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PLAATSELIJKE KERKEN. 

KRALINGEN. -Aan den avond van den 2en Sept. 1.1 werd 
alhier de beroepen en van Klundert tot ons overgekomen Leeraar. 
Ds J D- van der VeldeD> in den dienst des Woords bevestigd 
door Ds. S. Oudkerk, predikende naar aanleiding van Joh 3:29, 
30. Donderdagavond daaraanvolgende verbond Ds Van dei-
Velden, zich aan de Gemeente met een leerrede naar aanleiding 
van Jer. 1 : 11, 12. Stelle de Heere onzen tweeden bedienaar des 
Woords met onzen anderen Leeraar, in de Gemeente tot een 
uitgebreiden zegen en tot een eere van Zijn Naam. 

Namens den Rerkeraad, 
A. KLAPWIJK, Scriba. 

ARNHEM. Zondag 7 Sept. was voor onze Gemeente een 
dag van blijdschap. Na ruim een jaar vacant te zijn geweest 
werd onze beroepen Leeraar Dr. B. Wielenga door ZEerw. broeder 
Ds. G. Wielenga van Delft bevestigd, naar aanleiding van 1 
Cor 1-21 ln de avondgodsdienstoefening verbond zich onze 
Leeraar 'aan'de Gemeente met de woorden van 2 Petr. 1 : 19. 
Een talrijke schare vulde beide malen ons kerkgebouw. 

Namens den Kerkeraad, 
M. A. HAMMANS, Scriba. 

DRIESUM, 17 Sept. 1902. De Kerkeraad met de manslid
maten vergaderd zijnde 14 Sept. j. 1, heeft alhier beroepen den 
WelEerw. Heer Ds. L. Bouma, v. d m. te Middelburg. 

Namens den Kerkeraad, 
M. BOXJMA, Scriba. 

OLDEBOORN, 17 Sept. 1902. Onze beroepen Candidaat, 
de Ew. heer H. de Bruijn, heeft voor de roeping onzer Gemeente 
bedankt; de Heere vervulle welhaast de ledige plaats met den 
man Zijns raads. 

Namens den Kerkeraad, 
J. JE HAASDIJK, Scriba. 

KATWIJK a/ZEE, 21 Sept. '02. Tot enze groote blijdschap 
werd de wenseh en bede van Kejkeraad cn Gemeente vervuld. 

Onze beminde Leeraar Ds. J. J. Impeta maakte aan het einde 
zijner predikatie de Gemeente bekend, dat hij met vrijmoedig
heid voor de roeping van Leiden B had kunnen bedanken. 

Namens den R er Zeeraad, 
D. VAN KIJN DZ., Scriba 

LELDEN, 21 Sept '02. Heden werd de Gemeente het te
leurstellend bericht bekend gemaakt, dat Ds. J. J. Impeta voor 
het beroep bedankt heeft. 

Namens den Kerkeraad, 
G. v. H MI WIJNEN, Scriba. 

BEDUM, 22 Sept. 1902. Door den Kerkeraad der Gerefor-
meerde Gemeente A alhier is het volgende tweetal geformeerd ; 
l>s. JN, Y. van Goor te Halfweg en Ds. S. J. Vogelaar te 
Apeldoorn. 

Namens den Kerkeraad', 
M. VELTHUIS, Scriba. 

STELLENDAM, 22 Sept. '02. Met algemeene stemmen is 
alhier verkoz n de WelEw. heer R. Zijlstra, Cand. te Sneek. 
Mocht de Heere thans de ledige plaats vervullen, en het hart 
van dezen Zijnen Dienstknecht alzoo neigen, dat we van hem 
de voor ons zoo verblijdende tijding mogen vernemen : ;)lk 
kom tot u," is de wenseh van Kerkeraad en Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
L. Y. D. VLLGT AZN., Scriba. 

ONTVANGSTEN. 
l u w .  Z e i u l i i i / L J T  f »  B j j b e l o o  i p .  

ïii rv.-Bt-«b. en Limb. 
Met hartelijken dank ontvangen : 
Giften van Geref. Kerken: Amersfoort B f2 50, Montfoort 

fl, Reeuwijk f2, Dokkum B f2,50, Spijk B f 1, Bleiswijk 
f5, Leiderdorp f 10, Steenwijk f 2, Vlaardingen B f 3, N.-Pekda 
f2,50, Deventer B f5, 's Gravenpolder (Z.) f 1,5.0, Harlingen 
f2,50, Nijemirdum fl. 

Jaarl. bijdragen-. Geref. Kerk 's Gravenhage B f 10, 

Oosterend (Tessel) f2. 
Voorts: Van N. N. te Spijk . . f 1, 

Van R. B. te Suawoude . . . - 7,50 
Collecte Geref. K. te Zetten .... 5^33 
Extra collecte Geref. K. te Heusden . . - 1,79 
Gevonden i/h kerkzakje te Wildervank . . - 5, — 
Uit de bus van L. Smit te Schokland . - 3,— 

Aan jaarlijksche bijdragen heb ik nu de toezegging ontvangen 
van ongeveer f120. Hoewel dankbaar voor deze toezeggingen 
toch dient opgemerkt, dat dit bedrag minstens behoort vertien
voudigd te worden, zullen we iets van beteekenis kunnen doen 
tot uitbreiding van den arbeid. Neige de Heere veler harten. 

Namens Beputaten, 

Iiaamsdonk, 22 Sept 1902. J' C' V0TQT, 

THEOLOGISCHE SCHOOL. 
Collecte. 

Oldebroek . f 8 77 

< i l l t  
Door Ds. Donner te Amersfoort van I.R. . 1.— 

Be Penningmeester van de Theologische School, 
DE. H. FRANSSEN. 

Zwolle, 20 Sept. 1902. 

oinlen* Joden 
Met hartelijken dank ontvangen : 

Van Ds. Oegema te Wildervank, gevonden in het 
kerkzakje . . , . . f 5; — 

Van K. Bruinsma te Beetgum, gevonden in het kerk 
zakje ...... 10, _ 

Door Ds. Kropveld, van L. Sijtsma Paterson, N. Jer-
sny N.-Amerika, namens Zending-Vereen. ;}Zaait 
aan alle wateren" der 2de Chr. Geref. Gem. aldaar - 25,— 
N.B. de f 25 van Aalten, de vorige maal verantwoord, was 

gevonden in het kerkzakje der Geref Kerk B aldaar. 

