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O f f i e i ë e l e  K e r k e l i j k e  B e r i c h t e n  e n z .  

PLAATSELIJKE KERKEN. 
BOORNBERGUM 8 Sept. 1901. Beroepen bij de Geref. 

kerk te Boornbergum en Kortehemmen de Weleerw. heer D. 
Hoek, Theol. Candidaat te Noordwijk aan Zee. 

Namens den Kerkeraad, 
J. RIJT MA, 

OUDE-PEKELA, 8 Sept. 1901. Heden was bet voor onze 
gemeente een blijde en plechtige dag Des voormiddags 
werd Ds. A Roorda in zijn dienstwerk ingeleid door den Wel
eerw. heer Ds Binsbergen, die op treffende wijze sprak over 
Ezechiel 3 : 17- Des namiddags verbond Ds. Roorda zich 
aan onze gemeente, tot tekst gekozen hebbende Efeze 6 : 19 
Ook onze Consulent, Ds. Petersen, was tegenwoordig, en 
bracht een hartelijk woord in het midden ; insgelijks waren 
onze burgemeester en de raadsleden tot ons genoegen aanwezig. 
Zegene de Heere het werk van onzen nieuwen Leeraar, tot 
uitbreiding zijner kerk, en tot heil dezer gemeente 

Namens den Kerkeraad, 
H. DE BOER, Scriba. 

Het adres van deze kerk is voortaan Ds. A. lloorda. 

KOUDEKERKE (Zl.). 9 Sept. 1901. Eergistereu ontving de 
kerkeraad het verblijdend bericht, dat de Eerw. heer H. I H. 
Ingwersen, Cand. tot den heiligen dienst van Watergraafsmeer, 
het beroep naar deze kerk heelt aangenomen. Stelle de Heere 
hem tot eenen rijken zegen voor onze gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
P. BOONE PZ. Sr., Scriba. 

DALFSEN, 11 Sept 1901. Zondag 1 Sept. maakte onze 
Weleerw. Leeraar \V. de Jong aan de gemeente bekend, voor 
de roeping van Giessen en Waardhuizen te hebben bedankt. 
Dat 5s Heeren zegen op dit besluit moge rusten. 

Namens den kerkeraad. 
A. HIJZEN, Scriba. 

LANGERAK, 12 Sept. 1901. Ds. Duin, Leeraar te Uelsen, 
heeft voor de roeping naar deze gemeente bedankt. 

Namens den kerkeraad, 
G. VAN MIDDELKOOP, Scriba.. 

LANGERAK, 15 Sept. 1901. Na de godsdienstoefening werd 
alhier met toestemming van onzen Consulent, onder de leiding 
van Ds. Meijer van Borger, met algemeene stemmen tot Her
der en Leeraar verkozen de heer D. Hoek, Candidaat van Noord-
wijk aan Zee. Geve de Heere het ZE. in het hart, deze roe
ping op te volgen, is de wensch en bede van kerkeraad en 
gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
G. VAN MIDDELKOOP, Scriba. 

ROTTEVALLE, 15 Sept. 1901. Bij de Ger. kerk alhier is 
beroepen de Weleerw. heer A. Terpstra, predikant te Veen-
woudsterwal 

Namens den Kerkeraad, 
J. W. DE BOER, Scriba. 

V* Sept. 1901. 't Was voor onze gemeente ten dag 
van bJijdsehap. De beroepen Cand. G. H. Dijkstra werd, met 
°es eminiïlg van onzin Consulent, Ds. Oussoren van Koevorden, 

tot zijn dienstwerk ingeleid door ZEerw.'s vader, Ds. H. 
Dijkstra van Smilde. Deze had tot tekst 2 Tim 4 : 1—2. Des 
namiddags begon onze Leeraar zijn ambtswerk, sprekende over 
Jes. 62 : 6 — 7a. Mogen de wenschen van den vader voor den 
zoon worden vervuld; en zegene de Koning der kerk ouzen 
Leeraar als een wachter op de muren van Jeruzalem, waar hij 
van Hem aanstelling en lastbrief ontving, dan zal het ZEw. en 
ons wel gaan. 

Namens den Kerkeraad, 
A. WILLERING, Scriba. 

GEESTEREN• GELSELAAR, 16 Sept. 1901. Gisteren was 
het voor de Geref. kerk alhier een blijde dag, dank zij den 
Heere. Na ruim 9 maanden herderloos te zijn geweest, hadden 
we het voorrecht, dat des voormiddags onze beroepen Herder 
en Leeraar, de W eleerw. heer Ds. J. Lugtigheid van Hendrik-
Ido-Ambacht, werd bevestigd door zijn vriend, den Weleerw 
heer Dr. G. Renting v. d. m. te Winterswijk, met eene boeiende 
leerrede over Ezech. 3:17. Des namiddags verbond zich onze 
nieuwe Leeraar aan de gemeente met een ernstige leerrede naar 
2 Cor. 3 : 18 Hierna werd Z.Eerw toegesproken door onzen 
geachten Consulent Ds. J. Bosch te Neede, dien we nogmaals 
dank ztggen voor de bereidvaardigheid tijdens de vacature aan 
ons betoond Stelle de Heere, de Koning zijner kerk, Ds L. tot 
eenen ri„ken zegen voor deze gemeente en voor de plaats onzer 
inwoning. 

Namens den Kerkeraad, 
A. J. NEG BI RINK, Scriba. 

Het adres onzer kerk is voortaan den Weleerw. heer J. Lug
tigheid v. d. m. alhier. 

HERW'IJNEN, 16 Sept. 1901. Het was voor de Ger. kerk 
van Herwijnen gisteren een blijde dag. Wij mochten onzen 
beroepen Candidaat, den heer G. Vcenendaal, des morgens zien 
bevestigen in den dienst des Woords door Ds. Donner van 
Amersfoort, na eene leerrede naar aanleiding van 2 Tim. 3 : 14, 
15., Na .de handoplegging werd den nieuwen Leeraar toegezon
gen Ps. 134 : 3. Dés namiddags deed Ds. Veenendaal zijne 
intreerede voor de gemeente, waarbij tot grondslag lag het 
woord der H. /Schrift 2 Cor. 4 : 7. Het is de wensch van 
Leeraar, kerkeraad en gemeente, dat de Heere de gebeden ook 
van dien dag genadiglijk moge verhooren, opdat wij samen 
mogen werken tot eer des Heeren, tot uitbreiding van zijn 
koninkrijk en tot stichting en opbouwing der gemeente. 

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

SLEEUW1JK, 16 Sept. 1901. Gister-namiddag werd nal 
afloop der godsdienstoefening met meerderheid van stemmen 
tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen de Weleerw. 
heer Ds. C de Gooijer van Bennekom. 

Namens den Kerkeraad, 
C. VERHAGEN, Scriba. 

BOXUM. 16 Sept. 1901. Mochten we Zondag 8 Sept. van 
onzen geliefden Leeraar Ds N. Y. van Goor hoor en ;Jlk blijf bij 
u," op den 12n kwam weer een andere roeping tot ZEw. en 
nu van de Ger kerk te Reitzum. c. a. Dat het besluit van 
den leeraar ook ditmaal moge zijn tot blijdschap van heel 
de gemeente. De Heere geve zijnen dienaar ook in dezen weg 
het noodige licht. 

Namens den Kerkeraad, 
B. v. D BE KG, Scriba. 

BIERUM, 16 Sept. 1901. Pe Weleerw heer Ds. II. te 
Velde, van Varseveld tot ons overgekomen, werd gister tot zijn 
dienstwerk alhier ingeleid door onzen Consulent I s. Bulder van 
Spijk, die tot tekstwoorden had Jez 62 : 6, 7. Onze nieuwe 
Leeraar sprak naar aanleiding van 2 Tbess. 3 : la. Eene 
groote schare vulde ons kerkgebouw. De Heere stelle zijnen 
dienstknecht tot een rijken zegen. Dank wordt gezegd aan 
allen, die ons in onze vacature hebben gediend, inzonderheid 
onzen geachten Consulent, die ons uitnemend in elk opzicht 
bijstond. 

Namens den Kerkeraad, 
P. DOORNBOS, Scriba 

DOKKUM, 17 Aug. 1901. Bedankt voor Dokkum A door 
Ds. J. Kok van Nijmegen 

Namens den Kerkeraad, 
W. KOOLSTRA, Scriba. 

EZINGE, 17 Sept. 1901. Beroepen bij de Ger. kerk alhier 
Ds. G. Meijer te Borger. 

Namens den Kerkeraad, 
W7. DATKMA, Scriba. 

SURHUIS FERVEEN, 18 Sept. 1901. Bedankt voor de roe
ping van de Ger. kerk alhier door Ds. D. Steenhuis te Berlikum. 

Namens den Kerkeraad, 
H. REIMNK, Scriba. 

GRIJPSKERK, (Gr.) 11 Sept. 1901. Heden werd 
door de Classis van Enumatil, aan de lang gekoes
terde begeerte van de Geref. broeders en zusters te 
Grijpskerk gevolg gegeven, om het lichaam van Chris
tus alhier wederom tot openbaring te brengen. Aller
eerst sprak Ds. W. Folkerts van Niezijl, die ook door 

.•bovengenoemde Classis wa* aangewezen als Consulent, 
een rede naar 2 Tim. 2 : 19, en verklaarde bij het 
einde zijner rede, dat de Ger kerk ook alhier we
derom tot openbaring was gebracht. Daarna werd 
nog een ernstig maar tevens bemoedigend woord 
gesproken door Ds. N. Diemer van Munnekezijl, en 
Ds. H. Brouwer van Lutjegast. Na het houden van 
een kleine pauze werd overgegaan tot het stemmen 
van Ouderlingen en Diakenen, die door Ds. H. Schol
ten van Zuidhorn in hunne ambten werden bevestigd. 
Ten slotte werd deze plechtige vergadering met dank
zegging aan God, op gebruikelijke wijze gesloten. 

Nog zij gemeld, dat de jeugdige kerk bij overdracht 
van de Geref. Jong. Ver. //Ebenhaëzer" alhier, een 
net kerkgebouw ontving met prachtig huis, zeer ge
schikt voor pastorie. Dat de Koning der kerk rijke
lijk met zijn Geest in het midden der jeugdige ge
meente moge wonen, is onze bede. 

Namens den Kerkeraad, 
S v. D. VLEGEL, Scriba. 

P. S. Alle stukken voor de kerk te Grijpskerk 
gelieve men te zenden aan den Scriba. 

CLASSEN. 
Classis Winschoten. 

V ergadering dezer Classis D. V. op Donderdag 10 
October e. k. Punten voor het Agendum in te zender, 
tot 3 October aan den ondergeteekende 

J. A. BULT, Corr. 
Winschoten, 16 Sept. 1901. 

ONTVANGSTEN. 
Voor <!<> luw. Zeiuliiijj eu Bybelcol-

portame in Moord-lörabaiit uii 
Limburg. 

Met hartelijken dank ontvangen 
Van een vriend N, N. . . . f5, 
Van Ds. Kropveld. namens X. te Boskoop . - 16,55 
Collecte Geref. k. Middelburg A, met nagiften - 33.24 
Van A. Gruijs Sr. te Zaandam, voor postzegels - 1,50 
Jaarl. bijdrage v/d Zendings-Ver. te Koudum - 2,50 
Gift van idem .... - 2,50 
Postw. van A. B. C. te Dordrecht . . - 25,— 
Gift van M vr. v. A. te G. . . . - 10,— 

A a n b e v e l e n d ,  
Raamsdonk, J. 0. VoiGT, Venninam. 

16 Sept. 1901. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Collecten. 

Ambt-Vollenhove B f 5,565 Een f 3,60 
Assen - 20,70 Borger - 3, 
Appelscha - 4,37 Vries - 5*81 
Zuidlaren - 9,54 Vlaardingen B - 22,80 
haulerwijk - 3,65 Leerdam A - 8,515 

De Penningmeester 
van de Theologische School, 

Zwolle, 14 Sept. 1901. DR. H. FRANSSEN. 

Voor (le Zeiidinjj o. Heul. & Moh. 
Door Ds. Bouman, in 't kerkz. te Hallum . f 3, 
Van Mevr. van A te G. . . . .15 

Pinkstercollecten: 
Ter Aar f 3,13 Ondshoorn f 22,02* 
Aarlanderveen - 12,59 Waarder - 28,50 
Alphen a d R. - 97,97& O.- en N.-Wetering - 22,02 
Leimuiden - 7,37 Woerden - 16,85 
Nieuwkoop - 2,30 Woubrugge - 8,315 

Nieuwveen - 11,38 Zevenhoven - 10^52 
Noorden - 4,72 Zwammerdam - 17]675 

Door Ds. Lindeboom te Zutphen, v/d Cents-Ver. 
f 55,385; gev. in 't kerkz. f 2,50 ; busje J. Israels 
f 17,ll5 en van H. J. M. te Wrarn»veld f 5 
samen . . . . # _ gQ 

Door Ds Bos, in de collecte te Bedum A . - 5, 
r V . K .  V e r m e l d i n g  ï i i  d e  B a z u i n  

^ e « « ( ; l i i e d t  « x l l e e n  o p  v e r z o e k .  
Boesborgh, DE MOEN, 

14 Sept. 1901. Quaestor. 

OiSMiLlDELLIJKE WEDER
GEBOORTE. 

