
1900. Acht en veertigste Jaargang. (Tweede Kwartaal.) Mo. 14, 

Stemmen uit  „De Gereformeerde Kerken in Nederland." 
(TTen voordeele van de Theologische School te Kampen.) 
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U I T G E V E R :  

C. PH. ZALSMAN, 
K A M P E N .  

Advertentiën en Bestellingen v r a c h t v r ij te adresseeren aan den 
UITGEVER G. PH ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken 
der Medewerkers aan den REDACTEÜK, dHr. C. MULDER te KAMPEN. 
Binnenlatidsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie 
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TB KAMPEN. 

DEP. CORR. M/D. H. OVERHEID. 
Aan de Kerkeraden 

van de Gereformeerde kerken in Nederland. 
Het isaan „Deputaten van deze kerken „voor de 

in^ln 1 met f' H°°^ Overheid", bij opzettelijk 
ingesteld onderzoek, gebleken, dat de JrcLire L 

Hm-enn "l-n "j o'1 !lee.r directeur van liet .Centraal 
veivnnd 001 "• ^istiek aan de gemeentebesturen 
UnTJn l' "'ff"" °-a- beweerd wtld> dat de invnl-
fnrm i " l'° etti"gskaarten van vraag 8 met „Gere
formeerde kerk" niet voldoende zou zijn - berustte 
op een vergissing. 

Ke beantwoording dier vraag met „de G ere f ur
ine ut de kerk" is  volkomen correct en voldoende. 

iet voldoende is de invulling //Gereformeerd", 
omdat dit dubbelzinnig is. Velen, die zich Gerefor-
meeid noemen, behooren tot de Nederlandsche Her
vormde, of een andere haast gelijknamige kerk. 

^ u zullen derhalve, krachtens een nieuwe circulaire, 
Z,J. die enkel geantwoord hebben „Gereformeeeid", 
uitgenoodigd worden nader aan te geven, tot welk 
genootschap of kerk zij behooren. Laten diegenen 
hunner, die behooren tot een van de Gereformeerde 
kerken, nu ook oj.gtven: „de Gereformeerde kerk". 
Ook zij, die tot een andere kerk of een ander ge
nootschap dan de Gereformeerde kerk behooren, zul
len daarvan opgave moeten doen. 

Wij verzoeken den Kerkeraden van de Gerefor-
tpEe\ ke 'ken dringend, de leden hiervan in kenn s 

• s  e. en '  en 01,8  te willen melden, of soms ook 
oor et bestuur eener burgerlijke gemeente, zonder 
e eten e vragtn, naar eigen opvatting de invulling 

ii ere ormeerd veranderd wordt in den naam eener 
er , waaitoe die leden niet behooren, gelijk nu reeds 

lier ^ en daar is geschied. Wij zullen daarvan dau 
aan t Bureau voor Statistiek kennis geven. , . O 

Namens Deputaten voornoemd, 
M. ]NOORDTZIJ, Secretaris. 

Kampen, 30 Maart 1900. 

PLAATSELIJKE KEBKEH. 
POORTVLIET, 25 Maart 1800. Onze geliefde I etraai, Ds. 

• Spoel, ontving een bercep van de Gereformeerde keik te 
Oosteiland. Hoe gaai De wij ook zouden zien, dat die gemeente 
een eigen Leeraar had, zouden wij toch liever den onze be
houden. De Heere sihenke vele harten tot gebed en veizuch-
tn-g, is de wensch van kerkeraad en gemeente, opdat ZEerw. 
voor deze roeping moge bedanken. 

Namens den Kerkeraad, 
W. "v. D. BEKGE, Scriba. 

's-GBAVENI'EEI;, 26 Maait 1900. Gisteren werd met, alle 
'temmen tut Herder en Leeraar dezer gemeente beroepen Ds. 

1'. Littooij te Krimpen a d Eek. Geve de Heere hem vrij
moedigheid, om tot ons over te komen in zijne gunst. 

Namens den h erkeraad, 
L. KOOY, Scriba. 

MAKRUM, 28 Maart 1900. Hedenavond na de godsdienst
oefening maakte onze algemeen geachte Leeiaar Ds. S H. 
^roeneveld de gemeente bekend een roeping te hebben ontvan-
gen van de Geref kerk te Jutrijp-Bommerts. Geve de Koning 
"er kerk, die zijne dienaars roept en zendt, hem in di zen zijnen 

te verslaan, opdat een keuze moge gedaan woidtn Hem 
welbehagelijk, kon het zijn ons tot blijdschap, door weldra uit 
21jnen mond te vernemen : ik blijf bij u. 

Namens den Kerkeraad, 
T. BOI MA, Scriba. 

1 EEK, 30 Maart 1900. Heden werden wij verblijd door 
ï, . bericht te ontvangen van onzen beroe|en Candidaat H. J. 
. e'da Ez. van Mildam, dat ZEerw. zich bereid verklaarde om 
. den naam van zijn Zender en in de vreeze Gods, het op 
de ."''gebrachte beroep aan te nemen. Zegeue de Koning 
er kerk dit beslnit tot eere zijns Naams en tot heil onzer 

gemeente 

Namens den Kerkeraad, 
A. SIKKEMA, Pres. 
S. VAN DER VEEN, Scriba. 

1 April 1900. Heden na de godsdienst-
& ftaakte onze geachte en beminde Leeraar Ds. H. L. 

ü f f i c i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  
Beijer de gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen 
van de kerken te Metslawier en Nijawier. Geve de Koning 
zijner kerk zijn dienstknecht te verstaan, wat in dezen de weg 
is, kan het zijn, dat wij mogen hooren : ik blijf onder u ver
der arbeiden. 

Namens den Kerkeraad. 
D. GOEDE SZ., Scriba. 

OiiUEBOOliN, 1 April 1900. Onze beroepen Candidaat, 
de Lerw. heer H. J. Jleida ÏJZ.', heelt voor de roeping onzer 
gemeente bedankt Hoewel thans teleurgesteld, is onzewensch, 
dat de Heere onzen weg moge richten en de pogingen zegenen 
om de ledige plaats vervuld te krijgen 

Namens den Kerkeraad, 
J. E. HAA-DIJK, Scriba. 

HILLEGÖM, 3 April 1900. Zondagmorgen na de godsdienst
oefening, maakte onze geachte Leeraar, Ds. K. van der Wal, 
der gemeente bekend, cene roeping te hebben ontvangen van 
dc Gereformeerde kerk te Heiwijnen. Dat de Heere ZEw 
met zijnen Geest moge nabij zijn en hem de genade schenken 
eene Gode welgevallige keuze te doen, kon het zijn naar den 
wensch dezer gemeente, is de wensch en bede van den kerke
raad. 

Namens denzelven, 
J. \V. STFASSEI*, Scjiba. 

ZUil)-BEItJEllLAND, 3 April 1900. Zondag maakte onze 
geachte Leeraar C Goote de gemeente bekend, dat hij de roe
ping naar de Geref. kerk te Oud-Beijerland had aangenomen. 
Wij wenschen Gode te zwijgen; zijn doen is enkel majesteit. 

Namens den Kerkeraad, 
J Ttoos'f, Scriba. 

BERKEL, 30 Ma?trl 1900. ])e Kerkeraad der Ger. 
kerk alhier besloot in zijn jongste vergadering, geen 
collectanten door aanbeveling te steunen, dan hen. 
die drie weken te voren kennis geven van hun voor
genomen collecte te dezer plaatse. 

Namens denzelve, 
A. DE BRUIJN, Scriba. 

PROVINCIËN. 
Prov. Synode der Geret. kerken 

in Overij&el. 
De Geref. kerken te Deventer A & B, als daartoe 

aangewezen, maken bij dezen bekend, dat de Prov. 
Synode dit jaar zal gehouden worden te Deventer; 
en wel D. V. Woensdag 13 Juni. De namen der 
deputjiten en van hunne woonplaats alsmede \oor
stellen enz. voor het Agenduui, gelieve men in te 
zenden uiterlijk 18 Mei, aan het adres van den eerst-
ondergeteekende. 

Namens beide Kerken voorn., 
SCHEPS, V. D. M. 
A. BRLMMELKAMP, V D. M. 

Deventer, 2 April 1900. 

ONTVANGSTEN. 
Voor <le Juvv. ZeiHliiiy: in <1<MI 
Zuid-Oosthoek van Frit^Uiinl. 

Door 11. J. Wouda nagekomen coll. in de kerk 
te Axel . . . . f 11,00 

Van de Zendingsver te Goe.s . . . 12,50 
Van A. J. Dekker te Almkerk . . . 10,00 
Door Ds. V. Diemer van de Chr. Jonged-ver 

„Dorcas" te Munnikezijl . . . 2,30. 
P. A. SMII.DK, Penningm. 

lieerenveen, 2 April 1900. 

Inwendige Zending in 13 ren ie. 
Ontvangen in Maart : 

Van II. J. Kraan te 's-Kage f 1,— 
Collecte der Zondagschool te Odoorn . - 0,875 

Jongtlingsvereeniging te Diever . . - 1,— 
Door br. de Braai van kerk Arnhem B . . - 5,— 
Collecte b/d gemeentelijke samenkomst 

te Dwingelo ..... 14,90 
^ oor al deze bijdragen betuigen wij de gevers onzen dank 

en hopen, dat spoedig vele giften ons geworden zullen. Met 
aandrang verzoeken wij de broeders en zusters ons te gedenken 
Er is veel werk voor ons en de staat onzer kas is niet gunstig 
Veel wordt (i* gevraagd en gegeven voor het werk in het 
Godsrijk, maar nu moest men tusschen dat vele ook eens een 

weinig voor Drente laten vallen, dacht ons. Mocht uit de ont
vangsten blijken, dat velen met ons van dezelfde gedachten zijn. 

Namens de Deputaten voorn, 
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn. 

Diever April 1900. 

Pi*i>v. has voor Hulpl)eJio<,!^'eii<l«4 

Ucrkeii in öv«ii |jsel. 
Van Dedemsvaart coil. . . . f 19,91 

De kerken, welke nog niet voor deze kas gecollecteerd 
hebben gedurende het .loopende boekjaar , worden beleefd 
verzocht, dit als nog te doen. 

De Penningmeester, 
SCHEPS, V. D. M 

Dev,enter, 2 April 1900. 

UninxMi. 
Ontvangen voor de Opleiding tot den dienst des Woords 

van Lemele f 1,41, Nieuw-Leuzen f 3,ü95, Avereest f 1,35, 
Dalfsen f 3.20. 

Voor Hulpbeh. kerken in de Provincie van Ommen f 10. 
SCHOT. 

. \ ooi" in w. oi> Iiybel«tolj> 
Jii JNooril-iinabnnt «mi Limbury;. 

Met hartelijkeu dank ontvingen : 
Bijdragen over 1899: van de Geref. kerk te Den Helder f4, 

llazeiswoude f 4, Liksmond 1' 2, Leek f2.50, van S. B. v. H.. 
1,2, Ds B v. S. f 2, Alevr. E f 2, Jonkvr. M. B. f 1, J. 
\». Ch f 1, II. B f 2, allen te Amsterdam. Uit Amersfoort, 
van Ds li T. f 2, Ds. M J. B f 2,50. Breda: M. v. V. 
f 2, Bunuik : 1) A. B. f 1, Driebergen: Mevr. d. M. v. V. 
1' 10 Geldrop: A. P. M 1 0,50, Giesen : \V. H. fl, Hilver
sum: Al. W v. Al. f 2, Alevr. P. v O. f 10, Heese: Mevr. 
D f I, 11 engeloo: Ds P Z f 3, Gots: J. D f 1, Kampen: 
J. G. v. d. 11. f 2,50, Kollurn : 11 v. L. 1 2,50, Krabben-
dijke: Ds. J. d K. f 1, koudekerke (Z): P B f 1, Loos-
duinen: Dr. D. Ö. f 1,50, Ooltgensplaat: Ds. A L li. i' 1, 
Klundert, door br P. YV. Alaris: Ds. v. d. V. f 1,50, Mevr. 
Wed. V ï 6, Wed. H. P f 2,50, Wed. J. v. S f 1, J. V. 

1' 0,50, A d. 11 i 1, J. C. P. 1 2 50, Wed. K. V. f 1, M. 
K. f 1, Wed J V. f 1, J. L. B f 1, C L. f 1, F. d. H. 
f 1, A. C v. D f 1, \Ved C K. f 1, C. d. H. Lzn. f 1, 
C. A. v D. f 1, Gebr v M. f 1, B. v H f2, 11. P. Jz. 
f 1, C. J. H. f I, Mej. L. P. Jd. f 1, P A 11. f 1, A. S. 
f 0,50, II. L f 0,50, W. Al. f 0,50, J. B. 0,50, C. Al. L 
1' 0,50, Alrj C v. D. f 0,50, Alej J v. D. f 0,50, C. d. H. 
f 0,50, P. W. AL 1' 1, C K 11,40, H. d. H f 2,50, A. d. V. 
f 1, L P f 2,50, A. Al. f 3, C. d, E f ), A. \V f 2, C. C 
f 1, L J. S. f 1, Wed. Al. K. f 2,50, Mej. A. B. f 0 50 ; 
Tilburg: G. V. f 2, Aloerdijk : VV. S. f 1, A. P A. f 1, 
JNieuwendyk, door br P. Walraven : Mej. A J. d 1). f 10, 
Wed. T. L. f 1, A. v. d. S. Cz. f 1 Al S. f 1, C. v. d. S. f 1, 
W. v. d. S. f 1, J. G v. A. f L,50, M v. d Li 1" 1, M. 
10,50, Ds J. A. G. fl, Wed. d. M. f2. L). L fl, D. A.L. 
f 1, W:ed v D 1' 0,50, J C. O. 10,50, G V fl, B. li f0,50, 
P. W. f 1, A. d. B. f 0,50, i\l. v A. 1" 0,50, A. d. B. 1'0,50, 
S. v N. f 0,50, Chr Jongelingsv f 3, J. v. B f 1, G. V. 
1' 0.50, D V. f 0,50, Oudshoorn: A. O f 3, Khenen : W. J. 
v. N. f 2,50, Kotterdam: H. D f 2, Joh. E f 1, K f 2, 
llijsoord : VV. v N. f 1, Schalkwijk : E. G. W. f 10, Scheve-
ningeu : Dr. E. A. K f 2, Sprang: Ds. C. L. f 1, Voort-
huijzen : A. J. S. f2, Vorden : Ds. A J, T. t' 1, Werkendam 
door br. A. G. Biauderhorst: C. J. v. D. f 1, C J f 1, L 
B. f 1, J. A. ¥ f 1, G. f 1 50, J. f 1, P. C f 1, W lv 
f 1, G. v O f 1,50, A. G B f 2,50, D II. f 0,50, Ds. A. 
B f 2,50, Willemstad: K. D f 5, Zwiindrecht: A v. N. 
f 1,50. 