Vinde dit goede voorbeeld in de 5-Kerken navolging. 
N. KOOPS, 

O o s tvestplein OS. 
Rotterdam, 22 Sept. 1902. 

Zending ol> Soemba. 
1 inkstercollecte te: 

Almeloo f 84Njjver(jai f 34  4o» 
Deventer A . 22,75 Olst . 3 63 
^ntf, " 2.40 Rijssen - 4,66 
Haaksbergen - 3,22 Vriezenveen - 4,19 
Hengeloo . 4l,326 Wierden - 4,32 
Ds. Scheps van Deventer B, bijeeenverzameld - 50,— 
Ds. Postema te Warfum, gev in de coll. . - 2,— 
Ds. Krohne te Zoutkamp, van een vriend . - 2,50 
Ds. Slager te Nijverdal, v. d. Jonged.-Vereen. - 5,— 
Ds. Oegema te Wildervank, gev. in de coll. 5 en l gld. - 6,— 

J. DUURSEMA, Quaestor. 
Uithuizen. 22 Sept. '02. 

Scheurkalenders in «Ie KazeriK». 
Door K. B. Holwerda, Marrum, gecollecteerd op 

eene vergadering van jongelingen en jongedoch-
ters, aldaar . . # _ f 2 50 

Van B. J. van Rhijn Sr., Waddingsveen . -2*50 
Van L. Smit, Schokland . _ g'__ 
Door A. Gruijs Sr., Zaandam, van N. N. te Spijk " ' 

^  f  5 ,  v r o e g e r  d o o r  h e m  o n t v .  f 2 ,  .  -  7  —  
Van W. Rouw, Ter Neuzen . # _ o'öO 

De 50 cents voor gratisverspr. zullen we bij gelegenheid aan 
Br. Hooft toezenden. 

Is 't niet opmerkelijk? Driemaal achter elkaar hebben we 
nu een gift uit Ter Neuzen ontvangen, terwijl ook onze ge
liefde Broeder uit Waddingsveen als vaste contribuant zich 
beschouwt. 

En waar ook liet eenzame Schokland onze soldaten niet ver
geet, en het Noorden bij vernieuwing ons heeft verblijd, daar 
zeggen we voor alle deze bijdragen hartelijk dank; en hopen 
dat deze welsprekende voorbeelden veel navolging mogen vinden. 

Rijswijk, 22 September 1902. E. KROPVELD. 

MENSCH EN CHRISTEN. 
Over de verhoudiiig, waarin de 

mensch en de Christen tot elkander 
staan, is er tusschen ongeloovigen 
en geloovigen een groot verschil van 
gevoelen. 

mensch te zijn in den waren 
en vollen zin des woords, kunt gij, 
zoo spreken de eerstgenoemden, geen 
Christen wezen. Het Christendom 
's met de humaniteit in lijnrechten 
strijd. Want immers wordt in het 
Evangelie docr Christus aan zijne 
discipelen de eisch gesteld, om zich-
zelven te verloochenen, het vleesch 
met zijne begeerlijkheden te dooden, 
de wereld te verlaten, het kruis op 
te nemen en dan den Meester te 
volgen door bezaaide en onbezaaide 
Velden heen. Wie een volgeling van 
Jezus wil zijn, kan naar deze eischen 
niet anders doen, dan uit de wereld 
zich terugtrekken en haar overlaten 
aan eigen lot. 

En van den anderen kant zijn er 
geloovigen, die, indien niet in theorie, 
dan toch in de practijk des levens 
hiermede eigenlijk instemmen en die 
het zeggen en toonen: om Christen 
te zijn in den echten zin des woords, 
kunt gij u niet in het gewoel der 
Wereld begeven, maar moet gij u in 
de stilte der eenzaamheid terugtrek
ken en daar gemeenschap oefenen 
met uw Heiland en Heere. 

Wie wij ook zijn, wij ondervinden 
allen telkenmale in ons denken en 
in ons leven de moeilijkheid van het 
probleem, dat zich hier aan ons voor
doet. Wij dwalen ieder oogenblik 
ter rechter- of ter linkerzijde af. Nu 
eens offeren wij het Christelijke aan 
bet menschelijke, en dan weer het 
menschelijke aan het Christelijke op. 
Aan den eenen kant dreigt de klip 
der wereldgelijkvormigheid, en aan 
de andere zijde die der wereldont

vluchting. Het Christelijk leven slin
gert er menigmaal onvast tusschen 
door. 

Maar toch houden wij vast, dat 
het Christelijke en het menschelijke 
niet met elkander in strijd zijn. WTij 
mogen de harmonie, die tusschen 
beide bestaat, door ons denken menig
maal niet kunnen vinden, en nog 
veel minder in ons leven te aan
schouwen kunnen geven — desniet
temin, wij gelooven en wij blijven 
gelooven aan de verzoening en de 
overeenstemming van beide. De 
Christen is de ware mensch, op ieder 
terrein en in eiken kring. Het Chris
tendom staat niet tegenover de natuur, 
maar alleen tegenover de zonde. 
Christus kwam, niet om de werken 
des Vaders, maar alleen, om die des 
duivels te verbreken. 

Breedvoerig worden deze gedachten 
ontwikkeld door Prof. Biesterveld in 
zijn pas bij Daamen te Rotterdam 
verschenen werk over: Het echt 
menschelijke, hoe het is gezocht en waar 
het is te vinden. Daarin wordt aan
getoond, dat het Heidendom en ook 
de nieuwere wijsbegeerte dat men
schelijke niet vond, maar dat het 
Christendom het geopenbaard en her
steld heeft. 

Bij wijze van proeve, die tot lezing 
van het werk zelf uitlokken moge, 
nemen wij het volgend gedeelte eruit 
over: 

Helder en klaar ruischt de christe
lijke belijdenis over 's menschen wezen, 
val en herstelling, als een kristallen 
beek — zoo doorzichtig en toch zoo 
diep. Zij geeft een beslist antwoord op 
de vragen van ons zijn ; zij leert den 
weg, dien de mensch heeft te bewan
delen, zal hij weer aan zijne oorspron
kelijke bestemming beantwoorden. 

En die belijdenis moet van allesom-
vattenden invloed zijn voor heel het 
leven. Het ware Christendom is het 
zuurdeesem dat het meel doortrekt. 
Het is niet een kleed voor den feest

dag, dat in den ernstigen tijd van het j en in de toekomst der volle vrijheid 
van alles wat ons bederft roemt. 

