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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 .  
PLAATSELIJKE KERKEN. 

HILVERSUM A, 21 Dec. 1900. Heden ontvingen wij liet 
teleurstellend bericht, dat Ds. J. Breukelaar van Bodegraven 
voor de roeping onzer kerk had bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
A. J. 11. FLÖRKE, Scriba. 

WERKENDAM. A, 24 Dec. 1900. Gisteren na de middag
godsdienstoefening werd onder leiding van Ds. J. Vesseur van 
Langerak, met algemeene stemmen beroepen Ds. J Gispen te 
Overschie. Dat onze algemeene begeerte niet beschaamd worde 
en de Heere ZEerw. 's hart neige om onze roeping op te volgen, 
is onze biddende wensch. 

Namens den Kerkeraad, 
O. BRIKNEN, Scriba. 

BEETGUM, 25 Dec 1900. Heden werd onder leiding van 
Ds. Steenhuis van Berlikum uit het der gemeeute voorgestelde 
tweetal, bestaande uit de hh. Ds Jongbloed van Ooster-Nijkerk 
en Ds. Meijnen van Winsum, beroepen Ds. W. W. Meijnen. 
Dat ZEw. de man van 's Heeren raad moge zijn, is de bede 
van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
S J. VAN TUINEN, gcriba, 

OLDEBOORN, 25 Dec. 1900. De Eerw. heer H N. Bou-
kema heeft voor de roeping van onze gemeente bedankt. De 
Koning der kerk geve ons te zwijgen en vervulle welhaast de 
ledige plaats met den man zijx s Raads. 

Namens den Kerkeraad, 
J. E. HAASDIJK, Scriba. 

MAR.RUM, 29 Dec. 1900. Heden ontvingen wij het teleur
stellende bericht, dat Ds. G. Doekes van lieemse voor onze 
roeping bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
T. BOUMA, Scriba. 

HILVERSUM A, 30 Dec. 1900. Heden werd tot Herder 
en Leeraar dezer gemeente beroepen Ds. S. O. Los van De Lier. 

Namens den Kerkeraad, 
A. J. H. FLÖRKK, Scriba, 

N.-BEERTA, 1 Jan. 1901. Wij mochten het genoegen 
smaken dat de door ons beroepen Candidaat, de Eerw. heer 
H. Reiners van (Kallenkote bij) Steen wijk, ons mededeelde, dat 
hij het beroep naar deze gemeente aannam. Wij hebben rui
me stof den Heere te danken. Hij make het verder wel 
met ons. 

Namens den Kerkeraad, 
E DRESSELHUIS, Scriba 

ONTVANGSTEN. 
Voor een nieuw Kerkgebouw 

ie Ter\vispel. 
Van de Ger. gem. te: Groningen B f 8, Voorschoten f2,50, 

Baambrugge f 2,50, Gapelle a/d iJsel f 1,50, Hemelum f 2,50, 
Oosterbeek f 2,50, Ezinge f 5 

P. A. SMILDI, Penn. 
Heerenveen, 27 Dec. 1900. 

Voor de Inweii^ig;e Zending in den 
Z. O. h, van Frkslund. 

Van de Ger. gem. te Randwijk door br. J. Wouda f 1,27 
Gecollecteerd in de Ger. kerk te Heidei . - 23,— 

„ Broek op Langendijk - 34,25 
"Van de Ger. gem. te Oosterbeek . . - 5,— 

P. A. SMILDE Penn. 
Heerenveen, 17 Dec. 1900. 

Voor cie Tlieoluoissclie s^eliool. 
Vlaiieu f 4,90 Zfandam A (2e c.) f 41,26 
Bunschoten A 6 Dec. - 32,98 Hardingsveld - 2,475 

Amsterdam 1/2 coll. - 288,656 Bunschoten B - 16,315 

N -Vennep (1ste c.) - 15,24 Velp A - 12,05 
Wormer ^6 Dec. c.) - 2,42s 

Voor de Uitbrei<lin«:. 
Door Ds. B. Heeres te Hantumhuizen, Corr. Cl. Dokkum, 

de contrib van Boorsina en Wijngaarden f 2, Koolstra f 2, 
v. d. Gang f 5. (over twee jaar.) 

Door Ds. S. O. Los te de Lier, Corr. Cl. s-Gravenhage, de 
contrib. uit 's-Gravenzande van E v. d Kamp f 0,50, A. 
Prins f 1, P. de Bruin f i, Joh. Voorberg f 1, H. v. d Sar 

•f 1, H. v. Staalduinen f 1, J. v d. Ende f 1, M. v. d. Horst 

f 1, L. Voorberg f 1, C. v. d. Sar f 2, D. Boon f 1, A. J. 
v. d. Kaay f 1, C van Tuyt f 1, J. v. Deventer f 1, A. v. 
d Kaay f 0,50, M. v. Windt f 1. 

Door Ds. T. II. Woudstra te Leiderdorp, Corr Cl. Leiden, 
de contrib. uit Boskoop, Corr. O. D. Eerdmans, van P. v. d. 
Klaats f 0,50, J. de Jong Dz. t' 2,50, S Knepper 1 0,50, k 
v. 't Hof f 1, H. den Ouden f 1, P. den uuden f 1, KI. 
Kromhout f 0,50, D. Turkenburg f 0,50, Wed. S. J. Vermeul 
f 1,50, T. J. Grootendorst 1 1,50, L, Erkelens f 1, M. v. Tol f 1. 

De contrib. uit Hazerswoude, Corr. G. Maaskant van H. van 
Beek f 2,50, D, de Bruijn I 1, Jb. Koetsier f 0,50, J van 
Beek f 0,50, G Maaskant f 0 50, Ds. J. L. Schouten f 1. 

De contrib. uit Katwijk a\d liijn met Valkenburg, Corr. H. 
Meijering van P. Ravensbergen 1 1, C. Janssen 1 1, P. Barn-
hoorn f 1, H. de Boer 1' 1, P. v. d. Gugten f 1, J. Heems
kerk Azn. f 1, P. v. d. Horst f 1, M. v Egmond f 1, S. 
Driebergen f 1, H. Noort f 1, M. v. d Gust f 2, P. v. d 
Perk f 1,50. 

De contrib. uit Leiden A, Corr. J. H. Oldenburg van C. 
Filippo f 5, G. J de Jongh f 5, J. de Lange 1 2.50, F van 
Dorp f 1.50, J. 11. Langezaal f J,50, D. Eu;gink t' 1, Z de 
Rooy f 1. j. Bogaards f 2, G. J. van Dorp I 1, P. L. van 
Dorp f 1, L. G. van Dorp f 1, P J. Lezwijn f 1, J. N. Bo
gaards f 1, W. F. Lambinon f 1, D. Bakhuyzen f 1, F. Bak
ker f4, J. H. Landwehr f 1, A. Bogaards f 1, A. de llaay 
f 1, VV. Nuis f 1, D. J. van der Reydeu f 1, J. H. Elskamp 
f 1, D. Kaptein f 1, J. H. Oldenburg f 1. S. Plorison f0,50, 
M. van Wijk f 0,50, Mej. de Y\ ed. üe Kier f 1, Mej.de W ed. 
Verhorst f 1, Mej. Nuis f 1. 

De contrib. uit Leiden B Corr. J. J. de Vlaam van N. 
Bink f 1, J. Bink f 1 H. L, Casimier f2, J. van Dijk f 5, 
Wed. N. van Dijk f 1, P. van Dis f 0,50. P. J. van Lijk f5, 
Filippo f 1, J. Haasnoot f 1, Dr. Th. den Houter 1' 5, P. van 
Hoven f 1, K, Holstijn f 2.50, Ds. J, tlolsttr 1 1, G. van 
Herwijnen f 2, G. Kanbier f 2,50, E. Kwaadgias f 0,25, Jac. 
Lamau f 1, Wed. W. Laman f 0,25, W, F. Laman 1 1, A. 
Laman f 1, M H. Laman f 0,50, H. van Loo 1 2,50, J. 
Overduin f 1, H. Pracht f 0,50, Joh. Parmentier i 1, <J.  

Roodeuburg f 0,50, W. van liijn f 1, D. Stolwijk f 1, P. 
Tereehorst f 2,50, P. van Vliet f 1, Westrienen f 0,50. 

De contrib. uit Leiden C Corr. J. C. v. Biemen van Ds. li. 
J. VV. Rudolph f 1, J. C. van Biemen f 1, N. Anes f 1, P. 
van Weeren f 1, A. F Mulder f 1. J. W. H. Rotteveel I 1, 
.N de Boer f 1, C Verraa f 1, P. Stol f 1, J. Warmehoven 
f 1, G. J. Gijsman f 1, H. Bink f J, W. F. A. Marijt f 3, 
N. N. f 2, tl. van Weeren f 1, W. Bink f 1, P. de Boer 
f 0,50, W F. Maas f 0,50, R. Lubaeh f 0,50, T. N. van 
Brussel f 0,50, L. van Kampen f 0,50. 

De contrib. uit Leiderdorp, i orr. W. van 't Riet van T. 
H. Woudstra f 1, J, W. Koning f 2. O. Roest f 1, A. de 
Lange f 0,50, W. Goedhart f 1, D. Sauison f 1, J. Moraal 
f 1, C. Bos f 1, J. Vellekoop f 1, L. W. van Giessen f l.J. 
J. Koning f 2, Joh van Zwieten f 1, Jac van Leeuwen f 2, 
A. van Leeuwen 1' 1, C. Vesseur f 1, J. Koning J Jz. f 1, Jac 
van Leeuwen Jr. f 1, M. 11. Moraal f 1, Gebr. van Egmond 
f 1,50, Wed. G. van Dommelen f 1, i>. van Tongeren f 1, 
M. karens f 1, G. Goedhart f 1, P. Jongeneel i 0,50, A. Veel-
kind Sr. f 0,50, Wed. JSieuwenboom i 0,5U, H. van der Wal 
f 1, A. G van Osnabrugge 1' 1, Wed. van der Hout f 1, Y\ed. 
C. van Brederode f 1, G. van Feit 1 0,50, Wed. G. van Leeu
wen f 1, P. Boot f 1, P. van der Malei f 1, J Bout f 1, 
H. Goedhart f 1, C. van Hemelt f 1, A. van Hemert f 0,50, 
P. van 't Riet 1 1, S. van 't .Riet f 1, G. van 't Riet f 1, H. 
Koest f 1, P. Koning f 2, J. koning Pz. f 1, G. A. de Bruijne 
f 1, E. H. van Meuwcasteel f 1. Vrije giften Wed. J. de 
Koning f 1, G. Sainsoïi f 1. 

De contrib. uit Voorschoten, Corr. J. A du Pré van C. J. 
Broers f 2,50, C. Eggink f 2,50, Mej. E J. H. Boissevain 
f 2,50, Ds H. Alting i 2,50, C. v. d. Giessen f 1, J Rutgers 
f 1,50, W. J Berkhuizen f 0,50, A Warnaar f 1, J. J. War-
naar f 1, J. A. Veelo f 1. 

De contrib uit Sassenheim, Corr. J. E. Dijkstra van L. v. 
Leeuwen f 2, Ds. J. Thijs f 1, A. Frijlink f 2,50, C. Wester
beek f 1, J. E. Dijkstra f 0,50. 

De contrib. uit JSoordwijk a Z. van Jac. v. d. Wiel f 1, 
Corn. Passchier f 1, Wed. van Roon f 1, M. Hoek 1 0,50. 

De contrib. uit Hillegom van Ds. k. van der Wal f 2,50, 
E. Kröischell f 0,50, J. Schilpzand f 2,50, A, Philippo f 1, 
D. Algera f 0,50, ü. V. van Zanten 1 2,50 P. Schilpzand 
f 2,50, H. Schilpzand 1 2,50, R. V. van Zanten f 2,50, H 
van Talingen f 1, 

Door den heer J. Singels te Rotterdam, Corr. Cl Rotterdam 
de contrib. uit Berkel, Corr. A. Klapwijk Azn. van II Ver-
wey f 2, J. K. de Wit f 1, P. Klapwijk f 1, W. Havenaar 
f 54,50 gift, D. Klapwijk f 0,50. T. de Gelder f 1,50, S. Wouda 
f 1, Th. Vogelaar f 3, A. de Bruin f 1, D Vogelaar A. Klap
wijk Az. f 0,50, Js. Verhoeft' f 1, 1). v. d. Voort f 0,50, P. 

v. d. Voort f 1, J v. d. Voort f 1, K. Floor f 0,50, Ds. Ver-
hoeft' Nz. f 2.50. 

De contrib. uit Kralingen, Corr. A Klapwijk van Ds. S. 
Oudkerk f 2, P. van Liuachoteu br. f 2, Mej. P. van Lin-
schoten f 1, P. van kinschoten Jr f 3,50, J. H. van Lin-
schuten f 1, R. Valk f i, A v. d. Nieuwe Giesen t 0,50, A. 
Klapwijk f 1, J. H v. Linschoten van B f 2,50, Saldo Spreek
beurt f 7,195. 

De contrib. uit Katendrecht, Corr. J. G. Straashegm van 
D s  J .  v a n  H a e r i n g e n  f  2 ,  B .  L i e v a a r t  f  1 ,  A .  M .  L o o i j é  f l ,  
J. Huisman f 1, W. Zeddemau f 1, G Kuijpers , 1, W. Hoog
vliet f 1, A P Luhrman f 0,50, Jac. Brandwijk f 0,50, D. 
Veldhuizen f 2, J G Straashevin f 1, P. v d. Pols f0,50.J. 
Bot f 1, r. Molendijk Sr. f 2, A. de Leede f 0,75, W. K. 
Eenhoorn f 1, Wm. Molendijk f 0.50, L. Beukema f 1. 

