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vroeyer aJ'fjedrukt en verzonden worden. — itüÊM. 
THEOLOGISCHE SCHOOL. 

Het College van Hoogleeraren der Theol. School 
brengt ter kennis van de Kerken, dat 8 Meij.1., na 
gehouden onderzoek, tot Candidaat in de Theologie 
bevorderd is de Student G. H. Dijkstra, wiens adres 
is te Smilde. 

Namens het College vd, 
P. BIESTEEVELD, Secr. 

PLAATSELIJKE KEBKEN. 
Het adres der vacante kerk te Dokkum A is aan den Scriba 

W. KOOLSTHA. 

WESTEREMDEN, 20 April 1901. Gisteren werd, onder 
leiding van onzen Consulent IX de Jong van Loppersum met 
toestemming van alle mans-lidmaten, door den kerkeraad be
roepen de Ew. beer G. Veenendaal, Cand tot den dienst des 
Woords, van Leusden. 

Namens den Kerkeraad, 
J. KuiPfeRS Jit., Scriba. 

LANGERAK, 5 Mei 1901. Zondagmorgen maakte onze ge
achte I.eeraar, Ds. J Vesseur, aan de gemeente bekend, dat bij 
na biddende overweging de roeping naar Elbarg moest opvol
gen. Wij zijn teleurgesteld, maar weuschen Gode te zwijgen. 

Namens den Kerlceraad, 
N. J. DK VKIES, Scriba. 

HERWIJNEN, 6 Mei 1901. Gisteren na de godsdienstoe
fening werd met algemeene stemmen tot Herder en Leeraar 
onzer gemeente gekozen, de Eerw. heer G Veenendaal, Theol. 
Candidaat, van Leusden. JJe Heere geve het. genadiglijk, dat 
de vervulling onzer wenschen met zijnen wijzen raad mogen 
overeenstemmen. 

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

STEDUM, 6 Mei 1901. De kerkeraad der G. ref. 
kerk te Stedum geeft door dezen kennis van haar 
besluit, dat geene collectanten zijnerzijds vrijheid 
zullen ontvangen tot collecteeren in de gemeente, 
zonder schriftelijk bewijs van den kerkeraad. 

Namens den Kerkeraad, 
P. K. PILON, Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Haarlem. 

Vergadering dezer Classis 4 Juni e. k. in de Noor-
derkerk, Ridderstraat, Haarlem. Punten voor het Agen-
dum worden ingewacht bij den ondergeteekeiide vóór 
20 Mei a. s. 
Namens de Raden der Geref. kerken te Haarlem. 

B.. MULDER. 
7 Mei 1901. 

Classis Amsterdam. 
Vergadering der Classis zal 1). V. gehouden worden 

5 Juni e. k. 

Punten voor het Agendum worden ingewacht vóór 
20 Mei a. s. bij een der ondergeteekenden. 

Namens den Kerkeraad van Amsterdam, 
H. GROENENDIJK AZN., 

Vondelstraat 27. 
J. EIJNIKEL, 

Jan Steenstraat 104. 

Classis Zwolle. 
De Classis Zwolle heeft in hare vergadering van 2 

Mei j. 1., na praeparatoir onderzoek, in de Geref. 
kerken beroepbaar verklaard den Theol. Candidaat 
II. van der Wal, van 's-Heerenbroek (bij Zwolle.) 

LI. J. SCHOEMAKER, Scriba. 

Classis Dordrecht. 
De Classis Dordrecht heeft in hare vergadering 

van den 1 Mei j. 1. praeparatoir geëxamineerd en be
roepbaar verklaard in de Geref. kerken den heer O. 
Staal, Theo!. Candidaat, te Dordrecht "riezestraat 65 ; 

en peremptoir onderzocht en tot de bediening des 
Woords en der Sacramenten toegelaten den beer 1). 
Pol, Theol. Cand. en beroepen dienaar des Woords 
te Heerjansdam. 

H. G. DE JONGE, Act. 

Classis Zwolle 
De Classis Zwolle heeft in liare vergadering van 2 

Mei j. 1., op verzoek van de Geref. kerk te Kampen, 
en bijgestaan door de deputaten voor Art. 49 D. K. O., 
eervol Emeritaat verleend aan den Weleerw. heer Ds. 
J. Bavinck. 

R. J. SCHOEMAKER, Scriba. 

PROVINCIËN. 
Prov. Syn. van N.-Holland. 

De Prov. Synode van Noord-Holland zal I). V. 
gehouden worden op Woensdag 19 Juni. Aanvang 
voorm. 10 uur. Punten v,h Agendum en namen van 
Afgevaardigden tegen 30 Mei in te zenden bij den 
ondergeteekende. 

Namens de Classe Edam, 
M. v. D. MAST. 

Edam, 25 April 1901. 

Provincie Zuid-Holland. 
De Provinciale Synode van Zuid-Holland zal D. V. 

gehouden worden te Dordrecht in de Wilhelminakerk 
den 2 Juli. 

Stukken voor 't Agendum, opgave van namen der 
Afgevaardigden en aanvrage om logies worden inge

wacht vóór 15 Mei e k. aan het adres van Ds. H. 
J. Reuijl. 

Ds. H. G. DE JONGE. 
L)s. H. J. REUIJL. 

ONTVANGSTEN. 
Voor kerk to EninHïrcom-

piiHeuüni. 
Van de kerk te Drieborg f 2.537a» Langeslag f2, Nieuwolda 

f 6,35. Bij een vroegere verantwoording werd vergeten Pieter-
burum (Gron.) f 15. 

Hartelijk dank voor deze gaven der liefde. Zoo 
alle kerken, en ook alle broeders en zusters, die 't 
koninkrijk van Christus liefhebben, wisten, hoe groote 
behoefte wij nog aan duizend gu den hebben, wij zijn 
er zeker van, dat wij ze binnen een paar weken had
den. Broeders ! leest de gezonden circulaire nog 
eens na, of, zoo ze zoek is, zend een kleinere of 
grootere gave. 

Onze verwachting is op den Heere onzen God. 
Namens den Kerkeraad, 

W. HOVI.NG Praes. 
Emmercompascuüm, 6 Mei 1901. 

Voor oen nieuw Kerkgebouw 
ie Terwispel, 

Van de Geref. gem. te Bussum . . f 3,00 
P. A. SMILDE, Penn. 

Ileerenveen, 6 Mei 1901. 

Voor «le luw. ZeiKlin^' 111 den Z. o. li. 
yau Friesland. 

Van de Jongel.-vt reeniging de Prediker te Heerenveen f 2,50 
Van de Ger Jongel.-vereeniging te Ferweid - 3,00 
Heerenveen, 6 Mei 1901. 

P. A. SMILDE, Penn. 

Inweiutij^o Zending 111 Drente. 
Tot hunnè blijdschap deelen de Deputaten mede, dat in 

April de volgende giften door hen ontvangen zijn : 
Kerk van Emmen f 12,50, van Dijken f 2,33 , van Vledder 

f 2 30, Smilde A, gevonden in de coll. f 1,50, Sleen, uit de 
eatechisatiebus f 1, Barchem, van de catechisatie f 2, Odoorn 
coll Zondagsschool f 1,12, ituinen, coll. bij Bijbellezingen f5,40. 

Den gevers betuigen wij hiervoor onzen dank en bevelen ons 
bij yernieuwing tot het in ontvangst nemen va" giften aan. 
Tegenwoordig bedragen de uitgaven vrij wat meer dan de ont
vangsten. Dit loopt op den duur vast doch wij hebben goeden 
moed, dat de vrienden van ons werk zullen zorgen, dat het 
zoover niet zal komen. Iedere gave is ons welkom. 

Namens Deyutaien voorn., 
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn. 

Diever, Mei 1901. 

Hiis» voor lmlplioli. Kerken in de 
Prov. Overysel. 

Van Stad Vollenhove coll. f 3.— 
„ Kamperveen . . . . - 1,165 

De Penningm.y 
Deventer, 6 Mei 1901. SCHEPS, v. D. M. 

Voor de Theologische »< liool. 
Berkel f 9,55 Rotterdam B f 54,60 

Bleiswijk - 6,20 
Capelle a/d IJ. - 10,44 
Charlois Va c- • 9,40 
Delfshaven - 11,47 
Hoek v. Holland - 5,52 
Hoogvliet - 5,— 
Katendrecht - 23,95 
Kralingen - 44,42 
Maasland - 29,50 
Maassluis A • 28,65 
Maassluis B - 21,— 
Hillegersberg - 2,86 
Overschie - 8,04 
Pernis - 16,42 
Poort ugaal - 2,20 
Rotterdam A -173,10 

Schiedam - 46,43 
IJselmonde - 7,— 
Sliedrecht - 18,81 
Bafloo - 10,555 

Houwerzijl - 5,85 
Leens - 22,84 
Middelstum - 26,84® 
Pieterburen - I0,725 

Schouwerzijl - 4,14 
Uithuizen - 25,75 
Uithuizermeeden W.G. - 27,09 

„ O. G. - 9,— 
Ulrum - 16,045 

Winsum - 15,85 
Zoutkamp - 10,75 

Voor de Uitbreiding'. 
Door dhr. B. Lanning te Aalden, gevonden in hetkerkzakje 

f 5,— 
Van dhr. A. M. Molenaar te Rotterdam, f 25,— 
Door Ds. T. Noordewier te Meppel, Corr. Cl. Meppel de 

contrib uit: 
Meppel van Ds. T Noordewier f 2,50, H. Timmer f5, Joh. 

Teunis f 5, J. Stadig f 2,50, J. J. Boorsma f 2,50, A Lukke 
f 2, J. Stagger f 2, B. Schuurman f 5, J. v. Dijk Lz f 5, 
Wed. C. J. v. Dijk f 2,50, J. v. d. Bosch f 2,50, A. Wouda 
f 1, "W. Jonkman f 1, Wed. J. Schuurman f 5, L. v. Dijk Jz. f 5, 
Jan Klein f 2, P. v. Echten f 2, H. Klinkert f 5, G. Stag-
ger f 2, 11. Broekhuizen f 1, F. Wolfers f 1, Wed. R. de Vries f 1. 

Hollandscheveld Corr. Ds. A. v. Dijk, van Ds. A. v. Dijk f 2, 
Jk. Kikkert f 2, Joh. Steenbergen f 2, J. Thalen f 1, W. v. 
Echten f 0,50, S. Booy f 0,50, J. Guichelaar f 1. 

Nijeveen Corr. Ds. G. v. Halsema, van G. van Halsema f 1,50, 
Lukas Prins f 1,50, Abel Middel veld f 2, Ko melis de Boer 
f 1,50, Koelof Kreuze f 1. 

Door Ds. M. Meyering te N.-Pekela, Corr. Cl. Stadskanaal 
de contrib. uit: 

N.-Pekela, Corr. T. R. de Jonge, van W7ed. M. Maathuis f 2, 
W. L Meijer f 2,50, F H. Boels f 2,50, P. Trenning f 2, 
G J. Nieboer f 2, W. Karsijns f 1,50, B. Horlings f 1,50, Ds. 
M. Meijering f2, A. Karsijrre f 1. W. A. Mulder f 1, H. 
Reinink f 1, S. Koning f 0,50, Wed. E. Bouwman f 1, H. 
Beumee f 1, T. R de Jonge f 1, K. Hekman f 1, WT. Hor
lings f 1, J. Koster f 0,50, H. J. Hulzebos f 0,50, W. G. 
Mulder f 1, I. Toorman f 0,50. 

Onstwedde Corr. Ds B. J. Lamberts, van H. Karsens f 2,50, 
Ds. B. J. lamberts f 1,50. 

Onstwedde gilt van Mej. Wed. G. Huiges f 2,50 
Wildervank Corr. J. R. Groenwald, van H Bos Kzn. f 7,50, 

H. Smit 2,50, K. Pot f 1, M. H. Wiersema f 2, G Kuik f 1, 
T. R. v. d. Veen f 1, R. v. d. Laan f 1,50, E. v. d Laan 
f 2, Ds. T. Oegema f 1, Hergen Schurenga f 1, R. Pekelder 
f 1,50, J. R Groenwald f 2, T. J. v. d. Veen f 2, R. J. v. 
d. Veen f 1, K. J. v. d. Veen f 1, R. J Brouwer f 1, H. 
Drenth f 1, K. Salomons f 1. 

