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PLAATSELIJKE KERKEN. 
URETERP De Ger. Kerkeraad te Ureterp bericht, dat hij 

C-O. van Van Andel c. s. niet aannemelijk acht en derhalve 
t6<r n de samenwerking der Kerk met de vrije Universiteit ter 
tidin. van v. d m. is, gelijk het den 13 Mei ter Classicale 

„jnrms Drachten heelt doen blijken vergadcin'o •> 
JXamens dnvtxelven, 

G. VAN WAGENINGEN 

SEXBTERUM, 25 Mei 1902. Hedenmorgen na de gods-
dienstoefening maakte onze geachte Leergar Ds. J. C. balhui
zen tot blijdschap van Kerkeraad cn Gemeente bekend, dat 
ZEw. i;a veel strijd voor de roeping der Ge>ef. kerk van 
Driesum had bedankt. Ouderling \V. Goodijk sprak als uit 
het hart der Gemeente, toen hij den Leeraar hartelijk dank-
zeide voor de genomene beslissing, hopende, dat op dit besluit 
de zegen des Heeren moge rusten. 

Namf.ns den Kerkeraad, 
K. SCHOELIEK, Scriba. 

KRALINGEN, 1 Juni 1902. Heden werd de gemeente ver
blijd door de bekendmaking, dat Ds. J. D. v. d. Velde, Pred. 
te Klundert, de roeping als 2e Bedienaar des Woords had aan
genomen. Ruste 's Heeren Zegen op dit genomen besluit. 

Namens den Kerkeraad, 
A. KLAPWIJK, Scriba. 

DOET1NCHEM, 2 Juni 1902. Beroepen in de Gerefor
meerde Kerken van Silvolde-Gendringen-Doetinchem Ds. I H. 
Boersma van Zuidbroek. j. Lkhs> Seriba. 

ONTVANGSTEN-

Appelsclia. 
Gedurende de Mei ontvingen we voor Appelscha 

het volgende : 

Van Ds. Dijkstra te Smilde : 
Van N. N. te Aalst f 0,50 
Van Ds. J. G. W. Wissink te Gass.-Nijveen . - 1,50 
Van de (ieref. Kerk te Zuidwolde [Gr ) , . 3,625 

Van id. id. te Rijswijk (Z.-H.) . - 2,50 
Van id. id. te Leiderdorp . . - 5,— 

Hartelijk dank voor bovengenoemde giften. Ook giften van 
particulieren zijn ons zeer welkom. We houden ons overtuigd, 
dat, indien men de behoeften van Appelscha beter kende, de 
gaven ook van de andere Kerken niet zouden achterblijven. 
Broeders 1 vergeet Appelscha nietl 

Met verdere vriendelijke aanbeveling, 
. , , P. KOSIER. 

Appelscha, 31 Mei 1902. 

UerUgobuuw te Scliouwer-
ÜI (Ciron.) 

Met hartelijken dank ontvangen van de Geref. Kerk te : 

?ae3ens 1 2,50 Edam f 1,00 
Lioessens . 1>0o Ee - 1.00 
Deventer . 2,0o Zaandam . 2;50 
Katwijk a/d Rijn . 10,00 Boxum - 2,50 
Schiedam . 5 00 Alblasserdam - 2.50 
O- en N-Wetering - 2,00 Heemse A - 2,00 

O f f ' i e i ê e l e  K e r k e l i j  
Anjum - 1,00 Rijswijk - 2,00 
I.atigeriag - 1,00 ' 

Hartelijk dank voor deze giften. Een dringend verzoek rich
ten wij echter nog aan de kerken om ons te helpen. Dikwtrf 
wordt uwe hulp ingeroepen, maar wilt om Christus' wille ons 
niet afwijzen Wilt onze circulaire nog eens lezen en u af
vragen of er nog niet een weinig afgezonderd kan worden 
om een zusterkerk te helpen. Biddend wachten wij op uwen 
steun. 

Namens den Kerkeraad, 
T. Bos, Praeses. 

Schouwerzijl (Gron ), P. DE HAAN, Scriba. 
28 Apr.-24 Mei 1902. S GROENE VELD, Consulent. 

liiis v inlnverin. ïStuctenten in (ie 
I?i*ov. Overysel. 

Classis Ommen. 

Ontvangen van de gemeente Vroomshoop : ^ 
lste collecte v/h vor. boekjaar . • f 7,50 
2de j) n ' . . .. 

Vinde dit goede voorbeeld vau Vroomshoop navolging by de ; 
Kerken in de Classis, die ,of in 't geheel niet, of slechts een
maal voor genoemde kas gecollecteerd hebben. De leehjke nihils 
moeten verdwijnen. 

J. HESSELS, 
Zwolle, 2 Juni '02. Quaestor v. voorn. kas. 

Hulpl>eli(»eveii<le Kerken in 
JDi-en ilie. 

Classis Assen. 

Appelscha nihil Norg f 0,515 

Assen f 16,25 Roden - 2,92 
Borger - 2,70 Smilde A - 8,68' 
Een - 2,35 Smilde B - 0,83# 

Gasselter-Nijeveen - 8,655 Vries - 3,65 
Haulerwijk - 2,80 Zuidlaren - 4,42 

C lassis Meppel. 
HoJlandscheveld f 5,805 Nijeveen f 5,925 

Hoogeveen - 37,12 Ruinerwold - 16 505 

Meppel - 36,135 Zuidwolde - 3,035 

Classis Beilen. 

Beilen f 7,17 Hijken f 2,68* 
Diever - 7,70 V ledder - 2,32 
Dwingelo - 10,32 Westerbork - 3,25 

Classis Koevorden. 

Aalden f 5,845 Nieuw-Dordrecht f 3,78 
Emmen - 4,33 Schoonebeek - 8,88 
Gees - 6,57 Schoonoord - 1,37 
Koevorden - 4,75 Sleen - 4,41 
Nieuw-Amsterdam - 6,48 

| Diever, 2 Juni 1902. 

Inwoiidiffo Z<»ncliii;£ in Drenthe. 

Met dankzegging aan de milde gevers hebben Deputaten het 
genoegen te kunnen mededeelen, dat door hen de volgende gif
ten in Mei zijn ontvangen : 

Kerk van Ilijken f 3,10; Vledder f 3,34; Diever f 15; 
Schoondijke f 2,50; Jonged.-v. te Aduatd f 2,50; idem te 
Schoonebeek f 2,50 ; Jongel.-v. te Schoonebeek f 2,50 ; door 

k e  B e r i c h t e n  e n z .  
br. Greving: v/e Vriend der Inw Zending f 2,50; gecollec
teerd te Ruinen f 3.36. 

Nood leert bidden zegt men. Ook ons drijft de nood tot het 
viagen van hulp Onze kas was niet bij machte de colpor
teurs hun salaris over de verloopen maand uit te keeren Zoo 
kan het toch niet voortgaan; verandèring moet er komen. Dit 
kan het allerbest geschieden door het toezenden van vele gaven 
aan den Penningmeester, als antwuord op deze noodkreet. 

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

Diever, 2 Juni 1902. 

IOvin»j»*elis»atie l/<l. Pror. Groniiitfen. 

Collecte Zendingsdag te Ulrum . . f 49,19 
Collecte* Gem. Spijk B ... 6,575 

Gift gev. i/h kerkz. te Wiusum . . - 10,00 
£ P. POSIEMA, Venningm. 

Warfum, 29 Mei 1902. 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Ooi loc?ton. 

Bergen o/Z f 5,69 Opeinde-Nijega f 2,89 
Rilland Bath - 5,72 Nieuw-Lekkerland - 8,35 
Tholen B 1,75 Kootwijk - 2,50 
Oud Vosmeer - 8,59 Nieuw-Buinen - 3,— 
Krabbendijke - 13,16 Nieuwe Pekela - 11,225 

Anna Jacoba-Polder - 12,— Onstwedde - 8,— 
Tholen A - 1,50 Onstweddermussel - 2,50 
Poortvliet * 2,50 Sellingen - 3,21 
Spijkenisse - 7,31* Stadskanaal - 17,07 
Oudega ^Small.) - 4.92 Stadsmusselkanaal - 6,— 
Rottevalle - 4,95 Valthermond - 2,61 
Ureterp - 3,32 W ildervank - 39,60 
Drogeham A - 4.90 Emmercompascuum - 2,45 

' lioornbergum - 2,25 Wee» dingermond - 3,76 
Cont ties. 

Door Ds. A. Geuchies te Onstweddermussel, Corr. Cl. Stads
kanaal, de contrib. uit: 

Nieuwe Pekela, Corr. T. R. de Jonge, van Wed. M. Maat
huis f 2, W L. Meyer f 2,50, F. H. Boels f 2,50, P. Tren-
ning f 2, G. J Nieboer f 2, "W. Karsijns f 1,50, B Ilorlings 
f 1,50, Ds. M. Meyering f 2, A. Karsijns f 1, W A. Mulder 
f 1, H. Reinink f 1, S. Koning f 0,50, Wed. E. Bouwman 
f 1, H. Beumee f 1, K Hekman f 1, W. Horlings f 1, J. 
Koster f 0 50, H J. Hulsebos f 0,50, W. G Mulder f 1, I. 
Toorman f 0,50. 

Onstwedde, Corr. Ds. B. J. Lamberts, van H. Karskens f 2,50, 
Ds. B. J. Lamberts f 2,50. 

Wildervank, Corr. J. 11 Groenwald, van H. Bos Kzn. f 7,50, 
II. Smit t' 2,50, K. Pot f 1, M. H. Wiersema f 2, G. Kuik 
f 1, T. [i. v. d Veen f 1, li v. d laan f 1,50, E. v. d. 
laan f 2, Ds T. Oegema f 1, Hergen Schurenga f 1, R. Pe-
kelder f 1,50, J. R Groenwa'd f 2, T. J. v. d. Veen f 2, R. 
J. v d. Veen f 1, K. J. v. d. Veen f 1, R. J. Brouwer f 1, 
H. I renth f 1, B Jonker f 1. 

Be Penningmeester van de Theologische School, 

Dit. H. FKANSSEN. 
Zwolle, 31 Mei 1902. 

Zending o. Heid. en Moli» 

Pinkstercoll Tienhoven , . f 12,09 
„ Westbroek ... - 10,80 

Door den Kerkeraad, u/d catechis.-bus te Westbroek - 11,95 
Door den Kerkeraad, u. d. catechis -bus te Ter 

N e u z e n  . . . . . .  1 8 , 0 5  
Pinkstercoll. Ter Neuzen ... - 93,89 

Gorinchem, ex port . . -40,80 
H e l l e v o e t s l u i s  . . .  - 1 0 , —  

; J  C o l i j n s p l a a t  . . .  -  2 2 , 8 9 5  

Schoondijke (een gedeelte) . - 50,— 
Door Ds. Oegema, gev. in het kerkzakje te "Wilder-

vank, voor de Zend op Java . . - 5,— 
1 oor J. P van Dongen te Dongen, coll. van de 

Chiistelijke Ger. gemeente te 's-Gravenmoer - 7,50 
Door C L. Doornbos, 1 l0 coll. op het Zendingsfeest 

op het kasteel Vosbergen te Heerde, uitgaande 
van de Chr. Jongel.-vereen. „Gedenk het Woord" 
der Ned Herv. Kerk ... - 5,— 

Door Ds. Staal, van de Geref. Zondagsschool te 
C o l i j n s p l a a t  . . . . . .  0 , 8 2  

Pinkstercoll. Noordwijk-aan-Zee . . -14,— 

B Vermelding in »de lluzuin" geschiedt 
alleen op verzoek. 

B. DE MOEN, Quaestor. 
Doesburg, 31 Mei 1902. 

Zending op Soeinba. 
Pinkstercollecte te: 

Stedum f 36,50 Ten Boer - 44,88 
Enschede - 91,92 Ten Post - 32,655 

Grootegast (ex port) - 39,22 De Krim - 6,37 
Oldekerk - 17,58 Bergentheim - 10,81 
Garrelsweer - 42,385 Siddeburen - 17,25 
Hardenberg-Heem- Kielwindeweer - 12,60 

se B - 30.71 "Wildervank -179,03 
Midwolde - 26,63 Uithuizermeedeü 
Leens - 73,045 O. G. - 36,57 
Warfum - 32,35& 

Ds. V. d. Werf te Grootegast v. d. Schoolkinderen - 2,50 
„ „ uit het Javaantje van B. - 1,25 

Ds Westerbeek v. Eerten te Kampen, coll. Zilv. 
Br uil. v. J. v. Gumster - 6,— 

Gev. in de coll. te Uithuizen - 2,50 
J. DUURSEMA, Quaestor. 

Uithuizen, 2 Juni '02. 

School m/d Bijbel te Epe. 
Met hartelijken dank voor een op te richten School te Epe 

ontvangen : v. d. Geref. Kerk te Zierikzee f 1, te Hazerswoude 
f2, te Winsum (Gr) f5, te Cubaard f 1; van de BB. M. H. 
Funtein te Harderwijk f 3, J Koopsen te Harderwijk f 5, M. 
v. d Laan te Kollum f2,50, T. Hontstra te Amersfoort f 1, 
J. G. v d. Hoogt te Kampen f2,50. 

Broeders en Zusters, helpt ons s. v. p. Overweegt onze 
behoefte aan een School m/d Bijbel voor het aangezichte 
des Heeren ! 