De Christen weet verlost te zijn door 
het bloed van zijn Heiland van der 
zonde schuld, maar ook van der zonde 
heerschappij. Hij weet door'den Heili
gen Geest kracht te hebben in de bange 
worsteling tegen het booze en tegen 
den booze. De begeerlijkheid zoekt hij 
te dooden, en in nieuwigheid des levens 
wandelend is het zijti ideaal, echt mensch 
Gods te zijn tot alle goed werk be-
kwamelijk toegerust. Het waarachtige 
leven der christelijke vroomheid rust 
op de zuivere godskennis in 's Heeren 
Woord geopenbaard. Het gemis van 
die kennis maakt het bij heiden en on-
geloovige onmogelijk het rechte levens
ideaal tot werkelijkheid te brengen. 
Door die kennis vreest de christen God 
en heeft hij Hem lief; leeft hij in het 
besef zijner afhankelijkheid, maar in 
kinderlijk vertrouwen, het leven in het 
licht, vroolijk in God. 

Dat leven des geloofs verheft hem 
boven de zorgen des levens. Het doet 
hem rusten in de vaderlijke zorg van 
zyn God, die alles regeert en dat doet 
ten beste van zyne kinderen. 

Hetzelfde geloof bevrijdt hem van de 
vreeze des doods, want de dood is voor 
hem overwonnen en het graf verloor 
zijn prikkel, zoodat het geen verschrik
king baart. 

Daardoor verheft het geloof boven 
het alledaagsche, en maakt het onaf
hankelijk van wat anders de ontwikke-

werken met past; liet is geen vernis 
dat over de verwen gelegd wordt en 
het voorwerp wel glanzen doet, maar 
het in wezen onveranderd laat. 

Neen, de wedergeboorte door het 
Christendom als noodzakelijk gepredikt, 
gewerkt door den Heiligen Geest, raakt 
heel den mensch in al de uitingen zijns 
levens. Aan wien God die gave Zijner 
genade verheerlijkt, die wordt een nieuw 
schepsel. En die herschepping raakt 
ook dat stuk van ons zijn, dat geleefd 
wordt met onze medemenschen, zoowel 
als het eigen bestaan. Zij beheerscht 
ook ons denken en onzen zin voor het 
schoone ; zij laat niets gelijk het was, 
maar doet het een en het al opbloeien 
uit een nieuw beginsel. Wij willen 
zien wat het ware Christendom maakt 
van den mensch in zijn individueel 
leven ; wat het brengt voor het gemeen
schapsleven ; en hoe het de gedaante 
verandert ook van den idealen arbeid 
den mensch opgelegd. 

Het Christendom doet zijn waren be
lijder leven het leveu des geestes en 
des geloofs. De mensch is niet maar 
stof; zelfs is het stoffelijke niet het 
hoogste in zijn leven. Het gaat 0111 
het geestelijke en het eeuwige, het 
stoffelijke en tijdelijke is het middel, 
het orgaan van het geestelijke en eeuwi
ge. Daardoor wordt het leven echt 
humaan, echt menschelijk. Een mach
tig ideaal beheerscht heel het leven ; 
het wordt opgeheven uit de sfeer van 
het zinnelijke, als ook die zijde van ons 
bestaan dienstbaar wordt aan liet liooge 
in des menschen bestemming. Dit leidt 
niet tot verwaarloozing of verachting 
van het natuurlijke, maar juist integen
deel tot de rechte waardeering ook van 
het stoffelijk zijn. Het lichaam is er 
om als orgaan der ziele God te dienen ; 
geen kerker voor de ziel; geen wor-
menspijs alleen. Neen, het heeft de 
bestemming om straks verheerlijkt 
eeuwig God te dienen, en daarom moet 
het ook nu verzorgd en in stand ge
houden, om werktuig der ziel te zijn 
in het herboren leven tot de etr van 
God. Het leven komt onder den ban 
van het machtig ideaal van het geloof. 
Van het geloof dat tegen de zonde 
strijdt, het »ik" buigt onder Gods wil, 

ling van het geestesleven in den weg 
staat. Het brengt het meest alledaag
sche met de eeuwigheid in verband, en 
maakt zoo het leven rijk en vol, waarbij 
het lot van den niet-geloovige schril 
afsteken moet. Alle goed vaii de aarde 
wordt op de juiste waarde geschat, zoo
dat de teleurstelling vreemd blijft, als 
het in zichzelf de diepste behoefte des 
levens niet vervult. 

Het geloof geeft kracht in den strijd. 
Het verklaart den heldenmoed der mar
telaren, den strijdlust voor vrijheid en 
recht bij de echte Puriteinen en Calvi
nisten, de fierheid en karaktersterkte 
onzer vaderen. 

Het Christendom, waar het de banden 
die de levensontluiking en ontplooiing 
onmogelijk maken breekt, geeft den 
verlosten individu de ware ontwikkeling 

geheel, 
draagt 

zjjns levens. De wedergeboorte doodt 
niet de persoonlijkheid, maar baant 
juist den weg, dat wat de Schepper 
naar zijn vrijmachtigen raad legde in 
elk mensch aan karakter, aanleg, kracht, 
in één woord alles wat de individualiteit 
raakt van den persoon, zich doe zien 
en rijk zich ontplooie tot glorie van 
aen öcliepper en tof zegen voor het 

immers juist de herschepping 
het nieuwe leven in, dat niet 

rust vóór de verdorvenheid en de ont
bindende macht van het oude leven der 
zonde is uitgedreven. Wel blijft dat 
hier ten deele, maar toch vangt in den 
geloovige dat leven hier aan, wat in 
de toekomst zich ten volle zal open
baren in ongebroken kracht. 

Hoe de wedergeboorte de individuali
teit niet doodt, maar heiligt, toonen 
ons de grooten en de kleinen in de 
godsgemeente. Een Petrus en eene 
Martha, een Johannes en eene Maria, 
een Paulus en een Timotheus, een Lu-
ther en een Calvijn, en ieder zie maar 
rond om uit eigen levenservaring dit 
bevestigd te zien. 

Het zuivere Christendom doet echter 
niet alleen leven uit het geloof, het 
geeft ook de ware moraal des levens. 

De herschepping van den mensch 
bedoelt zijne heiligmaking. De Heere 
koopt zich een volk met Christus' bloed, 
en wekt het ten leven, opdat het ver-
telle zijn lof. Daarom blijft de chris
telijke belijdenis niet staan bij het stuk 
der verlossing door Christus, maar zoekt 
zij haar kroon in de heiliging des 
levens. Om die uit te werken heeft zij 
alles wat daartoe van noode is. Het 
levend geloof als het beginsel waaruit 
het leven der heiligmaking voortspruit. 
De genadekracht Gods, die in de ge
meenschap met Christus, i:i de mystieke 
unie met hem, bekwaamt tot dit nieuwe 
wandelen naar Gods wil, wordt in den 
geloovige uitgestort. 