Van Ds. W. v. Asselt te SeUingen contrib. f 1. 
De conlrib. uit Cl. Bolsicard in het volgende nummer. 

De Penningmeester, 
Zwolle, 4 Mei 1901, van de Theologische School, 

Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSEN. 

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

Door Ds Kropveld van Ds. J. I. Fles Muskegon, 
U. S. of N. A , een deel van collecten der Holl. 
Chr Geref. gemeenten f 73,17 

Tan G. Schuil te Roden ...» 7,— 
Met aanbeveling, 

Rotterdam, N. KOOPS, 
6 Mei 1901 Oost Vestplein 

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE. 

VI. 
Hoewel de zaak zelve duidelijk is, 

moge toch met enkele woorden nog 
het hoog belang worden aangewezen, 
dat bij do Gereformeerde leer van 
de inwendige en onverwinlijke genade 
des Heiligen Geestes betrokken is. 

In de eerste plaats is hiermede een 
soteriologisch belang gemoeid; dat 
wil zeggen het gansche werk der 
zaligheid in zijne verwerving en toe
passing beide staat met deze leer der 
genade ia het nauwste verband. 
Want dit springt een ieder terstond 
in het oog, indien bij de wederge
boorte des menschen eene zedelijke, 
aanradende genade genoegzaam is, 
dan valt heel de Bijbelsche leer van 
de zonde en tevens de gansche leer 
der zaligheid, gelijk deze naar de 
Schrift door Christus verworven is 
en toegepast wordt. 

De Remonstranten namen eerst een 
schoonen schijn aan. Hot derde en 
vierde artikel, dat zij op de Haagsche 
Conferentie en de Dordsche Synode 

indienden, zag er vrij onschuldig uit. 
Zij zeiden, dat de mensch het zalig
makend geloof van zichzelven niet 
heeft noch uit kracht van zijn vrijen 
wil; dat hij van God in Christus 
door zijnen Heiligen Geest weder
geboren en vernieuwd moet worden 
in verstand, genegenheden, wil en 
alle krachten, en dat de genade Gods 
het beginsel, de voortgang en de 
voortbrenging van alles goeds is. 

Maar het vergif bleek te schuilen 
in den staart. Aan het slot van het 
vierde artikel zeiden zij, dat de wer
king dier genade niet onwederstan 
delijk was. 

Daarbij lieten de Remonstranten 
het voorkomen, alsof hun bezwaar 
alleen dien term onicederstandelyjk 
gold. En dit was te oneerlijker, om
dat die term volstrekt niet door de 
Gereformeerden van harte begeerd 
werd, soms zelfs verworpen en liever 
door den naam onverwinlijk vervan
gen werd; en omdat het juist de 
Remonstranten waren, die dezen term, 
aan de Jezuïeten ontleend, aan de 
Gereformeerden opdrongen. 

Desniettemin kwam hun gevoelen 
allengs duidelijker voor den dag. 

Zeker was er ook volgens hen eene 
Goddelijke genade van noode. Maar 
die genade bestond alleen in de zede
lijke aanrading door het Woord Gods. 
Op de Haagsche Conferentie werd 
het uitgesproken hunnerzijds: wij 
gelooven op grond van Gods Woord, 
dat Gods Geest geen kracht tot be-
bekeering in ons uitwerkt dan door 
het Woord (per verbum), daar dit 
toch het eenige zaad der weder
geboorte is. 

Daarmede viel heel de Bijbelsche 
leer van de zonde. Want indien eene 
aanradende genade voldoende is, is 
de mensch niet dood in zonden en 
misdaden. Zijn verstand moge dan 
eenigszins verduisterd en zijn wil 
eenigermate verzwakt zijn; de vrij
heid en de macht kan hem dan niet 
worden ontzegd, om het evangelie 
aan te nemen. Wel stelden de Remon
stranten het eerst voor, alsof die 
kracht door den H. Geest aan allen, 
die onder het evangelie leven, werd 
aangeboden en geschonken. Maar die 
kracht bleek weldra feitelijk niets 
anders te zijn dan de prediking van 
het evangelie zelve. En zoo werd 
het dan later onomwonden uitge

sproken, dat ieder, mits hij zijne rede 
gebruikt, zonder eenige bijzondere 
onmiddellijke of inwendige verlichting 
gemakkelijk dien zin der H. S. ver
staan kan, welke ter zaligheid te 
kennen, te gelooven en ie betrach
ten is. 

Maar als de mensch niet dood is 
in zonden en misdaden, dan veran
dert ook het werk der zaligheid ge
heel van karakter. Christus moge 
dan de mogelijkheid der zaligheid 
hebben verworven, de zaligheid zelve 
is zijn werk niet. Heel zijn priester
lijk ambt wordt overbodig en valt 
weg; voor zijne offerande is geen 
plaats meer. Genoeg is het dan, dat 
Hij een profeet is geweest, die de 
waarheid heeft verkondigd en door 
die prediking de menschen tot geloof 
en bekeering opwekt, opdat zij langs 
dien weg zeiven de zaligheid ver
werven. 

Schijnbaar opent deze Remon-
strantsche weg voor velen de moge
lijkheid tot de hemelsche zaligheid. 
Maar feitelijk sluit hij deze voor 
duizenden en millioenen af. Want 
indien het Woord, gelijk het op de 
Haagsche Conferentie gezegd werd, 

het eenige zaad der wedergeboorte 
is, zijn alle jongstervende kinderkens, 
alle idioten, krankzinnigen enz. van 
de zaligheid uitgesloten. Of men 
moet, erger nog, de Schrift in het 
aangezicht weerspreken, als zij zegt, 
dat Christus de weg, de waarheid 
en het leven is, dat niemand tot den 
Vader kan komen dan door Hem, en 
dat er geen andere naam onder den 
hemel den mensche tot zaligheid gege
ven is, dan de naam van Jezus alleen. 

Zoo diep grijpt de Remonstrant-
sche loochening van de inwendige 
genade op heel de belijdenis der 
Christelijke waarheid in. Maar er 
is bij haar ook nog een tweede, een 
theologisch belang betrokken; dat wTil 
zeggen, de verhouding van God tot 
zijn schepsel in het algemeen wordt 
er geheel door gewijzigd. Want in
dien Gods Geest niet innerlijk in 
den mensch kan gaan inwonen, 
maar buiten hem blijft staan en 
slechts van buiten door het Woord 
op hem kan inwerken, dan is daar
mede in beginsel eene betrekking 
van God tot de wereld aangenomen, 
welke door de H. Schrift lijnrecht 
wordt weersproken. 



Want zeker, onze God woont in 
den liemel en doet alwat Hem be
haagt. Hij is niet, gelijk het pan
theïsme leert, in de wereld besloten 
noch met haar substantie eenzelvig. 
Er is een oneindige afstand tusschen 
God en zijn schepsel. Maar die af
stand is oneindig, niet in hoegroot
heid maar in hoedanigheid, niet in 
ruimte maar in natuur en wezen. 
Want al woont God in dien zin in 
den hemel, dat Hij daar op geheel 
bijzondere wijze zich openbaart; Hij 
is toch met zijn wezen alomtegen
woordig, in aarde en hel, in mensch 
en beest, in stof en geest. De hemel 
der hemelen kan Hem niet bevatten. 
Hij draagt alles door het woord zijner 
kracht. In Hem leven wij, bewegen 
wij ons en zijn wij. Hij is niet ver 
van een iegelijk van ons. Zijne voor
zienigheid is eene almachtige en 
alomtegenwoordige kracht, waardoor 
Hij alle dingen onderhoudt en regeert. 

En de voorzienigheid Gods in dezen 
Bijbelschen, Gereformeerden zin is 
op het standpunt der bestrijders van 
de inwendige genade niet te hand
haven. God wordt dan een God van 
verre. Hij staat op een onmetelijken, 
eindeloozen afstand van de wereld. 
Tusschen Hem en het innerlijkst 
wezen der schepselen staat altoos 
iets in. Wel wordt Hij nog als de 
Schepper erkend, maar men stelt het 
toch zoo voor, dat Hij, sedert Hij 
schiep, de wereld aan zichzelve over
liet. Hij rustte ze toe met genoeg
zame kracht, om zichzelve te ont
wikkelen, niet alleen natuurlijk maar 
ook verstandelijk en zedelijk, gods
dienstig en geestelijk. Hoogstens 
moet Hij nu en dan van buitenaf 
even ingrijpen, om als de wereld in 
een of ander opzicht dreigen zou, in 
de war te loopen, ze weer op gang 
en in orde te brengen. Maar overigens 
loopt de wereld als een machine, 
als een uurwerk af. Openbaring, 
profetie, wonder wordt hier een 
vreemd element, dat daarom zooveel 
mogelijk beperkt en eindelijk als 
geheel overbodig of zelfs als schade
lijk en Gode onwaardig verworpen 
wordt. Het deïsme heeft rationalisme 
en Pelagianisme ten gevolge. 

En eindelijk is bij de loochening 
van de inwendige genade ook een 
diep religieus belang betrokken. Want 
godsdienst is toch naar zijn wezen 
niets minder dan gemeenschap met 
God, de diepste, innigste, teederste 
gemeenschap, welke na die van de 
drie personen in het Goddelijk wezen 
en na die van de beide naturen van 
Christus denkbaar en bestaanbaar is. 
Dat drukt de Schrift uit in de schoone 
leer van het verbond. Want verbond 
is die daad Gods, waardoor Hij den 
mensch tot en met Zichzelven als 
zijn beeld in betrekking en gemeen
schap stelt. En die gemeenschap is 
inniger en teederder dan die van 
man en vrouw, van wijnstok en 
ranke, van fundament en gebouw. 
De Schrift kan geen woorden en 
beelden vinden, sterk en duidelijk 
genoeg om die gemeenschap ons 
eenigermate te doen verstaan. 

Doch op het standpunt van de 
louter zedelijke genade is er zulk eene 
religie niet. Er is daar geen plaats 
voor een verbond, maar alleen voor 
een contract, zooals tusschen een 
heer en zijn knecht. God is de Heer, 
die bevelen geeft en geboden voor
schrijft, en de mensen is zijn dienst
knecht, die in loonverhouding tot Hem 
staat en voor zooveel geleverden 
arbeid ook op zooveel loon aanspraak 
heeft. Het is de godsdienst van den 
farizeër, bij uitnemendheid geschikt 
voor den eigengerechtige en werk
heilige, maar troosteloos en wreed 
voor de tollenaren en zondaren, 
voor de boetende Magdalena's en 
de weenende Petrussen. 

De historie heeft op de besluiten 
der Dordsche Synode het zegel ge
drukt. Het JRemonstrantisme, eerst 
zoo gematigd en lief, heeft den weg 
gebaand voor rationalisme en deïsme, 
voor het wegkwijnen en wegsterven 
van allen godsdienst. 

En alle religie van echten stempel 
is daarom altijd en overal in alle 
landen en kerken tot Calvijn, tot 
Augustinus, tot Paulus en Johan-

ne3, tot de H. Schrift teruggekeerd. 
Ons hart is tot God geschapen en 

het rust niet, voordat het ruste ge
vonden heeft aan zijn Vaderhart. Een 
God van verre is geen God, zooals dien 
ons harte behoeft. In Hem moeten 
wij leven, ons bewegen en zijn. 

En dat wordt gehandhaafd in de 
leer der inwendige, onverwinlijke 
genade. In haar belijden wij, dat 
God zelf met zijn Geest in ons woning 
komt maken, en ons in eene verbonds-
gemeenschap opneemt, welke van 
geen wijken of wankelen weet. 

Gelijk Jezus het zegt: opdat zij 
allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, 
in mij en ik in U, dat ook zij in ons 
één zijn, opdat de wereld geloove, 
dat Gij mij gezonden hebt. 

BAVINCK. 

NIET BILLIJK. 
In een hierachter volgend ingezonden 

stuk slaakt een broeder uit Amsterdam 
eene klacht over de polemiek van Ds. 
Bos en Prof. Wielenga tegen Vrije 
Universiteit of Dr. Kuyper. 