Gewone coll : Almkerk f 15,25, Nieuwcndijk f 23,86, Dussen 
f 4, Werkendam A f 11,63. 

Extra coll Dussen f 4,31 
Giften: van Mej. J. Zeldenrijk en eenige vrienden 

t e  G o u d a  . . . . .  f  3 , 5 0  
Van idem . . . . . - 2,50 
V'an Üe Jongi dochtersv. ;,Martha" te Steduin . - 6,— 
GeVonden i jh kerkzak je te Werkendam A . - 2,50 
Gift v/d Geref kerk te Mijdrecht . - 2,— 
Door Ds H. J Binnema: van Alej Th. J I) —Goes - 1,— 

van Alej. Joh D. — Goes - 0,50 
Aan de Geref. Zendings-ver. te Goes . - 15,— 
Uit de Zondagsschoolbus te Heinkenszand . - 5,05 
Van de Geref. kerk te Enschedé B . - 10,— 

Aanbevelend, 
Namens Deputaten, 

J. C. C. VOIGT, Penningm. 
Raamsdonk, 2 April 1900. 

Voor de Theologische Voltooi. 

Va coll. Schiermon- Gendringen-Silvolde f 1,25 
nikoog (S. C.) f 0,86 Lochem - 5,— 

1 wijzei - 6,03 Barchem - 4,28 
Almeloo - 7,38 Doesburg - 3,85 
Holten - 2,50 Varsseveld - 13,29 
Nagift Giessendam A - 1,80 N. N. te T. - 25, 
Nijmegen - 15,18 Deel uit een coll. 
Monster - 6,85 Ooltgensplaat - 2,50 

Voor <le Uitbreiding. 

Door Ds. J. A. de Bruijn te JEmmen, Corr. Cl. Koevorden, 
d e  c o n t r i b .  u i t  S c h o o n e b e e k  v a n  H .  R o c k l a ^ e  f 2 ,  H  
Gommcr f 0,50, IJ Gommffr f 0,75, B. ten Vlieghuis f 2, ,T. 
Eocklage f 0,50, H. Poppen f 2, Wed. Hinnen t' 0.60, Wed 
ii. J. Kisen f 0,60, B. Wilnis f 1,50, G. Blancke f 0,50, H. 
Ensing 1' 0,25, H. Schoenmaker f 0,50, G Mensen f 0,50, 
W. Anholtz f 0,50, Johs. Eisen f 1, G. Wilnis f 2, B. J. 
Bruma 1' 1, G. Hekman f 2, J. Engberts f 0,50, Ds. Joffers f 2. 

De contrib. uit Gees van Wed.'j. Wolting f 1, H. Lanning 
f 2, ,L Katerberg f 1. 

De' contrib. uit Aal den B. Lanning f 2,50, W. Kremers 
f 1,50, Wed Fruin f 0,75, W. Banting f 5. 

De contrib. uit S 1 e c n van L. Deening f 2, Wed. Deenin,r 

f 2, L. Katerberg f 0,60, J. Ellen f 0,25, Wed. Lanning f 2° 
H. Benting Gz. t' 2, J. S. Wilting f 1. 

De contrib. uit E m ni e n van H. Keinink f 0,50, Wed. E. 
Diemer f 0,25, J. Ensing 1' 0,25, Wed. H. Gossen f 0,25, 
Wed. K. Ensing f 2,50, H. M. Kabbers f 2,50, 11. Sikken 
f 2,50, J. Lanning f 1, Wed H. Rabbers f 1,50, H. Rabbers 
i 1, Ds. J. A. de Bruijn f 2,50, H. Louissen f 1,30, H. Ho-
ving ï 0,75. 

Door Ds. II. te Velde te Varsseveld, Corr. Cl. Zutfen, de 
contrib. uit A a 11 e n B van Ds. A. van Dijken f 1,50, W. te 
Gussinklo i 1, S. Wevers f 0,50, G. Helmink f 0,50. 

De contrib. uit Zutfen van Ds. J. N. Lindeboom f 5, M. 
J. Bast f <}, G. ter Meulen f 2,50, G. Erederiks f 1, A. Brink
man f 1, E. Enserink f 1, J. Baarschers f 1, G. Addink f 1, 
A. H. Scholten f 1, H. tl. Benu.nk Jr. f 1, H. J. Jolink Sr. 
f 1, J. G. Meerstad 1' 2, J. v. Dijk f 2, J. Zwiers f 1, Mej. 
de Wed. Jolink f 1, H. J. Jolink Jr. f 1, L Scholten f i, 
H. J. hcholteu f 1, F. J. Hoekstra f 1, J. Hoekstra f 1, Mej. 
H. Sleijster f 2, Chr. Iliohan f 1, B. J. v. d. Veen f 0,50, 
D. J Scholten f 1, H. Meijer f 2, H. J. Koers f 1, H. J. 
Meengs 1' 1, Joh. Jsraels f 1, N. N. f 1, B. Klein Bleumink f 1. 

Door br. J. Biihrmann te Amsterdam, Corr. Cl. Amsterdam, 
de contrib. uit Amsterdam van Mejonkvr. G. J. A. Mar
tini Buijs f 25, Prof. Dr. H. H. Kuyper f 4, J. van der Tas f 5. 

De contrib. uit Watergraafsmeer van Ds. A. 11. 
Gezelle Meerburg f 2,50. 

Door Ds L. Bouma te Middelburg, Corr. Classis Middel
burg•, de contributies uit Middelburg A van W. Hubrechtse 
t 2, C. f 0,50, S. de Jongh f 1, M. A.^f 2,50, Jac. Gideonse 
1 1, G. H. Vertrecht f 2,50, E. Helder f l, P. J. de Kruijter 
f 1, l1. 1. d Huij t 2, J. Hondius f 2, A. D. Littooij Az. f 1, 
C. J. Hondius f 2,50, C. S. Schout f 1, Ds. A. Littooij 1' 3, 
D. Gideonse Sr. f 2,50, J. 't Hart f 1, J. A. Painver f 1, W. 
A. de ltijcke f 2,50. b. Oranje f 2,50, J. A. Vertrecht f 2,50, 
P. C. van Dijk f 1, K. Slimme f 0,75, B. Schoonaard f 1, 
Wed. L. [Janssen f 1, Wed. K. f 0,50, C. Klaassen f 1, C. 
C o r n e l i s s e n  M z .  f  2 , 5 0 ,  C .  W i l l e m s e  f  1 ,  D .  G i d e o n s e  J z .  f l ,  
W. C. Hondemerk f 1, W. B. f 2,50, P. Landeree f 1, Mej. 
N. N. f ], Joh. Goote f ], K. Houterman f 1, A. de Nood 
Jz. i 1, C. A. Kabboord f 1, J. de Jonge f 1, Wed. Husoon 
t 1, C. v d. Klein f 1, J. Al. v. d. Woestijne f I, C. Honde
merk f 2,50, W. de ltijcke f 0,50, Wed. Goedbloed f 1, L. 
Schuurman t 1, H. 1 0,50, D F. Cammelot f 2, C. Coumon 
f 1, Mej. Minderhoudt f 2,50, Wed. J. Dekker f 0,50, M. de 
Regt f 1. 

De contributies uit Grijpskerke van P. Boon f 1, Jac. 
Louwerse f 1, Adr Louwerse f 2,50, L. Hosselaar f 5, P de 
Kam i 3, Abt. Francke f 2, J Wondergem f 2, A. de Visser 
f 3, W. de Wolf f 2, Wed. P Francke f 3, C. Louwerse f 3, 
A. Francke Pz. f 1, J. Marijs f 1, J. Marinusse f 1, J. H. 
Geschiere f 2, A. J. Geschiere f 1, K. Dingemanse f 2, A. 
Meeuwse f 1, J, Huisman f 1, Adr. Geschiere f 1, J. de 
Wolf 2, J. de Kam f 1, W. Wisse f 2, C. Slabber f 1, B. 
Bogaard f 2, Jac. Poppe f 1, A. Schout f 0,50, P. Vos f 0,50, 
K. de Visser, gift f 2,50. 

De contributies, uit Koudekerke van M. Zijp f 1,50. D. 
v.  S p a r r e n t a k  t  1 ,  A b r .  W i e l e m a k e r  f  2 ,  A d r .  W i e l e m a K e r  f l ,  
F. Wielemaker f 2 , Kz. Wielemaker f 0,75, P. de Rijke 
f 0.25, C Bezuijen f 1, P. Boone f 1. J. Aarnontse f 1, D. 
Kraaijc i 0,50, A van Vlaanderen f0,50, G ten Brink f0,50, 
Js Maas f 1, Jan Maas Cz. f 1, L. Maas f 9,50, H. Maas 
f 0,50, Jan Maas f 0.50. 

De Penningmeester 
Zwolle, 31 Maart 1900, van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSKN. 

KENNIS EN LEVEN. 
X. 

Grelooven en kennen, zoo block ons, 
in den mond van Jezus en in 

het Evangelie van Johannes niet het-
Zelfde. Gelooven is de weg, waarin 
het eeuwige leven ons geschonken 
wordt; maar kennen is een bestand-
döel van dat eeuwige leven zelf. 
Gelooven houdt eenmaal op en gaat 
in aanschouwen over, maar het ken-
nen blijft, al wordt ook het „ten 

deele''" in de hemelsche heerlijkheid 
vervangen door het: „gelijk ik ge
kend ben." 

Maar daarmede is toch volstrekt 
nog niet die andere uitlegging van 
Joh. 17 : 3 gerechtvaardigd, welke 
beide, kennen en leven, geheel en al 
vereenzelvigt en alle onderscheid 
tusschen beide ten eenenmale uit-
wischt. 

Afgedacht daarvan, dat de H. 
Schrift, steeds op alle terrein alle 
verwarring en vermenging vermijdt, 
is er voor het gevoel iets stuitends in, 

om de woorden in Joh. 17 : 3 te 
willen opvatten als eene definitie, 
als eene redekunstige bepaling, welke 
Christus van het eeuwige leven 
geeft. Het is het hoogepriesterlijk 
gebed, waarin deze woorden voor
komen; het gebed, dat Christus tot 
den Vader opzond, voordat Hij over 
de beek Kedron inging in den hof 
van Gethsemané, om den strijd zijner 
ziele te strijden. In zulke oogen-
blikken definieert men niet. Het 
leven des gebeds wordt door andere 
wetten dan die der logica beheerscht. 

Maar bovendien, meermalen be
dient zich de H. Schrift van het 
werkwoord zijn, zonder eene vereen
zelviging van twee daardoor verbon
den zaken of begrippen te willen 
aanduiden. Ieder kent de instellings
woorden van het avondmaal en weet, 
dat het brood, ook zelfs op Luthersch 
en Roomsch standpunt, niet ten volle 
identisch is met het lichaam van 
Christus. En niemand zal meenen, 
dat Jezus eene logische bepaling van 
het geloof wil geven, als Hij in Joh. 
6 : 29 zegt: dit is het werk Gods, 

dat gij gelooft in Hem, dien de Vader 
gezonden heeft. 

Zoo is het ook met de uitspraak, 
dat het eeuwige leven in de kennis 
van God gelegen is. Zij dwringt ons 
geenszins tot de gedachte, dat beide 
één en hetzelfde zijn en zonder schade 
met elkander kunnen afgewisseld 
worden. Trouwens zal niemand be
weren, dat de woorden: die in den 
Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, 
zonder verschil van beteekenis te 
vervangen zouden zijn door deze 
andere: die in den Zoon gelooft, 



heeft de kennis van den eenigen, 
waarachtigen God. En evenmin zal 
iemand meenen, dat de zin : die dit 
brood (dat uit den hemel is neder
gedaald) eet, zal in eeuwigheid leven, 
omgezet zou kunnen worden in de 
gedachte: die dit brood eet, zal God 
kennen. 