De contrib uit Schiedam A, Corr. H. Grotneweg van A 
Koenderman f 1, S. Golhof f 1, J. Keuzenkamp f 1, A. Molen
broek f 1, C. Verkade Jzn. f 1, C. v. d. Touw f 1,50, D. 
Krommenhoek 1' 1, C. Kok f 1, L N. Vernie f 1. 

De contrib. uit Hoogvliet van A den Boer f 2,55, ^1899/1900) 
Door Ds. G II. Za,ltn te Vries, Corr Cl. Assen, de contrib. 

uit Assen, Corr. J. Buning van Ds. Smitt f 2,50, J. Buning 
f 1, J. van Dalen f 1, R. Menninga f 1, J. W. Menkveld f 1, 
H. Schetfers f 1, H. Smallenbroek f 1, E. Ubels f 1. P. Bos 
Azn. f 1, J. Janssens f 1, S S. Hofstra f 1, Mej. de Wed. H 
Wijnia f 1, T. Boskers f 1, J. H Brasz f 0,50, W. Vros f 1, 
E de Ruiter f 0,25, A. Schuil f 0,50. J. Smallenbroek f 1,50, 
Th. Pluijter f 1, J. Benes Jr. f 1, J Ubels f 1, J. Koops f 1, 
T. Lunshof 1' 0,25, J. Beekman f 1, J. de Ruiter f 1, Mej. 
de Wed Stoker f 1, J. Timmer f 1. 

Door dhr. J. Bührmann te Amsterdam, Corr. Cl. Amsterdam, 
de contrib. uit Amsterdam van J. F. van de Wetering f2,50, 
G. den Neijsel f 2, G. C. Harrenst.ein 1 5, W van der Bend 
f 2,50, P. Pouwels Jr. f 2,50, Mar. Breebaart f 2,50, Prof. 
Dr. F. L Rutgers f 2,50, J. H. Haust f 5, B. J Blanken
berg f 2,50, Ds. B van bchelven f 5, J. Balhuijzen f 2,50, 
Ds VV. 11 Uispen 1 2,50, J H. Voskuil f2,50, Ds H. W van 
Loon f 1, Mej. tl U. Vrind i 5, P. N. de Vries Sr. 1 2,50, 
Ds. C. van Proosdij f 1, Prof. Dr. G Geesink f 2,50, Prof. 
Dr. li. li. Kuijper f4, J. vau der Tas f 5, W. Hovy f 25, 
J, Biihrmaun f 2,50, Prof. Dr. A. Kuyper f 10 voor de 
Schoolka*. 

De contrib uit Sloten van B. van Commenee f 2. 
De contrib. uit Watergraafsmeer van Ds. A. H Gezelle 

Meerburg f 5. 
Van X. Y. Z. te Amsterdam f 25. 

De Penningmeester 
Zwolle, 29 Dec. 1900, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSEN. 

Voor de Zending onder de «Joden. 
Met hartelijken dank ontvangen. 

Door Ds. M Schuurman Allen a d. R. gevonden 
in 't kerkzakje van N. N met bijschrift: eiken dag 
één cent 3,65 

Door Ds. J. N. Lindeboom Zutfen vrn de Cents-
vereeniging v. d. Jodenzending . . - 5,— 
Daar de behoeften groot zijn, weki de ondergeteckende alle 

vrienden van het ouüe Bondsvolk op, om bij het verdeelen 
huuuer liefdegaven aan de Zending onder de Joden gedachtig 
te zijn. 

Rotterdam, N. KOOPS, 
1 Jan. 1901. Oost Vest plein 65. 

Voor de Zending o. Jtdleid. en Moli. / 
Door G. Elhorst te Enschedé, gev. in 't kerkz. f 1, 

en van Pietje L. f 0,52®, samen . . f 1,525 

Door Hoofdonderw. De Jong, ged. opbrengst v. h. 
busje der Chr. School te Enkhuizen . - 7,50 
Doesborgh, B. DE MOEN, 

29 Dec. 1900. Quaestor. 

VOOK „DR. SCHEUKEKS HOSPITAAL." 
Ontvangen aan contributiën : 
Aalten mevr van Dijken f 27,50, Aarlanderveen 

mej. Eigeman f 7,50, Alfen mej. Eigeman f 32,50, 
Alkmaar mej. Stolp ï 8, Almelo dbr. Neletenbos f 5, 
Apeldoorn mej. Vis jrl. f 70, mej. Dijkman f2,50, Au-
jum mej. Banda f 8, Assen mej. Stoker f 9,50, Amers
foort mevr. Teerink f 37,50, Amsterdam mevr. F. 
Kramer f 273,25, Appivgedam dhr. H. Dam f 3,25, 
Arnhem mej. A. Kuyper f 38, Baarn mevr. Wed. 
Veth f 25, Bennekom mej. van Schelven f 2,50, Be

verwijk mej. Apeldoorn f 7,50, Bodegraven mevr. 
Breukelaar f 56,25, Bozum mej. Rodenhuis f 4, Breda 
mej. van Gefken f 2,50, Broek op Langendijk mej. 
Keizer f' 17,50, Busmm, mej. Felderhof f 20, Delft 
mej. van Es f 89, Deventer mej. Hommel f 27,50, 
Dieren mej. van Schelven f 30, Dinleloord mej. Vo-
ge'aar f 10, Dordrecht mej. v. d. Graaf f 30,25, 
Driebergen mej. Backer f 38, Dokkum mej. Miedema 
f 13;5Ü, Domburg mevr. v. d. Hoorn f 4, Ede mej. 
van Omïiie 1' 12,50, Enkhuizen mej. de Bruijne f3,25, 
Enschedé mevr. Gideonse f 118,50, Ermelo mej. Hooft 
f 19,75, Gasselter-Nijeveen mej. VVissink f 29,50, Goes 
mej. ten Cate f 14, Gouda mevr. v. d. Laan f 10, 
Gorinchem mej. 0. v. And el f 31,50, 's-Gravenhage 
jonkvr. de Jonge jrl. f 201,25, Groningen mej.Jans-
sonius f 62,50, Haarlem mej. de Waal Malefijt f43, 
Harderwijk mevr. Warmenhoven f 12,50, Harlingen 
mej. H. Dijk f 26,50, Hazerswoude mej. Wille f 12,50, 
Heeg mevr. v. d. Brink f 20, Hulsum mej. Schut 
f 9,50, Heerde mej. Moet f 7,50, Heerenveen mej. 
Miedema f 2,50, Helder mej. Stadig f 21,55, 's-Her-
togenbosch mej. van Berge f 12,50, Heteren mej. van 
Schelven f 2,50, Hilversum mej. Houtman f 37,50, 
Hoogeveen mej. J. Blanken f 12,75, O. Kapelle mej. 
Willemse jrl. f 7,50, Kollum mej. Hokmeyer f 16,75, 
Klundert mej. Lankhuizen f 7,50, Leeuwarden mej. 
Bolman f 41,25, Leiden mej. Scherer-G. f 42, Leider
dorp mej. Moraal f 29,25, Lemmer mej. Woudstra 
f 9,50, de Lier mej. in 't Veld f 2, Maasland mej. 
v. d. Kamp f 27, Maassluis mevr. Sluyter f 47,50, 
Marken mevr. J. Klaarhamer f 11, Meerkerk mej. 
Goedbloed jri. f 10, Meppel mej. Schuurman t 27,50, 
Middelburg mej. Stoof f 44,25, Monnikendam dhr. K. 
v. Munster t 7,50, Moordrecht mej. Tom f 2,50, 
Mijdrecht mevr. Koning f 10,25, Naaldwijk mej. 
Troost f 15, Nieuwendijk mej. Goedbloed f 22,50, 
Nieuwveen mevr. v. Diemen f 3,50, Nijkerk mej. 
Callenbach f 41, Nijmegen mej. Schut f 35, Oosterend 
mej. Rodenhuis f 5, Oudega mevr. v. d. Brink f 6, 
Farmer end mevr. Thomas f 10,25, Randwijk mej. 
van Schelven Reeuwijk mej. Blok f 5, Reit-
sum mej. Miedema f 5, Rinsumageest mej. Bol
man f 9, Rotterdam Mevr. v. d. Boom f 327,50, 
Rijs mej. Woudstra 1' 2,50, Sas van Gent mevr. Heems
kerk f 18, Schiedam mej. Klein f 24,50, Schoonhoven 
mej. Keulemans f 17, Sneek mej. Rodenhuis f31,25, 
Smilde mej. Dijkstra f 13, O. en Souburg mevr. Schoe-
makers f 9,50, Steenivijk mej. Alberson f 13,50, Strjen 
dhr. Diepenhorst f 20, Sijbrandahuis Mej. Miedemafl,25 
Sijbrandaburen mej. Rodenhuis f7,50, Uithuizermeeden 
mej. Venhuis f 16,50, Utrecht mej. V.BeeckCalkoen f75, 
Velzen mej. Vermeulen f5, Velp mej. Kuyper f 37,50, 
V oor burg jonkvr. de Jonge jrl. f 36, V oorschoten mej. 
Gme ig f 12,25, Voorthuizen mej. Brodie f 10, Vorden 
mej. Lindeboom f 6,50, Vlaardingen mevr. Schip
pers f 20,75, Vlissingen mej. Verseveldt f 37,15, Waal 
mej. Bremer t 8,75, Waddingsveeyi mevr. Blanken f20,50, 
Wageningen mej. v. Schelven f 22,65, Wagenborgen 
mej. Magendans f8,50, O. Wetering mevr.Brouwer f 28, 
Wons mej. Rusticus f 7,50, Witmarsum mej. Mie
dema f 2,50, Woudsend mej. K. d. Brink f2,50, Zaandam 
dhr. Booker f 19, Zalt Bommel, dhr. Sonnenberg f 7,50, 
Zelliem mej. Sleijster f 12, Zeist dhr. Esser f 18, Zetten 
mej. van Schelven f 5,25, Zevenbergen mej. Schippers 
f 2,50, Zieriksee mej. Mulder f 8,50, Zoetericoude 
mej. Moraal f 5, Zutfen mej. Lindeboom f 30, Zwolle 
mej. PI. van Amstel f 80, Zwijndreclit mej. van 
Namen f 17,50. 

(Wordt vervolgd.) 
J. A. M. VAN SCHELVEN, 

Leuning meester esse. 
Amsterdam. 

Heerengracht 250. 

BIJ DEN AANVANG 

DES JAARS. 

Ook de tijd is een schepsel en een 
gave Gods ; eene van die vele goede 
gaven en volmaakte giften, welke 
van boven zijn, van den Vader der 
lichten afkomende. 

Bij Hem is er geen verandering 
of schaduw van omkeering. Hij is 
de Hooge en Verhevene, die in de 
eeuwigheid woont en wiens naam 
heilig is. Eer de bergen geboren 
waren en Hij de aarde en de wereld 
voortgebracht had, ja van eeuwigheid 
tot eeuwigheid is Hij God. 

Maar den tijd heeft Hij aan de 

schepselen gegeven, opdat zij daarin 
zijn wil volbrengen en zijn naam 
verheerlijken zouden. 

En ofschoon ook deze gave, evenals 
alle andere, door den mensch op de 
schrikkelijkste wijze misbruikt wordt, 
gaat God toch voort, om wel te doen 
en te zegenen, en voegt Hij aan het 
eene jaar het andere, aan de voor
gaande eeuw de volgende toe. 

Weder ligt een jaar achter ons, 
een jaar, dat van onze zonden en 
dwalingen spreekt, maar nog luider 
van Gods barmhartigheden en ontfer
mingen getuigt. 

En dat jaar was tevens het einde 
eener eeuw. Er wordt een kring 
van honderd jaren mede afgesloten, 
die, van welke zijde ook bezien, tot 

de belangrijkste in de geschiedenis 
der mensehheid behooren. 

De negentiende eeuw heeft zeker 
boven mate zichzelve geprezen. Zelve 
gaf zij zich den naam van eeuw der 
verlichting en der beschaving. Zij 
was meer dan eenige andere met 
zichzelve ingenomen en zag dikwerf 
uit de hoogte op al hare voorgang
sters neder. 

Maar desniettemin was zij groot, 
en rijk en machtig. De heerschappij 
des menschen over de natuur breidde 
zich op vroeger ongekende wijze uit. 
Al hare krachten werden aan de 
verrijking en veraangenaming des 
levens dienstbaar gemaakt. In weten
schap en kunst, in handel en nijver
heid, en op allerlei gebied des levens 

zijn reuzenstappen vooruit gedaan-
Wonderen van ontdekking en uitvin
ding hebben onze oogen verbaasd 
en onze ooren doen klinken. En 
meer dan ooit is er reden, om den 
dichter na te zeggen : wat is de 
mensch, dat Gij zijner gedenkt en de 
zoon des menschen, dat Gij hem be
zoekt ? Gij hebt hem een weinig 
minder gemaakt dan de engelen en 
hebt hem met eere en heerlijkheid 
gekroond! Gij doet hem heerschen 
over de werken uwer handen; Gij 
hebt alles onder zijne voeten gezet, 
schapen en runderen, alle die, ook 
mede de dieren des velds, het ge
vogelte des hemels en de visschen 
der zee, hetgene de paden der zeeën 
doorwandelt! 