Deze klacht is met het oog op de 
feiten niet billijk. 

De broederen dezerzijds zouden niets 
liever gewenscht hebben, dan dat na de 
Groninger Synode het vraagstuk over 
de opleiding een tijd lang van de tafel 
ware genomen, totdat de Gereformeerde 
kerken op dit punt meer eenheid van 
overtuiging hadden verkregen. 

Maar dit heeft alzoo niet mogen zijn. 
Aan de Theol. School werd geen rust 
gegund. Zij mocht niet gehandhaafd en 
bevestigd worden. Op allerlei manier 
moest haar bestaan in de kerken weer 
als onzeker en onbetrouwbaar worden 
voorgesteld. 

Ten eerste werd na de Synode al 
spoedig de verplichting der tweede col
lecte betwist. 

Ten tweede werd het besluit der 
Synode inzake de Theol. School weldra 
zoo uitgelegd, dat het alle kracht en 
beteekenis dreigde te verliezen. 

Ten derde werd er eene klacht inge
bracht over de miskenning, welke de 
Vrije Universiteit van de zijde der Theol. 
School, door het promoveeren van een 
harer studenten aan eene buitenlandsche 
Hoogeschool, ondervond. 

Ten vierde werd die klacht, ofschoon 
hare ongegrondheid in het licht was 
gesteld, met geen woord teruggenomen 
maar geschiktelijk in het denkkeeld eener 
conferentie omgezet. 

Ten vijfde werden, toen die conferentie 
was vastgesteld, de Stellingen van de 
Hooglèeraren der Vrije Universiteit van 
te voren gepubliceerd en daarin de voor
standers van de Theol. School openlijk 
als seminaristen en dualisten voor het 
volk gekenschetst. 

Ten zesde werd, ofschoon de confe
rentie ook bedoelde, om aan het publiek 
debat een einde te maken, de polemiek 
van de eene zijde terstond na de confe
rentie ter hand genomen en van week 
tot week voortgezet. 

Dit zijn feiten, die voor geen tegen
spraak vatbaar zijn. Nu kan men dit 
natuurlijk alles in orde vinden en er 
zijn volle goedkeuring aan hechten. 
Aan ieder zij daartoe volkomen vrijheid 
gelaten. 

Maar wat niet mag, is dit, dat men 
aan de broederen, die werkelijk niet met 
den aanval begonnen zijn, het recht van 
verweer ontzegge, en hen, zoodra zij 
hunne overtuiging uitspreken en ver
dedigen, van het zaaien van twist en 
tweedracht beschuldige. Dit is niet 
billijk en niet recht. 

Op die manier krijgt het den schijn, 
alsof het rechtmatige der polemiek ge
meten wordt niet aan de waarheid, welke 
zij bevat, maar aan de personen, tegen 
wie zij zich richt. 

Indien bijv. de strijd gericht is tegen 
de Theol. School en hare vc orstanders, 
dan schijnt alles in orde en alles geoor
loofd te zijn. 

Maar wie het waagt, om over de ver
houding van Kerk en Theol. Faculteit 
eene andere opinie te hebben dan bijv. 
de Heraut verdedigt, wordt terstond 
beschuldigd van het verstoren van de 
eenheid der broederen en van het be
strijden van Dr. Kuyper en de Vrije 
Universiteit. 

Deze toestand is niet gezond en ge
tuigt niet van een krachtig, frisch, refor
matorisch leven. 

Men kan heel goed op sommige pun
ten een eigene zienswijze hebben, zonder 
daarom bij anderen in waardeering van 
personen en in liefde tot eene Christe
lijke Universiteit ten achter te staan. 

Laat men beide zaken toch niet met 
elkander verwarren en aan broederen, 
die pertinent het tegendeel beweren, 
tucii met met geweld opdringen, dat zij 
tegenstanders en bestrijders zijn van de 
Vrije Universiteit. 

Want zulk eene handelwijze doet 
onberekenbare schade. Zij wint de, 
broederen niet maar stoot hen af. Zij 
is wel geschikt, om een tijd lang uiter

lijke eenheid te kweeken, maar brengt 
geen innerlijke, geestelijke overeenstem
ming te weeg. Aan het eind spat onher
roepelijk uiteen, wat langs dezen kunst-
matigen weg is opgetrokken. Precies 
zooals het rijk van Alexander den Groote, 
na zijn dood, toen zijne machtige hand 
het niet meer samenhield, in al zijne 
brokken en deelen uiteenviel. 

Sympathie, zoowel voor personen als 
voor stichtingen, is iets teeders. Men 
moet er voorzichtig mede zijn. 

BAVINCK. 

VOOR WKOGKSPillllCi-

I1E1» GEWAAItSCIIUWH. 

Weest .niet gelijk een paard, gelijk een 
muilezel, hetwelk geen verstand heeft, 
welks nauil men breidelt met toom en 
gebit, opdat het tot u niet genake." 

Pa 32 : 9. 

»De liefde is de livrei der Christenen", 
is menigmaal beweerd. En terecht. 
Jezus zei tot zijne jongeren, en in hen 
tot allen, die door hun woord in Hem 
gelooven zouden : »Een nieuw gebod 
geef ik u, dat gij elkander liefbebt; 
gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij 
elkander liefhebt." En waar wij de 
Schrift opslaan, allerwegen treffen wij 
vermaningen aan, om in de liefde te 
wandelen. Waar de liefde in het hart 
woont, daar ontbreekt geen genadegave, 
maar waar zij gemist wordt, is geen 
waarachtig geestelijk leven. Zonder de 
liefde is onze heiligheid schijn, ons 
geloof dood, en onze hope ijdel. Zij is 
»de vervulling der wet", en »de band 
der volmaaktheid". De liefde woonde 
in het hart van David. Door haar 
wenschte hij te onderwijzen, te leeren, 
raad te geven en te beschermen, maar 
waarschuwde hij ook tegen wederspan-
nigheid en hardheid des harten : »Weest 
niet gelijk een paard, gelijk een muil
ezel, hetwelk geen verstand heeft, welks 
muil men breidelt met toom en gebit, 
opdat het tot u niet genake." David, 
die door droeve ervaring geleerd, on
derwijs en heilzamen raad aanbiedt, 
en daarna, meer in het bijzonder, 
de goddeloozen tot, bekeering maant, 
en de rechtvaardigen, om zich in God 
te verblyden. 

Intusschen mogen wij bij hem niet 
blijven staan. Wij vernemen hier de 
stem van den Messias. In ons vers 
roept Hij de zondaren toe : weest niet 
wederspannig tegen den Heere uwen 
God, gelijk de paarden en muilezels 
het dikwerf tegen hunne meesters zijn, 
maar dient Hem vrij willig, van ganscher 
harte, in kinderlijke vreeze, opdat het 
u welga voor den tyd en de eeuwigheid. 

Dat de goddeloozen vergeleken wor
den bij lastdragende dieren, paarden en 
muilezels, kan ons niet bevreemden. 
In de Schrift wordt telkens een beeld 
aan de dierenwereld ontleend. Inzon
derheid geschiedt dit, als God de zonde 
wil teekenen. Bij Jesaja lezen wij : 
ü>Een os kent zijnen bezitter, en een 
ezel de kribbe zijns heeren; maar Israël 
beeft geene kennis, mijn volk verstaat 
niet;" bij Jeremia : »Zelfs een ooievaar 
aan den hemel weet zijne gezette tijden, 
en een tortelduif, en kraan, en zwaluw 
nemen den tijd hunner aankomst waar; 
maar mijn volk weet het recht des 
Heeren nieten in hetzelfde hoofd
stuk : »Er is niemand, die berouw 
heeft over zijne boosheid, zeggende: 
wat heb ik gedaan ? Een iegelijk 
keert zich om in zijnen loop, gelijk een 
onbesuisd paard in den strijd." Noemde 
de Dooper de diep verdorven voorgangers 
in Israëls kerk- en burgerstaat niet 
adderen-gebroedsel ? Teekende Christus 
niet de listigheid van Herodus door 
hem een vos te noemen ? En, om niet 
meer bij te brengen, is er in de Schrift 
geen sprake van , honden, die tot hun 
eigen uitbraaksel wederkeeren, en van 
zwijnen, die zich gaarne wentelen in 
het slijk ? 

De heenwijzing naar paarden en muil
ezels is daarenboven opvallend juist. 
Bij deze dieren geen redelijk verstand; 
en de zondaar mist het rechte begrip 
van God, van zijn eigen toestand, en 
van het dreigend gevaar waarin hij 
verkeert; dat niet slechts, maar hij 
toont zich onvatbaar voor het woord 
der vermaning en der onderwijzing. 
Zie dit in Nebukadnezar, wiens schul
dige onwetendheid werd gevonnist in de 
geesteskrankte, die hem trof, waardoor 
hij zich gedroeg als een beest op het 
veld. Zie het ook in Bileam, den vloek
en leugenprofeet, die toen hij zich als 
een beest gedroeg, van Godswege door 
een beest werd bestraft. Gelijk paarden 
en muilezels, van nature wild, getemd 
en geregeerd moeten worden, zullen zij 
bruikbaar zijn voor den mensch, dien 
zij anders stooten, trappen en bijten, 
zoo ook is het noodig, dat God den 
goddelooze »een toom en gebit" in den 
mond legt; dat is, hem zoo met ziju 
slaande hand aantast, dat hij loslaat en 
gehoorzaamt; als, om een voorbeeld te 
noemen, Pharao, die door plaag op 
plaag getroffen, eindelijk Israël trekken 
liet, maar ook, toen hij bij vernieuwing 
zich verzette, zijn graf vond in de golven. 

»Weest niet gelyk een paard, gelijk 
een muilezel, hetwelk geen verstand 

heeft, welks~muirmen breidelt met toom 
en gebit, opdat het tot u niet genake." 
Dat is: weest niet aan deze en derge
lijke onvernuftige dieren gelyk in onver
standigheid en weerbarstigheid. Beseft, 
dat God u geschapen heeft met eene 
redelijke ziel, en dat Hij uw Schepper, 
uw Wetgever, uw Weldoener, uw Rech
ter is. Indien niet, toom en gebit 
zullen u niet worden gespaard, God zal 
zijne rechtvaardigheid aan u betoonen, 
zijne oordeelen en straffen zullen u 
treffen. Zoo is het gegaan met velen, 
en zoo zal het gaan met allen, die hun 
nek blijven verharden. 

Deze vermaning leert ons, winst te 
doen met het geschapene. Steeds worden 
wij naar het redelooze gedierte heen-
gewezen, om van hen lessen te ontvan
gen. De gehoorzaamheid der paarden 
en muilezels hebben wij te volgen, maar 
ons aan hun onverstand en weêrstrevig-
heid te spiegelen. De arbeidzaamheid 
der mieren, die »hun brood bereiden 
in den zomer en hunne spijze verga
deren in den oogst", wordt ons ten 
voorbeeld gesteld, en van ooievaars, 
tortelduiven, kranen en zwaluwen heb
ben wij te leeren, den gezetten tijd waar 
te nemen, tot het behartigen van onze 
tijdelijke, maar vooral van onze eeuwige 
belangen. Niet alleen het levende, maar 
ook het levenlooze schepsel kan ons 
onbewust lessen der hoogste levens
wijsheid geven. Wij worden geroepen 
tot eene godvruchtige natuurbeschou
wing. De vruchtdragende boom predikt 
den Christen zijne roeping, om vruchten 
te dragen, der bekeering waardig. De 
zon en de maan en de sterren zeggen 
hem, dat hij zijn licht heeft te laten 
schijnen voor de menschen, »licht in 
den Heere" heeft te zyn, of, gelijk van 
Johannes staat »een brandende en 
lichtende kaars". 

