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THEOLOGISCHE SCHOOL. 

Curatoren- Vergadering. 
Na den Schooldag vingen de Curatoren Woensdagvm. 

0 ure hun gewone Jaarlijksche Vergadering aan, waarin 
zitting namen : DD. T. Bos, A. de Geus, T, Noor
dewier, Dr. G. v. Goor, L. Neijens, W. Doorn, A. 
Littooij, J. A. Gocdbloed voor hunne respectieve Pro
vinciën. Terwijl voor Overijsel, — in plaats van 
Ds. J. Bavinck, die, daargelaten vroegere dienstjaren, 
vanaf 1877 geregeld als Curator voor Overijsel zitting 
had, doch nu als predikant eervol Emeritaat ver
kreeg, — Ds. J. Hessels als primus optrad en Dr. 
ïl. Bouwman voor Gelderland. 

Tot moderamen werden gel ozen de iieeren : l)r. 
G. v. Goor Praeses, Ds. T. Bos Assessor, Ds. L. 
Neijens le Scriba, en Ds. J. A. Goedbloed 2e Scriba. 

Na behandeling der voorkomende zaken van de 
Theol. school en bet Gymnasium, waarvan binnen 
weinige weken het gewone Verslag melding zal doen, 
werd deze Cur.-Vergadering Vrijdag-middag 5 Juli 
beëindigd.— REL. 

PLAATSELIJKE KERKEN. 
HOUWJSRZIJL, 30 Juni 1901. Hedenavond zes uur ram 

onze Leeraar E. H. Broekstra, na deze gemeente ruim drie 
jaar te hebben bediend, zegenend afscheid. Tot tekst voor deze ure 
was door ZEerw. gekozen Jer. 17 : lti. Na een gepast woord tot 
den scheidenden Leeraar door Ouderling E. Kamphuis werd 
ZEw. staande toegezongen PR. 121 : 4; waarna een woord van 
lJs. G. van der Munnik van Leens deze plechtigheid beëindigde. 

Namens den Kerkeraad, 
H. BUIFI-NGA, Scriba. 

WESTMAAS, 3 Juli 1901. Heden werden wij verontrust 
doordat onze zoo algemeen beminde Leeraar Dr. li• Wielenga 
hijna gelijktijdig twee roepingen ontving eene van de kerk van 
Halfweg en eer. van die te de Lier. Wijl nu de korte spanne 
tijde van 22 maanden, door ZEw. onder ons met zooveel vrucht 
gearbeid, zoo spoedig is verstreken : is het onze vurige wenseh 
en bede, dat ZEw. vrijmoedigheid moge vinden deze beide roe
pingen af te wijzen tot meerderen bloei en volmaking der 
kerk onder ons. 

Namens den Kerkeraad, 
ADKI'S v. D. BEUG, Scriba. 

GEESTEEEN-GELSELAAfi, 5 Juli 1901. Heden werd, 
onder leiding van onzen geachten Consulent Ds. J. Bosch te 
Neede, met groote meerderheid van stemmen tot Herder en 
Leeraar dezer gemeente gekozen en door den kerkeraad beroepen 
de "Weleerw. heer J. Lugtigheid te Hendrik-ldo-Ambacht. Ue-
krone de Heere deze onze poging met zijnen on misbaren zegen. 

Namens den Kerkeraad, 
A. J. NKGUEHINK, Scriba. 

GEES, 5 Juli 1901. "Wij werden grootelijks verblijd. Van 
onzen beroepen Leeraar, Oand. G. H Dijkstra, ontvingen wij 
reeds heden bericht, dat hij onze roeping met volle vrijmoedig
heid aannam. God heeft bij ons welgedaan. 

Namens den Kerkeraad, 
A. WILLEKING, Scriba. 

OOSTBURG, 8 Juli 1901. Gisteren is alhier tot Herder en 
Leeraar beroepen de Weleerw. heer Ds J. A. de Vries, pre
dikant bij de Geref. kerk te Fijnaart. 

Namens den Kerkeraad, 
1 CATSMAN, Scriba. 

SCHOONEBEEK, 8 Juli 1901. Gisteren is onder de leiding 
van tnzen geachten Consulent Ds. Oussoren tot Herder en 
Leeraar dezer gemeente gekozen de WelEerw heer J. Meijer Jr. 
te Zaltbommel, dat wij spoedig mogen hooren : ik kom tot u, 
is onze wensch en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
H. POPPEN. 

Aan Kerkeraden en Leden der Geref. kerken. 
De Kerkeraad der Geref. kerk van Enschedé ves

tigt de aandacht op onderstaande. Zooals bekend is, 
verhuizen in den laatsten tijd velen, waaronder ook 
leden der Geref. kerken, naar hier. Deze laatsten 
zijn meestal dezulken, die nog geene belijdenis des 
geloofs hebben afgelegd en aan wie bijgevolg bij hun 
vertrek geene gewone attestatie wordt uitgereikt. 

Nu komt het nog al eens voor, dat gedoopte leden 
reeds geruimen tijd hier zijn, zonder dat de Kerke
raad daarvan kennis draagt. Gevolg daarvan is, dat 
riu en dan zulke onmondige leden, die dan zon
der op- en toezicht zijn, zich aan de gemeenschap 
der kerk gaan onttrekken of, erger nog, door de 
zeer groote verleiding, die hier is voor de jonge
lingschap, op den weg der zonde verdoold raken. 
Komt de Kerkeraad het te weten, dan is't vaak reeds 
te laat. Dit nu mag niet geschieden. De Kerkeraad 
gevóelde zich hierin niet viij, maar geroepeu om de 
Kerkeraden krachtig op te weknen om bij vertrek van 
jeugdige leden hem daarvan kennis te geven, volgens 
besluit der Synode van 1896 te Middelburg gehou
den (art. 54) en te gelijker tijd de Ouders of Voog
den er op te wijzen, dat door hen toch allereerst 
goed geïnformeerd worde naar den kring waarin — of de 
menschen, bij wie zij hunne zonen of dochters of 
pupillen wenschen te plaatsen of te doen inwonen als 
dienstbaren. 

Be Kerkeraad voornoemd, 
K. jSlEiiOER, Scriba. 

Enschedé, 3 Juli 1901. 
N. B. De Geref. Kerkboden gelieven bovenstaande over te 

nemen. 

CL ASSEN. 
Classis Meppel. 

Vergadering der kerken in de Classis Meppel op 
Dinsdag den 6 Augustus, voormiddag 9 uur. 

Stukken voor het Agendum worden ingewacht voor 
den 24 Juli e.k. aan het adres van den onderge-
teekende. 

Namens de Roepende kerk te Nijeveen, 
G. VAN HALSEMA, Braes. 
J. STAGGER, Scriba. 

ONTVANGSTEN. 
Inweiuligc Zending in Drente. 

Ontvangen in Jum 1901 van de kerk te Hollandsche Veld f 5, 
Oosterbeek f 2,50, ljssel.tein f 1, haamstede f 1,20, VJaar-
dingen A f 10, O. en W. Souburg f 1,50, Jongel.-ver. te Koe-
v0|'den f 1,30, br. Timmer te Assen f 25, Ds. Kropveld te 
Rijswijk f 1, coll. bijbellezing te Havelte f 10,90, Zondagsschool 
Odooin f 1,29, gecollecteerd te Ruinen f 4,05. 

Voor deze gaven betuigen wij den gevers onzen dank. Wer
den meerderen opgewekt iets voor onzen arbeid af te zonderen. 
In ons gewest is veel te doen en alleen bij een mild vloeien 
der giften kunnen wij voortgaan, anders zullen wij ons werk 
moeten inkrimpen. Vrienden! voorkomt dit door het toezenden 
uwer gitten. Namens Deputaten voorn., 

Diever, Juli 1901. H. A. DUK-TKS Secr. 1'enn. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Collecten. 

Oostwolde f 10,66' St. Anna-Parochie B f 8,176 

Meeden . 8,— Bergum - 3 31 
Scheemda . 7;05 Berlikum - 9 25 
Winschoten . 22,40 Bosum - lo'ó?» 
Rijswijk (Z. H.) - 3,61 Brilsum - 5'80 
Almkerk . 10,70 Eernewoude - 1 'el5 

Andel . 12,6o Garijp . 13'— 
Kussen . 7,50 Hijlaard - 6^0 
Giessen-Rijswijk - 2,02 Hijum - 4^405 
Meeuwen - 2,16 St.-Jaeobi-Parochie - 4,18 
Nieuwendijk - 17,74 Marrum . 10,52 
Sleeuwijk - 6,53 Oenkerk - 9J2 
Waardhuizen - 2,58 Stiens . 3 , 1 5  
Werkendam A - 15,— Suawoude - 9,13 
Werkendam B - 2,48 Wartena - 1,75 
Duisburg - 3,73 Wirdum - 12,535 

St. Anua-Parochie .<4-14— 
Voorde Uitbrei<lins:. 

Contributies eii Giften. 
Door den heer C. Mulder Corr. te Delft, uit Delft de contrib. 

van L. de Boo f 3, G B A. Eilbri f 1, G. van VVingerden f 1, 
J. C. van Dam f 1, J. van Vuurden t 10, J. E. Kouwenho-
ven f 2, B. de Groot f' 2,50, A jVlostert f 2,50, S. Eigen-
raam f 2,50, A van der Laan 1 2,50, L van der Brugge 1 3,50, 
J. van Oei Jr. 1 2, 11. Schram f 1, A. Schoonhoven 1' 1, E. 
van der Brugge f 2,50, A. Klapwijk f 5, P. Lugtigheid ï 10, 
Ds. G. Wielen ga f 2,50, Wed. Urt f 2, F. Eigenraam f 2,50, 
J. Makkes f 1, Ger. Kerkeraad f 25, L. Streng f 1, J. Streng 1, 
A. J. de Boo f' 1, Al. Streng f 1, P. C Giessenl5, J. W. Gies-
sen f 5, N. Schippers f 2,50. J. Verhoog f 1, J. Steeneveld f 1, 
A. Slok f 2,50, VV. Valkenburg f 1, Boot f 2,50, Th. Rothfuts 2, 
11. Bukman f' 10, P. A. Kouwenhoven f 2, G. van der Gaag f 1, 
A. van der Gaag f 1,'Verhoog f 2, H. Kouwenhoven Jr, f 2' 
H. Kouwenhoven f 1, P. A. Bodes !' 1, 

Gitten van A. Steeneveld f 0,50, J. van Schie f 1, P. Bu-
ter 1' 1, B. de Groot f 1, Hanemaijer f 5, dhr. Hemmes f 1, 
van een gezin 1 0,70, Mej. M. Buter f 0,50, van verschillende 
gevers t' 1. 

Door Ds. G. J Breukelaar te Hasselt, Corr. Cl. Zwolle, de 
contrib. uit Zwolle, Corr. J. Bosch As, van Ds J. Hessels f 10, 
Ds. C. W. E. Ploos van Amstel f 2,50, Dr. H. Pranssen f 10, 
H. Kamphof f 5, M. Wilmink 1 5, J. Jans f 5, li. J. v. d. 
Bosch f 2, J Bosch Az. f2, L C Cnopius f 5, H. v. Laar f 2,50, 
Mr. H. J. v. d Vegte f 5, W. Jansen f 2, B C. P. Jansen f 2, 
W A. van lloute f 5, Jacob Bosch t 1, J. Heukels f2, J. 
W. v. d Bend f 2, T. J. de Vries 1 2, 1>. y. Gelderen i' 2, 
J. Botterweg 1 1, J. E. VV entzei f 2,50, D. Willemsen f 3, W.' 
Eijselstijn f 1,50, Edaun fl Jan Kolkman f 1, J. Hagenbeek f 2, 
Jochem v. d. Kolk f 2, J. Marsman Hz. f 2, J. Bosch Oz. f4, 
W. v. d. Vegt f 1, J. W. van Laar f 2, D. Kamphuis f2,50,' 

T. Kok f 5, H. Botterweg f 1, Zion Klinkert f 2,50, A. J. 
Bosch f 1, G. Heukels f 1, Wed. Heukels f 1, Da verschot f 0,50, 
W. Bijker f 1, Wed. v. d. Wal f 1. 

De contrib uit Kampen, Corr. .ƒ. H. Kok, van Prof. H 
Bavinck f 5, Prof. 51. Noordtzij f 5, Prof. P. Biesterveld f5, Prof. L. 
Lindeboom f 5, Ds. J. Bavinck f 5, Ds. J. J. Westerbeek van Eer-
ten f 2,50, Ds. G. Elzenga f 2, J. Kapteijn f 3, J. G. v. d. 
Hoogt f 2,50, G. Ph Zalsman f 1, Ph. Zalsman f 1, J. 
Schellens f 2,50, Dr. A. Noordtzij f 3, J. v. d. Valk f 3, E. 
Gunnink f 25, Dr. W tl Nieuwhuis f 2, Dr. F. F. C. Fi-
scher f 2,50, 1. Gunnink Az. f 0,50, E J. Grootenhuis f 1, 
11. v. Olst f 1, W. Hensen f 1, E. D. J. de Jongh f 1, J. 
Jansen f 1, J. Huizinga f 0,50, Mevr. Wed. v. d. Zee f 1, 
H. Sleurink f 1, i\ v. Doorn Jr. f 1, A. Rietberg f 1, J. H. 
Kok f 2,50, Wed. Lunenberg f 1, Wed A. ten Katen f 1, G. 
J. v. Oosten f 1, P. W. Staal f 2,50, G. J. Veldkamp f 1, J. 
Steenbergen f 1, S. Jansen f 1, Wed. A. Steller f 1,50, Mej. 
A A. Joffers t 2, F. L. de Vries f 1,50, Alb. Gunnink f 3, 
J. Valk f 1, Wed. Dee f 0,50, H. Steenbergen f 1, H. Holt-
rust f 1, C. Wieringa f 1, W. V. van Zanten f 2, Mej. Wed. 
de Graaf f 1, J, W. Volkers f 1, F. Krijgsman f 1, J C. Tel-
der f 1, G. J. van Goor f 2,50, Jannes van Dijk f 0,50, Wed. 
van Slotei f 0.50, J. Ligterf2, J. Been t 0,50, J. Post f 0,50, 
W. J. Vredeveld f 0,50, A. Buijert f 0,50, J v. 't Oever f 0,50, 
I,. Gunnink f 1, J H. Bos f 2,50, J. Proper, f 1, Mej. Wed. 
de Gruijter f 0,50, A. Pol f 0,50, R. Schilder f 0,50, Wie
link f 1, Blijenberg f 0,50, Held f 0,50, D de Jong Sr. f 2,50, 
D. de Jong Jr. f 1, A. de Jong f 1, A. Schinkel f 2, Ds J. 
Groene wegen f 10. 