XXII. 

Zoo was er dus in de Gerefor
meerde kerken ten allen tijde verschil 
Van gevoelen over den tijd, waarop 
G°d aan de kinderen des verbonds, 
<Üe in het leven gespaard bleven en 
tot de uitverkorenen behoorden, de 
beloften der genade vervulde, die hun 

en met hunne ouders toekwamen. 
Men beschuldigde echter elkander 

daarom niet van ketterij en dacht er 
niet aan, om over en weer elkaar als 
minder Gereformeerd aan het volk 
voor te stellen. Maar het was een 
verschil van opvatting binnen de gren-
Zen der belijdenis, dat aan de broe
derlijke liefde geen schade deed en 
111 de eenheid de verscheidenheid tot 
haar recht deed komen. 

Te meer was er reden, om dit ver
schil zoowel aan de eene als aan de 
andere zijde te eerbiedigen, wijl de 
-Heilige Schrift, gelijk we later nog 
1{°rt wenschen te herinneren, over 
^ezen tijd der wedergeboorte ons zoo 
S°ed als geheel in het onzekere laat 
en We buiten haar om niet anders 
•kunnen dan gissen en dwalen. 

In het afgetrokkene laat het zich 
^'el hooren, dat alle uitverkorenen 

reeds vóór den doop worden weder
geboren, dat zij zelfs reeds weder
geboren ter wereld komen, ja, dat 
zij wedergeboren worden op hetzelfde 
oogenblik, waarop zij gegenereerd 
worden. Vooral op het standpunt 
van het creatianisme zou het zich 
heel goed laten denken, dat de weder 
geboorte plaats had in het oogenblik, 
dat de ziel werd gqschapen en met 
het lichaam werd vereenigd. 

Maar ieder gevoelt, dat wij daarmee 
een terrein van gissingen betreden, 
waar de H. Schrift ons geheel in den 
steek laat, en waar we dus ieder 
oogenblik voor allerlei dwaling bloot 
staan. Voor den Godgeleerde is even
als voor elk Christen de les behar
tigenswaard, om niet wijs te zijn 
boven hetgeen men behoort wijs te-
zijn en niet meer te willen weten, 
dan God in zijn Woord heeft geopen
baard. Zelfs Voetius, toegekomen 
aan de vraag, of iemand ook weder
geboren werd op hetzelfde oogenblik, 
dat hij gegenereerd werd, wilde zich 
liever van een beslist oordeel ont
houden. Het is loutere gissing, wan
neer men meent, dat de uitverkoren 
kinderen des verbonds allen op het
zelfde oogenblik in hun leven worden 
wedergeboren. Het is ons niet ge
geven, om den tijd der wedergeboorte 
te bepalen. , 

Dit geldt in het algemeen voor alle 
uitverkorene kinderen des verbonds, 
hetzij zij vroeg sterven of in het 
leven gespaard blijven. Maar in het 
laatste geval wordt de theorie menig
maal op droeve wijze door de wer
kelijkheid weersproken. Ook Voetius 
achtte het niet zonder bezwaar, om 
aan te nemen, dat ook zulke uitver
korene kinderen des verbonds reeds 
in hun eerste levensdagen waren 
wedergeboren, die later in allerlei 
zonden vielen en eerst op dertig-, 
vijftig- of zeventigjarigen leeftijd tot 
bekeering kwamen. Wel handhaaft 
hij de mogelijkheid, dat het zaad der 
wedergeboorte zoo vele jaren werke
loos in het hart kon liggen. En zoo 
lang er sprake is van mogelijkheden, 
zal geen enkel Gereformeerde hem 
weerspreken, want wie zou aan Gods 
almacht en aan de werking zijns 
Geestes paal en perk willen stellen. 
Maar de belijdenis des geloofs mag 
niet uit mogelijkheden zijn saamge-
steld, maar moet stellige waarheden 
bevatten, die duidelijk op Gods Woord 
zijn gegrond. Men moge dus aan de 
meening van Voetius haar bestaans
recht binnen de grenzen der belijde
nis gunnen, niemand zal toch het 
gewicht der bezwaren miskennen, die 
daartegen, bijv. door Hillenius, wer
den ingebracht. Het leven gaat zoo 

geregeld niet toe, als de logica het 
eischt; dikwerf spot het met elk sys
teem ; het is rijker en voller, dan 
de diepste denker in zijne wijsheid 
zich voorstellen kan. 

Dat blijft het, ook wanneer in de 
kerk de tucht zoo zuiver en streng 
mogelijk gehandhaafd wordt. Wel is 
het nu en dan voorgesteld, dat de 
leer der wedergeboorte vóór den doop 
in de practijk dan zou doorgaan, wan
neer maar steeds de hand gehouden 
werd aan de kerkelijke tucht. Maar 
dit is veel te optimistisch geoordeeld. 
Ook in de zuiverste kerk blijven er 
hypocrieten, die de kerk niet onder
kennen en niet weren kan. En de 
ervaring leert telkens, dat vele kin
deren des verbonds, zonder zich later 
aan eene ongoddelijke leer of aan 
een ergerlijk leven schuldig te maken, 
toch geen sprankje vertoonen van 
geestelijk leven, niet het minste besef 
hebben van' schuld en niet de minste 
behoefte gevoelen aan Christus. Na
tuurlijk kan en mag de kerk dezul
ken niet uit hare gemeenschap ver
wijderen ; zij moet officieel van die 
leden getuigen, dat zij „gezond in het 
geloof en onbesproken in den wan
del" zijn; zelfs moet zij hen naar 
het oordeel der liefde voor geloovigen 
houden, totdat het tegendeel duidelijk 
blijkt. Maar dat alles neemt het feit niet 

weg, dat er kaf is onder het koren 
en dat niet allen Israël zijn, die uit 
Israël zijn. De practijk komt in con
flict met de theorie ; lang niet allen 
zijn wedergeboren, die officieel voor 
wedergeboren te houden zijn. De 
doop moge naar zijn idee de weder
geboorte onderstellen; deze onder
stelling beheerscht het leven niet. 
De werkelijkheid leert maar al te 
vaak, dat de wedergeboorte niet altijd 
aan den doop voorafgaat, tenzij men 
tot de hypothese de toevlucht neme, 
dat het zaad der wedergeboortejaren 
lang werkeloos en ledig onder de zon
dige begeerlijkheden verborgen kan 
blijven. 

Maar afgedacht van de bezwaren, 
die, aan de natuur van het geestelijk 
leven ontleend, daartegen door Hille
nius en anderen werden ingebracht, 
is het duidelijk, dat deze hypothese 
practisch hoegenaamd geen nuttigheid 
heeft. Want hetzij men al dan niet 
onderstelle, dat de uitverkorene kin
deren des verbonds allen vóór den 
doop worden wedergeboren, het feit 
is toch onwedersprekelijk en wordt 
immers door niemand ontkend, dat 
zij niet allen op dezelfde wijze 
en op denzelfden tijd tot geloof en 
bekeering komen. De prediking 
des geloofs en der bekeering blijft 
daarom ook in de vergadering der 



geloovigen een onmisbaar element 
van de bediening des Woords. Voor 
allen, die onder het Evangelie leven, 
geldt het woord der Schrift: W ie in 
den Zoon gelooft, heeft het eeuwige 
leven, maar wie den Zoon ongehoor
zaam is, zal het leven niet zien; de 
toorn Gods blijft op hem ; wie geloofd 
zal hebben, zal zalig worden, maar 
wie niet geloofd zal hebben, ook al 
werd hij in de gemeente geboren, ge
doopt en ten avondmaal toegelaten, 
zal verdoemd worden. Aan de on
derstelling eener wedergeboorte vóór 
den doop heeft niemand iets, tenzij 
hij dat nieuwe leven in geloof en 
bekeering openbare. 

Terwijl dus de leer der wederge
boorte vóór den doop in al die geval
len, waarin er nog geen geloof en 
bekeering is, practisch geen nuttig
heid heeft, kan zij daarentegen wel 
allerlei geestelijke schade aanrichten. 
Zij moet dat niet en behoeft het niet 
te doen, maar zij kan het toch zeer 
lichtelijk doen. 

Ten eerste kan zij gereede aanlei
ding ertoe geven, dat velen met een 
ingebeelden hemel verloren gaan. Als 
het zwraartepunt uit het geloof in 
de wedergeboorte wordt verlegd, kan 
men zichzelf zeer spoedig gerust stel
len met de gedachte, dat men in zijn 
jeugd is wedergeboren en dat dat 
nieuwe leven zich vroeger of later 
wel in geloof en bekeering zal open
baren ; en zelfs al mocht dat niet 
gebeuren, dan is dat nog niet beslis
send, want wedergeboorte is genoeg 
en leidt onfeilbaar tot de eeuwige 
zaligheid. Op die wijze krijgt men 
dan dezelfde toestanden van geeste
lijke oppervlakkigheid, als die er in 
de Roomsche en de Luthersche kerk 
heerschen; wie lid der kerk en ge
doopt is, wordt in den regel ook zalig. 
Want of de wedergeboorte plaats 
heeft vóór of in den doop, maakt dan 
hierbij geen verschil. Zelfs is de 
aanleiding tot eene valsche gerustheid 
op Gereformeerd standpunt in dat ge
val nog grooter dan op het Roomsche 
en Luthersche, wijl hier de in den 
doop geschonken genade der weder
geboorte verliesbaar is maar in de 
Gereformeerde kerken als onverlies-
baar wordt beschouwd. Uit vreeze 
voor die valsche gerustheid heeft 
daarom de Gereformeerde prediking 
zich altijd door haar ernstig vermaan 
tot nauwgezet zelfonderzoek ondér-
derscheiden. Zonder twijfel heeft zij 
zich zelfs naar deze zijde aan over
drijving schuldig gemaakt; de zooge
naamde toepassing heeft meermalen 
de verklaring van het Schriftwoord 
op den achtergrond gedrongen en aan 
de uiteenzetting van de kenteekenen 
van den wedergeboren en den onwe
dergeboren staat al te groote, en zelfs 
spitsvondige zorg besteed. Maar ten 
allen tijde heeft de Gereformeerde 
prediking uitgemunt door haar fijne 
ontlsding van het menschelijk hart, 
door haar ontmaskering van alle ver
ontschuldigingen van ongeloof en 
wereldzin, door hare diepe naspeu
ring van de kleinste en teederste 
beginselen der genade. En dit kos
telijke bestanddeel, dat in alle leer
redenen onzer vaderen valt op te 
merken, mag allerminst in onzen tijd 
in de prediking ontbreken. 

Ten tweede kan de leer der weder
geboorte vóór den doop zeer licht de 
gedachte doen koesteren, dat de die
naar des Woords met de noodiging 
tot geloof en bekeering zich alleen 
tot wedergeborenen te richten heeft. 
En wijl naar deze leer de uitverko
renen in den regel in hun prille jeugd 
vóór den doop worden wedergeboren, 
komt dit hierop neer, dat de predi
king des Evangelies alleen de uitverko
renen geldt en er voor de anderen 
niet anders dan eene verkondiging 
van hunne verwerping overblijft. Op 
wat in het tweede artikel van deze 
reeks als sommiger gevoelen te dezer 
zake werd weergegeven, willen wij 
geen al te sterken nadruk leggen. 
Eene ongelukkige uitdrukking kan 
iedereen uit den mond en uit de pen 
vloeien. En een welwillend hoorder 
en lezer let niet alleen op de uitdruk
king, maar ook op de bedoeling, die 
erachter steekt. 

Maar des niettemin geeft de leer, 

dat de uitverkorenen in den regel 
vóór den doop worden wedergeboren, 
licht aanleiding tot de meening, dat 
de noodiging tot geloof en bekeering 
alleen tot die wedergeborenen zich 
te richten heeft. De anderen zijn 
doof en kunnen toch niet hooren ; zij 
zijn geestelijk dood en kunnen toch 
niet opstaan. Voor hen heeft de pre
diking van het Evangelie geen ander 
doel, dan om hun alle verontschuldi
ging te ontnemen en de waarheid 
hunner verwerping bekend te maken. 

Deze opvatting berooft echter de 
prediking des Evangelies van haar 
ernst en haar kracht. Want ten 
eerste is op dit standpunt elks lot 
voor do eeuwigheid niet eerst bij den 
dood maar reeds bij de geboorte be
slist. Wij bedoelen hier natuurlijk 
niet van de zijde Gods, want dan is 
alles, ook de zaligheid en het verderf 
der menschen, eeuwig in zijn raad 
bepaald ; maar wij spreken hier van 
de zijde der menschen. En dan 
spreekt het Vanzelf, dat de uitver
korenen, die krachtens deze verkie
zing reeds in hunne eerste levens
dagen werden wedergeboren, ook 
onfeilbaar zeker eenmaal, al is het 
eerst op hun sterfbed, tot geloof en 
bekeering komen, en dat in het andere 
geval de hope op de zaligheid zoo 
goed als geheel is afgesneden. In 
beide gevallen is eene valsche lijde
lijkheid het gevolg van eene predi
king, die meent zich alleen tot weder
geborenen te kunnen en te mogen 
richten. 