Maar terwijl dit alles den dichter 
van den achtsten Psalm aan het 
einde doet uitroepen: o Heere, onze 
Heere, hoe heerlijk is uw naam op 
de gansche aarde! hebben de kin
deren der negentiende eeuw niet 
alzoo gedaan. 

Want, hoewel God kennende, heb
ben zij Hem als God niet verheer
lijkt of gedankt, maar zijn verijdeld 
geworden in hunne overleggingen en 
hun onverstandig hart is verduisterd 
geworden. Zich uitgevende voor 
wijzen, zijn zij dwaas geworden en 
hebben de heerlijkheid des onver-
derfelijken Gods veranderd in de 
gelijkenis eens beelds van een ver
derfelijk mensch, en van gevogelte, 
en van viervoetige en van kruipende 
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overgegeven in de begeerlijkheden 
hunner harten tot onreinigheid, om 
hunne lichamen onder malkanderen 
te onteeren, als die de waarheid Gods 
veranderd hebben in de leugen en 
het schepsel geëerd en gediend heb
ben boven den Schepper, die te 
prijzen is in der eeuwigheid. 

Want de negentiende eeuw is de 
eeuw van het monisme, van de al-
eenheidsleer geweest. Zij heeft God 
niet boven, maar in de wereld ge
zocht, in de wereld ier eindige dingen. 

En twee phazen heeft zij daarbij 
doorloopen, die van idealisme en van 
realisme, van rededienst en van stof-
vergoding, van verheerlijking der 
idee en van aanbidding der werkelijk
heid. Hegel en Darwin zijn hare 
beide profeten en tolken geweest. 

Eerst was er de vereering van de 
absolute rede. De Revolutie aan het 
einde der achttiende eeuw had al 
het bestaande veroordeeld en omver
geworpen ; zij wilde tot de natuur 
terugkeeren en staat en maatschappij 
van nieuws opbouwen. Maar dat 
was een dolzinnige poging gebleken. 
Het bestaande, zoo werd nu de leer, 
was goed; al het werkelijke was 
redelijk. In natuur en geschiedenis 
gaf zich langzamerhand de absolute 
rede gestalte. Al het bestaande was 
belichaamde gedachte. Het kwam 
er slechts op aan, om deze te ont
dekken door de vinding van het 
genie. Restauratie werd het wacht
woord der eeuw. Door haar kwam 
men de revolutie te boven en ging 
men eene heerlijke toekomst tegemoet. 
Een blijmoedig optimisme vervulde 
aller hart. De gelukszon ging voor 
de gansche menschheid aan de kim
men reeds op. 

Maar hoe vergiste men zich ! Lang 
zaam, uit de diepten der volkslagen, 
uit de donkere werkelijkheid kwam 
de reactie tegen dit idealisme rp. 
Daarbeneden had men van de rede
lijkheid van het bestaande niets ge
merkt. Integendeel, men had er 
kennis gemaakt met de ruwe macht 
van de werkelijkheid, met den nood 
des levens, met de ellende van het 
bestaan, met al de jammeren van 
het zijn. Een „hartstocht der werke
lijkheid" maakte zich van allen 
meester. Ruw weergalmde de kreet, 
dat men genoeg had van de idee, 
van den geest, van de logische ge
dachte, en dat het meer dan tijd 
werd, om de werkelijkheid ouder de 
oogen te zien en deze zoo goed moge
lijk in te richten. In staat, in maat
schappij, in kunst, in nijverheid, 
overal liet deze richting zich gelden. 
Overal brak zij zich baan. De stem 
van Hegel verstomde, die van Darwin 
kwam aan het woord. 

Tot dusver had men getracht, de 
stof uit den geest, de natuur uit den 
mensch, de wereld uit de idee te 
verklaren. Men zou het thans vlak 
omgekeerd gaan beproeven. Het 
idealisme sloeg in materialisme om. 
De wereld werd nu uit den eeuwigen 
drang, uit de immanente energie der 
stof verklaard. De mensch werd 
aangemerkt als een product der 
natuur; de geest, de rede, het denken 
als een uitvloeisel der materie. De 
eenige substantie was de materie 
met de daarin schuilende energie. 
Van beneden naar boven werd de 
gang der ontwikkeling. Uit de diep
ten van de onbewuste en duistere 
materie kwam langzamerhand het 
licht van den bewusten geest te voor
schijn. 

En toen eenmaal die leuze weer
klonken had, wierp men zich met 
onverzadelijken hartstocht op de ver
overing en beheersching der slof. 
Haar wetten te kennen, haar krach
ten te gebruiken, werd het streven 
der eeuw. Het werd in allerlei vorm 
openbaar, het vertoonde : ich in veler
lei gedaanten; maar of men in de 
wetenschap het materialisme om
helsde, in de kunst'het realisme hul
digde, in de practijk des levens naar 
goud en weelde joeg, in de school 
op lichaamsoefening en handenarbeid 
aandrong, in den sport met de spier
kracht dweepte, in de politiek het 
recht van den sterkste en de macht 
verheerlijkte — het was altijd het

zelfde streven,' dezelfde richting. De 
richting van de verheerlijking der 
stof, van het aanmerken der zienlijke 
dingen, die tijdelijk en vergankelijk 
zijn. 

Met de onzienlijke en eeuwige din
gen werd hoe langer hoe minder 
rekening gehouden. Zedelijke, geeste
lijke goederen dalen — gelijk ieder 
erkent — hoe langer hoe meer in 
waarde. Zij hebben geen vat meer 
op de conscientie, geen bekoorlijkheid 
meer voor het hart. Zij hebben hun 
waarde verloren, omdat zij niet te 
zien zijn met het oog en niet te tas
ten met de hand en niet omgezet 
kunnen worden in klinkende munt. 
Men kan er zijne tong niet mee 
streelen en zijn maag niet mee vullen 
en in de wereld er niet mede vooruit
komen. Het eenige, wat waarde heelt, 
is de wil tot macht. 

En God ziet vanuit zijn hoogen 
en heiligen hemel dit titanische stre
ven der menschen gade. Hij aan
schouwt het gansche gedrag dei-
stervelingen. Maar .... Hij zwijgt 
en blijjt van verre staan en wreekt 
het onrecht niet, dat er gepleegd 
wordt, noch het onschuldig bloed, 
dat er vergoten wordt. 

Hij houdt zich van verre, opdat 
wij, niet ziende, toch gelooven zouden. 
Want het geloof is een vaste grond 
der dingen, die men hoopt, en een 
bewijs der zaken, die men niet ziet. 

En als wij gelooven, dan beginnen 
we toch langzamerhand ook iets te 
zien, iets, hoe weinig ook, van de 
regeering Gods, die over alle dingen 
gaat. Dan bespeuren wij in de ge
schiedenis der volken toch ook nog 
wel iets van zijne Goddelijke en al
machtige hand. 

Ook de negentiende eeuw is door 
zijne voorzienigheid geleid. Van Hem 
was al de kracht en het verstand, 
al de gave en kunst, die haar eigen 
dom en sieraad was. De uitbreiding 
van 's menschen heerschappij over 
de natuur is door God haar geschon
ken en komt aan de eere zijns 
Naams en aan de bevordering van 
zijn koninkrijk ten goede. 

Zien wij niet, dat ook thans nog 
de naam des Heeren heerlijk is over 
de gansche aarde en dat zijn konink
rijk staande blijft en zich uitbreidt, 
trots den tegenstand der vijanden! 

Hoe was in het begin der negen
tiende eeuw het goud verdonkerd 
en het goede, fijne goud veranderd! 
De gemeente was ingesluimerd op 
de lauweren van weleer. Haar geloot 
had zijne kracht, zijn gloed, zijne 
bezieling verloren. Er ging geen 
getuigenis meer van haar in het 
midden der wereld uit. 

Maar zie, er is op de sluimering 
eene ontwaking gevolgd. De adem 
des Heeren heeft geblazen in de dorre 
doodsbeenderen. De gemeente is op
gewekt uit haar slaap, heeft verschrikt 
de oogen rondom zich geslagen, 
en is zich langzamerhand weer van 
hare roeping bewust gewordea. 

Er is eene machtige herleving 
gekomen in de Roomsche kerk. Ze 
werd in het begin der eeuw nauwe
lijks meer geteld; iedereen ver
wachtte, dat zij langzamerhand ver
kwijnen en wegsterven zou. Eti toch 
is zij uit haar diepe versmading 
verrezen tot een ongekendert luister. 
Geen feit in de nieuwere kerkge
schiedenis is belangrijker dan deze 
ontwaking van de Roomsche kerk. 
Ze heeft de gansche wereld verbaasd. 
En al is het, dat wij als kinderen 
der Reformatie lijnrecht tegenover 
Rome staan, tot op zekere hoogte 
verblijden wij ons in deze hare her
leving. Want de Roomsche Christenen 
zijn toch nog Christenen ; de Room
sche kerk bevat nog groote gewich
tige bestanddeelen van waarheid; zij 
is met ons een bolwerk tegen den 
wassenden stroom van ongeloof en 
revolutie. 

Maar er is ook eene machtige 
ontwaking in de Protestantsche ker
ken aanschouwd. God heeft weder 
in breede kringen bekeering ten leven 
gegeven. Zijn Geest heeft de harten 
vernieuwd en dorst naar zijn Woord 
gewekt. De gemeente is opgestaan 
en aan den arbeid gegaan. Er lag 
ook zooveel werks op hare hand te 
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school, kerk, wetenschap — het is 
alles langzamerhand door haar ter 
hand genomen en naar het evan
gelie vernieuwd. En al is het alles nog 
gering en onaanzienlijk, wij ver
achten den dag der kleine dingen niet. 
Er staat in elk geval bij het begin 
van deze eeuw eene partij des evan
gelies tegen die der revolutie over. 

Zelfs is er tegen het einde der thans 
voorbijgegane eeuw bij het jongere 
geslacht een sterk verzet tegen de 
vergoding van het stof en de aanbid
ding van het intellect gekomen. 
Tegenover de heerschappij des ver-
stands lieten zich de rechten van 
het gemoed weer gelden ; rondom 
het gebied van de wereld der kenbare 
dingen wordt door eene steeds groo-
tere schare een uitgestrekt terrein 
voor het onbekende mysterie over
gelaten, dat naar hartelust met de 
scheppingen der verbeelding of de 
spelingen van het vernuft bevolkt 
wordt. 

Wat daarvan jworden zal, weten 
wij niet. Of er een zegen uit voort
vloeien zal voor kérk en Christen
dom, valt nog te betwijfelen. Maar 
de nieuwe richting bewijst, dat wij 
van gister zijn en niets weten. 

Want wie had voor enkele jaren 
kunnen denken, dat de wetenschap 
van den tegenwoordigen tijd door 
haar eigen zonen bankroet zou worden 
verklaard; dat tegenover de ver
standsheerschappij het hart zijne 
rechten zou hernemen; dat het 
mysterie op ieder terrein weer in 
eere zou worden hersteld en dat 
godsdienst en Christendom, geloof en 
hope weer in de, zij het ook veelszins 
alleen aesthetische, waardeering onzer 
tijdgenooten zou gaan deelen. 

Laat ons daarom met vertrouwen 
de toekomst tegemoet gaan. God is 
de Heer der tijden en zal ook in het 
komende jaar en in de thans volgende 
eeuw het bestuur der wereld in 
handen houden. Wij mogen als 
Christenen gerust zijn. Want wij 
belijden te gelooven aan zijne almach
tige en alomtegenwoordige krac it, 
door welke Hij hemel en aarde 
mitsgaders alle schepselen, gelijk als 
met zijne hand nog onderhoudt en 
alzoo regefert, dat'loof en gras, regen 
en droogte, vruchtbare en onvrucht
bare jaren, spijze en drank, gezond
heid en krankheid, rijkdom en armoe
de, en alle dingen, niet bij geval, 
maar van zijne Vaderlijke hand ons 
toekomen. 

In dat geloof treedt ook de Bazuin 
haar Negen-en-veertigsten Jaargang 
in. 

In het jaar, dat achter haar ligt, 
mocht zij veel goeds ondervinden. 
Redactie, Medewerkers en Uitgever 
werden door den Heere bij het leven 
gespaard en tot hun arbeid bekwaamd. 
Ds. Gispen nam tot hunne blijdschap 
en tot blijdschap van al de lezers de 
vaardige pen weer ter hand.en richtte 
thans brieven „Aan een Jeugdigen 
Ambtgenoot", die recht van pas en 
rijk aan leering zijn. Betuigingen 
van sympathie kwamen telkens van 
verschillende zijden in en moedigden 
aan tot voorzetting van den arbeid. 

Op den ingeslagen weg hoopt daar
om de Bazuin in het nu begonnen 
jaar voorwaarts te gaan. 

De Redactie wenscht daarbij aan 
al hare Medew erkers en Lezers, aan 
allen, die bij de Bazuin betrokken 
zijn, in rijke mate den zegen des 
Heeren toe. 

Indien zijn aangezicht met ons 
optrekt, zal het ons welgaan, en onze 
arbeid niet ij del zijn in den Heere. 

Bavinck. 

TOI VMC9ÏT IH UKI 
MOO». 

„Gij zijt mij een -verberging; Gij be-
hoedt mij voor benauwdheid." 

Ps. 32 : la. 
David had ten volle moed gegrepen. 