Namens het Bestuur der Vereeniging neen 
School m/d Bijbel" te Epe, 

Epe, 2 Juni 1902 J. J, BAJKMA, Voorz. 

2,50 
1,00 
2,00 

10,00 
5 00 
2,00 

Edam 
Ee 
Zaandam 
Boxum 
Alblasserdam 
Heemse A 

Diever, 2 Juni 1902. 

Inwendige Zending in Drenthe. 

Met dankzegging aan de milde gevers hebben Deputaten het 
genoegen te kunnen mededeelen, dat door hen de volgende gif
ten in Mei zijn ontvangen : 

Kerk van Hijken f 3,10; Vledder f 3,34; Diever f 15; 
Schoondijke f 2,50; Jonged.-v. te Aduaid f 2,50; idem te 
Schoonebeek f 2,50 ; Jongel.-v. te Schoonebeek f 2,50 ; door 

ASSYRIOLOGIE. 
Nog niet zoo lang geleden was ona 

van de geschiedenis der oudste volken 
en staten uit den tijd van ongeveer 
700 jaren vóór Christus bijna niets 
andi rs bekend, dan wat er in de H. 
bchrift van medegedeeld werd. Wel 
waren er bij andere schrijvers eenige 
berichten over die oudste geschiedenis 
te vinden, maar deze belichten waren 
fragmentarisch, onvolledig, met allerlei 
sagen ^en legenden doorweven, en dus 
hoogst onbetrouwbaar. De Bijbel was 
het eenige boek, dat in de eerste elf 
hoofdstukken van Genesis over de oudste 
geschiedenis der menschheid en volken 
eenige zekere inlichtingen schonk. 

Maar daarin is in de vorige eeuw eene 
groote verandering gekomen door de 
opgravingen n] Babylonië en Assur. Er 
zijn daarbij een onn°emlijk aantal van 
sPijkeropschriften gevonden, die allengs 
beter ontcijferd zijn geworden en onze 
kennis van de geschiedenis der oudste 
molken in buitengewone mate hebben 
uitgebreid en verrijkt. Men kan geiust 
ze8gen, dat heel de oude geschiedenis 
van gedaante is veranderd en als het 
Ware nieuw uit de monumenten is op-
Sebou^yd. 

^ansche volken zijn als uit hunne 
graven opgestaan; Sumeriërs,Babyloniërs, 
Assyriërs, Elamieten, Hetieten enz. Van 
Vele plaatsen, wier namen in de Schrift 

bewaard, zooals Sinear, Akkad, 
p^bel, Nineve, Kalne, Erech, Ur der 

uitleen, Larsa enz., is thans de ligging 

met zekerheid aan te wijzen. Personen, 
die tot dusver alleen in den Bijbel ver
meld werden, zooals Amza^hel, Arioch, 
Belsazar e. a., zijn on3 thans ook uit 
de spykeropschriften bekend. Uitdruk
kingen en beschrijvingen, die in de 
Schrift voorkomen van landen en volken, 
van toestanden en zeden, worden thans 
bij het licht, dat uit het Oosten is op
gegaan, veel beter verstaan en doorzien. 

Over het algemeen kan men zonder 
overdrijving zeggen, dat de voorstelling, 
welke de Heilige Schrift van de oudtt'j 
geschiedenis der menschheid geefc, dooi
de nieuwe ontdekkingen op verrassende 
wijze bevestigd en verklaard zyn. 

Volgens Gen. 11 : 2 is het land 
Sinear, de groote vlakte, die door Eufraat 
en Tigris wordt doorstroomd, het eerst 
door de menschheid na den zondvloed 
bewoond. Daar is de bakermat van 
onze beschaving te zoeken. De oudste 
bewoners waren volgens Gen. 10:6 — 12 
van chamitischen oorsprong, en zij waren 
het, die de vaders der cultuur verdienen 
te heeten. Maar zij moesten in verloop 
van tijd de heerschappij aan de Babylo-
niërs afstaan, die, ofschoon van semie-
tische afkomst, toch de beschaving der 
oorspronkelijke bewoners overnamen en 
verbreidden ver buiten de grenzen van 
hun eigen land. Taal, litteratuur, kunst, 
wetenschap, tijdrekening werden vanuit 
Babylonië tot in Kanaan en Egypte over
gebracht. Door de bemiddeling van 
Griekenland en Rome is onze beschaving 
nog gebouwd op die oude grondslagen, 
welke in de vlakte van Sinear zijn ge
legd. 

Van dat machtige rijk was de stad 
Babel sedert den Koning Ilammuzabi, 
den Amraphel van Gen. 14 : 1, ongeveer 
1900 jaren vóór Christus, het krachtige, 
alles beheerschende middelpunt. En wel 
moesten later in de dertiende eeuw voor 
Christus de Babyloniërs wijken voer de 
Assyriërs, maar onder hunne heerschappij 
zette de Babylonische beschaving hare 
bloeiende ontwikkeling voort. Zelfs wist 
het Babylonische rijk onder Nabopolassar 
en zijn machtigen zoon Nebucadnezar 
(605 — 561 v. Chr.) nog eenmaal den 
toon aan te geven en Babel te verheffen 
tot eene wereldstad, die zelfs Nineve in 
de schaduw stelde. Maar toen was toch 
ook het einde gekomen. De inneming 
van Babel door Cyrus in het jaar 538 
v. Chr. was het keerpunt. Daardoor 
werd het zwaartepunt uit de Chami-
tische en Semitische volken in de Japhe-
tische of Indogermaansche menschheid 
verlegd. 

Men voelt terstond, hoe belangrijk dit 
alles is voor de geschiedenis van het 
volk Israël en voor het recht verstand 
der H. Schrift We wisten het reeds 
uit het Oude Testament, maar thans 
krijgt het een geheel nieuwe beteekenis, 
dat Israël wel afgezonderd is van de 
volken, maar toch op allerlei wijze en 
door allerlei banden met die volken in 
betrekking staat en staan blijft gedurende 
heel den tijd zijner geschiedenis. Abraham 
was afkomstig uit ür der Chaldeën, 
begaf zich over Haran naar Kanaan, en 
vond in dit land in hoofdzaak dezelfde 
beschaving, als welke hij in Babylonië 
verlaten bad. De Babylonische taal en 

letterkunde, het spijkerschrift en de tijd
rekening, de kunst en de nij verheid was 
aldaar bekend on vond er ijverige be
oefening. En van dien tijd af blijft 
Israël voortdurend in betrekking met de 
naburige volken. De wereldgebeurtenis
sen in Babylonië, Assyrië en Egypte 
grijpen herhaalde malen in het lot van 
Israël in. En hoog op hun wachttoren 
geplaatst, gaan de profeten de teekenen 
der tijden na, en bezien en duiden ze 
in het licht van het Koninkrijk Gods. 

Op zichzelve reeds, maar toch ook in 
verband met deze beteekenis voor het 
Oude Testament, is het dringend noodig, 
dat de studie van de oudste geschiedenis 
der menschheid ook onder ons hare be
oefenaars vinde. Thans ïust zij schier 
nog geheel in de handen van hen, die 
het gezag der Schrift niet erkennen en 
daarom menigmaal de ontdekkingen van 
Assur, Babylonië en Egypte dienstbaar 
maken aan de bestrijding van de waar
heid des Bijbels. 

Wel komt daarin gelukkig eenige keer. 
Terwijl vroeger velen aannamen, dat 
de verhalen van schepping, val en zond
vloed eerst in den tijd der Babylonische 
ballingschap onder Israël ingang hebben 
gevonden, zien thans voorname Assy-
riologen zich gedrongen tot de erken
tenis, dat deze verhalen reeds eeuwen 
vroeger aan Israël bekend zijn geweest. 
Maar desniettemin bestaat toch bij de 
meeste onderzoekers op dit terrein be
wust of onbewust het streven, om de 
bijzondere openbaring Gods aan Israël 
geheel ter zijde te schuiven, en om niet 
alleen den volksgodsdienst, maar ook 

den dienst van Jehovah met al zijne 
instellingen en leeringen uit den invloed 
der omringende cultuurvolken af te lei
den. Niet alleen bij mannen als Zim-
mern en Winckler, de bewerkers van 
de derde uitgave van Schraders boek 
over de Spijkeropschriften en het Oude 
Testament, komt dit streven duidelijk uit. 
Maar ook de rede van Friedrich Delitzsch 
over Babel en Bijbel, die hij eerst in 
tegenwoordigheid des Keizers uitsprak 
en daarna te Leipzig uitgaf, staat onder 
den invloed dezer moderne geschied-
beschrijving. De verhalen van schep
ping, val en zondvloed, de leer over 
Jehovah en de engelen, de voorstelling 
van den toestand der zielen na den dood 
en van de laatste dingen enz., geheel 
de historische en didactische stof des 
Ouden Testaments wordt uit Babylo
nische invloeden verklaard. 

Daarom is er zulk eene behoefte aan, 
dat de beoefening van de Assyriologie 
ook van beslist geloovige zijde ter hand 
wordt genomen. Tot dusver was Prof. 
Noordtzij de eenige, die van onzen kant, 
zoover zijne veelvuldige werkzaamheden 
dit toelieten, aan- deze belangrijke studie 
zijne krachten wijdde. Maar één man 
kan niet alles doen. De studie van het 
Oude Testament, van Egyptologie en 
van Assyriologie eischen ieder een geheel 
man en dien man gedurende zijn gansche 
leven. 

Wij verblijden ons daarom ten zeerste, 
dat Ds. Van Gelderen, thans predikant 
te Schoonebeek, na voleindiging zijner 
studie aan de Theologische School, zich 
naar Leipzig en Berlijn begaf, om daar 



onder de Hoogleeraren Weissbach, De-
litzsch, Zimmern op de Assyriologie zich 
toe te leggen. 

Deze arbeid werd aanvankelijk met 
groot succes bekroond. Want nadat hij 
reeds maanden lang met gunstig gevolg 
het doctoraal examen had afgelegd, werd 
hij dezer dagen tot Doctor in de facul
teit der wijsbegeerte gepromoveerd op 
eene dissertatie over Ausgewahlte Baby-
Ionisch-Assyrische Briefe transscribiert 
und übersetzt, welke het praedicaat curn 
laude verwierf. 

Met deze loffelijke promotie wenschen 
wij den jeugdigen Doctor van harte 
geluk. Moge God hem genade geven, 
om in de methode en in de vrucht zijner 
studie het bewijs te leveren, dat geloof 
en wetenschap onderling niet strijden, 
maar elkander bevorderen en steunen. 

BAVINCK. 

Hl KT Cllltl$TUS OP-
&KWKKT. 

„Indien gij dan met Christus zijt op
gewekt, zoekt de dingen, die boven zijn." 

KOLOS. 8:1. 

Kolosse was eene der voornaamste 
steden van Frygië. Waarschijnlijk is 
de gemeente aldaar öf door Epafras 5f 
door Filémon gesticht. Paulus schreef 
haar tijdens hij te Rome gevangen was, 
en betoogt tegenover de beweringen 
van valsche leeraren, die eenige nieuwig
heden hadden ingevoerd betrekkelijk de 
aanbidding der engelen als middelaars 
by God, en de waarneming van onder
scheidene plechtigheden, dat al de hoop 
van den zondigen mensch alleen rust 
op de Godheid en de algenoegzame 
verdiensten van Christus. Hij waar
schuwt tegen de bedoeling van ydele 
lieden, en vuurt aan tot een leven 
overeenkomstig hunne belijdenis. In 
het hierboven geplaatste vers vermaant 
hij tot geestelijke gemoedsstemming en 
hemelsgezindheid, welke vermaning hij 
ontleent aan der geloovigen opwekking 
met Christus. Een drietal stellingen 
spreekt hij uit, als hij zegt: »Indien 
gij dan met Christus zijt opgewekt, 
zoo zoekt de dingen die boven zijn." 

De eerste is: Christus is opgewekt. 
De opstanding van Christus is een feit. 
Wij willen zeggen wat ons begrip is 
van hetgeen wij opstanding heeten. De 
mensch bestaat uit twee deelen, het 
stoffelijk lichaam en den onstoffelijken 
geest. Deze beide maken ééne persoon
lijkheid uit. In zekeren zin leeft het 
lichaam door zijn vereeniging met den 
geest; de geest leeft in en werkt door 
het lichaam. Door de zonde is de dood 
over den mensch gekomen. De dood 
verbreekt den band tusschen lichaam 
en geest. De geest verlaat door den 
dood zijn lichaam, om zonder dat in 
een ander oord te leven; het lichaam 
wordt ontbonden en keert weder tot 
stof, waaruit het gevormd was. Opstan
ding is terugkeer van den geest in het 
lichaam, waarvan hij door den dood 
gescheiden was ; hereeniging der beide 
deelen, waaruit de mensch oorspronke
lijk bestaat. Zij is geene nieuwe schep
ping. Zij is herstelling van het ge
storven lichaam tot woning en werktuig 
van den geest, vernieuwing van den 
verbroken band tusschen die beiden. 
Zij kan dus alleen plaats griipen na 
een wezenlijk sterven. Zij kan even
zeer plaats vinden wanneer het gestor
ven lichaam grootendeels of reeds tot 
in zijn kiem en grondstof'is ontbonden, 
als weinig tyds na den dood. Met haar 
is bestaanbaar verandering, niet van het 
wezen maar van de eigenschappen des 
lichaams. Van den aard dezer ver
andering hangt het af, of het herstelde 
leven van den opgestanen doode alleen 
is een voortgezet of ook een hooger, 
een verheerlijkt leven. 

