleid met de woorden van den Apostel Paulus uit 1 Thess. 
5 : 12, 13, en in den avond verbond onze nieuwe Leeraar zich 
op ernstige wijze aan de gemeente met het woord des Apostels 
uit Efeze 6 : 19. Het kerkgebouw was beide keeren vol met 
aandachtige toehoorders. God stelle onzen nieuwen Leeraar tot 
een rijken zegen voor Wijhe, en zij ook de herderlooze kerk 
van Nunspeet nabij. De kerkeraad zegt hartelijk dank aan 
allen, die in den vacanten tijd de gemeente hebben gediend. 

Het kerkelijk adres is voortaan : Ds J. 3. Steinhart Wijhe 
G. PRUIS, Scriba 

KATWIJK a/d KIJN, 7 Mei 1899. Hedenmorgen na de 
godsdienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. G. Wielenga 
aan de gemeente bekend, dat ZEerw eene roeping had ontvan
gen van de Ger. kerk te Delft. De Heere geve zijnen dienst
knecht in dezen licht en wijsheid, om eene Hem welbehagelijke 
keuze te doen. 

Namens den Kerkeraad, 
W. VOOIJS. 

HERWIJNEN, 8 Mei 1899. Gisterenmorgen na de gods
dienstoefening maakte onze geachte Leeraar l)s 11 Loman de 
gemeente bekend, dat hij niet anders kon zien, of het was de 
weg, de roeping naar de Ger. kerk te Geldermalsen te moeten 
opvolgen. Dat het besluit van onzen Leeraai moge blijken in 
's Heeren gunst te zijn, dat wij in 's Heeren doen mogen be
rusten en de ledig komende plaats weldra weder worde ver
vuld, is onze wenseh. 

Namens den Kerkeraad, 
M. DE BKUIJN WZ , Scriba. 

BOORNBERGUM c. a , 8 Mei '99. Beroepen bij de Geref. 
kerk te Arum Ds. A. S. Schaafsma alhier. 

Namens den Kerkeraad, 
H. G. v. D. LAAN, Scriba. 

BLOKZIJL, 9 Mei '99. Door den kerkeraad is een tweetal 
geformeerd, bestaande uit den Weleerw. heer Ds. Segboer en 
den Cand F Boersina. 

Namens den Kerkeraad, 
J. AARTS. 

WESTMAAS, 9 Mei 1899 Groote dingen heeft bij ons ge
daan Hij, die machtig is, en heilig is zijn naam, doordat we 
van den Weleerw. heer Dr. B. Wielenga, geroepen tot onzen 
Herder eu Leeraar, mochten vernemen, dat hij die roeping in 
de vreeze des Heeren wenseht op te volgen. Geve de Heere 
dat, nu er aanvankelijk reeds zooveel blijdschap is, die blijdschap 
meer volkomen worde, door hem met een rijken zegen des 
Evangeliums onder ons te doen arbeiden 

Namens den Kerkeraad, 
ADRI v. D. BERG, Scriba. 

GRIJPSKERKE, 9 Mei 1899 J 1. Zondagmorgen werd de 
gemeente kennisgegeven, dat haar Leeraar Ds, J. Gommer een 
beroep had ontvangen van de Ger. kerk te Aalten A. 

Namens den Kerkeraad, 
K. GsscmtRE, Scriba. 

WINTERSWIJK, Mei '99. Door den kerkeraad 
is aan Dr. H. Franssen op ZEws. verzoek vergund, 
om op nader te bepalen datum, met 't oog op de 
opvoeding van zijn kind, zijn dienst alhier te onder
laten. 

Namens den Kerkeraad, 
G. H. KAPPERS. 

Men verzoekt ons, de kerkeraden der Geref. kerken 
te herinneren, dat Ds. E. Th. Ploos van Amstel, 
emeritus predikant te Amsterdam, 3e Oosterpark
straat 186, eene eventueele beroeping, zoowel voor 
Nederland als voor missionair predikant in Ned 
Oost-Icdië, gaarne in ernstige overweging zou willen 
nemen. — RED. 

BERICHTEN VAN CLASSES. 
Classis Haarlem. 

^..Vergadering der Classis op Dinsdag 30 Mei, ge
wone tijd en plaats. Stukken voor het Agendum 
worden ingewacht tegen 20 dezer. 

Namens de Raden der Geref. kerk te Haarlem, 
D. TIBBEN. 

Classe Amsterdam. 
Vergadering der Classe Amsterdam zal D. V-

gehouden worden op Woensdag 14 Juni a s. 
Punten voor bet Agendum in te zenden vóór 24 

Mei e k. 
Namens de Geref. kerk te Amsterdam, 

H.-. GROENENDIJK AZ., 
Vondelstraat 27. 

J. EIJNIKEL, 
2de Jan van der Heidenstraat 58. 

Classis Alkmaar. 
Gereformeerde kerken der Classis Alkmaar wordt 

bericht, dat de gewone Classicale vergadering D. V. 
zal worden gehouden te Alkmaar 22 Juni e.k., voorm. 
9 uur ter bekende plaats, 

Punten voor 't Agendum wacht de eerstonderge-
teekende gaarne vóór 8 Juni e.k. 

Namens den Raad der Gereformeerde kerk 
te Alkmaar, roepende kerk, 

Ds. J. W. WECHGELAER, Praeses. 
H. SWEEPE, Scriba. 

Alkmaar, 9 Mei '99. 

Classis Warfum. 
De Classis Warlum, bijgestaan door de Prov. 

deputaten ad examina heeft in hare vergadering 
van den 8sten Mei j.1. peremptoir geëxamineerd 
en met algemeene stemmen tot den dienst des 
Woords en der Sacramenten toegelaten de heer N. 
Duursema, beroepen predikant te Pieterburen. 

Namens de Classis, 
E. H. BOONSTEA, Scriba. 

VERSLAGEN 
DER VERG. VAN CLASSES. 

Verkort overgenomen. 
Kort Verslag van de "Vergadering der 

Classis Arnhem, 
op 19 April 1899. 

l i .  't Voorstel Renkum: »Ten einde meerdere 
ontwikkeling van het diaconaat te bevorderen be
reide de Classis den weg om te komen tot Classicale 
diaconale vergaderingen," door br. V an den Brink 
ingeleid, kan de goedkeuring der vergadering niet 

wegdragen, als niet op den weg der Classe liggende. 
De diaconieën hebben vrijheid om te vergaderen tot 
elkanders voorlichting. De diaconie te Renkum gaat 
daarin voor. 

14. Op de vraag van Velp B : Welke gedragslijn 
hebben de kerken te volgen in zake de nieuwe 
tabellen der bedeelden?" wordt geadviseerd, over
eenkomstig een ingewonnen rechtsgeleerd advies, 
aan 't Gemeentebestuur te antwoorden : 

»Wjj nemen gaarne in overweging bepaalde vra
gen, om daarop naar bevind van zaken te antwoor
den, maar maken bezwaar andere opgaven te ver
strekken dan waartoe wij verplicht zijn, ingevolge 
art. 10, lsto lid der Armenwet." 

15. Komt ter tafel het volgende voorstel van de 
kerk te Zetten. 

»De Classis Arnhem der Gereformeerde kerken 
in Gelderland, overwegende, dat het niet tot de 
roeping der kerken behoort, gymnasia op te richten 
en in stand te houden, maar veeleer op elk tenein 
van 't publieke leveo, ook op 't gebied yan't onder
wijs, het particulier initiatief op te wekken en 
aan te moedigen ; 

dat in de behoefte aan gymnasiaal onderwjjs op 
Gereformeerden grondslag sedert een aantal jaren 
door de Gereformeerde gymnasia te Amsterdam en 
te Zetten wordt voorzien, en er dus gegronde hope 
is, dat het aan gymnasiale opleiding van toekomstige 
dienaren des Woords niet zal ontbreken, 

betreurt het, 
dat de Generale Synode te Middelburg in 1896 

tot de oplichting van een kerkelijk gymnasium 
besloot, en daardoor afweek van de beginselen, 
beleden op vroegere Synoden; 

dat door die oprichting bovendien de Gerefor
meerde kerken een financiëele last op de schouders 
werd celegd, die reeds nu bleek te drukkend te zijn, 

terwijl tegelijk aan de bestaande gymnasia een 
zware concurrentie werd aangedaan ; 

spreekt als haar overtuiging uit, dat zoo spoedig 
mogelijk het kerkelijk gymnasium te Kampen worde 
losgemaakt van de Theologische School, en voortaan 
niet meer onderhouden worde door de Gereformeerde 
kerken, en tevens dat aan de Gereformeerde gym
nasia gelij! e zedelijke steun worden geboden 

en besluit: 
dit voorstel of een voorstel in dien geest door 

do Piovinciale Synode op de as. Generale Synode 
te brengen." 

De Class:s, dit ïoorstel te gewichtig achtende, om 
het op staanden voet te behandelen, adviseert aan 
de kerk te Zetten, het dcor te zenden naar de Prp-
vinciale Synode. 

(Kerkblad No. 18). 

ONTVANGSTEN. 
Voor tlo Iii w. Zciulintf in «Ion 

Zui(l-Oosth«oU vau Fricslami. 
Van de Zendings-vereeniging te Joure . f 15,— 

P. A. SMILDE, Penn 
Heerenveen, 8 Mei '99. 

JProv. Icas voor Hupbc1>oeven<le 
Iterkeu iii Overjjgel. 

Coll. van : 
Zalk f 4,ll5 Nieuw Leuzen f 4,90 
Staphorst - 3,745 

De Penningmeester, 
SCHEPS, v. D. M. 

Deventer, 8 Mei '99. 

Art. 19 I>. If. O. 
Sedert 34 Felr. ten behoeve der kas voor minverm. stud. 

in de Prov. Gelderland ontvangen : 
Van de Geref. kerk te : 

Apeldoorn B f 18,38 Vuren f — ,90 
Wapenvelde - 2,05 Hoenza-Driel - —,90 
Lochem - 4,12 Culemborg - 9,17 
Dieren - 13,30 Hattem - 13,35 
Herwijnen - 6,71 Elburg - 4,— 
Well - 3,50 Harderwijk - 11,— 
Kossum - 1,56 Nunspeet - 4,625 

Hartelijk dank. De kerken, welke nog niet gecollecteerd 
hebben, wordt dringend verzocht zulks spoedig te doen. 

Namens deputaten voor Art. 19, 
H. KUIK, Ser.-Penningm. 

Putten o'd Veluwe, 8 Mei 1899. 

Voor »te Theologische School. 
De volgende collecten. 

Den Ham f 11,20 Zevenbergen f 5,525 

Hardenberg-Heemse B - 9,866 Brielle - 4,50 
Nieuwendam - 3,55 Zuidland - 4,95 
Oostzaan - 1,085 Den Bommel ' - 1,57 
Holysloot - 1.20 Rockanje - 1,55 
Broek in Waterland - 2,68 Ouddorp - 2,50 
Zunderdorp - 2,15 Gorinchem - 41,24 
Buiksloot - 4,235 Noordeloos - 5.405 

Marken * 8,715 Leksmond - 6,20 

Landsmeer - 7,13 Tholen B c. - 4,— 
Monnikendam - 4,525 Oud-Vosmeer - 9,78 
Edam - 3,815 Krabbendijke - ;11,50 
Purmerend - 5,62 Nieuw-Amsterdam - 6,48^ 
lïaainsdonk - 4,75 Emmen - 8.26 
Breda - 3,50 Schoonebeek - 13,055 

Dinteloord - 15,— Aalden - 7,85 
Klundert - 17,50 Koevorden - 2,96 
Moerdijk - 3,22s Gees - 8,01» 
Fijnaart - 8,96 Sleen - 5,365 

Willemstad - 6,82 Nieuw-Dordrecht - 2,445 

Antwerpen - 4,60 Schoonoord - 2,48 
Kampen, C. MULDER, 

6 Mei 99. Wn. Pnmr. 

Voor do ültbreirtiiiff der 
Tlicol. 8cliool. 
Classis Heerenveen. 

Class. Coll. Corr. Ds. J. R. Dijkstra te Joure. 
Uit Joure Jaarl. Bijdr. J. Praamsma f 2, J. R. Dijkstra 

f 1, A. Woensa f 0,50, F. Klijnsma f 1, P. de Jong f 1, D. 
de Vrij f 1, A. Keus f 1, J. v. d. Velde Jr. f 1, J. v. d. 
Velde Sr. f 1, J. Holtrop f 1, K. Steenbeek f 1, Johs. Rom-
kema f 1, H. Plantinga f 1, G. Spanninga f 1, A. Brouwer 
f 0,50. K. ltomkema f 0,50, Mej. J. van Dijk f 1, J. Schaap 
f 0,50. 

Giften: W. Wielenga f 1, W. de Vries f 1, G. Holtrop fl, 
A. Holtrop f 1, Tj. Westerterp f 1, M. J. de Jong f 1, J. v. d. 
Veer f 1, F. de Jager f 1, A. Keizer f 1, J. S. de Vries f 1, 
F. de Vries f 1, K. M. Postma f 1. 

Uit Wolvega: J. Bijdr. G. Dijkstra f 2,50, H. Veenstra 
f 1, K. Doornbos f 1. 

Classis M e p p e 1. 
Class. Coll. Corr. Ds. T. Noordewier te Mej/pel. 