En daarbij heeft de christelijke be
lijder de norma voor het nieuwe leven 
in Gods heilige wet. 

Die wet is bekleed met autoriteit. 
Het Christendom heeft voor het zedelijk 
leven, wat ieder wijsgeerig stelsel mist: 
een gezag dat bgiten den mensch ligt 
en hem den regel voor zijne daden voor
schrijft. Met goddelijke autoriteit staat 
het Woord onzes Gods voor ons en het 



moet om des Heeren wil worden ge
hoorzaamd. 

Met name staat dit zoo voor de Chris
tenen van Gereformeerde belijdenis. 
Voor hen toch is de wet Gods de regel 
voor het nieuwe leven. Zij beluisteren 
in haar woord niet alleen de tonen van 
het dreigend oordeel, dat heendrijven 
moet naar de voeten des Heilands met 
de beê om gena, gelijk Luther alleen 
de sprake der wet verstaat, maar ook 
het liefdevolle onderwijs van den Vader, 
die zyn kind zijn wil doet verstaan, 
opdat het dien kenne en betrachte. En 
die wet klinkt hun tegen uit heel het 
Woord Gods, rakende heel het zijn. 
Pas door geestelijk in te dringen in 
het gebod en door te peilen de bedoe
ling waarmee het gegeven werd, kan 
men weten welke de volmaakte en wel-
behagelijke wil Gods zij. De ban van 
het Woord Gods gaat niet alleen over 
de uiterlijke levensopenbaring, maar 
beheerscht ook den wortel des levens. 
Geen menschelijke wet kan gaan over 
de gedachten, die zich vormen in ons 
binnenste. Zij regelt alleen de uiter
lijke daden. De wet Gods is niet te
vreden met de daden des levens te 
stieren ; zij onderwerpt ook de geheimste 
gedachten aan haar bestel; zij eischt 
dat de wortel des levens goed zij, dan 
zal ook de rechte vrucht rijk en vol 
bloeien. Nooit kan God tevreden zijn 
met den schijn ; Hij ziet het harte aan. 
Wij laten ons vaak de oogen verblin
den, en daarom is ons oordeel zoo dik
werf ten eenenmale verkeerd. De daden 
moeten niet alleen beoordeeld, maar 
met name het beginsel waaruit zij voort
komen. Het laatste beslist over de 
werkelijke waarde. En het echte chris
tenleven staat naar die rechte harmonie. 
In Christus gerechtvaardigd en heilig, 
moet nu ook de openbaring des levens 
met den staat des levens overeenstem
men. Het geheim van het zijn uit God, 
dat zoekt de eere Zijns naams, is: dat 
het in de levensopenbaring naar buiten 
toont hetgeen de Heere innerlijk dooi
de genade der levensvernieuwing tot 
stand bracht. Het is niet een jagen 
naar een ideaal in de verte getoond, 
maar de realiteit van de verhouding, 
in beginsel reeds in het hart bij de 
wedergeboorte gewerkt. 

Het oordeel der wereld is daarom ook 
zoo scherp over de afwijkingen dei-
Christenen, omdat zij het als bij intuïtie 
gevoelt, dat zij in strijd zijn met het 
innerlijke levensbeginsel dat der Chris
tenen daden voortbrengen moet. Zij 
brengt daarmee ongewild eene hulde 
aan dat beginsel, tegelijk het eigen leven 
teekenend als van lager orde. 

De moraal van het Christendom is 
ook die der liefde. Heel de wet Gods 
is door Jezus samengevat in het woord: 
»Gij zult liefhebben den Heere uweD 
God met geheel uw hart, met geheel 
uwe ziele, met geheel uw verstand en 
met geheel uwe kracht. Dat is het 
eerste en groote gebod. En het tweede, 
dezen gelijk, is: Gij zult uwen naastr 
liefhebben als uzelven." 

Liefde tot God en liefde tot den 
naaste. Dat is het rijke Christenleven. 
Geen zelfzucht, maar zelfverloochening 
is zijn eisch. Liefde, samenbinding, 
harmonie, tegenover de verscheuring en 
verstoring door de zonde. 

Zoo staat daar de gemeente van Chris
tus over heel de wereld door liefde sa
mengebonden, als een nieuw geslacht 
Gode verlost. Zijn diepe levensellende 
kent dat volk. Niet maar gebrek aan 
brood en veel lijden ; zelfs niet alleen 
een schuld die daarom te betreuren valt 
omdat zij eeuwig ellendig doet zijn — 
maar : God om zijn eere gebracht, Hem 
en zijn volk in plaats van liefde haat 
bewezen. Maar nu dan ook de volko
menheid der verlossing, die ons God 
tot zorgend Vader doet zijn, ons zelf 
van het doemvonnis bevrijdt, en bovenal 
ons maakt tot een volk dat uit liefde 
Gods lof zoekt, en in een liefdeleven 
met den naaste wandelt. 

UK ltltlll AAM l»K 

KOMEINM. 

VIII. 
En gelijk het hun niet goed gedacht 

heeft God in erkentenis te houden, zoo 
heeft God hen overgegeven in eenen ver-
keetden zin, om te doen dingen, die niet 
betamen; 

Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, 
hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid ; 
rol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, 
kwaadaardigheid; 

Oorblazers, achterklappers, haters Gods, 
smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, 
vinders van kwade dingen, den ouderen 
nncrphoorzaam. 

Onverstandigen, verbondbrekers, zonder 
natuurlijke liefde, onverzoenlijken, on-
barmhartigen. 

Dewelke, daar zij het recht Gods weten, 
namelijk dat degenen, die zulke dingen 
doen, lies doods waardig zijn, niet alleen 
dezelve doen, maar ook mede een welge
vallen hebben in degenen, die ze doen. 

RoM. 1 : • 28 - 82. 