Ons Godsbegrip verklaart de opstan
ding mogelijk; de natuur predikt haar 
als waarschijnlijk; de voorbeelden inde 
Schrift vermeld stellen haar aanschou
welijk ; de uitspraken der Schrift maken 
haar ontwijfelbaar. Ons geloof aan de 
opstanding van Christus rust op de 
hechtste gronden. Het is zoo, de ge
wilde schriivers geven seene omschrij
ving van zijne herleving. Geen sterfe
lijk oog heeft ook de herleving, maar 
sterfelijke oogen hebben den Herleefde 
gezien. Bovendien, de Bijbelschrijvers 
zijn niet gewoon de hoofdgebeurtenis 
met weidschen praal te schetsen, maar 
eenvoudig en ongekunsteld mededeeling 
hiervan te doen. Hierdoor zijn zij juist 
onderscheiden van bedriegers, en wordt 
hunne waarheidsliefde openbaar. De Bij
bel veronderstelt, ja eischt geloof. Mozes 
begint met onnavolgbaren eenvoud, 
maar ook met voelbaar gezag het groote 
feit der schepping te verhalen: »in den 
beginne schiep God hemel en aarde". 
Daarbij, als de opstanding van Christus 
niet in menschelijken luister, maar in 
Goddelijke majesteit bestond, dan kon 
de Evangelist, al had hij zelfs nog 
woorden om de Engelen te teekenen, 
die van des Heeren opstanding ge
tuigen waren, haar niet naar waarde 
vermelden. Bevrijd van grafwindselen 
en specerijen, in welke het lichaam 
gewikkeld was, trad Hij, wel met het
zelfde maar toch verheerlijkte lichaam, 

uit het graf, om in het kleed, Hem 
door Gods almachtigen vinger bereid, 
nog veertig dagen op aarde te toeven 
en daarna zegevierend ten hemel te 
varen. 

Eeuwen te voren was het voorspeld, 
dat de Messias, na den dood aan liet 
kruis overwonnen en hem in het graf, 
als in zijn eigen verblijf, aangevallen 
te hebben, als overwinnaar zou te voor
schijn komen ten derden dage. Jezus 
zelf was van de zekerheid zijner ver
rijzenis overtuigd, en sprak er telkens 
nadrukkelijk van. Het graf was ge
opend, ondanks de bewaring der krijgs
knechten. De vijanden hebben de stout
moedige jongeren bedreigd en mishan
deld, om hen tot zwijgen te brengen, 
als zij optraden met de prediking: »dien 
gij gekruisigd hebt. is opgestaan uit 
het graf," maar nooit hebben zij hen 
persoonlijk verweten het lichaam huns 
meesters te hebben gestolen, nooit had
den zij den moed den inhoud hunner 
prediking leugen te noemen. Eenparig 
gaven de apostelen getuigenis, dat zij 
den Heere gezien, met Hem gegeten 
en gedronken hadden, en dat Hij hun 
een lastbrief had gegeven, dien zij voor 
machtigen en geringen moesten lezen. 
»Zij waren lichtgeloovig," zegt gij ? 
Hoe is het mogelijk zoo iets te beweren 
van hen, die langen tijd onvatbaar 
bleven voor de heuchelijke tijding, de 
voorspelling des Heeren vergaten, op de 
boodschap der engelen geen acht sloegen, 
het verhaal der vrouwen voor ijdel ge
klap hielden, en, nadat de zon dei-
opstanding reeds hoog aan den hemel 
was opgegaan, nog altijd al hunne ver
wachtingen met Jezus in het graf ge
daald waanden ; van hen, die nu eens 
door droefheid overmeesterd den Leven
de bij de dooden zochten, dan weder, 
door vreugde vervoerd, in de grootheid 
der verrassing reden tot twijfelen von
den ; van hen, die wilden zien en tasten 
eer zij geloofden, en toen zij zagen en 
tastten, nog opening der oogen be
hoefden ; van hen, die eindelijk den 
laatsten twijfel zagen vluchten, aan
biddend neervielen voor den Vriend 
hunner zielen en onuitsprekelijk ge
noten toen de laatste dam was neêr-
geworpen, die den stroom der blydschap 
belet had zich doortocht tot hunne 
harten te banen ; van hen, die daarna 
alles feil hadden, de rust, de genoegens 
des levens, ja het leven zelve voor de 
prediking van het feit der opstanding! 

»Zy waren bedriegers," meent gij ? 
Hoe, die oprechte, hun eigene gebreken 
verhalende jongeren, die vreesachtigen, 
die ontrouw werden aan hun Meester, 
toen het de ure der duisternis was, en 
na zijn verscheiden de deur zorgvuldig 
sloten uit vrees voor de Jouen, die 
eenvoudige Galileërs, gewoon aan visch-
net en scheepkens, maar niet aan spreek
plaats en stilt! 

»Er valt aan visioenen te denken, als 
zy van verschijningen des Heilands 
gewagen," wilt ge het liefst veronder
stellen ? Hoe, menschen van verschil
lenden leeftijd, van uiteenloopende ge
aardheid hebben zich gebogen voor een 
visioen, een droombeeld van hunne 
eigene schepping, zich door een visioen 
laten bevelen, beloven en troosten V 
Zij zijn door een visioen gesterkt, aan
gegord, verblyd, bemoedigd en dat ten 
einde toe, onder de zwaarste beproeving 
en de gruwzaamste martelingen ? 

Overeenkomstig des Heilands woord 
is de H. G. uitgestort over Zijne dis
cipelen, zijn ze toegerust om Zijne 
herauten te zijn ; het zaad des woords 
door hunne handen gestrooid, heeft 
toebereide aarde gevonden, wortelen 
geschoten, en vruchten gedragen ; op 
de puinhoopen van on- en bijgeloof is 
de banier des kruises, de standaard van 
het Evangelie geplant; de tientallen 
belijders zijn honderdtallen, de honderd
tallen zijn duizendtallen geworden. De 
geschiedenis der eeuwen staaft de predi
king van den opgestanen Christus. 
Vele namen hebben lang de gemoederen 
vervuld ; doch zijn ten laatste vergeten : 
de naam van Christus leeft in het hart, 
ligt op de lippen in alle oorden dei-
wereld. Vele scholen zijn ontstaan, 
hebben gebloeid, zijn verdwenen ; in 
de schooi van Christus neemt het getal 
leerlingen dagelyks toe. Richtingen 
worden en werden geboren, slechts 
korten tijd konden en kunnen zij zich 
handhaven; het geloof in Christus 
spreekt zich bestendig uit en telkens 
met nieuwen moed en jeugdige kracht. 
De wijsheid van het oude Egypte, wieg 
en bakermat der Oostersche beschaving, 
de scholen der scherpzinnige Grieken, 
de bronnen der zoo hooggeroemde wijs
begeerte zijn gevloden voor het licht 
des kruises, ten grave gedaald bij het 
aanbreken van den opstandingsmorgen! 
De vereenigde pogingen van Joden en 
Heidenen om den triumf van het Paasch-
evargclie te beletten hebben schip
breuk geleden. Het bloed der marte
laren werd steeds het zaad der Kerk. 
De Kerk des Herren was steeds be
dreigd, maar veilig. Zij is thans uit
gebreid tot een omvang die haar 
Koning met een eigen recht doet spre
ken : »de zon gaat in mijne staten niet 

onder", en op eene wijze, die ons eens 
veldheers woord herinnert: »ik kwam, 
ik zag, ik overwon!" Nog is iedere 
bekeering ten leven van des Heeren 
opstanding bewijs, en dragen alle be
keerden een hart met zich om, dat 
ervaring heeft van des Heilands liefde 
en trouw. En als ge in alle oorden 
der wereld menschen aantreft, die, hoe
veel ook van elkander verschillend, 
op ééne wijze gewagen van wat zij ge
loofd en ervaren hebben, en hoe hunne 
hoop op den opgestanen Christus is 
gebouwd, en dan soms nog aan »dwe-
perij" durft denken, dan moet gij wel 
dwepen met uwe eigene wijsheid of 
liever met uw vooroordeel en vijand
schap, tegeningenomenheid en haat. 

Jeruzalem is verwoest, de Joodsche 
republiek verdelgd, de Christus-verwer
ping zichtbaar gestraft. »Maar menige 
tekst is een ingeschovene te achten," 
voert ge ons tegen ? Maar de meest o o 
ongeloovige wetenschap, die een zeer 
groot gedeelte der Schrift voor »onecht" 
heeft verklaard, heeft toch hoofdstukken 
ontzien waarin Christus' verrijzenis wordt 
geleerd. En als gij breekt met de 
gewijde geschiedenis, haar niet voor 
geschiedenis of geloofwaardig houdende, 
dan is het vooi- u met al de historische 
zekerheid gedaan! 

»Maar waarom heelt Jezus zich dan 
niet in triumf vertoond aan zijne vij
anden ?" luidt ten laatste de vraag. 
Ach, gij die haar doet, begrijpt niet 
den triumf van Hem, wiens Konink-
ryk niet van deze wereld is; Jezus 
zelf had voorspeld na Zijne opstan
ding niet meer aan de wereld te zul
len verschijnen: »nog een kleinen 
tijd en de wereld zal mij niet meer 
zien." Het lag ook in den aard dei-
zaak. Zij zouden tegenwerpingen hebben 
gemaakt, en de tijd der vernedering 
was voorbij, terwijl de ure om te 
verpletteren niet was aangebroken. Zy 
hadden ook alreeds uit den mond van 
onpartijdige wachters het gebeurde ver
nomen en weldra zouden zij aan de 
meest verbazende feiten kunnen zien, 
dat Jonas' tegenbeeld op aarde was 
geweest. De hoogheid, heiligheid , 
rechtvaardigheid en waarheid Gods 
konden niet gedoogen dat Zyn Zoon, de 
Borg der Gemeente, in den dood bleef, 
nu Hjj alles had volbracht. 

Daarom lezen wij niet slechts dat 
Christus «opgestaan" is, hetgeen ons 
wijst op Zyn macht en recht, om de 
kluisters van dood eii graf te verbre
ken; maar dat Hjj is »opgewekt." 

God was voldaan over het werk des 
Middelaars; en, had deze zich diep 
vernederd tot handhaving van de eere 
Gods, God verheerlijkte Hem aanvan
kelijk door Hem een eersteling te doen 
zijn dergenen, die ontslapen zyn. Die 
opwekking was bijzonder het werk des 
H. Geestes. »Het is de Geest, die 
levend maakt,'' zoo ruischt het in de 
Schrift. Eu dit is niet slechts in het 
werk der Schepping, in de ontwikkeling 
der natuur, in de openbaring des heils, 
in den arbeid der wedergeboorte, in de 
heiligmaking der gemeente, in de ver
vulling der profetie, in de opstanding-
des vleesches ten jongsten dage ; maar 
ook in den persoon des Middelaars. 
Het is de H. Geest, die den Christus 
het lichaam bereidde uit de maagd, die 
Zyne menschheid bekwaamde, Zijn dood 
bezegelde, Zijn stof bewaakte, Zijn op
standing bezielde, die, Zijn werk be
vestigend en Hem als liet Hoofd vol
makend, nog trots de drieste vijand
schap, het hardnekkigst ongeloof en 
meest schaamtelooze vermetelheid doet 
juichen: »de Heere is waarlyk opgestaan!" 

C Wordt vervolgd.) 
NOTTEN. 

litijgsgevangeneu o|> 
Ceylun. 

In Februari zond ik drie groote kisten 
met boeken naar Ceylon. Reeds voor en
kele weken kwam bericht van de goede 
ontvangst. Nu werd mij onderstaande dank
betuiging toegezonden, met verzoek om die 
officieel bekend te maken, aan welk verzoek 
ik gaarne voldoe 
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Wij zijn in staat gesteld ds onderwerpen 
mede te deelen, die de sprekers op bet 39« 
Christelijk Nationaal Zendingsfeest, den 18deu 
Juni a. s. op bet Landgoed „Velserbeek" 
bij Velsen te vieren, hopen te behandelen. 
Die van de Heeren Van Gheel Gildemeester, 
Groote en Kater wijzen er op, dat bet Bestuur 
er naar gestreefd heeft ook de arbeidersbe
langen flink ter sprake te brengen. De 
Boerenzaak is natuurlijk niet vergeten. 

Ur. A. J. Tb. Jonker, Pred. te Heemstede, 
Openingsrede; W. J. Aalders, Pred. te Beesd, 
De Zending en het Woord ; H. I). vati Broek-
buizen, Pred. te Pretoria, De boerenzaak in 
Amerika; Dr. A. van der Mier G.Jz., Pred. 
te Purmerend, Het recht der Zending; B. 
J. Gerretson, Voorz. van bet Nederlandsch 
Jongelingsverbond te Botterdam, Winnend 
verliezen; Dr. F. van Gheel Gildemeester, 
Pred. te 's Gravenhage, Het beginsel der 
Christelijke arbeidersbeweging ; P. Groote, 
Pred. te Amsterdam, de beteekenis van de 
beperking van den arbeidstijd voor het 
huisgezin ; F. Kampstra Pred. te Heemskerk, 
Wij willen niet; K. Kater, Voorz. der Chris
telijke Werklieden-Vereeniging „Patrimoni-
um" Amsterdam, De wenscbelijkheid der 
samenwerking van de Christ Prot. arbeiders-
orgauisa'ies ; Dr. A. F. Krull, Pred. te Alk
maar, J. A. van Leeuwen E.Hz., Pred. te 
Bloemendaal, Zending en geestdrift; J. Metz 
Gzn., Zendeling op Nieuw-Guinea, Het eiland 
Boon en zijne bewoners; J. J. van Noort, 
Pred. te Amsterdam en Secretaris der Nederl 
Zondagsschool-Vereeniging , Onze Zondag
scholen en Vader Loom-iu's ideaal ; C. van 
Proosdij, Pred. te Amsterdam, Medische 
zending ; L. Schutte Pred. te Monnikendam, 
Brood op het water; J. G Smitt, Pred. te 
Amsterdam, De wereld voor Christus ; O. 
Scbrieke, Pred. te Enschede, Eerste Afscheids
rede ; G. J. Lammerink, Pred. te Amster
dam, Slotrede. 