En eindelijk, kennis en leven zijn 
wel in God en in het Woord, den 
Logos, één, maar daarom nog niet in 
de menschen, wier leven en licht zij 
zijn. In God is elke eigenschap met 
zijn wezen één ; Hij heeft niet alleen 
maar is alles in volstrekte volmaakt
heid, wat door zijne deugden en 
eigenschappen te kennen gegeven 
wordt. Hij is het leven, het licht 
7,elf, en Christus is de waarheid en 
het leven. Maar alzoo is het niet 
en kan het niet zijn in schepselen, 
die, ofschoon oorspronkelijk naar zijn 
beeld geschapen, toch eindig en be
perkt zijn en niets dan eene flauwe 
schaduw en eene matte gelijkenis 
vertoonen van wat eeuwig en vol
maakt aanwezig is in God. In men
schen kaa slechts door samenvoeging 
en onderlinge verbinding van deelen 
eene analogie bestaan van de deug
den, die op de allereenvoudigste wijze 
en zonder eenige samenstelling schit
teren in het wezen onzes Gods. Ken
nis en leven mogen daarom in den 
mensch nog zoo nauw verbonden 
zijn; zij zijn nooit volstrekt één; 
de innige verwantschap doet de ver
scheidenheid niet te niet. 

Daarom kan men de woorden van 
Christus niet anders opvatten, dan 
dat de kennis van den eenigen waar 
achtigen God en van Jezus Christus, 
dien Hij gezonden heeft, inzoover 
het eeuwige leven is, als zij daar
mede in een natuurlijk, vanzelfspre
kend, 'onverbreekbaar, organisch ver
band staat en er een wezenlijk, blij
vend bestanddeel van uitmaakt. Dat 
is niet het geval met het geloof. Hot 
eeuwige leven is aan het geloof in 
zekeren zin en tot op zekere hoogte 
slechts uitwendig en toevallig ver
bonden. Eens", toch houdt het geloof 
op en gaat in aanschouwen over, 
maar het eeuwige leven blijft, dat 
wel in volheid van genieting maar 
niet in natuur en wezen verandert. 
Maar anders is het gelegen met de 
kennis van God. Zij blijft er eeuwig 
mede in verband staan en vormt 
een nooit te verwijderen bestanddeel 
van het eeuwige leven. 

De kennis van God toch in het 
aangezicht van Christus heeft maar 
niet, gelijk het geloof, het eeuwige 
leven tot vrucht en gevolg. Het 
vloeit er niet uit voort, gelijk het 
water uit de bron: het komt er niet 
uit op, gelijk de plant uit den bodem. 
Maar die kennis is zelf leven, eeuwig, 
zalig leven. Want de religieuse ken
nis is bij Johannes geen zaak van 
het hoofd, geen verstandelijk weten, 
maar eene werkzaamheid van den 
ganschen mensch, bestaande in aan
schouwing der waarachtige werke
lijkheid. En leven is bij hem geen 
naakt bestaan, geen puur zijn, maar 
leven en levensvreugde saam, onver
stoorbare blijdschap, eeuwige zalig
heid. Wie op deze wijze God kent, 
den eenigen waarachtigen God in 
het aangezicht van Christus, en' dus 
niet eenig schepsel maar den Schep
per zeiven, de fontein van leven en 
licht, die leeft op datzelfde oogen-
blik en is in dat leven zalig. Hij 
leeft, omdat en inzoover hij kent. 
Zijne kennis is zijn leven, het hart, 
het brand- en middelpunt, de zon, 
het leven van zijn leven. Wie God 
kent, leeft; wie Hem niet kent, is 
dood. 

Uit de natuur laat deze diepzin
nige, geestelijke waarheid zich eeni-
germate ophelderen. Met de kennis 
neemt op ieder gebied de inhoud 
van het menschelijk leven toe. Hoe 
omvattender het bewustzijn, des te 
rijker het zijn. De onbezielde schep
selen kennen niet en leven niet. Als 
in de redelooze doch bezielde schep
ping eenig bewustzijn straalt, neemt 
ook het leven aanstonds in diepte en 
rijkdom toe. En onder de menschen 
is het rijkst het leven van hem, die 
het meeste kent. Wat is het leven 
van den kranke van zin, van den 

onnoozele, van den eenvoudige en 
onontwikkelde arm en beperkt, ver
geleken bij dat van den dichter en 
denker, den wijsgeer en kunstenaar! 
Hoe neemt het leven toe aan vol
heid en kracht, als de gezichtskring 
zich uitbreidt, de kennis zich ver
meerdert en de menschelijke geest 
de tijden en de ruimten door wandelt. 

Wetenschap vermeerderen, het is 
wel in zekeren zin vermeerdering 
van smart en vermoeiïng des vleesches, 
wijl de weg tot de waarheid door de 
duisternis der zonde en dwaling zoo 
moeilijk te ontdekken en te volgen 
is. Maar aan de andere zijde, wat 
is wetenschap heerlijk, en wat is 
kennis een genot. Te kennen, iets 
te kennen van de wijsheid, welke 
God tentoonspreidt in de werken 
zijner handen, het is leven en vreugde 
en zaligheid. De waarheid is zulk 
een onwaardeerbaar goed, dat zij ook 
reeds op natuurlijk gebied vrijmaakt 
en leven geeft. Hoeveel te meer 
zal dit dan het geval zijn, als de 
kennis God zeiven tot voorwerp en 
inhoud heeft, den eenigen waarachti
gen God, gelijk Hij zich in Christus 
heeft geopenbaard ! Deze kennis kan 
niet anders zijn dan een leven uit 
de dooden. En het eeuwige leven 
zal altijd bestaan in een kennen, een 
genieten, een aanschouwen van God. 
Zij zullen zijn aangezicht zien, en 
zijn naam zal op hunne voorhoofden 
wezen. 

BAVINCK. 

DE H. DOOP. 

Over het recht en den grond van den 
Kinderdoop kwam het in de Gerefor
meerde kerk van vroeger en later tijd 
nooit tot volkomen eenstemmigheid. 

Bij de velen, die bezwaar hebben tegen 
de 5 beschouwing van den Kinderdoop, 
welke in de laatste jaren in de Gere
formeerde kerken door sommigen is 
voorgedragen, heeft zich thans gevoegd 
de heer J. A. Buys, emeritus-predikant 
in de Nederl. Hervormde kerk. 

In het theologisch tijdschrift Troffel 
en Zwaard, dat uitgegeven wordt door 
het Comité der Confessioneele Vereeni-
g i n g  ( 3 e  j a a r g .  I e  a f l e v .  b l .  1 - 2 1 )  
plaatste hij een opstel over het Leer
begrip van het Sacrament des H. Loops 
volgens Gods Woord in de Nederlandsche 
Hervormde (Gereformeerde) kerk, dat, 
met een voorwoord verrijkt, ook afzon
derlijk werd uitgegeven (Utrecht, Byjle-
veld, 1900.) 

Indien wij den geachten Schrijver goed 
hebben verstaan, tracht hij daarin aan 
te toonen, dat de kinderen der geloovi-
gen behooren gedoopt te wezen, niet 
omdat God die kinderen vóór den doop 
heeft wedergeboren, noch ook, omdat zij 
door ons als wedergeboren ondersteld of 
voor wedergeboren gehouden worden, 
maar alleen, omdat zij met en in de 
ouders in het verbond der genade be
grepen zijn. 

Hij zegt toch bladz. 8 - 9 : aan de 
kinderen der geloovigen mag en moet 
het sacrament des doops worden toege
diend, niet omdat zij iets geestelijk 
goeds van de geloovige ouders zouden 
overgeërfd hebben, want genade is geen 
erfgoed; ook niet, omdat de ouders ge-
looven, dat hun zaad de genade der 
wedergeboorte deelachtig is, want deze 
is aan de kleine kinderen der geloovigen 
bij hunne geboot te niet boven andere 
kinderen toegezegd ; evenmin omaat zij 
.voor uitverkorenen zouden te houden 
zijn, want de verborgene dingen zijn 
voor den Heere onzen God ; maar om
dat de vrijmachtige God zijn verbond 
heeft opgericht met de geloovigen en 
met hunne kinderen, aan wie evenzeer 
de beloften toekomen. 

Zonder dat de gemeente of de bedie-
naar des sacraments, zoo gaat hij voort 
bl. 9, te vermoeden, te meenen of vas-
telijk te gelooven en te beslissen heeft, 
of het kind inwendig de goederen en 
weldaden des verbonds al dan niet deel
achtig of wedergeboren zal wezen of 
blijken te zijn, mag en moet het door 
den h. doop geteekend worden op de 
eenige onderstelling en grond van den 
Kinderdoop, dat de geloovige ouders 
erkennen en belijden, dat het tot het 
verbond behoort. 

Hiermede in overeenstemming zegt 
dan ook Ds. Ruys, dat de H. Geest dooi
de sacramenten onderwijst, niet hoe in 
den raad Gods besloten is, evenmin iets, 
dat in den mensch verborgen ligt, of 
hoe door de sacramenten iets ontvangen 
wordt, maar de H. Geest onderwijst 
aanschouwelijk, hetgeen Christus belooft 
in het evangelie en de II. Geest doet 
in het hart, dat is niet, gedaan heeft, 
doch wil doen, of hoe Hij werkzaam is, 
en Hij verzegelt, voedt, onderhoudt, 
sterkt, verlevendigt er het geloof door 
(bl. 3 - 4). 

Nu is er tuss.chen Gereformeerden 
geen verschil over, dat de kinderen 
der geloovigen krachtens Gods belofte 
met hunne ouders in het verbond der 
genade begrepen zijn en daarom ook 
behooren gedoopt të wezen. 

En ook is er nog volle overeenstem
ming, als gezegd wordt, dat dit begrepen 
zijn in het verbond der genade de 
laatste, afdoende grond is voor den 
Kinderdoop. Want of men al of niet 
spreke van eene onderstelde weder
geboorte, men moet toch altijd weer 
tot dat verbond der genade terug. 

Wij kunnen niet in Gods raad noch 
in het hart de3 menschen zien, en 
weten dus nooit zsker, of iemand uitver
koren en wedergeboren is. Wij hebbeu 
alleen naar uitwendige teekenen te 
oofdeelen. Bij volwassenen hebben wij 
zulk een uitwendig teeken van verkiezing 
en wedergeboorte in de belijdenis des 
geloofs. Ook hierbij is vergissing mogelijk, 
wyl er altijd kaf is onder het koren 
en er altijd hypocrieten onder de geloo
vigen zijn. Maar wij hebben ons aan 
dat uitwendige te houden en iemand, 
die belijdenis des geloofs aflegde, te 
doopen en zoo lang als een uitver
korene, wedergeborene en geloovige te 
beschouwen, als hij niet met leer en 

! leven beslist het tegèndeêï openbaart. 
Bij de kinderen ontbreekt ons ook 

dit teeken van persoonlijke belijdenis, 
en hebben wij naar des ileeren woord 
te rekenen met het geloof en de belij
denis der ouders, dat is met den regel 
van het verbond der genade. Deze 
regel is de maatstaf van ons handelen 
en de grond voor den Kinderdoop. 

Ds. Ruys zegt dan ook volkomen 
terecht, dat het er volstrekt niet toe 
doet, of de ouders zeiven of de dienaar 
des Woords of de gemeente . het te 
doopen kind voor uitverkoren en weder
geboren houden. De eenige vraag is, 
of het kind met en in zijne ouders in 
het verbond der genade begrepen is.. Zoo 
ja, dan heeft het recht op den doop, al 
oordeelen wij nog zoo ongunstig over 
zijn staat. Zoo neen, dan mag het 
niet gedoopt worden, al zouden wvj 
het ook voor, wedeigeboren houden. 

Verschil komt er onder de Gerefor
meerden eerst dan, als gevraagd wordt: 
wat houdt dat nu in, dat een kind in 
het verbond der genade begrepen is? 

Wil dat alleen zeggen, dat het kind 
in voorwerpelijken zin „heilig" is, dat 
het siechts in èen uitwendig verbond 
begrepen is, dat er slechts in het alge
meen aan verzekerd wordt: Ik wil uw 
God zijn, n.1. indien gij gelooft? 

Dit is wel later de. voorstelling van 
vele Gereformeerden geworden, toen de 
kerk vervallen, de tucht verwaarloosd 
en de geestelijke toestand der Jeden 
aller bedroevendst was. Maar dit is de 
oorspronkelijke gedachte der Gerefor
meerden niet gevyeest en is dan ook bij 
toetsing aan de H. Schrift onhoudbaar. 

Immers zulk een. uitwendig verbond 
is er niet. Er is wel eene uitwendige 
zijde aan het genadeverbond, evenals er 
eene zichtbare Zijde aan de kerk is. 
Maar er zijn geen twee veibonden en 
geen twee kerketi. De geestelijke wel
daden zijn het hart en de kern van 
het genadeverbond. De leden der kerk 
zijn ware Christgeloovigen. 

Begrepen te zijn in het genadever
bond — dat sluit, naar zijn idee en 
wezen, in, dat men deel hebbe aan de 
geestelijke goederen van dat verbond, 
aan den persoon van Christus en al 
zijne weldaden. Wij mogen niet schei
den de in- en uitwendige zijde van het 
genadeverbond, welke God heeft samen
gevoegd. 

Bij volwassenen, die zelf belijdenis 
afleggen, en bij kinderen, voor wie de 
ouders dit doen, houden wij het er dus 
voor naar den regel des verbonds, dat 
wij met geloovigen te doen hebben, met 
zulken, die in het verbond der genade 
begrepen en, de goederen, in de eerste 
plaats de'geestelijke goederen, van dat 
verbond deelachtig zijn. 

Dit „ervoor houden" is niet de grond 
van den doop, ié ook geen onfeilbare 
uitspraak, maaNfey. gelijk- de- Gerefor
meerden altijd ' zeiden, een oordeel dei-
liefde, een regel Voor onze gedraging, 
bepaaldelijk ook voor ons kerkelijk han
delen. En aan dien regel houden wij 
ons in ons oordeelen en handelen, zoo
wel bij kinderen als bij volwassenen, 
totdat het tegendeel duidelijk blijkt. 