Maar vooral roept de vermaning ons, 
om er naar te staan, om dagelijks toe 
te nemen in de zaligende kennis van 
God en zijn dienst. Ergens zegt de 
Heere: Die zich beroemt, beroeme 
zich hierin, dat hij verstaat, dat Ik de 
Heere ben. Dit is noodig. Wie God 
niet kent, kan Hem niet liefhebben, 
wie Hem niet liefheeft, kan Hem niet 
gehoorzamen, en wie Hem niet gehoor
zaamt, kan niet gelukkig zijn. God te 
kennen, zooals Hij zich in zijn Woord 
openbaart, is de hoogste wijsheid. Terecht 
legt men zicb toe op de beoefening 
van allerlei wetenschappen, die slechts 
waarde hebben voor dit leven, maar 
hoeveel te meer moet er gestaan naai
de kennis der waarheid, die wijs maakt 
tot zaligheid. Geestelijk onverstandig 
te zijn, is het droevigst van alles. Toch 
zijn er duizenden, die onder den Christe-
lyken naam gaan, maar vreemdelingen 
zijn, niet slechts van den verborgen 
godsdienst des harten, maar, ondanks 
al het onderwijs dat aan hen te koste 
gelegd werd, zelfs van de uitwendige 
kennis van de leer des heils. Helaas, 
er zijn duizenden, die het teeken des 
doops aan hun voorhoofd dragen, maar 
weigeren naar den wil van den God 
huns doops te vragen. 

Aan verontschuldigingen ontbreekt 
het niet. Maar zij kunnen niet bestaan 
in het gericht. 

Ernstig klinkt het woord des Heeren : 
»verhardt uwe harten niet." Ontvangt 
met zachtmoedigheid het woord, dat in 
u geplant wordt. Onderzoekt aandachtig 
de Heilige Schriften. Vraagt om oogen-
zalf, opdat gy zien moogt. Vernedert 
u voor Gods troon. Breekt met de 
zonde, en richt uwe schreden naar Gods 
getuigenis. Weest niet als de Joden 
»stijf van hals en hard van hart", 
't Is uiterst gevaarlijk. Gods lank
moedigheid neemt eens een einde. Wie 
niet luistert naar zijn : »Ik zal u 
onderwijzen, en u leeren van den weg, 
dien gij gaan zult; Ik zal raad geven; 
mijn oog zal op u ziju ;" wie de beste 
school voorbijgaat, eigene wegen ver
kiest, en zich aan des Heeren opzicht 
onttrekt, zal te laat bemerken, dat zijn 
pad afdaalt naar de diepte der hel. 

Ach, er is ook bij den waren Christen 
nog zooveel onverstand en wederhoorig-
heid. Schaamte moet het aangezicht 
bedekken. Hoe onuitsprekelijk is hij 
bevoorrecht! Niet slechts werd hij 
als redelijk schepsel geboren, maar door, 
Gods Geest wedergeboren, door Woord 
en Geest tot bekeering geleid; in de 
geloofsgemeenschap met Christus ge
bracht, heeft hij deel aan de vergeving 
der zonde, en een geschonken recht 
op het eeuwig leven. En toch moet 
hij gedurig worden gewaarschuwd en 
gekastijd, omdat zijn onverstand en 
wederspannigheid aan paard en muil
ezel doen denken. De vriendelijke 
Heiland maant hen ernstig, dringend 
om zich door Hem te laten leeren, 
leiden, verzorgen ; waarschuwt tegen 
eigenwijsheid, eigenzinnigheid, en on
bedachtzaamheid. Wèl hem, die zijn 
oor niet sluit voor, ziju hart niet afkeert 
van 's Heilands stem. Op den doolweg 
is het niet goed. Toom en gebit, tucht
roede en bezoekingen zijn uiteraard 
pijnlijk. De verbergingen van 's Heeren 
aangezicht en het missen van vrede 
doen in het zwart gaan. 

Dat wij dau ons zeiven geen kwaad 
doen. Wèl hem, die in het besef van 
zijne geestelijke armoede voor Gods 
genadetroon zich buigt, in Christus zich 
verbergt, om het licht, de leiding, den 
troost des Heiligen Geestes vraagt, en 
telkens beschaamd en schaamrood staat 
over zooveel onverstand en hardheid 
des harten, waarop hij gestaag zich 
betrapt. Zyn Ontfermer zal hem leiden. 
Hij is zwart, doch liefelijk. Straks 
gaat hij den hemel binnen, en zingt 
hij het lied des Lams. 

Wie dicht bij den Heere blijft en 
naar zyn leiding zich voegt, zal aan 
anderen arbeiden. Het is hem tot 
blijdschap, als hij dwalenden terecht 
brengen, zwakgeloovigen versterken, en 
bedroefden vertroosten mag. Hij wenscht 
zijti talent niet te begraven, maar er 
meê te dienen. Hij wenscht in de liefde 
te wandelen. Niet in hoogheid des 
harten, maar in nederigheid, met het 
oog op de eer zijns Heeren en het heil 
zijns naasten, getuigt hij, dat het goed 
is in den weg der gerechtigheid te 
wandelen, want dat de godzaligheid 
een groot gewin is met vergenoeging. 

NOTTEN. 

Politieke Beschouwingen. 
Met de groote schoonmaak in liet Noorden 

vau de Zu:d-Afrikaansche Republiek wil het 
niet afdoende vlotten. Niettegenstaande de 
opgeschroefde telegrammen blijkt deze schoou-
maak zoo ongeveer gelijk te zijn aan die van 
Freuch in 't Oosten voor enkele weken; 
i/veel geschreeuw en weinig wol," terwijl er 
feitelijk slechts eene verplaatsing van com
mando's voor enkele dagen of weken plaats 
vind. Vrouwen, kinderen en oude Burgers 
vindt men nog wel, niaar vechtende Burgers 
gocu zien naast met ™ aan nog Dijna 
uitsluitend per ongeluk. Volgens een der over 
Durban ontsnapte Burgers, zou de oud-Presi-
dent Pretorius, die tot onderhandelen met Botha 
werd uitgezonden, z ch dus hebben uitgelaten: 

„Ik zag, vertelde Pretorius, „wat ik immer 
geweigerd had te gelooven. Nooit had ik 
mij kunnen voorstellen, dat transvaal en 
Vrijstaat in staat waren zulke krijgers voort 
te brengen. En allen zijn vol moed. 
Niemand denkt aan overgeven. 

Het antwoord, dat ik namens Botha aan 
Kitchener moest overbrengen luidde : Zeg 
aan Kitchener dat ik ammunitie heb voor 
10 jaar minstens en ook overvloedig levens
middelen bezit. Wanneer de levensmiddelen 
sehaarsch worden, neem ik ze eenvoudig uit 
de proviand-treinen. Zeg ook nog aan Kit
chener : Gij zijt de gelukkige bezitters van 
de steden en dorpen langs de spoorlijnen. Ik 
laat de treinen daar aankomen, omdat ik wil, 
dat gij in staat zijt onze burgers, die daar 
wonen, van voedsel te voorzien. Ziedaar de 
eenige reden, waarom ik uit de aangehouden 
treinen nooit meer neem, dan ik noodig heb." 

Noch voor voedsel noch 'voor munitie 
behoeft men dus bij de Burgers bang te zijn. 
Afgedacht van het gewoonte sterfte-cijfer aan 
zieken plus minus 400 man en 2500 aan 
zieken en invalieden verloren der b ngelschen 
in April aan gesneuvelden 8 off. en 122 
man, aan gekwetsten 20 off. en 206 man 
en aan gevangen 3 off. en 95 man, samen 
3300 man. Eu April was ten deele een 
maand van minder sterken strijd van de 
zijde der Burgers. Doch in den laatsten 
tijd traden zij weer meer werkzaam op. Wij 
vermeldden het reeds verleden week. Sinds 
bleef Botha zich te Ermelo in 't Oosten en 
Beijers in 't Noord-Westen handhaven. Viljoen 
ging ongehinderd Zuidwaarts, terwijl de 
Burgers onder Delarey een sterke samen
trekking volbrachten in 't Westen van Preto-
ria-Johannesburg. Reeds hoopten de Engel
sehen daar nu eens een goeden slag te 
kunnen slaan. 

Edoch, ofschoon Babington, Rawlinson en 
Methuen van Oost en Zuid in wijden boog 
tegen hen optrokken, het mooie plan mis
lukte volkomen : de Burgers gingen voor 
een deel onder Delarey naar het Zuiden 
(om Methuen te bestrijden ?).... en voor 
een deel naar 't Noorden, vermoedelijk om 
't Noordelijk deel van Rustenburg en Marico 
te dekken in Magaliesbergen. Ook in 't 
Oosten bij Standerton behalen de Engelschen 
niet veel succes ! 

Intusschen vermenigvuldigen de aanvallen 
op de spoorwegen zoowel in de Kaapkolonie 
als in de Z.-Afrikaansche Republiek en in 
den Vrijstaat, terwijl de opstand in de Kolonie 
zich weêr uitbreidt en de hoofdcommando's 
zich kranig handhaven in 't Oost- en Middel
gedeelte en ook bij vernieuwing in 't Zuid
westen optreden. l)e pest houdt aan. Overi
gens neemt zachtjes aan de oppositie in Enge
land toe; slechts met 333 tegen 227 kon 
de Regeering de steenkolenbelasting erdoor 
krijgen. Ook groeien de moeilijkheden voor 
Engeland aan. De razende Mahdi in Somali-
land blijkt nog lang niet verslagen, de Emir van 
Afghanistan is zijn leger aan het opknappen 
op een verdachte wijze en uit Lahore wordt 
bericht, dat dë beweging in het district 
Sialkot (Britsch-tndie) toeneemt. Twintig 
dorpen hebben een soort coalitie gesloten 
om alle sanitaire maatregelen tegen de pest 
met geweld te bestrijden. De autoriteiten 
voelen zich niet sterk genoeg en seinden 
dringend om versterkingen. „Soldaten, sol
daten, klinkt overal Engeland in de ooren ! 

Van veel gewicht zou zijn, indien het 
gerucht over de besprekingen tusschen 
üelcasse en Lamsdorff waar bleek te zijn^ 
dat hun onderhoud vooral de Egyptische 
kwestie gold. Rusland en Frankrijk zouden, 
door Italië gesteund, Engeland willen ver
zoeken Egypte te ontruimen 

Hoewel het ons wel verwonderd heeft 
dat Frankrijk nog niet eerder van En '  
land's positie gebruik maakte, raden wij toch 
aan bovenstaand bericht met alle voorbehoud 
te' aanvaarden, omdat wij van RUsland  ua  

een dergelijk den wereldvrede m gevaar 



gend . optreden moeilijk kunnen voorstellen. 
Duitschland heeft een gedeeltelijk nieuw 

Ministerie gekregen. De Keizer kon met som
mige ministers in den strijd voor het kana
len-plan tegen de Agrariërs niet genoeg op
schieten en derhalve moesten enkelen het 
gelag betalen. „Zij zullen het kanaal toch 
slikken" moet Keizer Wilhelm gezegd hebben. 
l>och voorloopig blijft het bij een nieuw 
Ministerie en de Agrariërs schijnen dit slik-
middel heel wat beter te vinden dan de 
kanaal-pil. 

De nieuwe ministers zijn te gebruiken 
en von Hammersteiu blijkt ook op politiek 
terrein nog een schoon vel papier te zijn. 
]S iemand had aan hem gedacht maar de 
Keizer houdt van verrassingen. 

e mimster gaat door voor een gematigd 
voorstander van beschermende rechten. Daar 

lJ met den adel uit het Oosten van Pruisen 
en den lierlijnschen hofadel vermaagschapt is 
hoopt men onder zijn aanvoering een partijtje 
regeeringsgezinde conservatieven te kweeken. 

Natuurlijk wordt er in Duitschland veel 
gepraat over de regeerings-wijziging en 
druk gegist naar de oorzaak. Naar /,men" 
zegt is het nieuwe Ministerie een toetsteen 
voor Lülow. De keizer liet hem geheel de 
vrije hand in zijn keuze. Als een zwaard 
van Damocles hangt dus het slagen van de 
nieuwe ministers boven zijn Hoofd. Paalt 
ook dit Ministerie, dan valt het zwaard en 
de Keizer zal een nieuwen kanselier kiezen. 

De graanrechten zegt men waren oorzaak 
der crisis. Miquel zou de kanaalvvet er door 
sleepen tegen een recht van 6 M. op de 
granen. De Regeering vond deze belasting 
evenwel veel te hoog om handelsverdragen te 
kunnen sluiten. En Miquel moest dus gaan ! 