Voor feesttreinen enz. zie men het groote 
aanplakbiljet aan de Stations der H. IJ S. 
M. en de advertentie, die in dit nummer 
is opgenomen. 

Politieke Beschouwingen. 
VREDE IN ZUID-AFRIKA ! 

Zoo klonk Zondagavond de mare door 
dorpen en steden en landen der wereld, wijl 
de vertegenwoordigers der Burgers Zater
dagavond laat de voorwaarden met Kitchener 
en Milner hadden geteekeud. Maar ach, 
wat stemt die tijding ons toch droef 1 

32 maanden lang streed een hoopje laud-
volk tegen een toenemende oorlogsmacht, die 
eerst, na maanden tot een vijfvoudige troepen
overmacht te zijn aangegroeid — 't overschot 
der nog immer voortworstelende Burgers 
kon dwingen om 't geweer neer te leggeu. In 
strijd met alle oorlogsgebruiken en rechtsbe-
beginselen werden de gemeenste middelen 
door 't anders onmachtig Engeland aangewend ; 
in strijd met alle Christelijke zeden vrouwen 
en kinderen verkracht en vermoord, eu op 
de laaghartigste wijze zwarten tegen blanke 
Burgers opgezet en lafaards tot verraders 
omgekocht ! Eu toch is van onvoor
waardelijke . ove gave, zoo hoogmoedig eerst 
en lang door de Britsche Begeeriiig gecischt, 
geen sprake. Niet alleeu de zwakke, maar 
ook en vooral de sterke was moede van den 
kamp Neen , ondanks alle geweld 
eu proclamaties van Engeland, overdekten 
de Republieken zich met onvergankelijken 
roem eu ten slotte werd de vrede nog namens 
beide Begeeringen op voet van gelijkheid, 
gesloten. Helaas, is dank zij 't het onzagiijk 
verzwakte rechtsbesef der Europeescbe Bcgee-
ingeu eu de laffe krachteloosheid harer 

volkeren, de onafhankeijkbeid niet verkre
gen, maar voor jaren verloren. En dat met 
verlies vau zooveel goeu en oioeu; na 
zooveel gebeds! 

Is 't wonder, dat de godvreezende Krtiger 
zich op 't booren van deze droeve vredes
tijding , verrast, in de stille eenzaamheid 
heeft terugtrokken. Zaterdag na Pinksteren 
mochten wij hem nog ontmoeten^ met levende 
hope op betere voorwaarden iu den zin vau 
een federatief Z.-Afrika onder Engeland's 
oppermacht vervuld. 

O, hoe donker is soms het Alwijze Gods
bestuur met menschenen volkeren? Eu toch 
er kan geen smet aankleven ; Zijn doen is 
heerlijkheid, maar wij en de volkeren hebben 
gerechtigheid te leeren, ook hieruit. 

Hij kastijdt soms eeu volk bij voorbaat 
tot latere verlossing, terwijl Hij een ander 
door overwinning vet maakt tot lateren 
ondergang ! 

De voorwaarden zijn de volgende; 
„le. De Burgers te velde zullen voortaan 

de wapens neerleggen en alle geweren en 
ammunitie, die in hun bezit zijn, inleveren, 
afzien van alle verzet tegen het gezag van 
den Koning, die zij erkennen als hun 
wettigen souverein. 

2e. Alle Burgers in bat veld buiten de 
grenzen van de Trausvaalen Oranje-Vrijstaat 
en krijgsgevangenen buiten Zuid-Afrika, die 
Burgers zijn, zullen op verklaring, dat zij 
aannemen de positie van onderdanen vau 
den Koning, teruggevoerd worden naar t.un 
woningen zoodra iu het transport kau worden 
voorzien en hun onderhoud kan worden 
verzeke d. 

3e. Burgers die zich aldus overgeven en 
terugkeeren, zuPen niet beroofd worden vau 
bun persoonlijke vrijheid en bezittingen. 

4e. Geen civiele of crimineele vervolging 
in verbaud met den oorlog zal ingesteld 
wordeu tegen de Burgers die zich aldus 
overgeven en terugkeeren ; maar deze clausule 
strekt zich niet uit tot zekere daden, iu strijd 
met de oorlogsgebruiken die na het eindigen 
der vijandelijkheden voor den krijgsraad komen. 

5e. De Hollandsche taal zal op de open
bare scholen iu Transvaal eu Oranje-Vrijstaat 
ouderwezen wordeu, waar ouders van kinderen 
dat verlangea, eu de taal zal bij de recht
banken toegelaten worden, wanneer dit 
noodzakelijk is. 

6e Het in bezit.hebben van geweren zal 
toegestaan worden voor persoonlijken bescher
ming en op verzoek. 

7e. Het militair beheer zal zoo spoedig 
mogelijk vervangen worden door het civiel 

en zoodra de omstandigheden het veroorloven 
zal een vertegenwoordigd bestuur, de inleiding 
tot zelfbestuur, ingevoerd worden. 

8e. leder district krijgt een commissie, die 
belast is de bevolking bij te staan en de mid
delen te verstrekken tot herbouw der hoeven. 
De liegeering stelt 3 millioen pd. ter 
beschikking dezer commissie. Ook wil zij 
twee jaar lang interest-looze leeuingen sluiten 
na eeu reeks jaren met 3 perc. terug te 
betalen. Vreemdelingen noch rebellen ge
nieten echter van de voordeelen dezer clausule. 

De Kaap- eu Natal-rebeüen, die zich nu 
overgeven, zullen, indien zij naar de kolo
niën terugkeeren, door de koloniale Begee
ring volgens de koloniale wetten behandeld 
worden, maar de aanvoerders eu manschap
pen der rebellen zullen voor hun leven van 
bun burgerrechten beroofd worden en veld-
cornetteu en alle rebellen, die een aanzien
lijke positie bij de vijandelijke macht beklee-
den, wegens hoogverraad terecht staan, doch 
in geen geval zal de doodstraf gegeven 
worden." 

Doeu wij verder 't zwijgen er aan toe ! 
NOOKDTZI.1. 

Hc »0|»lei«liiig" eu de l*rov. 

Syuodeu. 

Aan N. N. 

Waarde Broeder, 

Na mijn vorigen brief is de uitwerking 
van het, ongeroepen en revolutionair, voor
stel tot inlijving der „T. S." in de V. U. 
(Concept-contract) al beginnen openbaar te 
worden. De liefde hoopt, dat vele leden 
van Kerkeraden en Classen niet weten, wat 
zij doen. (Dat ook niet alle leden der Ker
keraden in kennis gesteld worden met de 
bezwaren der Kerkeraden, toegezonden, o.a. 
in het „Bijblad" van „Wat zegt de Schrift 
de Utr. Conclussiën e. a., is ontegenspreke
lijk.) Tal van Kerkeraden en van Classen 
hebben, zij bet dan ook meerendeels met 
enkele of vele amendementen, het Concept 
aannemelijk verklaard ; misschien wel de helft. 
Nu zijn niet alleen meer de 25 (24) onder
teekenaars de schuldigen ; hun gevaarvol be
drijf is door vele voorgangers mede voor 
hun rekening genomen. Het Concept heeft 
een scheur getrokken door „De Geref. Ker
ken ' ; 2 partijen staan nu tegenover elkan
der. Meer dan immer tevoren sedert '92 is 
nu openbaar geworden : a. dat de vereeni
ging van '92 de N. G. en de C. G. Kerken 
nog niet één gemaakt heeft; en daardoor is 
wel gerechtvaardigd de waarschuwing van 
hen die tegen het forceeren der vereeniging 
c. a. hebben geijverd; b. dat „de Eigen 
Inrichting" de sta-in-den-weg is in veler 
oog, en hare verdwijning hun begeerte en 
doel; maar ook c. dat al zulk woelen in 
die 10 jaren tegen de Th. School, in het 
Gereformeerde Kerkvolk niet heeft kunnen 
uitroeien het besef van de roeping én van 
het belang, dat de Kerken eene eigene in
richting moeten hebben tot Opleiding voor 
den Dienst des Woords, alsmede dat de 
Theol. School een van God gegeven zegenrijk 
instrument voor die noodige Opleiding is, 
hetwelk zorgvuldig moet worden onderhou
den en gebruikt, bewaard en bewaakt; en 
d. dat niet alleen zg. Kerken A, maar ook 
Kerken B, en leden van Kerken B, vo>or de 
„E. 1." een goed oog en hart hebben, even
als er, omgekeerd, Kerken A zijn, althans 
Kerkeraden, en vele Predikanten van A af
komstig, die of niet vaststaan i. z. de „T. 
S.", of haar gaarne helpen opruimen. Om 
maar niet meer te noemen, leder wete, hoe 
hij zich zeiven teekent, en hij bedenke ook, 
dat hij daarvan later de verantwoordelijkheid 
moet dragen. 

Door dezen gang en stand van zaken is 
een afdoende beslissing noodzakelijk gewor
den, noodzakelijk gemaakt. Groote, zeer 
groote, verantwoordelijkheid rust nu op de 
afgevaardigden naar de Prov. Synoden. Zul
len zij de scheure vergrooten en verbreeden ? 

Of zullen zij zijn als ndie de bresse toemuurt?" 
Zóó zij het nog! 

Wie dieper ziet dan de oppervlakte, moet 
m. i. erkennen, dat de zaak der „T. S." 
innerlijk sterk, en die van het Concept inner
lijk zwak staat. Immers, de voorstanders in 
de pers en in de vergaderingen doen weinig 

meer dan ageeren tegen „de Utrechtsche 
V ergadering", en zulks met redenen, die 
ternauwernood eenen schijn van waarheid 
hebben. Nu de Minister v. B. Z. heeft 
gezegd, dat het gevreesde subsidiegevaar niet 
dreigt — of het niet heeft gedreigd, is wat 
anders — nu roept men ; Zie, de bezwaren 
van die 300 broeders zijn ongegrond ge

bleken. Ds. Kapteyn van Axel o. a. heeft 
echter zeer ter snede aan De Heraut opge
merkt, dat zijne Classis reeds vóór de Utr. 
Vergad. is gehouden en krachtig yer-
klaard heeft tegen het Concept. En niemand 
kan weerspreken, dat al die mannen naar 
Utrecht zijn getogen op een enkele vraag 
vati Prof. N., nadat nog alleen zijn „Waar
om niet geteekeud ?" en mijn „Noodige 
Aanvulling van het Advies" op de bezwaren 
en gevaren hadden gewezen. Dat de voor
standers zwak staan, en dat dit niet geheel 
buiten het bereik van hun zelfbewustzijn 
ligt, blijkt ook hieruit, dat zij onze PBINCI-

PIEELE bezwaren, die ook in de „CONCLU-

SIËN" van Utrecht helder en gemotiveerd 



zijn uitgedrukt, voorbijgaan. En misschien 
wel het meest hieruit, dat zij alle moeite 
iloen om zichzelven en anderen wijs te maken, 
dat de Theol. School niet verdwijnt .... 
al wordt zij opgeslokt door de V. U. ! 
Verbeeld u : de Ger. Synode van 93 heeft 

HET BEDING van '91,92 aldus verduidelijkt: 
«dat zij onder „eigene inrichting verstaat 
eene kweekschool van dienaren des \\ oords, 
geheel en alleen van de Kerken uitgaande 
e n  d o o r  h a a r  v e r z o r g d  e n  b e s t u u r d  . . . .  
En daarmede strijdt nu het Concept niet! ! 
Waarlijk, een vreemde leer van lezen en 
uitleggen is onder ons aan het opkomen! 
Als die ook vrucht is van de „Geret. be
ginselen", dan is die boom wel een wilde ; 
en als die kunst straks op de H. Schrift en 
op de Belijdenis mocht worden toegepast, 
dan zullen wij in de Gr. K. nooit gehoorde 
dingen hooren verkondigen. 

Ook dit is een zivak punt, dat de voor
gangers ook nu, evenals in '91 92, de Ge
meenten buiten de zaak laten, én dat in vele 
Kerkeraden die voor het Concept zijn, een 
kleine of groote minderheid er tegen is. 
Dat ook eenvoudige en naar de wereld ge
ringe leden der Gemeente wel een eigen 
oordeel hebben over deze zaak, dat toont 
0. a. het geschriftje van br. Glas : Een woord 
van Macht, waarop ik aller aandacht vestig. 
Na aftrek van het m. i. te algemeene en het 
eenzijdige in zijn voorstelling, bevat dat 
helder en warm, en voor ieder verstaanbaar, 
boekje zeer veel waars, zeer veel bescha
mends, dat tot waarschuwing en opwekking 
roept, en gehoord moet worden, zoowel door 
de Kerken A als B. 