Hy kende zijnen God, wiens liefde en 
trouw hem bij vernieuwing zoo heerlijk 
gebleken waren. Al ging hij eene 
onzekere toekomst tegen, hij deed dit 
niet zoDder blijde hope. Wat zich ook 
zou voordoen, God zou zijn veilige 
toevlucht zijn. Zelfs het redeloos 
schepsel heeft een schuilplaats, waar 
het zich veilig acht: de leeuwen hebben 
hunne kuilen, de konijnen hunne holen; 
en de ongeloovige menschen hebben 

»toevluchten der leugenen", maar de 
geloovigen stellen op den Heere hun 
vertrouwen, schuilen bij Hem. »De 
naam des Heeren is een sterke toren, 
de rechtvaardige zal daarhenen loopen, 
en in een hoog vertrek gesteld worden. 

Zoo David. In Ps. 90 verklaart hij : 
»Die in de schuilplaats des Allerhoog-
sten is gezeten, die zal vernachten in 
de schaduw des Almachtigen. Ik zal 
tot den Heere zeggen: Mijn toevlucht 
en mijn burg! mijn God, op welken ik 
vertrouw !" 

David had veel van deze wereld, hij 
bezat eere en rijkdommen en krijgs
knechten, maar ten tijde van benauwd
heid kon hij alleen op den levenden God 
hopen. Waar zijne vyanden zich ver
lieten op wagens en paarden, daar was 
hij er van doordrongen, dat een koning 
niet door zyne macht, en een held met 
door zijne kracht wordt gered, maar 
dat het laatste woord aan den Heere 
der heirscharen is, en dat zij er het 
best aan toe zijn, die in oprechtheid, 
biddend verklaren : »Onze ziel ver
beidt den Heere, Hij is onze hulpe en 
ons schild, want ons hart is in Hem 
verblijd, omdat wij op den naam zijner 
heiligheid vertrouwen : O Hei re ! uwe 
goedertierenheid zij over ons, gelijk als 
wij op U hopen." 

»Gij zijt mij eene verberging", is 
de gtloovige betuiging van David, en 
hij voegt er aan toe : »Gij behoedt 
mij voor benauwdheid." Hoe i vraagt 
gy, wil hij nu beweren, dat God hem 
in dit leven niet bezoeken zal ? Meent 
hij, dat geen zwarigheden doorworsteld, 
geen gevaren getrotseerd, geen smarten 
gedragen, geen vijanden bestreden 
moeten worden ? Onmogelijk. Indien hij 
dit dacht, zou bittere teleurstelling zijn 
deel zijn. De ervaring had hem het 
tegendeel geleerd. En de stem dei-
geschiedenis predikte luide, dat Gods 
kinderen uit liefde gekastijd worden, 
en dat de weg van het oude Israël — 
door de woestijn naar Kanaan, aan
wijzing was van den weg naar den 
hemel. Maar, al zou ook hij slechts 
door vele verdrukkingen moeten ingaan 
in het koninkrijk der hemelen, te mid
den dier verdrukkingen zou zijn God 
hem niet verlaten. Op zijn tijd zou 
Hij er hem uit verlossen, en alle dingen 
zouden onder zijn bestuur hem ten nutte 
en ter zaligheid gedijen. Zóó heeft de 
Heere steeds gedaan. Wèl is dikwerf 
onuitsprekelijk lijden het deel van Gods 
kinderen geweest. Vijanden hebben 
niet zelden op hun hoofd gereden. Het 
moordschavot droop vaak van hun bloed. 
Maar de vertroostingen des Geestes 
waren dan overvloedig; zij werden ver
kwikt en hun hart werd gesterkt door 
genade. Vandaar dat Paulus mocht 
roemen : »Wij roemen in de verdruk
kingen : wetende, dat de verdrukking 
lijdzaamheid werkt; en de lijdzaamheid 
bevinding, en de bevinding hoop; en 
de hoop beschaamt niet, omdat de 
liefde Gods in onze harten uitgestort 
is door den Heiligen Geest, die ons 
gegeven is." En als de marteldood 
door hen doorstaan was, waren zij alle 
ellende voor eeuwig te boven, en ont
vingen de kroon des levens. 

Hoe heerlijk is het, in des dichters 
ontboezeming eene belofte te zien, gelijk 
zij is, voor alle godvreezenden, en haar 
zich te mogeu toeëigenen. Heerlijk, 
in tijd van nood en bezwaren toevlucht 
te nemen tot den Allerhoogste, en Hem 
met een ootmoedig en geloovig hart 
om hulp te vragen, in het vertrouwen, 
dat Hij is eene verberging, ja een be
hoeder in benauwdheid. Gelijk het 
door den jager vervolgde hert vlucht 
naar het bosch ; gelijk de reiziger, afge
mat door de brandende zon, omziet 
naar een breedgetakten boom ; gelijk 
de stuurman, als stormen opsteken, koers 
naar een haven of veilige ankerplaats 
zet, zoo zoekt het godvreezend hart, 
als de golven der verdrukking stijgen, 
of geestelijke stormen zich verheffen, 
of aanvechtingen teisteren, of vijanden 
kwellen, of allerlei benauwende omstan
digheden zich voordoen, toevlucht onder 
de schaduw van Gods vleugelen. Niet 
alsof de middelen moeten worden ver
smaad. Neen, om iets te noemen, in 
ziekte roepe men een arts, bij het 
uitslaan der vlammen gebruike men 
bluschmiddelen, en als de vijand het 
land overstroomt, grijpe men naar de 
wapens. Maar op de middelen worde 
niet vertrouwd. Men gebruike ze in 
den geloove, dat is in gehoorzaamheid 
aan God, maar hechte er het hart niet 
aan ; het hart kleve Hem aan, zonder 
wiens zegen niets baat, en die machtig 
is te verlossen zelfs dan, als er geen 
middel te gebruiken valt. Zoo verstond 
David het: »Gij", zegt hij, »zijt mij 
eene verberging ; en Gij behoedt n ij in 
benauwdheid." 

Waarheen kunnen zij beter gaan, 
dan onder de schaduw van Gods 
vleugelen 't God is niet alleen hun 
schepper en onderhouder, en zoo ver
trouwen zij ook op Hem, want het is 
zeker, dat Hij zich aan de werken zijner 
handen niet onbetuigd laat; goed doende 
van den hemel en ook het redelooze 
schepsel in stand houdende; maar Hij 

is in Christus barmhartig en genadig 
en zij beschouwen Hem als zoodanig, 
als verzoend door de bloed verdienste 
des Middelaars en deswege vaderlijk 
gezind en in liefde overgebogen tot 
allen, die in Christus gelooven. Zóó 
is Hij het voorwerp huns vertrouwens, 
niet alleen tot de dingen van dit leven, 
die slechts een ondergeschikten rang 
bekleed'en ; maar ook en allerbijzonderst 
tot de dingen der eeuwigheid, tot de 
zielsbehoefte, tot al wat geestelijk is. 
Hun vertrouwen bestaat in een innige 
werkzaamheid der ziel, door welke zij 
God aanmerkt als machtig en gewillig 
om haar al het noodige te schenken, 
en zich als haar verzoende God nu en 
eeuwig te betoonen. Het is dus ver 
verwijderd van zorgeloosheid en traag
heid ; integendeel liet gaat samen met 
ijverig aanwenden van behoorlijke mid
delen tot een gewenscht einde, en met 
een aandachtig letten op de wendingen 
en leidingen en werken van Gods hoog 
bestuur. 

Andere tolvluchten of schuilplaatsen 
stellen vaak teleur. Maar behalve dat 
het vertroutyen 0p den Heere troost, 
blijdschap, lijdzaamheid, onderwerping, 
lust en kracht geeft, alles in meerdere 
mate, naarm^e liet vertrouwen sterker 
is, kan, uit kracht van Gods beschik
king, van gen nimmer beschamende 
uitkomst worden gesproken. Hij toch 
zal niet begeven 0f verlaten, die op 
Hem hopen ; en niemand zal ooit tever
geefs op Hen wachten; God is getrouw ; 
Hij kan zichzelven niet verloochenen ; 
en dit zou j>laats grijpen, wanneer de 
uitkomst des Christens vertrouwen op 
God bedriegen ZOu. 

Notten. 
• • 

Heiligen. 
DOE DEN BÜOEDER NIET TEKORT. 

XXVII (1). 
Als Paulus de geloovigen opwekt om 

na te laten, wat de wet verbiedt, scherpt 
hij zijne vertoning veeltijds door aan 
te wijzen, dat het tegendeel strijden 
zou met den eisch van het Christelijk 
geiueenschapsleven. 

Een broeder _ zullen wij hem be
driegen in otize handeling, om het zijne 
wederrechtelijk in onze handen te doen 
overgaan '? Htelen is altijd zonde, maar 
eeu broeder lg bestelen of te bedriegen, 
om het zijne aan ons te brengen, is 
nog grooter ^onde, dan het eenen, die 
buiten is, te doen. Met den broeder 
toch zijn wy lichaamsgewijs verbonden, 
daarom is het even onnatuurlijk om 
hem schade toe brengen, als het 
onnatuurlijk jou zijn, zoo eenig lid zich 
voedde ten Kóste van het lichaam. 
Onnatuurlijk zonden nu zijn de ergste 
zonden. Dafy komt bij, dat de schuld 
van den diefstal verzwaard wordt, als 
hij, die hea pleegt, er misbruik van 
vertrouwen <jo0r maakte. Dat nu doet 
elk, die met zijnen broeder bedriegelijk 
handelt; ais broeder genoot hij 
uiteraard di^g vertrouwen. Hoe laag 
is het dan oto te trachten onzes broe
ders goed onszelven te brengen; 
o zonde! maakt gij den mensch 
verachtelijk. pat was het werk van 
Judas; zal ijeze man onze voorganger 
en zullen \»ij zijne navolgers zijn? 
Maar het er§8te is, dat wij, tegen den 
broeder zonnende, zondigen tegen 
Christus; w«nt Christus is zoo nauw 
en zoo weztniijk met de zijnen ver
bonden, dat ailes wat wij hun ont
nemen, van Qhristus zeiven ontnomen 
wordt; evenjoed a^s datgene, wat hun 
wordt gegev(n) in den dag des gerichts 
aangemerkt borden zal als gegeven aan 
Hem. Daai'tm behoett het ons niet te 
bevreemden, dat God een wreker is over 
allen, die lunne broederen bedriegen, 
g e l i j k  P a u h s  z e g t ,  1  T h e s s .  4 : 6 ;  
Hij wreekt Christus in hen. Wie deze 
dingen bed^j^t, zal zich wachten om 
zijnen broedkj. tekort te doen ; zelts de 
gedachte aai zulk een gruwel zal ons 
doen ijzen- Niets strijdt meer tegen 
onze roepie. wij zjjn geroepen, dat 
is, ouder ve'bintenis gebracht en inner
lijk vernield, tot betrachting van de 
wet der M'de, die in het geven van 
zichzelf afl° den broeder bestaat; wij 
handelen in strijd met plicht en 
aard, als nemen in plaats van geven, 
als behoord^ wij tot wie zeggen: al 
het uwe het mijne, in stede van : 
al het aiÜU( is het uwe. 

Ons harfc ,s echter zoo arglistig, dat 
het allicht het enge van den band, 
die ons aa^don broeder vei bindt, reden 
ontleenen |aat, om het met hem 
minder »aW te nemen. Reeds in 
het gewon» leven doet zich dit 
verschijnsel yoor. Men zal geleend 
geld eer sM. den vreemde dan aan den 
aanverwant teruggeven, en spoediger 
zyne rekeïUg aan den vijand dan aan 
den vriend ,etalen. Daar ligt ontegen
zeggelijk a\ dezen misstand iets waais 
ten gronda]^ de gedachte namelijk, 
dat nauwe ^erwantschap het bezi ge
meenschap^ maakt. Die gedachte 
is niet teg^ Spreken; daar, waai e 
band der iiefde volkomen 
tusschen en vrouw, is 00 e 