In Spanje dreigen, vooral in Barceloua, 
weer volksoproeren, zoodat het in staat van 
beleg is verklaard. 

Ook in Italië worden de toestanden door 
de arbeidersbewegingen op nieuw slechter. 

Nookdtzij. 
HET BELANG DER 

KERKEN. 
Het kost blijkbaar moeite om bij de be

spreking over „de Opleiding" koers te houden. 
Ieder spreekt en schrijft er gaarne over van 
uit zijn eigenaardig standmnt. wnai-h.'i ,ia 

hoofdzaak waarom het eigenlijk gaat, maar 
al te veel ongemerkt óp den achtergrond 
wordt gedrongen. 

Toch moet het belang der kerken op den 
voorgrond staan. 

Mijn zoo fel bestreden raad heb ik ge
meend te moeten geven in liet belang der 
kérken. Het blijft natuurlijk mogelijk, dat ik 
daarin mistast. Mogelijk, dat mijn raad tegen 
het belang der kerken ingaat. 

Met al mijne broeders, zoo wel met hen, 
die mijn gevoelen deelen, als met hen, die 
m dezen van mij verschillen, heb ik dit ge
meen, dat ik feilbaar ben. 

Maar dat ik in dezen gefeild heb is mij 
nog door niemand aangetoond. 

Men heeft zich over dien raad bedroefd, 
i»en heeft er zich aan geërgerd, men heeft 
er tegen getoornd, alles en nog wat hebben 
de broeders zeer broederlijk gedaan. 

Maar dat mijn raad inging tegen het belang 
ei herken is niet aangetoond, zelfs niet I 

ernstig en direct beproefd aan te toonen. 
Alleen de Heraut heeft dat zeer zijdelings 

gedaan, waar die al maar bleef doorhameren 
op het onderscheid tusschen Universitair en 
Semiuaristisch, als of het daarom in dezen 
ging en „Universitair" altijd en overal alleen 
m het belang der kerken was, ook zelfs bij 
de huidige verhoudingen. I 

,D®. eerat®..zet van de Heraut heeft doel 
getroffen Mijn raad werd den volke aan
gekondigd, als gedaan door een aartsvijand 
van de Vrije Universiteit, in wien de booze 
geest aan het einde der 19de eeuw nog eens 
m al zijn bitterheid tegen deze Stichting 
aan het woord kwam. 

De kenschetsing van mijn optreden is nog I 
met door de Heraut herroepen, hoewel ik 
ei roederlijk en ernstig tegen geprotesteerd 

e . De Heraut kan weten en weet, dat 
geen vijandschap tegen die ook door mij 
begunstigde Stichting mij  h]  dmn dri j f t  J  

Toch was dat blad, dat anders zoo op 
liefde en goeden toon bij anderen aandringt, 
er als de kippen bij om alarm te slaan, alsof 
er een booze aanval tegen de Vrije Univer
siteit werd beraamd. 

Daardoor is de bespreking terstond in een 
verkeerd spoor geleid. Zij is ontaard en 
zelfs verbitterd. Dit is de schuld van „de 
Heraut." 

Wat door mij gedaan werd in het belang 
der herken, altijd natuurlijk gelijk ik datbe- I 
schouw, werd geteekend en aangekondigd I 
als gevloeid uit vijandschap tegen de Vrije 
Universiteit. 

Zoo is het HerautAezend publiek opgehitst > 
tegen den boozen geest uit Kampen. De 
gevolgen zijn niet uitgebleven. I 

Met zoete en liefelijke woordekens, waar- I f 
mee men over de eigenlijke zaken heen- S 
glijdt, maakt men dat niet goed. 

God, de Heere, vraagt in de eerste plaats J 
waarheid en oprechtheid in het binnenste, r 

Persoonlijk deert mij dat niet, al doet het 
nij onaangenaam aan. Wat ik in het be
lang der kerken acht te zijn hoop ik te 1 

ij ven bepleiten, broederlijk en ernstig en d 
maa- ik8 ' .0,0? woorden of  insinuaties zelfs 1 
mag ik niet Ult  den weg gaan. e 

het belaag deratkenake de  °pleiding tegen l '  
aan. Ik hoop Z0T" to°»mÜ 
zijn r  "vertuigmg vatbaar te z 

Ik strijd niet tegen de Vrije Universiteit zh 

in dezen. Als nauwere verbinding met haar 
in het belang der kerken mocht blijken te 
zijn, dan hoop ik die in den goeden weg b 
u|eê te helpen bevorderen. Doch tot nog d 
t°e kan ik dit niet inzien. 

Daarover verspreide men dus licht. Bat m 
toone men aan. il 

Ik pleit ook niet voor de Theol. School i ie 

als zoodanig. Zij is er om de kerken, de bt 
kerken zijn er niet om haar, evenmin als te 
deze er zijn om de Vrije Universiteit. H 

Indien men oordeelt dat in het belang gr 
der kerken te zijn, dan ruime men haar op. 3( 

Het belang der kerken bovenal in dezen. 
Wij bewegen ons hier op haar terrein. Het 
gaat hier om hare belangen en hare rechten. 

an uit dat gezichtspunt en dat gezichtspunt 
alleen bespreke men deze teédere kwestie 
verder. 

Op een anderen tijd en bij een andere 
gelegenheid b, n ik bereid met de broederen 
de belangen der Vrije Universiteit te bespre
ken. Doch die zijn hier en thans niet aan 
de orde. 

Mijn voornemen was geweest om in af
wachting van de bemoeiingen der bekende 
Conferentie, vooreerst ter dezer zake te 
zwijgen. 

Doch nu de Heraut na de Conferentie 
eerst voor goed is begonnen de kwestie te 
bepleiten van uit een z. g. Universitair stand -
punt, waarbij broeders me broeders of ook 
broeders met zichzelven op zeer liefelijke 
wijze in tegenspraak met elkander worden 
gebracht, moet mij in dezen nog een woord 
van het hart. 

Want hoever de eenzijdigheid in de en 
wel gaat, blijkt sterker dan ergens elders in 
de zes brieven door Lr. Honig achtereen
volgens in de Bazuin aan mijn adres gericht. 

Zij zijn schier niets anders dan een door
loopend pleidooi voor de belangen der Vrije 
Universiteit. Die broeder spreekt dat zelf 
onverholen uit ten slotte, alzoo dat „hoofd-
„doel van zijn schrijven was mij met alle 
„bescheidenheid er aan te herinneren, dat 
„de Vrije Universiteit door allen dient ge-
„steünd." 

Al weer dus het belang der Vrije Uni
versiteit voorop, alsof het daarom gaat. 

Keen, niet het belang der Vrije Universi
teit voorop, alsof de kerken daarmee staan 
en vallen, noch het belang der Theol. School 
als het een en het al beschouwd, alsof het 
heil der kerken daarvan afhangt. Als we 
ieder zoo aan een eind gaan trekken, ver
melen we elkander 

Het recht en het belangen der kerken 
voorop. Daaraan moet wat Vr. Universiteit 
en Iheol. School in dezen meenen te zijn en 
te kunnen aanbieden ondergeschikt en dienst
baar worden gemaakt. 

Als het ons wederzijds daarmeê ernst is, 
behoeft er nog niet aan een gewenschten 
uitslag te worden gewanhoopt, maar ook 
dan alleen. 

Uit dal gezichtspunt de zaak der Opleiding 
verder te behandelen, dit moet ons ernstig 
streven zijn. 

De een hangt meer aan de Theol. School, 
een ander meer aan de Vrije Universiteit. 
Het zij zoo. Wij hebben elkander ook daar
in te aanvaarden en te dragen. 

Maar wij hebben elkander te ontmoeten 
in de samenwerking voor liet belang der 
kerken. 

Als dat belang bij ons in dezen heer
schappij voert, dan is er bij alle verschil 
> an inzicht nog goede hope voor de toekomst. 

D. K. WlELENGA. 

De Anglicaansche kerk te Londen verloor 
haar bisschop Mandell Creighton door den 
dood. Hij bezette dezen zetel sedert slechts 
vier jaren en stierf 57 jaren oud. Men meent, 
dat overmaat van arbeid hem vroeg wegnam. 
Zijn diocese bevatte toch niet minder dan 
3500000 zielen. In één jaar sprak hij -288 
sermoenen en officieële redenen uit, en ont
ving bij de 20000 brieven. 

De Presbyteriaansche kerk in Canada beeft 
in 25 jaren meer dan 3 millioen gulden uit
gegeven voor de inwendige Zending in Ca
nada. Van de 859 stations werden er 219 
tot gemeenten. De Pransche Evangelizatie 
werkte apart. Deze predikt op 90 stations, 
en 29 zendelingen en 18 agenten arbeiden 
in verschillende districten. + 

I n g e z o n d e n .  

Hooggeachte Redacteur, 
Reeds eenige weken wordt 't lezend pu

bliek van „de Bazuin" weder vergast op 
„polemiek". Nu niet van Z. H. Gel. Prof. 
W ielenga, maar van Ds. T. Bos. Deze 
laatste zet de „affaire" contra Vrije Univer
siteit annex Dr. A. Kuyper voort, 't Is 
toch onbegrijpelijk, dat Ds. Bos niet ver
standiger is. Wat geeft dat openbaar ge
schrijf en gekijf? Reeds inenigmalen gaf 
Ds. Gispen 't ons, in zijn brief ,,aan een 
jeugdigen ambtgenoot" door de regelen te 
lezen, en Dr. Honig in zijne „ingezonden" 
stukken, dat deze publiciteit niets geen nut 
doet. En wat heeft dat openbare „argumen-
teele" en „persoonlijke" twistgeschrijf legen 
Vrije Universiteit en Dr. Kuyper van Prof. 
Wielenga c. s. voor nut gedaan ? Niets. 
Ja eer erger dan beter gemaakt. Twist en 
tweedracht in kerk en corporatie, in vrien
den- eu familiekringen ; ja tot zelfs in som
mige huisgezinnen is deze „broederlijke F 
twist" doorgedrongen. En zulks in 't pu
bliek neemt niet alleen ontzagen hoogachting 
weg, maar is ook niet bevorderlijk voor de 
eenheid der Broederen. Daarom Hoogge
achte Redacteur, wensch ik, en velen met 
mij, dat Ds. Bos c. s. 't verdere opponeeren 
staakte, en als Z. W. Eerwaarde iets duister 
is, inzake Vrije Universiteit of Dr. Kuyper, 
hij 't langs anderen weg doe. Amsterdam is 
zoo ver niet van Bedum verwijderd; Dr. 
Kuyper staat ieder gewillig te woord, en de 
post bezorgt spoedig. 

Hopende, dat u deze regelen als ingezon
den wilt beschouwen, dank ik u bij voor
baat, en teeken mij, Hooggeachte Redacteur, 

Uw getromce lezer, 
Ant. Brand Jz. 

Amsterdam, 29—4—1901. 

•»e Stichting » Veldwijk" 
„Charitas 

Deze vereeniging, die van het besturend 
en verplegend personeel op „Veldwijk" zelf 
uitgaat, zond reeds haar vijfde Jaarverslagje 
aan haar leden en begunstigers. 

Uit jaar deelde zij versnaperingen, vruch
ten enz. in de 3e klasse-paviljoenen en werk
plaatsen uit. In den winter 1899 /1900 
kwamen enkele dames-patiën:en een avond 
in de week met het bestuur gezellig bijeen 
en werkten dan voor een bazar. Ook hee-
ren-patiënten werkten hiervoor. Die bazar 
bracht in 1900, na den aankoop der voor
wei pen door familieleden der patiënten en 
belangstellenden uit de omgeving, f 411,25 
op. Met de dames, die hiervoor arbeidden, 
werd toen de eerste rijtoer gemaakt; welke 
steeds een groote vreugde in het uitzichten 
in de herinnering geeft. Zoo ook met de 
mannen had dit plaats. In het Juli-nr. van 
„Bethesda" (het blaadje, ook te Veldwijk 
verschijnende, ouder Red. van Ds. M. J. v. d. 
Hoogt, dat van al die dingen op de hoogte 
houdt,) werd van eeu dier tochtjes een korte 
beschrijving gegeven. 