Jaarl. Bijdr. uit Mep pel Ds T. Noordewier f 2,50, Hs. 
Timmer f 5, P. v. Noord f 2, Joh. Teunis f 3, J. Stadig f 2,50, 
Wed. A. G. de Vries f 5, J. J. Boorsma f 2,50, A. Lakkef2, 
J. Stagger f 2, J. Wever f 0,75, S. Dijkstra f 1. B. Schuur
man f 5, J. v. Dijk Sz. f 5, L. v. Dijk Jz. f 5, C. J. v. Dijk 
f 2,50, J. v. d. Bosch f 2,50, Wed. Stroombcrg f 1, A. Wouda 
f  1 ,  W .  J o n k m a n  f  1 ,  W e d .  J .  S c h u u r m a n  f  5 ,  J a n  K l e i n  f l ,  
P. v. Echten f 2, H. Klinkert f 5. 

Uit H o 11. Veld Jk, Kikkert f 2. 
Uit HoogeveenL. H. Botter f 2,50. 
Uit N ij e veen Ds. G. v. Halsema f 1,50, L. Prins f 1,50, 

R, Kreuze f 1, A. Middelveld f 2, Korn. de Boer f 1,50. 
C l a s s i s  A m e r s f o o r t .  

Class. Coll. Corr. Ds. A. M. Donner te Amersfoort. 
Uit Amersfoort A door den Correspondent H. v. Hig horst 

Jaarl. Bijdr. Ds. J J. de V. f 0,50, Ds. A. M. D. f 1, W. 
li. f 2, H. K f 1, G. V. f 1, E. J. v. O. f 1, H. P. v. H. 
f 1, A. V. f 1, K. K. f 1, H v. H. f 1, A. B. f 0,50, Wed. 
S. v. d. B f 1, N. M. O. f 1, C. H. v D. f l,Wed. W v. d. 
B. f 1, G. K. f 1, M. S. f 1, R v. d. B. f 1, Wed. J K. f 1, 
C. P. f 2,50, J. v. d. B. f 1, Wed. J. V. f 1, H. H. f 1. 

Uit Amersfoort B door den Corr. B. J. Bloemendal 
Ds. B. f 2,50, Ds. H. T. f 1, D. R. f 1, B. J. B. f 1. 

B u n s c h o t e n  A  d o o r  d e n  C o r r .  G. Uuijgen Azn. Jaarl. 
Bijdr. Ds. J. B. f 2, A. H. Lzn. f 1, W. v. T. fl, C. D. Jzn. 
f  1 ,  H .  D .  L z n .  f  1 ,  L .  D .  J z n .  f  1 ,  D .  K .  f  ] ,  J .  T .  H  f l ,  
A. M. Az. f 1, J. P. Tzn. f 1, W. K. Dzn. f 1, Wed. J K.. 
Dz. f 2,50, 11. H. Stz. f 1, T. H. Stz. f 1, H. H. Hz f 1. 
Vrije giften ; Wed. R. B. f 10, Wed. v. d. G. f 2,50, N. N. 
f 2,50, L H. Kz. f 2,50, J. v. d B. Wz. f 2, W. v d B. 
A z n .  f  1 ,  J .  B .  f  1 ,  G .  S .  f  1 ,  I I .  D .  J z .  f  1 ,  P .  V .  M z  f l ,  
II. K. Hz. f 1, H. K. Wzn. f 1, W. K. Tzn. f 0,50, Wed. 
v. d. B. Azu. f 0,50, K. v. G. f 0,50, A. H. Kzn. f 0,50, 
W. K. Pzn. f 0,25. 

Uit Soest door den Corr. J. W. Smits: J. B. J. de R. fl, 
G. v. d. V. f 2, E. K. f 1, E. J. v. d. F. f 1, M. v. B. f 1,50, 
J. J. M. f 1, J. W. S. f 1. 

Uit Baarn door den Corr. II. llomsveld: -T. B. L. V. f 0,50, 
S. de S. f 2, T. D. f 0,50, H. P. f 1, 11 H. f 1, A. J. D. 
f 1, W. E f 1. 

Uit Westbroek en Achttienhoven door den Corr. 
W. de Gier: J. B. J. H. d. W. M. f 2,50, C. V. f 3, H M. 
1). f 2, J. v. V. f 1,50, C. v B. f 1, A. G. 1' 1, N. B. f 1, 
W .  d .  G .  f  1 ,  D .  V .  f  1 ,  E .  v .  V .  f  1 ,  A .  W .  f  1 ,  H .  W .  f l ,  
W. v. O. f 0,50. 

Uit O u d-L oosd recht door den Corr. C. Kroon totaal 
f 16. 

Uit Scherpenzeel en Renswoude J. B. door den 
Corr. A. van Ginkel van Ds. O. L. f 2, H. v. d. B. f 1, A. 
B. f 2, W. H. f 1, Jc. v. d. L. Jr. f 1,50, B. J. te Wouden
berg f 1, W. H. v. S. Gz. f 2, D. B f 2,50, H. T. fl,Wed. 
J .  F .  f  1 ,  A .  E .  f  1 ,  G .  E .  f  1 ,  R .  v .  G .  f  1 ,  E .  v . ' t V . f l ,  
C. B. R. f 1, J. v. H. f 1, Wed S. B f 1, Wed. H. L. f 1, 
L. L. f 1, Gez ten B. f 1. G v. d L. f 1,50, A. v. G. f 1, 
J. H. f 1, A. E. f 1, G. v. d. W. f 1, C. v. 't V. f 1, H. v. 
T. f 1, B. v. IJ f 10, H. W. v. V. f 1, J H. f 1, R. v H. 
f 1, N. N. f 2, H. v. d. B. f 1, A. J. II. f 1, H. J. B. f 1. 

Uit Bunschoten A eene collecte f 32,51. 
Classis Middelburg. 

Door Ds. J. Gommer Class. Coll. Corr. •/. Bijdr. uit V 1 i s-
s i n g e n van N. N. f 1, en uit M e 1 i s k e r k e vau .1. D. f 1. 

Kampen, C. MULDER, 
6 Mei '99. Wn. Pnmr. 

Voot" «!«", Xoildlllïf. 
Door Ds. Bos, gev. in de coll. te Bedum A f 25,— 
Door Hoofdonderw. Medema, van eenige schoolkin

deren te Pernis .... - 2,25 
Door Ds. Bennink te Westerbork, van B. S. - 1,— 
Door Jakob Sluijs Jz , gev. in 'tkerkz. te Andijk 

van N. N. . . . . - 9,945 
Door Ds. Pera, gev. in 'tkerkz. te Halium . - 2,— 
Door idem, idem . . 1,05 
Door Mej Joh E. Kampff te Hillegom . - 7,15 
Door dezelfde, voor 't Hospitaal vau Dr. Schenrer - 6,— 
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Schriftbeschouwing. 
Het heilig Evangelie naar 

JTohannes. 
LXXIX. 

Hoofdstuk VUL 

De Joden dan antwoordden en zeiden 
tot Hem: zeggen wij niet wel, dat gij 
een Samaritaan zijt, en den duivel hebt f 48. 
Hier geven de Joden Jezus de beschul
diging terug, welke zij meenden dat 
Hij tegen hen inbracht, als Hij zeide, 
dat God hun Vader niet was. Gij zelf 
zijt een Samaritaan, zoo zeggen zij, een 
kind der hoererijen, dat God niet tot 
Vader heeft, maar van den duivel be
zeten is. Jezus antwoordde : JJc heb den 
duivel niet, maar Ik eer mijnen Vader, 
en gij onteert Mij, 49. Men lette er 
op, dat Jezus wèl zegt: Ik heb den 
duivel niet, maar niet: Ik ben geen 
Samaritaan. Hij, die gekomen was voor 
de gansche wereld, kan het niet van 
zich verkrijgen, om door te ontkennen 
dat Hij een Samaritaan is, tegenover 
menschen, die het een schande rekenen, 
om Samaritaan te zijn, iets te doen, 
dat dezen volke beleedigend wezen zou. 
Alleen op de beschuldiging van dooi
den duivel bezeten te zijn, verdedigt 
Hij zich; maar met welk eene zacht
moedigheid en verdraagzaamheid! Hij 
vergenoegt zich om te zeggen: Ik heb 
den duivel niet; hier is Hij, die ge
scholden niet wederschold, maar het 
overgaf aan Hem, die rechtvaardig 
oordeelt, 1 Petr. 2 : 23. Hoe zou Hij 
trouwens van den duivel bezeten zijn, 
Hij, die in alles de eere zijns Vaders 
zoekt? Zijne heiligheid weerlegt deze 
onzinnige aantijging ten volle. Hoe 
zouden de Joden echter kinderen van 
God kunnen zijn, naardien zij eenen 
onteeren, die niets ander? zoekt dan 
de eere Gods? Doch Ik zoek mijne eer 
niet; er is er een die ze zoekt en oordeelt, 
50. Hier verklaart Jezus, Waarom Hij 
zijne eer tegen hen niet behoeft te 
verdedigen. God zoekt zijne eer; daarom 
zoekt Hij ze niet. Er is er een, die 
tusschen Hem en de Joden recht spre
ken zal — God. Aan Hem laat Hij 
zijne zaak over. 

Voorwaar, voortvaar zeg Ik u, zoo 
iemand mijn woord zal bewaard hebben, 
die zal den dood niet zien in der eeuwig
heid, 51. Hier schijnt Jezus zich te 
richten tot de enkelen uit de geloovi-
gen, van welke in vs. 30 sprake was, 
die de proef doorstonden, waarop Hij 
hen gesteld had. Met het oog op hen 
gééft Hij een belofte, dat elk, die aan 
zijn woord tot den einde toe vasthoudt, 
in eeuwigheid den dood niet zal zien. 
Hij ontkent hiermede niet, dat zij ster
ven zullen, maar zegt, dat zij den dood 
niet zullen ondergaan, die den onge-
loovige wacht. Want terwijl deze in 
den dood den dood proeft, namelijk het 
verlaten worden van God, zullen zij in 
hun dood slechts de zonde en de 
gebrekkelijkheid afsterven, en gevoelen 
dat wel de zonde en de ellende hen 
gaan verlaten, maar dat God hun dich
ter bij komt, en het sterven hun een 
doorgang is naar het eeuwige leven, 
hun bij Hem weggelegd. Zoo sterft de 
geloovige anders dan de ongeloovige; 
is voor dezen de dood een weg afwaarts 
van God, voor genen is hij een pad 
naar boven, dat wel smal en steil is, 
maar opwaarts voert. Het woord, dat 
wij bewaren, bewaart ons op zijne beurt. 
De Joden dan zeiden tot Hem: nu be
kennen wij, dat gij den duivel hebt. Abra
ham is gestorven, en de profeten, en zegt 
gij: zoo iemand mijn woord bewaard 
zal hebben, die zal den dood niet smaken 
in der eeuwigheid'? 52. De Joden, 
vleeschelijk als zij zijn, vatten Jezus' 
woord op, als beloofde het aan zijne 
discipelen de onsterfelijkheid des 
vleeschelijken licbaams. Daarom ge
voelen zij zich in hunne meening, dat 
Jezus als een bezetene spreekt, niet 
weinig gesterkt. Want door de zijnen 
een voorrecht te beloven, dat noch 
Abraham, noch de profeten te beurt ge
vallen was, stelde Hij zichzelven verre 
boven deze allen, 'tls toch duidelijk, 
dat Hij-zelf vrij van den dood moet 
zijn, die anderen het voorrecht toekent, 
van niet te sterven. Daarom roepen 
de Joden vol verbazing over zoo groote 
vermetelheid uit: Zijt gij meerder dan 
onze vader Abraham, welke gestorven is ? 
en de profeten zijn gestorven ; wien maakt 
gij u zeiven ? 53, dat is, wie meent gij 
wel, dat gij zijt? Jezus antwoordde: 
indien Ik mijzelven eere, zoo is mijne 
eer niets; mijn Vader is het, die Mij 
eert, icelken gij zegt, dat uiv God is, 54. 
Christus zegt hier, dat Hij zichzelven 
geene eer toekent, dan die Hem van den 
Vader gegeven is; Hij zet zichzelven 
geene kroon op het hoofd, maar laat 
slechts de heerlijkheid zien, welke de 
Vader Hem gegeven heeft. Zoo de 
Joden uit God waren, gelijk zij zeggen, 
zouden zij zonder moeite inzien, dat de 
Vader Hem de heerlijkheid gegeven 
heeft, van welke Hij getuigenis aflegt. 
Dn gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; 
en indien Ik zeg, dat Ik Hem niet ken, 
zal ik ulieden gelijk zijn, dat is een leu