Volkomen waar is het nu, dat dit 
tegendeel dikwerf duidelijk openbaar 
wordt. De Schrift zegt zelve, dat niet 
allen Israël zijn, die uit Israël zijn. 
Ook in de Christelijke gemeente is er 
dus plaats voor de prediking van geloof 
en bekeering. Deze richt zich toch vol
strekt niet alleen, gelijk ook Ds. Ruys 
zeer juist opmerkt, tot de wedergebore
nen en is ook geenszins op de onder
stelling der wedergeboorte gebouwd, 
maar zij richt zich tot alle menschen 
zonder onderscheid en rust op het recht, 
dat God op zijn schepsel heeft. 

Ook is het waar, dat, als in eene 
kerk de tucht verwaarloosd wordt, het 
misbruik van den doop hand over hand 
toeneemt. In da dagen van Johannes 
den Dooper had de besnijdenis schier 

al haar kracht en beteekenis verloren, 
en Johannes trad daarom in den naam 
Gods op met den doop der bekeering 
en predikte daarin, dat de Joden in 
in weerwil van hunne besnijdenis ver
doemelijk waren voor God. 

En eindelijk dient erkend, dat ook 
in den meest zuiveren kerkstaat er 
altijd nog kaf blijft onder het koren. 
Lang niet allen, die gedoopt zijn, blijken 
later ware Christgeloovigen te zijn. 

Maar dit alles doet niets af aan het 
wezen van den doop, gelijk het in de 
Schrift geleerd en in onze belijdenis
schriften omschreven wordt. De sacra
menten zijn voor de geloovigen inge
steld , ook de doop, als hij aan kinderen 
der geloovigen toebediend wordt. 

Ook Ds. Ruys kan dat eigenlijk niet 
ontkennen. Telkens bezigt hij uitdiuk-
kingen, die vermoeden doen, dac de 
doop ook volgens hem meer verzekert 
dan alleen een uitwendig begrepen zijn 
in het genadeverbond. 

Zoo zegt hij bijv. op bl. 13 : „indien 
zij, die gedoopt zijn :n hun jeugd, tot 
den einde toe het hart verharden en 
altijd den H. Geest wederstaan, blijkt 
de doop voor hen, als met uitverkoren, 
slechts eene uitwendige handeling, niet 
het sacrament geweest te zijn." 

Dit is juist. Die doop is alleen de 
ware, echte, Christelijke doop, die door 
Christus zeiven aan zijne ware geloo
vigen bediend wordt. Al wordt de doop 
door menschen ook millioenen malen 
bediend aan zulken, die later blijken 
niet te gelooven, — het wezen van den 
doop verandert daardoor niet. 

Niet de droeve werkelijkheid maar 
Gods Woord alleen is regel van onze 
belijdenis en van ons leven. 

Ook na de bedenkingen, welke Ds. 
Ruys in het midden heeft gebracht, 
kan ik dus niet anders dan handhaven 
hetgeen in de bekende bi ochure : Oplei
ding en lheologie bl. 75 — 80 over dit 
sacrament des doops geschreven werd. 

BAVINCK. 

iti; HIX» snn ni:a.i>i:. 

;?Ik heb hulpe besteld bij eenen held " 
Ps 89 : 20b. 

(Slot.) 

Waardeert -gij die hulpe ? 
Verheerlijkt gij haar ï Prijst gij haar 

aan ? En maakt gij van haar gebruik, 
voor uw land, uwe kerk, uw gezin, 
voor u zeiven ? 

Maakt gij van haar gebruik in eiken 
nood ? Als de zonde drukt, de zorgen 
verdubbelen, de strijd bezwaart, de toe
komst beangstigt, is dan uwe toevlucht 
tot den Held der hulpe ? Hij is een 
helper in tydelijken, zoowel als in 
eeuwigen nood, zoowel bij lichamelijke, 
als geestelijke behoeften. 

Met Hem mogen wij over alles spreken; 
over onze bezwaren die de menschen 
begrypen, en over die waarover velen 
lachen. Hij luistert naar ons, zoowel 
als wij Hem spreken over het verslijten 
onzer kleeren als over het inzinken 
onzer kracht, over de krankheden onzer 
kinderen als over de wonden onzer 
ziel. M. e. w. met Hem mogen wij 
spreken over wat de nietige mensch 
vaak beneden zijn aandacht rekent, en 
over de meeste gewichtige zaken des 
levens. 

Dat hulp zoeken heeft God geboden. 
Is den Heiland aangenaam. 
Ziet niet een vader gaarne, dat zijn 

kind bij Hem schuilt ? 
En wat zegt ons der heiligen voor

beeld ? 
Denk aan Mozes, die zijn gebed op

zond, toen hij met oud-Israël stond 
aan de zee, bergen links en rechts, en 
Pharao met zijn duizenden iii den rug. 

Denk aan David, die gewoon was in 
bange dagen zijn benauwdheid aan 
Hem te klagen. 

Aan Hiskia, die in benarde, schier 
hopelooze omstandigheden »zijne brieven 
uitbreidde voor aangezicht des Heerea." 

Aan Daniël, die, door leeuwen om
ringd, opzag naar Boven. 

Aan de drie jongelingen, die ondanks 
allen tegenstand bleven erkennen, dat 
het heil des Heeren is. 

Aan Nehemia, die, waar hij vurig 
wenschte zich te mogen opmaken tot 
herstelling van stad en tempel, »bad 
tot God van den hemel." 

Aan de discipelen, uit wier ziel de 
noodkreet rees: »Heere, behoed ons, 
wij vergaan." 

Aan bijzondere uren in uw eigen 
leven, waarin de nood u drong tot een 
klacht uit de diepte. 

En vergeet dan de uitkomst niet. 
Mozes zag zich een pad gebaand. 

David werd keer op keer gered. Hiskia 
kon de verwoesting van het leger der 
1 • Assynërs bezingen. Daniël bleef vol
komen ongedeerd. De drie jongelingen 
waren veilig in het grootste gevaar. 
Nehemia verkreeg den wensch van zijn 
hart. De discipelen aanbaden Hem, 
die ook aan de winden beveelt. En 
gij, gij zelf ondervondt immers de waar
heid van het woord: »Roep Mij aan 
in den dag der benauwdheid, en Ik 
zal u uithelpen, en gij zult Mij eeren." 

Gij ondervond immers, dat er hulpe 
besteld is bij eenen held. 

Ter goeder ure helpt de Heere. 
Hij handelt als een verstandig ge

neesheer, die niet aanstonds de koorts 
verdrijft. 

Ook het in de aarde gestrooide zaad 
komt niet aanstonds op en opkomend 
geeft het eerst later zijn vrucht. 

Lang ziet soms de landman uit naar 
regen ; of de zeeman naar gewenschten 
wind. 

De Christen heeft lijdzaamheid te 
oefenen. 

De hulp komt zeker. Zij is besteld. 
En de uitredding is heerlijker, naarmate 
de beproeving moeilijk was en lang. 
E ns wordt hij volkomen en voor altijd 
uitgeholpen; straks, als de Held der 
hulpe u brengt in het Vaderhuis, waar 
allo tranen zijn afgewischt, en eeuwige 
blijdschap op de hoofden der verlosten 
is, waar alle vijanden buiten, en alle 
vrienden binnen zullen zijn, en eeuwig 
dank en eere zal worden toegebracht 
aan Hem, die op den troon zit en het 
Lam dat geslacht is. 

Hoe dierbaar is deze Held der hulpe! 
Nooit heeft God eenig geschenk aan 

menschen gegeven, dat met Hem kan wor
den vergeleken. Met Hem zijn wij Gods 
gunst deelachtig ; met Hem wordt alles 
ons ten zegen; met Hem worden ons 
alle dingen geschonken; met Hem zijn 
wij hier zalig in hope, en verkrijgen 
namaals het eeuwige leven. Wel mocht 
daarom een Apostel zeggen : »Gode zij 
dank voor zijne onuitsprekelijke gave!'' 

Die met schulden beladen is, vindt 
in Hem zijn Borg. 

Die met hevige krankte is bezocht, 
vindt in Hem zijn Arts. 

Voor wie omdoolt in duisternis, strekt 
Hij ten Gids. 

Den hongerige is Hij tot spijs, den 
dorstende tot drank, den naakte tot 
kleed. 

De uitgeputte schepeling vindt in 
Hem de rots der ontkoming. 

Den gevangene is Hij ter bevrijding, 
en den veroordeelde tot den dood, ten 
Redder des levens. 

Dierbaar is Hij voor het geloof. Het 
verscheurend gedierte is bang voor 
brandende lonten, maar Satan en zijn 
heir zijn bang voor het licht van het 
Kruis-Evangelie, voor de geloofsvlam-
men, die de Heilige Geest ontsteekt in 
het hart van wie de Held der hulpe 
erkennen. 

Gevoelt 'ge zondaar te zijn, bedenk, 
er is vergeving besteld, en bid : »delg 
uit mijn schuld, vergeef mijn over
treden." 

Drukt u gedurige verontreiniging, be
denk, er is een fontein besteld, »voor 
de inwoners van Jeruzalem, tegen de 
z o n d e  e n  t e g e n  d e  o n r e i n i g h e i d e n  
bid: »Wasch mij wel van mijne onge
rechtigheid, en reinig mij van mijne 
zonde.1' 

Weet gij u diep onkundig, legert 
duisternis zich rondom u, bedenk, dat 
er onderwys en verlichting besteld is, 
en bid, om van den Heere geleerd te 
mogen worden, »maak mij uwe wegen 
bekend, leer mij uwe paden." 

Verontrust u het stof op de vleugelen 
uwer ziel, gevoelt gij u doodig, be
denk, dat er levendmaking besteld is, 
en bid : »Maak mij levend naar uwe 
goedertierenheid." 

Zij t gij in twijfel, niet wetende, welken 
weg gij te kiezen hebt, bedenk, dat er 
leiding is besteld en bid : leid mg op 
den weg, dien ik gaan moet. 

Gevoelt ge u geestelijk krank, bedenk, 
dat er genezing besteld is; »ulieden," 
zoo luidt eene belofte, »die mijn naam 
vreest, zal de Zon der gerechtigheid 
opgaan, en er zal genezing zijn onder 
zijne vleugelen;" en bid: »Genees 
mijne ziel, want ik heb tegen u ge
zondigd." 

Zijt gij u bewust dood- en doem
waardig te zijn, bedenk, dat er vrijspraak 
besteld is, en bid om te mogen deelen 
in de erven der heiligen in het licht. 

Knellen u de banden van wereld, zonde 
en Satan, bedenk, dat er vrijmaking be
steld is, en bid : dat de Zoon u waar
lijk vrijmake. 

Verontrust u de weinige vordering van 
de zaak des Heeren, bedenk, dat de 
komst van het Godsrijk besteld is, en 
bid, dat de aarde vol worde van de 
kennis des Heeren, gelijk de wateren 
den bodem der zee bedekken. 

Met één woord, welke bekommering 
ook bij u zij, bedenk, dat er in eiken 
nood voorziening is besteld, en pleit 
op het woord: »Ik heb hulpe besteld 
bij eenen held." 

En als straks uw stervensnre daar 
is, o, in die ontzaglijke ure, buig u 
met al uwe nooden, en die der uwen 
voor Gods genadetroon, en slaap in, 
pleitende op de bestelde hulp, op die 
macht, en de liefde en de trouw van 
Hem, die zijn naam terecht draagt, en 
nooit beschaamt, wie op Hem hopen. 

NOTTEN. 



Politieke Beschouwingen. 
De toestand in Zuid-Afrika is gedurende 

de laatste dag-en voor de Burgers verbeterd. 
Hoe zwaar ook het plotseling afsterven van 
generaal Joubert moge wezen; lioe pijnlijk 
ook door de Boeren gevoeld, het heeft hun 
volstrekt niet ontmoedigd. Onder treffend 
voorgaan van President Krüger zijn zij nog 
immer vervuld van vertrouwen op den Heere 
en — een goeden uitslag voor hunne zaken. 

Van lieverlede drongen zij verleden week 
voorwaarts op Bloemfontein, in wijden boog 
het naderend en Roberts' leger bedreigend. 
Deze werd daardoor gedwongen zijn alles
behalve vrijwillige rast in Bloemfontein op 
te geven. He Burgers noodzaakten hem, 
dus telegrafeerde hij zelf Vrijdag. Donder
dag had hij een sterke macht langs den 
spoorweg Noordelijk, in de richting van 
Brandfort, afgezonden. Maar : de 1000 
Tranvalers, die daar bij de 'Mödderrivier op 
kopjes lagen, sloegen zoo dapper van zi.ch 
af, dat de Engelschen, hoe ze ook; herhaal
delijk chai geerden, den gansohen dag bloe
dig werden afgeslagen. Ze groeiden echter 
onophoudelijk aan totdat , er een 1200Ö onder 
French stonden tegenover 2000 Burgers. 
Dezen gingen daarop om, niet omsingeM të 
worden, m den avond kalm terug naar Brand-
foit. Zij hadden slechts' 9 man aan dooden 

Sew°ndën verloren ; de Engelsclien ruim 
200 ! 

Blijkbaar stond het opdringen van de Burgers 
hier in verband met een ander doel. Noord-
Oostwaarts stond Roberts' rechtervleugel on
der Kolonel Broadwood in een heuvelachtig 
terrein bij Tabanchu. Vrijdagmiddag werd 
hij nu eensklaps van't Oosten en van't Noor
den door de Burgers snel overvallen en met 
afsnijding ernstig bedreigd. Om daaraan te 
ontkomen, zoo bericht Roberts zelf', meldde 
hij aan dezen, dat hij zou beproeven op de 
waterwerken terug te trekken, d. i. 17 mijlen 
dichter bij Bloemfontein. Roberts antwoordde 
dat hij Zaterdag de 9e. divisie bij daglicht 
zou doen optrekken om hem te ondersteunen. 