En ten andere wordt de verkondi
ging van het Evangelie daardoor 
beperkt op eene wijze, die met de 
Schrift en met de belijdenis in strijd 
is. In de Gereformeerde kerk is er 
dikwerf een ernstige strijd over het 
„aanbod der genade" gevoerd, Maar 
ten slotte is toch altijd de algemeen
heid van dat aanbod gehandhaafd. 

De belofte des Evangelies, dat een 
iegelijk, die in den gekruisigden Chris
tus gelooft, niet verderve maar het 
eeuwige leven hebbe, deze belofte 
moet, volgens de Synode van Dord
recht, Can. II 5, aan alle volken en 
menschen, tot welke God naar zijn 
welbehagen zijn Evangelie zendt, zon
der onderscheid verkondigd en voor 
gesteld worden, met bevel van bekee
ring en geloof. En zoovelen er door 
dat Evangelie geroepen worden, die 
worden ernstiglijk geroepen. Want 
God betoont ernstiglijk en waarach-
tiglijk in zijn Woord, wat Hem aan 
genaam is; namelijk dat de geroepenen 
tot Hem komen. Hij belooft ook met 
ernst allen, die tot Hem komen en 
gelooven, de rust der zielen en het 
eeuwige leven, ib. III, IV 8. 

Of wij dit algemeene aanbod der 
genade met de leer der bijzondere 
voldoening kunnen rijmen, is eene 
andere vraag. Maar de Schrift laat 
er geen twijfel over, dat het Evan
gelie aan alle creaturen gepredikt 
moet worden. En dit bevel is voor 
ons het einde van alle tegenspraak. 
Regel voor onze gedraging, ook in de 
bediening des Woords, is alleen Gods 
geopenbaarde wil. 

Bavinck. 

THEOL. FACULTEIT. 
Bij de wet op het Hooger Onderwijs 

van het jaar 1876 werd de faculteit 
voor Godgeleerdheid aan de openbare 
Universiteiten hier te lande in eene 
faculteit voor godsdienstwetenschap 
omgezet. 

Het had heel wat voeten in de aarde, 
eer het zoo ver kwam. Bij de beraad
slaging over het wetsontwerp werden 
allerlei gevoelens openbaar. Sommigen 
wilden de oude Theologische faculteit 
behouden ; anderen, zooals ook de Minister 
Heemskerk, waren van gevoelen, dat 
vanwege de scheiding van kerk en staat 
de Ned. Herv. Kerk zelve voor de op
leiding harer dienaren moest zorg dragen, 
dat de Theol. faculteit daarom van do 
Universiteit verwijderd en de vakken 
der godsdienstwetenschap in de litera
rische faculteit moesten opgenomen 
worden; en nog anderen, die eerst in 
de minderheid waren, stelden voor, om 
de faculteit voor Godgeleerdheid te ver
anderen in eene faculteit voor godsdienst
wetenschap. 

Dit laatste gevoelen behaalde ten slotte 
de overwinning. De faculteit voor Theo
logie werd afgeschaft, en de faculteit 
voor godsdienstwetenschap hield haar 
intocht, die het principieele onderscheid 

tusschen Ghristelijken en Heidenschen 
godsdienst uitwischt en uit het neutrale 
historisch onderzoek van alle godsdien
sten tot de kennis der ware religie hoopt 
op te klimmen. 

Maar eerlijk en consequent werd deze 
groote verandering niet ingevoerd. Tal 
van vakken herinneren aan de oude 
faculteit, en de naam Theologie bleef 
als een valsch etiket behouden. Aan 
onze openbare Hoogescholen bestaat 
thans eene faculteit, die Theologie heet 
maar godsdienstwetenschap is, en die, 
door de uitbannning van de dogmatiek, 
van haar hart en leven is beroofd. 

De positivistische opvatting van de 
wetenschap en de meer en meer veld
winnende scheiding van godsdienst en 
staat brengt er echter velen ook in het 
buitenland toe, om dit Nederlandsche 
voorbeeld te bewonderen en ter navol
ging in eigen land aan te prijzen. Toch 
ontbreekt het daar niet aan mannen, 
die tegen deze zoogenaamde hervorming 
ernstige bezwaren hebben en voor het 
behoud der Theol. faculteit in de bres 
springen. 

Tot hen behoort ook de beroemde 
Berlijnsche Hoogleeraar Adolf Harnack, 
die onlangs in een rede over de taak 
der Theologische faculteiten en de alge
meene godsdienstwetenschap tegen de 
in Holland ingevoerde nieuwigheid een 
viertal gewichtige bedenkingen in het 
midden bracht. 

De eerste luidt, dat de studie van een 
of anderen godsdienst nooit van de studie 
van de taal en de geschiedenis van het 
volk, dat dien godsdienst belijdt, kan 
losgemaakt worden. Den godsdienst 
alleen te willen bestudeeren is even 
onnoozel, als om in plaats van de ge-
heele plant alleen den wortel te onder
zoeken. De beoefening van de studie 
der godsdiensten behoort dus thuis in 
de litterarische faculteit, en telkens bij 
die hoogleeraren, die met de studie van 
een of ander volk zich bezighouden. 
Als men de van taal en geschiedenis 
losgemaakte godsdienst-geschiedenis aan 
de Theol. faculteit opdraagt, veroordeelt 
men haar tot een heilloos dilettantisme. 

Ten tweede ligt er hoegenaamd geen 
nadeel in, dat de Theol. faculteit zich 
tot de studie van één godsdienst be
paalt. Want de Christelijke godsdienst, 
voorbereid in het Oude Testament en 
dan tot heden onder de cultuurvolken 
zich voortzettend, is zoo rijk en veel
zijdig, dat de studie van andere gods
diensten niets nieuws aan het licht kon 
brengen. Wie dezen godsdienst niet 
kent, kent er geèn, en wie hem kent 
met heel zijn geschiedenis, die kent ze 
alle. 

Ten derde moet de Theol. faculteit 
behouden blijven, omdat het Christendom 
niet een godsdienst naast andere, maar 
de godsdienst is. Christus is geen 
Meester naast anderen, maar de Meester. 
Hij is het middelpunt der Theologie. 
Zijn Evangelie is het grootste goed, dat 
de menschheid bezit en dat zij in zijn 
zuiverheid bewaren en steeds beter 
kennen en waardeeren moet. 

En eindelijk heeft de Theologie ook 
een practisch doek Zij moet jongelin
gen, die zich aan den dienst der kerk 
willen wijden, opleiden en bekwamen 
tot hun gewichtige taak, en staat daarom 
met de kerk in nauw verband. Daarom 
moet zij blijven, die zij is. en terwille 
van deze practische taak zich niet in 
godsdienstwetenschap laten veranderen. 

Harnack is een man, die lang niet 
altijd onze instemming verdient, ook in 
deze rede spreekt hij gedachten uit, die 
op het standpunt der Gereformeerde be
lijdenis onaannemelijk zijn. Maar des
niettemin verkondigt hij hier waarheden, 
die, al zijn ze niet nieuw en al werden 
ze ook hier meermalen geuit, toch op 
onze opmerkzaamheid aanspraak mogen 
maken en inzonderheid aan de moderne 
voorstanders eener faculteit voor gods
dienstwetenschap ter overweging aan
geboden mogen worden. 

Te meer is dat het geval, omdat het 
vroeg of laat hier te lande weer komen 
moet tot eene principieele wijziging der 
wet op het Hooger Onderwijs. Zooals 
die wet thans Tuivït, kan en mag ze 
niet blijven. Eene faculteit voor gods
dienstwetenschap is eene ongerijmdheid, 
zoowel op het standpunt der wetenschap 
als op dat des geloofs. 

En als die wijziging komt, laat dan 
de Theologische faculteit in haar eere 
hersteld en de beoefening der Christelijke 
Theologie ook weder aan Christelijke 
theologen opgedragen worden. 

Voor een Christelyk Ministerie ligt er 
hier eene moeilijke doch ook heerlijke 
en dankbare taak. 

BAVINCK. 

de lkvkhiik; hkiiaw» 
Wat is het sterven naar! Wij we

ten nog niet, wat het is, in de handen 
van den dood te vallen. De doodsstrijd 
is ons nog een geheim. De dood, die 
op den wenk des Heeren onzen laatsten 
adem doet vluchten, heeft ons nog ont
zien. Nog wandelen wij op de graven 
van anderen, die voor ons weg zijn ge
maaid. Maar straks worden ook wij, 
plotseling of na eene langdurige krankte, 

in de grijsheid of in den bloei des le
vens, door zyn hand geveld. Straks 
draagt men ons lijk naar den somberen 
doodenakker. Straks staart men in de 
groeve, die zich voor ons ontsloot. 
Straks leven wij nog slechts op aarde 
in de herinnering van enkelen voort. 
Straks zijn wij vergeten onder de men
schen. Hoevelen zagen wij reeds heen
gaan. Van hoe menigen doodsstrijd 
waren wij reeds getuige. Wij zagen 
kiuderkens aan weenende moeders, ouders 
aan snikkende kinderen ontrukt. Wij 
hoorden mannen jammeren bij het ster
ven hunner vrouwen en zagen wee
moedig op het zwarte kleed, waarin diep 
neêrgebogen weduwen zich hulden. 
Hoe menigmaal werd ons een vriend 
van het hart gescheurd. Ach, die dood, 
hoeveel ontneemt hij vaak den gestor
vene en den blijvende. Ach, die dood, 
waarheen voert hij ! 

Maar neen, de Christen stake zijne 
klachten. Zijn Heiland leeft en deze 
heeft gezegd : »Die in Mij gelooft, zal 
leven, al ware hij ook gestorven." Jezus 
stierf. Ongetwijfeld; Hij hing beweging
loos, levenloos aan het schandelijk kruis. 
Hij smaakte de smarten des doods. Maar 
Hij leeft. Hij nam het vrij willig afge
legde leven wederom aan. De Vader 
bracht hem weder. De H. Geest werkte 
in zijn geboorte uit den dood tot het 
leven. Het graf kon Hem niet kluis
teren. De Heilige heeft geene verder
ving gezien. Hij is opgestaan. Zij, 
die zijn graf bewaakten, zagen het en 
werden aangegrepen door schrik. Zijne 
vrienden hebben Hem aanschouwd. Zij 
hadden tranen van smart gestort over 
zijn sterven, zij stortten tranen van 
vreugde over zijn herleven. Hij heeft 
met hen gegeten, gedronken, gesproken. 
Hij heeft hun zijne wonden getoond en 
op zijn verheerlijkt lichaam gewezen. 
Hij heeft hunne twijfelingen overwon
nen. Zij zijn aanbiddend voor Hem 
neergeknield. Heerlijke opstanding van 
Christus! Zij heft den sluier op en 
schenkt een antwoord op vele vragen 
van ons hart. Nu vinden wij in zijn 
dood het rustpunt voor onze schuldge-
voelende zielen, want in zijne opstan
ding is Hij bewezen het algenoegzame 
offer te zijn, waardoor alles voldaan is. 
Met zijn dood scheen al de hope der 
zijnen ten grave gedaald, maar door 
zijne herleving bieek, welk eene waarde 
zijn sterven had. Slechts een stervende 
Heiland kon redden van den dood en 
alleen een levende Heiland kan heil en 
hulp schenken. Jezus leeft. Hij over
won den dood. Van Hem gaat kracht 
uit tot wedergeboorte. Hij brengt uit 
den staat der natuur tot dien der ge
nade. Hij doet ontwaken uit den dood
slaap der zonde. Joden en Heidenen 
doet Hij wandelen op den weg des levens. 

Gestorven om te verzoenen, leeft Hij 
om tot God te brengen, dat is om te 
doen leven. Door zijn Geest vormt Hij 
voor de eeuwigheid. Zijne opstanding 
verheldert de toekomst, predikt, waar
borgt de opstanding der dooden. Is 
Hij onverderfelijk, onsterfelijk, met eere 
en heerlijkheid gekroond, ook zijne vol
gelingen zullen met hoogere lichamen 
worden omkleed. Hij, de eersteling uit 
de dooden, is de grond, waarop zij de 
hope op eene zalige toekomst bouwen. 

Hij leeft; nu is aan Gods recht vol
daan. Nu zijn niet verloren, die in ge
loof in Hem en aan zijn Woord ont
slapen zijn. Nu is er een wederzien in 
het Vaderhuis. Nu is de ontwapende 
dood zijn dienaar, het voertuig naar de 
Hemelstad. Nu is het geheiligd graf, 
zijn domein, rustbed tot den morgen 
der opstanding. 