De contrib uit Stcenwijk A, Corr. Ds. W. Wolsink, van Ds. 
W. Wolsink f 1, J. Hetebry f 1, R. Ketel f 1, G. Hofman 
f 1, P. van Zanten f 1. J. v. lïossum f 1. R Talen f 2, 3. 
de Bock f 1, M. v. Zanten f 1, H. v. Eeken f 2, li de Bruin 
f 1,50, J. Kooi f 2. 

De contrib uit Langeslag, Corr. J Kampjes, van H. Kooiker 
f 1, D. J. Maat f 1, Mej. Wed. W. Slendebroek f 1, G. H. 
\ar, dtr ^ egtc 1 1, G. Docekamp f 0,50, li 11. van dei V^gte 
f 0,50, G. Braakman f 1, H. Graveman fl, G. Boorsma f 0,50, 
Mej Wed. W. Kiesebrink f 0,50, J. Lucht f 0,25, J. Kampjes 
f 0,50, Ds. II ummelen f 2,50, J. Koovker f 2,50, R. van Keu
len f 0,50, 11. 1). Slendebroek f 0,50. 

De contrib. uit Zwartsluis van Ds. J, Zijp f 1,50. 
ii n n Zalk, Corr. Ds. Reijenga, van L Stoel f 5, 

W. van Une Jr. f 0,50, Albertus Boeve f 0,50, G. EsselinK f 0,50, 
II. van Dijk Hz. f 0,50, S. Steller f 0,50, J. W. Gunninkfl, 
W. v Une Sr. f 0,50. 

De contrib uit Hasselt, van Ds. G. J. Breukelaar f 1, H. 
Galenkamp f 1, H. v. Mulligen f 1, Hs. Holtrust f 0,50, G. 
Kingma f 0,50, J, Woelderink f 0,75, A. v. d. Horst f 1, 11. 
Aalbers f 1, J. Drupsteen f 1, J. van Dijk f 1, B. J. Holt-
rust f 0,50. 

De centrib. uit Genemuiden, van Ds. P. W. H. Eskesfl.J. 
R llaramer t 1, B. J. van Dalfsen f 1, J. Schaapman f 0,25, 
A. v. d. Pol f l, Jochem Knol f 0,50, Riek v. Rees f 0,50, L 
V Agen f 0,50, H. Hulleman f 0,50, A. H. v. Diik f 1, J. 
S Heutink f 0,50. 

De contrib. van Ds. A. J. W. Monnik te Vorden f 1. 
De Penningmeester 

Zwolle, 6 Juli 1901, van de Theologische School, 
Potgietersingel 120. DR. H. FRANSSKN. 

VOOI- <ie Zen«tiii«>* oixler <le Joden. 
Van Ds. T. Oegema te Wildervank, gevonden in 't 

kerkzakje flenfÖ . . . f(j 
Van K. J. Kraan, den Haag, bijeenverzameld - 2,— 
Van K. J. Kroes Winterswijk, gevonden in de col

lecte in de Geref. kerk R.M. 20. . - 11,76 
Met dringende aanbeveling, 

Rotterdam, KOOPS 
8 Juli 1901 Oostvestplein C»£>. 

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE. 

XIII. 

De voorafgaande artikelen hebben, 
naar wij vertrouwen mogen, vol
doende in het licht gesteld, in welken 
zin de vroegere Gereformeerden van 
de wedergeboorte als een onmiddellijk 
werk des H. Geestes spraken. 

Zij hadden, alzoo zich uitdrukkende, 
daarmede eene dubbele bedoeling. 
Ten eerste wilden zij met deze om
schrijving der wedergeboorte de Pela-
giaansche en Remonstrantsche dwa
ling afsnijden, alsof de wedergeboorte 
afhankelijk was van eene tusschen-
inkomende wilsbeslissing van den 
mensch. En ten andere trachtten zij 
er de voorstelling van Camero en 
anderen door te vermijden, alsof de 
vernieuwing van 's menschen wil 
slechts op middellijke wijze plaats 
had, n.1. door bemiddeling van het 
verstand. 

Maar de uitdrukking: „onmiddellijke 
wedergeboorte" deed bij de Gerefor
meerden in vroeger dagen nooit dienst, 
om het genademiddel des Woords van 
de werking der wedergeboorte door 

den Pleiligen Geest uit te sluiten. In 
de behandeling der heilsorde lieten 
zij allen zonder onderscheid de roeping 
aan de wedergeboorte voorafgaan. 
Op dit punt stemmen zij allen met 
elkander overeen. Of zij dit terecht 
dan wel ten onrechte deden, worde 
voorloopig nog in het midden gelaten. 
Maar het feit is voor geen tegenspraak 
vatbaar, dat alle Gereformeerde be
lijdenisschriften en evenzoo alle Gere
formeerde theologen bij de uiteenzet
ting van de orde des heils beginnen 
met de roeping en daarna tot de 
wedergeboorte (ook in engeren zin) 
overgaan. 

Om dit te bewijzen zijn geen tal
rijke en breede aanhalingen noodig.') 
Ieder kan er zich gemakkelijk van 
overtuigen, als hij de belijdenisschrif
ten of de werken der Gereformeerde 
theologen opslaat. Slechts voor een 
paar schrijvers maken wij eene uit
zondering, omdat zij heden ten dage 
bij velen gelden als de uitnemendste 
tolken van de Gereformeerde begin-

!) In het Maandblad van Prof. Linde
boom : Wat zegt de Schrift, Oct. 1900 en 
verv., noemt de Heer J. te M. vele Geref. 
Schrijvers op, die allen aan de roeping eene 
plaats geven vóór de wedergeboorte. 

selen en dikwerf in dien zin aan 
anderen, als van minder diep inzicht, 
worden tegenovergesteld. 

In de eerste plaats komt Calvijn 
in aanmerking. Gelijk vroeger reeds 
is gezegd, werd in den eersten tijd 
na de Hervorming de aanvang van 
de toepassing der heilsweldaden met 
verschillende namen genoemd. Vast 
stond, dat God de eerste was in het 
werk der zaligheid, maar of de aller
eerste weldaad, welke aan den mensch 
geschonken werd, berouw of geloof, 
bekeering of wedergeboorte moest 
heeten, daarover bestond verschil. 
Velen begonnen de behandeling van 
de toepassing der heilsweldaden met 
het geloof. Zoo doet ook Calvijn in 
zijne Onderwijzing in den Christe-
lijken godsdienst, boek III hoofdst. 2; 
en dan spreekt het vanzelf, dat het 
Woord als genademiddel bij den aan
vang des geestelijken levens, dat is 
bij het ontstaan des geloofs, niet uit
gesloten is. Want het geloof is zelf 
kennis en sluit kennis in, kennis van 
God en van Christus, III 2, 2. Dat 
geloof omhelst Christus in het gewaad 
der H. Schrift en strekt zich dan 
alleen naar Christus uit, wanneer het 
Evangelie voorafgaat. Het is onaf

scheidelijk gebonden aan het Woord 
en kan er evenmin van losgemaakt 
worden als de stralen van de zon. 
Neem het Woord weg en er blijft 
geen geloof meer over. Het is de 
spiegel, waarin het geloof God aan
schouwt. Aan hen, die God tot zich 
trekken wil, stelt Hij zichzelven door 
zijn Woord voor, III 2, 6. Het geloof 
steunt op de belofte des Evangelies 
en heeft het Woord noodig, evenals 
de vrucht den wortel van den boom 
behoeft, III 2, 29 en 31. 

Omdat Calvijn het geestelijk leven 
met het geloof laat aanvangen, heeft 
hij nog geen plaats voor de weder
geboorte in engeren zin. Wel spreekt 
hij van wedergeboorte, maar Hij vat 
deze niet op als instorting van het 
allereerste, nieuwe levensbeginsel, 
welke aan het geloof voorafgaat, maar 
hij verstaat eronder de gansche gees
telijke vernieuwing van den mensch, 
zooals die door het geloof tot stand 
komt en van het geloof de vrucht is. 
Nadat hij in het tweede hoofdstuk 
van het derde boek gehandeld heeft 
over het geloof, gaat hij er in hot 
derde hoofdstuk toe over, om uiteen 
te zetten, dat wij door het geloof wor-
c en wedergeboren. 

Maar er waren verschillende om
standigheden, die de Gereformeerden 
drongen, om bij het werk der be-
keering tot achter de daad des geloofs 
terug te gaan De kleine kinderen 
der geloovigen konden nog niet ge-
looven metterdaad en hadden toch 
recht op den doop. Stervende, gingen 
zij toch naar de Schrift niet verloren 
maar werden zalig, evengoed als de 
volwassen geloovigen. Deze laatsten 
kwamen dikwerf in toestanden, dat 
zij geen dadelijk geloof oefenden en 
toch het beginsel des geloofs behiel
den, tenzij men wilde komen tot de 
onschriftuurlijke leer van den afval 
der heiligen. En om niet meer te 
noemen, de mensch was onbekwaam, 
om uit zichzelf tot geloof en tot be
keering te komen; geloof en bekeering 
waren vrucht van eene almachtige 
werking des Heiligen Geestes. Zoo 
lag het dus voor de hand, om lang
zamerhand tusschen die werking des 
H Geestes en de vrucht van die wer
king, of met andere woorden tus
schen het vermogen en de daad des ge
loofs, tusschen de bekeering in liebbe-
lijken en in dadelijken zin, of tusschen 
wedergeboorte in enger zin en geloof 
(met bekeering) onderscheid te makern 



Klaar uitgesproken en breed uit
gewerkt vinden wij deze onderschei
ding bij Calvijn nog niet. Maar in 
beginsel en kiem is zij toch reeds bij 
hem aanwezig. Aan het hoofdstuk 
over het geloof III 2, laat hij er een 
voorafgaan over de verborgen wer
king des H. Geestes, III 1. Omdat 
het iederen dag blijkt, dat velen het 
Evangelie niet aannemen, moeten wij, 
zegt Calvijn, hooger opklimmen en 
over de werking des H. Geestes han
delen. Hij is het, die ons met Chris
tus verbindt, die het geloof in ons 
tot stand brengt, die door het Evan
gelie ons verstand verlicht. De Heilige 
Geest is eigenlijk de wortel en het zaad 
van het hemelsche leven in ons, III1, 2. 
Hij verwaardigt de uitverkorenen met 
den levenden wortel des geloofs, opdat 
zij mogen volstandig blijven ten einde 
toe, III 2, 11. 

Door deze onderscheiding wint 
Calvijn de mogelijkheid, om .ok in 
kinderen reeds eene zaligmakende 
werking des H. Geestes aan te nemen 
en het recht van den Kinderdoop te 
verdedigen. Hij kan nu, met beroep 
op het voorbeeld van Johannes den 
Dooper, aantoonen, dat de H. Geest 
niet gebonden is aan het bewustzijn 
en ook zonder de daden van geloof 
en bekeering wederbaren kan ten 
eeuwigen leven. Voor ons doel is 
het hier echter overbodig, dit breeder 
uiteen te zetten. 

Maar ofschoon Calvijn de onder
scheiding tusschen zaad en daad des 
geloofs in beginsel erkent en beide 
zelfs, met het oog op de kinderen der 
geloovigen, tijdelijk uiteen laat vallen; 
toch verandert hij daardoor geen 
oogenblik zijne orde in de behande
ling der heilsweldaden. Altijd stelt 
hij het zoo voor, dat in den regel, in 
de gewone huishouding des heils, het 
Woord voorafgaat en de H. Geest 
met zijne werking daarbij komt; dat 
de roeping eerst is en door de ver
lichting des verstands en de ver
nieuwing van den wil gevolgd wordt. 

Zoo zegt hij, om slechts iets te 
noemen: de leeraars zouden roepen 
zonder te vorderen, als Christus zelf 
als inwendig Leeraar door zijnen 
Geest niet tot zich trok, die Hem 
van den Vader gegeven zijn, III1, 4. 
Het Woord kan tot ons hart niet 
doordringen, tenzij de Geest, de in
wendige Leermeester, door zijne ver
lichting den toegang voor hetzelve 
bane, III 2, 34. De verkondiging van 
het Evangelie is op zichzelf alleen 
geen bondig bewijs van de verkiezing. 
Maar God leert zijne uitverkorenen 
krachtdadig, opdat Hij hen tot het 
geloof brenge, III 24, 1. De roeping 
bestaat niet alleen in de verkondiging 
des Woords maar ook in de verlich
ting door den Geest, III 24, 2. Met 
deze bijzondere roeping verwaardigt 
God gewoonlijk alleen de geloovigen, 
wanneer Hij door de inwendige ver
lichting van zijnen Geest teweeg
brengt, dat het gepredikte Woord in 
hunne harten post vat. Zij brengt 
mede den Geest der wedergeboorte, 
III 24, 8. De uitverkorenen worden 
niet terstond van den moederschoot 
af, noch ook allen op denzelfden tijd 
door de roeping tot den schaapstal 
van Christus verzameld, maar zooals 
het God belieft, hun zijne genade 
mede te deelen, III 24,10. Ofschoon 
erkennende, dat bij de jonge kinderen 
de wedergeboorte plaats kan hebben 
zonder het Woord en dus bij hen het 
geloof niet is uit het gehoor, zoo houdt 
hij toch aan den regel vast, dat bij 
de volwassenen het Woord het eenige 
zaad der geestelijke wedergeboorte is, 
IV 16, 18. Als de Apostel het gehoor 
een middel tot het geloof noemt, heeft 
hij daarmede de gewone huishouding 
en bedeeling op het oog, welke de 
Heere in de roeping der zijnen pleegt 
te volgen, IV 16, 19. 