gemeenschap van goederen, zoodat deze, 
strikt genomen, van elkander niet stelen 
kunnen. Maar de toepassing is toch 
blijkbaar verkeerd. Zij zou juist wezen, 
en met haar zou het communisme, de 
gemeenschap van goederen, gerechtvaar
digd zijn, als de maatschappij de eerste en 
eenige levensvorm was, die den mensck 
omsloot. Soortgelijk zal het in de toe
komende eeuw zijn; daar is de staat 
Gods alles ; men treedt er geen anderen 
gemeenschapsvorm in dan dezen ; men 
is er vóór alles en uitsluitend burger 
van het rijk Gods. Zóó is het ginds, 
in de wereld der slotsommen, maar hier, 
in de wereld van het wordende, is het 
alzoo niet. Hier staat het huisgezin 
tusschen den mensch en de maatschappij 
in ; hier rust op den mensch, in gewone 
omstandigheden ten minste, om eene 
kleine wereld om zich heen te vormen, 
eene maatschappij in het klein, een 
staat in het klein, uit wier veelheid 
zich de groote maatschappij opbouwt, 
gelijk een lichaam uit zijne vele cellen, 
een huisgezin namelijk. Dit huisgezin 
nu is het houvast voor het eigendoms
recht ; want zonder recht op eigen be
zit kan geen huisgezin bestaan. Het 
vormt, spijt allen samenhang met de 
maatschappij, een eigen, afgesloten ge
bied, met eigen recht en eigen bezit, 
dat de vreemde heilig te houden heeft. 
Zoo heeft God het gewild; het was 
zyn wille, dat de mensch een eigen 
kring om zich heen zou hebben, waarin 
hij de gelijkenis zijns Gods zou zijn. 
Een kring, waarin hij, gelijk God in 
zijne groote wereld, voortbrengend, 
regeerend, verzorgend optrad, als beeld 
van zijne Voorzienigheid, en medewerker 
met zijne Voorzienigheid. Een kring, 
waarin hij uit zijne vrouw, dat is, uit 
zijn eigen vleesch, een zoon voortbrengt, 
die op zijne beurt, den schoonste aller 
namen, den vadernaam op hem afdalen 
doet, en die de erfgenaam is, voor wien 
hij werkt, om schatten voor hem te 
verzamelen, en de vrouw kiest, door 
wie hij den naam van zijn geslacht 
vereeuwigen zal. Een kring, waarin 
zich al de gaven en krachten, die God 
in den mensch, als in zijn beeld gelegd 
heeft, ontwikkelen, wetenschap en kunst, 
recht en macht, godsdienst en zedelijk
heid, zoodat er zich heel de groote 
maatschappij, en hare staatsvormige 
inrichting, in afspiegelt. Met het oog 
op de bestemming van den mensch om 
zich in zijn huisgezin eene wereld in 
het klein te bouwen, waaruit God meer 
dan maatschappij en staat, namelijk, 
zijn eeuwig rijk uit voortbrengt, heeft 
God den mensch tegenover den even-
mensch eigendomsrecht gegeven. Men 
lette er wel op; Hij merkte den mensch, 
toen Hij dit deed, niet aan buiten samen
hang met zijn toekomstig huis, niet 
als een op zichzelf staand, in zichzelf 
eindigend persoon, maar als een, die 
zich een huis gronden zou, en in dat 
huis zijne beeltenis zijn, en zyn huis 
bouwen zou. Dat blijkt zoo kennelijk 
daaruit, dat Hij het voornaamste deel 
des eigendoms; den akker, onder Israël, 
eigenlijk aan het geslacht geeft; alsmede 
daaruit, dat Hij in het paradijs den 
mensch heerschappij geeft over de aarde 
met het oog op zijne bestemming om 
vruchtbaar te zijn en zich te vermenig
vuldigen. Wie dus het eigendom ge
meenschappelijk maken wil, met looche
ning van het persoonlyk recht op eigen
dom, moet beginnen met het huisgezin 
te loochenen, en van geen andere ge
meenschap te weten dan de maatschappij. 
Het huisgezin, drager als het is van 
een eigen, en geboren recht, is de 
lastige steen, dien men uit den weg zal 
moeten ruimen, om het voor het groot 
gezin der menschheid plaats te doen 
maken, voor men zijne droombeelden 
van volle gemeenschap der goederen 
verwezenlijken kan. Het wapen van 
wie het laatste willen ; is dan ook tegen 
het huisgezin gekeerd, en tegen alles, 
wat er toe behoort; tegen het huwelijk, 
dat plaats moet maken voor de vrije 
liefde, en tegen de huiselijke opvoeding, 
die door opleiding van staatswege moet 
vervangen. In dit droombeeld tracht 
de mensch op aardsch-vleeschelijke wijs 
de groote gedachte, aan God ontstolen, 
te verwezenlijken, die eerst op heilig 
hemelsche wijs waarheid zal worden in 
gindsche toekomende wereld, als zijne 
liefde onze liefde geworden zal zijn. 

Men kan hieruit zien, hoe zij, die 
hun eigen huis afbreken, hunne kin
deren niet opvoeden, aan het huis bin
den en onder hun gezag houden, hun 
huis niet verzorgen, hun geluk daar
buiten zoeken, al is het ook in vrome 
gezelschappen, ten koste van den band 
en de orde des huizes, de ontbindiug 
aller dingen in de hand werken, den 
duivel helpen, den antichrist den weg 
banen, en het jongst gericht nader bren
gen. O, schrikkelijke misdaad, tegen 
de orde des hemels gepleegd, en straks 
door den hemel gewroken. Er is waar
lijk niet te veel gezegd met het woord: 
die zijne eigene huisgenooten niet ver
borgt, heeft het geloof verloochend, en 
is erger dan een ongeloovige. 0 predik-
stoel! zwijg niet; laat deze dingen 
hooren, opdat onze wankelende huizen 
mogen worden .bevestigd. v. AUDEL. 

Politieke Beschouwingen. 
Dank zij de ontfermingen Godes zijn de 

toestanden in Zuid-Afrika bij den overgang 
in den nieuwen jaarkring zoodanig dat wij stof 
hebben ons te verblijden. Wat ook de Engel
schen doen, de Burgers geven geen kamp, 
en boe men ze ook tracht te misleiden zelfs 
met valsche tijdingen van Krüger's ontvangst 
in Europa, ze houden stand op eene wijze, 
die hoe langs zoo meer de hoogste bewon
dering afdwingt. Nu bijna vijftien maanden 
worstelend in deu krijg en smds ongeveer 
een jaar bekampt door een haast verplet
terende overmacht van 200.OüO man troepen 
— houden hunne commando's moediger en 
kloeker dan ooit het veld en weten ze, hoe 
ook vroeger ontmoedigd — thans zóó op te 
treden, dat de Engelschen in meer benarde 
positie komen, zoodat de opperbevelhebber 
uit Z.-Afrika luide roept om versterking 
en niet weinigen in Engeland nu beginnen 
te weifelen 

Overzien we even den gang der zaken. 
Nog herinneren wij ons de schoone overwin
ning door de La Rey c. s. in Magaliesbergen 
ten Noord-Westen van Pretoria op de Engel
schen behaald, waarbij dezen heel wat man
schappen, maar ook kruit en lood, levens
voorraad en kanonnen verloren. Natuurlijk 
moesten zij zich daarop uit de omstreken tot 
versterking van deu ougelukkigeu Clements 
samentrekken ; ook Freuch kwam hem te 
hulp. J)e üoeren trokken nu voorzichtig uit de 
vlakte terug en de Engelschen fluisterden 
van overwinning. JDoch toen nadere berichten 
inkwamen bleek het wel, dat de Burgers stand 
hielden, maar in hunne sterke bergpositiëu, en 
de Engelschen ze vandaar niet konden verdrij
ven. //Clements stuit op tegenstand" luidde 
dan ook, kenmerkend, het jongste bericht van 
Kitcheuer. Doch intusscheu sloegen de Burgers 
hunue slagen ten Oosten en Zuid-Westen van 
Magaliesbergen. Tot bij Johaunesburg drong 
Viljoen op ; hier een bezetting overrompelend, 
daar zich van levensvoorraad meester makend. 
En terwijl anderen weer mijnwerken verniel
den - roerde men zich Oostelijk, bij Standerton, 
duchtig met aanvallen op Colville, die zich 
noch voor verlies van manschappen of treinen 
met le\eiisvoorraad kon beveiligen, noch ver
hinderen, dat de spoorlijn naar Natal onbruik
baar werd gemaakt. Ook Utrecht, nog meer 
Oostwaarts werd door de Burgers aange
vallen. Doch beter ging het hun Noordelijk 
van Staudertoii—Utrecht af. De lijn naar 
Lorenzo-Marqu s werd achter Middelburg 
door hen opgeblazen. Daarop vielen zij 
even boven Belfast een ter bescherming van 
den hoofdweg naar Lijdenburg aangelegden, 
sterken post der Engelschen bij Helvetia 
aan in den morgen vroeg. En de aanval 
gelukte volkomen. Meer dan driehonderd 
Engelschen gingen daarbij verloren, terwijl 
een kanon en levensvoorraad werden ver
overd. En de Burgers wisten zoo handig te 
manoevreeren tegen de opdagende Engelsche 
hulp, dat zij zonder verlies het veroverde 
behielden. De gevangen genomen Engel
schen deden zij rond het geschut gaan, ter
wijl zij het verder wegvoerden. 

Aan den anderen kant, in 't Westen komt 
ook Methuen in het gedrang, zoodat hij zijne 
stellingen bij Otto'shoop moet opgeven en 
van dien kant geen voorraad kan ingevoerd 
worden. Zuidelijker wordt Vrijburg en 
de spoorweg beheerscht door commando's, 
die men op reis waande naar de verre 
Duitsche bezittingen ! in 't midden van den 
Vrijstaat blijft de dappere de Wet zich 
krachtig handhaven, loerend op een goede 
gelegenheid om Zuidwaarts door te breken, 
of intusscheu anders mogelijke verster
kingen uit den Vrijstaat voor de Engelschen 
in de Kaapkolonie tegen te houden. 

Want ook daar gaat het den Engelschen 
niet naar den zin. Zooals b kend is, waren 
daar drie commando's uit den Vrijstaat 
ingedrongen, liet Oostelijkste bij Burgers
dorp houdt zich staande en kon nog evenmin 
als het middelste, dat naar Steijnsburg op 
weg was, door de Engelschen verstrooid 
worden. Dit laatste overrompelde Maandag 
een trein met 60 man troepen, terwijl 
het gisteren reeds bezuiden Middelburg 
staat, liet Westelijkste meenden de Engel
schen uit het Aar-gebied verdreven te hebben. 
Doch terwijl men het op terugtocht naar 
't Noordelijk gelegen Prieska waande, drong 
het, door honderden versterkt, juist Zuid
waarts naar Carnavon en Victona-West in 
hethartje van de Kaapkolonie, waar het niet 
aaii neiging tot opstand ontbreekt. 

Volgens Engelsche berichten uit Kaapstad 
zouden de invallers reeds tot 5000 man ver
sterkt zijn. i;e Gouverneur riep reeds de 
Engelschgezinde burgers op om de troepen 
te helpen ! . . . 

Toch stelle men zijne verwachtingen op 
de Kaapkolonie voorhands niet te hoog. 
Want, ofschoon het waar is, dat de weerzin 
tegen de Engelschen het kookpunt heeft 
bereikt; in weerwil, dat dezen dreigen 
beteekenende voormannen van de Afrikaau-
ders als Dr. te WJater, oud-Minister tevens 
— in de gevangenis te zetten en de oude 
Ds. Steitler op Kerstdag in de Kaap-
stadsch kerk sterk zijne hoorders prikkelde 
om hunne strijdende Broeders krachtig te 
helpen — 't is voor hen zoo moeilijk de 
daad bij 't woord te voegen. Zij hebben 
geen kruit en geen oorlogswapenen, en, staan 
ze op, ze zijn rebellen, die bet moordend 
lood onmiddellijk bij gevangenneming wacht! 

lntusschen is 't verkeer van de Kaap uit 
gestremd en begint men in Kimberley zelfs 
van dreigend gebrek te spreken. Doch hoe 
moet het dan iu Bloemfontein en Pretoria 
worden? Niet één der spoorverbindingen is 
veilig ; zóó zelfs dat in Kimberley van den 
19den tot 26 Dec. geen trein was aange
komen ! O, Mocht dit jaar spoedig veran
dering geven en de zon van vrede en vrijheid, 
van herademing en herleving opgaan over 
Zuid-Afrika's velden, nu rookënd van huis 
en van bloed, weerkaatsend de zware zuch
tingen van mensch en van dier ! 

Dat het in China nog niet tot den vrede 
is gekomen behoeven wij haast niet te ver
zekeren. Maar, de strijd op 't veld neemt 
af; en zoo de naijver der Mogendheden ook 

wat ter ruste gaat — kan de vredesdag 
spoedig dagen. 

lntusschen maakt de moderne wereld een 
ontzachlijk bankroet. 

Beschaving, veredeling, vooruitgang was 
de leuze. Maar ziet, men vergaapt zich aan 
een alles wagende zelfzucht, waardoor alle 
gevoel voor recht verstompt en eigen onder
gang wordt bewerkt. 

In dat streven naar uitbreiding van 
handelsgebied en machtsbevoegdheid wedij
veren de groote Mogendheden met elkaar 
en offeren daarvoor al wat klein en zwak 
is. zoo het moet, onbarmhartig op. 

Maar ook voor Assyrië en Babyion, voor 
Alexander en Rome was het toppunt van macht 
— het begin van den ondergang . . . 

De Heere wreekt het onrecht en regeert ! 
NOORDTZIJ. 

Kerstgaven voor arme Zondagscholen en voor 
Armenbedeeling in den Zuid-Oosthoek 

van Friesland. 
Nog in hartelijken dank ontvangen. Van 

de Jonged.-Ver. «Ora et Labora" te Voor
burg 1 pakket gedragen en nieuwe kleeding-
stukken ; 1 doos nieuwe kinderhoeden van 
A. J. volgens stempel uit Kampeu ; 1 doos 
gedragen kleedingstukken volgens stempel 
uit Voorschoten; van N. N. te Broek op 
Langendijk f 1 ; van Mej. H. R. Feitsma 
door de Jonged.-Ver. //Bid en werk" te 
Uostereud Friesland, i pakket nieuwe klee
dingstukken ; 1 pakket kleedingstukken vol
gens stempel uit Goes ; vaii Mej, ter Meulen-
Meerstadt te Blija docir de Jonged.-Ver. 
fflii liefde bloeieude" te Blija ] pakket 
nieuwe kleedingstukken. 