genaar; maar Ik ken Hem en bewaar 
zijn ivoord, 55. Dat de Joden God 
niet kennen, brengt Hem de innige 
betrekking, waarin Hij tot God staat, 
met kracht voor den geest; op zege-
pralenden toon roept Hij uit, dat Hij 
zijnen Vader kent. Hij kent Hem ge
lijk niemand; want zijne kennis is eene 
rechtstreeksche en onmiddellijke aan
schouwing. Zal Hij loochenen, dat Hij 
den Vader kent? Maar dan zou Hij 
zich tot gelijke maken van zijne onge
loovige tegenstanders, leugenaar als zij. 
Als Hij er bijvoegt, dat Hij des Vaders 
woord bewaart, verzekert Hij, dat Hij 
door het woord des Vaders te bewaren, 
zeker is van zijne overwinning op den 
dood ; op den weg, dien Hij, vs. 51, 
zijne discipelen aanwees, wandelt Hijzelf 
de onsterfelijkheid tegemoet. Abraham, 
uw vader, heeft met verheuging verlangd, 
opdat hij mijnen dag zien zou; en hij 
heeft hem gezien en is verblijd geweest, 56. 
Hier heet Christus met opzet Abraham 
vader der Joden, omdat Hij hen wil 
doen gevoelen, hoe onnatuurlijk het is, 
dat zij, schoon naar het vleesch zijne 
kinderen, hem zoo gansch ongelijk zijn. 
Abraham toch verheugde zich, dat hij 
dien dag van Christus zien zou, toen 
hij de belofte er van ontving, Gen. 
12 : 4; toen trilde zijn hart van blijd
schap. De uitdrukking: dag — wijst 
zijne verschijning in het vleesch, zijne 
openbaring, aan de wereld aan; 't was 
naar deze, dat Abrahams verwachting 
en verlangen zich uitstrekten. En ziet, 
zijn verlangen is vervuld. Van het 
paradijs uit zag hij den dag van Chris
tus. Hoe Abraham zag, wat er op aarde 
geschiedde, zegt Jezus ons niet. Maar O / O 
dat Jezus het oog niet heeft op een 
profetisch gezicht, dat Abraham van de 
verschijning van den Christus gehad 
hebben zou, is buiten kijf. Kennelijk 
toch plaatst Jezus de blijdschap van 
Abraham, voor zoover zij vrucht was 
van verwachting, door openbaring en 
verlichting gewekt, tegenover de vreugde 
Abrahams, voor zoover zij vrucht was 
van de aanschouwing der vervulling 
van de beloftenis. Alzoo deelt Jezus 
eene slechts aan Hem bekende verbor
genheid uit het leven der ontslapenen 
mede. Daarover voorts, dat Abraham 
van de verschijning van Christus weten
schap heeft gedragen, behoeven wij ons 
niet te verwonderen. Viel soortgelijk 
voorrecht niet aan Mozes en Elias te 
beurt? Waarom zou de dag van Chris
tus dan voor den vader aller geloovi-
gen verborgen gebleven zijn? Engelen 
wisten, dat Christus op aarde was ; zou 
Abraham het dan niet hebben geweten ? 
De hemel weet meer van de aarde dan 
de aarde van den hemel. Zij weten, van 
wat er in den hemel omgaat, niets; 
want zij gaan niet van daar naar hier. 
Maar van hier gaan zij als in onafge-
brokene reeks naar daar; hoe zouden 
zij dan onbekend blijven met de groote 
wendingen der geschiedenis van het 
koninkrijk der hemelen op aarde ? Voorts, 
indien Abraham zich verheugde, nog 
vóór hij Christus zag, zoo kunnen zij, 
die Hem verachten, terwijl Hij tegen
woordig is, zijne kinderen niet heeten. 

(Wordt vervolgd.) 
VAN ANDJOL. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM. 
Waarde Vriend, 

Tot hiertoe heeft geen Generale Sy
node den steen der wijzen kunnen vin
den of tot eene voor allen bevredigende 
oplossing kunnen komen in zake de 
„eenheid van opleiding." Maar de jongste 
Synode heeft er zeker veel toe bijge
dragen om in zooverre de eenheid te 
bevorderen, dat er sinds dien tijd geen 
publieke verdenking der rechtzinnigheid 
van enkele onzer hoogleeraren meer is 
uitgesproken. Het kloeke optreden van 
de Kamper-hoogleeraren hsefi in dit 
opzicht allergunstigst gewerkt. Voor 
drie jaren was de toestand gespannener 
dan nu. 

De critiek geldt nu veelmeer de Ver-
eeniging voor Hooger onderwijs dan de 
professoren. 

Daardoor echter is de eenheid zelve 
niet nader tot verwezenlijking gekomen. 

Een deel der kerken kiest en zal 
waarschijnlijk wel blijven kiezen de zijde 
der Vereeniging voor Hooger onderwijs 
en daarmede het behoud van de Theol. 
faculteit aan de Vrije Universiteit. En 
een ander deel zal even beslist zich 
klemmen aan de eigen inrichting der 
kerken niet alleen maar ook in de op
heffing van de Theol. faculteit aan de 
Vrije Univereiteit geen bezwaar vinden. 

In kerkeraden en Classicale vergade
ringen, straks in de Provinciale Synodes, 
zal dat verschil wel uitkomen en komt 
het reeds uit, gelijk blijkt uit de korte 
verslagen van sommige Classes. Daar 
waar nog kerken A en B bestaan, is 
dit verschil niet zoo gevaarlijk. Maar 
ernstiger wordt het, waar reeds samen
smelting plaats vond. De breuk is pas 
geheeld en nog teer, en elke forsche 
aanraking doet nog zeer en kan weder 
bloeding veroorzaken. 

De Middelburgsche Synode heeft dan 
ook geen deputaten benoemd om nieuwe 
voorstellen te doen in zake de eenheid 

van opleiding. Zij wilde blijkbaar eenige 
rust aan de kerken gunnen, nu men 
zoo ver. gekomen was, dat de eigen in
richting alleen dienen zou voor de God
geleerde vorming en de Litterarische 
nu gymnasiaal zou zijn, voorloopig met 
een cursus van vijf jaren. Dit gym
nasium zou verbonden zijn aan de Theo
logische School; niet, zoo werd er gezegd, 
met een huwelijksband, maar als een 
boot aan een schip, die ieder oogerblik 
van het schip kan losgemaakt worden. 

De vorige Synode van 1893 had nog 
beproefd van nieuwe deputaten in zake de 
eenheid der opleiding nieuw en beter 
licht te ontvangen. Maar wie het rap
port over bet rapport dezer deputaten 
naleest, zal onwillekeurig uitroepen : het 
is nog nacht! De Synode van 1895 nam 
dan ock, met groote meerdeiheid de 
conclusiën aan van het rapport op het 
rapport over de opleiding — , welke 
conclusie aldus luidt: Den deputaten 
dank te zeggen voor de bemoeienis in 

! dezen genomen; het rapport, zoover het 
betrekking heeft op het verband tusschen 
de Gereformeerde kerken en de Vrije 
Universiteit, niet aan te nemen; deze zaak 
aan de overdenking der kerken aan te 
bevelen, maar voor ditmaal niet weer tot 
de benoeming j-an nieuwe deputaten over 
te gaan." 

Hoe groot het aantal kerken is, dat 
deze zaak in overdenking genomen heeft, 
weet ik natuurlijk niet. Maar door het 
voorstel van Prof. Bavinck zijn nu de 
kerken er aan herinnerd, dat zij deze 
zaak niet uit hare gedachten mogen 
laten gaan en blijkens enkele verslagen 
van Classicale vergaderingen schijnen ze 
er ook over nagedacht te hebben. 

En niemand zal zeker ontkennen, dat 
deze hoogstgewichtige aangelegenheid, 
in hooge mate, het nadenken eischt en 
waardig is. 

En vooral is het onmisbaar, om in 
deze aangelegenheid te leeren kennen 
en — eerbiedigen de grenzen van het 
bereikbare en mogelijke. 

Want wij staan niet voor de oprich
ting eener nieuwe zaak, maar hebben te 
doen met het bestaande. Met een in
richting en een instelling, die beide ge
deeltelijk hetzelfde bedoelen en gedeeltelijk 
geheel iets anders bedoelen. 

En nu zijn ook in deze aangelegen
heid ook verschijnselen, die zeer onaan
genaam aandpen en de opgewektheid, 
tot kalm nadenken over den weg en de 
middelen die tot eenheid van opleiding 
kunnen leiden, wel eenigszins bekoelen. 
Prof. Bavinck zegt daar 't een en ander 
van in ziju brochure: » Theologische 
School en Vrije Universiteit," dat waar
lijk niet te sterk gekleurd is. *Doch dat 
een deel der studenten van de Vrije 
Universiteit zoto spreekt in hun Gere
formeerd studentenblad, is, in zekeren 
zin, verklaarbaar: ze zijn nog jong. En 
ze weten, dat hun hoogleeraren het 
Candidaats-examen van de Theologische 
School niet erkennen. Waarom zouden 
zij dan de leerlingen der Kamper-School 
als studenten erkennen? En gaan ge
woonlijk de jongeren nog niet verder 
dan de ouderen? 

Al zulke kleinigheden hebben echter 
vaak grooten invloed op groote zaken. 
Zij dragen het hunne er toe bij om,, 
onder het alwijs bestuur des Heeren, 
eenheid en ontwikkeling tegen te hou
den. En menigmaal treft het mij, dat 
de schoolkwestie niet alleen splijting 
maakt in heel het Nelerlandsche volk, 
maar ook onderling bij degenen, die den 
school met den Bijbel begeeren. Wat 
al gevoeligheden op dit gebied! En wat 
moet er geschikt en geplooid worden 
om ten minste den schijn te redden, 
dat men elkander niet in den weg wil 
staan of loopen, en te voorkomen, dat 
de vlam naar buiten uitslaat! Zoo staan, 
niet slechts in stéden maar ook in dor
pen, Christélijke scholen tegenover 
elkander. De oprichting van een Gere
formeerd Gymnasium te Amsterdam 
heeft den bloei van het Zettensche Gym^ 
nasium niet bevorderd, en nu Kampen 
ook een Gymnasium heeft, is er reeds 
meermalen, niet van de zijde der vijan
den, maar van die der broederen, op 
gewezen, dat er, dit toch maar eentje is 
met slechts vijf klassen, en dat de ker
ken door dit Gymnasium te onderhou
den bijna iets ongeoorloofds doen. 

En in den laatsten tijd kan men in 
kerkelijke bladen weder velerlei lezen, 
dat openbaart, wat er omgaat in de 
harten. Zij, die het voorstel-Bavinck 
aannemelijk achten, zijn, in sommiger 
oogen, de zwakke broederen, die men, 
in nederbuigende grootmoedigheid wel 
wil dragen. 

Ik voor mij trek uit al deze verschijn
selen de gevolgtrekking, dat wij, ik 
bedoel meer bepaald de voorgangers en 
leden van de Gereformeerde kerken in 
Nederland, nog niet de geestelijke kracht 
bezitten om te komen tot een groote 
daad op het gebied van het Hooger 
Onderwijs. 

Dit is te betreuren. Want van de 
zijde des staats is in deze aangelegen
heid niets te wachten. En daar nu ook 
de Gereformeerde kerken niet alleen haar 
eigen inrichting tot opleiding van die
naren des Woords willen handhaven 

om practische redenen, maar zelfs ver
klaard hebben dat zulks eisch is van 
„het beginsel," is er zeker in den eer
sten tijd geen groote verandering van 
inzicht in dezen waarschijnlijk te achten. 

Wijselijk besloot dan ook de Middel
burgsche Synode : ,.deze zaak aan de 
overdenking der kerken aan te bevelen, 
maar ditmaal niet weer tot de benoe
ming van nieuwe deputaten over te 
gaan." 

En wijselijk zal de aanstaande Synode 
handelen, zoo zij in de verhouding van 
de Theologische School tot de Vrije 
Universiteit geen groote verandering 
brengt. 

Waarschijnlijk zal het voorstel-iJawVic^ 
door een of meer Prov. Synodes wel op 
de Generale Synode gebracht worden. 
Wordt het, hetzij met of zonder wijzi
ging van de bijzonderheden aangenomen, 
dan zal, indien de Vereeniging voor 
Hooger onderwijs den voorslag niet aan
neemt maar de Theol. Faculteit aan 
haar Universiteit behouden wil, naar den 
mensch gesproken, de stok „liefelijkheid 
en samenbinding," in het onderlinge 
kerkelijke verkeer en kerkelijke leven, 
niet hechter en sterker geworden. 

En wordt het, zoo als het daar ligt, 
verworpen, dan handelen de kerken niet 
alleen inconsequent, daar zij van 1888" 
af de eigen inrichting, als beginsel, heb
ben gehandhaafd, maar geven dan zei
ven aan haar eigen inrichting den dood
steek. Reeds nu, ol vooral sinds de 
vorige Synode is het merkbaar, dat 
het wantrouwen, en andere voor de 
Theol. School schadelijke invloeden, haar 
zeer hebben gedrukt. Door Bavinck's-
voorstel is weer geestdrift, moed en 
vertrouwen gewekt, en dat hebben we 
noodig. Wat ons het meest drukt, is 
niet stoffelijk onvermogen, maar het is 
geestelijke zwakheid en ingezonkenheid. 

En dat voordeel van Bavinck's voor
stel mag voor de kerken niet verloren 
gaan. 

Waarin dit voordeel bestaat? 
Ten eerste hierin, dat, afgedacht van 

de principieele kwesties, die ook nu we
der in het debat gebracht zijn, Dr. Ba
vinck, in de toelichting van zijn voorstel, 
zich op het standpunt der kerken plaat
send, nu zeer duidelijk aantoont, dat 
om practische redenen de kerken haar 
eigen inrichting niet mogen loslaten. 
Zoo zegt Z.H.G. oa,- pag. 47, 48: 
„Maar desniettemin pleit alles er voor, 
dat de Geref. kerken, in den tegenwoor-
digen tijd eene eigene inrichting in stand 
houden voor de opleiding tot den dienst 
des Woords. In vroeger tijd, toen de 
Overheid een confessioneel standpunt 
innam, konden de kerken het in zeke
ren zin op den staat laten aankomen. 
Deze bood waarborgen genoeg, dat er 
een Universiteit zou blijven bestaan in 
het land en daaraan een Theol. faculteit 
verbonden zou zijn. De kerk behoefde 
daarom niet te vreezen, plotseling door 
ontstentenis van een School tot oplei
ding in groote moeilijkheid te komen. 
En ook was niet te verwachten, dat de 
Overheid eensklaps van confessie zou 
veranderen en de kerk aan haar eigen 
lot overlaten zou. Maar dat alles is 
anders geworden. De Overheid is neu
traal en beschermt de Gereformeerde 
religie niet meer; hare hoogescholen 
zijn voor de opleiding van predikanten 
in de Geref. kerken onbruikbaar. Eene 
Gereformeerde Universiteit kan hier te 
lande alleen opgericht en in stand ge
houden worden door eene particuliere 
vereeniging. Wat waarborg heeft zulk 
eene vereeniging, dat zij zal blijven be
staan, dat zij de reuzentaak, die zij op 
de schouders nam, eenigszins naar be-
hooren zal kunnen volbrengen ?".... 
„Geen leven zoo onzeker als dat van 
eene vereeniging. En als eene ver
eeniging zich ontbindt en haar arbeid 
staakt, wie kan haar tot verantwoording 
roepen ? Vrij ontstond zij, vrij gaat zij 
heen. En niemand kan haar beschul
digen. De kerken mogen zich dus wel 
tienmaal bedenken, eer zij de opleiding 
tot den dienst des Woords laten varen 
en aan eene particuliere vereeniging 
overlaten." 