Hier brengt de Apostel de beschrij
ving van de verdorvenheid der heidenen 
ten einde. Uit wat hij zegt blijkt dat 
God de menschen, tot straf en voor dat 
7ii Hem niet in erkentenis gehouden, 
maar het schepsel boven Hem geëerd 
hebben, niet slechts tot onreinigheid, 
maar ook tot ongerechtigheid overge

geven heeft. God heeft zonde met zonde 
gestraft; toen is gebleken dat godde-
oosheid de weg tot rechteloosheid is, 
ja, dat verbreking van den band met 
God, door Gods rechtvaardig bestel, 
door verbreking van den band onder de 
menschen gevolgd wordt. Zie slechts 
aoe de heidenen elkander behandelen. 
Je schildern die de Apostel ons van de 
verdorvenheid der heidensche wereld 
zijns tijds ophangt, dwingt de erkente
nis af, dat de tusschenkomst van een 
bijzonder Godsgericht noodig was, om 
de zonde tot zulk eene hoogte te doen 
stijgen. De hier geteekende zonden 
zijn als zoovele raadselen. Want al is 
de neiging tot alle kwaad allen mensch 
eigen, zoo is de moed tot het kwaad 
geenszins even algemeen; vrees en 
schaamte, deze beide vruchten van Gods 
weerhoudende genade, houden doorgaans 
de volle openbaring der zonde tegen. 
Vanwaar dan de moed des kwaads ? 
God heeft de menschen aan den geest 
der verharding overgegeven. — Ziedaar 
de verklaring van het mysterie hunner 
boosheid. Nu begrijpen wij dat zij, 
gelijk de apostel zegt, met alle onge
rechtigheid vervuld zyn —- ziedaar twee 
zaken, wier samen treffen den in het 
kwaad volwassen mensch teekent: 
van het kwade vol te zijn en vol te 
zijn van alle kwaad. Wie nog aarzelt 
om aan een gericht Gods te denken, 
waarbij zonde met zonde gestraft wordt, 
volge de beschrijving des Apostels in 
hare bijzonderheden. Een booze geest 
is in de menschen gevaren, men heeft 
geen eerbied meer voor het recht, maar 
schendt het, en komt er slechts voor 
op, als men bij zijne handhaving be-
ans heeft. Men acht den naaste 
niet, en is kwalijk jegens hem gezind, 
maar het goud heeft men lief, en tracht 
het ten koste van alles in zijne macht 
te krijgen. Men gunt den even mensch 
niet, wat hij heeft, eu haat hem, in 
gelijke mate 'als God hem zegent. Men 
vergiet onschuldig bloed, men wikkelt 
zich in twisten, men bedriegt zijn broe
der ; straks werpt men het masker af 
en treedt kwaadaardig tegen zijn naaste 
op. Zie gindsche oorblazers, die den 
grondslag der samenleving ondermijnen, 
door dit het wederzijdsch vertrouwen te 
doen ; gindsche lasteraars, die de leu
gen dienstbaar makende aan den naar, 
slijk werpen naar al wat blinkt; gind
sche haters Gods, die zelfs het heilige 
niet ontzien, uit haat tegen Hem, wiens 
bestaan hunne verdoemenis in zich sluit; 
gindsche geweldenaars, die de menschen 
als wormen vertrappen, onder de leus, 
dat macht recht is ; gindsche hoovaar
digen, die allen beneden zich achten, 
en beneden zich willen, en tot de zonde 
des duivels vervallen, geen licht kun
nen verdragen, dan wat van henzelven 
afschijnt; gindsche grootsprekers, die 
zich voor wat bijzonders uitgeven, om 
eene bewondering in te oogsten, die zij 
zeiven weten niet waardig te zijn. Hun 
slaap wordt weggenomen als zij niet 
iemand hebben doen struikelen, Spr. 
4 : 16. Zelfs vader en moeder verach
ten zij ; aan niets willen zij onderwor
pen zijn dan aan hunne eigene begeer
lijkheid. Meent gij dat zij hunne eeden 
houden? Geenszins; zij verbreken het 
bezworen verbond. Hebben zij nog 
iemand lief? Niemand, ja, toch iemand, 
zichzelven ; overigens missen zij de bij 
het dier nog aanwezige natuurlijke 
liefde. Hebt gij hen tot vijand, gij 
houdt hen tot vijand; verzoening ken
nen zij niet. Hebt gij hulp noodig, zij 
gaan u voorbij zonder u te kennen. 
Wat gruwel moet er nog bijkomen om 
hen gansch verwerpelijk te maken ? 
Eigenlijk is de mate hunner ongerech
tigheid meer dan vol; toch zal de 
apostel nog op iets wijzen dat haar 
overloopen doet. Zij maken zich aan 
al deze ongerechtigheden schuldig, ter
wijl zij weten dat God er de straf des 
eeuwigen doods op gezet heeft. Immers 
kennen zij het strafrecht Gods. Hun 
geweten kondigt het hun aan; mag het 
misschien verhard zijn, welnu, dan 
schudden dichters en wijsgeeren, de 
profeten der volken, het toch telkens 
wakker, als zij de gruwelen van hun 
tijd met de pen des Apostels beschrij
ven, en van de smarten der onderwereld 
spreken, den boozen bereid. Eenigs-
zins nog zou er zachter over hen kun
nen geoordeeld, zoo zij in het diepst 
van hun gemoed zichzelven wegens 
hunne boosheid verachteden, en ver
lossing wenschten uit de slaverny des 
kwaads ? Maar voor zulk een verzach
tend oordeel laten zij geene plaats; 
want zij hebben een welbehagen in wie 
even siecht zijn als zijzelven. David 
mocht in anderen afkeuren, met diepe 
verontwaardiging, wat hijzelf bedreven 
had ; zij komen zoover niet. Zij heb
ben het kwaad lief omdat het kwaad 
is; want terwijl zij den goeden haten 
omdat hij goed is, hebben zij een 
welbehagen in den booze, omdat hij 
boos is. 

VAN ANDEL. 

CiKENHFJf, DAN IN JEZUS. 

„Eén Middelaar Gods en der menschen, 
de mensch Christus Jezus." 

1 TIMOTHEÜS 2:5. 

De Heere Jezus is de eenige Midde
laar Gods en der menschen. Onom
wonden heeft Hij liet zelf verzekerd. 
»Niemand", zeide Hij, »komt tot den 
Vader dan door Mij". Wij kunnen 
God niet naderen, dan door Zijne be
middeling. Wie zonder Hem God tracht 
te ontmoeten, wordt afgewezen. 