Hij leeft. Hij is niet meer op aarde. 
De hemel heeft Hem ontvangen. Daar 
leeft Hij aan 's Vaders rechterhand. 
Daar in den kring der engelen. Daar 
in het midden der zalige geesten, die 
zijn lof vermelden. Uit den levenden 
Heiland gaat voortdurend kracht uit, 
waardoor wij het gelooven en zien en 
ervaren. Hij leeft, om lief te hebben, 
om te zegenen, te zaligen, om eeuwig 
te doen leven. Neen, zijne liefde stierf 
niet met Hem op Golgotha. Zij deed 
Hem sterven en stond met Hem op en 
voer met Hem ten hemel. Liefde is zijn 
Wezen, liefhebben zijne zaligheid. O, 
die wonderbare liefde des Heilands ! 
Hoe bemint Hij den Vader, hoe lief 
heeft Hij de cherubs en de serafs, hoe 
lief heeft Hij de geesten der volmaakte 
rechtvaardigen, de ontkerkerde Abra
hams en Davids, de Maria's en Johan-
nessen, de Petrussen en Paulussen. 

Hoe lief heeft Hij de geloovige strij
dende pelgrims op aarde. Zijn leven 
is een aanhoudend zegenen. Zegenend 
heeft Hij hier beneden verkeerd. Zege
nend is Hij gestorven. Zegenend voer 
Hij op. Zegenende leeft Hij daarboven. 
Van uit den hemel legt Hij zijne milde 
handen op de hoofden der zondaren, met 
die handen raakt Hij hunne harten aan. 
Hij neemt de droevige onvatbaarheid 
voor het geestelijke weg, geeft verstand 
van de dingen der eeuwigheid, neigt 
den wil tot wat waarlijk goed is, brengt 
orde in de verwarde vermogens der ziel. 
Iiij geeft het verloren beeld Gods terug, 
schept een nieuwen menscb. Hij doet 
door zijn Geest leven het leven van 

Hem in het hart. Hij schenkt het ge
not der verzoende Vadergunst Gods. 
Hij geeft licht in duisternis, raad in 
verlegenheid, zekerheid bij twijfel en 
slingering des geinoeds, rust te midden 
van al de onrust der tijden, troost in 
wegen van druk en beproeving. 

Hij balsemt het gewonde hart ec 
droogt het rood gekreten oog. Hij be
krachtigt in de verzoeking en schraagt, 
als het kruis op de schouders drukt. 
Hij hoort het gebed en verstaat de ver
zuchtingen der ziel. Hij leidt door zijn 
raad, om op te nemen in heerlijkheid. 
Als Zaligmaker leeft Hij. Ontnemende, 
onthoudende, wat schadelijk is, geeft Hij 
wat nood g is. Door zijn Geest past 
Hij toe het door Hem verworven heil. 
Levende in de harten der zijnen, leeft 
Hij voor hen bij God. Straks neemt 
Hij hen tot zich. Hier geeft Hij het 
leven des geloofs, der hope en der lief
de ; straks doet Hij aanschouwen, bezit
ten en volkomen beminnen. Hij geeft 
plaats in Gods zalige nabijheid en doet 
alle zaligheden des hemels smaken. Dan 
weert Hij alle ellende af en beveiligt 
tegen alle smart. Jezus leeft. Uit Hem 
stroomt alle leven. Hij leve meer in 
ons. Hij zij meer in ons oog de ver
dienende, werkende, voorbeeldende, be
wegende oorzaak van ons leven ! 

Nu Jezus leeft, geen nood ! Wat ons 
ontvalle, Hij blijft ons bij. Hij sterft 
niet. Met het oog op Hem is de weg 
niet eenzaam en het doodsche niet don
ker. Laten onze jaren voorbij snellen 
in nimmer rustënde vaart; laten onze 
vrienden ons ontrouw worden en onze 
vijanden vermenigvuldigen ; laten onze 
zorgen vermeerderen en onze dierbaren 
aan vroegtijdig gedolven graven wor
den toevertrouwd. Hij zal blij ven leven. 
Hij is onze sterkte en onze hope. De 
levende Heiland overwon den dood voor 
ons, verloste van den dood der zonde 
in ons, brengt straks in het land, waar 
onze geliefden zijn, waar de dood is 
gestorven en allen één leven leven, het 
leven der verlosten voor den troon 
Gods en des Lams, het leven der vol
maakte kennis, liefde, gehoorzaamheid 
en zaligheid. 

NOTTEN. 

ONIIEK OMKECHT 
LIJIUZAiil. 

1 PETR 2 : 19 : Want dit is 
genade voor God, indien iemand, 
om het geweten voor God, zwarig
heid verdraagt, lijdende ten onrechte. 

Petrus beveelt hier den huisknechten, 
om zoowel den harden als den goeden 
heer onderdanig te zijn ; dat is, hem te 
beschouwen als door God over hen 
gesteld; deze beschikking te aanvaarden, 
alles wat hij hun beveelt, te doen, en 
zich aan wat hij over hen beschikt, te 
onderwerpen. 

Dit kon hen echter in de noodzake
lijkheid brengen om onrecht te ver
dragen. De heer zag destijds in den 
slaaf niets dan een levend werktuig, 
waarmede hij evengoed doen kon, wat 
hij wilde, als met een levenloos werk
tuig. Nu had het evangelie den slaaf 
geleerd, dat hij nog een anderen en 
hoogeren heer had in Christus, die hem 
uit liefde gekocht had, niet met goud 
en zilver, maar met eigen bloed, om 
hem een naam te geven bij God, een 
priesterlijken, koninklijken naam. Zoo 
was den slaaf het bewustzijn zijner 
waarde hergeven, dat door de voort
durende verachting zijner persoonlijk
heid der vernietiging nabij was ge
bracht. Maar te gelijk liet het evan
gelie den band tusschen hem en zijn 
aardschen heer bestaan, ook al was 
deze een Heiden. Christus toch was 
niet gekomen om de verhoudingen, die 
zich, onder het bestuur zijns Vaders 
gevormd hadden, gewelddadig te niet te 
doen, zelfs dan niet, als deze door de 
zonde tot bronnen van ellende geworden 
warep, maar om er een nieuwen geest 
in te brengen, die ze gaandeweg zuiveren 
zou van alles, wat er met den wille 
Gods strijdig in was. Het Christendom 
deed reeds veel, toen het aan de slavernij 
het verlagend karakter eener gebonden
heid tot volstrekte gehoorzaamheid ont
nam, door God en het geweten tusschen 
den slaaf en zijn meester te plaatsen ; 
in dat opzicht trad het heel de be
schouwing der Romeinsche wereld over 
den slaaf in den weg. Voorts ver
genoegde Christus zich om den slaaf 
innerlijk vrij van zijnen heer te maken, 
door hem te zeggen, dat Hij alle ge
hoorzaamheid, dezen bewezen, aan
merkte, als Hem zeiven toegebracht. 
Wijl echter de Christelyke slaaf Chris
tus in zijnen heer gehoorzaamde, kon 
hij dezen niet gehoorzamen in dingen, 
die met Christus wil strijdig waren. 
Het kon niet anders, of dit moest bij 
den Heidenschen heer een krachtig ver
zet opwekken. Voor het eerst stuitte 
hij bij het wezen, dat tot dusver evenals 
het dier geene hoogere macht dan zijns 
meesters wil gekend had, op de macht 
van het aan God gebonden geweten. 
De slaaf bleek in Christus nog een 
anderen, hoogeren meester te hebben 
en te erkennen; het was met de vol-

1 strektheid van het gezag des aardschen 



meesters gedaan. Dat was de moeielijke, 
maar eervolle taak, den slaaf weggelegd, 
om de eerste te zijn, die liet in de 
oud-klassieke wereld voor het recht 
van het »geweten Gods" opnam. Deed 
zich nu een of ander geval voor, waarin 
de slaaf genoodzaakt was te laten uit
komen, dat hij, om een rein geweten 
bij God te kunnen behouden, zijn aard
schen heer ongehoorzaam moest zijn, 
dan werd zijne heiligheid liem als weer
spannigheid aangerekend. Zonder erbar
ming paste men de straf der geeseling 
op hem toe. 

Dit te verdragen was geene lichte 
zaak. Betrekkelijk is het licht om zich 
onder eene verdiende kastijding te 
buigen. Er is voor een edel liart zelfs 
iets streelends in de gedachte, dat men 
door straf te ondergaan, weer met het 
recht in vrede komt; gestraft te wor
den heette in de klassieke wereld dan 
ook gerechtvaardigd te worden. Om 
rechtsbesef verheft zich niet tegen de 
welverdiende straf, maar komt de straf
fende hand te gemoet, en werkt met 
haar mede. Eerst als naar ons oordeel 
de straf zwaarder is dan het misdrijf, 
komt ons hart in verzet; maar vooral 
dan, als wij onschuldig gestraft worden, 
wordt het besef onzer onschuld lichtelijk 
de klip, waarop onze lijdzaamheid vast
raakt. 't Is tegen dit gevaar, dat 
Petrus de dienstknechten wapent. Daar
toe zegt hij, dat er niets prijzenswaar
digs in is, zoo men onder verdiende 
kastijding zich gelaten betoont. Maar 
wat is genade bij God, dat is, iets, dat 
ons hemelsche gratie bijzet, die ons 
liefelijk maakt in Gods oog, zoodat Hij 
met vermaak op ons nederziet ? 't Is 
de lijdzaamheid, waarmede wij eene 
onverdiende krenking van ons recht 
verdragen. Lijdzaam te zijn, terwijl 
het rechtsbesef zich tegen het ons aan
gedaan onrecht verzet, dat is iets waar
toe onze natuur ons niet brengt; het 
is eene bovennatuurlijke genade. Toch 
wil God, dat wij deze deugd aanleeren. 
Onze roeping is volgens Petrus eene 
roeping tot deze deugd; men lette er 
°Pi eene roeping, door Woord en Geest, 
niet slechts tot de gemeenschap aan 
eene toegerekende, maar ook tot de 
gemeenschap aan eene ingestorte gerech
tigheid. Christus' voorbeeld is hier het 
wit onzer roeping; immers liet Hij ons, 
in zijn lijden voor ons, een voorbeeld 
na, met de bedoeling dat wij het zouden 
navolgen Hij leed onschuldig; want 
er werd, zegt Petrus, in zijne werken 
en woorden niets gevonden, dat zijnen 
rechters reden kon geven om Hem te 
straffen. Over de reinheid zijns harten 
spreekt Petrus hier met opzet niet, al 
ligt zij in de volmaaktheid van zijn 
werk en woord besloten, omdat hij 
hier ter plaatse Christus voorstelt iu 
zijne verhouding tot zijne rechters, en 
deze uitsluitend uit woorden en werken 
te oordeelen hebben. Nochtans hebben 
zij Hem gescholden en leed aangedaan. 
Gaf hij hun de booze woorden in vloek 
ei1 verwensching terug ? Neen. Hij 
vertrouwde de handhaving van zijn 
recht Gode toe, zich bewust, dat deze 
rechtvaardig oordeelen zou. Hoewel 
Hij wist, wie Hy was, wierp Hij zich 
niet als rechter op. Het bevreemde ons 
dan niet, dat God zijn beeld aan ons 
wil zien. De wereld noemt het volgen 
van zijn voorbeeld zwakheid. Maar dit 
komt, omdat zij nooit heeft beproefd, 
om met Hem tegenover onrecht ver
draagzaam te zijn Elk toch, die er 
zich toe schikt om het onrecht zwijgend 
over zich te laten gaan, zal gevoelen, 
dat er niet minder toe noodig is dan 
eene Goddelijke kracht. 

VAN ANDEL. 

AAN EEN JEUGDIGEN 
AMBTGENOOT. 

AMSTERDAM. 
Waarde Broeder, 

Meermalen hoorde ik de opmerking, 
dat zendelingen, behalve tal van andere 
moeilijkheden, ook zoo te worstelen 
hebben met het gebrek aan woorden, in 

vreemde taal, om Bijbelsche gedachten 
'°f begrippen uit te drukken, b. v. het 
Ibegrip: wedergeboorte, genade, liefde enz. 

Ik dacht daar weder aan, onder en 
na het lezen der verslagen van het 
verhandelde op het Internationaal Cri-
mineel-anthropologisch Congres, dezer da
gen te Amsterdam gehouden. 

Een oogenblik dacht ik mij den Apostel 
lJaulua in dezen kring van die geleerde 
mannen, gelijk hij eenmaal op den 
^reopagus verscheen, predikende de 
(j°ddelijke afkomst van den mensch; 
c'e schepping der wereld door een eeuwig 
wezen, dat geen begin, voortgang of 
einde heeft; de verantwoordelijkheid van 
den mensch voor hetgeen hij doet of 
galaat; en het wereldgericht op den 
JOngsten dag door Jezus Christus, die 

God en mensch in één persoon, die 
Vatl de dooden is opgestaan en die alle 
gestorvenen naar het lichaam uit den 
do°d zal opwekken, om voor zijn rech
terstoel te verschijnen, om geoordeeld te 
ft'orden, en weg te dragen, wat zij in 
het lichaam gedaan hebben, hetzij goed, 
hetzij kwaad; m. a. w., dat God een dag I 

' besteld heeft, op welken hij den aardbo- ' 
dem rechtvaardig zal oordeelen, door een 
Man, dien hij daartoe verordineerd heeft. 