Wat dunkt u, is dat niet practisch 
geredeneerd, en is zoo niet de werke
lijkheid ? 

Zoo ook wat Dr. B. op pag. 19 zegt: 
»Eene Theol. Faculteit is ten eene.imale 
onbestaanbaar, als de kerken voor haar 
candidaten de poorten sluiten. De Ge
reformeerde kerken hebben geen vereeni
ging van noode ; maar eene vereeniging 
voor Hooger onderwijs op Geref. grond
slag vermag niets buiten den steun der 
kerken." 

Vooral na het gebeurde op S,einpost 
zou ik er niet meer toe kunnen mede
werken om de eigen inrichting der ker
ken nauwer te verbinden aan de Ver
eeniging voor Hooger onderwijs op 
Gereformeerden grondslag. Toen gold 
het een hoogleeraar in de Juridische 
Faculteit. Maar hoe groot zou de ver
warring zijn, als hetzelfde eens plaats 
vond met een hoogleeraar in de Theol. 
Faculteit, en een volksvergadering, als 
daar bijeen was, een onderzoek gelastte, 
de acte van beschuldiging gehoord heb
bende, naar de rechtzinnigheid eens 

hoogleeraars! Dat zou inderdaad met 
de kerken gegekt zijn. 

Nu moet gij mij goed verstaan en 
begrijpen. In het materieele stond en 
sta ik in deze kwestie, geheel aan de 
zijde der Vereeniging. Maar in het for-
meele heb ik mij nooit kunnen vinden. 
En van die ure aan is het mij duidelij
ker geworden, dat de kerken nooit in 
zulke conditie gebracht mogen worden, 
dat zij het oordeel over de rechtzinnig-
he;d eens hoogieeraars, wien de opleiding 
van aanstaande dienaren des- Woords is 
toevertrouwd, aan een commissie van 
onderzoek mogen overgeven, die door 
een volksvergadering in het leven wordt 
geroepen. 

Het voorstel-Bavinck, in zooverre het 
dus betrekking heeft op de handhaving 
van het ongeschonden behoud der Theo
logische School, verdient, in de tegen
woordige omstandigheden, de sympathie 
en den steun van alle Gereformeerde 
kerken. De principieele kwestie blijve 
daarbij zuiver en onaangeroerd staan, 
tot het God bebage, in den weg zijner 
voorzienigheid, andere omstandigheden 
te scheppen. 

Ditmaal moet ik weder afbreken, daar 
mijn brief reeds lang is. Gij kunt er 
opnieuw uit zien, dat ook in ons ker
kelijk leven de zorgen nog niet verdwe
nen zijn. Maar onze hulpe is en blijft 
in den naam des Heeren. 

Van harte, 
T.t. 

GISPEN. 

KAMPEN, 5 Mei 1899. 
Waarde Redacteur ! 

In uw laatsten brief „Aan een vriend te 
Jeruzalem," (Bazuin 5 Mei j.1.) las ik deze 
woorden : 

i/W'aarbij (n.1. bij de kwestie over de 
eenheid van opleiding) nog komt, dat de 
dingen op deze aarde zoo zelden bezien, 
besproken en beslist worden, los van de 
personen. Er wordt zoo veel gesproken, 
gedaan en nagelaten, dat zuivere behande
ling moeilijk en niet zelden onmogelijk 
maakt. 

„Er schijnen althans achter deze aangele
genheid denkbeelden of zaken, of iets anders 
verborgen te zijn, door ons niet waar te 
nemen of te vatten." 

Omdat ik ertoe bijgedragen heb, dat de 
kwestie over de eenheid van opleiding in 
den laatsten tijd weer aan de orde is omko
men kunt gij begrijpen, dat ik deze" uwe 
woorden niet zonder eenige bevreemding 
las. 

Mij is niets bekend van «denkbeelden, 
zaken of iets anders," dat achter deze aan
gelegenheid der kerken verborgen ligt 

Vriendelijk verzoek ik u daarom, uwe 
woorden eenigszins toe te lichten. Gij zult 
mij en ook anderen met mij daardoor zeer 
verplichten. 

Op de zaak zelve ga ik thans niet in. Ik 
hoop, de broeders, die mijn voorstel bespra
ken, in eene brochure, die deze week ter 
perse gaat, te beantwoorden. 

Met broedergroete, 

H. BAVINCK. 

Het doet mij leed, geen positief of stellig 
antwoord, dat den hooggeachten schrijver 
van „Theologische School en Vrije Univer
siteit" bevredigen zal, te kunnen geven. 
Ik kan slechts negatief verklaren, niets be-
leedigends bedoeld te hebben tegen iemand 
allerminst tegen Dr. Bavinck. 

Het leven heeft mij geleerd, door acht te 
geven op mij zeiven en te letten op ande
ren, dat er, bewust of onbewust, in ons 
denken, spreken en handelen, veelal ook 
factoren werken, die niet in de zaak, die 
ons bezighoudt, aanwezig zijn, maar in ons 
karakter, in de omstandigheden of in de 
een of andere gebeurtenis gegrond zijn. Ik 
dacht ook aan het feit, dat heel de geschie
denis, en ook de ervaring leert,"dat de 
grootste mannen en voortreffelijkste o-eesten 
op sommige punten zoo klein kunnen zijn 
en zoo teergevoelig, dal men onwillekeurig 
uitroept: hoe is dat nu mogelijk! 

Maar. het is mogelijk, omdat ook de voor
treffelijkste mannen menschen zijn en blijven. 

Iets anders heb ik met de aangehaalde 
woorden niet bedoeld. 

En in de conclusie: „Er schijnen althans 
achter deze aangelegenheid denkbeelden of 
zaken of iets anders verborgen te zijn, door 
ons niet waar te nemen of te vatten," heb 
ik niet uitsluitend maar toch ook aan Dr. 
Bavinck gedacht. Evenwel niet in dien zin' 
dat dit vermoedelijk onedele denkbeelden enz' 
zouden zijn. Daaraan heb ik niet gedacht. 
Maar ik meen, en velen met mij, in Dr. 
Bavinck's denkbeelden, in „Theologische 
School en Vrije Universiteit," een kentering 
te bespeuren. Vooral wat betreft in het 
waardeerings-oordeel over de Vrije Univer
siteit en de noodzakelijkheid van een eigen 
inrichting. Dat is m.i. geen verdenking 
van iets onedels, maar iets waarvan wij, on
willekeurig, de zielkundige verklaring zoeken. 

Mocht er echter in mijne woorden iets anders 
of iets ergers liggen, dat ik er niet inzie, maar 
dat scherper oogen dan de mijne er wel in 
ontdekken, dan trek ik die woorden geheel 
en onvoorwaardelijk in; want dan heb ik 
mijne bedoeling in mijn woord niet uitge
sproken. 

Van harte hoop ik, dat Dr. Bavinck dit 
met dezelfde gevoelens zal gelooven, als mij 
jegens hem bezielen. 

GISPEN, 



Politieke Beschouwingen. 
Hoe treurig liet ook is, de waarheid is 

niet te ontkennen, dat de Zuid- dfrikaansche 
Republiek, dank zij de brutaliteit en de il-
loyale houding van de Engelsche Regeering, 
bij name van Minister Chamberlain — ern
stige oogenblikken doorleeft, waarin de ge
ringste onvoorzichtigheid harerzijds tot oor
log zou kunnen leiden. Niet dat de Boeren 
dien zullen beginnen ; dat zij verre; zij den
ken aan zoo iets niet. Maar nu eenmaal 
de Engelsche Hegeering nagelaten heeft de 
Jingo's in Johannesburg tot kalmte te ver
manen, hunne petitie vervolgens heeft aan
vaard en zelf bij de Transvaalsche Regeering 
er krachtig op aangedrongen heeft, de 
eischen van de uitlanders in te willigen — 
is de verhouding zeer gespannen geworden., 
Die eischen toch toe te staan, vooral wat 
betreft het kiesrecht en ten deele ook wat 
aangaat consessiés — is voor de Republiek 
rechtstreeks mede te werken om het land 
spoedig in handen van de Engelsche Re-
geering te spelen, waarvan het zich nauw 
heeft bevrijd. Hare Regeering heeft dan 
ook voor 't minst ontwijkend, zoo niet ont
kennend, geantwoord. En al heeft de En
gelsche Minister ook ontkend, dat hij zijne 
eischen in den vorm van een ultimatum had 
gesteld — zacht waren ze in geen geval. 
En daarbij komt nu, dat diezelfde Minister 
Chamberlain gisteren, Maandag, in 't Lager
huis rondweg heeft verklaard, dat de Trans
vaalsche dynamiet-concessie is in strijd met 
art. 14 van de Londensche conventie met de 
llepubliek. Naar onze overtuiging en die van 
't grootste deel van Europa is deze bewering 
onhoudbaar. „Alle personen .... die zich 
schikken naar de wetten van de Republiek . . . 
zullen .... niet onderhevig zijn wat hunne 
personen of eigendommen betreft aan be
lastingen, hetzij algemeene of plaatselijke, 
behalve die welke aan de burgers van de 
Republiek opgelegd zijn of zullen worden" ... 
Geen burger toch kan dynamiet verkrijgen 
op andere voorwaarden dan de Er.gelsche 
inwoners. Eu toch beweert men dat er 
strijd zou zijn met de conventie. Zelfs de 
Duitsche couranten, die anders in den laat
sten tijd allesbehalve Boeren-gezind waren — 
erkennen, dat de bewering onhoudbaar is, 
maar raden tot toegeven aan de Republiek. 
En waar is nu een Regeering, die, in hoe 
zachten vorm ook, opkomt tegen dat onge
rechtvaardigd en gevaarlijk drijven van En-
gelands minister? Zal onze Regeering 't doen, 
die reeds zoo gevleid bleek door 't feit, dat 
de Vredes-conferentie op onzen bodem zal 
samenkomen? .... Of zal het Engelsche 
brutale spel, evenals de onrechtvaardige eu 
ongrondwettige behandeling van de Pinnen 
door Rusland's Regeering ? .1. . . Wij vreezen 
zeer. 

Intusschen beraadde Maandag de Trans-: 
Smahche Regeering zich ernstig met den Uit
voerenden Raad en onderhield zich des 
middags, in tegenwoordigheid van dezen met 
den eersten en tweeden "Volksraad in ver-
eenigde zitting. Wat er besloten is, werd 
nog" niet geseind, maar het teekent ten 
zeerste. Ook zou er van de zijde der Re-
geering reeds een stil bevel uitgevaardigd 
zijn aan, de Boeren, om op alle eventuali
teiten bedacht te zijl). Gelukkig voor de 
Transvaal, dat de Oranje Vrijstaat zeer ho
mogeen is en beslist ant i-Engelsch in dezen, 
en dat zelfs thans in de Kaapkolonie een 
meerderheid in 't parlement is gekomen, die 
Hollandsch, d. w. z. Afrikaanscligezind is. 
Naar sommiger meening zou echter daarin 
voor 't Engelsche bewind een reden liggen 
om nu door te tasten, alvorens die nauw 
verkregen meerderheid haren invloed ten 
o-unste van de Boeren zou kunnen laten 
gelden. Toch blijven wij geneigd om aan 
te nemen, dat het tot geen oorlog zal komen 
en er een uitweg zal ingeslagen worden. 

Spraken wij boven in 't voorbijgaan even 
van Finland, dezer dagen komt van daar 
't bericht, dat de Czaar van Rusland zijn 
oom Wladimir zou bevolen hebben, derwaarts 
te gaan en een onderzoek in te stellen naar 
den werkelijken toestand. Zoo t bericht 
juist is, zou het een kleine hoop geven, 
dat het voorgenomen misdrijf ten opzichte 
van de Pinnen misschien nog verijdeld wordt. 
Moge het zoo zijn en de jonge Czaar beter 
op de hoogte van zaken gebracht worden ! 
Het is toch haast niet aan te nemen, dat 
hij, die naar de bevestiging' van den vrede 
jaagt, zulk een misdrijf tegen den vrede en 
de gerechtigheid in zijn eigen land zou 
willen plegen. 