Dan verantwoorden wij nog de volgende 
postwissels, waar niet op de strook stond, 
waarvoor het bestemd was. Die 1 53,50 
hebben wij aan deu penningmeester van den 
Evangelisatie-arbeid afgedragen ; door Ds. 
J. op 't Holt te Bolsward gedeelte eeuer 
gift iu de kerkcollecte aldaar f 2,50 ; door 
Ds A. J. Mulder te Kockengen van deu 
raad üer Geref. kerk f 2,50 ; van de Erven 
B. te Wijhe f 3 ; van N. N. te B. f 3; 
door Ds. tl. van Dijk te Gaast, gevonden in 
het kerkzakje f 12,50 ; van Jan Dees Nz., 
Landman te Zaamslag f 5 ; van S. G. te 
Ee f 5. 

Het is ons een groot voorrecht geweest, 
geliefde gevers, zulke kostelijke gitten te 
verantwoorden. Eu ook de zeer hartelijke 
brieven hebben ons verkwikt in het werk 
der barmhartigheid. Gij allen hebt onze 
haud mildelijk gevuld, dat wij zeer vele armen 
en Zondagschool-kinderen blijde kouden 
maken. Dat zulk een liefde-arbeid de komst 
van het koninkrijk Gods zal bevorderen, 
mogen wij u verzekeren. De winter is nog 
lang; men zal s.v.p. die, arme bevolking uog 
niet vergeten ? 

Per abuis stond er nr. 52: Van de verpleeg
sters te Dennenoord Zuidlaren f 1, moest 
zijn f 2. 

Uw dankbare Medewerker, 
J. WOUDA, 

Corr. van Jacluv. 
Oranjewoud, 
Heerenveen, 31 Dec. 1900. 

Builenlatidsche Kerken. 

De Dankdag-proclamatie in N.-Amerika. 
Als naar gewoonte heeft de President der 
Ver. Staten den laatsteu Donderdag van 
November als een algemeeiieu Dankdag 
aangewezen. De Christelijke pers begroet 
dit verschijnsel met blijdschap. Zij zegt, en 
terecht, dat de Ver. Staten daarin een 
gunstige uitzondering maken bij andere rijken, 
omdat de Regeering uog met God rekent 
en het volk opwekt tot openlijken dank 
voor de weldaden aan het volk geschonken. 

nDe Wachter" ook dit goede erkennend, 
spreekt toch onomwonden uit, dat de Procla
matie als zoodauig haar niet bevalt. Er 
ontbreekt iu haar iets,, dat ieder waar 
Christen er zoo gaarne iu zag, en uit ontbre
kende maakt haar zoo valig, dat het specifiek 
Christelijke gemist wordt. De naam van 
Jezus Christus den Middelaar wordt er iu 
gemist en daarom komt er ook geen woord 
in voor van verootmoediging. 

Zij noemt Mc Kinley's Proclamatie een 
stuk //geschikt voor vrijmetselaars en huu 
zaad." In de Loge tocli doet men het ook 
zonder den Christus. Daar is men op ziju 
wijze ook godsdienstig. Daarom is het voor 
de Christenen onmogelijk, naar het voorschrift 
der proclamatie Dankdag te houden. Wel 
wil de President met het Dankdag houden 
een godsdienstige verrichting, want hij 
wekt op, om ui de verschillende bedehuizen 
God openlijk te danken, maar godsdienst 
zonder Christus is vorm zonder wezen. 

Verder zegt „de Wachter", dat het ver
zwijgen van den naam van Christus in de 
Proclamatie der laatste jaren gewoonte 
geworden is, waarop die van President 
Clevelaiid in 1896 eene uitzondering maakte. 
Daarin heet het: / ;Laat ons, door het midde
laarschap van Hem, die ons geleerd heeft, 
hoe wij bidden moeten, smeekeu om verge
ving van onze zonden èn om het bij den 
voortduur oiitvaugen van hemelsche gunst." 

Wij konden niet nalaten bij deze beoor-
deeling van de Dankdag-proclamatie ook te 
denken aan de jongste verkiezingscampagne 
iu de Ver. Staten. „De Hope" en «de 
Wachter" hebben o. a. Over de verkiezing 
niets gezegd. Nu zij achter den rug is, 
spreken zij er met een enkel woord over. 
Beide zeggen, dat zij niet aan politiek doen, 
en spreken den wensch uit, dat Mc. Kiuley 
in de vreeze Gods het voik mag regeereu 
en dat het ouder ziju bestuur het land 
goed moge gaan. Prof. Dosker voegt er in 
nde Hope" bij, dat hem wijsheid en beleid 
gegeven mogen worden bij het optreden //in 
de groote wereldaangelegenhedeu" en Ds. 
Keizer zegt in „de Wachter" dat hij wenscht, 
dat de Regeering niet moge meedoen aan 
de roofpolitiek der andere Mogendheden. 

Wij vroegen ons zei ven af, of het de 
Gereformeerde Hollandsche bevolking niet 
geëerd zou hebben, vóór de verkiezing de 
handelingen van Mc Kinley te toetseu aan . 
die uitgesproken wenschen. De groote wereld

aangelegenheden, waarvan 'ude Hope" en de 
rooverpolitiek, waarvan vde Wachter" spreekt, 
kunnen wij toch niet anders dan op den 
gruwelijken oorlog in Zuid-Afrika laten slaan. 
En wat heeft Mc Kinley en zijne Regeering 
gedaan ? Doet Amerika niet reeds aan roover
politiek P Of hoe moeten wij dan zijn optre
den op de Filippijnen beschouwen ? Door 
hetgeeu op de Filippijnen gedaan wordt, 
gaat het mooie van de bestrijding van 
Cuba van het Spaansche juk ook af. 

Het heeft ous hier gesmart, dat men er 
niets van vernomen heeft, dat onze Holland
sche Gereformeerde broeders in de Ver. 
Staten tijdens de verkiezing als één man het 
vo.or de verdrukte Republieken in Zuid-Afrika 
opgenomen hebben. Maar hoe grievend 
moet die smart niet zijn voor die geplaagden 
daar. Het is waar, velen hebben gezwegen 
en nu zal men zeggen, dat over zwijgers 
niet geoordeeld mag worden, maar hier was 
zwijgen een niet opkomen voor het vertrapte 
recht in Z.-Afrika. Wij weten toch wel, dat 
de Amerikaauscbe Regeering met Mc Kinley 
aan het hoofd niets voor de Boeren wilde 
doen en daardoor feitelijk Engeland gesteund 
heeft. „De Hope" zelf heeft voor eenige 
maanden gezegd, dat Amerika de neutraliteit 
had moeten handhaven en den uitvoer van 
paarden voor Engeland naar Z.-Afrika had 
moeten verhinderen, want het waren juist de 
Amerikaauscbe paarden, die French iu de gele
genheid stelden de Boeren terug te drijven. 

Niet allen hebben gezwegen. In «de 
Grondwet" heeft Ds Fles — het spijt mij, 
dat ik dit van één mijner contubernalen uit 
mijn studietijd zeggen moet — openlijk 
voor Mc Kinley, die met de Boeren-depu-
tatie ongeveer hetzelfde gedaan heeft als 
Duitschlands Keizer met President Kruger, 
geijverd en daarbij den welgemeeuden raad 
van Dr. Kuyper aan lage handelsbelangen 
toegeschreven. Dr. Kuyper heeft bij dien 
raad alleen gedacht aan het recht der Boeren, 
auders is uit ziju stuk niet te lezen, en heeft 
Mc Kiuley in iets getoond, dat hij voor 
dat recht eenig gevoel heeft ? Wilden wij 
de onwaardige handelwijze van Ds. Fles 
met gelijke munt betalen, dan zouden wij 
vragen: heeft bij deze verkiezing in de 
gegeveue omstandigheden bij velen der Hol
landsche Amerikanen het belang van de 
mouey niet dat van het recht overstemd ? 

Te onbegrijpelijker wordt ons heel deze 
zaak, als wij van Prof. Dosker in zijn «Weke-
lijksch budget" iu nde Hope" lezen: 
//Zoolang de politieke agitatie duurde werd 
ons het zwijgen opgelegd over de heilige 
belangen van deu worstelstrijd der Trans-
valers. Vele valsche voorstellingen en scheeve 
beooideelingen, ook van dierbare vrienden, 
hebben wij iu stilte verdragen. Van wat 
vroeger in deze kolommen over deze zaak 
geschreven werd, is door een van de 
politieke partijen een gebruik gemaaki, 
waartoe niemand gerechtigd was en dat tot 
geen goed einde kon leiden. 

Herhaaldelijk hebben wij in ons Budget 
gewaarschuwd tegen het uisleepen van de 
üoeren-quaestie in onze politieke verwik
kelingen. Wij hebben gezegd, dat de zaak 
te heilig was om dus verlaagd te worden. 
Hier geldt het toch den geest der Republiek 
en van hare liefde voor Zuster-Republieken, 
met de zaak voor partijbelang. 

In de verkiezing heeft ons Hollandsch 
Amerikaansch volk dan ook geen onzeker 
geluid gegeven aangaande deze zaak. In 
de uitoefening der rechten van ons burger
schap ziju wij ouder God souverein en aan 
Hem alleen verantwoording schuldig." 

Wij moeten bekennen, dat wij dit niet 
vatten. Waarom moest er gezwegen worden 
over de heilige zaak der Boeren tijdens de 
verkiezingen ? Een zaak toch niet «te heilig" 
om ui deze verkiezing gemengd te worden, 
maar juist zoo heilig, dat meu in Amerika 
haar had moeten opnemen, omdat men wel 
wist, dat Amerika als Zuster-Republiek niet 
alleen maar ook als evenknie van Engeland 
het recht en den plicht had het voor de 
verdrukten tegen de rooverpolitiek van 
Engeland op le nemen. 

Wij weten wel, dat onze broeders «de 
heilige zaak der Boeren niet vergeten" 
waartoe ook Prof. Dosker nog opwekt, maar 
hier moet meu toch wel haast deuken, dat zij 
haar gedurende de verkiezing vergeten hebben. 

Wij hopen op meer licht in deze zaak, 
en om die reden heb ik gezegd, wat mij 
eu velen met mij op het hart ligt. 

SCHOLTEN. 

De predikant John Watson, als schrijver 
Jan Maclaren, werd gekozen tot moderator 
der Engelsche Presbyteriaansche kerk. Ge
boren in Engeland te Manningtree, en opge
voed in Schotland, studeerde hij te Edinburg, 
en theologie aan het „Mew College". Na 
predikant der „Free Church" in de High-
lands en te Glasgow geweest te zijn, werd 
hij zulks te Liverpool. 

De Paus blijft nog steeds het jaarlijksche 
traktement, of de subsidie, weigeren, die 
het Italiaansche gouvernement hem heeft 
toegelegd, n. 1. 3.750000 francs. Sedert 
Rome in 1870 ingenomen werd, is die som 
dus aardig opgehoopt. 

De twee univerziteiten van Oxford en 
Cambridge zijn nu open ook voor noncon-
formistische professoren en studenten. Maar 
theologische graden worden alleen, aan leden 
der Aiiglicaansche kerk verleend. 

De Loudensche univerziteit heeft geen 
confessioneel karakter en gaf vroeger ook 
geen theologische diploma's, nu wel. Naast 
de twee Auglicaansclie Colleges, Highbury 
en King's College, zijn uog vijf andere 
Colleges geaffilieerd met de univerziteit. 
N.l. drie Congregatioualistische Colleges van 
Hackuey, Cheshunt en New-College; dat 
van Regent's-Park of het Baptistische en 
het Wesleyaansche van Richmond. Er zijn 
daarin zeven Auglicaansclie en achttien 
Nonconformistische hoogleeraren. Ook heeft 
de Londensche univerziteit eene speciale 
Theologische Faculteit voor zich; waaraan 
acht professoren zijn, waarvan vijf dissi
denten, of uiet-Anglicaansch. De studenten 
van elke confessie hehben dezelfde rechten. I 

De Belgische Zendingskerk verloor ver
leden zomer den deken harer Colporteurs-
Bijbellezers, den heer Olysse Haye. Hij 
werd bekeerd door den arbeid dier kerk 
en diende ha.r van 1856—1900 getrouw. 

Ook in Spanje zijn vereenigingen tot 
Christelijke Werkzaamheid. Op het natio
nale congres te Saragossa waren veertig 
afdeelingen vertegenwoordigd. Zij hebben 
zelfs een maandblaadje. 

Van de levensbeschrijving van Moody 
waren half September 1.1. reeds 195,000 
exemplaren verkocht. 

//Beschuldigde, geeft gij u weêr aan bede
larij over ?" vraagt de rechter. 

«Prezident! .... Ik ben collectivist .... 
«ik begrijp dat verband niet .... 
«Niet ! Te .... ! Ik leef van collecten !" 

Te Lincoln stierf de laatste afstammeling 
vaii Bunyau, den beroemden blikslager en 
schrijver vau «Eeus Christens Reize" enz. Het 
was eene vrouw, Mevr. Keyworth heetende 
en 99 jaar oud geworden. 

De deken W ickham verhaalt, dat Mevrouw 
Gladstone eenige uren na den dood van 
haar echtgenoot «den grootschen ouden 
man" zich bij een mijnwerker van Hawarden 
liet brengen, welke dieczelfden morgen 
door een toeval gestorven was, en daar 
bracht zij eenige oogeubiikken door om de 
arme jonge weduwe te troosten. 