In mijne verbeelding hoorde ik den 
een spreken van Joodsche opvoeding, 
den ander van erfelijk belast zijn, een 
derde van hallucinatie. Ik zag den een 
bezig met den schedel des Apostels te 
betasten en een ander was aan het 
meten van den schedel. Men zocht 
afwijkingen, waaruit zich het abnormale 
in dezen Joodschen man liet verklaren, 
althans waaruit zich eenige gegevens 
lieten verzamelen, die tot verklaring 
bouwstof aanboden. Het was mij, of 
ik den een hoorde vragen, wat de Apostel 
dagelijks gebruikte, omdat de mensch 
is, wat hij eet; een ander vroeg, of hij 
wel eens gehypnotiseerd was, en eindelijk 
of hij, in den laatsten tijd, ook lijdende 
was geweest aan influenza ? 

Intusschen werd ook daar geen eenstem
migheid openbaar, b. v. op het dogma 
van geboren misdadigers, eenzame opslui
ting, bijgebouwen aan gevangenissen voor 
de geneeskundige waarneming en bestu
deering van verdachten enz. Een der 
heeren noemde de mooie, nieuwe gevan
genis te Haarlem een broeinest van 
gevaarlijke microben, terwijl een ander 
het nut der cellen verdedigde. Ook was 
de een veel consequenter dan de ander 
in de toepassing der beginselen. Volgens 
een der sprekers schuilt in geen enkele 
daad eenige verdienste. De geleerde, 
die de wetenschap vooruitbrengt, dankt 
dat alleen daaraan, dat zijn moeder 
gelukkig was in de loterij, waarin de 
levenskiemen worden verkregen. 

Op den klank der namen afgaande, zou 
men zoo zeggen, dat de Italianen in de 
consequenties van het godloos systeem 
het verst gaan. Hoe jammer, dat op 
zulke congressen geen mannen verschij
nen, die met Christelijke geleerdheid de 
dwaling weerstaan, door van de waarheid 
te getuigen, gelijk Paulus eens deed 
voor en onder de mannen van Athene. 
Althans, zoover ik kon nagaan, is er 
noch van Roomsche, noch van Gerefor
meerde zijde eenige tegenspraak geweest. 

Als men echter van zulke dingen 
hooit en leest, gevoelt men toch ook 
de hooge waarde van de Christelijke 
geleerdheid. Aan de Stedelijke Univer
siteit van Amsterdam wordt zij nog 
beleden en gehandhaafd door één Hoog
leeraar in de Scheikunde en door den 
Roomschen Professor in de Wijsbegeerte 
van Thomas Aquino. Hoe moest dit 
niet nopen tot het ineenslaan der handen 
van allen, die nog vasthouden aan de 
belijdenis van den levenden God, om 
ook op het gebied der wetenschap een 
banier op te richten en te begrijpen, 
dat er behoefte, is, niet uitsluitend aan 
wel onderlegde en wetenschappelijke 
predikanten, maar ook aan natuurphi-
losophen, aan rechtsgeleerden enz., die 
het herleefde Heidendom weerstaan, en 
geoefend zijn in den geestelijken wapen
handel, om dat Heidendom met zijn 
eigen wapenen ts bestrijden. 

Tot mijne, en zeker ook tot uwe en 
veler blijdschap, kon de Standaard 
melden, dat de Hoogleeraren en de 
Verzorgers der Theologische School en 
der Vrije Universiteit, in hun jongste 
bijeenkomst, tot eenstemmigheid zijn 
gekomen inzake de eenheid van opleiding 
tot het predikambt in de Gereformeerde 
kerken. Aan de waarheid van dit 
„courantenbericht," dit kan ik u verze
keren, behoeven wij niet te twijfelen. 
Het is een bewijs opnieuw, dat wij nooit 
moeten zeggen: dit of dat is onmogelijk. 

Oude vrome menschen heb ik dik wei f 
hooren zeggen : God doet eene afge-
snedene zaak op aarde. In mijne jeugd 
begreep ik dit gezegde niet recht, maar 
later heb ik den diepen zin ervan 
eenigszins leeren verstaan. Onze geheele 
behoudenis is, aan onze zijde, eene 
afgesneden, eene onmogelijke zaak. En 
in het leven zijn dingen, die wij mogelijk 
althans waarschijnlijk achtten, nooit 
geschied; en wat wij onmogelijk of 
onwaarschijnlijk achtten is feit geworden. 

In het leven dat wij leven (hetzij 
lijdelijk, hetzij handelend) gaat het niet 
zoo logisch toe als op het papier. Het 
leven is niet zoo academieachtig, als we 
denken, dat het wezen of worden moet, 
indien het goed zal gaan. En nu eisch 
ik volstrekt niet van jeugdige ambtge-
nooten, dat zij dit zullen toestemmen 
en mij gelijk geven, want ik weet, dat 
zij dit niet kunnen, zoolang het leven 
zelf en het nadenken over de feiten 
daartoe niet in staat stelt. Ook moeten 
we vaak door groote teleurstellingen, 
door nederlagen van onderscheiden aard, 
eenige wijsheid verkrijgen, die ons 
gematigd van zinnen doet zijn. 

„Maar dat is nominalisme" hoor ik 
u uitroepen. De Heraut had wel gelijk, 
toen zij op het gevaar wees, dat in 
eene Synode gelegen zou zijn, waarin 
zulke denkbeelden, of mannen met zulke 
denkbeelden, de meerderheid hadden! 

Doch laat mij u mogen zeggen, dat 
ik mij daai weinig van aantrek. De 
ambitie, om in eene Synode te zitten, is 
reeds lang in mij gedood. Ook ben ik, 
in mijn bewustzijn, geen nominalist. Ik 
erken ten volle de realiteit in de idéé, 
oók in de dingen van het geloof, van | 

' de eeuwige verkiezing uit tot in de 
heerlijkmaking. Maar ook bij de ge
leerdste en vroomste mannen is de 
idéé niet volmaakt, noch wat de waarheid, 
noch wat de heiligheid betreft. Daarbij 
houd ik rekening met de onderscheidene 
terreinen van het leven. De beoefenaar 
der wetenschap, de staatsman en de 
kerkedienaar hebben een zeer onder
scheiden terrein. In de school kan de 
wereld uit de idéé beschouwd, verklaard, 
zelfs geregeerd worden, zoo zuiver en 
zoo logisch, als de menschelijke geest 
het denken en de mond het uitspreken kan. 

Maar reeds de staatsman moet kunnen 
en willen laveeren, om het scheepken, 
door de branding heen, in veilige haven 
te brengen. En dan heeft de staatsman 
nog macht om de realiteit van de idéé, 
eenmaal in eene wet gerealiseerd, toe 
te passen en te handhaven. Politie, 
Justitie, Militaire macht staan hem ten 
dienste. Staat niet de geheele Schutterij 
in Nederland onder den Minister van 
Binnenlandsche Zaken ? 

Maar welke macht heeft tegenwoordig 
de kerkedienaar ? 

Geestelijke macht. De macht van 
het Woord, de macht der sleutelen 
van het Koninkrijk der hemelen. 

O, zeker, dat is macht, macht, sterker 
dat alle geweld der wereld. 

Mits, het Woord met het geloof 
gemengd zij, en de Heere krachtiglijk 
medewerkt door teekenen en wonderen 
die op het Woord volgen. 

Mits, de tucht ook zij tucht des 
Heiligen Geestes, en dus de uitwerking 
niet achterblijve. 

Anderszins, zoo gemist wordt het 
geloof en de geloovige onderwerping, 
wordt de macht onmacht. Loopt de 
dienaar des Woords gevaar om te worden 
dienaar van menschen, en zendt de gecen
sureerde u een briefje, dat hij uwe macht 
niet langer erkent en, zoo hij geld heeft, 
richt hij een tegenkerkje op, omdat hij te 
rein van hart en handen is om in zoo'n 
boel, als 't bij u is, langer te blijven. 

Ik wil maar zeggen, mijn broeder, dat 
het leven niet zoo logisch is, als men, 
vooral in zijn jongen tijd, zich dit voorstelt. 

T.t 
W. H. GISPEN. 

HET BELANG DER 
KERKEN. 

Zonderling ! 
In zijn repliek in het Hollands Kerkblad 

van 7 Sept. j. 1. op mijn schrijven in de 
Bazuin van 30 Aug. j.1. blijft Ds. Sikkel 
maar stijf en steil uitgaan van de gedachte, 
dat mijn strijd voor het belang der kerken 
inzake de Opleiding in den grond niets anders 
is dan een aanval op het recht en de vrijheid 
der Vrije Universiteit. 

Zoo moeilijk is het een gedachtengang, 
die eenmaal verkeerd geleid is, weer in het 
rechte spoor te brengen 

ffNaar de ordeningen Gods moet in dezen" 
(waar het gaat om de Opleiding) //het belang 
wder kerken voorop gaan, en niet dat van 
//Vrije Universiteit of Theol. School." 

Zoo luidde mijn slotwoord in het Artikel 
van 30 Aug. dat br. Sikkel verleid heeft tot 
een zoo onstuimig antwoord. 

De stelling, in dat slotwoord vervat, blijf 
ik echter handhaven en ben bereid haar 
tegenover ieder te verdedigen. 

Doch dan kome men niet bloot met klach
ten en verzuchtingen. Hoe gaarne bet Chris
tenhart ook naar deze luistert op een ander 
gebied, op het terrein van het denken kome 
men met betoog en bewijs. 

Daarvan is echter ook in het jongste schrij
ven van br. Sikkel schijn noch schaduw. 

Nu kan ik wel klachte tegenover klachte 
en verzuchting tegenover verzuchting stellen, 
maar dat brengt ons geen stap verder. 

Op tegenspraak met betoog en bewijs komt 
het hier aan. 

In afwachting daarvan zal ik mijn stelling, 
handhaven en in dien weg zoeken het belang 
en het recht der kerken inzake de Opleiding. 

Ik doe dat met te meer vrijmoedigheid, 
omdat ik nog altijd meen, dat het belang der 
kerken en het belang der Vereeniging voor 
H. O. op Geref. grondslag, 0f, wilt ge, het 
belang der Vrije Universiteit in dezen niet 
tegenover elkander staan. 

Als het beslissende zeggenschap der kerken 
over de Opleiding maar verzekerd is naar 
eisch der beginselen en naar huidige be
hoefte, vindt ge in mij, wat den vorm der 
uitvoering betreft, een meegaand man. Dan, 
kunt //ge met me lezen eil schrijven." Of, 
om het in beeldspraak uit te drukken ; de 
kruk van de deur van den katheder der 
Theol. Professoren, met de Opleiding belast, 
behoort te zijn in de hand der kerken. 

Ik ijver dan ook niet voor het bestaan der 
Theol. School in haren liuidigen vorm. 

Evenmin bestrijd ik de Vrije Universiteit 
in haar huidig bestaan. 

Ik ijver, mede naar eisch van de overeen
komst der kerken in 1892 voor een eigen 
Opleiding, voor een eigen inrichting der ker
ken. Een inrichting, waarover zij als kerken 
des Heeren het volle, het beslissende zeggen
schap hebben. 

Nu zal niemand het mij kwalijk kunnen 
nemen, als ik verklaar, dat ik om velerlei 
redenen en om eigenaardige sympathieën 
gaarne de Theol. School als eigen Opleidings
instituut der kerken in den huidgen vorm zag 
gehandhaafd. 

Doch ik weet ook, dat ik daarop niet mag 
staan tegen het belang der kerken in. 

Zij is er om den wille der kerken en de 
kerken niet om den wille van haar. 

Doch dit laatste geldt ook van de Theol. 
Faculteit der Vr. Un., tei minste waar zij 
als Opleidings-instituut voor de kerken wil 

I dienen. 

Waar het gaat om de Opleiding, bewegen 
we ons toch op het terrein van de geïnsti
tueerde kerken, die den dienst des Woords 
hebben te behartigen tot op den dag der 
verschijning van onzen Heere Jezus Christus. 

Men zal toch niet beweren, dat de Univer
siteit zaak der kerken is, en de verzorging dier 
Universiteit haar taak. Kerken en Vereeni
ging voor H. O. op Geref. grondslag hebben 
in dezen ieder een eigen terrein en eigen taak. 

Bij een gewenschte verhouding kunnen ze 
echter elkander dienen. Dit is zelfs beider 
roeping naar de ordeningen door den Heere 
zeiven gesteld. Al hebben ze dus uit een 
formeel oogpunt, krachtens elks zelfstandigheid 
en souvereiniteit in eigen kring, niets met el
kander te maken, zoo moet er toch worden 
gestaan naar een contact en verhouding 
naar eisch van ieders aard en belangen, opdat 
God Almachtig op elk terrein des levens 
worde groot gemaakt en verheerlijkt. 