Uit deze en andere plaatsen blijkt 
duidelijk, dat Calvijn zeer zeker bij 
vele kinderen der geloovigen eene 
wedergeboorte aanneemt zonder de 
prediking des Evangelies. Maar als 
hij den regel opstelt en de orde der 
heilsweldaden aangeeft, dan laat bij 
altijd de roeping aan de wederge
boorte, de prediking des Woords aan 
de werking des Geestes voorafgaan. 
Of beter nog, hij tracht beide steeds 

in innig verband met elkander te 
houden. 

Zeer klaar wordt dit uitgesproken 
in de verhandeling tegen Pighius over 
den vrijen wil (Op. ed. Amst. VIII 
156J. Calvijn had eene dubbele werk
zaamheid Gods in de uitverkorenen 
onderscheidei:, n.1. eene uitwendige 
door het Woord en eene inwendige 
door den Geest. Daartegen bracht 
Pighius dit bezwaar in : de prediking 
des Woords gaat aan de werking des 
Geestes vooraf, of zij volgt er op. 
Het laatste kan niet, want de ge
loovigen zouden dan ijdellijk ver
maand worden om te zoeken, hetgeen 
zij reeds verkregen hadden, n.1. de 
wedergeboorte. En het eerste kan 
ook niet, wijl volgens Calvijn de 
onwedergeboren mensch het goede 
niet begeeren en zoeken kan. 

Ter weerlegging van dit bezwaar 
beroept Calvijn zich op Paulus, die 
eenerzijds zegt, dat het geloof uit het 
gehoor is en andererzij ds, dat het 
geloof eene gave Gods is, en beide 
dan daardoor verzoent, dat de be
diening des Geestes hem toevertrouwd 
is. Wat de Apostel daarmede bedoelt, 
zoo gaat Calvijn letterlijk voort, ver
klaart hij aldus, dat God krachtdadig 
door zijn Geest in de harten der 
menschen ingrift, wat Hij niet vroeger 
en niet later maar tegelijk tot hunne 
ooren spreekt. Door de prediking 
wordt dus het zaad gezaaid; dat het 
echter wortel schiete, ontspruite en 
vruchten drage, dat bewerkt inwendig 
de Geest van God. Door het Woord 
worden de menschen dus opgewekt, 
om hunne wedergeboorte te zoeken. 
Wanneer? Dan, als de Geest van 
God dit zijn middel krachtdadig maakt, 
om zulk een begeerte in hen te ont
steken. Wel komt het ons niet toe, 
om Gode een tijd van werken voor 
te schrijven. Maar toch moeten wij 
het door Paulus aangegeven verband 
vasthouden tusschen de verborgen 
werkzaamheid des Geestes en de 
uitwendige prediking des menschen ; 
wij zijn dan meteen van alle moeilijk
heid bevrijd. 

BAVINCK. 

BUITEN DE KERK. 
Het Handelsblad bevatte in zijn num

mer van 5 Juli 1.1. een opgave van het 
aantal personen, dat bij de jongste tien-
jaarlijksche volkstelling verklaarde, tot 
»geen kerkelijke gezindte" te behooren. 

Met splitsing van mannen en vrou
wen en met opgaaf der verhouding tot 
de bevolking in percenten ziet het ver-
zamelstaatje er aldus uit: 

Getal pCt. der bev. 
mann. vrouw mann. vrouw. 

Noord-Brabant. . . 506 335 0,2 0,1 
Gelderland 2,788 2,388 1,-— 0,8 
Zuid-Holland. . . . 11,191 8,414 2,— 1,4 
Noord-Holland. . . 24,39b 19,305 5,2 3,8 
Zeeland 1,484 1,098 1,4 ],— 
Utrecht 1,142 762 0,9 0,6 
F r i e s l a n d .  . . . . .  1 2 , 6 8 7  1 0 , 6 6 9  7 , 5  6 , 2  
Overijsel 2,099 1,507 1,2 0,9 
Groningen 6,748 5,731 4,6 3,8 
Drente 1,065 7ö8 1,3 1,1 
Limburg 92 31 0,06 0,02 

Het Kiik . , . 64,198 50,978 2,6 1,9 

,.De hoogste verhoudingscijfers vindt 
men dus in Friesland, dan volgen ^oord-
Holland en Groningen fin welke provin
ciën de verhoudingscijfers bij de vrouwen 
gelijk zijn). Het laagst is de percentage 
in Limburg en Brabant. Opmerkelijk is 
het, dat de verhouding der mannen tot 
die der vrouwen bijna overal was onge
veer als 10 : 7. 

„Het totaal is voor het geheele land 
115,176 of 2,3 pCt. der bevolking. 

„Uit de telling van 18a9 vinden wij 
in de Jaarcijfers voor de rubriek „tot 
een ander of tot geen kerkgenootschap 
behoorende of onbekend" opgegeven 
81,065. Daaronder zijn zeker bijna uit
sluitend begrepen de tot geen kerkge
nootschap behoorenden. Het getal is dus 
met ruim 30,000 vermeerderd of 87 
pCt., terwijl de bevolking met 13 pCt. 
toenam." 

Deze opgaaf is leerrijk. Het getal 
dergenen, die tot geen kerkelijke gezindte 
behooren, is in tien jaren aanmerkelijk 
toegenomen. En bij de ruim honderd 
en vijftien duizend, die hun getal thans 
bedraagt, komen dan de duizenden, die, 
ofschoon nog in naam tot eene kerk 
behoorende, toch inderdaad om de kerk 
zich nimmer, of alleen bij doop en huwe
lijk, zich bekommeren. De onkerkelijk
heid is eene der grootste kwalen van den 
tijd. 

Laat het liberalisme ons, hoewel op 
politiek gebied gansch ten onrechte, met 
den naam van „kerkelijken" aanduiden 
en zelfs van een toekomstig „kerkelijk 
ministerie" spreken, wij hebben reden, 
om God te danken, dat bij de jongste 

verkiezingen het Christelijk beginsel heeft 
getriumpheerd. Daardoor wordt in den 
storm van ons volksleven ook een dam 
opgeworpen tegen de toenemende on
kerkelijkheid 

„EEN VUAAG OM 

ARGUMENTEN." 
Onder dezen titel lezen wij in het 

Gereformeerd Volksblad: 

Volgens de Verklaringen en Stellingen van 
de Hoogleeraren der Theol. School dient de 
benoeming, de salarieering, de schorsing en 
het ontslag van de Hoogleeraren te berusten 
bij de Kerken. 

Ook ons komt h t voor, dat dit de goede 
weg is, om tot oplossing van het vraagstuk 
van Opleiding en Theologie te geraken. Wij 
zien maar niet in, welk gevaar er voor de Theo
logische wetenschap in gelegen kan zijn, 
indien de Kerken zoodanig zeggenschap 
over de Theologische professoren verkrijgen. 

Men zegt wel, dat daardoor de Theologie, 
«met handen en voeten gebonden, aan de 
kerkelijke deurwachters" wordt overgegeven; 
ook zegt men, dat zulk een benoeming der 
Theologische professoren, door een commissie 
van wege de Kerken, principieel onaanneme
lijk is en in strijd met het wezen der Uni
versiteit ; men gaat zelfs zoo ver, dat men 
bij de personen, d « dusdanig voorstel dur
ven verdedigen, de Theologische wetenschap 
niet veilig acht, maar bewijzen voor al deze 
krasse uitspraken geeft men niet. 

Argumenten van deze alle overleg afsnij
dende beweringen blijven achterwege. 

Dit nu is niet, zooals het hehoort. 
Wij hebben altijd gemeend, dat tot het 

wezen eener Universiteit alleen behoort Tiet 
corps van Hoogleeraren en Studenten, en dat 
het van het wezen eener Universiteit onver
schillig is, wie de professoren benoemt, mits 
maar de waarborg worde gegeven, dat de 
beste mannen tot professoren benoemd wor
den, wetenschappelijk en confessioneel beide. 

Wij vragen, indien eene Vereeniging van 
hooger onderwijs het recht van benoeming 
hebben kan, waarom dan niet evenzeer de 
Kerk, vooral waar het geldt de benoeming 
van Theologische professoren ? 

De Heraut van 2 Maart 1899 heeft het 
toch ook nog uitgesproken, dat de Kerk eene 
Universiteit of eene Theologische Faculteit 
mag oprichten, en de benoeming aan zich 
houden. Waarom mag dit nu niet meer ge
schieden ? In elk geval, indien het niet kan 
en niet mag, dan moet dit met goede argu
menten worden aangetoond. Zeer dringen 
we er op aan, dat deze ons spoedig mogen 
worden gegeven. 

Zoo hard wij strijden voor het recht der 
Kerken, zoo krachtig willen wij ook ijveren 
voor de vrijheid der Theologische wetenschap. 

Met dit besliste en tevens bezadigde 
woord betuigen wij onze hartelijke in
stemming. 

Het is te hopen, dat aan het daarin 
uitgedrukte verzoek voldaan worde en 
dat zij, die eene tegenovergestelde mee
ning zijn toegedaan, nu eens kalm en 
zakelijk de gronden aangeven, waarom 
Curatoren vanwege de Kerken niet zou
den mogen en niet zouden kunnen be
noemen de Hoogleeraren in de Theologie, 
die behalve met de beoefening der we
tenschap ook met de opleiding tot den 
dienst des Woords zijn belast. 

En aan het Gereformeerd Volksblad 
wenschen wij toe, dat het daarbij dan 
even krachtig pleite voor het recht der 
Kerken als voor de vrijheid der Theolo
gische wetenschap. 

In aanmerking nemende de personen 
der Redactie en der medewerkers (Ds. 
Renkema, Ds. Impeta, Ds. Ploos van 
Amstel, de Heer Postmus) hebben wij 
er goede hope op, dat dit blad, hetwelk 
van den aanvang bedoelde, om in ver
zoenenden geest werkzaam te zijn, ook 
voortaan aan zijne leuze getrouw zal 
zijn en er toe medewerken zal, om de 
bestaande gedeeldheid tot een goéd einde 
te brengen. 

Laat het, naar zijn wensch, zijn eigen 
weg gaan en tevens zooveel mogelijk 
naar alle zijden tot een zegen zijn! 
Dan zal het vrucht zien op zijn arbeid. 

BAVINCK. 

ME CiEMEENSCHAl' UElt 
HEILIGEN. 

I)E ROEPING DER RIJKEN IN 
DE GEMEENTE. 

XXXV. 
Er behoort in de gemeente gelijkheid 

te zijn, wel niet van bezit, maar toch 
van verzadiging. God wil niet, dat 
allen even veel of even weinig bezitten 
zouden. Hoe zou Hij dit trouwens 
willen ? Dan ware de hand der liefde 
tot werkeloosheid gedoemd; waar geen 
te kort meer is aan te vullen, kan de 
liefde een van hare schoonste werken 
niet doen. Maar wat God evenmin 
wil, 't is, dat er in de gemeenten 
broederen zouden zijn, die in onder
scheiding van anderen, wel gekleede, 
wel behuisde, wel gevoede broederen, 
geen behoorlijk kleed, geen geschikte 
woning, geen voldoend voedsel zouden 
hebben. Zulk eene ongelijkheid mag 
allerminst in de Christelijke gemeente 
gevonden; zij is zelfs daarbuiten, in 
de wereld, een stuitend verschijnsel, 
hoeveel te meer in den kring van hen 
die belijden, dat zij samen één lichaam 
zijn. Daarom moet zij voorkomen, ol, 
doet zij zich, alle waakzaamheid ten 

spijt, toch voor, weggenomen worden. 
Zoo eischt het de liefde. 

De roeping om te zorgen, dat er 
gelijkheid van verzadiging in de ge
meente zij, rust uiteraard het eerst op 
hen, die boven hunne broederen met 
aardsche schatten begiftigd zijn. Dat 
er rijken in de gemeenten zijn, weten 
wij. Al is het regel, dat God armen 
verkiest, zoo beperkt zijne genade zich 
toch niet tot den kring der armen, en 
geeft Hij ook rijken eene plaats naast 
hen. Het is Hem genoeg te laten uit
komen, dat de reden van hunne ver
kiezing niet in hun rijkdom gelegen 
is, naardien Hij zich anders tot regel 
zou gesteld hebben om rijken te ver
kiezen. Maar daarom juist, dat de rijke 
slechts bij uitzondering geroepen wordt, 
heeft hij, bijaldien hem zyne plaats 
in de gemeenschap der heiligen gegeven 
is, dubbele reden tot verwondering over 
de genade, hem geschied. Op de vraag: 
waarom ben ik, in ouderscheiding van 
andere rijken, verkoren ? had hij nooit 
een ander autwoord kunnen vinden dan 
dit: omdat God het zoo heeft gewild. 
Maar op de vraag : waarom heeft God 
mij als een rijke midden tusschen armen 
geplaatst, en liet Hij mij een rijke 
blijven in hun midden? ligt het ant
woord niet verre, 't Is om der armen 
wil alzoo geschied. Gelijk God fonteinen 
opent in de dorre plaatsen, alzoo zet 
Hij de rijken in het midden der armen. 
De liefde opene dan de fontein zijns 
rijkdoms; waartoe toch dient eene 
fontein, die geen water geeft ? Hij vuile 
uit zijn te veel, het te weinig zijner 
broeders aan, opdat er gelijkheid van 
verzadiging zij, 2 Oor. 8 : 14. 