Van den aanvang af is Hij voor
gesteld als de eenige hoop des zondaars 
in leven en sterven. Met Hem is ons 
stam- en verbondshoofd getroost, toen 
het gebod, dat ten leven was, oorzaak 
des doods was bevonden en hij gekomen 
was onder den vloek. Op Hem zijn de 
patriarchen gewezen. Op Hem hebben 
zij geloovig gesteund. Van Hem spraken 
de profeten. In Hem verheugden zich 
de Siuieon's en Anna's. Zij hadden 
door genade alle leunselen verloren en 
wisten »het heil is des Heeren". »Ik 
ben de weg," zei Jezus. En de apos
telen verkondigden Hem als den Eenige, 
die redding en leven geeft, tot de eere 
van zonen en dochteren des Allerhoog-
sten verheft., en de geopende hemelpoort 
binnen brengt. De zoude had een klove 
gegraven tusschen God en ons: de 
Christus heeft zich in die klove ge
worpen en haar volkomen gedempt. 

De zonde had een muur opgetrokken 
tusschen God en ons : de Christus heeft 
zich op dien muur geworpen en hem 
tot den laatsten steen afgebroken. 

Zijne voldoening aan Gods gerechtig
heid bracht verzoening te weeg. Zijn 
bloed verzoende God met ons. Zijn 
Geest verzoent ons met God. 

In Hem kunnen God en zondige 
menschenkinderen elkander ontmoeten. 

God en de geloovigen stemmen hierin 
overeen, dat zij een welbehagen hebben 
in Christus en Hem als den éénigen 
Heiland verheerlijken. 

Ja, ook buiten Christus kan men 
komen tot eene zekere kennis Gods; 
maar tot den Vader komt niemand dan 
door Hem. Ook buiten Christus kan 
men komen tot eene zekere kennis zijner 
zonden; maar zonder Christus komt 
men niet tot den vrede des rechtvaar
digen, die daar doet roemen in Gods 
vergevende liefde. Ook buiten Christus 
kan men komen tot een uiterlijk onbe
rispelijk leven ; maar tot het leven Gode 
ter eer, daartoe brengt Hij alleen. 
Ook buiten Christus kan men gelooven 
aan onze onsterfelijkheid; maar zalig 
in hope, wie was het ooit, die het niet 
aan Christus te danken had ? 

Ach, deze eenige Middelaar wordt 
door velen, door ontelbaren onder hen, 
die naar Hem zich noemen, Zijn doop 
ontvingen, verloochend! 

Men verloochent Hem, als men waant 
zalig te kunnen worden, al blijft men 
van de geloofsgemeenschap met Hem 
vreemd. Als men lichtvaardig het: 
»zalig is deze doode! spreekt op de 
graven van hen, die niet in Christus 
ontsliepen. Als men, doch waar zouden 
wij eindigen, indien we wilden nagaan, 
wanneer en hoe de Heere Jezus ver
loochend wordt. Dit geschiedt op 
allerlei manier en in allerlei vorm. 

»Laat u zaligen !" is de vriendelijke 
roepstem, die tot algeheele overgave 
aan den eenigen Heiland noodigt. 

De weg der zonde leidt tot het ver-
derf. 

De weg der eigengerechtigheid even
zeer. 

De weg des valschen vredes niet 
minder. 

Geen zaligheid dan door Jezus. 
Geen bidden dan in Zijn Naam. 
Geen strijden dan in Zijn kracht. 
Geen loopen dan aan Zijn hand. 
Er is geen verdoemenis voor degenen, 

die in Hem zijn. Maar men vergete 
het niet, er is geen ontkomen aan de 
verdoemenis voor wie Hem niet geeft 
de eere Zijns Naams. 

Daarom is dan ook des Christens 
levenstaak het zien op Jezus. Zie op 
Hem: 

Als gij verzöïht wordt. 
Als gij in droefenis zijt. 
Als 't u bange is. 
Als gij ziek zijt. 
Als gij gezond zijt. 
Als gij tegengewerkt wordt. 
Als gij rijk zijt. 
Als gij arm zijt. 
Als gij verlaten zyt. 
Als gij stervende zijt. 
In alle omstandigheid. 
Altijd. 
Vele geloovigen schijnen weinig te 

vermoeden hoeveel genade er is in de 
kennis van den persoon van Jezus. Het 
zou eenigen dezer, die veel geleefd heb
ben op hetgeen zij omtrent Jezus weten, 
uitermate bevoordeelen, zoo zij den 
zaliger en vruchtbaarder weg wilden 
benroeven, om met Hem persoonlijk te 
onderhandelen. Er zijn schatten in den 
persoon van Hem, wiens leerstellingen 
zij gelooven, die gezocht en genoten 
moeten worden. 

»lk bid u," zegt Rutherford, »een 
nauwer en steeds toenemende gemeen
schap te oefenen met Christus. Er zijn 

steeds nieuwe gordijnen (zie Exod. 26) 
in Hem, die verschoven moeten worden, 
om de diepere vormen der liefde in 
Hem te zien. Ik wanhoop ooit tot het 
uiterste eind dier liefde te geraken, 
omdat er zoovele plooien in zijn. Graaf 
daarom diep, en wijd gedurende den 
dag zooveel tijd aan Hem, als gij maar 
kunt, — want Hij wordt in dien weg 
genoten". 

NOTTEN. 

Buitenlandsche Kerken. 
'Frankrijk. De officieuze Synode der Gere

formeerde Kerk. — Deze Synode kwam in 
het laatst van Juni samen te Anduze, een 
stad bekend uit deu tijd der vervolging 
van de Hugenoten, en wordt de officieuse 
genoemd. Sedert 1872 heeft de Protes-
tantsche Staatskerk in Frankrijk, die zich 
nog de Gereformeerde Kerk blijft noemen, 
geen algemeene officieele Synode gehad. In 
genoemd jaar is eene scheuring ontstaan 
tusschen de orthodoxen en liberalen in deze 
Kerk, omdat de meerderheid, die op de 
Synode van dat jaar orthodox was, eene 
belijdenis of verklaring des geloofs had 
aangenomen , waarmede de liberalen zich 
niet konden verenigen. De eersten hadden 
gehoopt, dat de laatsten de Kerk nu zouden 
verlaten. Dit is niet geschied, omdat de 
liberalen steun vonden bij de Regeeriug, 
die verklaarde, dat de liberalen in de 
Gereformeerde Staatskerk dezelfde rechten 
hadden als de orthodoxen. 

Om nieuwe conflicten te voorkomen wei
gerde de Regeering, zooals steeds de 
gewoonte was, beslist eene Generale Synode 
samen te roepen. De staat had ook geene 
behoefte aan zulk eene Synode, omdat hij 
in de kerkeraden en consistoriën de corpo
raties had, waarmede hij handelen kou. 
Ter aanvulling van deze organisatie werd 
een vroeger bestaand, maar langzaam in 
onbruik geraakt orgaan, de Conseil Central, 
weer in het leven geroepen. 