Mij dunkt, dat zelfs br. Sikkel in dezen 
met mij overeenstemt. En het dus ook met 
mij eens is, als ik zeg, dat het belang der 
kerken voorop gaat, waar het gaat om de 
Opleiding harer leeraren. 

Theol. School en Theol. Faculteit komen 
in dezen achteraan. 

Het belang der kerken mag niet worden 
opgeofferd aan het belang noch van Theol. 
School noch van Vrije Universiteit. 

Indien men mij mocht kunnen aautoonen, 
dat mijn streven en ijveren in dezen tegen het 
belang der kerken ingaat, dan hoop ik mij 
gewonnen te geven. Doch ook niet eerder. 

Doch, gelijk ik reeds meermalen verklaard 
heb, wat den vorm van uitvoering betreft, 
wensch ik niet aan eigen geliefdkoosde ideeën 
te blijven hangen. 

Want het belang der kerken en dat der 
Vr. Universiteit behoeven niet tegenover el
kander te staan. Naar beider aard en roe
ping staan ze ook niet tegenover elkander. 

Daarom blijft er ook altijd nog hoop op 
een bevredigende oplossing, als de nevelen 
van verwarring en misvatting maar langza
merhand mogen optrekken. 

Eenheid van Opleiding door samenwerking 
of ineensmelting of hoe ge het ook nemen 
wilt, van Theol. School en Theol. Faculteit 
in dien zin, dat de kerken een eigen inrich
ting behouden, met het volle zeggenschap daar
over, komt mij in de gegeven omstandig
heden het beste voor, ook in het belang en 
voor den vrede der kerken. 

Ik twijfel niet, ot ook daarin zal Ds. Sik
kel met ons meegaan. 

Naar ik hoop, wuift de vredepalm ons in 
de verte tegemoet uit de Vergadering der man
nenbroeders van 10 Sept. j.1. te Utrecht, al 
heeft hun arbeid zelfs niet de minste officieel 
bindende kracht. 

Ik zal mij daarom ook niet begeven in 
bestrijding van het onstuimige woord van br. 
Sikkel. 

Bij ernstige vredes-onderhandelingen die
nen de wapenen te rusten. 

Aan die goede gewoonte wensch ik mij 
ook in dezen te houden en hoop er mij aan 
te kunnen houden. 

Naar ik vertrouw, zal ook het streven der 
broederen generzijds daarmeê in overeen
stemming zijn. 

Want bij alle verschil van inzicht omtrent 
de huidige kwestie, mogen we toch van el
kander gelooven, dat het ons wederzijds te 
doen is om het belang en den bloei van 
Gods kerken in deze Lauden en dat niet in 
bekrompen kerkistischen zin, maar naar breede 
en ruime Geref. opvatting, waarbij het natio
naal belang van geheel ons volk ons voor 
den geest staat. 

De waarlijk niet malsche woorden, door 
br. Sikkel aan mijn adres gericht, zal ik dan 
ook met stilzwijgen beantwoorden, in de 
verwachting dat ze slechts enkele nakomende 
slagen zijn van een aftrekkend onweder, dat 
de lucht heeft gezuiverd, slagen, die vaak 
geweldig knappen en knetteren of ook ang
stig nadreunen, maar toch zelden, zeer zel
den inslaan. 

Zoo zij het. 
D. K. WIELENGA. 

PRESIDENT Mc. KINLEY. 
Niettegenstaande de hoop, dat de Presi

dent van de Republiek der Vereen. Staten 
toch niet aan den anarchistischen moordaan
slag sterven zou, is ZHEd. Zaterdag j.1. des 
morgens 2 ure overleden; ondanks alle 
pogingen der wetenschap. 

De President is, volgens de berichten, 
trots dat lijden gestorven met het lied; 
"Nader, mijn God, bij U 1" en de bede 
«Uw wil geschiede!" op de lippen. Dat 
zegt veel. 

Vorsten, Grooten en Gouvernementen, ja 
heel de menschheid, maar vooral de Chris
tenheid, ontvangen hierin weder eene diep-
gevoelige les. Moge ze ons allen waarlijk 
wijzer maken en nader bij God brengen. 

Het is dertig jaren geleden, dat in het 
land der Telugu's in Indië de eerste inlan
der gedoopt werd. Thans is er in dat land 
eene Christelijke gemeente van meer dan 
tienduizend zielen. 

Op de Nieuw-Hebriden heeft het werk 
der zending, bestuurd door John Paton, 
1800 inboorlingen tot het Christendom ge
bracht Onder deze zijn 300 inlandsche 
Evangelisten of predikers gevormd ; terwijl 
de H. Schrift, of gedeelten ervan, in 22 dia-
lekten vertaald werd, welke op deze eilan
dengroep gesproken worden. 

De Fransche Hervormde gemeente te 
Florence vierde den 8 Juni haar 75-jarig 
bestaan, en tevens het BO-jarig jubilee van 
haar kerkgebouw. De predikant Nephtali 
André-Viollier heeft haar het langst en het 
meest gediend en bevorderd. 

Tuschen de Fransch-Zwitsersche Vrije ker
ken tracht men tot een naderen baud te 
komen ; door het verdedigen harer gemeen
schappelijke beginselen ; door het laten pre
diken in elkanders kerken ; door samenwer
king in kranten en tijdschriften ; en door 
aller belangen in die drie kantons zooveel 
doenlijk voor te staan. 

In het Prezidentschap Madras, van En-
gelsch-Indië, bestaat niet alleen een veree
niging van Christelijke studenten onder de 
Hindoe's, maar deze stichtten reeds meer 
dan honderd Christelijke Jongelings-vereeni-
gingen in verschillende plaatsen. 

Na nauwkeurig onderzoek, ook in tot
nogtoe niet ontcijferde Assyrische teksten, 
en juiste vergelijking der maten enz. geeft 
een Duitsch archeoloog de juiste ? afmeting 
van Noachs Ark op. Lengte 183,9 meter; 
breedte 25,84 meter en hoogte 15,70 meter. 
De inhoud of waterverplaatsing komt de 
grootste moderne leviathan-schepen nabij, 
n. 1. 18.231 tonnen. 

Men klaagt over vermindering van kerk
bezoek en Zondagsviering in Schotland. In 
twintig jaren daalde de verhouding van de 
kerkbezoekers tot de zitplaatsen van 51 op 
41. Volle kerken moeten dan vanzelf op 
100 gesteld worden. Deze verbastering 
wordt echter ook in Engeland gevonden en 
toegeschreven aan de vermindering van 
godsdienstzin en toeneming van het ongeloof. 

t 

EENE GELOOFSVERZAKING 
bij gelegenheid der laatste Chineesche moorden. 

De Baptisten-kerk heeft in China een 
. omvangrijke zending te Chinchoufu, niet ver 

van Chefoo, onder de leiding van Rev. J. 
P. Bruce. Kort voor het uitbreken der 
Cbineesche gruwelen was deze voor de ge
zondheid zijner vrouw naar Japan gegaan, 
en was daar nog, toen het droevige treur
spel begon. Al heel spoedig hoorde hij, dat 
de inlandsche leeraren, mannen aan wie hij 
het zou toevertrouwd hebben door vuur en 
water te gaan, hun leven gered hadden door 
hun Christelijke belijdenis te verloochenen. 
Hij kon dit niet gelooven, maar ging ter
stond naar Chefoo om de werkelijke feiten 
te vernemen en die mannen te bezoeken. 
Van dit geval gaf Rev. Bruce nader ver
slag in de Chinese Recorder, waarvan 
Quarterlg Register, Augustus-nr., een uittreksel 
geeft, dat ook voor Europeesche Christen
leeraren eu leden veel leerrijks bevat. — 

Te Chefoo werd de droevige geschiedenis 
zoo bevestigd, dat er niet langer aan getwij
feld kon worden, waarop Mr. Bruce aan de 
afgevallen broeders schreef, hun verzoekende 
om hem te komen bezoeken, terwijl hij hen 
verzekerde van zijn innig medelijden en 
liefde, als van iemand, die slechts wenschte 
hen in hunnen nood bij te staan. De leera
ren hadden vooraf een brief gezonden, waarin 
stond, dat niet een van de 1600 Chineesche 
Christenen van het station met zijn twintig 
predik plaatsen was afgevallen, —behalve de 
vier, die dezen brief teekenden ; en deze vier 
waren die inlandsche leeraars zeiven. Rev. 
Bruce was zeer verslagen en wist niet, wat 
te denken van de eigenlijke reden van dit 
onverwachte gedrag en was daarom zeer 
aangedaan, toen die vier leeraren voor hem 
stonden en hem de geschiedenis van hun 
val verhaalden, als volgt. 

Kort nadat Mr. Bruce naar Japan was 
vertrokken, kwam het edict, dat nu bekend 
is als valsch te zijn geweest, dat de ambte
naren gelastte, alle //vreemdelingen" in hunne 
stad te verdelgen, en dit werd overal aangeplakt. 
Een van de vier, dit hoorende, deed onder
zoek en bevond, dat een andere proclamatie 
was verschenen, zeggende, dat indien Chris
tenen hun geloof verzaakten, en hiervoor 
waarborg gaven, hun leven zou gespaard 
worden. Deze leeraar vernam verder, dat 
de ambteuaren van plan waren om één 
man van elk Zendingsstation gevangen te 
nemen en hem in naam van alle overigen 
hun geloof te doen verloochenen. 

Nu werd er plaatselijk drang op die inland
sche predikers uitgeoefend ten behoeve der 
Christenen. Sommigen vroegen de leeraren, 
om van de Chineesche overheidspersonen te 
zien te verkrijgen, dat de Christenen vrij
willig en niet onder gevangenschap hun 
Christendom mochten verloochenen, daar ge
vangenschap veel lijden en geldverlies mede
bracht, maar hier wilden de leeraars niet 
naar hooren. Toen ried een Heidensch vriend, 
dat de predikanten wierook zouden branden 
ten behoeve der geheele Christelijke kerk, 
wier leden dan zouden gespaard worden, 
Dit werd ook verworpen. Toen kwam een 
boodschap van het Yamen, dat indien de 
pastors een stuk teekenden, waarin zij be
loofden, //dat zij den vreemden godsdienst 
niet zouden uitoefenen," dat de Christenen 
dan veilig zouden zijn. 

Ondertusschen waren al de leidende man
nen der gemeenten van de verschillende 
stations opgekomen en er werd eene confe
rentie gehouden. De moeilijkheid was deze : 
aan de eene zijde waren plundering en moord 
overmijdelijk, indien de ambtelijke personen 
de vijandelijkheden voortzetten ; aan den an
deren kant zouden levens en eigendommen 
der inlandsche broederen gespaard worden, 
indien de leeraren zich voor God en 
menschen opofferden. Den leeraars werd 
d a a r b i j  v e r z e k e r d ,  d a t  h e t  s l e c h t s  e e n  v o r m  
van geloofsverzaking was, die van hen ge
vraagd werd. Er zou niet van hengeëischt 
worden, naar den Chineeschen tempel te 
gaan en mede te doen in eenigen afgoderij
dienst. Zij moesten eenvoudig den magi
straat een middel in de hand geven, om het 
leven van d.i overigen te kunnen sparen, 
door te zeggen, dat de leeraars het Christen
dom hadden verloochend. /<En aldus, voeg
den die vier leeraren erbij, daar wij aan 
onze broederen dachten, die in zulk lijden 
verkeerden, en aan den mogelijken afval van 
sommigen, besloten wij ten laatste: dat wij, 
om hen te redden, doen zouden, als de 
overheid behoefde en verlangde." 

Was dit onrecht ? Zeker was het dit. 
Toch, terwijl menig Christen in andere 
landen blijmoedig zijn eigen leven zou over
geven om zijne broederen te redden — hoe 
menigeen zou ook niet welberaden besloteu 
hebben deze zonde te begaan, en de levens
lange schande van geloofsverzaking op zich 
te nemen, om den wille van anderen? Deze 
leeraars wisten ook, wat er opgesloten lag 
in hetgeen van lien geëischt werd te doen; 



desniettemin, om den wille van hunne kerke
lijke mede-leden, l esloten zij dien last te 
dragen. Zij deden die belofte van geloofsver
zaking en het leven van hun volk werd gespaard! 

Dat «het doel de middelen heiligt" is 
een Jezuïetische grondregel, waarmede een 
ware volger van Christus nooit kan instem
men, daarom moest Rev. Bruce deze leeraars 
hunne zonde voorhouden. Dit wisten zij en 
zagen dit in, zoowel als hij. Doch het was 
ook zijn taak, met hen deze zaak te behandelen. 

Het was van geen nut om tot zulke menschen 
van Petrus' verloochening te spreken. De 
wijste manier was om het gekrookte riet 
niet te verbreken; terwijl hij uitweidde over 
de begane zonde jegens God, sprak hij tot 
hen tevens van de vergevende liefde eens 
Vaders, die zijn Zoon had gegeven om 
menschen van zonden en al hare gevolgen 
te redden; hij trachtte de hoop in hunne 
harten te verlevendigen, dat niettegenstaande 
hun grootea val, zij «om hunner broederen 
wil" niet vervloekt waren en daarom zich niet 
verre van Christus moesten houden. Liever 
moesten zij tot Hem wederkeeren in belij
denis en boete. Hoewel leeraars, hadden 
zij niet bedacht, dat God tallooze middelen 
heeft om zijn volk van de beproevingen te 
verlossen, zoowel als om het daaronder te 
sterken ; zij hadden op Hem om uitredding 
moeten vertrouwen. 