Ook zijn er Gemeenten, in wier midden 
vele leden zich vereenigen tot een protest. 
Dat juich ik toe. Nu De Heraut c. s. roepen : 
//Doorgaan", en reeds jubelen van „Goede 
hope", nu is het tijd, dat in alle Gemeenten 
de voorstanders van de Theol. School zich 
vereenigen en organiseeren. 'k Zou wel gaarne 
opgave ontvangen uit alle Gemeenten, van 
Kerkeraden, van Kerkeraadsleden en van 
leden der Gemeente, die tegen het Concept 
zijn en — stand willen houden voor de „E. 1.", 
wat ook de Prov. Synoden en de Gen. 
Syn. mogen besluiten. 

Aan de broeders te X., en aan den Kerke-
raad te IJ., die tegen het Concept zich ver
klaarde, doch welks afgevaardigden mee
gingen met de voorstanders, raad ik : zorgt, 
dat uw oordeel, uw gemotiveerde bezwaren, 
°P de e.k. Prov. Synode worden ingezonden, 
en evenzoo op de Gen. Synode. Waar de 
Kerkeraad „voor" het Concept is, laat daar 
een of ander broeder vooropgaan om de be
zwaarden te leiden en de bezwaren te doen 
hooren, zonder vreeze voor het verwijt van „op
positie" : een term, dien, ai mij, zelfs de Ker
keraad van ROTTERDAM B, en de Classis ZI T-
PHEN, — misschien zonder opzet, maar dan 
toch onnadenkend en nog kwetsend genoeg — 
heeft durven gebruiken met het oog op de 
bezwaarde broeders. Alsof de Concept-partij 
de Kerken of de Regeering zijn, en daaren
tegen de Kerken en leden die hun recht en 
vrijheid verdedigen tegen den aanval op de 
11'. bchool c. a., een partij, die zich verzet! 
Broeders, doet dat niet meer. Erkent liever, 
dat, al bedoelt en ziet gij zulks niet, het 
Concept van revolutionaire strekking is, tegen 
het Beding, tegen de School van God ons 
gegeven, tegen de vrijheid en de veiligheid 
der Kerken. 

Al den afgevaardigden naar de Prov. 
Synoden raad ik, een GOEDE beslissing door 
de Gen. Synode te helpen voorbereiden, 
tot bevestiging en vereeniging der nu zoo 
gedeeld staande G. K. Daartoe is noodig, 
dat het Concept worde verworpen, en de „E. 
1." ZEKER gesteld. Om te voldoen aan het 
verzoek van dezen en genen, geef ik hier 
lu  1  kort een formuleering van een gemo
tiveerd voorstel, waarin op de Prov. Synoden 

e debatten zouden kunnen worden saamgevat. 
en kan er naar believen in veranderen. Als 

maar hoofdinhoud en strekking blijft. In 
geen geval late men zich door „amende
menten meeslepen tot aanneming van wat 
immers niet goed te maken is. 

Het Concept moet worden VERWORPEN. 
O m da t :  

a' Met Concept niet de „eenheid" kan 
brengen, maar de gedeeldheid tot wet maakt en 
tweeheid van belangen onder één juk saamperst. 

b. Het Concept strijdt met het leding van 
een //eigene inrichting", „GEHEEL EN ALLEEN 
van de Kerken uitgaande en door haar verzorgd 
en bestuurd," zie Acta G. S. 1893, bl. 146, 
en aldus het recht en de vrijheid en het 
vertrouwen der Kerken krenkt. 

c. Het Concept de Kerken in gevaar brengt, 
nevens de Geref. Belijdenisschriften een anderen 
grondslag — Art. 2 Stat. V.v. H. O. — te wettigen, 
zeiven als scheidsrechter te dier zake te moe
ten optreden, en hare hoogleeraren in de Theo
logie te verplichten, dat, minstens onzeker, stand-
p unt te aanvaarden — waardoor dus ook de 
Kerken zeiven dien „sprong in het donker zou
den wagen. 

d. De Gen. Synode, dusdoende, de veree
niging van '93 metterdaad zou ontbinden, en 
den grondslag der Kerkelijke gemeenschap 
o n z e k e r  e n  d u s  o n v e i l i g  m a k e n  . . . .  

Om nu het veelbesproken, in latere dagen 

altijd mogelijk blijvend, gevaar van subsidie 
c. a. te laten rusten. 

I I .  ZEKER-stelling van de „E. I." is nu 
volstrekt noodig geworden. 

Daartoe is eerste voorwaarde de opzegging 
van de „Overeenkomst" met de Vereeniging v. 
H. O., en de beperking van de bemoeiing der 
Kerken voor de opleiding, tot de Theol. School; 
en het bizonder acht nemen op den invloed, 
dien de grondslag der V. J., het onver
klaarbaar Art. 2 met zijn niet beschreven noch 
aangewezen „Geref. beginselen" op de opleiding 
oefent. Verbeeld u, het Studentencorps der 
V. U. „heeft tot grondslag de Geref. begin
selen niet „de 11. S.," niet „de Geref. 
Belijdenisschriften" maar de onbepaalde en 
onbeschrevene „Geref. beginselen," zonder meer. 
Zoo als de ouden zingen, piepen de jongen! 
En — zij gaan verder ! 

Caveant Consules!" — „dat de consuls 
toezien !" — plachten de Romeinen te zeg
gen, als er gevaar dreigde voor land en volk. 
Dat allenvege de- opzieners en huisverzorgers 
Gods hun oogen open doen en biddend 
waken en werken ! moet thans wel in de 
G. K. weerklinken. Het gaat nu, meer dan 
ooit, om het recht en de vrijheid, het 
onderling vertrouwen en den vrede, de 
vastheid en de gezondheid der Kerken ! 

Nog veel zou ik u willen schrijven, doch 
De Bazuin moet ook plaats houden voor de 
stemmen van niet-medewerkers. Daarom 
schrijf ik slechts nu en dan. Ook kunt gij 
in het „Bijblad"' nog een en ander over de 
„brandende kwestie" lezen, 'k Neem de 
vrijheid uwe bizondere aandacht, en die van 
de Prov. Synoden, te vragen voor de veree-
nigde No.'s 3 en 4, die deze week verschij
nen. Daarin vindt gij o. a. een kleine ver
handeling van Ds. G. Elzenga tot verdediging 
en aanprijzing van de overgave, door de 
V. U., van de Theologie en de Opleiding 
aan de „E. 1". „De Heraut" trachte hare 
smartende veroordeeling van dit voorstel als 
„dwaas", nu eens in een even helder, nuchter, 
kalm en waardig, en grondig gemotiveerd, 
stuk tegenover Ds. E. te rechtvaardigen. 
Maar 't is alsof De H. denkt : als ik het 
maar zeg en poneer, dan gelooven de luyden 
het wel. Inderdaad, De H. stelt zich vreemd 
aan en speelt met vuur Dat hij zich nog 
betere, nu 't nog baten kan ! 

Ten slotte a. nog een woord van waar
deering aan Ds. Westerhuis voor zijn terug
trekking, met een bede aan de onderleeke-
naars die de Th. Sch. blijven liefhebben, 
om den moed te grijpen, dit goede voor
beeld te volgen; b. de wenk, of het niet 
gewenscht is, de onderteekenaars van het 
Concept niet af te vaardigen naar de Gen. 
Synode ; opdat de G. S. niet onder te grooten 
druk beraadslage, én opdat die Broeders 
zeiven niet in een lastige positie komen en, 
bij onverhoopte aanneming, niet op hen het 
zwaarste deel gelegd worde van de verant
woording, die dan zeer zwaar zal zijn. 

//Bidt om den vrede van Jeruzalem. Wel 
moeten zij varen die U beminnen !" 

Alleen de Heere kan uitkomst geven, de 
scheure heelen, de Synoden leiden tot het 
goede, den vijand der Gemeente beschamen. 
Zij er dan veel, zeer veel, gebed in alle krin
gen der Kerken! Of de Heere ons niet 
mocht doen naar onze zonden, die ons en 
de „E. 1." én de bediening des Woords c. a. 
hebben onwaardig gemaakt; maar om Jezus' 
wil ons en ons zaad genadig zij en, Zijnen 
Naam ter eere, Zijn werk onder ons in het 
leven behoude tot in verre geslachten ! 

In alles Zijner genade bevolen ! 

Uw dw. broeder en medestrijder 

L. LINDEBOOM. 
K., 4 Juni. 

CONCEPT-CONTRACT. 
Per telegraaf werd ons bericht, dat de 

Prov. Synode van ZEELAND het Concept ver
wierp, en die van Z.-HOLLAND het sterkwij-
zigde. 

NOORDTZU. 

Buitenlandsche Kerken. 
Frankrijk. De strijd in de Roomsche Kerk. 

In Frankrijk gaan evenals in Amerika stemmen 
op voor een nationale Kerk, die met behoud 
van de Roomsche leer en ritus eene meer 
vrije positie tegenover de hierarchie inneemt. 
Voor eenige maanden werd de vraag: 
„willen wij eene nationale Kerk" in de 
„Revue des deux moudes" gesteld, en de 
hoofdredacteur Bunetière, die van vrijdenker 
een vurig aanhanger der Roomsche Kerk 
geworden is, zoodat hij zelfs onlangs met 
eene bijzondere audientie van deu Paus 
vereerd werd, heeft die vraag ontkennend 
beantwoord, maar toch erkend, dat er eene 
sterke strooming voor zulk een Kerk is, en 
dat er ook bisschoppen zijn die haar begeeren. 

Er zijn in de Roomsche Kerk in Frankrijk 
vooral twee stroomingen die als de conser
vatief-ultramontaansche en de liberaal-moderne 
en hervormingsgezinde worden aangeduid. De 
laatste wil een nationaal-katholieke Kerk. 

Twee bisschoppen hebben zich openlijk 
ten gunste van de laatstgenoemde richting 
uitgelaten : Le Camus bisschop van La 
Rochelle, en Mignot aartsbisschop van Albi. 
De eerste heeft aan den Rector van het 
priesterseminarie geschreven, dat de studie 
voor de geestelijken niet beantwoordt aan 
de eischen van de tegenwoordige wetenschap, 
waarom zij onvermijdelijk gewijzigd moet 

worden. In plaats van de scholastiek met 
haar „woordenstrijd en verouderde twisten,' 
waarmede de Professoren hun tijd verliezen, 
wil hij aan de Bijbelstudie de eerste plaats 
toegewezen zien. Professoren en studenten 
moeten den Bijbel bestudeeren. 

Mignot heeft bij de opening van het 
Roomsche Instituut te Toulouse eene rede 
gehouden over „de methode der theologie." 
Van deze rede wordt gezegd, dat zij een 
soort manifest inhoudt en indirect de Kerk 
vermaant tot bescheidenheid en verdraag
zaamheid. Hij zegt: „men moet zich wachten 
het leven der Kerk in de gedachten van 
een enkelen mensch op te sluiten, zelfs als 
deze man met onfeilbare macht bekleed is. 
In een lichaam zijn de leden voor het hoofd 
evenzeer noodig als omgekeerd, en wanneer 
aan het hoofd der Kerk toekomt de Christe
lijke gedachten in haren canonischen vorm 
uit te spreken, dan komt het ook ons allen 
toe de elementen daartoe voor te bereiden." 

Aan de uitlatingeu van Le Camus, Mignot 
en anderen, ergeren zich de conservatieven 
en vragen hoe deze beschouwingen met de 
uitdrukkelijke verklaringen van den Syllabus 
overeen te brengen zijn. Volgens hen heeft 
de Kerk zich met de wetenschap niet ui te 
laten, en staat het Kerkelijk vastgestelde 
dogma boven de wetenschap. 

Wat de nationale Kerk betreft begeert de 
hervormingspartij de stipte uitvoering der 
bepalingen van het Concordaat, volgens welke 
de benoeming der pastoors en bisschoppen 
aan de Regeering behoort. Feitelijk worden 
die bepalingen niet gehandhaaf'd, zoodat de 
pastoors door de bisschoppen, en de bis
schoppen door den paus benoemd worden. 
Hiertegen komen de hervormingsgezinde!! op 
en willen voor de Kerk een zekere zellstandig-
heid. Zij meenen daartoe te komen, als naar het 
Concordaat wordt gehandeld, maar zien over het 
hoofd, dat de Kerk dan van de macht van den 
paus gebracht wordt ouder die van den Staat. 

De Paus en de pausgezinden verzetten 
zich tegen dit streven der hervormingspartij 
als een drijven van de Vrijmetselaars, die 
de hand op de Kerk willen leggen en tot 
losscheuring van Rome willen voeren. 

De bewegiug tot ontkoming aan de over-
heerschiiig van Rome wordt gesteund door 
„Le Chrétien francais," een blad dat zich 
noemt „Orgaan van de evangelische hervor
ming in het Katholicisme," en waarvan een 
uitgetreden priester Bourrier redacteur is. 

Vele hoogere en lagere geestelij ken werken 
in dien geest. Zij meenen, dat het in 
Frankrijk niet tot eene bewegiug komen kan 
als in Oostenrijk, waarom zij in den geest 
van Erasmus een hervorming iu de Kerk 
zoeken door het wegnemen van vele gebreken 
en misstanden, het bevorderen van de weten
schap, bepaaldelijk van de theologische enz. 