Broadwood trok intusschen gedurende den 
nacht naar de waterwerken en bivakkeerde 
daar, toen hij bij het krieken van den da»' 
aan drie zijden heftig werd aangevallen 
Hij zond toen zijn batterijen en trein naar: 

oem ontein, terwijl hij deze met zijn cava-
ene zoc ) te dekken. J)e weg snijdt echter 

op wee mijlen atstands van de waterwerken 
een diepe rivierbedding. Daarin hadden de 

ren in den nacht zich zoo goed verbor
gen, dat de Krigelsche verkenners daar reeds 
voorbij waren zonder hen te hebben ont
dekt. De Boeren openden toen eensklaps 

un vuur, als de wagens en kanonnen de 
drilt begonnen over te trekken. Vele voer-

en en paarden werden snel op korten 
a s an neergeschoten, zeven kanonnen met 
een convooi van 200 wagens met kruit en 
levensvoorraad werden buit gemaakt.- De 
overblijveiiden galoppeerden haastig weg. 

De verkenners vonden één rivierovergang 
niet bezet door de Burgers, waarop het over
schot van Broadwoód's cavalerie de rivier 
overtrok. Roberts gaf bevel aan French om 
met de twee overblijvende cavalerie-brigades 
de Britten- te ondersteunen. .De< üe divisie: 
bereikte. later, ten twee uur des namiddags, 

terrein van den strijd, en zoo ontbrandde 
een nog omvangrijker strijd tegen deze over
macht en 't overschotje van Broadwood's. 
egerkorps, sterk voorzien van kanonnen. 
°ïï- e trokken de Burgers Zondagmiddag 

zac ï -jes aan terug van waterwerkén op 
tinne hoogten tusschen Ladybrand en 
a ane ui, lla (je Bloemfonteinsche water-
i mg vernield te hebben. Zij hadden 

ongeveer 10Q Engelsche gewonde officieren 
en aiansc rappen goed verzorgd achtergelaten, 
maai o\engens alles mede genomen. Zeker 
zijn c e verliezen der Engelschen groot. 
Maant ag lelden zij nog voeling met de 
Burgers zonder dat er echter een treffen plaats 
had. ie "en zij ver mede, dan wacht hun 
een twee e verrassing. Doch zij zijn reeds naar 
BloemioiiJ ein teruggekeerd. De Burgers hebben 
hief voorloopig hun doej ^eikt. Intusschen 
waren ze nu ook weder. in den nacht van 
Zat. °P , bij Brandfort, begonnen, 
zeker om de Engelschen daar vast te houden 
en weer afbreuk te doen. Yölgens particu
liere berichten zouden de lanciérs hier aan een 
groote , slachting onderworpen geweest zijn,, 
terwijl de Burgers slechts enkele gewonden 
verloren. '•Jok in ^ Westen van Bloemfon
tein bedreigen ze Roberts' gemeenschap met 
Kimberley. Hier lijdt men nog honger door
dien het vervoer van levensmiddelen zoo 
moeilijk gaat, dank zij de rustelooze bewe
ging der Burgers, yan West en Noord 
richten zjj zich weer meer op Kimberley, 
en bedreigen daardoor Methuen, die een 
weinig hooger op tégenover heil1 maar niet vor-
deren kan, met omtrekking. 

Ook met Mafeking's ontzet vorderen de 
Engelschen mets. 1'lümer wordt telkens 
door de Burgers teruggeslagen ! 

Uit alles blijkt overvloedig, dat de Bur
gers zich kranig houden en vol goeden moed 
zijn. Jammer dat hunne gevangenen aan de 
Kaap zoo schrikkelijk lijden aan ziekten. 
Bij vijftallen sterven zij, helaas, daar, dank 
zij de slordige en ellendige wijze, waarop 
de Engelschen hen behandelen, 't Roept 
om wraak! 

Het ontslag nemen van den Noord-hme-
rikaanschen staatssecretaris Webster Davis is 
een daad van groote beteekenis, die dezen 
bewindsman tot eer strekt. In zijir offici
ëele positie was hij natuurlijk niet vrij om 
tegen het bevriende Engeland, dat bij 
President Mac Kinley steun vindt, te zeggen 
wat hem op 't hart ligt. En daar hij een 
bezoek aan Transvaal gebracht en daar diepe 
indrukken ontvangen heeft, zoo verlaat hij den 
Amerikaanschen staatsdienst om in het belang 
der strijdende Republieken lezingen te gaan 
houden ten einde voor dezen de geestdrift 
der Noord-Amerikanen te kunnen opwekken. 
In hem leeft dus nog iets van den geest van 
George Washington, den grooten vrijheids
held, wiens naam onvergankelijk voortleeft in 
de hoofdstad van het vrijgevochten Amerika. 

Eergister heeft men gepoogd de breuk in 
de Italiaansche Kanjer te lieelen, door 

den heer Colombo als voorzitter, te herkiezen. 
Maar 1° is die herkiezing niet buitengewoon 
schitterend, nam, met 265 tegen 185 stem
men, die op den oud-voorzitter Biancheri 
werden Yuitgebracht. En 2' is er groote 
reden om het prestige van den heer Colombo, 
indien hij nogmaals' het praesidium voert, 
onvoldoende te achten om den parlemen
tairen storm, die te Rome zoo fél opge
stoken is, te doen bedaren. De Temps wijdt 
een hoofdartikel aan den politieken toestand 
van Italië, waarin ook de heer Colombo 
een veer moet laten. Na zijn aanvankelijk 
zeer kras optreden tegen de linkerzijde, is 
hij bang geworden voor zijn eigen verme-
tëlheid. Na als een dictator den presidialen 
hamer gevoerd te hebben- is hij als een 
schooljonhen op dén loop gegaan, wellicht 

( hopende uit. een herkiezing nieuw kracht te 
putten. Maar zijn onstlag . nemen was een 
eapitulatie tegenover de linkerzijde, die hij 
erkende niet de baas te zijn. Hij kan nu niet 
meer zijn volle gëzag herwinnen, juist nu i ij 
daaraan méér behoefte zou hebben dan ooit. 

Het groofé Fransche blad oordeelt nog 
ongunstiger over de positie") waarin het 
Kabinet, onder voorzitting van Generaal 
Pelloiix, verkeert. De premier heeft eerst 
een frontverandering gemaakt, door zijn' 
ontwerp op de openbare veiligheid terug te 
nemen . en de Kamer te dringen om haar 
reglement te wijzigen, ten einde de oppo
sitie te kunnen muilbanden. Daarna heeft 

gepoogd een ingediende motie door de . 
Kamer naar de Commissie voor het reglement , 
Van orde te doen verzenden, tevens ver
langende dat het rapport dier Commissie, 
zonder debat er over toe te laten, zou worden 
in stemming gebracht. Van uittartend werd 
zijn houding zwak, daar hij geen zijner 
voorstellen handhaafde. Die zwakheid verried 
zich nog meer, toen liet bleek dat de ont
slagaanvraag van den voorzitter in overleg;, 
met het Ministerie geschied was. Nu d'e." 
heer Colombo herkozen is, maar met een 
sterke minderheid tegen zich, laat het zich,; 
volgens de Temps geenszins aanzien dat 
de obstructie overwonnen is, maar zal, na 
de opgedane ervaring, de Minister-President 
evengoed als de Kamer-voorzitter het hoofd, 
voor haar moeten buigen. En dan herleeft 
de crisis in veel bedenkelijker vorm. De 
geheele linkerzijde verliet reeds onder pro
test de Kamer! 

Uit Londen wordt gemeld dat Duitschland 
van plan is om het geheime Duitsch-Engelsch 
verdrag, dat met 't oog op Zuid-Afrika inder
tijd gesloten is, publiek te tnaken. Dit verdrag 
is destijds door Engeland voorgesteld en zou 
pas van kracht worden, als Engeland zekere 
uitkomsten in Afrika zou verkregen hebben. 

Nu is echter de tijd, binnen welken die 
resultaten bereikt zouden zijn verstreken, en 
schijnt Duitschland het geheim niet langer 
te willen bewaren. Want dit geheim wekt 
wantrouwen tegen Duitschland op, terwijl 
het verdrag feitelijk bijna waardeloos ge
worden is. Nu moet blijken dat Duitschland 
niet op winst uit is geweest en zich niet 
ten koste van anderen heeft willen verdrijven. 

Portugal heeft aan Engeland toegestaan 
troepen over zijn gebied naar Rhodesia te 
vervoeren, krachtens verdragen reeds vóór den 

•.oorlog gesloten. Men ziet, hóe Engeland 
reeds tevoren er op bedacht was Transvaal 
ook van den Noordkant te kunnen bedrei
gen ! . . . . 

NOOKDTZIJ. 

Aan de Theol. School werd den 4 April 
tot Candidaat bevorderd de student de heer 
J. Bosch Jz., wiens adres is te Zwolle. 

De Vereeniging «De Zendingzaak" te 
Amsterdam, uit vroegere berichten en ver
slagen, ook aan onze lezers bekend, als eene 
vereeniging in de Geref. kerken, die op 
allerlei gebied Christelijk en filantropisch 
werkzaam is, heeft nu ook eene afdeeling 
gevormd : „Tehuis vöor Javanen" geheeten. 
De Secretaris •/. H. Oostervink, Heerengracht 
359, bracht het le. Jaarverslag dezer afdee
ling uit, en dit is in netten klein-,trak
taatvorm uitgegeven met drie plaatjes. 

Het doel dezer afdeeling is een Christelijk 
Tehuis te krijgen voor Javanen en Oos
terlingen, die in de hoofdstad onzes rijks 
met stoomschepen als bedienden, of in 
andere betrekking, aldaar komen en ver
toeven, om hen evenals militairen van 
kwade gezelschappen en plaatsen af te hou
den. Vele personen van kennis en invloed, 

:ook buiten Amsterdam, hebben hun mede
werking reeds toegezegd en ook belangrijke 
giften geschonken. Doch een Tehuis is er 
nog niet; wel is Jjs. E. Th. Ploos v. Amstel 
aangesteld, ook omdat ZEw Maleisch kent, 
om zulke Oosterlingen op te zoeken en hen 
op deti rechten weg te helpen en hen in een 
Christelijk lokaal te brengen; tot men een eigen 
Tehuis heeft, dat volstrekt noodzakelijk is. 

Deze zaak verdient dus: alle aanmoedi
ging, om aldus in Nederland ook voor onze 
Indische Kolonisten werkzaam te zijn. De 
leden betalen f2.50 contributies, waarvoor 
zij het orgaan van „Zendingzaak" ontvangen. 

Het bestuur bestaat verder uit de hb. 
P. J. Mijnarends, Voorz., A. C. Schepper, 
Assessor en L. Kuperus, Penningm, Boer-
haavestraat Nr. 5. 

Voor Transvaal. 
De Uitgever van „ Timolheüs" zond dezer 

dagen, door de milde gaven van de lezers 
van dit geïllustreerde weekblad daartoe in 
staat gesteld, f 1200,— aan den heer Klop
pers voor de weduwen en weezen te Kriigers-
dorp. 

Scheurkalenders in de Kazerne. 

Door A. Wijngaarden, Hijum, van de 
Geref. Jongelir.gsver. . . f 0,50 

Door E Algra, Haulerwijk, van de Geref. 
Jongedochtersv. f 2,50 

Door Ds. Duursema, Uithuizen, gevonden 
in het kerkzakje f 2,50 

Door den Weled. Heer Mr. C. T. Schoch, 
Paramaribo, door Militairen aan ZEd. tter 
hand gestelde gelden voor ontvangene Kalen
ders . . . f 5,00 

Door L. de Jong, Zvvijndrecht, van de 
Zendingsvereeniging der Geref. Jongelings-
vereeniging . . . . f 5,00 

Door J. Pasma, Tjummaru®, van de Geref. 
Jongelingsv. . . f 1,00 

Van M. v. d. Kuijl, Slikkerveer, f 10,0,0 
Door W. Westrn, Stroobos, van de Chr. 

Jongelingsv. . . . f 1,00 
Door J. Mulder, Zierikzee, van de Chr. 

Jonged.v. „Tabitha" . f 0,75 
Door A. Foeken, Dieren, van de Meis-

jesv. „Dorcas" . . . f 2,50 
Door H. Brouwer, van-de Jongelingsv. aan 

den Vuiletidam, gerneente'Brandwijk f 2,00 
Zoo blijkt het bij den voortgang, dat onze 

jongelingen en jougedpehters nog immer 
een warm hart bezitten voor het heil van 
soldaat en matroos. Nauwelijks toch hebben 
zij kennis genomen van den arbeid die ten 
vorigen jare is verricht, of velen hunner 
zenden alweer eene gave ons toe. 

Wordt dat voorbeeld door anderen ge
volgd, dan valt ongetwijfeld ons nog nienige 
Verrassing ten deel. ' : 

Ook voor hetgeen we vau particuliere 
zijde hebben ontvangen, betu gen we onzen 
hartelijken dank. 

E. KROPVELD. 
Waddingsveen, 30 Maart 1900., 

Zuid-Oosthoek van Friesland. 