De liberalen hebben sedert 1872 geen 
Synode gehouden, terwijl de orthodoxen wel 
een Synode samenriepen, die door de weige
ring der Regeering geen officieel karakter 
had, en daarom de officieuse genoemd wordt. 
Hierdoor werd een nieuwe toestand in het 
leven geroepen , waarbij orthodoxen eu 
liberalen samenwoonden, terwijl de geloofs
belijdenis gehandhaafd bleef. Het kwam er 
nu op aan de Kerk te organiseereu en te 
regeeren ; dit was de taak van het officieus 
synodaal regime. Zoo hebben ook de 
Synodale vergaderingen hare taak opgevat. 
Haar gezag was wel niet wettelijk, maar 
werd toch als zoodanig erkend door die 
gemeenten, die zich bij haar aansloten en 
de geloofsbelijdenis van 1872 aanvaardden. 

De liberalen door de orthodoxen in hunne 
kerkelijke positie niet erkend, begonnen zich 
echter langzaam te organiseereu, zoodat er, 
hoewel niet officieel, toch feitelijk twee 
georganiseerde partijen in die Kerk bestaan. 

In de laatste jaren is er allengs veran
dering in den toestand gekomen. Onder den 
invloed van de nieuwere theologische ideeën 
deelt het jongere geslacht niet meer de over
tuiging der vaderen over de noodzakelijkheid 
der bestaande scheuring. Er ontstond een 
toenadering tusschen orthodoxen en liberalen, 
omdat de eersten in zake de belijdenis en de 
leer tot het standpunt der laatsten naderden. 

Deze beweging is zoo sterk, dat zij zelfs 
eenigen van de voornaamste vertegenwoor
digers der orthodoxe partij medegevoerd 
heeft. Hunne houding tegenover de liberalen 
is eene gansch andere dan in 1872. Men 
spreekt van de „Protestantsche familie," 
waartoe ook de liberalen behooren. Men 
organiseerde „broederlijke vergaderingen 
die bestaan uit afgevaardigden van alle 
consistoriën zoowel orthodoxe als liberale. 
Uit deze vergaderingen is weer voortgekomen 
de „commissie voor de practische actie" 
waarin liberalen naast orthodoxen zitting 
hebben. Deze samenkomsten hebben de 
gedachte doen ontstaan, om een nieuwen „cen-
tralen raad" in het leven te roepen, waardoor 
de eenheid der Kerk zich moet uitdrukken. 

Deze Bedachte is noe niet verwezenlijkt, 
maar zij heeft hare aanhangers en verdedigers 
onder hen, die onder de officieuse Synodale 
organisatie leven. Daardoor gaan zij, die 
tot hiertoe onder deze organisatie vereenigd 
waren, in twee groepen uiteen, die men de 
rechterzijde eu het centrum der rechterzijde 
noemt. Deze beide partijen stonden op de 
laatste Synode te Auduze tegenover elkander. 

Door deze gedeeldheid komt het officieus 
Synodaal regime in gedrang, want de 
beschouwingen dezer partijen over de macht 
en het recht der officieuse Synode staan 
lijnrecht tegen elkander over. 

De rechteizijde houdt vast aan de belij
denis van 1872 ; zij zegt, dat de Gerefor
meerde Kerk van Frankrijk zich om deze 
belijdenis schaart, zoodat zij, die deze 
belijdenis aanvaarden, tot haar behooren. 
De Generale Synode moet deze belijdenis 
handhaven en naar haar de Kerk besturen. 

De andere partij „het centrum der rechter
zijde," beweert, dat de Gereformeerde Kerk 
alle Gereformeerde Protestanten omvat d. i. 
allen, die Protestanten heeten en niet tot de 
Luthersche of eenige andere Kerk behooren. 
Volgens hen, bezit de Kerk hare eenige 
officieele regeeringsorganen in de consisto
riën, die ook door deu Staat erkend worden. 
Zij beschouwen de officieuse Synode slechts 
als eene broederlijke samenkomst, waarin 
men elkander van voorlichting dient, maar 
die volstrekt geen wettig gezag heeft, en 
geen bindende bepalingen mag maken. 

liet zal vooralsnog wel met tot een openlijke 
scheuring komen, maar toch is de iunerlijke 
eenheid tusschen hen, die onder de officieuse 
Synode zich organiseerden, verbroken. 

De Synode werd geopend met bet zingen 
uit den 68en psalm, den lievelingspsalm 
der Hugenoten, toen zij aan de wreedste 
vervolgingen blootstonden. Daarna werd de 
belijdenis van zonde, door Calvijn opgesteld, 
voorgelezen en hield de predikant Ad. Meijer, 

voorzitter van het consistorie Anduze, een 
toespraak ter begroeting van de leden. 

Onder de zaken, die de Synode bezig
hielden, nam het sociale vraagstuk eene 
voorname plaats in. Hierover werd eene 
langdurige en levendige discussie gevoerd ; 
voorgesteld werd, dat de Gereformeerde Kerk 
meer dan tot hiertoe zich de bestrijding van 
de ellende des volks ten doel zou stellen ; 
daartoe moesten de diakouiën op eene andere 
wijze gaan arbeiden en zich organiseereu tot 
een soort syndicaat voor het geheele land. 

Het zijn vooral de jonge predikanten in 
Frankrijk, die zich veel bezighouden met de 
sociale beweging en door te arbeiden op 
philantropisch terrein het zedelijk peil van 
het volk trachten te verhoogen. Zij richten 
daartoe volksbibliotheken, leeszalen, restau
raties, waar alcoholische dranken geweerd 
worden, en dergelijke inrichtingen op. 

Over de alcohol kwestie ontspon zich eene 
vrij hevige discussie tusschen Prof. loëx en 
den predikant Gounelle en zijne vrienden. 
De eerste waarschuwde voor overdrijving van 
het blauwe kruis en bes t reed  eenige bewerin
gen, die de bestrijders van den sterken drank 
in plakkaten en vlugschriften uitspraken. 

Er werd aangedrongen op het vormen 
van eeu philantropische commissie, die de 
jongeren «sociaal-christelijk" genoemd wilden 
hebben. De voorzitter der Synode, de predi
kant Bruguière, verzette zich tegen het 
praedicaat „sociaal hij noemde het over
tollig, omdat „Christelijk" reeds alles zegt 
en ieder waar Christen de nooden en ellenden 
des volks wil helpen lenigen. 