Toch zijn er ook anderen. Corneloup, 
eveneens een uitgetreden priester, heeft in 
het door hem geredigeerde maandblad „Le 
Prêtre Converti" er den nadruk op gelegd, 
dat alleen een beslist breken met Rome en 
een overgaan tot het Protestantisme nood
zakelijk is, om aan het knellende juk van 
den clerus te ontkomen. 

Of uit deze gisting werkelijk eene hervor
ming geboren zal worden, valt moeilijk te 
zeggen. Onzes inzien.': doet men verstandig, 
om geen te hooge verwachting te koesteren. 
Naar het ons voorkomt, ontbreekt bij de 
groote menigte van de ontevredenen met 
den tegenwoordigen toestand, wat tot ten 
wezenlijke hervorming beslist noodzakelijk 
is, de behoefte des harten om God naar 
Zijn Woord te dienen 

De geest van de hervormingsgezindeu wordt 
gekend, uit de houding van deu bovenge-
uoemden aartsbisschop Miguot. Deze moet 
deu Paus, die eeu scheuring schijnt te vreezen, 
welke die van Luther ï.aby komen zal, 
gerustgesteld hebben door te zeggen: „Zal 
een scheuring mogelijk zijn, dan moet het 
volk ernstig godsdienstig wezen en in staat, 
om zich over zulke vragen te bekommereu." 
Hij voorziet dus geen afscheiding van Rome. 

Ook heeft hij geweigerd openlijk in discussie 
te treden met Furinaz, den bisschop van 
Naiuig, die eene brochure geschreven heeft 
tegen de hervormingsbeweging, en Miguot 
uitnoodigde, om in de pers de zaak te 
bespreken. Mignot heeft daarop geautwoord, 
dat de bisschoppen hun toevlucht niet moeten 
nemen tot de nieuwsbladen en evenmin tot 
de openbare meening, wijl die onbevoegd 
zijn om over de gevaren voor het geloof en 
de Kerk te oordeelen. Alleen moet Furiuaz 
hem veroorloven, dat Irj over vele zaken, ook 
over kerkelijke aangelegenheden, een andere 
meening is toegedaan. Hij wil dus niet 
openlijk strijdvoeren tegen deu man, die 
het m alles voor de hierarchie opneemt. 

Ook wil hij niet meegaan met de „Chrétien 
frangais," het orgaan der hervormingsbe
weging. Dit blad had hem openlijk aanbe
volen als bisschop van Parijs. Het schijnt, 
dat hij zich hierdoor te zeer ten toon gesteld 
achtte, want hij schreef den redacteur, dat 
hij het samengaan en samenwerken met dit 
blad beslist afwees; hij achtte zich verplicht 
zijn naam geheel en al los te maken van 
het scheuringswerk, dat zij trachten uit te 
voeren, en uoodigde den redacteur en de 
medewerkers uit in de Kerk terug te keeren. 
Daarbij verklaarde hij zijn gehechtheid aan 
het pausdom en verwees uaar zijn laatsten 
herderlijken brief over den paus. 

Dit doet ons zien, dat Mignot, één der 
voornaamste leiders van de beweging tot 
hervorming, nog verre is van een breken 
met Rome. Of hij er echter niet toe komen 
moet, vragen wij ons af, als wij lezen, wat 
een medewerker van de „Chrétien francais" 
op zijn schrijven aan dit blad antwoordt. 
Deze gaat iu op de beschouwing van Mignot 
over het pausdom en zegt, dat hij toch ook 
een verandering van het pausdom verlangt, 
waarbij de autonomie der plaatselijke kerk 
tot haar recht komt, en dat hij den paus 
niet meer beschouwt „als eene goddelijke 
en onfeilbare, maar als eene zuiver mensche-
lijke, zedelijke en besturende macht." 

SCHOLTEN. 

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

Het zou een beleediging zijn voor de 24 
broeders, wier namen nu nog onder 't ad
vies staan, om de mogelijkheid ook maar te 
veronderstellen, dat een hunner het pijnlijk-
droeve voorbeeld van Ds. Westerhuis zal 
willen volgen en met hem zal willen deelen 
de rol van „ridder van de droevige figuur". 

Daarvoor dus geen vrees ! 
Maar een woord van protest over een der

gelijk gedrag is in de Bazuin m. i. op zijn 
plaats. 

't Adv'es is 't resultaat van maandenlangen 
arbeid, 't Is met drie uitzonderingen onder
teekend door allen, die voor School en Uni
versiteit naar eenheid van opleiding, het door 
allen begeerde goed, wilden streven. 

Dat er 3 uitzonderingen waren, is een 
bewijs, dat de bezwaren reeds voor de vast
stelling bekend waren en overwogen zijn. 

De 25 hebben voor de bezwaren meer of 
minder gevoeld, maar ten slotte voor de keuze 
geplaatst het stuk met hunne handteekening 
bekrachtigd. 

Gewichtige daad ! 
In 't maatschappelijke, maar niet minder 

in 't kerkelijke leven heeft de handteekening 
hooge waarde. 

Een man van karakter gaat er niet licht
vaardig toe over, maar éénmaal geplaatst 
wil hij er ook mee staan of vallen. 

Zoo kwam 't Advies ter kennis van de 
Kerken. 

Dat mannen als Dr. Kuyper en Ds. Bos 
er hunnen naam aan gaven, toonde, dat noch 
de School-, noch de Universiteits-idee had 
gezegevierd en evenzeer, dat aan geen van 
beide zijden beginselen waren opgeofferd. 

Dat neemt niet weg, dat een hevige strijd 
tegen 't advies is ontbrand, een strijd, die 
weinig liefelijks te aanschouwen geeft, maar 
waartoe de mannen, die ze aanbonden, het 
volle recht hadden en die voor velen hunner 
een gevolg van plichtsbesef zal zijn. 

Aangenaam is dit wel niet, maar te kla
gen valt tot zoover nog niet. 

De vorige week is dit echter anders ge
worden. 

Eén der voormannen, één van de leids
lieden bij het streven naar eenheid van op
leiding in den weg van 't Advies, Ds. 
Westerhuis te Groningen, laat een kinderlijk-
naieve verklaring opnemen in de Bazuin en 
onderteekent deze weer met zijn naam. 

Lid van den krijgsraad gaat Lij vlak tegen 
het door den krijgsraad beslotene in en ver^ 
laat op een kritiek oogeuhlik zijne troepen 
om over te lnopeu naar de tegenpartij, zich 
er niet om bekommerende, of daardoor wel
licht groote verwarring zal worden gesticht. 

Zie, mijnheer de Redacteur, over dit be
drijf zullen allen, hoe verschillend zij ook 
over 't advies mogen denken, diep veront
waardigd en pijnlijk bedroefd zijn. 

Door mannen buiten onzen kring wordt 
dikwijls op ons gesmaald, maar als erfenis 
onzer Vaderen hadden we tot nu toe den 
eerenaam van „Stoere Calvinisten" nog be
waard. 

Wordt, wat de vorige week in de Bazuin 
is afgespeeld, nog eenige malen herhaald, 
dat kan echter het oogenblik aanbreken, dat 
men om onzen voornaamsten karaktertrek 
aan te duiden, het beeld van den weerhaan 
gaat gebruiken. 

MR. H. v. D. VEGTE. 

Zwolle, 20 Mei 1902. 

Mijnheer de Redacteur ! 

Vriendelijk zeg ik u dank voor de toezen
ding van bovenstaand stukje ; U heeft mij 
daardoor in de gelegenheid gesteld er dadelijk 
op te antwoorden. Uw wenk, om Mr. Van 
der Vegte er eerst over te schrijven, heb ik 
opgevolgd en hem voorgesteld zijne belee-
digende uitdrukkingen, waardoor hij slechts 
zichzelf compromitteerde, terug te nemen en 
een ander schrijven in te zenden, dat niet 
zooals dit, alle blijken droeg van in groote 
opgewondenheid geschreven te zijn. Tevens 
verzekerde ik hem echter, dat hij, wat mij 
betrof, gerust zijn gang kon gaan, indien hij 
meende, dat hij door dit stuk, den dag na 
het Pinksterfeest geschreven, de eere Gods 
zocht, de Kerken diende, de broeders stichtte 
en het heil zijner eigene ziel bevorderde. 

Mr. V. d. Vegte betuigde, dat tiet volstrekt 
zijne bedoeling niet was mij te beleedigen 
en hij niet kon nagaan, op welke uitdruk
kingen ik het oog had. Hij wilde alleen 
met mij in overleg treden, indien ik hem 
die uitdrukkingen aanwees. 

Ik antwoordde hem, dat ik niet met 
bedoelingen, maar met daden rekende; dat, 
indien tien man van zijne positie niet kon 
nagaan, op welke uitdrukkingen ik het oog 
had, het mij niet mogelijk was ze hem aan 
te wijzen ; dat ik aan een „in overleg 
treden" geen behoefte had. 

De heer V. d. Vegte oordeelde, volgens 
het mij toegezonden antwoord, dat, nu ik 
geen overleg wenschte, onze correspondentie 
was afgeloopen, en hij verlangde, dat ik 
U zijn schrijven terugzond. 

Aan dit verlangen voldoe ik bij dezen. 
De heer V. d. Vegte vangt zijn stukje aan 

met de verzekering, dat hij volstrekt geen 
vrees heeft, dat een der 24 broeders, wier 
namen nu nog onder het advies staan, mijn 
voorbeeld zou willen volgen. Aan eene 
profetie zal ik mij niet wagen, doch het 
komt mij voor, dat het gansche schrijven 
zulk een vrees verraadt. Het maakte op 
mij den indruk, dat de schrijver, door mij 
publiekelijk te beleedigen, den anderen onder
teekenaars een geduchte waarschuwing wilde 
geven. Een man van karakter laat zich echter 
niet afhouden van wat hij zijn plicht acht. 
Iemand kan door intimideeren een machtigen 
invloed uitoefenen op zwakke karakters, 
doch dit wapen heeft geen zedelijke waarde. 

Wat is de zaak ? 
Ik heb mijne hand gezet onder een advies, 

dat den Kerken is aangeboden; later heb ik 
mijne handteekening teruggenomen. Laat ik 
mogen opmerken, dat ik dien „maanden-
langen arbeidt' niet heb meegemaakt; slechts 
twéé vergaderingen woonde ik bij. Al de 

broeders zullen zich herinneren, dat, toen 
één hunner verklaarde, dat hij niet van harte 
voorstemde, ik zeide : „zoo gaat het mij 
ook. Ik zeg ook niet van harte ja." 

Was het nu zulk een wonder, dat, toen 
ik later het advies nog eens overwoog, toen 
ik andere broeders bezwaren hoorde opperen, 
waarover op de vergaderingen, die ik had 
bijgewoond, geen woord was gerept, er twijfel 
iu mijn hart opkwam, of ik wel goed gehandeld 
had, en, na lang wikken en wegen, besloot, 
mijne handteekening terug te nemen? 

Dat ik hiermee sommige broeders bedroe
ven, anderen verbitteren zou, begreep ik 
wel; doch ik heb gedaan, wat ik meende 
te moeten doen, en mij niet door vrees 
voor eene afstraffing van wat ik mijne 
roeping achtte laten afhouden. 

De heer V. d. Vegte wraakt dit in mij; als 
„lid van den krijgsraad" ga ik vlak stegen 
het door den krijgsraad beslotene" in en 
verlaat op een kritiek oogenblik mijne troepen 
„om over te loopen naar de tegenpartij." 

Wie voelt niet, dat zulk een beeldspraak 
hier in 't geheel niet te pas komt ? Die 
25 broeders vormen een „krijgsraad" en de 
Kerken zijn ongetwijfeld de troepen, welke 
de leden van den krijgsraad hebben aan te 
voeren tegen andere Kerken." 

Ik denk, dat niemand van de nu nog 
overige broeders er opgesteld is, bij een lid 
van den krijgsraad vergeleken te worden. 
Neen, niemand hunner is meer, mag of 
wil rneer zijn dan een broeder onder de 
broederen ; zij geven geen bevel als een 
officier aan zijne troepen, doch een broe
derlijk advies, dat aangenomen, maar ook 
verworpen kan worden. 

Zij zien in hen, die niet met dat advies 
meegaan, geen tegenpartij, tegen welke zij 
hunne troepen hebben aan te voeren, maar 
broeders, die het volste recht hebben om neen 
te zeggen , ofschoon zij ja hebben gezegd. 

Al staan de namen van Dr. Kuyper er. Ds. 
Bos ook onder het advies, en al zegt Mr. V. d. 
Vegte ook, dat dit een bewijs is, dat aan geen 
van beide zijden beginselen zijn opgeofferd, 
er zijn er, die dit bewijs niet accepteeren. 

Doch a! ging het door Mr. V. d. V. gebruikte 
beeld op, wij kunnen ons met de zedelijke 
strekking van dat beeld niet vereenigen, ja, 
daartegen hebben wij zelfs groot bezwaar. 

„Een man van karakter gaat niet licht-
va rdig over tot eene handteekening, wijl 
zij van groote beteekenis is." Dit stemmen 
wij van harte toe. Doch in het volgende: 
„eenmaal geplaatst wil hij er ook mee 
staan of vallen," steekt gevaar. 