Men ziet hieruit, dat God niet te 
veel van zijne rijke kinderen eischt, en 
bun geene lasten oplegt, die een mensch 
niet zou kunnen dragen. Hij zegt niet 
tot hem ; verkoop al, wat gij liebt, en 
geef het den armen. Er zijn er geweest, 
die in den gloed hunner lielde, zich 
arm gemaakt hebben, om der armen 
wil, naar het voorbeeld van hunnen 
Heer, die rijk was, maar arm werd 
om onzentwii. Maar nooit hebben zij 
kunnen zeggen, dat God zulks van hen 
bad geëischt. God eischt niet van ons, 
dat wij den boom onzes rijkdoms omhou
wen; de boom mag blijven staan, mits 
hij ten bate der broederen zijne vrucht 
voor de voeten der arme heiligen laat 
vallen. Het is in gewone omstandig
heden zelfs verkieslijk, dat men den 
boom laat staan ; onze weldadigheid . . . .  ®  
moet niet gelijk zijn aan eene plotseling 
invallende wolkbreuk, maar aan een 
telkens wederkeerenden dauw. Alleen 
als de boom geen vrucht laat vallen, 
loopt bij gevaar van door den hemel-
schen landman omgehouwen te worden; 
de rijke bedenke toch, dat niets zijn 
rijkdom in grooter gevaar brengt dan 
de vrekheid. Maar zal de rijke zóó 
geven, dat zijne gave Gode aangenaam 
is, en diens welgevallen tot hem trekt, 
dan moet hij geven met blijmoedigheid. 
God toch heeft den blij moedigen gever 
lief, niet den gedwongenen. Wie geeft, 
omdat zijn geweten hem eece gave 
afperst, wijl het de vrees in hem ver
wekt, dat bij, door zijne gave in te 
houden, den vloek over zijn bezit 
brengen zal, is Gode niet liefelijk. Wie 
geeft, om van een lastigen vrager zich 
te ontslaan, of te voorkomen dat de 
menschen bem een vrek heeten, is het 
evenmin. Zulke gevers wegen hunne 
gaven dan ook op eene goudschaal af; 
de mate, die zy in uwen schoot uitgie
ten, is niet geschud. Nu is het eene 
heilige kunst om met bly moedigheid 
te geven, zóó, dat het ons smarten zou, 
als de gave niet aangenomen werd. 
Er is om zoo te geven niets minder 
noodig dan geloof; de gave, die Gode 
aangenaam is, moet vrucht van geloof zijn. 

Van huis uit zijn wij van het geloof, 
dat ons met blijmoedigheid geven doet, 
ontbloot. Wij gaan uit van den waan, 
dat men door geven armer wordt; wat 
gij geeft, zoo spreken wij tot ons zei
ven, zyt gij kwijt. Naardien wij nu, 
als wij rijk zijn, gaarne ri)k blijven, 
geven wij liefst zoo weinig mogelijk, 
en hebben wij, in een gevoelig oogen
blik iets gegeven, dan nemen wij het 
straks met onze begeerten terug. Daar
om is het noodig om te gelooven, dat 
het met het geven gaat als met het 
zaaien, waarbij de Schrift het trouwens 
met opzet vergelijkt, om ons den waan 
te ontnemen, dat een mensch bij zijne 
weldadigheid schade hebben zou. Is 
het zaad, dat de landman in den akker 
strooit voor hem verloren ? In de 
schatting van het onwetende kind, dat 
van 's mans doen niets begrijpt, ja; 
dat zaad toch vergaat in de aarde, men 
kan het niet terug vinden, en het keert 
nimmer in de hand des landmans weder. 
Maar de zaaier zelf weet beter. Bij het 
zaaien denkt hij aan het oogsten ; dat 
zaad zal in den moederschoot des aard
ry ks uit zijn dood herrijzen, en zich 
vermenigvuldigen dertigvoud, ofzestig-
voud, ja misschien wel honderdvoud. 
En daarom strooit hij zijn zaad met 
kwistige hand in zijn akker; men kan 
zien, dat het zaad hem niet van het 
hart wordt gescheurd, hoewel hij tot 

zijn zaaisel het beste van zijne tarwe 
heelt uitgelezen. Wel zaait hij met 
verstand ; want hij werpt zijn zaad niet 
doelloos in het veld weg, maar al strooit 
hij niet meer uit dan noodig is, toch 
ook niet minder, en zelfs laat hij eer 
te veel dan te weinig vallen. Hij weet 
niet tevergeefs, dat wie spaarzamelijk 
zaait, ook spaarzamelijk maaien zal. 

Zou dan de gave, den broeder ge
schonken, verloren zijn ? Al had God 
ons niet gezegd, dat de blijmoedige 
gever zyn loon geenszins verliezen zal, 
zouden wij het toch mogen gelooven. 
Want de gang der dingen op het gebied 
des natuurlijken levens is als een spie
gelbeeld van de heilige orde binnen 
de grens der zedelijke wereld ; de vrucht 
van het gezaaide zaad wijst op de 
vrucht van de werken der barmhartig
heid. Maar God heeft het ons boven
dien met zoovele woorden gezegd, om 
de zwakheid onzes geloofs tegemoet te 
komen. Alle gave werpt voor den ge
ver hare winste af. Zij doet dit reeds 
in deze tegenwoordige eeuw. De zege
nende ziel zal vet gemaakt worden, Spr. 
11 : 25; en onthoudt God, om heilige 
redenen, den gever het aardsche loon, 
dan stelt Hij zijn nageslacht er toch 
tot erfgenaam van. Vooral loont God 
de barmhartigheid in de toekomende 
eeuw. Niet in deze eeuw, maar in de 
toekomende, valt de eigenlijke oogsttyd. 
Daarom beveelt Paulus Timotheüs, om 
de rijken te vermanen om weldadig te 
zijn, ryk te worden in goede werken 
en gaarne mede te deelen. In dien weg 
leggen zij zich een goed fondament 
voor de toekomst, 1 Tim. 6 : 18, 19. 
Want door er een offer van te maken, 
verplaatsen wij onzen aardschen schat 
naar eene plaats, waar de dief niet 
steelt en de roest niet verteert, te weten 
naar den hemel, en zetten wij het ver
gankelijke om in wat onvergankelijk 
is, in het loon, dat God, naar zijne 
genade, alsdan geven zal. Is de rijke 
verstandig, dan tracht hij nog na zijn 
dood rijk te blijven, rijk in de goede
ren, die waarde hebben in de wereld, 
die op deze volgt. Als hij trouwens 
een waar Christen is ,zal dit streven hem 
niet vreemd zijn. Een Christen toch 
onderscheidt zich van een wereldling 
hierin, dat hij niet zoo spoedig tevre
den is als deze ; niets kan hem bevre
digen, wat niet eeuwig is, en daarom 
is hij steeds bezig, om zijnen schat 
door de liefde van het gebied des ver-
gankelijken te verplaatsen naar het 
oord, waar nooit iets meer vergaat. 

v. ANDEL. 

Een troostwoord en aann 
wijzing viit Goda Woord op 
den weg der zaligheid door 
Zijn HoogEdele S. J. P. Kru. 
ger. 

HILVERSUM, 9 April 1901. 
Geliefde Kind en iichtgenoote 

in Christus. 
Ik kan niet nalaten u mede te deelen, 

dat het met mijn gezondheid nog goed 
gaat door des Heeren goedheid. Groeten 
van mij aan u met een heiligen kus — 
ook aan al de Kinderen en Vrienden. 
Ik verneem, dat Alida nog, voor wat 
haar persoonlijk betreft, bekommernis 
heeft naar de ziel. Ik wil haar wijzen 
op den Heere Jezus' eigen woorden, die 
Hij met zijn mond heelt gesproken: 
„Het Woord is God, het Woord is bij 
God en het Woord is vleesch geworden," 
en die woonde onder ons. Wanneer 
zij, en u allen, het Woord leest, stel u 
dan voor den geest, dat de Heere Jezus 
direkt uit zijnen mond tot u spreekt. 
In Mattheus V zegt Hij : Zalig zijn de 
armen van geest, d. w. z. : die de zwak
heid van zijnen geest gevoelt en dat hij 
daardoor de zaligheid niet kan verdienen. 
Zalig zijn diegenen, die treuren om hunne 
zonden. Zalig zijn die, die hongeren 
en dorsten naar ae gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden, d. w. z.: 
naar de gerechtigheid van Christus' ver-
lossings-werk. Inaien gij gevoelt, dat gij 
uwe zwakheid kent, dat gij treurt om 
uwe zonden en hongerig en dorstig züt 
naar de gerechtigheid van Jezus Chris
tus, stel uw geloof dan vast, dat de 
Heer u zalig spreekt, dan verzeker ik u 
op grond van Gods woord - uit Chris
tus' eigen woorden, dat gij een Kind 
Gods zijt en wedergeboren in de eeuwige 
zaligheid, omdat 't Christus' eigen woor
den zijn, en twijfel niet aan het Woord 
des Heeren, want dan overwint het ge
loof. Gij zult misschien zeggen „De 
zondige gedachten blijven nog in mij." 
Maar hoort nu, wat Paulus zegt in Ro
meinen 7 van vers 15 tot 't einde toe. 
Paulus klaagt daarover en zegt zelf 
„Maar ik heb een vermaak in de wet 
Gods naar het inwendige des menschen, 
d. w z.: — naar mijn zielsbegeerte -
doch ik zie een andere wet in mijn leden, 
die strijdt tegen de wet mijns gemoeds, 
en die mij gevangen neemt onder de 
wet der zonde die in mijn leden is." 
— Ik ellendig mensch, wie zal mij ver
lossen van het lichaam dezes doods ? — 
d. w. z. — hij klaagt over zijn natuur
staat. O zoolang hij in dit lichaam 
woont, kan hij niet daarvan ontslagen 



raken, maar hij dankt God door Jezus 
Christus onzen Heer. Zoo dan zegt 
hij : — „Ik zelf diene wèl met 't ge
moed de wet Gods — maar met het 
vleesch de wet der zonde." Zoo komt 
hij tot het 8ste Hoofdstuk, en hij zegt 
uaar : „Zoo is er dan nu geene ver
doemenis voor diegenen die in Jezus 
Christus gelooven, die niet naar het 
vleesch, maar naar den Geest wande
len:", d. w. z-: — de wet des vleesches 
ook de ziels-vijand geworden is, en zoo
doende Christus' vijand ook de zieis-vijand 
is." Zoo wordt dan in het vierde vers 
het recht der wet vervuld in de ziel, 
die niet het vleesch maar wel den Geest 
volgt. 

Jesaia zegt, en God zeif zegt: — 
«Komt, laat ons onderzoeken naar de 
overtredingen des menschen ; indien gij 
uwe zonden erkent en u bekeert, al zijn 
uwe zonden dan als scharlaken, het zal 
wit worden als sneeuw, en al zijn uwe 
zonden zoo nood als karmoezijn, het 
zal wit worden als witte wol.'' Zoo 
zeg ik nogmaals, stelt uw geloof toch 
vast in den Heer en strijdt tegen de 
zonde, want nauw en eng is de weg die 
tot het leven leidt. 

Zijt gij vermoeid onder den strijd, dan 
zegt de Heer in Mattheus 11 vs. 28 tot 
en met 80 : — „Komt herwaarts tot mij 
gij allen, die vermoeid en belast zijt en 
ik zal u rust geven; neemt mijn juk op 
u en leert van mij dat ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart, en gij zult 
rust vinden voor uwe ziel, want mijn 
juk is zacht en mijn last is licht." 
Mijn bede is steeds : — God helpe u 
allen om in het vaste geloof te blijven 
vertrouwen op den Heer. Ik groet u 
allen met een geestelijken kus en blijf 
uw aardsche Vader in Jezus Christus. 

Politieke Beschouwingen. 
Het doet ons groot genoegen, dat de 

berichten uit Zuid-Afrika van dien aard zijn, 
dat wij alle reden hebben goedsmoeds te zijn 

Zelfs in 't Engelsche Lagerhuis werd offi
cieel mededeeling gedaan van het indruk
wekkend besluit der te veld staande Afri-
kaansche Burgers, om met alle kracht den 
ontzettend en strijd voort te zetten en de 
wapenen niet neer te leggen voordat vrijheid 
en recht zijn herkregen. 

Bravo, wij hadden ook niet anders verwacht 
van de kern van dit vo k. Al nijpt soms 
t gebrek, al hebben ze hier en daar geen 

kleeding om zich goed te dekken tegen de 
koude, al lijden hunne gewonden veel ten 
gevolge van gebrek aan behoorlijke genees
kundige behandeling, al blijven ook de 
Regeeringen van Europa mededoogenloos bij 
den moord van dit heldenvolk toezien 
zonder protest zij, die strijdenden 
blijven den moed en de kracht behouden 
om de bange worsteling voort te zetten, 't oog 
op Hem gericht houdende, die te zijnen tijde 
uitkomst geven zal ! 

En zij hebben bij hun woord vernieuwde 
daden gevoegd. Ten Noorden van Pretoria 
aan de ^ lijn naar Pietersburg vernielden zij 
een trein bij Naboomspruit, waarbij heel 
wat Engelschen 't leven lieten of gekwetst 
werden. Van generaal Beijers ging dezen 
aanval uit. Enkele dagen daarna kwam 
encht, dat de Burgers het station Roode-

pooit ten Zuiden van Johannesburg hadden 
aangevallen en in brand gestoken. Natuurlijk 
werden zij, volgens de Engelschen, ten slotte 
met eenig verlies verdreven. Wij weten 
echter wat waarde wij aan dergelijke berichten 
hebben te hechten: blijven op zulk een 
plaats doen de Burgers niet meer, wijl ze 
weldra omsingeld zouden worden. Maar, 
dat ze, eer ze weggaan, medenemen wat zij 
kunnen en zich van 't noodige voorzien, 
daarop kunnen wij staat maken. Zelfs in 
den Oranje-Vrijstaat, waar op dit oogenblik 
de commando's klein en zeer verspreid zijn, 

i J't hunne actie aanhouden. Ook blijkt 
duidelijk uit de nakomende Engelsche ver-

ezen-lijsten, dat de aanvallen der Burgers hen 
nergens met rust laten, zelfs tot onder de muren 
van Pretoria en de linie van Bloemfontein 
toe, en telkens de treinen dagen verhinderd 
worden te loopen, ondanks dat de spoor
wegen over de gelieele lengte van blok
huizen zijn bezet ! 

htiitf06 v toegaat voor .de Engelschen 
o tU1- tekening van de verliezen 

u Tl dle, WiJ eld*rs vonden. 
" e Jingelsche leger verloor aan dooden 

op het slagveld 21 0fl'. en 212 man. Hierbij 
komen 8 ofl'. en 362 man aan ziekte gestor
ven. Gewond werden 36 off. en 384 man, 
vermist 1 off. en 75 man. Totaal aan 
dooden of gewonden 1101. 