M. de 11. ! Mog^n wij voor. bet volgende 
nog eeu plaatsje hebben in onze Bazuin. 
Nog ontvangen voor ónzéii armen Z.-O.l). van, 
broeder J. Koói te Dforfrijp, (ïriesland,) van 
dé diakonie der Geref. ;f;kefk të Dfoiirijp: 
f 5; van eeu Friësch dienstmeisje te den 
Haag f 1. Eu Mej. Beeuwkes te den Haag 
verzoëkt mij,- eve-iï te verbeteren, dat de f7, 
door haar iri Februari mij gezonden, niet 
alleen van haar is, maar f5 zijn uit de kas 
van den Dameskrans ^llulp JII Nood",, en 
f 2 als, gift van mej. de F te den Haag. 
Ook voor deze beide giften onzen erkentelijken 
dank ; alsmede aan allen die wij door dit 
schrijven kunnen bereiken, die in dezen 
Winter onzen armen Zuid-Oost boek eeu 
medelijdend hart hebben betoond, door ons 
bun kleederen en dekking en gelden toe 
te zenden. De lieere onze God beloöne 
bet u allen uit genade, en doe het u in 
waarheid ervaren, dat het zaliger is te geven 
dan te ontvangen. O geliefde gevers en 
geefsters, laat het u eer: eere Christi zijn, 
verwaardigd te mogen worden, om mede te 
werken tot de redding van den diep 
gezonken Zuid-Oosthoek van Friesland. 

Uw Vriend en Broeder 
in Christus, 

J. WOUDA, Correspont van Jaclün. 
Oranjewoud, Heerenveen, 

2 April 1900. 

I n g e z o ii d e n. 
NOG EENS: „DE E ENIGE." 

Hooggeachte Redacteur ! 
Op mijn vraag, over dat EENIGE in „de 

Bazuin" gedaan, heb ikf antwoord ontvangen 
en dat wel van hoogveceerende, ik zou bijna 
zeggen van immer afdc^nde zijde. Niemand 
minder .dan. de . hooggeachte redacteur van 
„de Héraut" . heeft een , zeer heuschelijk be
scheid gegeven. 

't Is schoon, hoe de vader liet voor den 
zoon opneemt. En gelukkig'de zoon, wien 
zulk eeu vader ter hulpe snelt. 

Of ik bevredigd ben ? Och ! ik kan het 
er wel meê doen. De kwestie is voor mij 
niet zoo diep ingrijpend of zoo hoog ernstig. 

't Is mij goed als de heeren, zoo wel te 
Kampen als te Amsterdam, maar tevreden 
zijn. 

De mannen van '34 noemden eerst de 
leeraren hunner Theol. School Hoofdonder
wijzer. Later is dat Docentgeworden. Een 
voorstel van enkele wetenschappelijk voor
uitstrevende broeders óm daarvan Professor 
te maken, werd door hunne Synode ver
worpen. 

Bij bet vele goede,- dat aan de kerken 
t van '34 toekwam bij de vereeniging met die 
van '86 in 1892,. moet-ook de officiëele 
titel van Professor voor hare Docenten ge
rekend worden. Dat is toen schier onge
merkt geschied. Persoonlijk ben ik er zelf 
altijd tegen geweest. Doch bet werd toen 
alles wat meer breed en grootscheeps en 
daarom, dacht ik, bet zal zeker wel zoo 

; moeten. 
Zoo sta ik nog. Om den titel Hooge

school voor onze Theol. School zal ik mij 
niet druk maken. Als zij maar is, wat ze 
heet, en dat mag blijven in Godes goedé 
gunst, ten - zegen voor de Geref. kerken, 
dan ben ik al dubbel tevreden. 

Nu was mijn bezwaar ooi? tiiet zoozeer, 
dat de jeugdige'; vurige redenaar aan de 
Theol. School- tekórt- deed, als wel, dat hij 
in zijn inaugureel: ènthusiasrnè zich voor zij IJ 

•'Sbhwöl te veel/iaanmrtigde, ! •: 
Dat bezwaar nu, voor zoover ik bet een 

bezwaar kan noemen, (want, inderdaad, ik 
gun een ander best een tite tje) is door het 
vaderlijke woord van den redacteur van „de 
Heraut" niet weggenomen. 

Deze scherpzinnige geleerde heeft wel zoo 
goed willen zijn een maatstaf, een kriferium 
aan te geven, waaraan men een kwestie als 
deze (zij het dan ook een kwestie van den 
vierden of vijfden rang) toetsen en alzoo 
beslissen kan. 

wHet wordt eerbaar en voegzaam geacht, 
„dat men iemand of een stichting in het 
„openbaar den titel toekent en geeft, dien 
„bij of zij zelve officiéél voert." Uitnemend, 
daartegen is niets te zeggen. 

En het is zoo, naar dien maatstaf beoor
deeld, is de opleidingsschool der Geref. 
kerken in Nederland eenvoudig een „Theol. 
School," zonder meer. Ik heb er niets op 
tegen en naar ik vertrouw, ook zij zelve 
niet. Doch daarover genoeg. 

Nu heb ik al gezocht in Statuten en 
Reglementen naar den naam, dien de bedoelde 
neenige Calvinistische Hoogeschool in Neder
land officieel" voert. Als ik mij niet vergis, 
dan wordt ze in de officiëele stukken nergens 
officieel met dien weidscben naam betiteld, 
welken Dr. H„ H.. Kdyper over zijn alma 

mater uitriep. Ik vind daar den naam 
„School van Hooger Onderwijs" en meer 
bepaald den naam : „de Vrije Universiteit". 
Dezen titel vQert zij officieel, gelijk haar eigen 
Reglement aangeeft. 

Naar den maatstaf door den Redacteur 
van nde Heraut" aangelegd, zou dus de 
jonge Hoogleeraar niet eerbaar, niet voegzaam 
zijn te werk gegaan, toen bij in zijne inaugureele 
Rede zoover over den officieelen naam heen-
gleed dat hij in plaats van School van 
„Hooger Onderwijs" of van „Vrije Univer
siteit" sprak van ude eenige Calvinistische 
„Hoogeschool." Zoo kras zal ik echter niet 
spreken, gedachtig aan het eigenaardige 
oogenblik. 

„Het zou kleingeestig en bekrompen zijn," 
(om in den stijl van den redacteur van ude 
Heraut" te spreken) „haar dien titel niet 
„te, gunnen," indien, de Ver., voor H. O. 
zelve haar dien titel officieel gegeven had. 

Nu „de Vereeniging" dat niet gedaan 
heelt, vind ik het we!'wat aanmatigend, hoewel, 
alles in aanmerking genomen, ook weer niet 
zoo bijzonder erg, dat de jeugdige Hoog
leeraar, waar hij officieel in het openbaar op
treedt zoover over het doel heenstreeft dat 
hij in plaats vau „School van Hooger Onder
wijs ot van „de Vrije Universiteit" te spre
ken, zich voor zijn School den titel van ude 
IIeenige Calvinistische Hoogeschool in Neder-
nland" toeëigent. 

Of moet ik het hier soms in een anderen 
zin opvatten ? Niet als titel maar als om
schrijving van haar wezëntlijk karakter of 
Wat ze inderdaad is? M^t grootë heeren kersen 
te eten, beeft zijn gevaren, bovenal als zij 
beginnen te spreken "an „verschillenden zin" 
en van „ander verband." 

Doch hoe dit ook zij, na de toelichting 
vau den vader, neëm ik den zoon dat hoog
gestemde woord niet meer kwalijk. Te-
minder daar de jeugdige Hoogleeraar in 
meer kalme en minder officiëele oogenblikken 
wel eens uit een meer bescheiden toonaard 
gezongen beeft, in betrekking tot de Vrije 
Universiteit. 

In de Friesche Kerkbode van 24 Febr. 
1899 toch wordt onder de bekenHe initialen 
van baar gesproken als van een „Hoogeschool 
voor de Theologie" „„met een aanhangsel."" 
Dit laatste doelt buiten twijfel op de twee 
niet-Theol Professoren met hunne studenten. 
Zoo loopt alles los en komen Amsterdam 
en Kam pen weer in één schuitje. Amster
dam een Hoogeschool voor Theologie (dus 
ook Theol. School ?) met een aanhangsel 
er, Kampen een Theol. School met een voor
voegsel (het Gymnasium ?) zoo zijn ze beide 
meer dan compleet en ik dank den redacteur 
van ude Heraut" voor zijne inlichtingen. 
Och, wij zijn het wel eens als we de dingen 
maar bij het rechte licht bezien. Daarom is 
het mij zulk een groot genoegen, dat ik 
deze bespreking kan eindigen met een woord 
en een wenscb, waarmee ook het zooeven 
aangehaalde Art. uit de Friesche Kerkbode 
eindigt dat onze Hoogeschool (de 
Vrije Universiteit) meer gemaakt mocht 
worden „tol datgene wat zij dusver slechts 
iiin naam ') was, een Universitas, een school, 
„die alle wetenschap omvat." 

Zie dat is taal naar mijn hart. Zij is 
eenvoudig en waar en bescheiden. Met dien 
wenscb en in die verwachting ben ik en blijf 
ik ook nu nog 

Een Begunstigi.r van de Fr. Un. 
S., 2 April 1900. 

') Ik onderschrap. B. 

BEcstrijding der drink
gewoonten. 

Nu Bazuin en Heraut kennis genomen 
hebben van het pogen, om den teugel te 
legyen aan een kwaad, hetwelk geene geringe 
afmeting kreeg, mag ik ongetwijfeld een 
plaatsje vragen voor onderstaande ? 

Le Bazuin maakte er bij monde van Prof. 
Lindeboom melding van en blijkbaar waar
deerde hij het streven zeer. 

Als Voorzitter van de Vereen, tot Christel. 
Verzorging van Krankzinnigen, kan het hem 
niet onbekend zijn, welke beteekenis de 
drank in bet volksleven heeft, en welk kwaad 
er ook voor het Krankzinnigenwezen uit 
voortvloeit. 

„Meerenberg" constateert 42 procent 
krankzinnigen door den drank. 

Be Heraut nam tot tweemaal toe een 
schrijven van de Redactie op, eens vóór de 
te Utrecht gehouden vergadering en eens 
daarna. 

Nu in dit laatste, ook zonder mijn naam 
te noemen, geattendeerd wordt op een schrij
ven van mijne hand aan de Redactie, meen 
ik wel te doen, een enkel woord omtrent 
de zaak in 't midden te moeten brengen. 

Wanneer de Redactie van de Bazuin echter 
de opmerking maakt, dat het dan rneer ac
curaat was, om bij de Heraut gastvrijheid 
te vragen, dan volsta ik met dit antwoord, 
dat gevraagde gastvrijheid aan dit blad zoo 
norscli van de hand gewezen werd, dat ander
maal aankloppen zeker overbodig is. 

Ik zond over de drankkwestie voor enkele 
weken een schrijven aan de Bazuin en kopie 
er van aan de Standaard. 

Be Sterfaarrf-Redactie weigerde het en 
was tegelijk zoo beleefd, mij de reden dier 
weigering te noemen. 

Mijns bedunkens sneed dit argument geen 
bout, maar 'k deed daarop het verzoek, mijn 
schrijven in de Heraut op te nemen. 

Ook daar klopte ik aan doovemans deur. 
Natuurlijk was daar niets aan te doen, 

de Redactie had het volle recht te weigeren. 
Maar of de reden dier weigering gegrond 

was, omdat het „een donker tafereel ophing 
van de drankzonde bij sommige leden onzer 
kerken"? —'t schijnt ons wel vreemd toe; 
want wie de Bazuin leest, weet, dat er niets 
van een tafereel in voorkwam. 

Toch was de Redactie in het schrijven 
in No. 1155 verblijd, dat er waren, die zich 
opmaakten ten strijde, om dezen demon aan 
te tasten. 

Erkend werd dus, dat er een demon 
school; dat deze demon bestreden moest 
worden; dat deze strijd goed was, en de 

wenscb er bijgevoegd, dat er op dit pogen 
zegen mocht rusten. 

Verwacht mocht worden, dat ook de Heraut-
Redactie een bandje helpen wilde. — Wij 
hoopten het zeer ; want hare sterke arm zou 
dezen demon een gevoeligen slag kunnen 
toebrengen. 

Dit gebeurde echter niet. 
Zelfs geen vingerwijzing, hoe in dezen 

strijd niet met vreemde maar met eigen 
wapens gestreden moest worden. 

Nu de Vergadering te Utrecht gehouden 
werd, spreekt de Heraut een tweede woord. 

Opperbest. Maar hoe en wat ? 
Erg opbouwend is dit schrijven niet. 
De zonde afbreken doet het evenmin. 
Ook in dit tweede schrijven heet het: 

Te bard oordeelen wij niet. 
^ olkomen waar, maar ook niet hard genoeg. 
Dat Nederland een vochtig klimaat heeft 

is bekend, maar dat men er daarom alcoholia 
moet drinken, klinkt wel wat vreemdj en 
dat de -fferaa^-Redactie den drank een ver
warmingsmiddel acht, nog vreemder. Wij 
hadden gedacht dat zij aan een kop cacao 
of koffie met muskaat hooger waarde zou 
toekennen. De alcoholische dranken ver
warmen niet, maar verbranden. 

Juist omdat de sterke dranken voor Neder
land zijn, wat de amfioen voor Insulindeis, 
daarom dient er tegen geageerd. 

Be Heraut acht ook bestrijding geraden, 
ja zelfs plicht. 

Maar hoe ? 
Daar zit de knoop. — Dat de Redactie 

geen gevestigd oordeel over den arbeid in 
Utrecht heeft, omdat het verslag in de bla
den zoo uiterst beknopt was, doet bier niets 
ter zake. 

Want vooreerst werd breeder verslag aan 
de bladen verzonden, doch de meeste, die 
het opnamen, knipten er wat af, en ook 
zonder dit verslag, kon de nadenkende 
Redactie van de Heraut haar zelfstandig 
oordeel wel vormen. 