Veronderstel, dat iemand een broeder, 
die in moeilijke omstandigheden verkeert, 
raad geeft, later echter inziet, dat hij dezen 
raad niet moest hebben gegeven, moet hij 
dan toch maar volharden uit vrees, dat hij 
anders voor „weerhaan" zal worden geschol
den, en den eerenaam van //Stoere Calvi
nist" zal verliezen ? 

Wat mij aangaat, ik ben op den eerenaam, 
die ten koste van de rust van het geweten 
wordt gekocht, niet gesteld, en ik geloof 
ook niet, dat Calvijn hen, die bovenge
noemde stelling huldigen, voor zijne geestes
kinderen zou erkennen. 

Ik hoop, mijnheer de redacteur, van Uwe 
welwillendheid niet te veel te hebben gevergd. 
U dankend voor de plaatsing van dit stukje, 

Uw dw., 
J. WESTERHUIS. 

Gron., 26 Mei 1902. 

Mijnheer de Redacteur ! 
Tot op onze Classis heb ik gezwegen over 

de opleidingskwestie, waarover vroeger door 
mij nog al een en ander geschreven is. 'k 
Zweeg, niet omdat ik „tevreden" was met de 
oplossing, die door de 25 broederen aan 
de hand is gedaan Dat weten de broede
ren, die te Utrecht samen kwamen, wel be
ter; bij name Gij, mijnheer de Redacteur, eu 
ook Dr. H. H. Kuyper en Ds. B. v. Schel
ven, wien ik bij gelegenheid der Vergadering 
als Commissie van redactie van het eerste 
ontwerp in den breede gezegd heb, dat het 
door mij vóór alles gewenscht geacht werd, 
om rustig saam te leven, ons wederzijds hou
dende aan hetgeen voor Gods heilig aan
gezicht overeengekomen is. 

Nooit is door mij geloofd dat dit niet kon. 
Dat het echter niet zoo was, stemde ik toe 
en moest ik natuurlijk ondanks mij zei ven 
toestemmen. Ja óók, dat wij aan rust be
hoefte hebben alsmede, dat ééne gemeen
schappelijke opleiding de Kerken aan weten
schappelijke krachten winnen en op den 
duur geld. sparen doet; voorts, dat de vaak 
twistverwekkende vraag: Is de geroepene 
uit Amsterdam of uit Kampen ? dan opge
heven is; en dat de grootsche taak, waartoe 
de Heere, boven hetgeen wij hebben kunnen 
denken de Gereformeerden in deze landen 
roept, dan meer ongestoord en eendrachtig 
kan verricht worden. 

Nu mede te behooren tot degenen, die 
— zooals gezegd en geoordeeld werd — het 
verkrijgen van al het even genoemde in den 
weg staan, deed mij, hoewel nog niet zon
der aarzeling, besluiten, de samensprekingeu 
bij te wonen en mee voort te zetten en ook 
wat water in den wijn te doen. Dat er, 
vooral na de eerste samenkomst, waarop 
allen het wondervol eens waren, te veel water 
in den wijn is gedaan, heb ik, vooral van 
achteren, ingezien en erken ik ten dezen. 

Maar toch niet zóóveel als het m. i. scheen. 
Naar het mij voorkomt hebben velen ten 

onrechte het eerste gedeelte van het Con
cept-advies te zeer gescheiden van het tweede. 

Het was alles saamgenomen Concept-ad
vies aan de Kerken. 

Want over het laatste gedeelte de Kerken 
zich alleen te laten uitspreken, zonder het 
in het Contract met de Vereeniging op te 
nemen, geeft niets, ja is erger dan kinder
werk. Dat kan daarom de bedoeling ook 
niet geweest zijn. Trouwens, de hoogge
achte redacteuren van de Heraut en de Ba
zuin hebben beiden de Kerken reeds geraden 
art. 1 en 2 van de tweede rubriek adviezen 
mede in het Contract op te nemen. En ik 
veroorloofde mij op mijne beurt op de Clas
sis het voorstel van Vlissingen (B) te steu
nen^ om alles wat in de adviezen er vatbaar 



voor was op te nemen in toet Contract, dewijl 
het anders kinderwerk zou wezen, m. a. w., het 
uitspreken van vrome wenschen, zonder ver
dere gevolgen. 

Aan het Contract toch is men wederzijds 
gebonden, en niet aan de vrome wenschen 
der Synode. Aan de Kerken te adviseeren : 
neemt het eerste gedeelte in het Contract op, 
en wij raden u aan, in Synode vergaderd, 
daarenboven nog eenige vrome wenschen uit 
te spreken, zou wezen met de luiden te gekken. 

Doch al neemt men het Concept-advies in 
zijn geheel, toch is het waar, dat de aardig
heid er af was, toen men na 11 Sept. 1901 
zoowat op alles weer terugkwam, zeggende : 
wij hebben elkander niet begrepen!! De een 
leest er dit en de ander dat uit ! ! 

Het was in het Nederlandscli besproken 
en opgesteld. 

Men kwam terug op hetgeen nas aange
nomen. 

Maar bij de straks genoemde beweegrede
nen, om niet in den weg te staan, kwao1 

nog tweeërlei: ten le, de wetenschap dat 
de Kerken, die bijzondere sympathie voor de 
Theol. School hebben, nooit gewoon geweest 
zijn door één of eenige personen zich te laten 
leiden, en het daarom wel zeggen zullen, 
als zij gelooven, dat het zoo of zoo *niet 
moet; en in deze wetenschap zeiden Ds. Bos 
en de ondergeteekende, van wie men als 
boven gesproken had : welnu, laten wij dan 
maar eens hooren wat de Kerken willen. 

Ten 2e kwam daar nog bij, dat de casus 
positie thans een andere is, dan die was 
vóór de Vereeniging der Kerken. 

Met de Vereenigir g bracht iedere groep — 
laat het dan zijn, niet naar volledig beschreven 
recht — in ieder geval metterdaad eene 
Inrichting voor de opleiding ten behoeve 
van den dienst des Woords mede. Daar 
nu moet mee gerekend worden. Ook hiermee, 
dat de beide groepen van Kerken gelijke 
zeggenschap hebben over de Eigen Inrichting 
der Kerken. Voorts nog daarmee, dat het 
wetenschappelijk peil litterarisch te Kampen 
moest verhoogd worden, en de kosten door 
al de Kerken moeten gedragen worden. 

Aan den anderen kant staat het echter 
vast, dat hetgeen de Kerken overeengekomen 
zijn, zullen zij het oordeel Gods niet over 
zich halen, moet gehouden worden. 

Daarom moettn de afgevaardigden ter 
Generale Synode in deze plechtig overeen
gekomen en teedere zaak geen beslissing 
nemen bij meerderheid van stemmen. Dat is 
ook niet geschied in 1893, en evenmin in 
1899, toen de meerderheid, naar ik vastelijk 
geloof, voor het voorstel van Dr. Bavinck was. 

Ik ben in dit opzicht niet heelemaal 
gerust, om reden in twee Kerkboden .... 
van nu maar doorzetten gesproken is. 

Door mij is meer dan eens in den kring 
der 25 broederen uitgesproken, dat, wanneer 
bet blijkt, dat vele Kerken de saamvoeging 
niet willen, het in casu onzedelijk zou 
zijn, haar desalniettemin door te zetten. 

Ik schrik van de gedachte, die ik hoorde 
uitspreken: //Ze zullen toch niet scheuren. 
Laat er toch geen hoog spel worden gespeeld. 

Wij hebben met een overeenkomst en 
daarom in 't bijzonder met God te doen. 
Wij moeten noch van de eene noch vau de 
andere zijde gebruik maken van eene gele
genheid in een geval zooals wij het hier hebben. 

Geschiedde dat onverhoopt dan zouden de 
broederen, die ondanks zichzelven, maar 
goedmoedig en op aandrang van hooggeachte 
broederen, iets meegedaan hebben, om die 
gelegenheid te verschaffen, tot hun dood toe 
daarover rouwe dragen. 

Kunnen de Kerken het eens worden dan 
is het goed en tot vreugde, maar kunnen 
zij dat niet dan moet, ja dan mag het 
niet geschieden. 

A. LITTOOIJ. 
Middelburg, 31 Mei 1902. 

Bericht. 
Van belang voor hetvisschers- en-touwslagers-

bedrijf is het drenken der gereedschappen 
voor de vischvangst. Getuigschriften van 
„ova.-.v.illenrlp belanghebbenden lieeen ter 
inzage, volgens welke Avenarius Carbolineum 
zich voortretielijk leent tot net prepareeieu 
lan npttpn. touwen, zeilen enz. De hoofd-
voordeelen bestaan vooral daarjn, dat de 
gedrenkte voorwerpen uiterst duurzaam zijn 
en bovenal zeer buigzaam blijven. Deze 
rrrvorl a 11 itlmmsten ziin evenwel alleen te ver-guviuu ii 
krijgen met het gepatenteerde Avenarius 
Carbolineum ; men lette daarom ïu zijn eigen 
V»ol o n ()• nn rl PT1 vollen naam. UV/1UU ^ 

De Firma R. Avenarius & Co. te Hamburg, 
Stuttgart, Berlijn en Keulen verschaft gaarne 
elke verlangde inlichting, terwijl getuigschrif
ten gaarne overgemaakt worden. 

Alhier verkrijgbaar bij J. ten Doesschate, 
Zwolle. 

ADVERTENTIES. 
G e t r o u w d :  

ANSKE DE BRUIJJN 

ELIZABETH M. BLAK, 
die, nu de namens wederzijdsche Fami
lie,' hunnen hartelijken <l«»nk betuigen 
voor de talrijke bewijzen van belangstel
ling bij hun huwelijk ondervonden. 

STEENWIJK, 
29 Mei 1902. 

W ij betuigen bij dezen onzen op
rechten dank voor de vele bewijzen 
van deelneming, ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze 
geliefde dochter STIJNTJE. 

ALB. GUNiNINK. 
M. GUNININK — 

VAN ITTERSITM. 
K ETJLVOET BIJ KAMPEN, 

30 Mei 1902. 

Tot onze diepe droefheid over
leed heden te GIEKURK in zijnen 
Heer en Heiland onze geliefde 
Zoon en Broeder 

FOKKE A. KOOISTRA, 
in den ouderdom van bijna 39 
jaren. 

Uit aller naam, 
WED. A. KOOISTRA. 

HALLUM, 
1 Juni 1902. 

V oor de vele blijken van hartelijke 
deelneming in het verlies onzer innig 
geliefde Moeder Mevr. de Wed. Ds. K. 
KLEINENDOBST, betuigen wij onzen haite-
l i jken  dank 

FAM. KLEINENDOUST. 

's-afeerenloo bij Krmelo. 
Gevraagd,  wegens huwelijk der tegen
woordige ,  t egen  B Alig.  eene ( l inke 

KEUKENMEID. 
Zich in persoon of met franco b ieven 

aan te melden bij de Directrice Mej. 
J. S. MONTAGNÈ. 

"YÖLÖNTAÏRT 

In een Christelijken Boekhandel, in 
een der schoonste streken van ons land, 

woordige, tegen B Aug.  eene ( l inke 

J. S. MONTAGNE. 

kan  een  
VOLONTAIR geplaatst worden (Intern). 

Fr. br. letter fW. uitgever van dit 
blad. 

De Makelaars TEIXKIRA. DE 
MATTOS & VAN DER VIJGH, 
Sarpli itipark 135, te AHSTKKDAM. slui
ten verzekeringen op 

WASCHGOEDEREÏÏ, 
incluisief transport en brandrisico bij de 
bleekers in geheel Nederland, tegen een 
premie van f 0,50 per f 100. 

Aflfflissje^xamen. 
Het eerstvolgend examen ter toela

t ing  to t  de  lessen  aan  de  %'rije  Uni
versiteit gegeven, zal ü. V. worden 
afgenomen in de eerste  dagen 
van «Suli. Hun, die zich daaraan 
wenschen ie onderwerpen, wordt ver
zocht, zich met opgave van ouderdom, 
woonplaats en der faculteit, waarin zij 
wenschen te studeeren, schriftelijk aan 
te rmlden bij den ondergeteekende, 
vóór «I  « |»  8 Jul i .  

Daarbij wordt herinnerd aan hi-t vol
gende Senaatsbesluit betreffende het 
Hebreeuwsch : 

»Aau hen. die t t de colleges in de 
Hebreeuwscbe taal en de Bybelsche 
antiquiteiten wenschen le worden toe
gelaten, zal, na gunstigen uitslag van 
het Admissie Examen, een afzoi derlijk 
examen werden afgenomen in de eerste 
beginselen der Ilebreeuwsche taal, waar
uit zil moeten blijken, dat de candi-
daat met behulp van het woordenboek 
een paar verzen Hebreeuwsch gramma
tisch kan outleden en vei talen. Aau 
dit examen moeten zich onderwerpen 
allen, die tot de colleg- s in de Ilebreeuw
sche taal en de Bijbelsche antiquiteiten 
wenschen te worden toegelaten, dus ook 
zij, die met gunstigen uitslag het eiud 
examen aan een Gymnasium ot voor de 
Staatscommisie hebben afgel-g l." 

De dec. dar lit. fuc., 
Dr. J. WOLTJKR. 

V oor de vele blijkeu van belang
stelling bij het overlijden van onzen 
Behuwd-, Groot- en Overgrootvader 
be tu igen  wi j  onzen  vr ie t ide l i jkun  dank.  