Naar huis gezonden werden 141 off. en 
3066 man. Rekenen we nu voor iederen 
in het hospitaal overleden man 4 zieken, die 
geen dienst kunnen doen, dan krijgen wij 
1480 man. In het geheel zijn dan door 
dood, wonden, ziekte of invalide worden van 
net Engelsche leger afgegaan 241 off. en 
5ö« -an. En Juni is een wintermaand! 
22~°2qiSTde ^est no8 niet verdwenen. Van 

8 ivss 'Cwi™ T-
Verder werden 3 pestl^f ' 4, g6Vt 

In het geheel kiJtlftTï • " . 1 29 Juni voor: 
Kaapstad en omgeving 722, Port Elisabeth 
18 en op andere plaatsen 9 gevallen. 
Hiervan hadden 357 een doodelijken afloop. 

Men ziet, de Heere heeft zijn slaande hand 
flog niet teruggetrokken. Mochten de Engel
schen spoedig tot beter inzicht komen! 

irouwens, in de Kaapkolonie staat het 
x.?°r de Engelschen ook niet best. In 

Noordelijke districten kunnen de Engelschen 
z°° goed als niets doen. Slechts enkele 
plaatsen hebben zij bezet, maar daarbuiten 
komen ze niet. De opstand is daar gevestigd, 
'andaar dat .leiders als Fouche, Scheepers 

Kritzinger meer Oost en Zuid en West 
bun actie voortzetten. De eerste bracht 

Grikwaland- Oost in rep en roer, en hoe 
ook de Engelschen hem nazaten — hij 
voorzag zich van paarden en munitie, en 
trok ongedeerd naar de streken terug, 
vanwaar hij gekomen was. Ook Scheepers 
liet weer goed van zich hooren. Thans 
hadden de Engelschen Murraisburg wat te 
zeer ontbloot en fluks waren de Burgers onder 
dezen commandant erbij. De stad werd 
ingenomen, wat bruikbaar was medege
nomen, terwijl bij den strijd Regeerings-
gebouwen in den brand raakten. French 
schijnt hier geen goeden weerstand te kunnen 
bieden, tenzij hij nog meer troepen heeft. 
En geen wonder. Dezer dagen bleek nog 
uit een volkomen zekers bron, dat de Engel
schen tot onder Kaapstad toe, o. a. in 't 
district Stellenbosch, den ingezetenen paarden 
en voorraad afnemen, zelfs zonder te betalen 
en — daardoor alwat Afrikaansch is tegen 
zich in 't harnas jagen. Wij kunnen er ons 
dan ook verzekerd van houden, dat het 
verzet toeneemt. Moge het grooter proportien 
aannemen en Engeland nopen den strijd 
op te geven ! 

NOORDTZIJ. 

HET BELANG DER 
KERKEN. 

Vrije toegang tot de Colleges voor elk en 
een ieder, zoo deze slechts aan enkele ge
stelde wetenschappelijke eischen voldoet, is 
dan volgens de Heraut van 31 Maart j. 1. 
een kenmerkend onderscheid tusschen Univer
sitair en Seminaristisch onderwijs. 

Daaarin zou zelfs «principieel het verschil 
van positie" (tusschen Amsterdam en Kam
pen) zijn aangegeven. 

„Bij de Universitaire Opleiding toegang 
z,voor ieder, die het diploma bezit en geen 
//uitsluiting." Op godsdienstige belijdenis 
wordt dus tn het geheel niet gelet. Op Chris
telijk of ook zedelijk leven in zeer verwij
derden zin. 

Dat dit zoo is ook aan de Vrije Univer
siteit, moeten we op het getuigenis van de 
Heraut wel aannemen. 

Maar dat de losheid van Chistelijke belij
denis en van Christelijk leven voor de stu
denten, een kenmerk ot' eigenaardigheid zou 
zijn van „Universitaire Opleiding" in onder
scheiding van //Seminaristische Opleiding", 
daarvan is volgens de historie, ook onzer 
Universiteiten, geen steek waar. 

Dan zou b. v. aan de Hoogescholen te 
Leiden en te Groningen tijdens de Repu
bliek de Opleiding niet Universitair maar 
Seminaristisch geweest zijn. 

In de «ordonnantie en de Statuten voor 
„de Universiteit der StadLeiden" Juni 1575 
vastgesteld, was o. a. bepaald, dat de Stu
denten een eed moesten afleggen om //niet 
„te zullen volgen of aan te hangen eenige 
//Leeringe dan die in dezelfde Universiteit 
z/geprofesseert en geleert zal worden, zoo 
«lange zij in dezelve Universiteit hen ont-
z/houdeu zullen." 

Dat er in zake dezen eed later om bijko
mende omstandigheden verslapping is ontstaan, 
heeft met het beginsel of het karakter van 
het onderwijs niets te maken. 

De wetten voor de Universiteit van Gro
ningen in 1619 vastgesteld bepaalden in Art. 
52, dat de Studenten in hun belijdenis ge
houden waren aan de leer der Geref. kerken 
alhier te Lande. 

Zelfs was kerkbezoek zooal niet absoluut 
dan toch betrekkelijk verplichtend gesteld. 

Met eenige wijzingen goid dat te dier 
tijde evenzeer te Franeker en te Utrecht, 
gelijk ook aan Calvijns Academie te Geneve. 

Dat daarm langzamerhand onder allerlei 
invloeden verslapping is gekomen, doet 
aan de zaak zelve niets af. 

Naar de eigen wetten en instellingen dier 
Universiteiten waren de studenten aan een 
bepaalde belijdenis en aan een Christelijk 
leven gebonden. 

Hielden die scholen nu daardoor op Uni
versiteiten te zijn en werden zij, daarom 
wat men thans van zekere zijde zoo gaarne 
vakscholen noemt ? 

Gebondenheid aan of losheid van Christelijke 
belijdenis, wat de studenten betreft, heeft met 
het Universitair of Seminaristisch karakter van 
onderwijs en opleiding niets te maken. 

Hoe de Heraut zoo iets beweren kan en 
durft, beken ik eerlijk niet te begrijpen. 

Meermalen is door de //liberale" tegen
standers den mannen van de Vrije Universi
teit het verwijt voor de voeten geworpen, dat 
deze den naam van Universiteit niet verdient, 
maar slechts een vakschool zou zijn, wijl de 
Professoren daar niet stonden en werkten 
als mannen der Vrije wetenschap, maar ge
houden waren aan een beperkt confessioneel 
standpunt. 

Met klem van redenen en m. i. afdoend is 
dat verwijt door de Heraut meermalen weer
legd. 

Als nu de gebondenheid der Professoren aan 
een bepaalde belijdenis, hier de Geref. belij
denis, de Vrije Universiteit niet stempelt tot 
een vakschool en het onderwijs niet verlaagt 
tot z. g. Seminaristisch onderwijs, hoe kan dan 
zoo iets geschieden door de gebondenheid dei-
studenten ten dezen opzichte ? 

In dezen kunnen we dus te Kampen ge
rust zijn en behoeven de kerken zich van 
de beschuldiging van de Ht raut geen spier 
aan te trekken. 

Als het Theol. onderwijs aan haar School 
gegeven niet uit anderen hoofde als Semina
ristisch verdient gebrandmerkt te worden, de 
gebondenheid der studenten aan een Christe
lijke belijdenis en aan een Christelijk leven 
heeft in allen gevalle daarmee niets te maken. 

Ten dezen opzichte kunnen dus de kerken 
gerust zijn. 

Ook twijfel ik niet, of bij een verdere 
doorwerking van het Geref. beginsel zal de 
Vereeniging voor H. O. op Geref. grondslag 
wel tot een zelfde bepaling voor de studen
ten harer School moeten komen. 

Immers niet de z. g. Universitaire idéé be
slist hier, maar het karakter van de Overheid, 
van de Kerk of van de Vereeniging, waarvan 
de School uitgaat. 

D. K. WlELENGA. 

Een beroep op de gansche beschaafde wereld. 
Hiertoe dringt de Heer H. J. E tn o u s 

in de pers aan met het oog op de door de 
Engelschen zoo wreedelijk opgehoopte vrou
wen* en kinderkampen, om de Afrikaners 
langzaam te vernietigen. 

Hij zegt o. a. : 
Laat thans met het Nederlandsche stam

verwante volk aan de spits gansch Europa, 
dat met kwalijk bedwongen weerzin heeft 
moeten toezien, ter hulpe snellen. 

Laat een zoodanig protest van internatio
nale barmhartigheid Engeland doen hooren, 
dat het aangeklaagd wordt voor de rechtbank 
der menschelijkheid. 

Laten alle comités in Nederland daartoe 
hartelijk samenwerken tot eenparige, wèlover-
legde hulp. 

Laten ze, daartoe gekomen, in hunne een
heid aan Europa den weg wijzen hoe te hel
pen en het verspreide richting geven en in 
ééne bedding leiden. 

Daartoe is het noodig, dat zij in allerlei 
taal en dagblad een oproep tot gemeenschap
pelijke hulp doen hooren. 

Daartoe is ook noodig, dat eene officieele 
autoriteit, als b. v. de consulaire vertegen
woordiger, die roepstem steane. 

De zaak is het waard. 
In de duisternis over Zuid-Afrika's kam

pen, moet het koestereud en vertroostend 
licht der ontferming heerlijk schijnen en de 
volkeren van Europa, hand in hand, moeten 
het ontsteken. 

Het is hoog tijd ; de kampen staan 
n u o p e n." 

Buitenlandsche Kerken» 
Spanje. Een nieuwe anti-clericale beweging. 

Be dood van den predikant Fliedner. — ln 
Barcelona verschijnt een nieuw weekblad, 
dat zich ten doel stelt het volk bekend te 
maken met de ellende, die door het cleri-
calisme over Spanje gebracht is. Het blad 
staat onder redactie van den priester Pay-
Ordeix, die door eenige andere geestelijken 
wordt bijgestaan. De door Pay-Ordeix ver
wekte en geleide beweging heeft reeds een 
beduidende uitbreiding gekregen, zoodat zij 
ook buiten Spauje de aandacht getrokken heeft. 

De uTemps" heeft een correspondent naar 
den genoemden priester gezonden, om bij 
hem te informeeren naar het doel en den 
omvang der beweging. De priester heeft 
in hoofdzaak het volgende medegedeeld : 

Op de vraag, wat wij willen ? is ons 
antwoord, dat wij Spanje en de kerk redden 
willen. De beweging is eene algemeene; 
zij zal weldra over geheel Spanje verbreid 
zijn. In Catalonië staan twee bisschoppen 
aan onze zijde en meerderen in de overige 
provincies. Ons doel is zeer eenvoudig; 
wij zijn anti-ciericaal, maar willen goed 
Roomsch blijven. Wij willen slechts de 
tucht en de organisatie van den clerus 
reformeeren. Wij houden de dogma's vast, 
en verlangen voor het oogenblik scheiding 
van kerk en staat; hervorming of onder
drukking der Jesuïeten en der andere monni
kenorden ; overdracht van alle kerkegoe-
deren, die voor den eeredienst niet noodig 
zijn, aan den staat. Wij denken aan de 
vorming van een zelfstandige Spaansche 
kerk, die slechts wat de dogma's betreft 
onder de opperste leiding van den Paus staat: 
alle andere rechten van Rome zullen op den 
nationalen clerus overgaan. Wij verlangen 
mede-zeggenschap van het volk 111 de kerke
lijke aangelegenheden, en daarom ook de 
keuze der bisschoppen en der hooge kerke
lijke waardigheidbekleeders door het volk en 
den clerus. Dit is ons tegenwoordig ideaal. 

Nu zal men zeggen, dat dit nog geen 
groot ideaal is en dan moet dit toegestemd 
worden, maar als men in aanmerking neemt, 
dat het Spanje geldt, dan moeten wij zeggen, 
dat het hoe gering ook, toch een begin is, 
dat hope geeft op wat beters. Zooveel blijkt 
u t het bovengenoemde toch, dat in Spanje 
eenige ontwaking begint te komen, tieve 
de Heere, dat er behoefte uit geboren worde 
naar Gods Woord, opdat het Spaansche volk 
tot de kennis der waarheid kome en de ver
lossing, die in Christus is, deelachtig worde. 

Hoe treurig de toestand in dit land is, 
kan o. m. blijken uit wat door de jongste 
volkstelling aan het licht is gekomen. Daar
door is men te weten gekomen, dat een 
derde der monniken, z. g. n. schoolbroeders, 
niet lezen kan, hoewel hun sedert jaren het 
ouderwijs der mannelijke jeugd was opge
dragen, en dat het grootste deel der nonnen, 
door wie de meisjes uit de lagere volks
klasse onderwezen worden, niet schrijven 
kan. Men behoeft niet te vragen, wai de 
vruchten van dit onderwijs zijn. 

V\ ij moeten hier tegelijk melding maken 
van den dood van den predikant Fliedner 
in Madrid. Door zijn arbeid is in weerwil 
van al de moeielijkheden het evangelisatie
werk niet alleen in de hoofdstad, waar hij 
twee lagere scholen en een school ter 
opleiding van predikanten en evangelisten 
gesticht heeft, maar ook in andere plaatsen 
Gods Woord verspreid. Bij zijne begrafenis 
is het woord bevestigd: /,als iemands wegen 
den Heere behagen, zoo zal Hij ook zijn 
vijanden met hem bevredigen." In de eerste 
jaren van zijn arbeid in Madrid had hij 
veel vijandschap en kwelling te verduren, 
en bij zijn sterven waren de blijken van 
achting voor dien evangelie-dienaar groot. 
Een groote schare uit alle standen des volks 
volgde den doode naar het kerkhof, en de 
Ministers van Biuuenlandsche Zaken en van 
Eeredienst hadden schriftelijk hun deelname 
in het verlies aan de familie betuigd. Dit 
is een goed getuigenis voor den overledene 
maar eveneens een bewijs van een veran
dering in de stemming des volks, die voor de 
verbreiding van Gods Woord goede hope geeft. 