Dat de zaak zelf noodig is, erkent zij, 
maar tevens, dat het moeilijk is, om te be
ginnen iets er tegen te doen. 

Wij gelooven dit. 
Maar ook, dat de moeilijkheid klimt, wan

neer men niet begint met soortgelijk iets, 
als de bestaande Vereenigingen. 

Ons is heel wel een methode bekend 
waarop „ieder onzer (?) ja en amen kan 
zeggen." 

Wanneer men dit vaststelde : „Aan hen, 
die mede in vereeniging de heerschende 
drinkgewoonten, of het overmatig gebruik 
van alcoholische dranken willen tegengaan of 
bestrijden, wordt de vrijheid gelaten, voor 
zichzelf geheelonthouder te zijn, of afschaffer 
te wezen, of om zelf te drinken en te 
schenken." 

In elk geval zouden dan zeer velen zeggen, 
dat lijkt ons best. Maar zeer velen zouden 
ook moeten zeggen, dat is net zooveel als 
niets. 

Wil men bestrijden, dan moet men zelf 
niet meedoen aan het kwaad. Een opium
schuiver zal moeilijk kunnen zeggen, op 
welken grond ook, mijn beste vriend, doe 
gij het niet. 

Men moet positie kiezen tegen de drink
gewoonten, en zal dit, dan diene men zelf 
er mede te breken. Dit te doen gevoelen 
en erkennen is zoo uiterst moeilijk. De 
Heraut zelf zegt, dat er noch kwaad noch 
gevaar in dat traditioneele gebruik gezien 
wordt. 

Precies ! Daarom sprak men zich in 
Utrecht dan ook uit, dat het bewustzijn van 
de noodzakelijkheid van dezen strijd gewekt 
moet worden.— 

Hiervoor is eeu begin gemaakt. 
Wij zijn er nog lang niet, maar wij kunnen 

zeer snel vorderen, wanneer onze Christelijke 
bladen, en de Heraut mee voorop, ons de 
lijnen eens uitstippelden, langs welke het 
meest rationeel in Gereformeerden zin, tegen 
dit kwaad ingegaan kan worden. 

Ons bedoelen is niet om maar eene ver
eeniging te creëeren, maar om een kwaad 
tegen te gaan, dat groot is, breede afmetin
gen verkreeg en diep ingeworteld zit, ook 
in eigen kringen. 

Dit mag gezegd, moet erkend en met ernst 
onder de oogen gezien. 

C. M. W. PLET. 
Wezep. 

SC iirka:inli»n«ligiiig. 

Een geheiligd leven door den Hindoe-
Evangelist V. B. liavid. Nijmegen, Mil-
born 1899. 

In dit boekje zijn wel vele góede, ernstige 
en nuttige lesseu voor het Christelijk leven 
vervat. Maar het geheel is toch geschreven 
in een geest, die de onze niet is. De 
Schrift wórdt véél aangehaald, maar zonder 
methode en uitlegging. Op de wetenschap 
wordt uit de hoogte neergezien. De beel
den en voorbeelden, die ter opheldering 
worden bijgebracht, zijn dikwerf vreemd en 
zelden schoon. De Schrijver maakt een groot 
onderscheid tusschen een veranderd (bekeerd) 
en een gereinigd hart, eu acht dat volkomene 
reiniging van alle zonden in dit leven 
mogelijk is. Het is stichtelijke lectuur, maar 
moet met oordeel des onderscheids gelezen 
worden. 

Be ernst des levens, Thomas Brooks vrij 
gevolgd, door J. W. A. Nolten. Nijmegen 
Milborn. 
Dit is een boek, inzonderheid voor jonge

lieden geschreven, eu hun ten zeerste aan 
te bevelen. Het dringt op ernstige, liefde
rijke wijze bij hen op waarachtige bekeering 
aan ; is rijk aan krachtige opwekkingen en 
vriendelijke waarschuwingen ; geeft regelen 
aai> voor hen, die bekeerd zijn, eu weerlegt 
de tegenwerpingen, die er vanzelf tegen den 
dienst vau God oprijzen in het onbekeerde 
hart. De stijl is aangenaam, de vertaling 
zuiver. Ds. Notten zegt, dat deze arbeid 
hem veel tijd heeft gekost. Maar bij mag 
zich verzekerd houden, dat deze tijd nuttig 



is besteed en dat zijn arbeid bij de lezers 
van dit boek vrucht zal drager.. 

Blikken in den Bijbel. Een honderdtal 
korte toespraken door N. J. Ho/meijr, Hoog
leeraar in de Godgeleerdheid. Nijmegen, 
Milborn ]900. 

Prof. Hofraeijr, Hoogleeraar aan bet theolo
gisch Seminarie te Stellenboseh, hield deze 
toespraken in den wekelijkschen bedestond, 
dien hij met zijne leerlingen hield ; plaatste 
ze daarna in het „GereformeerdMaandblad" 
en gaf ze thans in éénen bundel in het 
licht. 

Prof. Hofmeijr droeg deze toespraken op 
aan de theol. studenten der Utrechtsche 
Hoogeechool, aan welke hijzelf tot predikant 
werd opgeleid en die hij in 1884 nog weer 
eens bezocht. 

Voor de Utrechtsche studenten kunnen 
deze toespraken ten rijken zegen zijn en 
voor hen niet alleen. Zij zijn in tien groepen 
verdeeld en zijn alle gesproken en geschreven 
onder den indruk van den Goddelijken oor
sprong der Heilige Schrift. Dat is de draad, 
welke door al de toespraken heenloopt en 
ze onderling tot één geheel verbindt. 

Overigens loopen de onderwerpen, die 
erin behandeld worden, dikwerf ver uit 
elkaar. Heel de dogmatische stof komt er
in ter sprake ; de leer van God, van den 
mensch, van Christus, van verkiezing en 
verwerping, van verzoening en rechtvaar
diging enz. ; maar de Schrijver gaat toch 
altijd van de Schrift uit en keert tot haar 
terug. 

De orde laat te wenschen over, en her
haling was bij een honderdtal toespraken 
over een zelfden kring van onderwerpen 
niet altijd te vermijden. Ook spreekt het 
vanzelf, dat de Hoogleeraar hier en daar 
meeningen uit, die bij anderen bedenking 
zullen uitlokken. Maar dat doet niets tekort 
aan het feit, dat deze toespraken vol leering 
en stichting zijn, dat zij dikwerf treffende 
gedachten bevatten en dat zij deze uitdruk
ken in eenvoudige, schoone, duidelijke woor
den. Mogen zij daarom voor de Utrechtsche 
studenten en voor vele anderen strekken tot 
betere kennis en hoogere waardeering van 
de H. Schrift en van de gedachten Gods, 
die zij verkondigt. 

Drie Leerredenen vooral voor vacante 
kerken door S. Datema v. d. m. te Del fis-. 
haven. Groningen, Jan Haan 1900. 

Nog onlangs werd de behoefte geuit aan 
predikaties voor vacante gemeenten. Ds. 
Datema heeft er eenigerniate in trachten te 
voorzien en gaf deze drie leerredenen in 
liet licht. Zij handelen wel niet over den 
tekst, dat er geen smid in Israël was, en 
dergelijke, maar over 2 Cor. 13 : 5 (verma
ning tot zelfonderzoek), 2 Cor. 7 : 10 (de 
droefheid naar God) en 2 Cor. 3 : IS (de 
heerlijkheid van de bediening des Geestes), 
doch zij zullen ongetwijfeld met stichting 
gelezen worden. De behandeling der stof 
is geregeld, de taal vloeiend, de letter dui
delijk, de prijs gering (f 0,25.) 

Op, op met de Vierkleur [Transvaalsch 
Volkslied) en Volkslied van den Oranje-
Vrijstaat. 

Het Transvaalsche volkslied : wOp, op 
met de vierkleur!" is . hier te lande nog 
weinig bekend en wordt toch door de Boeren 
het meest gezongen. Met het Volkslied van 
den Oranje-Vrijstaat werd het daarom door 
Breebaart's Orgelhandel, Damrak 22, Amster
dam, opzettelijk in het licht gegeven. 

De uitvoering is uitnemend. De prijs is 
slechts tien cents en de zuivere opbrengst 
is geheel en al ten voordeele van het Chris
telijk Nationaal Boeren-comilé. 

BAVINCK. 

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

HENDRIK 15 A TEL AAN 
EN 

CAT1IARINA ELFFERS. 
ROTTERDAM, 5 April 1900. 

Ged Karnemelkshaven No. 12. 
[]uwelijkscolti tkking op Woensdag 18 

April d. a. v. 

f)e Familie VAN DEK WAL betuigt 
bij dezen haren welgeineenden dank 
aan allen, die, tijdens liet overlijden 
vau hunnen Man en Vader, lewijzen 
van deelneming hebben gegeven. ~ O ö 

's- HEEKENBKOEK, 
April 19U0. 

V oor de vele en hartelijke bewijzen 
van deelneming, ons betoond bij het 
overlijden onzer innig geliefde Zuster, be
tuigen wij onzen welgeujeenden (  

Uil aller naam, 
YV. A. BRUINS 

WlJHK. • 
4 April 1900. 

Zoo de lieere wil, hopen onze (j. 
11 geliefde Ouders IJ , 

HENDERIK.US POPPEN [J 

F1) MEINO BREITSMA FV 
den 10 April hunne 25-jat'ige ^ 

s,^ Mchlvereeniging te her- JJ 
0® denken. 
f f -  H witte dankbare Kinderen, M\ 
l l  JOI1ANNA POPPEN.  JU 
G  GEERTRUI DA POI 'PEN.  U  

f  JANTINA ENGELINA 11  
Vt  POPPEN.  «7  2  

ft ScHOONtBEIiK, T\ 1, 

2 April 1900. 

|| JOOOGOC83GCICCX^ ji 

/ 45-jarige MSchtreree- V 
y niging van t, 

H MMMM, 
%' EN <L I 

; ö &REWEN? y 
, ^ Ps. 103 : 1 en 3. j,; 
3 # ! Hunne dankbare Kinderen «i 
' l i  e n  K l e i n k i n d e r e n .  5  |  
t f STEENWIJK. (TI 

j f f  E e i t i a & t e  k e n n i s g e v i n g .  ( p ,  

t — 
4°/0 («eldleciiinscii ten laste der 

VEREKNÏGING TOT CHRISTELIJKE 
1 VERZORGING VAN KRANKZIN

NIGEN EN ZENUWLIJDERS IN 
NEDERLAND, GEVESTIGD TE UTRI<CHT. 

Ten overstaan van den heer A P. 
VAN DER VLUGT, notaris te Utrecht, 
zijn heden uitgeloot: 

Van de le Geldleening. 
Ie Serie No 9 a f 1000,— 
2e Serie » 45a en 46a a 

f 500.— » 1000,— 
3e Serie > 9 a » 1000,— 
4e Serie » 716, 72b, Tób, 74b 

en 75b a i 1 100,— f 500,— 
No. Ir, '!c, :3c, 4c, 5c, 6c, 7c. 8c, 

9c en 10c a f 50,— f 5u0,— 
f 1000,— 

Van de 2e Geldlet mug. 
No 3, 97 en 98 a f 500,— » 1500,— 
» 66a, 67a, 68a, 69a en 70a 

a f 100,- » 500,-
Vatt de. 3e geldleening. 
No 116, 126,136, 146, 156, 166, 

176, 186, 196,206,416,426 486, 
446, 456, 466, 476, 486, 496, en 
506 a f 100,— » 2000,— 

Van de 4c Geldleening. 
N o l  l a  e n  1 2 a  a f  5 0 0 , —  »  1 0 0 0 , —  
» 46 a » 1000,— 
Van de 5e geldleening. 
No 41, 47, 72 en 82 a 

f 1000.— » 4000 — 
No 65a en 66a a f 500,— » 1000,— 
Vun dr 14c Geldleening. 
No 1, 5, 10, 17, 41', 71 en 

157 a f 1000,— » 7000,— 
No 1216, 1226, 1236, 1246, 

1256, 1266, 1276, 1286, 1296 en 
1306 a f 100,— » 1000.— 

Deze obligatiën zijn betaalbaar bij 
de heeren VLAER & KOL, Bankiers 
te Utrecht, waf betreft de 5 eerste 
leeningen op 1 Mei, en wat betreit de 
14e leeniug op 1 Juni 1900 met de 
verschenen rente tot die da teen, teireu o / o 
inlevering der obliyatiëu met de pnvir-
schenen coupons. 

De Penningmeester v/d Ver. lot. 
Chr. verzorging van Krunkz. 

en Zetiuwl. in Nederland, 
S. VAN HEEMSTRA. 

AMSTEHDAM, 
26 Ma; rt 1900. 

Bede om hulp. 
Bewogen met de droeve omstandig-o O 

heden van een ouden Broeder en eene 
oude Zuster, door 't gemis hunner melk
gevende koe, waarmede zij in hun 
onderhoud moeten voorzien, wuidén 
ondergeteekenden zich tot de bewel-
dadigden met de bede, eeuigen steun 
t e  w i l l e n  b i e d e n  a a n  d e n  a r b e i d ,  d i j  
hiertoe reeds in eigen kring geschiedt, 
ten einde wat balsem in de smartelijke 
wonden te mogen druppen. 

Giften zullen met genoegen worden 
ontvangen door oi.dergeteekei den en 
verantwoord in dit blad. 