Vau het Finlandsche paviljoen op de 
Parijsche Tentoonstelling schreef een Chris
telijk blad: «Wat mij het meest trof, bij de 
verdrukking, waarvan dit edele volk het 
slachtoffer is, waren de twee opschriften 
naast de ingangsdeur van het Finlandsche 
pers-salon. Links las men: «En God zeide : 
Er zij licht en er werd licht; en God zag, 
dat het licht goed was en Hij scheidde 
het licht van de duisternis." En rechts: 
«Wapenbroeders, laat ons hand in hand 
strijden voor het recht, het hoogste goed in 
dit leven, voor de vrijheid, voor den vooruit
gang der wereld en het geluk der menschheid." 

Er zijn tegenwoordig in Engeland zes 
millioeu teetotalers of geheel-outhouders meer 
dan voor vijftig jaren; tocj zijn ook de 
drinkers met twintig percent toegenomen. 
Eenerzijds, zegt men, nam het drankgebruik 
af. Anderzijds nam het onder het volk 
niet naar evenredigheid af, dewijl de bevol
king, vooral in de steden, tevens zeer 
toenam. Over het algemeen klaagt men 
over toeneming van de driukerij onder de 
vrouwen van allerlei rang en stand. 

In Brighton had men in de kerk der 
Annonciatie een Kruisweg ter versiering 
opgehangen. Doch Dr. Tristram, de kanselier 
der dioceze, heeft verloopen zomer de schilde
rijen doen verwijderen, omdat ze klaarblij
kelijk voor Roomsche diensten zouden gebruikt 
worden, die z. i. in tegenspraak zijn met 
de leer en practijk der Engelsche kerk. 
Tevens werden biechtstoelen en altaren 
met waskaarsen weggenomen. 

Op de laatste Synode der Schotsche 
«Free Church" had de moderator, een 
Zuid-Afrikaansch zendeling, Stewart, een 
voor de Boeren vijandige uitdrukking iu het 
adres aau de Koningin gebracht. Doch de 
voorsteller moest ?e er na een motie uitne
men ; hoewel de partijen voor en tegen 
zoowat gelijk stonden. Prof. Orr, die als 
redacteur van de «United Presb. Magazine" 
zijn gevoelens tegen den oorlog niet ver
borg, moest daarom nu en dan de aanvallen 
der oorlogspartij verduren. 

Iu een Algiersch blad stond onlangs de 
volgende advertentie: «De Koningin Rana-
valo verwittigt het publiek, dat zij niet 
instaat voor schulden van haar gezelschaps
juffer Marie-Rose." — Het vindt bij velen 
afkeuring, dat men deze Koningin en banne
linge niet toestond, de Parijsche tentoon
stelling te gaau bezoeken. 

In Duitschland ziju 64 sanatoriums werk
zaam eu iu Zwitserland 7 voor longlijders 
uit alle volksklassen. 

f. 

I n g e z o n d e n .  

Hooggeachte Redacteur, 

Naar aanleiding vau een schrijven in de 
Bazuin N°. 51 onderteekend door G. Jonker 
en J. v. d. Berg, beu ik zoo vrij, naar mijn 
bescheiden oordeel, over deu raad van Prof. 
Wielenga in de Bazuin omtrent de Theol. 
School en de Vrije Universiteit ook mijn 
overtuiging uit te spreken. Niet om twist 
of verdeeldheid te verwekken of te helpen 
bevorderen. Maar de kwestie, waarover het 
gaat, is: dat de kerken haar vrijheid, haar 
recht en haar belangen niet onverschillig of 
belangeloos mogen aanzien en door raad 
en toelichting mogen gediend worden. 

Ik ben dus zoo vrij, van de hh. Jonker 
en v. d. Berg te verschillen, omtrent hun 
opmerking over 't schrijven van Prof. Wie
lenga en vind dan iu den toon van Prof. 
W. niets afkeuringswaardig. Of behelsde 
het geen waarheid ? is het geen feit, dat het 
voorstel vau Dr. Bavinck, iu der tijd, op 
een zoo jammerlijke wijze van de baan ging 
door slechts bijkomende omstandigheden ? 

Was het niet rijk van inhoud en broeder
lijk, maar in den afloop betreurenswaardig? 

Of mag over zulke eu anderti verschijn-
se'en niet gesproken worden? Mogeu door 
een trouwe mededeeliug de kerken niet 
voorgelicht worden, als een zoo belaugrijk 
voorstel op de Synode te Groningen is 
dood gezwegen ! Wat beteekeuen mooie 
woorden, als de spil, waarom het draait, 
steeds wordt vermeden ? 

Het is dan, waarde lied., mijn overtuiging, 
dat het recht eu de belangen van de kerken 
des Heereu gesteund en bevoegde eu betrouw-



bare toelichting in de Bazuin voortgezet mogen 
worden. Terecht is door Pof. W. opge
merkt, dat het ons niet moet te doen zijn om 
de glorie der Theol. School en de heerlijkheid 
van de Vrije Universiteit, maar in de opleiding 
van toekomstige Leeraren moeten die kerken 
volle, besliste zeggenschap hebben. 

En waar nu dat recht, en die belangen 
der kerken in gevaar komen, waardeer ik 
zeer den raad door Prof. Wielenga in de 
Bazuin medegedeeld en sympathiseer ik er 
ten volle mede ! 

U dankzeggende voor de plaatsing in 
het eerstkomend N°. der Bazuin, 

Uw duo. br., 
M. DEKKER. 

TFarfum, 23 Dec. 1900. 

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

HENDRIK v. D. WAL 
ITN 

STIJNTJE GÜNNINK. 
's-HEEHENBHOKK, I 3 JAN 190L 

KETJLVOET by KAMPEN, F 

Door 's ïleeren goedheid werden we 
heden verblijd door de geboorte van 
eene welgeschapen 

F. GÜNNINK Bzn. 
J. J. GÜNNINK— 

BURGHOUT. 
KAMPEN, 

28 Dec. 1900. 

Sfoor de vele blijken van deelneming, 
ontvangen bij het overlijden onzer lieve 
Vrouw en Moeder MBJ. JOH ANNA VAN 
DE WEG—VETTEN, betuigen wij onzen 
hartelijken dank-

A. VAN DE WEG. 
J. STERK VAN DE WEG. 
G. VAN DE WEG. 
MAGDA. WILHA. VAN DE WEG. 
DORDRECHT, 

28 December 1900. 

& Onze geliefde Ouders ®n 

V) Ds. G. F. Stuckwisch 

A. Engels ^ 
/V vieren, zoo de Heere wil, op VJ 

Dinsdag 8 Januari a. s. gedach- ^ 
/W tenis van hunne 20-jUrige 
iï MSchtvereeniging j j 
Tj Hunne dankbare hinderen, « 
ff W. STUCKWISCH. Tl V) M. STUCKWISCH. 4J 
/¥ Lbkk, 
LL 27 December 1900. ^ 

Heden overleed, na een kort
stondig smartvol lijden, in de 
hoop des eeuwigen levens, o;.ze 
geliefde Echtgenoote, Moeder 
en Behuwdmoeder 

JOHANNA NlEHAÜS, 
in den ouderdom van 82 jaren. 

G. BRUNEMEIJER. 
WED. E. DIJK — 

BRUNEMEJJER. 
B. J. DUL-

BRUNEMEIJER. 
G. DUL. 

ENTEK, 
27 Dec. 1900. 

BgpgHHIIHHBBHBHBHBRBHHHBBSS 
Heden behaagde het den Heere | | 

van ons weg te nemen, onze | | 
innig geliefde Moeder, Behuwd-
en Grootmoeder 

Luktje Woltjer. I 
laatst Weduwe van J. M. 
FI.EURKE, iti den ouderdom van 
ruim 80 jaar. Het vaste ver- | 
trouwen dat zij thans bij haren 
Heiland is, matigt onze droef
heid. 

Namens de Familie, 
J. FLEURKE. 

NIETJWE-PBKRLA, 
30 Dec. 1900. 

Den 23 Dec ontvingen wij Ë 
het verpletterende bericht van 
het noodlottig sterfgeval onzer 
onvergetelijke 

EBELINA, 
vrouw van H. TEZER, in den 
ouderdom van 39 jaren. Zij 
vond met 4 harer kinderen den 
plotselingen dood in het water 
Wij verwachten, dat haarster-
ven voor haar gewin is Dit 
troost ons in de diepe smart. 

J. P. LAUCKART, 
Em. predikant. 

M. TIMMERMAN— 
LAUCKART. 

L. TIMMERMAN. 
S. J. LAUCKART. 

WESTERBORIT, 
1 Jan. 1901. 

Onze 

Johannes 
is van ons heengegaan. Bijna 
vijf jaar mochten wij hetn slechts 
bezitten. 

De Verbonds-belofte is ons 
tot troost. 

J. VAN DALEN HZN. 
J. VAN DALEN —DE BOER. 

ASSEN, 
27 Dec. 1900. 

Onze 

"Wietske Margaretha 
ging ook van ons, pas vijftien 
maanden oud. 

Hij is de Heere. 
J. VAN DALEN HZN. 
J. VAN DALEN—DE BOER. 

ASSEN, 
1 Jan. 1901. 

Eerrigste kennisgeving. 

3e Finantieele Commissie der Geref. 
Kerk van Amsterdam bericht, dat 
de Jaarlijksche Uitloting heeft 
plaats gehad, iu de 

Geldleening groot f 35.000. 
gesloten ten behoeve van Bouw der 
Schooi aan de Murntxattaal, en dat daar-
bij ter aflossing zijn aangewezen de 
Nummers 

65, 72, 130, 207, 212, 
betaalbaar met bijvoeging van drie 
maanden rente, op Maandag 4 Maart 
1901, des avonds van 8 tot 9 uur, in 
de Kerkstraat 109 

Amsl., 21 Dec. 1900 

De kerkeraad der Geref. kerk te 
ZAANDAM A bericht, dat zijn 

UITGELOOT 
van do ftelrilceuin« ten behoeve 
van de Nieuwe Kerk de nummers 26, 
£33, B5S!, en BOS ; van die dei-
Pastorie Mo B, en van de rentelouze 
aandeelen h I EO, de nummers 82, 
'£•*, 74, 170 en ; van 5 «JUlilB-
arie af, evenals de vervallen coupons, 
betaalbaar bij den Diaken, 

P. DE VRIES Gbz. 

TE KOOP 
voor billijken prijs een /.eer 
groote 

AMER1KAANSCHE KACHEL, 
zeer geschikt voor gvoote zaal of kleine 
kerk Te bevragen onder motto 
„HeliOS" a:m den Uitgever \an de 
Bazuin te KAMPEN. 

B E D D E N F A B R 1 E K ,  
opgericht in E8S0 

Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren. 
Citclien, Wollen en Moltondekens en 

Bedtijken in alle soorten. 
Linnen Bedtijken met Koorden ge

maakt 2 persoons 1 bed, 1 peluw. 4 
kussens f 7, I O, i 18, franco thuis. 

Van f7 en f 9 ruim 1 m 42 c., 
van f 12 1 m. 50 c en die van satijn-
tyk ook 1 m. 42 c 

No 1. Ilei nieuwe BCecliiiiie-
licd 2 pers w.o. een Wollen, een Cit-
chen, een Moltondeken, 50 pd. fijne vee-
ren, geen grooten, 1 tijk gelijk boven
staande en een overtrek voor beden pe
luw, voor f 35,—. 

Keu ex<r;« 8-|>er*. Bied. waarin 
42 pd. veeren, kost ook nog f 35, 
en 1 40, I 4», I 50. I OO, T70. 
. Ken satijntijk' w.o. bed, peluw en 

2 kussens, ook met koorden, van welke 
kleur men verlangt, 10/4 breed, prima 
overtrek voor bed en peluw f 3,20, 
geheel gereed, een losse linnen tijk met 
fijne blauwe streepjes 80 cent per el 
1,60 Cm. br. franco thuis. 

Wie nu een van deze koopt, ontvangt 
voor f 2,— 2 halve matrassen toe. 

% B-:B;ICB:.\ a 35, 40. 50, 60, 70, 
80, 100, 120 en 150 cent het pond. 

B*rim;i zuivere !4»|>oli. Wie 
nu een B4a|>oltl>ed verlangt, ontvangt 
fen 2 pers. bed, peluw en kussens, 
Satijntijk en 1 wollen-of faniasiedeken, 
1 gewatteerde en 1 moltondeken en 
overtrek voor bed en peluw, voor I 85. 

Ieder Bed wordt in een kist verpakt. 
Er is nog nooit eenige aanmerking 

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL Rz., 
X/x. Markt, Steenwijk. 

P.S. Veeren tot in de fijnste soorten 
voorradig, rembours, vrij zicht en mon
sters Gratis. 

A. DE ROODE & Go., 
(SOBflB<:a»4ftl,»|>«eriekta&70.) 

Fabrikuuieu van 

OLE! ̂  ïCen LOOG, 
ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL. 

(Prima qualitcilen. Concurreerende prijzen ) 

Bij den Uitgever G. PH. ZALSMAN 
t e  K A  M P  E N  v e r s c h i j n t :  

De Ylugge Franschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Fransch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct 

ï)e Ylugge Duitscher, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Duitsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 4de druk 5O ct 

De Ylugge Engelschman, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Engelsch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 7de druk 50 ct 

De Ylugge Italiaan 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd Italiaansch te leeren lezen, 
schrijven en spreken 3de druk 5O ct. 

De Ylugge Spanjaard, 
of handleiding om, zonder onderwijzer 
in korten tijd, Spaansch te leeren lezen 
schrijven en spreken. 50 ct. 