'Frankrijk heeft ter wille van de Dreyfus-
zaak weêr zijn Minister van oorlog, den 
burger Freycinet, verloren, die door een 
ander burger-Minister is vervangen. Alleen 
een weinig geschreeuw in de Kamer, dat hij 
zelf door zijn woorden verwekte, door den 
leeraar van de militaire school op één lijn 
als 't ware te stellen met de leerlingen, etc. — 
gaf hem aanleiding tot het nemen van ont
slag. Blijkbaar wilde Preycinet weg van 
den post, die door zijn voorgangers zoo is 
onteerd en die hij tengevolge van de voort
gaande onthullingen in de Dreyfus-zaak niet 
gemakkelijk meer kon blijven bezetten. Ge
lukkig dat de waarheid duidelijk aan 't licht 
treedt ten voordeele van een, die meer en 
meer onschuldig verbannen blijkt te zijn. 

Op de Philippijnsche eilanden begint het 
nu naar bet tot stand komen van den vrede 
te gelijken. De bewoners geven, blijkbaar 
afgemat en uitgeput, van lieverlede den 
Noord-Amerikanen maar alles toe. En als 
ze nu ook, door 't uitleveren van hunne 
wapens voldoen aan den jongsten eisch hun
ner Amerikaansehe verlossers —• dan mogen 
ze hopen op vrijheid onder Noord-Amteri-
kaansche heerschappij. Protectoraat was te 
gering. 

NOORDTZIJ. 

Buitenlandsche Kerken^ 
Conferentie te Hekpoort. Op 31 Januari 

is te Hekpoort wederom eene conferentie 
gehouden om de vereeniging der drie Pro-
testantsche ierken in Zuid-Afrika te bespreken 

en zoo mogelijk voor te bereiden. Hoewel 
het heet, dat deze kerken één zijn in be
lijdenis, bleek toch uit de bespreking, dat 
die eenheid meer in naam dan in werkelijk
heid bestaat. Zooveel is uit de bespreking 
wel gebleken, dat de voorgestelde vereeni
ging niet spoedig getroffen zal worden, om
dat men niet op één standpunt staat. 

Eén der aanwezigen stelde als grondslag 
van vereeniging vier punten voor : de for
mulieren van eenigheid en de Liturgische 
schriften vastgesteld op de Synode van 
Dordrecht 1618 en '19; de door die Synode 
aangenomen Kerkorde met de Post-Acta; 
bij den openbaren eeredienst het gebruik 
der Psalmen ; en geen leden van geheime 
genootschappen als leden der kerk dulden. 

Bij de bespreking van het eerste punt, 
waarmede alle aanwezigen verklaarden zich 
te kunnen vereenigen, werd gewezen op het 
onderteekenings-formulier voor de predikan
ten ; alleen de Gereformeerde kerk heeft het 
formulier, dat door de Dordsche Synode 
1619 is vastgesteld. De leden dezer kerk 
hebben overwegend bezwaar tegen dat der 
beide andere kerken, en het zal de vraag 
zijn, of men in deze beide kerken zich zoo 
gebonden gevoelt aan de Gereformeerde be
lijdenis, dat men het onderteekenings-formu
lier der Geref. kerk aanvaarden wil. 

Lang werd er gesproken over de Gezan
gen. De discussie liep over den inhoud der 
Gezangen en over de wettigheid voor ker
kelijk gebruik. Het bleek, dat hierover vrij 
wat verschil van gevoelen bestaat en ook 
dit een lastig punt voor eene vereeniging 
is. Men kon niet tot eenstemmigheid komen ; 
het resultaat der bespreking was, dat de 
conferentie zich tot de vergaderingen der 
verschillende kerken zou wenden met de 
vraag, in hoever Gezangen kunnen „nagelaten 
of aangenomen" worden. 

Als wij dit goed begrijpen beteekent dit, 
dat de Gereformeerde kerk zich zal uitspre
ken, of zij ook Gezangen voor kerkelijk ge
bruik kan loelaten en de Herv. kerk, of zij 
de Gezangen kan loslaten. 

De goede bedoelingen van de mannen, 
die deze conferentie samenriepen en bijwoon
den, erkennend, vreezen wij toch, dat het 
vooreerst nog niet tot eene vereeniging dezer 
kerken komen zal. De Gereformeerde kerk 
Van en zal op geen anderen grondslag ver
eenigen dan waarop zij zelve staat, en het 
zal zeer de vraag zijn, of de beide andere 
kerken tot dien grondslag willen terugkeeren. 

Een lichtpunt in deze zaak is, dat de be
hoefte naar vereeniging uit den boezem der 
kerken voortkomt en leden der drie kerken 
den drang gevoelen, om ter bespreking van 
deze aangelegenheid samen te komen. Hier
door wordt voorkomen, dat op de kerkelijke 
vergaderingen de zaak ter sprake gebracht 
en tot vereéniging besloten werd, zonder 
dat uit den boezem der gemeenten de drang 
opkomt. 

Dat men vooraf de punten in geschil goed 
onder de oogen ziet en bespreekt, om alzoo 
de struikelblokken uit den weg te ruimen, 
is minder goed, anders komen daaruit later 
licht moeielijkheden, die bij eene eventueele 
vastgehouden vereeniging de eenheid tegen
houden, 

Wat losgelaten of aangenomen moet wor
den, moet vooraf besproken zijn ; en bedin
gen of voorwaarden moeten er gesteld wor
den, als het blijkt, dat de te vereenigen 
kerken niet in alles een zijn. Het wil ons 
voorkomen, dat de wijze van handelen op 
de conferentie te Hekpoort voor eene deug
delijke vereeniging goed is. 

Het Ritualisme in Engeland. De strijd in 
de Anglikaansche kerk duurt nog steeds 
voort. Zooals men weet, is Lord Halifax de 
hoofdleider der Hoogkerkelijke partij; hij' is 
de ziel van de vereeniging „Church Union," 
die krachtig werkt, om tot eene vereeniging 
met Rome te komen. De hoofdleider van 
de bestrijders van het Ritualisme is Wil iam 
Harcourt, die met de vereeniging „Church 
Association" ernstig waarschuwt tegen den 
terugkeer naar Rome. 

Eerstgenoemde heeft onlangs ter recht
vaardiging van dc invoering van allerlei 
Roomsche gewoonten geschreven, dat niet 
alles verboden was, wat niet in het „Book 
of Common Prayer" was voorgeschreven. 
Harcourt heeft deze bewering eene onbe
schaamde onwaarheid genoemd, wijl juist 
bij de Hervorming de bijgeloovige beginselen 
en praktijken uit de Liturgie verwijderd 
waren, en dat daarom in het voorwoord 
voor het „Gebeden-Boek" staat: „hier zijn 
vele dingen uitgelaten, waarvan sommige 
„onwaar en onzeker en andere ijdel en bij -
geloovig zijn " 

Hij dringt ook krachtig aan op scheiding 
van kerk en staat, daardoor zal het Ritualisme 
volgens hem van zijn invloed verliezen, om
dat zijne voorstanders den steun van den 
staat gebruiken, om deze beweging te voeden. 

Deze strijd in den boezem der Anglikaan
sche kerk iri het vaderland werkt ook in 
de koloniën na. In Indië, waar deze kerk 
ook de staatskerk is, heeft het Gouvernement 
aan dé Presbyterianen, Methodisten en andere 
Protestantsche kerken vrijheid gegeven, van 
de kerkgebouwen gebruik te maken. Tot 
hiertoe werden die gebouwen alleen dooi
de Episcopalen gebruikt. 

De Indische regeering nam dit besluit, 
omdat zij het onbillijk achtte, dat alleen de 
laatstgenoemden gelegenheid tot het houden 
van godsdienst-oefening hadden, terwijl vele 
burgers en soldaten niet tot die kerk be-
hooren. Omdat die gebouwen het eigendom 
v^n het Gouvernement zijn, heeft de regee
ring dit besluit kunnen nemen. 

De Episcopalen komen tegen dit besluit 
in verzet, omdat zij het in strijd achten met 
het doel, waartoe deze kerken gebouwd zijn. 
De Bisschop van Madras heeft over deze 
zaak een schrijven aan dc Indische regeering 
gericht en op intrekking van dit besluit 
aangedrongen. Geeft de regeering daaraan 
geen gevolg, dan zal men zich tot de regee
ring in het vaderland wenden, opdat uitge
maakt worde, of de staat het recht heefi 
over de kerkgebouwen te beschikken, in 
strijd met den wenseh der Bisschoppen. 

ScHOLTEN. 

De Paus heeft te Kome het College van 
Beda gesticht, dat voornamelijk ten doel 
heeft Roomsche Engelschen op te leiden, die 
als missionarissen naar Engeland willen te
rugkeeren. 

De bekende ontwijde priester Victor Char-
bonnel sprak onlangs te Niort voor een 
groote vergadering, en beroemde er zich op, 
dat hij een afvallige en ontpriesterde was. 
Hij verdedigde zich echter met de leuze der 
revolutie: Vrijheid, gelijkheid en broeder
schap. Rome verbreekt z. i. alle lichamelijke 
en geeestelijke kracht; maar de arbeider of 
werker is de held der nieuwe menschheid. 
Er is meer godsdienst, zeide hij, in een zak 
koren dan in een zee wijwater. Christus is 
voor hem slechts de groote sociale hervormer. 
En volgens hem zullen de onderwijzers het 
groot probleem van het menschelijk geweten 
oplossen! 

Te Villeneuve-Saint-Georges, een dorp bij 
Parijs, zal een Hervormd kerkje gebouwd 
worden, waaraan de armste leden dapper 
bijdragen. De een legt er elke week een 
stuiver voor op zij ; een ander brengt wat 
van zijn veld- of tuinoogst aan ; zelfs kinde
ren sparen ervoor, of gaan rond met bussen 
enz. 

Volgens de »Evangel ste" verminderden de 
Amerikanen bij hun optreden in de Spaan-
sche koloniën de belastingen met meer dan 
de helft, en zij staan hiervan nog meer toe 
voor onderwijs en nuttige publieke werken 
dan de Spaansche regeering deed. De amb
tenaren en vooral de hoofdambtenaren, van 
civiele en militaire betrekking, haalden er 
zich een goudmijn uit. Weyler, zegt men, 
nam binnen anderhalfjaar zoowat zes millioen 
gulden mede. 

Een Israëlietisch blad meldt het volgende 
Tijdens de groote Jo.jdsche feesten wilden 
de Amerikaansehe Joodsche soldaten, op de 
Philippijuen gekampeerd, ook zooveel moge
lijk godsdienst- en feest-vieren, maar zij had
den geen rabbijn. Toen trad pater Doherty 
voor hen op, eu hield een sermoen, waarin 
hij o.a. zeide: „Als Katholiek, en in hoeda
nigheid van priester naar de orde van Mel-
chizedek, als lid eener kerk, die rust op de 
wetten des Bijbels en de voorspellingen der 
profeten, verheug ik mij tot u het woord te 
kunnen voeren. Gij behoort tot het grootste 
en oudste geslacht der menschen; tct een 
ras, dat naar alle hoeken der wereld ver
strooid is, dat, alle vervolgingen trotseerende, 
tegenwoordig nog in zijn wonderlijke stand
vastigheid en kracht bestaat. Het is een 
groote voldoening voor mij, te zien, dat de 
Joden, die aan dezen tocht hebben deelge
nomen, door hun houding toon<n, goede en 
welgezinde Amerikaansehe burgers te zijn; 
dat hun geloof verhevene deugden uitwerkt, 
en dat het volk, dat vroeger krijgshelden als 
Jozua, David en Judas Maccabeiis opleverde, 
nog niets van zijn kracht en invloed verlo
ren heeft." 

Den len Juli 1898 bad de Moravische 
zending een tekort van 316.337 francs, en 
den 23 Januari 1899 was dit reeds geslon
ken tot 140.526 franken. 

In de Vereen. Staten telt de Episcopaal-
sche kerk 689.347 leden. Het vorige jaar 
kwamen er 21.844 bij. Hierbij moet men 
weten, dat deze kerk weinig of geene eischen 
stelt bij de toelating tot hare gemeenschap. 

+• 

ALLERLEI. 
De afdeeling „Patrimonium" van 's-Gra-

venhage, opkomende voor de belangen vau 
den Nederlandscheu werkman, protesteerde 
tegen het voornemen van het Ministerie, om 
de natie een drukkende en kwellende Leer
plicht-wet op te leggen, vóórdat het sociale 
vraagstuk ernstig ter hand genomen is. Ook 
verzocht zij aan de Tweede Kamer dit wets
ontwerp te verwerpen. Tevens gaf zij van 
haar besluit en handéling kennis aan het 
bonds-bestuur van „Patrimonium", aan de 
Christ. werklieden-vereéniging te dier stede 
en aan den Roomschen Volksbond. 

De Christ. werklieden-ver. „Onze hulpe 
is in den naam des Heeren" te 's-Graven-
hage heeft zich met adres tot den gemeente
raad gewend, tegen het venten en verkoopen 
op Zondag. „Fatrimonium's" afdeeling sloot 
zich hierbij aan. 

De milicien Wendt, die om zijne Tol-
stoïaansche gevoelens den dienst weigert, in de 
infanterie-kazerne te Haarlemi, is tot drie maan
den gevangenisstraf veroordeeld. In het orgaan 
„ Vrede" deelde de heer L. van Mierop mede, 
dat de koinmandant hem gezegd had : dat 
wanneer Wendt na afloop der straf weêr 
weigert, hij andermaal en telkens weêr in 
arrest zal moeten ; —. of dat hij wellicht 
eindelijk uit het leger zal weggejaagd worden. 

Te Heinenoord werd door den aflezer en 
aanplakker een biljet aangehecht tegèn het 
„gebruik" van sterken drank, •— meldt men. 
Dit werd door een kwaadwillige toen met 
slijk en vuil besmeerd. De heer P. Leeuwen-
burghW. Bz. loofde daarop een premie van 
f 100 uit aan hem, die den dader ontdek
ken zou, alsmede f 60 aan de armen der 
Ned. Herv. en f 60 aan de armen der Geref. 
kerk. 