Engeland. Een beoordeeling van den Zuid-
Afrik aatischen toestand door een kerkelijke 
vergadering. — In de eerste week van Juni 
werd in Westminster Hall in Londen onder 
praesidium van Lord Nelson eene verga
dering gehouden van de Conferentie voor 
de belangen der Engelsche kerk in Zuid-
Alrika. Het voornaamste punt op de agenda 

was: welke roeping en verplichting voor 
de Engelsche kerk voortvloeide uit het 
bezit (?) van de beide nieuwe kolonies Oranje-
ltivier — lees Vrijstaat — en Transvaal. 

Lord Nelson noemde de wreede behan
deling en venvaaroozing der Inlanders van 
de zijde der Boeren als een hoofdreden, 
waarom hun de heerschappij over Zuid-Afrika 
ontnomen is. Twee onwaarheden te gelijk. 
Hij hoopt met den bisschop van Salisbury 
en andere invloedrijke personen, dat de 
vereeniging der Hollandsche Gereformeerden 
en iler Engelsche kerk tot stand zal komen, 
en dat dan het Zendingswerk onder de 
inboorlingen, nadat aan dezen politieke rechten 
en vrijheden verleend waren, met dubbele 
kracht zal worden ter hand genomen. 

De aartsbisschop van Kaapstad deed daar
tegen uitkomen, dat, hoezeer ook hij de 
vereeniging dier kerken begeerde, er in den 
eersten tijd niet de minste hoop bestond 
op verwezenlijking van dien wensch. Vóór 
den oorlog bestonden er vriendschappelijke 
betrekkingen, maar de strijd had ook op 
dit gebied verwoestend gewerkt. Hij stemde 
toe, dat de Boeren de liefde niet hebben 
betracht tegenover de inboorlingen, maar hij 
moest hetzelfde van vele Engelschen zeggen. 
In het algemeen noemde hij de stemming 
der inboorlingen tegenover de Engelschen 
gunstiger dan tegenover de Hollanders. 
Wanneer het juk der laatsten eens voor
goed van hun schouders genomen is, dan 
zullen de inlanders de Engelschen nog beter 
als hun weldoeners leeren kennen. (?) 

De voornaamste roeping der kerk is te 
zorgen voor de vorming van predikanten 
en onderwijzers uit de inboorlingen, waar
voor de scholen nog ontbreken, alleen is 
er een inrichting voor onderwijs van zonen 
voor Kafferhoofden. 

De eveneens naar Engeland teruggekeerde 
bisschop van Bloemfontein deelde mede, dat 
de soldaten in het veld den oorlog niet 
minder moede zijn dan het Engelsche volk, 
hij verwacht echter alles goeds van het 
voortzetten van den strijd De oorzaak van 
het voortduren van den oorlog ligt alleen 
in den toestand des lands. Hoe dapper 
de Boeren ook zijn, zij handelen onver
standig door den strijd voort te zetten ; het 
ware beter, dat zij dachten aan de bevrijding 
van hun vrienden op Ceylon en St. Helena. 

Sir Charles Warren zeide, dat men tegen
over de inboorlingen zeer voorzichtig en 
behoedzaam moest zijn, wijl zij nog niet rijp 
waren voor gelijkstelling met de blanken 
en voor zelfstandig bestuur, zoodat hij de 
aanklacht tegen de Boeren van slechte behan
deling der inboorlingen merkelijk verzachtte. 

Uit deze bespreking op de Conferentie 
in Westminster Hall proeven wij den geest 
der waardigheidbekleeders in de Engelsche 
staatskerk. Men blijft blind voor eigen 
onrecht en gaat voort de Boeren te belasteren. 

SCHOLTEN. 

Voor de groep Eskimoo's, die sedert de Ten
toonstelling in verschillende steden van Frank
rijk reisde, en in Algiers, werden, ook op hun 
eigen verzoek, nu en dan godsdienstige bij
eenkomsten gehouden. Zekere Jan Oliver 
onder hen kende Engelsch en vertaalde voor 
zijn staingenooten dan de toespraken. Het 
bleek, dat hun hart klopte voor het Woord 
des Heeren en dat het onder die zeekoe
huiden warm verlangde naar zijn dienst. 
De Zweedscne zendeling Nystroem sprak 
eens tot ben o. a. over den tekst: ,/Alzoo 
lief heeft God de wereld gehad enz." La
ter spraken voor hen de heeren Pope en 
Cuendet en anderen. Dan zongen zij in 
hun eigen taal, goed eenparig liederen, als : 
„Gij, wiens ziel bezwaard is," of „Op U 
vertrouw ik," en hoorden de toespraken met 
bewogen gemoed aan. Mevr. Nystroem bood 
hun eens een maaltijd aan, waarbij perso
nen uit negen verschillende natiën mede 
aanzaten. 

Vanwege de vrije kerken is in Engeland 
een veldtocht tot volks-evangeliezeering on
dernomen. Wat Londen betreft, kon men 
echter niet zoo goed de massa's bereiken, 
als men dit had gewild. Wel was er van
wege den oorlog en den dood der Koningin 
gezindheid om het evangelie te hooren. 
Doch er bestaat onder het volk een vrees 
voor kerken en preekzalen ! Men komt veel 
liever saam in openbare lokalen. In New-
castle werkten 13 predikanten of evangelisten; 
in Liverpoo! 30 ; in Manchester 7. 

In 1891 waren in Nieuw-Zeeland 18,000000 
akkers in bezit van slechts 1615 Engel
schen of Engelsche maatschappijen, die 
al dat land aan niemand wilden verkoopen, 
zooals vroeger in Ierland. Daarentegen waren 
slechts 300,000 akkers in handen van omtrent 
100,000 boeren; die intusschen niet tegen 
de speculaties en negoties dier Engelsche 
landvvolven opkonden. Eindelijk kwam er een 
wet, volgens welke de staat dat land kan 
inkoopen. In Maart 1899 was daardoor reeds 
voor meer dan f 15,000000 van die speculanten 
en landheeren afgekocht, om dit aan kolo
nisten met erfrecht te verpachten, niet te 
verkoopen, tot op een maximum van 600— 
2000 akkers. Zoo bedroeg in 1899 het aan
tal dezer pachters reeds 15,899 ; die bijna 
15,000000 akkers land hadden ; waarvoor 
zij ruim f 3,200000 huur betaalden. En 
volgens dat rapport was er toen f 170,000 
achterstallige schuld ; betrekkelijk weinig bij 
dezen overgang van toestanden. 

Op de Jaarvergadering van het Ameri-
kaansche Traktaatgenootschap in April te 
Washington wees de voorzitter Generaal 
Howard met nadruk op het vele goede, dat 
deze vereeniging wrocht in het leger, gedu
rende den Spaansch-Amerikaanschen oorlog. 
De secretaris zeide in zijn verslag, dat dit 
genootschap was opgericht ,om Christus te 
verkondigen als den Verlosser van zonda
ren." Het aantal in het binnen- en buiten
land verspreide geschriften bedraagt 12 a 
15 millioen. De colporteurs trachten de 
personen te bereiken, die niet met de 
gemeente in aanraking komen. Dit genoot
schap heeft het Evangelie gebracht in 153 
talen of tongvallen, en was alzoo voor de 

Zendings-cominissiën zeer behulpzaam en van 
dienst. Het afgeloopen jaar werden 4 a 5 
millioen bladzijden Christelijke leesstof in de 
Spaansche taal verspreid onder de eilanders, 
en één millioen onder de bemanning van 
leger en vloot. Zelfs in Utah tracht men aan 
de woningen der Mormonen, en vooral 
voor de kinderen, traktaten te bezorgen. 
Het bestuur drong ernstig aan op vermeer
dering der bijdragen. 

In Mantschoerië hebben door de oorlogs
beroerten en Christenmoorden wel sómmige 
inboorlingen uit angst hun Christelijk geloof 
verloochend, waartoe zij door den arbeid 
der Presbyteriaansche Zending gebracht 
waren. Doch over het algemeen verblijdt 
men zich, dat zoovelen in hun geloof stand 
hielden ; niettegenstaande zij zelfs hun goede
ren , hospitalen en kerken verloren. De oude 
mannen vermaanden, stervende aan hunne 
wonden, de jongeren om tot den einde 
toe getrouw te blijven, schreef een Duitsch 
ambtenaar, Bismarck geheeten. De overge
blevenen trachten alom opnieuw te veree
nigen en samen te werken. 

T l  1  1  i  . . .  
.Denaive de schoffeeringen en moorden, 

die in China door den laatsten oorlog, aan 
vrouwen en meisjes gepleegd werden, wordt 
vooral gewezen op de gevolgen voor haar, 
d e aan de mishandelingen ontkomen zijn. 
Zoodra toch een Chineesche gehuwde vrouw 
door een blanken man aangeraakt is, deelt 
zij haar man en familie dit mede, alsmede 
dat zij zichzelve daarom dooden zal ; en zij 
is verplicht dit te doen, anders zouden 
anderen het doen. Ongehuwde vrouwen 
verzoeken in dat geval door vriend of 
maag ter dood gebracht te worden, opdat 
zij het zeiven niet behoeven te doen. 

\ olgens het verslag van den voorzitter 
der Zevende-Dag-Adventisten, Ouderling G. 
A. Erwin, op de Algemeene Conferentie te 
Battle Creek, Michigan, bedraagt het aantal 
leden dier groep 75,763. In de laatste twee 
jaren zijn er 12,504 nieuwe bijgekomen. 
De opbrengst der tienden bedroeg in die 2 
jaren 1,000,915 dollars of 200,000 meer 
dan de laatste maal. Het genootschap gaf 
boeken uit in 14 verschillende talen. Er 
werden 9 sanitoriums opgericht in Duitsch-
land, Australië, Nieuw-Zeeland en de Ver. 
Staten. Zij bezitten nu 6 Colleges, 4 Acade
mies, 10 opleidings- en industrie-scholen, 
228 gemeentelijke scholen en gemengde, 
totaal 263 scholen met 281 onderwijzers en 
6000 leerlingen. 4-

HOOGER ONDERWIJS OP 
GEREF. GRONDSLAG. 

De Een-en-twintigste Jaarvergadering der 
Vereeniging voor „Hooger Onderwijs op 
Gereformeerden Grondslag" heeft wel onder 
de gunstigste omstandigheden te Arnhem 
plaats gehad. 

Onmogelijk was het — droeg de verga
dering ook al geen politiek karakter — de 
heerlijke overwinning der Christelijk partijen 
met stilzwijgen voorbij te gaan, waar deze 
voor zoo groot deel uit gerecruteerden der 
\ ereeniging bestonden — en deze onmoge
lijkheid, gevoegd bij de aanwezigheid van 
Dr. A. Kuyper, het fraaie weder, de geluk
kige plaats van bijeenkomst (n.1. de Buiten-
Societeit) gaf aan heel de vergadering een 
opgewekt karakter. 

Aan den vooravond der algemeene samen
komst, op Donderdag 4 Juli, had in de 
Oosterkerk een bidstond plaats, waarin Ds. 
C. W. J. VAN LUMMEL te Delft zijn gehoor 
bij Pred. 3 : 11 bepaalde : 

nU>j heeft ieder ding schoon gemaakt op 
zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart 
gelegd, zonder dat een mensch het werk, dat 
God gemaakt heeft, kan uitvinden van het 
begin tol het einde toe'' 

Met dezen tekst tot leiddraad werden het 
doel, de grenzen, de rechte opvatting der 
wetenschap in het licht gesteld. 

Donderdagmorgen zag een groot aantal 
leden en begunstigers, dat, naarmate men 
verder op den voormiddag kwam, door 
toevloed uit verwijderde streken des lands 
steeds vermeerderde, in de schoone, koepel
vormige muziekzaal der Buiten-Societeit bijeen. 

Leider der vergadering was Mr. Th. 
HEEMSKERK, een der Curatoren. 

Daverend applaus en geestdriftig geroep 
steeg op, toen Dr. A. KUYPER b nnenkwam. 

In den loop van den voormiddag werd, 
namens de vergaderden, aan H. M. de' 
Koningin een telegram van hulde en trouw 
verzonden, waarop in de namiddag-bijeenkomst 
een antwoord inkwam. 

Tusschen opening en sluiting der morgen
bijeenkomst, natuurlijk met gebed en gezang, 
beraadslaagde men over huishoudelijke zaken' 
en herkoos men o. a. de heeren E. G! 
WENTINK van Schalkwijk en J. H. DE WAAL 
MALEFEIT van Achttienhoven, respectievelijk 
tot Directeur en plaatsvervangend Directeur 
der Vereeniging. 

Dan, besprak Prof. J. L. RUTGERS de vraag: 
Mag geoordeeld worden, dat thans de tijd 
gekomen is, om het Gereformeerd karakter van 
de 1 rije Universiteit door nauwer verband met de 
Gereformeerde Kerken, nog vaster te waarborgen? 

Doel was niet op deze vergadering tot 
een vast besluit of bindende conclusie te 
komen, maar de besprekingen over genoemde 
vraag voor te bereiden. 

Werd besloten, op voorstel van den inlei
der, een Commissie te benoemen, die na 
deugdelijk onderzoek haar bevindingen op 
een buitengewone ledenvergadering in het 
voorjaar van 1902 zal meedeelen, waarop 
dan een definitieve regeling kan volgen. 

Aan het slot dezer vergadering richtte 
Dr. A. G. HONIG van Zeist, zich in een 
gloedvolle toespraak tot de aanwezigen, 
met de hoofdgedachte van Prof. Rutgers 
instemming betuigende en er op wijzende, 
dat Godes zegen, in den uitslag der verkie
zingen geschonken, zeker een aansporing te 
meer zou zijn, om meer en meer uit de 
Gereformeerde beginselen te leven en dien
volgens een nauwer verband tusschen Univer
siteit en Kerk te begeeren. 



In de, na een pauze van één uur, hero
pende namiddagvergadering om twee uur, 
leverde Prof. Dr. H. H. KÜÏPEK, zoon van 
den bekenden Nestor, een zwaar en massief 
stuk werk (zooals Prof. GEESINK het later 
noemde) in den vorm van een referaat 
over het onderwerp : „Ongezocht gelijk." *) 

Wat daarin de hoofdgedachte vormde, 
was, dat de resultaten der natuur-philoso-
phie, de empirische wetenschap, die vijandig 
tegenover de openbaring der H. Schrift 
stonden, deze juist in de waarneming van 
reëele feiten kwamen bevestigen. 