De vlugge Latinist. 
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal 
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct 

De Accurate Boekhouder 
of handleiding om, zonder onderwijzer, 
in weinige uren het gewoon en dubbel 
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. .10 ct. 
BSamiboek voor iedereen die 

Fransch leert 
Volledige voorstelling van de uitspraak 
van alle Fransche woorden, zooals deze 
tegenwoordig door de beschaafde wereld 
te Parijs uitgesproken worden, f I.OO. 

Blinde llecember verschijnt het 

HANDBOEK 
ten dienste van de Geref. 

kerken in Nederland 
voor het jaar 1901. 

Onder redactie van 
Dl). J. II. FERINGA en A. LITTOOIJ. 

Behalve de gewone rubrieken als op
gave van «Ie <ieref. kerken, 
School en bariuliarli&lield enz. 
enz. bevat het Handboek een Mlen-
lielwerk w. i. degelijke bijdragen van 
DD. A. A. DE GAAY FORTMAN. R. V. U. 
KAMP, P. N. KRUIJSWIJK, J. A. MUL-
DEK en J. P. TAZI-.LAAR Voorts een 
inmemorium van de overleden predi
kanten C. J. P. EUGELBRECHT, D. C. P. 
SLUITER, R. H. Vos, A. VAN SCHELVEN, 
H. KOERS en .J. II. SPOHL. 

Dit Handboek van + 320 I ladz. kost 
slechts 35 Cent, in linnen 45 Cent, 
fr p. p. ni' t verhooging van f - ,071/2. 
Verkrijgbaar in den Boekh. en bijden Uit
gever K. LE COINTHE te MIDDELBURG. 

ZANGGEZELSCHAPPEN.' 
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver

s c h e n e n :  
1B<»*%.W%. 

64 Liederen voor drie- en vierstemmig 
Mannenkoor, ten dienste van Jongeling» 
ver. en Christ. zanggezelscliappeu Door 
SEUNÉ. f 1,25. 
BIE ZIJGENDE PELGIKIM. 
25 Liederen voor Christ zanggezelschap
pen Door KEUNING. 30 cent 

1,IEVB<:H KN LOVEN. 
25 Liederen voor Christ. zanggezel-
schappen. Door KEUNING. 30 cent. 
MIE < Biaci*BEI>. /AllUilll. 
20 Liederen voor zangge/elscliapp n en 
huisgezinnen. Door VAN WIJCK 25 
cent. 

BIE ZAN&VltlElIH, 
34 Meerstemmige Christ. liederen voor 
jong en oud. Door WIJLE. 25 cent. 

BIB! KLEINE ZAJKGEH. a 
20 Twee- en driestemmige zangstukjes 
voor Christ. scholen en Zondagsscholen, 
door SMINK. 20 cent. 
B<;Er«vciUfliiOE LBB.IIB:B I B :V 

voor Christelijke en Zondagsscholen 
Door VOERMAN. 10 cent 

VAUEItL. GEZ41GE1, 
Der jeugd aangeboden door SCH A BERG. 
10 cent. 

VERSCHENEN : 

lis gij in uw Mis zit. 
*1 B'iGBI'l' %'B'IËÜ 

voor hel huiselijk leven 
DOOR 

Dr. A. KUYPER, 
Tweede druk. 

Ingenaaid f 1,25. Ut-bonden f 1,75. 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

B&4iB<:i4BB %neia<;L 
VOORHEEN 

HÖVEKER k WORMSER. 
Amsterdam—Pretoria, 

TEAKTATEN. 
Vanwege het Geref. Traktaatgen. 

»3' i<i|»|t«3«** is bij den uitgever P. 
MOBACH te BREUKELK'N verschenen: 

Prijs : 
CXXXIII. »Ik heb op u gewacht' 2 ct. 
CXXXIV. De Predikant en de 

Wagenmaker 2 » 
CXXXV. De familie Gei rits 6 » 
CXXXVI. Advertentie van een 

eerlijken kroeghouder 4 » 
315. Het Schot van Steenwijk 1 p 
316. Prins Willem van Oranje I » 
317. Prins Maurits 1 » 
318. Is het wel met U ? 1 » 
319. Een eerlijke bekentenis V2 » 
320. Een blijde boodschap '/» » 
321. Een bange Oudejaarsavond 1 » 

m 
% DE KAMPER % 

HOEK-EN STEENDRUKKERIJ 3S U.y3 ÜAd 
A van ;A. 

is het beste adres voor alle 
jt soorten drukwerk. X 
^ Rekeningen, nota's, kwitan- ^ 
^ ties, briefhoofden, briefkaarten, ® 

euveloppes.advieskaarten.naam- •>/' 
by kaartjes, wissels, circulaires, 

programma's enz. enz. wordeu A 
e5ö net, vlug en goedkoop fianco pjgg 
^ geleverd door het yeheele rijk. ^ 

Bij .1 li. KOK te KAMPEN ve scheen : 

Het Karakter 
der Catechese 

DOOR 

P. Biesterveld 
Uoogl. aan de Theol. School• 

<;r«»4>< H°. £8»i ij» /• 6.30. 

Is verschenen en alom te bekomen : 

BET JAARBOEKJE 
VAN DE 

Gereformeerde kerken in Nederland 
voor SOOB Iftsfe <I;i;irg;»U£ 

'CO cenl. 
Behalve gewone laaiender, 

iHiirliien, w »<ergelijilen en 
ftoeieiui Mengelwerk bevut het 
een zoo volledig mogelijke 
I4erkelijke §f:t(i<i(iek opgave van 
Stichtingen van Lieidüdiglieid 
•B«>k(&elinsK- en tBongeif. Wer-
ee». en Xuiiilag^cliolcii. 

Tegen overmaking van hit bedrag ~ o o 
woi dt het franco toegezonden door den 
Uitgever 

P. V A N  UER SLUIJS. 
ENKHUJZEN. 

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

Wat zegt de Schrift? 
Maandblad lol bevordering tan het reelile 

lezen en uil eggen van <i„ds Wmird, 

onder redacfie vau Prof L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School 
te Kampen. 

Elk No. bevat, 1G b^adz. van 2 ko
lommen. in royaal 8o formaat, en is 
voorzien van een omslag. Bij No. 12 
wordt gratis een stevige omslag met 
register toegezonden, 

Reeds 11 No's. zijn verschenen. 
De prijs is slechts / 1,50 per jaar, 

franco per post. Men kan in eekening 
zenden rech streeks aan d«n uitgever, 
en ook d >or een solieden boekhandelaar. 

ï{5£SE>"~ Voor de regeling der op-
«F®™ gave van den 2en .laargang 

wordt spoedige opgave van nieuwe in-
teekenaren verzucht. 

0<>k worden soliede Colporteurs 
gevraagd, tegen behoorlijke vergoeding. 
Zich te adresseeren aan den Uitgever o 
te flensden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt van 
de pers: 

Misbruikte 
Schriftuurplaatsen, 

DOOR 
E. KROPVELD. 

TWEEDE DRUK. 129 b'adz. 
#n</ SO ct. geb. f 1,20. 
Vele malen worden in het dag«lijksch 

leven allerlei bijbelteksen op verkeerde 
manier aangehaald. Dit is de Schrift 
geweld aandoen en «nteeren. Daarom 
was h"t een goed idee van Ds. KROP-
VELD om eenige van zulke plaatsen toe 
te lichten in haar ware beteekenis en 
t 'gen dat verkeerd" gebruik in te gaan. 
We gelooven dut de geachte schrijver 
alleszins gelukkig is geweest in zijn 
pogen. Op duidelijke, klemmende, gron
dige wijze wordt in dit nuttige boekje 
betoogd Het is der lezing dubbel 
waa d; het verrijkt onze Schriftkennis, 
en doet ons Chr. leven gezonder worden. 

( H e t  Volksblad.) 
Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

f 1,25. Meer dan Goud, Franco. 

Thans strooi ik met milde hand het 
goud voor uwe voeten. Raap het dus 
op. Of is het geen onschatbaar koopje 
wat ik thans voor een luttel bedrag 
aanbied? Vraag niet „hoe kan dat?" 
want dit raadsel blijft onoplosbaar — 
Ook dit pakket gaat weer als van een 
leien dakje .... en komt nooit weer. 
Let op den inhoud! 

Ie. Een complete zelfdrukkerij met 
losse letters, teekens enz. benevens een 
zethaak en een altijd durend inktkussen, 
alles verpakt in eene fraaie geschilderde 
doos. Wat men daarmede kan doen ? 
Met deze drukkerij kan elk, oud en jong 
ook kinderen, drukken wat men schier 
maar wil. Bijv. met een zeer fraaie 
letter : uw eigene visitekaarten, briefkaar
ten, enveloppes, nota's, berichtkaarten 
en wat niet al. (Afzonderlijk is de prijs 
franco thuis 80 ets.) 

2e. Een geref. degelijke scheurka
lender voor 1901 met een prachtig schild. 
Het is een groot blok, de inhoud is 
onovertroffen schoon. Afzonderlijk ver
krijgbaar franco thuis voor slechts 50 ct. 

;ie. Een groot boek met pl. m. 50 
flinke voordrachten, o. a. liet Licht, De 
De Zee. Ue Groote wijde wereld, Dag
werk en nachtrucht, Waartoe dienen 
ons de sterren? Berg en dal, Het rijk 
der wolken, Het Woud, De Eik, Het 
bosch en zijne bewoners, Een stomme 
min, Het fiere paard, Het goedige schaap, 
Ken nacht uit het leven van een vos, 
De mensch, Volken die van wilde vruch
ten leven, Wat wij van een bloempot 
kunnen leeren, Het huisgezin en familie, 
Terugkeer tot het eeuwige .... maar 
genoeg, er is te veel om op te noemen. 
De stukken zijn alle flink op maat om 
voor te dragen. Het boek is fonkelnieuw 
en telt 188 blz. 

4e. Eenige portretten van H. M. de 
Koningin en Z. K. H. den Hertog Hen
drik van Mecklenburg- Schwerin op ver
schillende leeftijden, een sieraad voor de 
huiskamer. 

5e. Een bon (die waarde bezit) geen 
loterij. 

6e' Een boek met prachtband, ver
gulden titel, portret en plaat, waarin 
eene belangrijke gebeurtenis wordt be
sproken en men boeiende stukken vindt 
van Ds. Bavinck, Prof. Kuyper, Mr. 
Heemskerk, enz. enz., 286 blz. dik, af
z o n d e r l i j k  i s  d e  p r i j s  f  1 ,  -  e n t e n  
slotte: De 3e, 13e, 23ste, 33ste be
steller enz. ontvangt twee dikke deelen 
met platen. Een boeiende geschiedenis 
uit onze dagen. Dit werk kost afzon
derlijk f 2,50. 

Wacht niet, talmt niet, want mooier 
pakket is nooit aangeboden voor slechts 
f 1,25 en nog wel franco thuis. Uit
sluitend na ontvangst van postwissel of 
26 postzegels a 5 ets., waarbij staat 
„Pakket meer dan Goud. „Adres: C. 
MME Bit»UK &#.•> &neek. 

NIEUWE BRIEFKAARTEN. 
met of ssonder firma bedrukt, 
worden dagelijks franco verzonden 
voor f 2,25 per looo, door 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Yrije Universiteit. 
Ia dank oatvangen : 
Voor de Vereeuiging: 
4au Contrils"*iëM :  
Vau den heer H- D te P. f ^ (jQor 

Ds. G. v. d. Munoik te Leens f 27 25 
door den be^r R. T. v. Mill te Gorinchem 
f 45, door deu heer ' • van Loon Az. te 
Gaaatmeer f 25, door den heer Jan van 
Zanten te Zeist: uit Doorn f 34,80, uit 
Driebergen f 45, uil Bunnik f 21,5o' sa
men f 101,30; door den heer G. j.'vaE 

Goor te Kampen f 112, door den heer J. 
de Haan te Zevenbergen f 34, door deii 
heer J Diepenhorst te Strijen uit West-
maas f 5, uit Mijnsheerenland f 8,5o> uit 
Putlershoek f 2,50, uit Strijen f 65, samen 
f 81 ; door den heer H. v. d. Hoeven te 
Apeldoorn 1899 f 80. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit:) 

Van de Geref. kerk te Spijk B f 6,69r 

van idem te Vianen f 4,90, van idem te 
Amsterdam Vs co11- f 289,351/., nagift 

f 0,50, samen f 289,85!/2. 
Aan Sfheukingen: 
Van H. D te P. i 25, van X te Delft f 8. 
Voor hei Hospitium : 
Van een werkbaas 1 0,50, uit Maassluis 

een vaatje haring. 
foor de Bibliotheek: 
Vau den schrijver: Het Karakter der 

Catechese, door P. Biesterveld. 
Van het Departement van I^uitenlandscbe 

Zaken: Actes de la conférence de la 
Hay«, chargée de régletneDts en di»erses 
matières de droit international privé (1893) 
2 parties (2 exemplaren). 

Actes de la deuxième conlérence, etc» 
1894 (2 exempl) 

AcWs de la troisièaie confdrence etc. 1900 
(2 exempl) . 

Documents relatifs a. ia troisième con
lérence (2 exempl.) 

Conférence internationale de la paix, La 
Have 18 Mai-29 Joillet 1899 (2 exempl.) 

S .  J .  S E E F A T ,  
Hilversum. ^enni»gmeester. 


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.