Ook werden de patiënten onderhouden 
met voorstellingen door bioscoop en grapho-
phoon. Sommige patiënten mochten soms 
een winter-lezing bijwonen, met toestemming 
van den geneesheer. 

Zelfs werkte men mede om de Boeren in 
hun lijden wat te helpen, door polsmoffen te 
zenden. 

Plet totaal der ontvangsfen was dit jaar 
f 582,385 en der uitgaven f 577,26. 

Zoo ziet men hieruit weer, hoe Christelijk 
practisch, opvoedend, verzorgend en voor
komend op „Veldwijk" gearbeid wordt. De 
geneesheeren, beambten, verplegers enz. too
nen hiermede, dat zij uit liefde voor 
die beklagenswaardige lijders hun betrekking 
vervullen en hun arbeid volvoeren. Vinde 
„Charitas" daarom ook veel steun om alzoo 
en nog beter te kunnen voortgaan. De 
Secretaresse is Mej. de Wed. J. Kassies—de 
Buissonjé en Penningmeesteresse Mevr. R. 
D. van Dale—Notten, te Veldwijk ; bij wie 
men zich kan opgeven als begunstiger. 

Een journalist verhaalt van zijn bezoek in 
het Chartreuse-klooster bij Grenoble en de 
distilleerderij, waar de p evoost hem alles 
liet zien, fabriek en kelders, dat jaarlijks om 
en bij tien millioen flesschen worden afge
leverd. De monniken winnen hiermede 2 
francs per flesch. Zij sparen echter niet op, 
zegt men, maar stichten hospitalen, wees
huizen enz. of helpen deze. Ook steunen 
zij vooral het budget van den Paus. 

De Koninklijke Bibliotheek te Stockholm 
bezit een Bijbel, waarvan de waarde op meer 
dan vier ton gouds wordt geschat. Deze 
Bijbel bestaat uit 160 bladen van 89 centi
meters lang en 57 breed. De tekst is ge
ïllustreerd met prachtige miniaturen en de 
letters zijn een centimeter lang. De band 
bestaat uit twee gepolijste eikenhouten tablet-
en, die meer dan tien centimeters dik zijn. 

xlet totaal gewicht van dezen Bijbel, den 
grootsten die ter wereld bekend is, bedraagt 

EENE OPLEIDING ; 
jl MOGELIJK OF NIET? 
t. In de hoop, dat de bespreking van de 

betwiste punten tot een goed einde mogen 
leiden, moet aangaande de opleiding, het 
bestaande eerst worden erkend. En dat be
staande is : dat de Kerken een eigene Inrich
ting hebben, en dat er een Vrije Universiteit 
bestaat, tot welke de Kerken in zeker verband 

f slaan ; dat er te Kampen worden opgeleid, 
e en dat de Theologische studenten van „de 

V rije" te Amsterdam met gelijke rechten en 
onder dezelfde voorwaarden beroepbaar ver
klaard worden voor de Kerken. 

I Staat de kwestie nu verder zoo, dat een 
1 deel der kerken uit beginsel de opleiding aan 
1 een Gereformeerde Universiteit wil, en niet 

dan noode, doch met tegenzin, de instand
houding eener eigene Inrichting der Kerken 
daarnaast duldt ; terwijl een ander deel der 
Kerken uit beginsel een Theologische School 
der Kerken wil, en niet dan bij hooge uit
zondering den toegang tot de Kerken zou 
willen openlaten : dan is de hoop op ééue 
opleiding tervlogen ; althans voor jaren. Dan 
toch staat beginsel tegenover beginsel, en mag 
niet verwacht, dat één der beide partijen 
spoedig zijn beginsel zal loslaten. Eene toe
vallige meerderheid op een Generale Synode 
mag ^ zelfs in dat geval niet beslissen, vóór 
het ééne of het andere beginsel, als het ware 
en zuivere, tot volle bewustzijn in al de ker
ken is gekomen. En wanneer bovendien het 
ééne beginsel voorgesteld wordt als het du
alistisch en het andere als het pantheïstisch 
standpunt, dan is er op eenheid nooit te 
rekenen ; want die beide standpunten staan 
tegenover elkander als water en vuur. Beter 
gezegd : dan maakt men van weerszijden 
van te voren onmogelijk om tot eenheid van 
opleiding te komen, omdat geen van beide 
partijen, als eene kettersche tegenover de 
Gereformeerde geplaatst, van vereeniging iets 
zou willen weten. 

Maar dan geeft het ook niets, pogingen 
aan te w-enden, om dichter bij elkander te 
komen. Of zou Amsterdam, om de zooge
naamde Semmaristisehen (dualistischen ?) ter 
wille te zijn, naar Kampen gaan verhuizen ? 
Indien niet; zou men dan denken, dat Kam
pen, om de Universitaristen (pantheïstischen?) 
ter wille te zijn, de tente te Amsterdam zou 
opslaan ? Geen pin zal zij uittrekken ; geen 
voet zal zij naderen ! Of zou de Theol. 
School te Kampen, door al de Kerken een
maal erkend en aanvaard, met der haast weg
vluchten en schaduw zoeken gaan te Amster
dam, waar men haar slechts tijdelijk zou 
dulden als de vertegenwoordigster, en kweek
plaats van consequente dualisterij P Dat 
zette men gerust uit zijn hoofd. Daartoe 
krijgt men geen enkel Professor noch Cura
tor der Theol. School. En indien dezen er 
ook nog voor te winnen waren, zouden tal 
van kerken zoo iets beleedigends en verne
derends nooit aanvaarden. Wat dan ? ] 

Men make van de opleiding geen dualis- I 
tische of pantheïstische beginsel-kwestie, maar \ 
yrage eenvoudig, of het gewenscht is, tot i 
ééne opleiding te komen, en o l '  er moge- v 
lijkheid bestaat, dat de Kerken met de Ver- i 
eeniging voor Hooger Onderwijs tot eene ï 
gewilde en gewenschte overeenstemming ge- u 
raken. — 

Is het dan voor de Kerken gewenscht, tot 
ééne opleiding te komen ? Zonder twijfel 
is eenheid in één kerkengroep gewenscht. 
Eéne opleiding is financieel voordeeliger, 
bevordert de eensgezindheid en geeft meer 

waarborgen voor een genoegzaam aantal be
kwame Hoogleeraren, omdat voor ééne In
richting een kleiner aantal voldoende is dan 
voor twee. Alwat dienaangaande reeds 
meermalen gezegd is, stemmen wij van harte 
toe. 

Onder ééne voorwaarde echter, dat het 
niet in het belang der Kerken geacht kan 
worden, ter wille van ééne opleiding haar 
zeggenschap prijs te geven. Kan met de 
eenheid dat gehandhaafd worden, dan hoe 
eer hoe beter. 

Of dat kan, eu hoe dat dan zou kunnen ? 
Twee eischen moeten de Kerken daarbij 

stellen : 
1° Dat de opleiding aan die ééne In

richting doelmatig zij. In de bekwaamheid 
der Hoogleeraren en in het onderwijs zelf 
moeten haar genoegzame waarborgen gege
ven zijn, dat de opleiding wetenschappelijk 
en practisch zal zijn. De Hoogleeraren moe
ten dus theologisch wetenschappelijke man
nen zijn, die met heel hun hart de Gerefor
meerde waarheid liefhebben en voorstaan,en 
tevens voorbeeldig in eeu godzaligen wandel; 
terwijl het onderwijs zóó moet wezen, dat 
de toekomende dienaren des Woords in staat 
zijn, onder Gods zegen, met vrucht het werk 
van een Herder en Leeraar te kunnen ver
richten. 

Maar daaraan is een 2de eisch verbonden : 
dat n.1. de Kerken over die Hoogleeraren 
zeggenschap, en over het onderwijs toezicht 
hebben. De Kerken moeten dus de Iloog-
leeraren aanstellen en schorsen, instruee?*en en 
salarieeren. Eerst dan heeft het zeggenschap 
der Kerken eenige beteekenis. En op geen 
redelijke gronden kan de bevoegdheid en het 
vermogen der Kerken in deze zaak worden 
betwist. Het zou toch al te vreemd zijn te 
beweren, dat de Kerken noch recht, noch 
verstand hebben om hare eigene zaken te 
doen : opleiden tot dienaren des Woords 
voor haar zelve. 

_ Zegt de Vereeniging: met het oog op de 
Theologische Faculteit kunnen wij dat recht 
niet afstaan aan de Kerken ; om welke oor
zaken dan ook ; dan is onzes inziens alle 
verdere samenspreking geheel overbodig. 

V\ ij houden ons echter van meerdere wel
willendheid overtuigd. En waarom ? 

T. Bos. 
P. S. 

Voor hen, die de aanmerking gelezen heb
ben, op ons laatste artikeltje door de Heraut 
gemaakt, een paar woorden ter verklaring. 

Het is bekend, dat zij die voor de eigene 
Inrichting der Kerken jaar en dag gepleit 
hebben, door hunne bestrijders altijd door 
in den dooperschen hoek zijn gedrongen. 

Daartegen te protesteeren, hielp niet; 
want bij voorkomende gelegenheid werden zij 
toch telkens weer in hetzelfde tloorl 
ken, en daardoor bij velen in verdenking 
gebracht, als niet recht zuiver op de graat. 

Wat dat doopersche en dualistische eigen
lijk beteek end e, was allen zeker niet erg 
duidelijk ; maar zooveel begrepen zij er wel 
van, dat die pleiters voor de Theol. School 
op een verkeerd standpunt stonden. 

Een enkel woord over dat dualisme was 
dus niet overbodig, om eens te doen uit
komen, dat zulk een beschuldiging van bet 
doopersche en dualisme niet zoo gering was, 
als sommigen misschien zouden meenen. 

Dat het doopersche een beginsel in zich 
draagt, dat wortelt in Manicheïsme, en ook 
bij de Doceten uiikwam, weet natuurlijk de 
Redacteur van de Heraut veel beter, dan wij 
het kunnen zeggen. Wie zich eenmaal op 
die lijn beweegt, of er zonder recht en reden 
op gezet is, opeubaart dat doopersche dua
lisme op allerlei manier. Welnu, in Stelling 
X van de Hoogleeraren van Amsterdam 
heette het weer, dat de voorstander eener 
eigene Iurichting der Kerken „de wederge
boorte in de kerk als instituut besloten"; 
leerden ^„dat in het instituut der kerk al de 
kerk is , dat zij „de wetenschap aan de 
wereld overlaten : „het is het standpunt van 
het consequente dualisme tusschen het leven 
der instituaire kerk, en het leven buiten die 
kerk —• Duidelijk genoeg voor allen, die 
iels van het doopersche en het dualistisch 

I beginsel afweten, in welken hoek die voor
standers eener eigene Inrichting der Kerken 

' opnieuw publiek en officieel gedrongen 
werden. 

Dat dit vervelend wordt, zullen de lezers 
begrijpen. Het riekt naar verdachtmakerij, 
en die wijze van polemiek of debatteeren 
deugt ïu het geheel niet. Het is hetzelfde, 
als wanneer de voorstanders onzer Theol. 
School de strijders voor de noodzakelijkheid 
eene Universitaire opleiding telkens en tel
kens weer voorstelden, als staande op het 
standpunt van het pantheïsme ; leerlingen van 
Kant en volgelingen van Scholten met zijn 
Determinisme. 

Moet dat zoo onder broeders ? Laat men 
dan liever langs den kerkelijken weg wan
delen, en niet in het publiek leden van 
Gereformeerde Kerken van doopersche dwa
lingen en als staande op het dualistisch 
standpunt beschuldigen. 

W ij beweren, dat in het pleiten voor een 
eigen Inrichting der Kerken, tot opleiding 
van dienaren des Woords, hoegenaamd niets 
zit van het doopersche, noch van het dualisme. 

T. Bos. 

' het „Eenvoudig Onderricht in de Bijbelsche 
waarheden en „De Goddelijke waarheden," 
twee catechisatieboekjes, die vroeger door 
denzelfden geachten Schrijver vervaardigd 
z 'jn '  Het geeft een beknopt overzicht van 
de Goddelijke waarheden in geleidelijke volg
orde, korte vragen en antwoorden, heldere 
voorstelling en bezit in den naam van 
zijn auteur eene genoegzame aanbeveling. 