In het bizonder waren het de evolutie-, 
selectie- en erfelijkheids-theorieën, benevens 
de leer der afstamming, het verschil der 
soorten, die volgens de verklaringen, van 
een Darwin, Hackel, Dubois-Reymond , 
Lombroso, Schopenhauer, zij het ook met 
andere bedoeling afgelegd, de waarheid der 
Gods-Openbaring kwamen bevestigen. 

De slotsom, waartoe spr. kwam, was 
deze: Ook het wetenschappelijk onderzoek 
der natuur bevestigt de waarheid Gods. 

Waar een oppervlakkige natuurstudie van 
Hem afvoert, brengt een diepere tot hem terug. 

Gode is de kracht der waarheid en zij 
zal zegevieren. 

Toen op de vraag, of door tegenstanders 
principieel debat werd begeerd, niemand 
zich opgaf, maakten de Professoren GEESINK 
en .RUTGERS verschillende opmerkingen, 
minder om een verschil van meening, dan 
wel om enkele verklaringen toe te lichten. 

De menschelijke ellende, door de Schrift 
geleerd, vond zijn grootsten verdediger, 
hoewel op andere gronden, in den pessimis-
tischen wijsgeer SCHOPENHAUER ; van de 
doodstraf, zoo tegen ons uitgespeeld, verklaarde 
dezelfde: schaft de doodstraf af, als de moor
denaars afgeschaft zijn En de Konigsberger 
wijsgeer KANT was een tegenstander der vaccine! 

Na een korte opmerking des heeren W. 
HOVÏ en een antwoord daarop van den Voor
zitter, verkreeg Dr. H. H. KTJYPER nog 
even het woord om te repliceeren. 

De vergadering ging uiteen, toen de heer 
Th. HEEMSKERK, wiens uitnemende leiding 
zeker niet weinig tot het welslagen bijdroeg, 
aan inleider den dank der aanwezigen had 
gebracht, waarbij hem wel het meest ver
heugde, dat de Universiteit, die haar weten
schap uit de wijsheid Gods putte, door diens 
referaat zoo „ongezocht gelijk" kreeg. 

Vermelden we nog, dat te vijf uur een 
maaltijd in Maison Oudshoorn plaats had en 
de dag met een boottocht naar de Wester-
bouwing besloten werd. 

(De Graaf schaker?) 

*) Het zal in druk verschijnen. 

PROVINCIALE DIACONALE CONFE
RENTIE DER GEREF. KERKEN IN 

ZUID-HOLLAND, 
gehouden te Botterdam, 20 Juni 1901. 

De Voorzitter, de heer J. H. de Lange, 
van 's-Gravenhage, Diaconie A, opent de 
Conferentie met het laten zingen van de 
verzen 3 en 4 van den Morgenzang en met 
lezen van het laatste gedeelte van Handelin
gen 9, waaraan hij eenige beschouwingen 
vastknoopt, waarin hij wijst op de doorgaande 
ontwikkeling, ook van de zonde en als ge
volg daarvan, de ellende, die wij nu na ne
gentien eeuwen van beschaving aanschouwen. 
Toch, al vermenigvuldigt de ellende, de 
moeite, de zorg, de Diakenen behoeven niet 
te vragen waarheen. Als wij slechts het oog 
hebben op onzen Heiland, dan mogen wij 
gemoedigd onzen weg gaan. En al is het 
onder ons : niet vele rijken, niet vele mach
tigen, toch mogen wij, Gereformeerde Diake
nen onze armen nog zoo ondersteunen, dat 
zij niet langs de straten loopen te bedelen. 

Na een welkomstwoord aan de opgekomenen 
gaat de Voorzitter voor in gebed. 

Als adviseurs zijn aanwezig de H.E. Pre
dikanten Ds. Landwehr en Sillevis Smit van 
de plaatselijke Kerken. 

Een 50-tal Diaconieën is vertegenwoordigd. 
De Secretaris, de heer J. G. van den 

Burch van 's-Gravenhage, Diaconie B leest 
de notulen van de vorige Conferentie. 

Naar aanleiding daarvan wordt eene vraag, 
waarom de vorige Conferentie niet te Gouda 
is gehouden, beantwoord. 

De Diaconieën van Leiden A en C en 
Reeuwijk hebben bericht van verhindering 
gezonden. 

De Voorzitter brengt nu in bespreking 
vraag 3b, ingezonden door 's-Gravenhage A: 

Een of meer predikanten geven op de 
Conferentie wel advies, maar geen prae-advies. 

Na eenige bespreking wordt deze vraag 
ingetrokken. 

Vervolgens bekomt het woord Ds. H. C. 
van den Brink, predikant te Rotterdam, als 
referent over het onderwerp : „Langs wel
ken weg is meerdere ontwikkeling van het 
Diaconaat te verwachten" ? De geachte 
referent wil op deze vraag een kort antwoord 
geven, en vat ten slotte zijn referaat samen 
in eenige rondgedeelde stellingen. 

De Voorzitter dankt hierop den referent, 
met instemming der vergadering, voor 
Z.Eerw.'s arbeid. 

De heer Ter Weeme merkt op, dat het 
de bedoeling is, dat, waar ieder lid de stel
lingen door Ds. Van den Brink ontwikkeld, 
in zijn bezit heeft, deze even onder de oogen 
worden gezien. 

De Voorzitter leest daartoe de volgende 
stellingen voor en brengt ze, voor zoover 
de tijd toelaat, achtereenvolgens in bespreking. 

I. Voor meerdere ontwikkeling van ons 
Diaconaat is allereerst noodig bestudeering 
van de beginselen, waarvan naar Gods Woord 
de dienst der barmhartigheid moet uitgaan 
en van de lijnen, waar langs de uitoefening 
van dit ambt zich moet bewegen. 

II. Er bestaat dringende behoefte aan 
een Handboek voor de Diaconale vakken der 
Theologie. 

III. Een deel der Diaconale samenkom
sten naar Art. 40 D. K. O. dient geregeld 
gewijd te zijn aan de bespreking der theorie 
van het Diaconaat, waarbij de tegenwoordig
heid van de Dienaren des Woords vereischt 
is. 

IV. Door de bediening des Woords moet 

de gemeente worden onderwezen in en op
gewekt ter barmhartigheid, terwijl de Cate
chisatie en de Jongelingsvereeniging zich ook 
hebben te richten op 't aankweeken en op
leiden van Diakenen. 

V. De Diaconale taak omvat drieërlei : 
1°. Het voorkomen van armoede en lijden; 
2°. het lenigen van armoede en verzach

ten van lijden ; 
en 3°. het verschaffen van de hiertoe ver-

eischte middelen. 
(Encyclopaedie der H. Godgeleerd
heid door Dr. A. Kuyper, dl. III, 
pag. 537). 

VI. Ter voorkoming moet geestelijk ge
arbeid door de verwaarloozing van het gezins
leven tegen te gaaan ; en stoffelijk door 
tijdelijken financiëelen steun; 't verleenen 
van medische hulp of versterkende levens
middelen; 't aansturen op een rechtmat g 
loon voor den arbeid, verzorging van invalide 
werklieden, pensioenregeling, verzekering 
tegen ongevallen enz. 

VII. Zonder de natuurlijke verzorgers te 
verdringen en in nauw verband met de be
tooning der barmhartigheid naar het ambt 
der geloovigen, moet de Diaconie aan armen, 
weezen, ouden, kranken en ellendigen in 
Christus' Naam, de barmhartigheid des Hee
ren bewijzen in onderscheiding van alle 
Christelijke en algemeen menschelijke phi-
lanthropie. 

VIII. Diaconale zaken van particulieren 
of generalen aard, die op den Kerkeraad 
niet kunnen worden afgedaan, moeten ge
bracht worden op meerdere vergaderingen 
onzer Kerken. 

IX. Door geregeld huisbezoek bij alle 
leden der gemeente, inzonderheid bij wie 
welvaren van den Heere verkregen hebben, 
dient door de Diakenen de kunst van het 
geven te worden aangekweekt. 

(Wordt vervolgd). 
L. MEESTERS. 

I n g e z o n d e n .  

Hooggeachte Redactie / 
Laat ondergeteekende met een enkel woord 

mogen antwoorden op de critiek van den 
Hr. de Jong van Leksmoud, op mijn stuk, 
voorkomende in de .Bazuin van 31 Mei 1. 1. 
Dat bedoelde critiek schipbreuk lijdt, zal 
ieder, die de Wet op den Leerplicht bij het 
licht der H. Schrift beoordeelt, verstaan. 
Immers, naar luid van Gods H. Woord — 
wij toonden dit bereids aan — zijn de 
Ouders geroepen om hunne kinderen te ou
derwijzen. De Hr. de Jong raadplege dus 
den Bijbel. Leze zal hem uit den droom 
helpen. Deze ook zal hem leeren zich niet 
als rechter over eens anders geweten op te 
werpen. Deze ook zal hem onderwijs geven 
in de les der bescheidenheid, om iemand, 
die 't uit heilige overtuiging voor de „sou-
vereinheid in eigen kring", en dat naar het 
Gebod Gods opneemt, niet zoo ras en on
bedacht van nschijnvroomheid" te veroordee-
len. Deze zal hem bedachtzaam maken, om 
maar niet dadelijk infameerend op eens anders 
schrijven in te gaan. Wat mij nu betreft: 
tegenover de infameerende uitdrukkingen in 
de bewuste critiek van den Hr. de Jong 
voorkomende, mag ik mij troosten met het 
woord van den Apostel Paulus: „Die mij 
oordeelt, is de Heere." 't Schaadt mij in 
het minste niet door den Hr. de Jong ge
oordeeld te worden. 

Wat nu de „opruiende taal" aangaat, waar
van de Hr. de Jong mij beschuldigt, zoo zij 
op die beschuldiging geantwoord dit: Spreekt 
Gods H. Woord 't beslist uit, dat we onze 
Overheden te gehoorzamen hebben, dat zelfde 
Woord spreekt 't ook beslist uit, dat urnen 
Gode meer moet gehoorzamen, dan den men-
schen" ; dat zelfde Wroord zegt ons, dat ieder 
blijve op zijn hem door God aangewezen 
terrein cf. 1 Sam. 13 : 9—14; 2 Kron. 
16—23. Saul, ziet, trad op verboden grond, 
en dies zou zijn rijk niet bestaan. Uzzia, 
ziet, misbruikt zijn macht, en hij wordt me-
laatsch. Beiden worden kennelijk van God 
gestraft. Ons huidig God verzakend Ministe
rie is gevallen, voornamelijk wel, wijl het 
de Ouders uit hunne plaats, bun van God 
aangewezen, heeft willen zetten, Moet men 
onbepaald in ieder geval der Overheid ge
hoorzaam zijn, dan ligt de Afscheiding van 
'34 veroordeeld, ligt gevonnist ook de Do
leantie van '86 e. v. jaren. Voor H. M. 
onze geëerbiedigde Koningin, voor de Re
geering onzes Lands wenschen we te buigen, 
en hopen we steeds te biddeu, maar men 
make en bekrachtige geen wetten, di.e den 
toets van Gods H. Woord niet kunnen door
staan. Ban, ziet, is verzet geboden, geboden 
door dat Woord, dat ons eenmaal vrij maakte 
van het slavenjuk van Spanje, Op : „Vreest 
God", volgt, is daaraan ondergeschikt: „Eert 
den Koning", Verder gaan we op de cri-
triek van den Hr. de Jong niet in. 

E. BAJEMA. 

Geachte Redacteur, 
Naar aanleiding wat ik 1.1. Vrijdagavond 

in Hollands Kerkblad las, hetgeen de re
dacteur had overgenomen uit de Zuider Kerk
bode, onder het rubriek „Onze Vrije Univer
siteit," wenschte ik wel eenige plaatsruimte 
in de Bazuin, ten einde een scheeve voor
stelling door beide Kerkbodes gemaakt ten 
opzichte van de te houden collecten voor de 
Theologische School te Kampen en die voor 
de Vrije Universiteit te Amsterdam weg te 
nemen. 

Wij lezen dan onder bovengenoemd rubriek 
het volgende: „Dat nu er tweemaal 's jaars 
voor Kampen gecollecteerd wordt, de eene 
jaarlijksche Kerkcollecte voor de Theol. 
Faculteit der V. U. wel wat klimmen mag" 
euz. 

Hierbij worden dan verder een Classe en 
twee Kerken met name genoemd, die nog 
niet voor de V. U. hebben gecollecteerd. 
Dat men nu dit doet, kan ik wel hebben, 
doch men doe het dan in geen scheeve maar 
goede verhouding tot de Theol. School te 
Kampen. 

De Zuider Kerkbode en Holt. Kerkblad zijn 
zeer zeker op de hoogte, in hoeverre het 
besluit der General. Synode 1899 : „Om 

twee afzonderlijke collecten te houden tot ver
sterking der financiën der eigen inrichting 
der Gercf. Kerken" door vele Kerken uit 
kieschbeidsgevoel tegenover de Universiteits
mannen niet wordt uitgevoerd. Vooral zou 
het zijn nut hebben, zoo ook de Bazuin de 
Kerken eens met name noemde, die niet 
collecteerden. In Delft b. v. (een ineenge
smolten Kerk) is het besluit der Synode 
gevallen en van dit jaar besloten om drie maal 
te collecteeren voor de Vrije Universiteit te 
Amsterdam en de Theologische School te 
Kampen, dus drie maal krijgt iidere inrich
ting de helft van hetgeen gecollecteerd wordt. 

Dit noemt men: uitvoeren een besluit der 
Synode ; en de V. U. wordt gelijk gesteld met 
de eigen inrichting der Theol. School. 

De verantwoordelijkheid van zulk een 
schrijven in Holl. Kerkblad en de Zuider 
Kerkbode laat ik dan ook voor rekening der 
redacteuren. 

Ons volk moet echter naar waarheid wor
den ingelicht en weten, wat onze School en 
Kerken te wachten staat, indien het niet 
waakt en bidt. 

Wij hebben de waarheid en den vrede 
lief, maar waarheid bovenal. 