Dit zagen zij weldra in en waren allen des 
te meer beschaamd en verslagen. En deze 
Chineesche leeraars stelden nu zeiven voor, 
dat zij naar de verschillende stations zouden 
wederkeeren en aan al het volk hun val en 
de veroordeeling van zichzelven wegens hun 
gedrag zouden mededeelen. 

Maar er was nog een andere zaak hier-
aangaande, welke Rev. Bruce het zich tot 
plicht achtte, hun onder het cog te brengen. 
Waren zij niet verplicht, hun ambt als leeraar 
neer te leggen, vanwege hun openbare en in 
'toog vallende zonde? De predikanten keken 
hem hierop als 't ware blijde aan, zeggende, 
dat zij daar zeiven aan hadden gedacht, en 
nu het hun voorgehouden was, hadden zij 
ook den moed om dienovereenkomstig te 
handelen. Wat zij voorstelden, hield in, dat 
zij nu hun ontslag zouden inzenden, om in 
te gaan. zoodra de tegenwoordige troebelen 
voorbij waren. 

Het onderhoud was hiermede geëindigd 
en de inlandsche pastors keerden weder naar 
hun arbeidsveld, om al hun best te doen, 
teneinde den smaad, dien zij over den naam 
van Jezus gebracht hadden, weg te nemen, 
terwijl zij zich bereid betoonden om elke 
handeling der gemeenten ten hunnen opziehte 
te aanvaarden, welke die ook zijn mocht. 

Quarterly Register schrijft verder : 
De omzichtigheid van Rev. Bruce in zijne 

behandeling dezer broederen is zichtbaar, 
zoowel als de kracht der genade om I en 
ertoe te brengen, dat zij de grootheid hunner 
zonde en den laster, dien zij over de zake 
Christi gebracht hadden, inzagen. Hoevelen 
onder de geboren Europeesche Christenen 
zouden zich wellicht niet op gelijke wijze, 
in den drang van dergelijke omstandig
heden, opgeofferd hebben als deze Chineesche 
mannen deden? Wie zal niet in den gebede 
de vier broederen te Chinchoufu gedenken, 
opdat zij door hunne ervaring gezuiverd 
worden, en hun val eindelijk overmocht en 
overzien, tot bevordering van Gods koninkrijk? 

t_ 

I n g e z o n d e n .  
Mijnheer de Redacteur ! 

In de Bazuin van 30 Aug. j. 1. komen 
twee ingezonden stukken voor over mijn 
schrijven in het nummer van 16 Aug. Door 
omstandigheden kreeg ik ze eerst Donderdag 
onder de oogen, zoodat ik ze niet eerder 
dan nu kon beantwoorden. Zij het mij ver
gund, thans die broeders te dienen van repliek. 

Den heer G. Vetten te Dordrecht maar 
even terloops. Het schrijven van dezen 
broeder toch is niet anders dan een betuiging 
van sympathie met mijn stuk. Hij deelt volko
men mijn vrees. En dat te meer, daar volgens 
zijn schrijven de Kerkeraden tegenwoordig 
meestal in zulke gevallen van censuur, die 
de sabbathskwestie raken, op meerdere ver
gaderingen in het ongelijk worden gesteld ; 
en er vele Kerkeraden zijn, die daarom 
spoorwegbeambten, brievenbestellers eu der
gelijke als lidmaten ongemoeid ten Avond
maal laten gaan, overtuigd, dat ze anders 
de meerdere vergaderingen toch tegen zich 
hebben. Broeder Vetten wijst voorts m. i. 
te recht op het reizen op Zondag, ook 
door voorgangers der gemeente, waardoor 

' dezen een betreurenswaardig voorbeeld geven. 
Als hij echter spreekt van een art. 57 
der Kerkenorde, hetwelk de kerken in 
1893 zouden hebben losgelaten, bedoelt 
hij blijkbaar een bepaling van de Syn. 
der Chr. Ger. kerk 1879. En dat het 
laten vallen dezer bepaling tegelijk met alle 
andere vroeger gemaakte bepalingen van beide 
kerkengroepen niet de beteekenis kan heb
ben, welke hij er aan hecht, zal hem, dunkt 
mij, bij eenig onderzoek en nadenken wel 
duidelijk moeten zijn. 

Mijn broeder Ds. Weijenberg schijnt wel 
wat heetgebakerd. Hij is althans slecht over 
mij te spreken. Mijn stukje getuigt van 
een niet te verschoonen lichtvaardigheid. 
Ik schrijf over een zaak, waarvan ik heele-
maal niets afweet. WTat ik in het verslag 
der Classis lees, staat er niet; en wat ik er 
in vind, ligt er niet in. Ik heb een blaam 
gelegd op de Classis, waartoe de Weleer
waarde heer Weijenberg behoort 

't Is toch al te dwaas ! 
Ik sprak van een Classisverslag in een 

der Kerkbodes. Een der vele Kerkbodes 
in Nederland. Zonder er een aan te wijzen. 
De bepaa'lde uitdrukking van het verslag 
deelde ik niet eens mee, maar alleen de zaak, 
— een zaak die elke Classis op haar beart 
wel eens heeft te behandelen. Ik noemde 
geen Classis en zelfs geen Provincie. Etn 
— nu heb ik een blaam gelegd op de Clas
sis van Ds. W. ! 

Hoe nu dan ? Bevestiging van het spreek
woord : dien de schoen past, trekt hem aan ? 
Weineen, 't lijkt er niet op. De schoen past 
Ds. W. en zijn Classis ganschelijk niet. De 

zaak is heelemaal anders. Mijn voorstelling 
komt er op lange na niet mee overeen. 

En toch weet Ds. W. zeker (en dat is 
het vreemde van de historie), dat mijn schrij
ven het verslag van die Classis bedoelde ! 
Hoe komt dat ? Mijn schrijven en het ver
slag dier Classis kloppen nu toch ook zoo 
weer volkomen op elkaar, dat broeder Weij
enberg er zelfs niet aan denkt te twijfelen, 
of er ook misschien een andere Classis be
doeld is. 

Nu, de overeenkomst is ook sprekend. 
Toch wil Ds. W. de voorstelling verbete

ren. Maar zijn rectificatie op het eerste 
punt mislukt volkomen. Ik schreef: «een 
Kerkeraad had geoordeeld, dat geen toegang 
tot het H. Avondm kon verleend worden 
aan een spoorwegbeambte met het oog op 
den dag des Heeren." «Dat is onjuist", 
zegt Ds. W. Hoe is het dan? Zijn voor
stelling is zakelijk aldus : een dooplid, voor 
jaren als wegwerker aan de spoorbaan aan
gesteld zonder arbeid op den dag des Heeren, 
is sedert het vorige jaar, door een andere 
dienstregeling, om den derden Zondag tot 
dienst verplicht. Dat dooplid voelt behoefte 
om belijdenis te doen en Avondm. te vieren, 
maar de Kerkeraad weigerde de toelating. 

M. de R., wat is in mijn voorstelling nu 
niet juist ? Zeggen we niet volkomen het
zelfde ? 

Maar het besluit der Classis dan ? Het 
verslag deelt ons letterlijk de uitspraak mede 
en meldt: «Na ampele bespreking vereenigt 
de vergadering zich in de aanneming der 
volgende motie : ««De Classis, gehoord toe
lichting en discussie, adviseert den Kerkeraad 
... in den geest van het advies van de 
jongste Synode te Groningen te handelen. 
Zie art. 146 der Acta."" Ik meende daarin 
te vinden, dat de Kerkeraad feitelijk tegen
over den protestant in het ongelijk gesteld 
was, en schreef: «de Classis was van oordeel, 
dat de Kerkeraad verkeerd had gehandeld ; 
haar advies luidde: doe anders, laat dien 
spoorwegbeambte tot het H. Avondmaal toe". 

Ds. W. toornt over mijn uitlegging. Ik 
zou willen vragen : is uw toorn billijk ont
stoken ? De Classis toch adviseert den 
Kerkeraad om te handelen. De Kerkeraad 
had reeds gehandeld (de toelating geweigerd 
n.1.); hij moet nu dus weer handelen. Hij 
moet nu derhalve anders handelen : «han
delen in den geest van het advies van de 
jongste Synode te Gron." Dit kan dus niet 
anders worden opgevat dan zoo : de Classis 
adviseert den Kerkeraad om dat dooplid den 
weg tot het H. Av. te openen. Indien de 
Classis had geoordeeld of ondersteld, dat de 
Kerkeraad goed gehandeld had (met dien 
spoorwegbeambte niet toe te laten), dan zou 
het toch al te dwaas zijn, te adviseeren om 
nu nog eens te handelen en wel, nu in den 
geest der Synode ! 

Bovendien, de Classis adviseerde om te 
handelen in den geest der Gron. Synode. 
Wat beteekent dat ? Eene kerk kwam op 
die Synode en vroeg, dat deze zou uitspreken, 
of het afleveren en vervoeren van melk op 
den dag des Heeren zonde was ja ofte neen. 
De Synode antwoordde : wij zijn er nog lang 
niet rijp voor om het uit te maken, of het 
zonde is, ja of neen. Welnu, de Classis 
past dit (m. i. ten onrechte) op h. t onder
havige geval toe en adviseert aan den Ker
keraad : handel in dien geest. Dat kan dus 
niets anders beteekenen dan dit : de Classis 
adviseert den Kerkeraad, het niet uit te 
maken of spoorwegdienst op den dag des 
Heeren zonde is ; en dus : den man toe te 
laten tot het H. Avondmaal. 

Wol is er nog eenig onderscheid tusschen 
de voorstelling van Ds. W. en het verslag, 
maar zonder dat dit eenig noemenswaardig 
verschil oplevert voor het advies zelf, door 
de Classis gegeven. Zij ons, om dat aan te 
toonen, nog eeuige plaatsruimte afgestaan in 
een volgend nummer. 

Met vriendelijken dank en broedergroete, 
W. BOUWMAN, V. d. m. 

Hallum, 9 Sept. 1901. 

ORANJE BOVEN. 
Weleerwaarde Redactie ! 

Mogen wij weer een plaatsje vragen in 
de Bazuin, voor het volgende ? 

Zeer geachte broeders en zusters, vrienden 
en vriendinnen van Jongelings- en Jotige-
dochters- Naaivereenigingen enz. Wij begon
nen weer met het bekoorlijke woord Oranje 
boven boven ons stukje te plaatsen, dat 
heeft ons bij het Kroningsfeest van onze 
geliefde Vorstin Wilhelmina goed voldaan. 
Wij hebben ervaren, dat dat woord onze 
vrienden en vriendinnen zeer getroffen heeft. 
Wij mochten opmerken, dat liet bijna' alge-
meene goedkeuring wegdroeg, dat wij en 
al de onderwijzers in den Zuid-Oosthoek, 
ons benaarstigen, om tegen den stroom van 
het socialisme op te roeien, om de kinderen 
eerbied en hoogachting in te prenten, voor 
het bij de Gratie Gods dierbaar stamhuis 
van Oranje. En bovenal voor de eenige 
telg die er van overgebleven is, onze zeer 
beminde Vorstin Wilhelmina. 

Al is het nu dit jaar geen Kroningsfeest, 
wij mochten in de jongste dagen, 31 Augustus, 
weer herinnerd worden, dat de Heere onze 
God in zijne gunste onze geliefde Wilhelmina 
een jaar tot haar leven heeft toegedaan. 

Ach, wij wenachen alles aan te wenden 
om het jonge volkje in Prieslands Zuid-
Oosthoek in te prenten, en zoo het ons 
mogelijk was, om het in merg en been te 
graveeren •. hoe verderflijk het socialisme 
werkt; hoe dat het God den Heere naar 
de kroon staat, Hem vloekt, en tengevolge 
daarvan onze geëerbiedigde Koningin, die 
wij, bij de Gratie Gods, hoog en dierbaar 
mogen achten, zoekt te onttronen, en Haar 
voor te stellen als een verachtelijk schepsel. 
Hoe dat socialisme leidt tot anarchisme, 
dat koningen en vorsten en ook vorstinnen 
naar het leven staat, en bij wijlen doodelijk 
getrcff n neervelt. Hoe zu.ks Majesteits
schennis is van God Drieëenig en van zijne 
koningen en vorsten, die Hij in zijn naam 
op aarde stelt, om in zijn naam te regeeren. 