Art. 243 der Gemeentewet. Lezing ge
houden op eene vergadering van burge
meesters, gemeente-secretarissen, gemeente
ontvangers en leden van den raad, allen 
behoor end e tot de Anti-revolutionaire en Chris-
telijke-historische partij in Friesland, te 
Leeuwarden den 4 Febr. 1901 door T. Nauta, 
secretaris der gemeente Ferwerderadeel. 
Groningen, .Erven B. van der Kamp 190]. 

Deze lezing g eft eene beknopte, zaakrijke 
toelichting van art. 243 der Gemeentewet, 
handelend over de Inkomstenbe asting, en 
geeft aan het slot eene Proeve eener Tabel 
voor eene Verordening op het heffen van eeu 
boofdelijken omslag in de gemeente Ferwer
deradeel. Belanghebbenden zullen er zeker 
gaarne en met vrucht kennis van nemen. 

Volharden lij het Ideaal. Openings
woord  t e r  Depu ta tenverg  ader ing  van  1 7  
April 1901 door Dr. A. Kuyper. 
W ie ter Deputaten-vergadering deze belang

rijke rede hooren kon en wie er niet tegen
woordig was, beiden kunnen haar thans lezen 
en eruit leeren, in welke verhouding de 
Anti-revolutionaire partij thans volgens haren 
leider staat tot de andere politieke partijen 
in den lande, en waar het bij de komende 
stembus om gaat. „Onze strijd gaat tegen 
het Revolutie-beginsel, èn in zijn wortel èn 
in al de stengels, die uit dezen wortel 
opschoten." Bereide de rede dezen heiligen 
krijg in al onze gelederen voor ! 

Inleiding tot het Oude Testament alsmede 
tot de Oudtest. Apokriefen en Pseudepi-
graphen door Prof. Dr. Hermann L. Strack. 
Naar den vijfden druk uit het Hoogduitsch 
vertaald door I. // . Stutterheim, pred. te 
Ginneken. Utrecht, Kemink en Zoon 1901. 

W rie een kort, helder overzicht wil hebben 
van den stand der voornaamste critische 
vraagstukken, in betrekking tot het Oude 
Testament, vindt in dit werk van Prof. Strack 
daartoe eene geschikte gelegenheid. Maar 
hij ga op het oordeel van den bekenden 
Hoogleeraar niet af. Want Prof. Strack, 
ofschoon over het algemeeu de geloofwaar
digheid der Bijbelboeken verdedigend, neemt 
toch voor een belangrijk deel de negatieve 
uitkomsten over, die de nieuwere critiek naar 
haar beginsel en methode verkregen heeft. 
Het boek, hoewel als compendium van de 
tegenwoordig in betrekking tot het O. 
Testament heerschende inzichten aanbeve
lenswaardig, behoort met oordeel des onder
scheids gelezen te worden. 

BAVINCK. 

/ an Bato tot TVilhelmina. Leer- en 
Leesboek der Vaderlandsche Geschiedenis 
voor Chr. Scholen en Huisgezinnen. Door 
J. Kuiper. Met vele illustratiën. Zutphen, 
W. J. Thieme 8f Die. I /0,40; II /0,60.' 
De schrijver, reeds bekend door zijne 

„Geschiedenis v. h. Godsd. en Kerkelijk 
Leven v. b. Ned. Volk," meent geen „over
bodig" werk met den arbeid, aan dit School
boek besteed, te hebbeu verricht. Deze 
bemoediging durven wij hem alvast wel te 
geven. We gelooven zelfs, dat dit boek 
voor zijns gelijken in prijs en omvang 
althans, een wel te vreezen concurrent der 
bestaande Geschiedenissen des Vaderlands 
voor de school zal worden. 

Bij den rijkdom der stof en de betoonde 
kennis van den schrijver is 't hem o.i. zeer 
goed gelukt, zich met 't oog op zijn gezet 
doel te beperken. Vervolgens, om toch 
eenige ruimte van zijn belijnd bestek af te 
staan voor eigen beschrijving en voorstelling 
Alsmede om bij deze opgelegde beperkingen 
den geschikten toon te treffen — ten einde 
zijn paedagogisch doel met deze geschiedenis 
te bereiken voor school en huis ; en gezel
schap, als Jongelings- en Knapenvereeniging 
voegen wij erbij. 

Het Iste stukje loopt tot 1581, de afzwering 
van Filips II en is 100 bladz. postformaat groot 

Het 11de telt er 140. 
Dikwijls worden de lessen afgewisseld door 

of gesloten met Psalmverzen, Geuzenliederen 
en andere dichtregels. 

Onder hetgeen de geschiedenis aantrek
kelijk tracht te maken, moeten vooral ook 
de vele illustraties, platen of portretten 
genoemd worden ; waarvan de uitgever niet 
minder eer heeft. 

Ook stapt de schrijver soms van de staat-
en krijgskundige zaken af om van kunst 
wetenschap en maatschappij, d. i. van de' 
cultuur iets te zeggen. 

Dat hij bij het oude verhaal van sommige 
feiten gebleven is, — als die in de Hoeksche 
en Kabeljauwsche twisten, die der uitvinding 
van de boekdrukkunst — is hier niet te' 
misbillijken ; doch in verband met 't geheel 
zagen we gaarne met een paar woorden op 
den stand der latere critiek hierover gewezen. 

Dat in de definitie van „geschiedenis" 
oorzaken en gevolgen niet vernoemd wer
den — wordt door des auteurs eigen 
beschrijvingen genoeg weerlegd. 

Doch dit zijn slechts opmerkingen. We 
wenschen schrijver en uitgever groot succes 
toe op hun werk. q_ m 

lloekaaub oiidiging. 
Handleiding tengebruike van hen, die onder

wezen worden in het Kort Begrip der Chris
telijke religie door II. de C'ock. Twaalfde 
druk. Groningen, Firma G. J. Reits 1901. 

Deze Handleiding werd indertijd door 
Prof. de Cock opgesteld, om de catechisanten 
behulpzaam te zijn in het goed doen verstaan 
van het Kort Begrip. Dat zij daartoe dienstig 
is, wordt door de herhaalde oplagen over
vloedig bewezen. De zorg voor de twaalfde 
uitgave heeft Prof. Noordtzij op zich genomen. 
Moge deze Handleiding ook in de twaalide 
uitgave dienstbaar zijn aan het schoone doel, 
waartoe zij vervaardigd werd. 

Kort Begrip van de Goddelijke waarhe
den, ten dienste van het catechetisch onder- j 
wijs, door J. II. JJonner. Leiden 1901. 
Dit boekje houdt het midden tusschen I 

ADVERTENTIES. 
Voor de veie en hartelyke biijken 

van belangstelling, bij h t gedenken 
onzer Sa-jnrige KtlU vereen! 
ging ondervonden, betuigen wij, ook 
namens onze kinderen, onzen oprechten 
(lauk. 

J. A. uk BRUIJN. 
Z nis BtfUIJN—Sjjpkens. 

OUD-VOSMEER, 
9 Mei 1901. 



Voor de vele bewijzen van deelne
ming bij het overigden van onzen ge
liefden Echtgenoot en Vader ondervon
den, betuigen wij onzen hartelijken 
dank. 

WED. DS STÜCKWISCH 
en Kinderen. 

LEEK, 6 Mei 1901. 

,-{ PS. 103 : 1. H 
ji' Heden, 10 Mei, mogen onze |s| 

geliefde Ouders U 
O Derk F. van Til ^ 
1B! en y 
ij Geziena J. Harkema, L 
jj hunne 40-jarige Eliiwc- Q 
iji lijlisverceniging herden- ft 
(j ken. y 
j*1 Hunne dankbare Kinderen, fj 
,•1 P. BAKKER. ff 
J«| J. BAKKER-VAN TIL. 
'J S DATEMA. |s| 
IJ H. DATEMA—VAN TIL. y 
ij F. VAN TIL. Q 
<1 I. VAN TIL-SCHUT. {J 
(1, J. VAN TIL. H 
'«! ZUIDHORN, Mei 1901. H 

Zoo de Heere wil hopen onze 
geliefde Ouders 

J. VAN ANKEN 

A. D1JKSTERHUIS 
op Dinsdag den 14 Mei hunne 
vijf-en-twintig-Jarige hu-
welijksvcreeniging te ge
denken. 

Hunne dankbare Kinderen. 
MIDWOLDE. 

$$ XXXXXX&XXXXX \ 
ü 14 Mei a. s. hopen L). V. ^ 
y onze geliefde Ouders 
S B. H. Snijders 5 

O w» ! 
y M. J. Postma i 
<F* hui ne 25 j srige lïchlver- ! 
H eeniging te gedei ken. 
^ Hunne Kinderen 
Ü IIEEREN VEEN. 

XX3CXXX&JCCX3CX; 

tf SOLI DEO* GLORIA ! 
^ Psalm 103 : 1 en 2. f¥ 
(¥ Op den 16 Mei 1901 hopen Tj 
lf) D. V. onze geliefde Ouders ff/ 

j¥ Hendrik Strating T\ 
\f) hN fT 
f f  Henderika Adriana Hazelaar Vl 

hunne 40-jarige lichter- $ 
AJ eeniging te herdenken. tl 

Hunne dankbare Kinderen, jj 
Behuwd- en Kleinkinderen, jjj 

|Y Uit aller naam, 1] 
A. STHATING. 41 

TF IIOOGKVEEN, TL 
H 10 Mei 1901. I) 

ff Zoo de Heere wil hopen onze Yj 
Lk geliefde Ouders $ 

^ Binne K. Holwerda j 

j? Wietsche D. Miedema . Vj 
H den 20 Mei a s. hunne * ijf en ff 
ff twintig jarige Bïchtver- Tj 
T) eeniging te gedenken. Ps. fty 
ff 103 : 1. (ber.) 
11 Hun dankbaar achttal. JJ 

Cr 
^ Zoo de Heere wil hopen onze ft 
ft geliefde Ouders 
^ Harmen K. Holwerda ft 

uT Pietje E. Terpstra ^ 
T) den 27 Mei a s. hunne Vijl-
(T en-twintig jarige Echt- J) 
T* ver eeniging te gedenken. rT 
ft Ps. 99 : 8. (ber.) y) 
yL Hunne dankbare Kinderen. ft 
ju MABRUM, Mei 1901. ^ 

Heden overleed tot onze diepe 
droefheid, in de hope des t euui-
gen levens, onze innig geliefde 
Vader, Groot- en Overgroot
vader 

HUGO VAN DER VHS. 
weduwnaar van PETRONELLI 1'ON. 
in den ouderdom van bijna 86 
jaar. 

Uü aller naam, 
DE WED. ADR1ANUS POST— 

VAN DER VL.IS. 
VLAARDINGHN, 
4 Mei 1901. 

De Heere nam hedenmorgen 
onzen Mede-opziener 

H. Y. D. YLIS 
in de heerlijkheid op. 

Deze onze geliefde Broeder 
mocht den hoogen leeftijd van 
ruim 85 jaren bereiken. 

Gedurende een halve eeuw 
was hij door de genade Gods 
tot een rijken zegen voor onze 
kerk, wier welzijn hem zeer t^r 

•
harte ging. 

Onder voor- en tegenspoed 
bewandelde hij in de kracht des 
Heeren het pad des geloofs en 
spreidde hij oprechte godsvrucht 
ten toon. Derhalve staren wij 
hem na in 't vertrouwen, dat 
bij ingegaan is in de ruste. 

Geve de Heere sterkte en 
troost aan zijne eenige Dochter 
met hare Kinderen en Klein
kinderen, alsmede aan de Zuster 
der gemeente, die meer dan 20 
jaren het huishouden van den 
overledene waarnam en hem 
bijstand verleende ! 

Namens den Raad der Ger. 
kerk Vlaardingen A, 

W. SIEDERS, Scnba. 

IA. W. SCHIPPERS, Prats'8. 
VLAARDINGEN, 
4 Mei 1901. 

!ËI De C< >mmissie van administra'ie der 

IGei eformeerde kerk te 16aarn bericht, 
dat de nummers 

39 en 52, 
elk groot f 100, zyn uitgeloot. 