Onder de coöperatieve of samenwerkende 
vereenigingen van allerlei „komenij," wordt 
nu ook gemeld een coöperatieve Pension-
vereeniging.— Zoo wordt 't alras: niet 
meer de kleine tegen den groote of de arme 
tegen den rijke, maar allen tegen malkaars 
kapitaal vanwege de algemeene concurren
tie.— Het bestuur der Priesche Ymkers-
vereeniging heeft besloten zich ook dezen 
herfst te belasten met den coöperatieven 
verkoop van honig en was der leden.— 
Belanghebbenden zullen zeker wel doen, 
wat zij 't profijtelijkst meenen te zijn. 

Voor het vergelijkend onderzoek voor de 
betrekking vau kommies moeten zich niet 
minder dan negenhonderd vierennegentig 
adspiranteu hebben aangegeven, terwijl er 
slechts een honderdtal kon worden geplaatst.— 
Zoo worstelt men om een middel tot bestaan, 
bij lage en hooge standen, onder het z.g. 
vrijheidsstelsel, terwijl het gilde-wezen zich 
alweêr verheft in wat anderen vorm. 

Onze eeuw ontwoekerde reeds veel land 
opnieuw aan de zee, wat deze door haar-
zelve, of door de binnenwateren te overstel
pen, had doen verdrinken. In den laatsten 
tijd geschiedde dat in Zeeland op het eiland 
Zuid-Beveland, met het „verdronken land 
van Saeftingen" in Zeeuwsch-Vlaanderen, 
en nu met „de Braakman" aldaar. 

(Vit Nr. 17 verbeterdJ 

Het Dagelijksch Bestuur van 's-Graven-
liage heeft ingevolge eene motie aan den 
Raad medegedeeld, dat de werkzaamheden 
der openbare reiniging op Zondag zich voor 
de werklieden bepalen, tot schoon houden 
der hoofdverkeerswegen ; tot het besproeien 
der straten ; het wegruimen van afval op 
werkplaatsen, dat bezwaarlijk achterwege 
kan blijven; 't reinigen van de paarden eu 
stallen en des nachts gebruikte voorwerpen; 
en 't bestrooien van bruggen in de winter
maanden, dat uiteraard niet kan nagelaten 
worden, 't Besproeien heeft men den vori-
gen zomer zonder bezwaar nagelaten, en dit 
zullen B. en VV. weêr probeeren. Alsmede 
zal men trachten het schoon houden der 
hoofdwegen te beperken. In plaats van om 
de 4 weken zal het personeel om de 14 
dagen een vrije Zondag gegeven worden.— 
Zoo wordt Zondagsrust langzamerhand meer 
werkelijkheid. 

De Roomsche Patroonsvereeniging „Gil
denbond" heeft zich tot de Tweede Kamer 
gewend met een adres tegen het wets-ont-
werp op Leerplicht. Het zegt o.a.: „dat 
zij de ernstige aandacht . . . wenschen te 
vestigen op de groote bezwaren der finan-
ciëele lasten, welke het bijzonder onderwijs 
zullen treffen, indien het wetsontwerp op den 
leerplicht wordt aangenomen; 

„dat het dientengevolge voor zeer vele 
besturen van bijzondere scholen beslist on
mogelijk zal zijn, een cursus voor herhalings-
ouderwijs aan hunne scholen te verbinden 
en zelfs meerdere dier scholen met onder
gang zullen worden bedreigd." 

In Amsterdam is door het Centraal-comité 
van „Vooruitgang" eene meeting belegd 
voor Leerplicht, alwaar de lih. Den Hertog 
en Prof. vau Hamel optraden. De eerste 
betoogde, dat leerplicht noodig is: om de 
productiviteit (!) der natie te verhoogen; om 
de kinderen te beschermen, wier onderwijs 
verwaarloosd wordt; en om de kinderen 
vroeg te doen gevoelen, dat het nuttig ge
bruik van het ouderwijs strekt tot eigen 
voordeel en in het belang van het land is.— 
iSiet veel nieuws dus; niet eenmaal terzake 
zelfs.— Prof. van Hamel achtte de dwang
maatregelen in het ontwerp „allergelukkigst" 
gevonden; want de aansprakelijke personen 
worden aangewezen ; in uitersten nood komt 
de strafrechter slechts te hulp ; niemand zal 
zonder schuld veroordeeld worden; en de 
berechting zal krachtig eu eenvoudig zijn.— 
De hh. zeiden echter niet, waar 't geld van
daan zou komen, hoewel hun dit in het 
debat door tegenstanders van Leerplicht 
gevraagd werd. 

29 April. C. M. 

De Prov. Groninger Zendingsdag 
zal D. V. gehouden worden Woensdag 

31 Mei te Stadskanaal. 
Onderwerpen en sprekers : 
1. „De roeping der gemeente met be

trekking tot de evangelisatie", door Ds. H. 
J. Kouwenhoven te Groningen. 

2. „Het verband tusschen de Inw. Zen
ding en de Zending onder de Heidenen", 
door Ds. 11. Scholteu te Zuidhorn. 

3. Catechisatie in. verband met Evange
lisatie", door Ds. T. Bos te Bedum. 

4. Mededeeliugen door den colporteur 
J. Voslamber. 

5. Slotrede door Ds. 11. D. Drentli te 
Dennenoord. Vergadering voormiddag 10—1, 
namiddag 3—6. Slotrede 6 l/3 uur. 
•s Namens de Comm. van Evang., 

R. H. Vos, Praeses. 
H. SCHOLTEN, Secr. 

Gereformeerd Trabtaal-
gctiooigchap 

. .8  
Tweede Zending—1899. 

Aan leden en corporaties is gratis en 
franco gezonden : 
CXXII. Het wachten op den Heere 

niet beschaamd . . 2 et. 
CXXIII. De Levensreis . . 2 „ 

298. De Schilder en het Zigeuner
meisje . . . 1 „ 

299. Uit gevaar gered . . 1 „ 
300. Een Handwijzer aan den Weg 1, „ 
301. Bidden . . . 1 „ 
302. „Ik heb NU geen tijd!" 1 „ 
303. Ter elfder ure . . 1 „ 
Leden of corporaties, die 't bovenstaande 

voor 15 Mei niet mochten ontvangen hebben, 
gelieven daarvan even kennis te geven aan 
den Uitgever A. G. D. Gerritsen te Breu-
kelen. 

Zij, die lid van „Filippus" wenschen te 
worden, gelieven zich per briefkaart aan te 
geven bij den lieer-H. Hooft Jz. te Ermelo. 
De contributie bedraagt slechts een gulden 
per jaar. Daarvoor ontvangen de leden 
gratis en franco voor een gulden aan uitga-
en van „Filippus". 

Den leden en corporaties wordt bericht, 
dat het Bestuur besloten heeft, dit jaar geen 
Algemeene Vergadering saam te roepen. 

Namens liet Bestuur, 
J. TER BORG, Secr. 

Wolvega, 2 Mei 1899. 

„FILIPPUS." 
Gratis-traktaatverspreiding. 

Hoewel Filippus bij het afzonderen van 
liefdegaven in den regel vergeten wordt, 
mochten wij toch voor den omvangrijken 
arbeid van het Genootschap dit jaar een 
weinig ontvangen. Sedert 1 Jan. j.1. werd 
ons voor bovengenoemd doel gezonden door 
Mej. Wed. S. te G. f 2; door den lijdenden 
broeder A. Gruijs te Zaandam van verkochte 
postzegels 1 maal f 1 en 1 maal f 2 en 
door den heer F. collecte op het Jaarfeest 
der Jonged.-Vereen, te H. f 6,58. 

In de eerste vier maanden dezes jaar§ 
hebben wij dus in 't geheel ontvangen de 
som van f 11,58 voor den evangelisatie-
arbeid van Filippus. 

Waar wij voor de vermelde giften onze 
erkentelijkheid betuigen, hopen wij toch van 
harte, dat de bijdragen wat milder mogen 
vloeien. Dit is ook bepaald noodig om aan 
de vele aanvragen om traktaten te kunnen 
voldoen. Mogen zij, die mede bevorderlijk 
willen zijn aan den heerlijken arbeid voor 
de uitbreiding van 's Heeren Koninkrijk ook 
Filippus eens gedenken en ons verblijden 
door eene grootere of kleine bijdrage. 

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

Ermelo, 1 Mei 1899. 

Uoncept-regeliug voor de 

GEREFORMEERDE KERKEN IN 
NEDERLAND. 

Generale Synode te Groningen. 1899. 
[Vervolg.) 
Art. 13. 

a. De Zendingsraad bestaat uit één af
gevaardigde door elke der Provinciale Syno
den in hare vergadering, die aan de Generale 
Synode voorafgaat, te benoemen, om op te 
treden terstond na het sluiten van de Gene
rale Synode, en in functie te blijven tot de 
eerstvolgende Generale Synode. 

b. De eerste maal worden de leden van 
dezen Raad door de Generale Synode aan
gewezen, om zitting te hebben totdat door 
de eerstvolgende Provinciale Synoden de 
noodige keuzen zullen gedaan' zijn. Zij 
dragen hun mandaat over binnen ééne maand, 
nadat deie keuzen door alle Provinciale 
Synoden gedaan zijn, 

c. Deze Raad vergadert bij toerbeurt in 
de hoofdplaats van elke der Provinciën, in 
deze volgorde : Zeeland, Utrecht, Friesland, 
Noord-Brabant, Zuid-Holland, Drente, Gel
derland, JSoord-llolland, Groningen, Overijsel. 
Hij komt dan alleen samen, wanneer de 
Zendingsdeputaten in buitengewone gevallen 
hem daartoe oproepen, welke oproeping tevens 
moeten inhouden opgave van de zaak, waarin 
advies of waarvoor beslissing verlangd wordt. 

d. De Zendingsdeputaten worden in de 
vergadering van dezen Raad door minstens 
twee afgevaardigden vertegenwoordigd, ten 
einde de aan de orde gestelde zaak toe te 
lichten. 

e. De niet ter plaatse wonende leden van 
den Raad, alsmede de in gelijk geval ver-
keerende Zendingsdeputaten, ontvangen ver
goeding van reis- en verblijfkosten tot een 
maximum van f 10,— per vergadering. 

ƒ. Oproeping van den Raad is eisch, zoo 
dikwijls de Zendingsdeputaten van oordeel 
zijn, dat noodzakelijke en onvoorziene om
standigheden afwijking eischen van een door 
de Generale Synode genomen besluit. 

g. Het besluit tot goedkeuring van zulk 
eene afwijking kan door den Zendingsraad 
niet genomen worden dan met twee derden 
der aanwezige stemmen. 

Van de correspondentie met het 
Zendingsstation. 

ART. 14. 
a. Uitgezonden dienaren des Woords ont

vangen hunne instructie van den kerkeraad 
der zendende kerk, of, waar deze een harer 
dienaren aan meerdere kerken leende, van 
de iu Art. 5 genoemde Gecommitteerden. 

b. Deze instructie wordt, eer zij van 
kracht zal zijn, ter goedkeuring opgezonden 
aan de Zendingsdeputaten. Bij bezwaar 
wijzen deze aan, wat veranderd, uitgelaten 
of toegevoegd moet worden. De aldus ge
wijzigde instructie is eo ipso goedgekeurd. 

c. De uitgezonden dienaren staan, voor 
wat den dienst der Zeuding betreft, onder 
het opzicht en de tucht van Gecommitteerden, 
Gedelegeerden, en Zendingsdeputaten, vol
gens nader op te maken regeling. 

d. De uitgezonden dienaren correspon-
deeren met den Gecommitteerde, hun daartoe 
aangewezen. 

e. Zij zenden elk halfjaar, telkens vóór 
1 Januari en 1 Juli, een verslag van hun 
arbeid en van den toestand van het Zendiugs-
statiou bij den hun aangewezen Gecommit
teerde in. 

ƒ. Deze rapporten worden binnen ééne 
maand na inkomst opgezonden aau de Zen
dingsdeputaten en door deze in het kerkelijk 
Zendiugsorgaan openbaar gemaakt. 

ART. 15. 
a. Alle Gecommitteerden zenden in de 

maand April een verslag van hetgeen door 
hen inzake de Zending verricht is aan de 
Zendingsdeputaten. 

b. De Zendingsdeputaten hebben het recht, 
zoo dikwijls zij dit noodig achten, inlich
tingen van hen te vragen, die hun alsdan 
binnen ééne maand verstrekt worden. 

Van de Gedelegeerden in Indië. 
ART. 16. 

a. De Gedelegeerden in Indië nemeu in 
behandeling: 1°. moeielijkheden, tuchtzaken 
of geschillen, die door Gecommitteerden of 
door de Zendingsdeputaten naar hen ver
wezen worden; 2°. alle geschillen gerezen 
tusschen twee of meer Zendingsstations; 3°. 
alle verdere zaken hun door de Zendings
stations of de Hulpdiensten in Indië aange
bracht, voor zoover hunne instructie zulks 
medebrengt. 

b. Zij correspondeeren met de Zendin°-s-
deputaten, voor zooveel zij achten vragen 
te moeten doen of inlichtingen te moeten 
geven, en zijn gehouden alle <loor de Zen-



dingsdeputaten tot hen gerichte vragen te 
beantwoorden. 

c. Beslissingen van Gedelegeerden in 
Indië kunnen, ook waar appél wordt inge
steld, terstond executoir worden verklaard 
met twee derden der stemmen der aanwezige 
Gedelegeerden. 