Tegen dien God-onteerenden stroom moeten 
onze onderwijzers oproeien, eu dat die j 

invloed ouzer onderwijzers niet vruchteloos 
is, is voor een paar jaar wel gebleken. Er 

ging toen een bende* socialisten door de 
buurten, zingende socialistische liederen ; 
vlug was er toen een koppeltje kinderen 
bijeen, die geregeld de Zondagsschool be
zochten en luidkeels, zoo hard zij konden, 
geestelijke liederen zongen, en lofliederen 
toepasselijk op onze Koningin. De socialisten 
keerden zich daarop om, en bezwoeren h^in 
met dreigementeu, dat zij zouden zwijgen. 
Toen dat niet hielp, heeft men huu geld 
geboden om toch te zwijgen ; doch mets 
was van der socialisten kant in staat, om 
de dappere helden der Zondagsschoolkin
deren tot zwijgen te brengen. 

Wat dunkt u lezer, is zulks niet een 
heerlijke vrucht op den arbeid ? Ach, wie 
helpt ons dan verder, om de gezindheid 
jegens het stamhuis van Oranje aldus te 
bevorderen ? en om bovenal den Koning 
der koningen te leeren kennen als den 
Zaligmaker van 't verlorene. Wij naderen 
zoo zachtjes aan weer het heuglijke Kerst
feest. Dan wenschen wij weer zoo vurig, 
die arme kinderen blij te maken, en dan zijn 
allerlei giften en gaven zoo geschikt, om 
invloed te bewerken op de kinderharten 
voor het dierbaar Kerst-evangelie. 

Zendt ons daarvoor maar, geliefde mede-
Christenen, wat gij missen kunt. Alle 
giften worden dankbaar aanvaard, kleine 
en groote. Ontvangen wij een gift van 
f 25, dan springen wij in de hoogte 
Verstaat dat ons echter wel, ook heele kleine 
giften zijn ons hartelijk welkom, want vele 
kleintjes maken eeu groote. Mag ik ook 
even er op wijzen, dat men onzen ouden 
wakkeren broeder Ds. van Wageningen te 
Ureterp ook niet vergete, die is ook Corres
pondent van Jachin. Och leest s v. p. ons 
ingezonden stukje met aandacht, en vergeet 
het heel den aanstaanden winter niet. 

Dat de oude bedelaar nog niet vergeten 
is, bleek ons alweer duidelijk; wij ontvingen 
reeds van den heer Jongbloed, Uitgever te 
Leeuwarden, honderd Nieuwe Testamentjes; 
van de Jongedocbtersver. «de Bijenkorf" te 
Bergen-op-Zoom, een pakket nieuwgemaakte 
kleed ingstukken ; en van de Geref Meis
jesver. kerk A te Bolsward, een mand met 
kostelijke kleedingstukken, door die meisjes 
zelf vervaardigd, een zeer kostelijke zending 

Daar het begin alweer zoo goed is, zijn 
wij zeer goedsmoeds, dat het einde ook 
wel weer goed worden zal. Och, dat de 
stem des roependen gehoord worde, dan is 
verblijd uw oude vriend 

J. WOUDA, 
Oranjewoud, Corr. van Jachin. 
Heerenveen, 

13 Sept. 1901. 

ISoekaaukoudigiug. 
Geschiedenis der laatste 250jaren beschreven 

voor het Nederlandsche 1' olk door P. Ver-
gers. Doesburg, J C. van Schenk Brilt 1901. 
Dit werk, dat bij de eerste uitgave reeds 

een goeden naam zich verwierf, is thans door 
den heer Schenk Brill opnieuw in het licht 
gezonden, nadat het door den schrijver 
herzien en tot op onzen tijd was bijgewerkt. 
Ofschoon 593 bladzijden groot en van platen 
voorzien, kost het werk toch slechts ruim 
vier gulden. Bovendien ontvangen üe koo-
pers nog een premieplaat, voorstellende den 
Vierdaagschen Zeeslag. Dit alles is voldoende, 
om het boek aan te bevelen en er een flink 
debiet iaan te verzekeren. De Uitgever be
doelde met dit werk, de kennis onzer 
schoone geschiedenis aan te kweeken en de 
liefde voor Vaderland en Vorstenhuis op te 
wekken. Worde dit doel bij vele lezers bereikt! 

BAVINCK. 

Al) VERTENTIËN. 
G e t r o u w d :  

BAREND RUTGEnS 
EN 

GRIETJE MIEDEMA. 
VULP bij ARMHBM, 
12 Sept. 1901. 

Den 7en Sept. overleed plot
seling, in de hope des eeuwigen 
levens, mijne geliefde Echtge-
noote en der Kinderen zorgdra
gende Moeder 

Hendrikje Weelink, 
in den ouderdom van 52 jaren. 

Mede namens Kinderen en 
Behuwdkinderen. 

H. UULDERS. 
OMMEN, Sept. 1901. 

Heden overleed, tot mijne 
diepe droefheid, in de hope van 
een zalig wederzien, mijne innig 
geliefde Vrouw 

Adriana Geertruda Schoep 
geb. BLANKKRS, 

in den ouderdom van 34 jaren. 
G. K. SCHOEP Ju. 

ROTTERDAM, 
II September 1901. I 

I Heden overleed, tot onze 
diepe droefheid, in de hope des 
eeuwigen levens, onze innig ge
liefde Dochter en Schoondochter 

Adriana Geertruda Schoep, 
geb. BLANKKHS. 

geliefde Echtgenoote van G. K. 
SCHOEP JB. 

De weder zijdsahe Ouder.*, 
G. BLANK EtiS. j 
G. BLANKEKS- VEEN. 

LLOKCOOP. ) 
G. K. SCHOEP SR. i ARN-
S. SCHOEP—v. D Bos. |HIM. 

BOULKVAUD 155£. 

Heden nam de Heere dooi
den dood van ons, onzen gelief
den medebroeder 

Cornelis Jacobus de Smit, 
rustend Ouderling, in den ouder
dom van bijna 72 jaren 

De gemeente betreurt hem 
als een waardig opziener, die 
met zijne geestelijke en stoffe
lijke gaven haar gedurende een 
twintigtal jaren gediend heeft. 

In den Heere ontslapen, rust 
liij nu van zijn arbeid ei> zijne 
werken volgen met hem 

Nament den Kerkeraad, 
J. H. DONNER JIT., Praesas I 
G. DE JAGER JZN., Scriba. < 
NIKUWDOUP, 

12 Sept. 1901. | 

Heden overleed na een lang
durig doch geduldig lijden onze 
geliefde Dochter, Zuster en 
Behuwdzuster 

AALTJE, 
in den ouderdom van 25 jaar. 

Wij hopen in den wil des 
Heeren te berusten, die geen 
rekenschap van ziju daden be
hoeft te geven. 

Aamens de Familie, 
J. BOUMAN. 

ZuiDWOLDE (DN.), 
17 Sept. 1901. 

UITGELOOT 
No. 34,29 en 75. 

Geref. kerk te HALFWEG. 
C. v. BAREN 

m 
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KNAKMODELSIGAREN 
f 6.50 en f 8.50 per ÏOOO. 

Sumatra dek liclit. 
Proeven van 500 stuks te bekomen, 

f r a t l C O  t h u i s  o n d e r  r e m b o u r s .  
J. STAAL, STEENWIJK. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen en op bestelling alom te be
komen : 

Dr. H BAVINCK. 

De wereld-verwinnende 
kracht des geloofs, 

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

KAMPEN, den 30 Juni 1901 
in tegenwoordigheid van 

PRESIDENT KRIJGER. 
30 cent. 

Byj .# MM. MOM, te Miampen, 
verscheen : 

Drie kleine Vossen 
door 

iir. j. Mé * 
Pryjs ƒ 0.80. In fraaien Stempelb. ƒ 125. 

Schepping of 
Ontwikkeling 

door 
Ëtr. MM. MtJLFI3 fJM. 

Prijs ƒ 0.50. 

Vijftig Psalmen en 
Gezangen. 

In hunnen oorspronkelijken Rythmus 
voor Gemengd Koor. 

Bewerkt door II. G. 
Groot kwarto formaat. Groote notentypen 

Prys 1 1.— ; 10 ex. f 9.—; 25 ex. 
f 20. - ; 50 ex. f 37.50. 

mr a an Zangdirecteurtn wordt op 
aanvrage een ex. ter iUXUfje toege
zonden. 

P. J. M1LBORN, 
UITGEVER, 

4 et. 4 et. 
Bij ZALSMAN te Kampen verscheen: 

EEUIGE KORTE YRAGrEU 
VOOR DE 

kleine kinderen 
DOOR 

JIAOOKUM UOKSTlUi 
IN LESSEN VERDEELD, DIE MET 

OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN 
DOOR 

O. C. DOORNBOS. 
Deze uitgave, op goed 'papier met 

duidelijke letter gedrukt, kost 
niet meer dan 4 cent, 

Een ex. ter kennismaking wordt op 
verzoek terstond franco toegezonden. 

4 ct. 4 ct. 

Bij den Uitgever K. LE COINTRE 
te MIDDELBURG is verschenen: de 

3e | druk van lip. Wagenaar, 

Tijdpreek hij het optreden van het 
Ministerie-Kuyper. 

Prijs B5 cent. 
Wie hiermede wil werken, gelieve 

conditiën aan te vragen bij den Uitgever. 
Eene groote Zonde. 

't Bezoek aan h>-t Paardenspel. 
Overdruk uit de Zuidir-Kerkbode. Ter 
verspreiding 100 Ex._/'J,25, 250 Ex. 
f S.50, 500 Ex." f 4,50, 100 
Ex J 

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen, en alom verkrijgbaar gesteld: 

DE WELSPREKENDHEID. 
DOOR. 

Ur. II. U4TIICH 
75 cent. 

Allen die geroepen worden om het 
woord te voeren, wordt dit werkje ter 
lezing aanbevolen. Niet alleen H.H. 
Predikanten, maar ook andere voor
gangers op vergaderingen zullen hierin 
overvloed van nuttige wenken vinden. 

Godsdiens t 
onderwi js .  

A. VAN DEN BERG. 
Bijbelsche Historievragen. 

Twee en zestigste druk. Prijs 25 ets. 
Bijbelsetie Historievragen, 

verkort. 
Zestiende druk. Prijs 15 cis. 

De naam van den Schrijver duidt 
genoegz am de Godsdienstige richting 
dezer Vraagboekjes aan. Bet eerstge
noemde boekje is, sedert het vóór ruim 
honderd jaren het eerst het licht zag, ge
heel onverandei d behouden, uitgezonderd, 
dat het in de nieuwe spreek- en spel
lingwijze werd overgebracht. Het an
dere boekje is hiernaar bewerkt, zoodat 
de Bijbelsche Geschiedenis ook hieruit 
volgens dt zelfde leer onderwezen wordt. 
Zij zijn in een aangenamen, begrijpelij-
ken vorm opgesteld, waardoor het 
gebruik bij het Onderwijs bij uitstek 
gemakkelijk is. De talrijke herdrukken 
leveren het bewijs, dat deze leerwijze 
door zeer velen verkozen wordt. Hee
ren Predikanten en Godsdienstonderwij
zers, die er kennis mede willen maken, 
staat, door tusschenkomst van hun 
gewonen boekverkooper of op directe 
aanvraag aan den ondergeteekende, een 
present-exemplaar ten dienste. 

De Uilgever : 
Arnhem. P. GOUDA QUIN'1'. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt van 
de pers: 

Misbruikte 
Schriftuurplaatsen, 

DOOR 
E. KROPVELD. 

TWEEDE DRUK. 129 bladz. 
Mn ff. §0 ct. geb. f M,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-
VELD om eenige VAD zulke plaats.en 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 duideiyke, klemmende, gron
dige wijze wordt in dit nuttige boekje 
betoogd Het is der lezing dubbel 
waaid; het verrijkt onze Schriftkennis, 
en doet ons Chr. leven gezonder worden. 

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

Vrije Universiteit. 
lo dank ontvangen: 
Voor de Vereeuiging : 
Aan Coutribiitiëu : 
Door dm beer J. C von Brie] 9asse te 

Nieuwveeu uit Zevenhoven f 8,25, door 
Ds Z. Hoek te Ambt Vollenhove f 14,50, 
door den beer A. Kuipers te Vrijhoeve-
C pelle f 19 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit:) 

Van de Ger. kerk te Oosterzee f 3,50, 
van idem te Oldeboorn f 4,521/2, van idem 
te DuniswouJe f 4:,35i/2J van idem te Mil-
dam f 3,3' '/jt vaa idem te I lske: huizen 
f 8,30, van idem te Hoornsterzwaag f 0,92, 
van idem te Donkerbroek f 6,01, van idem 
te Lippenhuizen f 1,30, van idem te Ech
ten f 2, v.n idem te Wolvega f 6,93, van 
idam te Joure f 9,20, van idem te Heeren-
veen f 23.56'/s. 

lan schenkingen: 
Van G. K. Hzn. te Zwartsluis f 3. 
Voor de lfe«li»cheFacul(eit: 
Door m j. M. Miedema te Leeuwarden 

van de '/jstuivers-vereeuiging te Sneek 
1 6,45. 

Voor het gtudiefouds: 
Duor mfj. M. Miedema te Leeuwarden 

van de Yjstuivers- vereeniging te Sneek 
f 6,45. 

S. J. S E E F A T, 
Hilie-sum. Penningmeester, 
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