Bij overlegging der stukken wordt het 
bedrag met de rente uitbetaald door 
den Penningmeester J. BONHOFF JR. 

BAARN, 2 Mei 1901. 

Het kindje, ons den 23sten 
April geschonken, nam de Heere 
heden weder tot Zich. 

P. v. D. WERF. 
B. v. D. WERF-

BOONSTBA 
GRONINGEN, 

5 Mei 1901. 

Het behaagde den lieer* 
Zondag 5 Mei, na langdurig 
lijden, uit ons midden weg te 
nemen onzen mede-opziener 

Hendrikus van Wijk. 
Naar de mate der gaven hem 

geschonken, heeft hy tal van 
jaren de kerk des Heeren te 
dezer plaatse, alsmede de be
langen der Chr. school met ijver 
gediend. 

Dat zijn heengaan in vrede 
was, zij ons, en inzonderheid 
zijne Kinderen, ter vertroosting. 
Namens den Raad der Geref. 

kerk te Haarlemmermeer o/s , 
Ds. W. S. VELTMAN, Pu,es. 
A. COLIJN, Scriba. 

Heden wetd oi s ouderhart 
diep gewond, daar het den Heere 
behaagde van ons te nemen,ons 
innig geliefd dochtertje 

SIJTJE, 
in den ouderdom van ruim 8 
jaar. 

De Heere geve ons genade 
Hem te zwijgen en troost te 
putten uit de belofte van het 
Verbond der genade. 

J. H. BOS. 
A. BOS —KNAP. 

KAMPEN, 
6 Mei 1901. 

mi 
Ht denmorgen ontsliep zacht 

en kalm, in de hope des eeuwi
gen levens, na een smartelijke 
ongesteldheid van eenige dagen, 
onze teeder geliefde Echtgenoote, 
Moeder en Behuwdmoeder 

Zwaantje Lindeboom, 
in den ouderdom van bijna 01 
jaren. 

J. BOSCH AZN. 
D. E DIJKSTRA-BOSCH. 
IJ. DIJKSTRA. 
LUCAS BOSCH. 
L. VV. BOSCH —BAST. 
F. BOSCH. 
C. BOSCH—MEIJERINK. 
A. BOSCH. 

ZWOLLE, 
G Mei 1901. 

Plaatsing aangeboden 
voor een jonguienseli, eenigszins met 

't BAKKERSVAK 
bekend, om daarin verder opgeleid te 
worden. Ger. G Br. fr. motto Hak
ker, Uitgever dezer. 

Geref. Kerk PIETERBUREN. 
Van de rentelooze leening zijn uit

geloot de nummers 
25, 38, 40. 63, 69, 112, 116; 

waarvan uitbetaling geschiedt door 
H. RITZEMA te WESTERNIELAND. 

GELLLEENISG. 
De kerkeraad der Geref. kerk te 

Zuidlaren brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat de aandeelen in 
de <^eldleeuing onder IXo. 

18 en 20 
zijn uitgeloot. 

De Kerkeraad v. n., 
,T. DE BOER, Adm. 

Huwelijk. 
Voor Jongelieden die in het Huwe

lijk treden te huur : Een miujni-
Jique eerste Mtovenhuis aan 
het Sarphatipark te AMSTKRDAM, bevat
tende 2 kamers en suite, slaap
kamer, keuken, logeerkamer, 
.volder en dienstbódenkamer-
tje. Huurprijs f 300 per jaar. 
Franco brieven motto MtOVCnhlliS 
aan het Internat. Annonce-Bureau, Kei
zersgracht No. 576. 

~ EFFATHA. 
Voor de Algemeene Vergadering, 

w e l k e  1 ) .  V .  I S f t o u i l e r r i a g  1 8  J u l i  
te i$le|>|»el zal worden gehouden, 
word n tot 15 «Bliui voorstellen van 
de afdeelingen en aangeslotene corpo-
ratiën, alsmede vragen en wenken van 
de leden ingewacht bij 

G. H. VAN KASTEEL, 
OPPENHUIZEN. Sier. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

Dr. H BAVINCK 

Ouders of 
Getuigen. 

Pri js f  —.35. 
Verkrijgbaar in eiken boekhandel 

Na ontvangst van postwissel frutlCO 
toezending. 

~ MOTIEVEN 
VOOR HET 

TEEKEN0NDEKW1.JS 
óntleecd aan het Ambacht 

DOOR 

F HftK WM en 
ff. J. fil fff.f M, 

in 4 aldeelingen. 

Schilders .ƒ'••-
SEout - 0.85 
Metaal - 0.85 
Steen - 0.85 

De 4 detlen in éón gebonden f '2.oO-
Bij alle Boekh. ter inzage te bekomen. 

Heden verscheen bij de Firma G. J. 
REITS te GRONINGEN: 

l»e 12e druk van; 

H. DE COCK, Handleiding, 
ten gebruike van hen, die onderwezen 
worden in het Kort Begrip der Christe
lijke Religie. 
lierzien door Prof. M NOORDTZ1J. 

I»rij* f  O.S5. 
II H. Predikanten wordt op aanvraag 

een exempl. franco per post ter kennis
making toegezonden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt van 
de pers: 

Misbruikte 
Schriftuurplaatsen, 

DOOR 
E. KROPVELD. 

TWEEDE DRUK. 129 b'adz. 
tnff- 80 ct. ffeb. f I.20. 
Vele malen worden in het dagelijksch 

leven allerlei bijbelteksen op verkeerde 
manier aangehaald. Dit is de Schrift 
geweld aandoen en onteeren. Daarom 
was h>-t een goed idee van Ds. KROP-
VELD om eenige van zulke plaatsen toe 
te lichten in haar ware beteekenis en 
tugen dat verkeerde gebruik in te gaan. 
We gelooven dat 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. 

(Het Volksblad.) 
Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

Y O L K S H A E I O N I T T I S '  
voor één dubbeltje daags. 

Behalve mijne bekende duurdere 
fabrikaten, heb ik nu degelijke 

O R G E L S  
ontvangen, in eenvoudige doch sier
lijke kasten, dege!ijk van cons»ructie 
en verrassend van toon, in 20 ver
schillende soorten, van af ƒ 40, 
en hooger. 

Geen draaiorgels of automaten, 
doch daar er een Handleiding voor 
zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd, 
is elkeen in staat om het te leeren. 
Levering franco Station, met 5 jaar 

| garantie en fraaie geborduurde toet-
I senlooper. 

Termijnbetaling van af f 3 's maands, 
Vraag uitvoerig Prospectus Dus \oor een dubbeltje daags een 

en prijzen gratis. geheel gelukkig gezin. 

Eenig adres: JOH. DE HEER, Rotterdam Noordmolenstr. 71. 

Eindelijk gevonden I 
Zonder eenige mnziekkeunis kan uien met behulp ian 

dit YVoiideiklavier alle Psalmen en Uezangen volgens 4 

het bijgevoegde Horaalboek in VOlle aCCOOr 
detl, zelfs in zeven lersehillenrie toonaarden 

s, ,elt>n- /Allppn-
Onmiddellijk op het eerste gezicht^^O 

(i'cen letter- o( eijferaecoordiiie- -
thode, g.'en automaat. verkoop voor 
op elk Orgel of Piano ge-y) 

bruikt worden, Morl. en Koloniën 

JOH. DE HEER, 
/ <v V 

Orgelhandel, ROTTERDAM, Noordmolenstr. 71. 

Traag •»ros|iedus graf is rn franco. 

§TKUXWIJHEK 

B E D D E N F A B R 1 E K ,  
opgericht in 18§9. 

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

Bedtyken in alle sooiten. 
Linnen Bedtijken met Kooiden ge

maakt 2 persoons 1 bed, 1 peluw, 4 
kussens I 7, I O, I 15?, franco thuis. 

Van f' 7 en f 2 ruim 1 m. 42 c., 
van f 12 1 m. 50 c. en die van satijn
tijk ook 1 m. 42 c. 

No. 1. Met nieuwe lKeclame-
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 bed en pe
luw, voor I 35,—. 

•ïen extra 2-pers. Wed, waarin 
42 pd. veeren, kost ook nog ( 3a, 
en I lO, I 45, f aO, I «O, I'ÏO. 

Een 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. 

VGiHKl a 35, 40, 50, 00, 70, 
80, 100, 120 en 150 cent het pond. 

1'riuna zuivere !4a|»ok. Wie 
nu een Kapokbe<l verlangt, oi tvangt 
een 2 pers. bed, peluw en kussens, 
b'atijntijk en 1 wollen- of fantasiedeken 
l gewatteerde en 1 moltondeken en 
overtrek voor bed en peluw, voor I 25. 

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

gemaakt. 
Met aanbeveling, 

J. KETEL llz., 
Z/z. illarki, Stcenwijk. 

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

Pinksterfeest 
Zondagsscholen. 

Wie voornemens is met het a s. 
pinksterfeest aan de kinderen een boekje 
te geveu, wordt dairtoe aangeboden.: 
Stichtelijke rijmen 104 blz. 
Uit de machi des satans tot God 72 » 
Twee j 'ns/ens u t het volk 83 » 

met een plaatje 
De slaap des rechtvaardigen 27 » 

met een plaatje 
Het uilengekras, met een plaatje 24 » 
De vondeling » » » » 5ö » 
De kleine verteller 61 » 

l>eze 7 boekjes, 427 bladz. voor 
40 cent Iranco thuis, na inzending 
van het bedrag san ZALSMAN te 
KAMPEN, 

fh den vei scheen bij J. II. KOK, te 
Kampen : 

Schepping 
0/ 

Ontwikkeling, 
door 

Prof. *>r. U. «1 § M\< §4 
57 pag. Prijs ƒ 0,50. 

Dij eiken Boekh. verkrijgbaar, zoomede 
bij den Uiig ener. 

V  e r s c h e n e n :  

„Behouden" 
door JOHANNES. 

Een keurig mooi boek, + 2SO 
ttladz. S3 ets. ingend., ƒ Jf 
fraai gebonden. 

Zeer aanbevolen o. a. door de 
II. H. Pu OF. BAVINCK, Ds. 
J. H. DONNER, Ds J. v. D. 
LINDEN, Ds. VAN VEELO, 
Ds. VONKEN BERG e. a. Voor
handen of verkrijgbaar in eiken 
Boekhandel of bij den Uitgever: 
Firma J.&C. P. VAN MANTGEM. 

(CHR. DE DOES.) 

ROTTEBDAM. 

Vrije Universiteit. 
In dank ontvangen : 
Voor de Vereeni^iug : 
Aan Collecten : (voor de Theol. 

faculteit :) 
Van de Geief kerk te Meppel f 55,66, 

van iiiem te Maassluis A 1 l4, van idem 
te Maassluis B t 53,40 van idem te Ber-
kel f 9,50, vau id aa te Delfthaven (}/3 
coll.) f 11,40, van idem te Charlois f 9,30, 
van idem te Ooitgeni-plaat 1 7,7$ l/2, van 
id< m te Leeuwarden f 46,63. 

lan schenkingen: 
Van den heer A M. M. te R. f 25, van 

den heer H. W. Westkamp f 1-
Voor het aitiidiefouds i 
Door den heer A. v. d. Weif te Gro

ningen van de halvest, veieen. f 12,90, 
collecte vau de Geref'. kerk te Berkel f 9,24V2. 

% oor de Bibl iotheek :  
Van de Hongaarscbe Regeeiiig, door 

het L> paitem^nt van BuitenlaDdsche Zaken : 
Lus I a iments der Univeisilés Royales Hon-
gi oises ; 2 deelen. 

Van de Centrale Commissie voor de 
Statistiek : Uitkomsten der Volkstelling en 

Maandcijfers No. 5. 
Van den schrijver: Volha den bij het 

ideaal, door Dr. A. Kuyper. 
Van den uitgever : Swedenborg, Hemel 

en Hel. 
Van den schrijver: Correspondentie tos-

scheu Prins Mauiits en Rbinier Pauw, 
1617 — 1619, door Dr. J0h. C. Breen 
(oveid uk). 

8 .  J .  S E E F A T ,  
Hilversum. Penningmeester. 
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