Uit. aller naurn, 
HUIZISGH. M. UBBENS. 

GI.OKB6 ! 
Kerkeraden en h.h. Kosters worden 

attent gemaakt op het gebruik van 
Gloed in de kerken in plaats van 
doove  kolen  ;  h i j  veroorzaakt  geen 
hoofdpijn door zwaren damp, en is 
gemakkelijk en  voordeel ig .  

Voor nadere inlichtingen adresseere 
men onder motto »t»i LOEB" aan 
den Boekh. H. Kruyver, ZAANDAM. 

BERGERAC TINTO 
(SU.  /%vondi( i i iai \vi |n)  Prijs per 

n. r o,85. 
Bestelling van een ANKER franco.  

Voor zwakken en genezenden, lijders 
aan bloedarmoede en zenuwoverspanning 

voor lijders aan borstverzwakkking. 
lEorstcriiydenvt ijn de Haas. 

Overal verkrijgbaar. DE VLIJT, 
VOORSCHOTEN. 

~T~DÊ ROODE & Co., 
(SCI! IE MAM,opgericht 1879.) 

Fabrikanten van 

OJLil JE&N enl^OOa, 

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL. 
(Prima qualiteiien. Concurreerende prijzen.) 

Best aflres voor OrpF 
van de eenvoudigste tol 
de meest luxe soorten, 
in stijl en houtsoort naar 
verkiezing. Vraag Cato-
togus. 

BKEEBAART'S 
Orgelhandel, 

DAMRAK 22, AMSTERDAM. 

Bij ZALSMAN te KAMPEN ver-

"EEN EIGEN INRICHTING? 
DOOR 

A. BRUMMELKAMP. 
25 cent. 

Franco toezending na ontvangst 
van het bedr;ig. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

eïiiïwiiimi 
DOOK. 

ïtEf l'JIAAT' gehouden op den 
Nederl. Bond van Jougel.-Vereenigin-
gen op Geref. Grondslag te AMSTER
DAM op 8 Mei. 

I'rijs cent. 
Bondsboekhaiidrl, 

ERMH.O. 

Bij GEZELLE MEERBURG te 
HKUSDEN is verschenen : 

Nurnm-r 3 en 4 van 

„Voor bet recht, de vrijheid, 
en den vrede der Kerken", 

ItijMrfd vau 

„Wat zegt de Schrift?'' 
lui toelichting en beoordei-lln* van liet 

»Ad vies" inznke de Theol School 
en de Vrije Univeisiteit," 

waarin o a. een zeer belangrijk art. van 
Ds ELZENGA, hoe een ware en duur
zame eenheid van o/ikidittg kan verkregen 

j worden. 
Het Btijblad, dat Maandelijks 

verschijnt, van Maart tot Augustus (Gen. 
Syn), kost 50 el franco p post', voor 
de inleekcnuien op »Wat ze^t de Sclirilï?" 
slechts 25 cent. Te ontbieden bij 
den uitgever, en ook in den boekhandel 

Bij ZALSMAN te KAMPEN komt 
van de pers : 

Een woorcl van klacht 
over tien Kerkeiijkeu toestand naar aanlei
ding van het gevaar voor de Iheologisehe 
School. 

Open brief aa.» »een lid dei (ierei. 
Keiken," schrijver van »mag dat ï" in 
de Bazuin N°. 15 

DOOR 
I». «LAS 

te Krabbendam. 

Ten voordode van de Eigen himliling 
vau de Geref. Kerken. 

lo cent. 
25 Ex. a 8 ct., 50 Ex. a 7'/g ct., 

100 Ex. a 6 ct 

,M.et hartelijken dank ontvangen 
voor den van alles berooiden Schipper 
G. HUISMAN, bij Prof. M. NOORDTZIJ : 
van Mej C. VV. N. te M. f 2 ; D. N te 
Zutphen f 0.50; iN. JN. te I'ïacti'eri f 1; 
R. A. S. te Ile renv. f2,50; O. Kio'n. 
bij Scheemda f 1 ; H. te Utrecht f 1 ; 
J. J v. d Steenh. te Doidt f2,50; S. 
en J. te A. f5; R. Key te 's-Hage 
f5: 1). te Meop. f5; W. Goedh. te 
Leiderd f 2,50 ; T. P. S. te Leeuw, f 5 ; 
samen f 33. Bij Ds. O. liLZJbjINM:» A: 
van T. G. van tierge te 's-Bosch f 1 ; 
van H. L B. te Amsterdam f5; van 
G. te Leeuwarden f 1 ; vau A. W. S. 
te Vlaardingen f 2,50; van T. J. v. L. 
t.d Schfivenincen f 1 ; van E. Nijland 
te Wijhe f 5 ; van W. T. S. te Steenwijk 
f 1. Bij J. G. v. D. HOOGT : van D. 
R. te B. f 2,50 ; van F. K te D. f 3 ; 
van Mej. C. J. E. te O. f 2,50. Bij 
Ds. W. ti. GISPEN : van A. B. te A. 
f 5; van W. te A. f 10; van M. G. te A. 
f 2,50. Uit is nog onvoldoende om hem 
weer m staat te stellen, dat hij ziin 
brood voor zijn zoo talrijk gezin kan 
verdiener, en verzoeken de Br. en Z. 
die van hunne liefde i og geen blijk 
gaven, dit nog te willen doen. 

Namens de Comissie, 
K. V.  GELDER. 

KAMPEN. 

Een algemeen geroemde handleiding voor OD.d.8rwij8 en huiselijk 

gebruik is : 

I" NISSEH's Practische handleiding " I 

bij het onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis I 

door L H. F. & k. F. CREUTZBERG 
1 ^ Vijf-.le, herziene druk. • £ 

De 5e druk" verschijnt in 10 afl a 171/» ct. Wie voor de verschij 
ning van afl. 4 it.teekent ontvangt een stemp 'iband gratis 

Een boek voor ieder! 
Men teekene in bij zijn boekhandelaar ot bij den uitgever 

Nijkerk. G P. CALLENBACH. 

H e t  Z e n d i n g s f e e s t  

op YELSERBEEK hij Yelsen, den 18 Jnni a.s. 
PLAATSBILJETTEN en PROGRAMMA'S voor de feesttreinen der Hol-

landsche IJzeren Spoorwegmaatschappij zijn van O tot 1G «Iimi, des middags 
4 |(ui* te bekomen aan de Sfcatiors te den Meldei*^ Ewliliiiizeiij Am
sterdam 0 S., Utrecht M. B„ Dordrecht, Itotterdam D. P., den 
Haas;, loeiden en tussc'iouliggende Stations. 

Er zullen achttien Sprekers zijn. DR. JONKKR van Heemstede zal de Openings
rede houden, Ds. SCHRIKKK van Enschede de Eerste Afscheidsrede en Ds. 
LAMMKRINK van Amsterdam de Slotrede. De arbeidersbelangen zullen besproken 
worden door de Heeren VAN GHKEL GII-DEMISESTER, KATER en GROOTE. Ook zal 
zendeling MFCTZ van Nieuw Guinen en Ds. VAN BROHKHUIZEN uit Transvaal. 

l'ROGKAMMA'S, atzonderijjk, zijn a 40 Ceut verkrijgbaar gesteld tot en 
met Maandag 16 Juni, bij de Boekhandelaren E g e 1 i n g's B o e k h., 
I I  ö  v  e  k e r  &  W o r m s e r  e n  T i  e  r  i e  &  K r u y t  t e  A m s t e r d a m ;  H .  J .  d e n  
B o e r  t e  l i a a n , ;  J .  S .  H o  e k  t e  l l e r e r w i j k  ;  J .  O  e  1  J  r .  t e  D e l j t  ; J  d e  Z e e u w  
te Doidreckt; .1. v a n G o 1 v e r d i n g e & Z n. en G. 3 v a n P o u r s e m te 
den fl<wq ; VV. F. Hoogkamer te Haarlem; A. A R e n s i n k te Leiden ; 
J .  M .  B r e d e e e n V V e u k & B i r k h o f f  t e  R o t t e r d a m  ;  J .  A .  d e  H e e r  t e  
Schiedam-, Kemink & Zoons Boekh. (0. H E. Breijei) te Utrecht ; en 
J. P. N au ta te Veisen. 

De uitgevers H. B. B r e ij er & Z o o n te Arnhem zenden het bij franco in
zending van het bedrag franco toe. 

Nadere inlichtingen zijn te vinden in het Piogramma en op het groote Aan
plakbiljet aau de Stations. 
1 J 11. J. BREIJER, 

Arnhem, Juni 1902., 2e Secretaris. 

sterdam C S„ Utrecht M. B„ fi»«r<Irecüt, lioiteraam u. r., «en 

redo houden, L)s. ^CHHIIDKK van hu schede de iLerste A.iscilGla.srea0 en L)s. 

zendeling MKTZ van Nieuw buihea en L*S. VAN LSROKKHUIZEN uit lransvaai. 
" - . ^ , 1 7**1 *• V «ik 4 J i-~L 

te Dordrecht; .1. vau Golverdinge « in. nn «. j i «j 

Vereen. „Tot Chr. Liefdadigheid. 
Algemeene Vergadering op Donderdag 26 Juni as. te Wagenborgen, 

in „SALEM" 'snam. 2 uur. 

AGENDA: 
1. Opening door den Voorzitter 
2. Mededeelingen. 
3a Verkiezing van een Bestuurslid wegens periodieke aftreding van den Heer 

J. BüUWES. 
ob. Idem wegens lene bestaande vacature. 
4. Verslag van den Directeur. 
5. » » » Penningmeester 
6.' Is het gewenscht dat de Vereen, een eigen blad uitgeeft, zoo ja, hoe 

daartoe te komen ? 
7. Enz. 
8. Sluiting. 

N.B. Kerkeraden, Corporatiën en Aideehngen. die voldoen aan Art. 6 der 
Statuten, hebben het recht een % Ifte»aardlgde te zenden. Deze ontvangen 
restitutie van reiskosten 3>le klasse tot station DEI/FZIJL ot ZÜIDBROEK, volgens 
besluit vr,n de Algemeene Vergadeiing van 1901. 

Namens 't Bestuur, 

OKEItllS, Secret. 

) )  

Zoo spojdig een goede bewerking 
z u l k s  t o e l a a t  z a l  v e r s c h i j n e n :  

DE EAIP OP 
IAUTISIQUE 

DOOR 
K. WIELEMAKER, 

Hoofd d^r Chr st. School te BIGGEKERKE 
Prijs 40 ccut. 

Liigave ten looiilcele ilcr uvergebleicu 
slachtoffers 

INHOUDSOPGAVE: 
Een korte inleiding — De Antilies 

en de rampen waardoor ze geteisterd 
worden. — Vulkanen en Vulkanisme. •— 
Martinique. — De Mont Pelée. — De 
ramp en de gevolgen er van. — De 
ramp beschouwd als ?tem Gods. 

De inteekening is bij alle Boekh. 
opec gesteld. 

Zil ,  «l ie  i i i tcei ieaiarcn wil len 
verzamelen,  gel ieven condi
t iën aan te  vragen hij  den 
Uitgever 84.  LK dOlUXHE 
te Middelburg.  

Heden is verschenen: 
Dr. P. J. KROMSIGT. 

Waartoe eene belijdenis? 
(Overdruk Troffel en Zwaard.) 

Prijs 2O ct. Franco p. post 82 
ct. na ontvangst van postwissel. 

Ter verspr. de 25 ex. f 3,75. 
Erven J BIJLKVELD, Boekh., UTRKCHT. 

Alle Boekh. nemen bestellingen aan 
op : 

Het Recht der Kerken 
E S  

de Vrijheid der Wetenschap, 
DOOK, 

Dr H BAVINCK. 
4.6 cent .  

Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN. 
Na ontvangst van het bedrag wordt 

het franco p. |>ost verzonden. 

WEDERLEGGING 
VAN 

Bedenkingen tegen de Geheel-
Onthouding, hetgeen is: 

Kcne wederlegging van de lleden-
kingen, ingebracht tegen de Gerefor

meerde Vereeniging voor Drankbestrijding, 
DOOR 

A. I. DIERIMSE, 
Geref. Predikant. 

Prijs fO,GO 
Men leze de beoordeeling in de 

Bazuin door Dr. H. BAVINCK. 
Boekdrukkerij »/>e Vecht''. 

P. MOBAÜH. Dir. 
BREUKELEN. 

Bij ZAMj SMJUV te Mampen 
is verschenen : 
OUDERS OF 

GETUIGEN. 
DOOR 

llr. II. B4 V1NCH. 
lOO hiadz.  gr.  8° .  

95 cent. 
Tegen toezending vau dit bedrag 

wordt het Irauco |». |>ost verzonden. 
Alle Boekh. nemen bestellingen aan. 

Yrije Universiteit. 
In dank ontvangen: 
Voor de Vereet)iging • 
Aan Contrlbntiën : 
Door den Heer A. H. van Lonkhnijzen 

te Wdgeninge" (1900J f 44; door L)s. H. 
de Koring te Mijdrecht t 54.50. 

i%an Collecten : (voor de Theol. 
faculteit) • 

Van de Geref. Kerk te Nieuw Lekker-
land ( l/s co 'l) ^ 8.35 ; van idem te St. Anna 
Parochie B f 4.64 ; van idem te Vlaardingen 
(bei plaatht wegens misstelling) f 30.39 ; 
Viin idtm te Kootwgk f 5. 

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