U dank zeggende voor de verleende plaats
ruimte, noem ik mij, 

Uw dw. d. en broeder in Chr., 
P. BUTER. 

Delft, 3—7—1901. 

Het ambt der Overheid is, om liet 
Woord des Evangelies overal te doen prediken. 

Art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis. 
Nog levende onder den genotvollen indruk 

van den Schooldag te Kampen, die voor mij 
en andere bejaarden onder onze predikanten, 
niet anders is dan een inetamorphose van 
de vorige publieke examens te Kampen, 
gevoel ik mij geroepen nog met enkele 
woorden de aandacht te vestigen op Art. 36 • 
onzer Belijdenis. Onder de gedachten-wis
seling over het uitnemende referaat van Prof. 
Wielenga, is m. i. Art. 36 in verband tot 
de onderhavige kwestie veel te stiefmoe
derlijk behandeld. In dat artikel ligt m. i. 
de sleutel ter verklaring van het Theologisch 
Onderwijs tijdens de Republiek en tevens 
de vrijbrief voor de Staten om te zorgen 
voor het onderwijs in de Theologie. 

Vanaf de ure en tot zoolang Kerk en 
Staat één gemeenschappelijk Credo hebben, 
dat het behoort ntot het ambt der Overheid 
o m  h e t  W o o r d  d e s  E v a n g e l i e s  o v e r a l  t e  
doen prediken" — zoolang behoort ook de 
Staat te zorgen, om allereerst kweekplaatsen 
te hebben voor aanstaande Evangelie-dienaars. 

Wiens roeping, wiens ambt het is, om 
het Evangelie overal te doen prediken, moet 
allereerst zorgen, dat er arbeiders in het 
Evangelie worden gekweekt. — In zoover 
hebben de Staten in dien tijd niets onbe
hoorlijks gedaan. — Was men in de Geref. 
kerken thans nog van dezelfde meening als 
bovenstaande expressie uit Art. 36, dan 
werden én de Vrije Universiteit én de 
Theol. School beide geoordeeld, als zich 
aanmatigende in de hoedanigheid van parti
culiere Vereeniging of van Kerken, wat 
eigenlijk behoort tot het ambt der Overheid. 

Nu men echter eenparig van oordeel is, 
dat het niet de roeping is van de Overheid, 
maar van de Kerk, om het Evangelie overal 
te doen prediken, nu ook maken de Kerken 
zich allerwegen op, om te zorgen, dat er ar
beiders in het Evangelie komen voor het 
Buitenland, (de Heiden-wereld) zoowel als 
in eigen Vaderland. Zoo consequent de 
Staten in dezen vroeger waren, zoo consequent 
zijn thans de Gereformeerde kerken. 

Adres aan de Generale Synode te Gionin-
gen 1899. 

Deze kleine opmerking mocht ik niet 
achterwege laten, nu ik verfrischt en ver
sterkt van den Schooldag te Kampen weer 
thuis ben gekomen. Wij hebben elkaar daar 
weer terruggevonden en van harte hoop en 
bid ik, dat de kerken in heel de wereld 
hare roeping mogen verstaan en ter harte ne
men om het Evangelie overal te doen pre
diken en daarvoor een heirleger van Evan-
gelie-aienaren mogen kweeken. 

W. DIEMER. 
Apeldoorn, 5 Juli 1901. 

ADVERTENTIËN. 

lieden werden wij verblijd door de 
geboorte van eer. welgeschapen Zoon. 

SJ. SCHAAFSMA. 
A. SCHAAFSMA — WOUDSTRA 

GROOTKGAST, 
2 Juli 1901. 

i )oor 's Heeren goedheid werden 
ons voorspot dig een Zoon en Doch
ter geboren. 

A. H. NIEBOER, v. D. M. 
fl. A. NIEBOER—KOEK. 

BURUM, 
4 Juli 1901. 

Heden avond behaagde het I 
den Heere, mijn geliefde Echt- | 
genoote 

Tetje v. d. Yeen, 
na een smartelijk doch geduldig 
lijder, door den dood van ons weg | 
te nemen, in den ouderdom van 
ruim 33 jaren, na eene gelukkige 
Echtvereeniging van ruim 9 
jaren; mij nalatende 4 kinderen, B 
te jong om dit zwaar verlies te H 
beseffen. 

Hoewel diep bedroefd, treuren 
wij niet als degenen, die geen • 
hope hebben. 

S. H. SIJTSMA, 
en Kinderen. • 

FRANEKKR, 
1 Juli 1901. 1 

Voor de talrijke bewijzen van be
langstelling, ontvangen bij het overlij
den van onzen lieven JAN, betuigen 
wij, ook namens onze Kinderen, onzen 
hartelijken dank. 

F. MOET, v. n. M 
E. W. MOET—YKRHOEFF 

H EERDE, 
9 Juli 1901. 

Tegen 3 Ang. gevraagd eene 
flinke 

DIENSTBODE 
Geref., niet beneden 20 jaar Loon f 110. 

Adres P. SLUIS, N. Z. Voorburg
wal 258 AMSTKUDAM. 

Gereformeerd Gymnasium 
TE KAMPEN. 

Nu door Curatoren der 
Theol. School besloten is met 
1  S e p t e m b e r  a .  s .  d e  Z e s d e  
Klasse aan het Gymnasium 
in te richten, wordt voor dat 
Gymnasium verlangd een 
Leeraar, bevoegd tot het 
g e v e n  v a n  o n d e r w i j s  i n  W i s 
k u n d e  e n  E n g e l s e  h .  

Gegadigden gelieven zich 
vóór 1 Augustus aan te 
melden bij den Secretaris der 
Commissie van Toezicht, Mr. 
H .  A .  v a n  d  e  r  V  e  g  t  e ,  t e  
Z w o l l e .  

Voor geringen prijs 

t e  k o o p  
aangeboden een nette soliede 

Preekstoel met Klankbord, 
benevens een achttal KSaukeu. 

Brieven aan A. VAN DER WERFF 
te ZWARTSLUIS. 

- lonflBlaas- K 
Z Harmonte Z 
Mondharmonika's 32 tonen 30 ct-

id. dubbele 64 » (30 » 
id. driedubbele 96 » 1.20 » 
id. vierdubbele 128 » 1.50 » 
id. zesdubbele 192 » 2.50 » 

Alles le kwaliteit. Prachtige toon. 
BLAASHARMONIKA'S 

6 tonen en 2 bassen ƒ 0.70 
8 » » » 1.— 

10 » » » 1.20 
id. van ƒ 1.30 ƒ 1.40 » 1,50 

» 1.75 » 1 85 
Franco toezending tegen inzen

ding van Postwissel niet 15 ct. 
verhooging voor porto. 

Exporthandel JOH. DE HEER, 
Rotterdam. 

Vraag Uarinonika-cainloKUS gratis. 
Wederverkoopers hoog rabat. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt van 
de pers: 
Misbruikte 

Schriftuurplaatsen, 
DOOR 

E. KROPVELD. 
TWEEDE DRUK. 129 bladz. 

itiij. 80 ct. geb. f Ë,20. 
Vele malen worden in het dagelijksch 

leven allerlei bijbelteksen op verkeerde 
manier aangehaald. Dit is de Schrift 
geweld aandoen en onteeren. Daarom 
was het een goed idee van Ds. KROP-
VJILD om eenige van zulke plaatsen toe 
te lichten in haar ware beteekenis en 
tegen 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 
waard; het verrijkt onze Schriftkeums, 
en doet ons Chr. leven gezonder worden. 

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

Bi) J. H. KOK te Kampen verscheen : 

'n KWESTIE 
VAN SMAAK 

DOOR 

F. Bettex. 
88 Pag. Prijs fO.65. Geb. f 1.-

Bij eiken Boekhandelaar voorhanden. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ter 
perse, om de volgende week te ver
schijnen : 

Dr. H BAVINCK. 

De wereldverwinnende 
kracht des geloofs. 

Leerrede over 1 Joh. 5 : 4b 
uitgesproken in de Burgwalkerk te 

KAMPEN, den 30 Juni 1901 
in tegenwoordigheid van 

PREöi DElNT lvRUGER, 

• • Vereeniging • • 
• Christelijke Bibliotheek.» 

Heden verscheen als deel 5 van 
den 4en jaargang • B & O • 

A. v. d. FL1ER. 

Op leven en dood. 
Met dit deel is de vierdejaargang 

compleet. Nog zijn complete stellen 
t^gen den abonnementsprijs van 
f 5,— verkrijgbaar 

Men ontvangt daarvoor eene waarde 
van f 8,80 en wel: 

I. Van Mes. Kén plcitgrond slechts 
f 1,50. 

II. Stein. Het leven van J. F. 
Oberlin I 1,80. 

III en IV. Fariar. Onweerswolken, 
Z dln., f 3,00. 

V. Van der Flier. Op leven en 
dood f 3.50. 

Tegen inzending van 1 5 , —  o f  z o o  
men de boeken gebonden verlangt, 
van I 6 ,75, worden deze 5 boeken 
franco toegezonden door den uitgever 

U. f. CAIXKNBACII tc J>ijfcerk. 
Ook alle soliede boekhandelaars ne

men hierop bestellingen aan. 

V e r s c h e n e n  :  
De tweede goedkoope druk van: 

Dr. H. BAVINCK. 

De offerande des Lofs, 
Prijs: Ingen. f O.OO. In pracht

band ƒ  1 ,25 .  
De eerste druk van dit schoone werk 

was binnen vier weken totaal uit
verkocht Zie de vele uitstekende recen-
siën. Na onvangst van postwissel, 
franco toezending. 

Uitgave vau: 
F RED. H. VERSCHOOR. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen : 

Dr. H BAVINCK, 

OUDERS of 
GETUIGEN. 

Ï O O  b l a d i j i - o o i  8°. 

1'rijs f —.95. 

De doopkwestie, die in de laatste 
dagen in het bijzonder de aandacht 
trok, wordt bieiin op duidelijke wijze 
behandeld, verstaanbaar ook voor den 
eei*voudig©n löaer. 

Verkrijgbaar in eiken boekhandel. 
Na ontvangst van postwissel fratlCO 
toezending door den Uitgever. 

Gereformeerd Gymnasium, 
le imslerdaiii. 

Sedert de vorige opgave ontving de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair 
Otu'erwijs de volgende giften : 

ROTTERDAM: H. J G M. f 1, B. J. 
B f 1, M. F. D. f 1, P. f 0,50, J. H. 
K. f 1, H. S. f 2, W. f 2,50, C. K. f 2, 
L v. d. L. f 1, J. O. K. t 0,50, J. G. 
S. f 0,50, L. B 1 1. J. A N. f 0,50, D. 
B f 1, ti. v. d. H. f 1, W. A. V. f2,50, 
H. W. V. f 2,50, H. M. f 2,50, C. J. v. 
M. f 1, A. V. 1 1, J. B f 1, L. v, E. f 0,50, 
J. H. Sr. f 2,50, J. P. D. t 1, U. B. f 1, 
J. v. O. t 0,50, J. P. i 1, C. R. v. O f 1, 
G. K. f 5, G. B. f 2, J. v. d. L. f 2, A. 
(J. D. f 0,50. J. S. f 1, P. K. f 5, J. v. 
E f 1. H. R f 0,50, W. R f 0,50, W. 
J. K t 1, G. G. f 0,50, A. G. f 1, M. v. 
d. S. f 5, D. H. f 1, J. M. 1 1, A. K. t 2,50, 
J. W. V. f 1, G. d. B. f 1, J. G. f 1, E. 
V. f 0,50, G. B f 2,50, G W. v. R f2,50, 
P. v. d. M. f 1, E. K f 1, J. G. d.Z. f2. 
W. M. f 2,50, C. D. f 1, L G. V. f 2, 
W H. H. t 1, P. H. M. f 0,50, L. L. f 0,50, 
J. M. 1 0,50, P. T. v L. f 1, J E v. d. 
G. f 1, J. K. f 1, J 0. S t 1, G. f 1, 
J. S. f 1,50, J. E f 1, L. W. K. f 10, 
J. v. d. K. f 2,5 , J H. v. d. S. f 1, E. 
J. L f 2,50, J. v. f 1, A. J. N. 1 2, J. 
H Jr. f 3, J. V. f 2,50, M. G. K. f 1, 
O. d. K. f 1. F. d. H f 1. J. H. d. H. f 1. 
A P. f 2,50, W J C. M. f 1, mej. M. 
E. v. H. i 2,50, mej. E. A li. f 1, wed. 
J. v. d B. 1 1, wid. H. L. d. B. f 2,50, 
A. V. f 1, W. P. d.H. 10,50, ALEXAN-
L)ER POLDER: d. R. f 2, L. v. E. f 1, 
S. K. f 2. BLEISW1JK: P. v. D. 1 1,50, 
P. B. t 1, J. G f 1, A. v. R. f 0,50, J. 
M. f 1, J. B. 1 1, P- B. t 1,50, wed. d. 
P. f I. KATENURECHT: A. E f 1, 
mej J. M. i 1, wed. J. E. 2, Ar. E. f 1. 
UHAÜLOIS: W. J. 13. f 1, A. v. d. 
H. f 0,50, J. E f 1. Gebi. Z. tl, C. A. J. 
t 1, wtd. A. v. H. f 1, wed. J. D. H 1 0,50. 
OUDERKERK a/d IJSEL : Wed. J.V. 11, 
wed. U. d. Z f 0,50, G. d. D. f 1, P. 
d. D. 1 1, N. G. f 1, A. v. D. f 1, A. 
G. 1 1, W. J. 1 1, (J. H. Az. f 2,50. 
KRALINGEN: N. N. f 1, M ï- B. f l, 
M v L t 1, J. J. R. f 1, Ds S. 0. 1 1, 
P. v L. Pz. f 2, T. L. G 1 0,50, W. Z. f 1, 
J. J. H. f 0,50. DELFSHAVEN: H. 
P. 1 0,50, P. v. A. f 1, E 't H. f 1, wed. 
K. v. d. W. f 0,50, A. V. f 1, mej. 
Gez. t B. 1. 

N. B. Niet vermeld zijn bier de bij
dragen, waarover per quitantie wordt be
schikt. 

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN, 
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