Van appél en cassatie. 

ART. 17. 
a. Van de beslissingen van Gecommit

teerden en van de Gedelegeerden in Indië 
staat appél open op de Zendingsdeputaten. 

b. Van alle beslissingen is aanvrage om 
cassatie toegelaten bij de Generale Synode. 

Van de gelden. 
ART. 18. 

a. In alle kerken wordt, behalve op de 
beide Pinksterdagen, nog minstens eenmaal 
per jaar voor de Zending gecollecteerd. 

b. Kerken die alleen, of met andere, 
een zendingsstation aanvaard hebben, behou
den voor zich de opbrengst van alle hare 
collecten voor de Zending. 

Zij storten voor algemeene kosten 20 pCt. 
van alle deze collecten bij de Quaestoren, 
telkens binnen de maand nadat zij gehouden 
zijn. 

ART. 19. 
Indien de Quaestoren geen genoegzame 

gelden beschikbaar hebben, om de aangegane 
verplichtingen te voldoen, zijn zij gemachtigd 
eene extra-collecte voor de Zending in alle 
kerken bij de Zendingsdeputaten aan te 
vragen, die, deze noodzakelijk keurende, haar 
voor alle kerken uitschrijven, voor zoover 
deze kerken niet een Zendingsstation geheel 
en volkomen voor hare geldelijke verant
woording namen. 

ART. 20. 
De Quaestoren betalen uit op last van 

de Zendingsdeputaten. Deze lastgeving kan 
op eenmaal voor een geheel jaar worden 
verstrekt, zoo de posten vaststaan, en voorts 
ad hoe, voor wat niet op de generale mach
tiging voorkomt, of wijziging ondergaat. 

ART. 21. 
Aan elke Generale Synode leggen de 

Quaestoren de door Zendingsdeputaten reeds 
goedgekeurde rekeningen over, en voegen 
daarbij een overzicht en beredeneerd verslag 
van het door hen, sedert de vorige Synode 
sloot, gevoerde beheer. 

ART. 22. 
a. De Quaestoren vragen van elke Generale 

Synode goedkeuring op. een budget, dat, 
over het geheele jaar doorloopende, gelden 
zal lot aan het weder samenkomen der ker
ken in Generale Synode. 

b. Noch afwijking noch overschrijding 
van dit budget, noch ook overschrijving van 
artikel op artikel, mag plaats hebben, tenzij 
met goedkeuring van de Zendingsdeputaten. 

ART. 23. 
De Quaestoren zijn gehouden aan de 

Zendingsdeputaten, zoo dikwijls deze dit 
verlangen, of iemand hiertoe aanwijzen, in
zage van alle boeken en waarden te geven. 

Van de vereischten der uit te zenden 
Dienaren. 
ART. 24. 

a. Aanstaande dienaren des Woord s, die 
eene kerk zich voorstelt opzettelijk te beroe
pen om hen uit te zenden, worden voorloopig 
onderzocht eer tot zulk een beroep wordt 
overgegaan. 

b. Dit voorloopig onderzoek is opgedra
gen aan de Zendingsdeputaten. Bij dit on
derzoek moet blijken : 1°. dat zij den leef
tijd van 30 jaren niet overschreden hebben; 
2°. dat zij volgens medisch advies van een 
door de Zendingsdeputaten aan te wijzen 
arts of hoogleeraar geacht kunnen worden 
bestand te zijn tegen het Indisch klimaat; 
3°. dat zij gaaf van lijf en leden zijn ; 4°. 
dat zij praeparatoir voor den dienst des 
Woords geëxamineerd zijn ; 5°. dat zij in 
staat zijn de bewijzen over te leggen van 
met vrucht de lessen gevolgd te hebben, die 
bijzonderlijk voor de opleiding tot den mis-
sionaireu dienst door de Zendingsdeputaten 
zijn aangewezen, of wel, bij ontbreken van 
dien, ten genoegen van de Zendingsdeputaten 
van voldoende studiën ten dezen doen blij
ken. 

c. Een op hen uit te brengen beroep voor 
dezen dienst kan niet tot uitzending leiden, 
tenzij zij met goed gevolg het peremptoir 
examen voor de Classe is doorstaan, en de 
Classe het beroep approbeert 

d. Indien eene kerk een reeds hier te 
lande dienstdoenden predikant wer.scht uit 
te zenden, oordeelen de Zendingsdeputaten 
over zijne geschiktheid naar bevind van zaken, 
mits hij den leeftijd van 40 jaren nog niet 
overschreden hebbe, en mits hij zich onder-
werpe aan een medisch onderzoek, teneinde 
blijken kunne, of hij geacht mag worden 
tegen het Indisch klimaat bestand te zullen 
zijn. 

ART. 25. 
a. Het onderzoek ingevolge Art. 24 b 

in te stellen omtrent de voldoende afzonder
lijke opleiding voor den missionairen dienst, 
strekt zich uit tot de navolgende vakken : 

1°. de taal van het volk, waaronder zij 
zullen optreden ; 

2°. de land- en volkenkunde en de religie 
van dat volk ; 

3°. de geschiedenis der Zending, bijzonder 
die van Nederland ; 

4°. de theorie der Zending naar Gerefor
meerde beginselen ; 

5°. de elenchthiek met bijzondere toepas
sing op de religie van het volk, waaronder 
zij zullen optreden. 

b. Zendingsdeputaten zijn bevoegd op 
deze regelen uitzonderingen toe te staan. 

ART. 26. 
a. Praeparatoir voor den dienst des 

Woords geëxamineerden kunnen, ook zonder 
dat hun alsnog een beroep voor den missio
nairen dienst in uitzicht is gesteld, zich bij 
de Zendingsdeputaten aan het onderzoek be
doeld in Art. 25, voor zooveel de studiën 
betreft, onderwerpen. 

b. Loopt dit onderzoek gunstig af, zoo 

wordt hun hiervan een bewijs gegeven. Dat 
bewijs ontslaat hen van dit onderzoek bij 
een eventueel beroep. 

Vau den Hoogleeraar-Gedelegeerde 
voor Indië. 
ART. 27. 

a. De Generale Synode kan, roet den 
titel van hoogleeraar, een Doctor in de H. 
Godgeleerdheid naar Java, als haar vasten 
Gedelegeerde, afvaardigen. 

b. Hiertoe wordt niet overgegaan, indien 
niet een alleszins geschikt persoon hiervoor 
gevonden zij, en de gelden voor deze missie 
behoorlijk gedekt kunnen worden. 

c. Deze Hoogleeraar-Gedelegeerde zal 
voorzitter zijn van de Gedelegeerden in Indië, 
zal de kerken bij de Pegeering van Indië 
vertegenwoordigen, belast zijn met de in
spectie van alle Zendingsstations in Indië, 
onderwijs geven aan pas overgezonden diena
ren des Woords, en voorts belast zijn met 
de wetenschappelijke bestrijding van het 
Mohammedanisme iü onze Koloniën. 

Van de Kerken van inlandsche Christenen. 
ART. 28. 

a. De reeds uit inlandsche Christenen 
gevormde kerken of beginselen van kerken 
worden geplaatst onder het toezicht en de 
leiding van de Gedelegeerden in Indië. 

b. Zij maken eene lijst van deze kerken 
op, met opgave van het aantal gedoopten 
en van hen die toegelaten zijn tot het II. 
Avondmaal, van aangestelde onderwijzers, 
helpers of geestelijke verzorgers, van het 
belijdend karakter dezer kerken, van den 
Christelijken wandel der leden en der ver
zorgers, van het gegeven onderricht in den 
godsdienst, van de aanwezige gebouwen voor 
den eeredienst, enz. 

c. Op deze lijsten worden alle groepen 
van geloovigen gebracht, die zich bereid 
verklaren, met onze kerken op later te 
regelen voet in verband te treden. 

d. Zij zenden deze lijsten en opgaven, 
met al zulke opmerkingen als tot voorlichting 
strekken kunnen, aan de Zendingsdeputaten 
in Nederland. 

e. Deze regelen de voorwaarden, waarop 
een vast verband met die kerken zal kunnen 
gelegd worden. 

(Slot volgt.) 

I n g e z o n d e n .  

EEN WOOPD VAN PBOTEST ! 

In een stukje, getiteld „Het eenig argu
ment" en onderteekend Dr. W. (voorkomende 
in de Zuider Kerkbode van 28 April j.1.) 
beweert de schrijver, dat op de vraag, waar
om de Gereformeerde kerken een eigen Theol. 
School moeten hebben, van alle kanten dit 
antwoord gegeven wordt: «voor de veilig
heid." 

Of deze bewering nu in elk opzicht juist 
is, zij thans in het midden gelaten, mij komt 
het voor, dat er nog heel wat meer antwoor
den op te geven en reeds op gegeven zijn. 

De schrijver tracht daarna de onjuistheden 
van dat antwoord aan te toonen met de 
bewering, dat iemand, die de hoogleeraren 
eener Theol. School zou durven aanklagen, 
indien zoo iemand vermeende daartoe reden 
te hebben, „den. wind van voren zou krij
gen," wijl die hoogleeraren, „schier de af
goden dier kerken" zijn, zoodat de „malle-
moersliefde juist de kerken verderfelijk zou 
worden." Daarom is een Theol. School voor 
Dr. W. een gevaar voor de kerken. Een 
Vrije Universiteit echter is volgens den schrij
ver veel beter; daar worden de Hoogleeraren 
niet zoo lichtvaardig tot ketterijen verlokt. 
Mijns inziens heeft d'eze geheele bewering 
van Dr. W. geen „schijntje" van grond, 
maar is zeer gezocht; minachting der Theol. 
School straalt er voorzeker bizonder in door: 

Bovendien leert de geschiedenis, dat de 
Universiteiten van ons land wel terdege 
kettersch kunuen worden, hetgeen Dr. W. 
ook toegeeft. Of het juist is, dat Eranekers 
Universiteit de waarheid Gods steeds met 
kloeke kracht verdedigd heeft, kan ik niet 
beoordeelen en doet hier trouwens ook weinig 
ter zake, immers één zwaluw maakt nog geen 
zomer. 

Jammer voor Dr. W.'s betoog, dat juist 
die Univ. van Eraneker is opgeheven ! 

Met de Vrije Universiteit heeft men vol
gens den schrijver geen gevaar voor afval 
te duchten, wijl deze „leeft uit de Geref. 
kerk als organisme," leeft „door de offer
vaardigheid van 't Geref. volk" en wijl de 
Theol. faculteit dier Universiteit „onder het 
medetoezicht der kerken" staat. Is dit alles 
echter dan zulk een zekere waarborg, dat af
dwaling der Vrije Universiteit van de Gere
formeerde beginselen onmogelijk is ? 

Bij Dr. W. staat het vast, dat eene ker
kelijke school een gevaar oplevert voor de 
Geref. kerken. Immers aan het slot van 
ZEws. opstel komen de merkwaardige woor
den voor, „dat zij (de fheol. School te 
Kampen n.1.) toch eigenlijk geen kerkelijke 
opleiding biedt, dat ze ook eigenlijk geen 
School voor Theologie is en ook eigenlijk 
geen veiligheidsmaatregel, maar eerder een 
gevaar." 

Uwe Theol. School, zonen der Afscheiding, 
is dus eigenlijk een gevaar. Tot drie malen 
toe wordt zulks door Dr. W. in zijn artikeltje 
beweerd. 

Zou het dan niet gewenscht zijn, die School, 
die dan toch minder dan niets waard is, 
maar kortweg op te heffen ? Ieder gewoon 
mensch, staande op het standpunt van en 
sprekende als Dr. W. zou zeggen: wel zeker, 
doek haar direct op, die gevaarlijke Theol. 
School met hare zoo gevaarlijke leeraren. 
Niet alzoo echter Dr. W. ! Deze is wel
willend genoeg om te zeggen : „zoolang de 
broeders van '34 hun hart op de Theol. 
School zetten, zullen wij die houden." 

Als inderdaad Dr. W. overtuigd is, dat de 
Theol. School te Kampen niet alleen over
bodig maar zelfs een gevaar is voor de Geref. 
kerken, dan is het eisch en plicht van Dr. 
W. en zij die met hem van dezelfde opinie 
zijn o,m met al de kracht, die hun ten dienste 
staat, te protesteeren tegen het latiger bestaan 
dier School, inplaats van, zooa's ZEerw. nu 

doet, min of meer spottend de mannen van 
'34 de Theol. School nog eenige jaren te 
gunnen, gelijk men om een kind tevreden 
te stellen het een speelpop in handen geelt. 

Doch hoe toegevend en goedhartig is toch 
Dr. W. Nu is hij eigenlijk al te toegevend, 
al te meegaand, al te vriendelijk ! Neem 
eens aan voor een oogenblik, er is een beer 
in uwe woning; een beer toch levertgev.aar 
op voor uwe huisgenooten. Een paar leden 
van uw gezin drijven echter de „mallemoers-
liefde" zoover, dat zij den beer in huis wil
len houden. Moet het hoofd van 't gezin 
dit nu maar stilletjes toelaten ? Zou het niet 
verstandiger zijn, den beer dadelijk het huis 
uit te jagen ? > 

Dr. W. hoopt en verwacht dan ook, „dat 
het met de Theol. School zal gaan evenals 
met de zoogenoemde Litterarische opleiding." 
Hoe is het daar dan meê gegaan? Dr. W. 
antwoordt: „Niemand — nVéritas" uitgezon
derd, die zelfs zijn naam niet durft noe
men ! — wil het Gymnasium behouden." 