N. VAN TIER BLOM, Oefenaar. 
L. ERINGA, Ouderling. 

DK WILP (Gron.) 
Deze bede wordt ook aanbevolen door 

Ds. MKIJER te Marum en Ds. C. W. 
DK VKIES te Zevenhuizen (Gron ), die 
bereid zijn gaven te ontVargen. 

Een net BURGERMEISJE 
zag zich gaarne, liefst tegen Ni el 
geplaatst in de huishouding, 
zij is ook genegen in een winkel 
behulpxaam Ie mijn mits Zondags 
gesloten Adres letler ti aa > den 
Boekhandel van J. VA.N GÜLVERDINGE 
en ZN te 's GIIAVKNHAGE. 

M A G A Z I J N  
VAN 

Heeren kleeding 
en Uniformen. 

Steeds voorradig groote keuze in de 
nieuwste sloffen. 

Uitrustingen voor Indië.  
I SCHELTENS, 

OUDESTRAAT, KAMPEN. 

T E K O O P  
voor hiflliken prijs een xeer 
groote 

MIliyAMCIIIi KACIIIL, 
zeer geschikt voor groote zaal of kleine 
kerk. Te bevragen onder motto 
„lMeliOS,' aan den Uitgever van de 
Bazuin te KAMPEN, j 

A. DE R00DE & Co, 
(SC WEM AM,opgericht 1879.) 

Fabrikanten van 

OLEÏ> KenLOOG, 
ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL. 

(Prima quulilciicn. CiincurrCereiide p'ijlt'ii ) 

WAARSCHUWING. 
Wij vestigen de aandacht van de 

vrijden van de School m/d Bijbel te 
I ISSKLSTKIN op onderstaand bericht a t 
de lieer «I. <». M «rseli sl! te DKLFT. 
di ongeveer 2 jaar als collectant ge 
werkt en 14. Iloeter van APKLDOOKN, 
die ruim een maand ons gediend heeft, 
op 24 Maart 1900 zijn ontslagen. 

En dat voortaan door een'onzer zal 
beproefd worden, op voordeeliger wijze 
te collecteeren, en bevelen alzoo dien 
broeder beleefd aan. 

Het, Bestuur der School, 
H. MEERE, V0 >1 zitler. 
G .  J  DE H A A N ,  Secretaris. 
C. H. C. WEIJKRS, Penningm. 

IJSSBLSTEIN, 
24 Maart 1900. 

^ DE KAMPER 

H HOEK- EN STEENDRUKKERIJ $ 
JL van ^ 
^ is het beste adres voor alle 0^ 
X soorten drukwerk. x 

Rekeningen, nota's, kwitan- ^ 
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, ® 
'\ff  enveloppes.advieskaarten.naam- njr 

kaartjes, wissels, circulaires, 
programma's enz. enz. wordeu 

TO net, vlug en goedkoop franco W 
geleverd door het geheele rijk 

U1TDEELING OP ZONDAGSSCHOLEN. 

Ü Ü E E N  K O O P J E ! ! ! !  

Drie dagen uit liet leven van 
0. F. GELLERT . . 30 ct. 

FLAVIUSen PELAGIA. Een 
verhaal uit de tijden van de 
vervolging der Christenen . 20 ct. 

STRETTON. Wat de liefde 
vermag . . . . 15 ct. 

l i E N N I N K .  V e r h a l e n  u i t  d e  
Heidenwereld 30 ct. 

EERSTE serie. Gesorteerd : 25 ex-
ƒ 1 ; 50 ex. ƒ 1,75 ; K'0 ex. ƒ 3. 

V A N  L I N S C H O I E N .  D i c k y  
en zijue vrienden . . 40 ct. 

STRETTON. Een man vau 
zijn woord ... 30 ct. 

V E R H A G E N .  D e  p a s t o o r  
v a n  t l  e e n  v l i e t , '  . . .  2 0  c t  

DE LSliUYN. In bange dagen 25 ct. 
TWEEDE serie Gesorteerd: 25 ex. 

ƒ 2,50; 50 ex. ƒ 4,50; 100 ex. / 8 

BOON. Citadel van Antwerpen 50 ct. 
TYTLER. Lucie op het on

bewoonde eiland . f I,—-• 
T Y T L E R .  L u c i e  t e h u i s  -  1 , —  
Vertel ons van Jezus . - 1,25 
DERDE serie. Gesorteerd: 12 tx 

ƒ 3 ; 25 ex. ƒ 5,50 ; 50 > x. ƒ 10 
Dt ze aanbieding is tijdelijk. Zend 

p o s t w i s s e l ,  m o t o  E E U S T E ,  T  W  E E D E  
of DERDE serie aan T. SLAGTER 
U tgever te KOLLUM. 
Als proef van ieder 1 ex. voor f i,50. 

Bij den uitgever C F C.U.I/.N-
11 11 te ISijkerk is verschenen: 

Een Schipbreukeling 

dror G. C. HOOGEWERFF. 
Tweede druk. 

Met 8 illustraties. 
Prijs irig. ƒ 0,90 ; geb ƒ1,25 

Door vele bladen werd dit boek gelijk 
gesteld met, door sommige zelfs hooger 
genoemd dan dc bekende jongensboeken 
van FABKAB. In ieder geval is het aan
trekkelijk dat dit verbaal niet in den 
vreemde, maar op Nederlandscben bodem 
handelt. >; 

Men geve het iederen Nederlandschen 
jongen in handen. 

Bij ZALSMAN te KAMPKN is v e r- ' 

DE GELOOFSBELIJDENIS ' 
DEK 

Hcderl. Gercform. li er li. 
TOtGKLICIIT DOOR 

W. H. GISPEIN. 1 

VIERDE DRUK. 
f 1,50-

T .  S L A G T E R  t e  KOLLXJM debiteert 
met succes : 

GERARD GALAMA. 

Ernst en Humor. ; 
Christ. Voordranliten, i 

Samenspraken en Zangstukjes 1 

o p  g r o e n e ,  k o j r e r e i r ,  x i l v e r e t i  
sn gniulcii bruiloven. & 

ISO bi adss. f M,—. 

De 1ste aflevering van een interessant boek verscheen zoo even bg den Uit
gever JAC C. VAN DER STAL, Utrecht: 

H e r  L a n d  v a n  K r u g e r  e n  8  t e  i j  n ,  § § f  
9 m,™ —— 

) ||§ Transvaal en Oranje-Vrijstaat  ̂

J. N, VAN HLST&REN. 
s SCHRIJVER VAN: Mijlpalen in onze Gesch ; Hoofdpersonen uit de Algem. 
t Gesch. in verband mei de Vadert. Gesch,; Merkwaardige personen uit de Middel-
. eeuw,,, enz. $ %% jg 51' & tfl ff j% M i 'B ff M 

> Geen sludie-boek, maar een echt populair werk Zeer volledig: de lotge
vallen van de Boeren vanaf de landing aan de Kaap de Goede Hoop tot op den 
dag van heden. Eén geschiedenis van strijd, van bloed en tranen, maar tevens 
van heerlijke uitkomsten. De tegenwoordige oorlog wordt volledig beschreven, 

' terwijl het tevens voorziet in de diepgevoelde behoefte aan meer kennis omtrent 
het verleden der Boeren. Schoone levendige stijl. Geen verdichting, zuiver 
historie. 

Vijf en twintig afleveringen a 10 <»nls. — Om de 14 dagen 1 afl. Flink 
formaat, goed papier, duidelijke letter. — Rijk geïllustreerd: platen, portretten, 
kaarten. — Gratis een duidelijke in kleuren gedrukte kaart van het Land van 
Kruger en Steyn met in de hoeken een portret van de beide presidenten. 
Schoone teekening op den omslag. — Om de 5 afl. wordt over 50 ets. gedis
poneerd. — Alles te zamen kost dus slechts f 2,50. 

I.B. Men vrage het geïllustreerd prospectus gratis aan 
zijn lloekhandelaar of aau den Uitgever. 

T. SLAGTER te KOLI.UM debiteert 
met succes : 

GESCHIEDENIS DES VADERLANDS 
UIT ELN 

Christel oogpunt beschouwd 
DOOR 

JI. II .  ¥*i LI ft SCHOTEN. 
Vroeger f 3,—. Thans slechts ©O 

cent.  

— -j • 

Boek- en 
Handelsdrukkerij 

VAN DIS 
Uitgeversmaatschappij  

»IIB<; VECHT" 
Kreukelen. Direct. P. A10BACH. 

( U i t g a v e  v a n  h e t  G e r e f .  
T r a k t a a t g e n o o t s c li a p 

» F I L I P P U  b " )  
Itcveelt  zich beleefd 

aan voor de levering 
van alle voorkomende 
«Drukwerk en.  
Fraai werk. Vlugge Iicdieniiig. 8§ 

Concurreerende prijzen. 

I lllll—IIH llllnmil III MMMfflllHWHWtfW»! 

Bij den uitgever <i. F. ( ALLEN-
BAt II te INijkerk is verschenen: 

hinderen huns tijds. 
I:KN IIOHK ZOMIKI; NAMKN UN 

JA \ RTALLKN 
door A. J IIOOGENBIRK. 

Tweede druk. 
Geïllust.reei d oor H. .1. WOLTBR. 
Prijs ingen. ƒ 1,50; geb. ƒ 1,90 

Een veelbesproken boek, waarvan de B 
aanzienlijke oplage in zeer korten tijd 
was uitverkocht. 

Over weinig boeken werd bij de ver
schijning zóóveel en zóó verschillend 
geschreven en gesproken. 

Men leze dit boek, dat zeer zeker onder 
de boeken van beteekenis mag gerangschikt 
worden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

w  JB JEs  T s  T o  w w m m  

DOOK 
S .  V A N  V E L Z E N ,  

in leven Hoogleeraar aan de Theol. School. 
TWEEDE DRUK. 289 BLAOZ. f 1,00 

Deze beroemde bundel Feeststoffen 
kostte vroeger f 1,75, De tweede druk, 
met zeerduidelijke letter, slechtsfi,00. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 
Na ontvangst van postwissel f 1,— 
wordt liet f'railCO verzonden door 
den uitgever. 

Bij den uitgever (i. F. CALLKjNBACIl 
te Nijkerk teischenen iooeien de volgende 
Zu!idags»cliooluitgaren vi or het 

Paaschfeest :  
J O I l A N M K e n  o i  e r  W o n n e n  v i j a n d  /  0.15. 
KLOlTKKfS (iekni'lit niet zijn bloed » 0,15. 
lIOOtiËMIIKK. Uit grootvaders 

jeugd 0,15 
JOIlAMNA. Waarom Willem 

aliijd zijn ve sjc kent . . » 0,15. 
Men vrage den nieuwen Catalogus 

(voorjaar 1900), die behalve de vroeger 
»ersciienen l'uasehboek jes en andere 
Zondagsschoolnitgaven, de buitengewoon 
voordeelige voorwaarden vermeldt, 
waa.iop deze boekjes ter uitdeeling 
vei krijgbaar zijn. 

Alle sohede boekhandelaars nemen be
stellingen aan. 

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

ÜKNKT m UWK BELIJDENIS. 
Een woord aan jeugdige 

leden der gemeente, na het 
afleggen hunner geloofs

belijdenis, 
DOOR 

W .  I I .  t i l S P K N .  
Prijs 25 Cent ; 10 Ex. a 22l/!l Ct. 

25 Ex. a 20 Ct ; 50 Ex. a 171/, Ct. 
100 Ex. a 15 ct. 

BESIIjll Ei\ AA[\JIUEItllili\G 
VOOR IEDER 

die ernstig de zaligheid zoekt. 
DOOR 

JI. A. «I :\ll !•;*. 
M ierde druk. 60 cent. 

Bij getallen tegen verminderden prijs. 

Bij den Uitgever T. SLAGTER te 
Kollum i-< verschenen : 

DE BRUILOFTGAST. 
Voordrachten voor Christelijke 

Gezelschappen 
DOOR 

A. DE JONG. 
••rij» r <>,35. 

VEI1KEW 
CIllüSTI LIJRE KIIILIOTIIIiliü 

gevestigd te Nykerk. 

Heden verscheen als 4e deel van 
den 3en jaargang: 

VOO:i VRIJHEID 

EN RECI1T 
door A. v. d. FLIER. 

251/2 vel = 408 bladzijden. 
•»ÉiJ»/8,50 ingen. ;ƒ«,»# geb. 

De contributie voor leden der ver-
eenigjng is ƒ 5,— per jaar, waarvoor 
elk lid minstens 100 vel druks ont
vangt. Zij betalen dus slechts ƒ 0,05 
per vel, d i. voor het hecien verschenen 
boek ƒ 1,275 ingen. ; ƒ1,625 geb. Wie 
zich thans bij zijn boekhandelaar of 
bij den uitgever als lid laat inschrijven 
ontvangt onmiddellijk 
dl. 1. SCHKÖDER: Op Jezus zien, 
dl. 2. MaiNN : Domihfestype*,, 
dl. 3. Onze Christelijke feestdagen, 
dl. 4. v. D. FLIKR : Voor vrijheid en recht, 
en de volgende deelen geregeld bij 
verschijning. 

Het uitvoerige prospectus wordt op 
aanvrage onmiddellijk toegezonden dooi
den uitgever 

G. F. CALLENBACH 
te NUKERK. 

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Heusétn verschijnt elke maand: 

Wat zegt die Schrift? 
Maandblad tot bevordering van het rechte 

lezen en uitleggen van Gods Woord, 
onder redactie vau Prof. L. LINDE
BOOM, lloogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt giatis een stevige omslag met 
register toegezonden. 

Reeds 3 NoV. zijn verschenen. 
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan inteekening 
zenden rechtstreeks aan den uitgever, 
en ook door een solieden boekhandelaar. 

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen, 
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