Hoe weet Dr. W. dat? Weet hij niet, 
dat er duizenden zijn, die met „Veritas" 
meenen, dat het Gymnasium als uitbreiding 
der Theol. School en als wijziging der Lit
terarische afdeeling opgericht, moet behouden 
blijven. Dat een zeer groot aantal het met 
den schrijver van den „Open Brief" eens is, 
wanneer deze zegt op bladz. 6 zijner bro
chure : „maakt de a.s. Synode niet een mal 
figuur, indien zij de beslissing van '96 inzake 
het Gymnasium, nu in '99 maar eventjes 
weer te niet gaat doen, als gold hel slechts 
een kleinigheid ? Teder weldenkend mensch 
toch zal het onbezonnen noemen indien, na 
een slechts 3-jarig bestaan, weer mocht wor
den besloten tot opheffing van het Gymna
sium." Dit geldt thans te meer, nu reeds 
na 3 jaren blijkt, hoe gezegend het Gymna
sium werkzaam is. 

In nog veel sterkere mate is het ook zoo 
met de Theol. School. De School door onze 
vaderen van '34 opgericht; de School die 
tot zegen was en is ; de School die nu sedert 
bijna een halve eeuw aan de kerk hare Die
naren schonk (Dienaren die toch genoemd 
mogen worden); de School die nog nimmer 
voor de rechtzinnigheid eenig gevaar op
leverde. Duizenden hebben haar lief en zien 
in haar geen gevaar voor de kerken niet 
alleen, ja wat meer is, houden haar voor 
noodzakelijk. 

Dat echter de Hoogleeraren der Theol. 
School schier de afgoden der kerken zouden 
zijn, daarvan heb ik nooit iets kunnen merken. 

Het komt mij dan ook voor dat — als er 
sprake kan zijn van afgoderij — er meer 
afgoderij bedreven is en wordt met de Vrije 
Universiteit, dan met de Theol. School. 

Het geheele stukje van Dr. W. is m.i. 
niets anders dan eene beleediging van de 
Theol. School; eene beleediging van de 
Professoren die er zich aan wijden en voor 
opofferen, en eene beleediging van de kerken, 
die haar hebben gesticht. Daartegen een 
woord van ernstig protest te laten hooren, 
acht zich tot plicht, 

iiEen lid der Geref. kerken." 

Iloekaankontiigimg. 
Bloemen. Saamgegaard uit den hof van 

opvoeding en ervaring door 1'. J. Kloppers. 
's-Gravenhage. joh. Ykema 1899. 
Dit boekje met dezen bloemrijken titel 

bevat een herdruk van losse stukjes dooi
den heer P. J. Kloppers, (thans naar de 
Zuid-AfrikaanscheEepubliek vertrokken) in 
de Chr. Schoolbode en het Chr. Schoolblad 
nu en dan verschenen van zijn hand. Het 
getal stukjes in die 186 bladz. postlormaat 
bedraagt XLVII. Losse stukjes, zonder 
methode, dan de methode van het werkelijke 
leven, als de Schrijver in de Inleiding ook 
zegt. 

„Bloemen" — en dan toch over opvoed
kundige zaken, door een onderwijzer ? Het 
boekje is bovendien net gedrukt en in een 
fraai bandje gezet! Is dat niet wat al te 
mooi opgedirkt ? 

We zeggen volmondig neen. Wie een 
souvenir van den heer P. J. Kloppers wil 
hebben, b.v. zijne "leerlingen, oud-leerlingen 
en hunne ouders, zullen het zeker koopen. 
Maar ook hij, die eens iets wil lezen inzake 
opvoeding in school en huis, vader-, moeder
en onderwijzers-taak en omtrent kinderen, 
die als een erfdeel des Heeren en schepselen 
zijner hand moeten gekweekt en geleid 
worden : — koope deze „Bloemen." 

De stukjes zijn vol fijnen en verheven 
humor. Geen methode. De Schrijver springt 
soms met u over heg en steg, en toch 
brengt hij u altijd aan het doel, dat hij 
beoogt en dat/ gij verwacht. En daardoor 
behoeft men niet bang te zijn, met drogen, 
schoolschen vorm en inhoud te zullen opge
houden worden. 

De titel zegt niet te veel. 
C. M. 

ADVERTENTIE. 
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|f Psalm 103 : 1. 
** 7.r\n dfi HRPTP wil en 7.n IRVPTI. — ~ ~ 7f 7 

hopen onze geliefde Ouders 

ADBÏANÜS FB1JUNK 
JAHSJE iraSTEEBEEE 
den 14 Mei a.s. hunne 23-
jarige Ech tvereeniging 
te herdenken. 

Dat de Heere hen beide spare 
tot in lengte van dagen, is de 
wensch hunner liefhebbende 
kinderen. 

H. P. FRIJLINK. 
C. S. c. FRIJLINK. 
A. FRIJLINK JE. 
S. C. FRIJLINK. 

SASSENHEIM, 
10 Mei 1899. 

fll 

^ 30-jarige ISclitverceul- ^ 
%> S'»»g van 6F 
jg m & £aejBBS&BB % 

1» sv si 
t,e Wanswerd a/d Streek, D. V. «Sj 
13 Mei a s Sg 
Hunne dankbare Behuwdbroêder, 

Nichtje en Pleegdochtertje, 3C 
&j\c> J. DE WALLE. G® 
Jf* NIJTSKE DE WALLE. 
m DIEUNKE DE WALLE. m 
JX» FKRWERD, JJL 
^ 3 Mei 1899. 

f» Soli Deo Gloria! H 
fi Zoo de Heere wil en zij leven, 
Ja1 hopen onze geliefde Ouders || 

f JAGOB E. HAASDIJK H 
ft EN ff 
H BEESTJE S. SMIT H 
lp, den 15 Mei hunne 40-jarige H JE' Kchtvereeniging te geden- "F* 

ken. Ziende op de goedertieren- iaj 
heden des Heeren en zijne won- , 

JB| deren aan hen verheerlijkt-, past V 
p1 ons op dezen dag te zeggen: 'g' 
t i Looft den Héere, mijne ziel, en Lji 
f; vergeet geene van zijne wel- O 
r, daden. 18 > 
H M's. 118 : IS. 
I i Hunne dankbare Kinderen j j 
dfi en Behuwdzoon. r> 
^1 OLDEBOORN, 
^ Mei 1899. 

U XX30CXX$yaaCXX li 

paoooooc $X3C3COC p 
Jjhf Zoo de Heere wil en zij leven, ^ 
U hopen onze geliefde Ouders : W 
Jsj[ David Mulder  ̂
U> EN ij 
I? Sara Jozina Scheele, 
y? den 21 sten Mei hun 5J5- jarige g 
yi Eehtvereeniging te her- f| 
fl denken. Is 
H Hunne dankbare Kinderen. K 
H ZLKKIKZEE, K 
|| 9 Mei '99. 
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Heden overleed, na eene kort
stondige ziekte, in den ouder
dom van 59 jaar, onze Broeder 

JAN KREDIET, 
die vroeger de gemeente als 
Diaken en als Ouderling, en in 
den laatsten tijd wederom als 
Ouderling diende. 

Hij ging heen in de hope 
des eeuwigen levens. 

De Heere die geeft en neemt, 
moge de hoogbejaarde Weduwe 
en de Kinderen tot troost en 
sterkte zijn. 

Namens den Kerlceraad, 
K. DOORNBOS, Praeses. 
J. VAN EK, Scriba. 

WOLVEGA, 
2 Mei 1899. 

Heden overleed tot onze diepe 
droefheid, in zijo Heere en 
Heiland, na een langdurig en 
smartelijk doch geduldig lijden, 
onze geliefde Vader en Groot
vader, de heer 

P. KAPPER, 
in den ouderdom van ruim 76 
jaren, 
J. K. VAN HARTINGSVELD. 
J. VAN HARTINGSVELD-

I KAPPER. 
N. C. VAN HARTINGSVELD. 

MAASSLUIS, 
8 Mei 1899. 

De Jongelings-vereeniging al
hier leed in den morgenstond 
van den eersten Mei een smar
telijk verlies. Ons medelid 

GERHARDUS KOSTER, 
werd ons door den dood ont
nomen, in den nog jeugdigen 
leeftijd van ruim 23 jaren. 

In den laatsten nacht zijns 
levens kwam zijn geloof zoo tot 
doorbreking, dat Psalmzingende 
den tijd met de eeuwigheid ver
wisselde. 

Dit is ons eene vertroosting, 
maar ook eene vertroosting voor 
zijnen Vader, Broeders en Zus
ters. 
Namens de Jongelings-vereenigitig 

voornoemd, 
A, J. v. D. GRAAF, Praeses. 
H. SNOEIJER, Scriba. 

LTJTTEN, 
9 Mei '99. 
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Kr biedt zicb aan als 
HUISHOUDSTER 

iemand van ruim 4IO-jarigeu leef-
Geref. godsd., liefst bij een be

jaard man ten plattelande, geen zaken 
doende < n van gelijke religie. 

Adres onder letter Jj. by A. SIZOO 
Jz , Uitgever te GORINCHEM. 

Goedboope Aanbieding 
VAN 

DE VRIJE KERK." 
Van de jaargangen 1882 — '87, '89 

en '91—'98 zijn nog ex. beschikbaar. 
Zoolang de voorraad strekt, worden 

deze aangeboden U f 0,S5 pet' 
jaargang. 

Men zende spoedig postwissel aan 
den uitgever 

D. DONNER 
te LEIDEN. 

Concept-Regeling voor de Zending. 

RAPPORT 
aan de Generale Synode Tan 

GItOllllGGil. 
Dit Concept-rapport wordt, volgens 

Synodaal Besluit, in Boekformaat 
verkrijgbaar gesteld. 

Wie dit Concept wenscht te ontvan
gen, zende Vijf-en-twintig Cents 
aan postzegels aan het Bureau van »de 
Heraut" te AMSTERDAM met opgave van 
zijn adres. 

Het wordt hem dan per postfrailCO 
toegezonden. 

KUYPER. 
Amsterdam, 10 Mei 1899. 

Bij mij is ter perse om over 14 da
g e n  t e  v e r s c h i j n e n :  

IIKT HECHT DËIt KliRM 
EN 

[IE VRIJHEID DER WETENSCHAP 
DOOR 

l»r. II. BAVIKCK. 
Het zal ongeveer 48 bladz. groot 

zijn en 45 ei. kosten. 
PH. ZALSMAN. 

KAMPEN. 

TRAKTATEN. 
Vanwege het Gereformeerd Traktaat

genootschap »Fili|>|>usM is bij den 
Uitgever A. G. D. GERRITSEN te 
BREUKELEN verschenen en bij alle solide 
boekhai delaars verkrijgbaar gesteld : 

Prijs. 
CXXII. Het wachten op den 

Heere niet beschaamd 2 ct. 
CXXII1. De Levensreis . 1 » 

298. De Schilder en het Zigeu
nermeisje . . 1 » 

299. Uit gevaar gered . 1 » 
300. Een Handwijzer aan den 

Weg . . . 1 » 
301. Bidden . . . 1 » 
302. »Ik beb NU geen tijd!" 1 » 
303. Ter elfder ure . 1 » 
Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen: 

DE HANDELINGEN 
DER APOSTELEN 
VERKLAARD DOOR 

J O H .  C  A  L  Y  I J  N .  
Opnieuw uit het Latijn vertaald door 

Ds. G. WIELENüA. 
Deel I 465 Pag. royal 8°. 

JPrijs slechts f (geb. f 2,70). 
Deel II verschijnt nog einde 

dezes jaars. De prijs wordt alsdan 
verhoogd. 

» De uitgave is keurig en uiterst goed
koop." 

Ds. SIKKEL (Holl. Kerkblad). 
»De vertaling is zuiver." 

Br. II. B AVI NOK (Bazuin). 
Leeraren, Studenten en leden der ge

meente vinden hier een schat van uit
legkundige verklaringen, zooals de eenige 
Calvijn die geven kon. 

Ds. J. E. DONNER (Chr. Weekbl.) 

Vrye Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeuiging : 
A a n  C o n t r i l H i t i ë u  :  
Door den heer W. Voogsgeerd te N.-

Loosdrecht f 7; door den heer P. J. J. 
Gooris te Brielle 1 21 ; door den heer J. 
Wedeven te Aduard f 20 ; duor den heer 
J. H. Koppenol te Uithoorn le storting 
f 20 ; van den heer N. v. d. Blom te de 
Wilp f 1. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit.) 

Van de Geref. kerk te Nieusvendam f 3,35 ; 
van idem te Broek in Waterland f 2,64; 
van idem te Oostzaan f LO8V2 ; van idem 
te Buiksloot f 4,491/2; van idem te Holy-
sloot f 1,50 ; van idem te Monnikendam 
f 4,961/2 ; van idem te Zunderdorp f 1,71; 
van idem te Landsmeer f 6,25; van idem 
te Purmerend f 5,62; van idem te Edam 
f 3,3b1/% ; van idem te Marken f 19,21; 
van idem te Hijken f 2,101/s ; van idem 
te Ouddorp f 2,50 ; van idem te Rockanje 
f 1,55 ; van idem te Spijkenisse f 5,8972. 

Voor hei Hospitium : 
Van den Züster-kring uit Utrecht 48 la

kens en 24 keukendoeken. 
S. J. SEEPAT, 

Hilversum. Penningmeester. 

Stoomdruk vau ZALSMAN te Kampen. 
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