Hoewel van de predikanten in de Gerefor
meerde Kerk van Frankrijk, die bizonder 
op sociaal gebied werkzaam zijn, getuigd 
wordt, dat zij het ijverigst werken ook tot 
het geestelijk welzijn des volks, schijnen 
sommigen toch gevaar te loopen op sociaal
democratische paden gevoerd te worden. 

SCHOLTEN. 

ZWOLLE. De 21e Sept. was voor de 
Gemeente eu haren oudsten Leeraar een ge
denkwaardige dag. 40 jaren was ZEw. in 
den Dienst des Woords werkzaam geweest 
en van die 40 jaren bijna 21 te Zwolle. 
Ds. Hessels trad in de Plantagekerk voor 
eene groote schare op, om in het midden 
der Gemeente de genade des Heeren hem 
bewezen te gedenken en sprak over 1 Tim. 
1 : 12. Ds. Bavinck, afgevaardigd door de 
Zustergemeente te Kampen, sprak na den 
Dienst hartelijke, gevoelvolle en tevens ern
stige woorden tot den Jubilaris en de Ge
meente, waarna zij op zijn verzoek den Jubi
laris Ps. 134 : 3 toezong, en na een woord 
van hartelijken dank zijnerzijds, nog Ps. 71:13. 

Des avonds was de Oosterkerk voor den 
Dienst gesloten en kwam een opeen gepakte 
schare op, wederom in de Plantagekerk, waar 
eerst optrad de schoonzoon van den Jubilaris 
Ds. Donner van Amersfoort, die in eene 
degelijke en ernstige rede naar aanleiding 
van 2 Cor. 1 : 11 zijn geliefden schoonvader 
en de geheele Gemeente toesprak. Na hem 
sprak nog als de jongste Dienaar der Ge
meente Ds. Ploos van Amstel voor den Ker-
keraad en als Ambtsbroeder in 't bizonder, 
tot zijn bevoorrechten mededienaar in de 
Gemeente, waarna nog gezongen werd Ps. 
121 : 3. De Heere werd dezen dag groot 
gemaakt. En ook nog in 't bizonder waar 
Hij den onlangs bij vernieuwing zoo zwaar 
beproefden Dienstknecht zoozeer had be
krachtigd. 

Door verscheidene jonge leden der Ge
meente was den Jubilaris eeu cadeau aan
geboden. Maandagavond werd in de Plan
tagekerk publiek den geliefden Leeraar eeu 
cadeau gegeven dour Kerkeraad en Gemeente. 

Den Heere zij dank ook voor dezen dag. 
Ds. C. W. E. PLOOS V. AMSTEL. S 

J. BOSCH OZ. 

Gereformeerd Traktaat

genootschap 

„F1L11» *» U S." 

Derde Zending — 1902. 
Leden en Corporaties ontvangen gratis en 

franco : 
CXLVI. Eert uw Vader en uw Moeder 2 ct. 
CXLVI1. Is dit niet de vinger Gods? 2 „ 
C X L V 1 I I .  B i t t e r  e n  Z o e t  . . . .  2  „  
CXLIX. Door velerlei Beproevingen 5 „ 
CL. Sport 2 „ 
341. Hier wordt niet gevloekt 1 „ 
342. Molochsdienst . ... 1 „ 
343. Wat gelooft gij ? . .. 1 ,, 

Wie 't bovenstaande niet voor 10 October 
mocht ontvangen hebben, gelieve zulks te 
melden aan den Uitgever P. Mobach te 
Breukelen. 

Wie lid van „Filippus" wenscht te wor
den, geve zich aan bij den heer H. Hooft Jz. 
te Ermeloo. De contributie bedraagt slechts 
een gulden per jaar. Hiervoor ontvangt men 
franco voor een gulden aan uitgaven van 
„Filippus." 

Namens het Bestuur van nF.", 
J. TEE BORG, Secr. 

Wolvega, 22 Sept 1902. 

VERSLAG VAN DE 
CENTRALE DIACONALE CONFERENTIE. 

Woensdag 17 Sept. 1902 werd te Amers
foort de 14e Centr. Diak. Confer. genouaen 
in het nieuwe kerkgebouw aan de Lange-
gracht. In de voor-vergadering van het 
Comité was de Vice-Voorzitter, br. G. Struik 
van Enkhuizen tot Voorzitter en br. G. Xer-
haak van Alkmaar tot Vice-Voorzitter geko
zen, terwijl br. C. I- von Meijenfeldt van 
Amsterdam, die als Secretaris bedankt had, 
vervangen werd door br. R. Broekhuizen van 
Meppel. De vergadering werd te ruim tien 
uur door den Vooizitter na het zingen van 
Psalm 11® : 7 onder begeleiding van het 
schoone orgelspel, met gebed geopend, waarna 
hij las Matth. 15 : 29—39. 

j")e Voorzitter richtte daarop een broederlijk 
woord tot welkomst aan de vergaderden. 

Wij zijn dankbaar voor al het goede dat 
de Conferenties ons in de afgeloopen jaren 
gegeven hebben, doch zijn nog niet waar wjj 
wezen moeten. Het is daarom goed, dat wij 



elkander hier veder ontmoeten, want tal van ! 
gewichtige zaken hebben we opnieuw met 
elkander te bespreken. Erkennende dat alle 
gaven verbeurd zijn, zijn wij dankbaar, doch 
niet voldaan, want beschamend is tevens de 
erkentenis over het weinige dat onze Dia-
coniën nog verrichten, vooral met het oog 
op hetgeen de Heere Jezus in zijne omge
ving voor armen en ellendigen deed. Het 
is daarom goed, dat wij hier zijn. Wij kun
nen elkander voorlichten, sterken en bemoe
digen, om dan straks weer van hier te gaan, 
aangedaan met nieuwen moed, met frissche 
kracht, opdat onze armen de vruchten ge
nieten van ons samenzijn te dezer plaatse. 

Welkom, hartelijk welkom derhalve aan al 
de br. afgevaardigden, onze beide adviseurs 
Ds. A. M. Donner en Ds. H. Teerink en 
de andere belangstellende broeders. 

Een 40-tal Diaconiën waren door hunne 
afgevaardigden vertegenwoordigd. 

Na voorlezing en goedkeuring van de 
notulen der vorige Conferentie stelde de 
Voorzitter punt lil van de Agenda aan de 
orde van behandeling. „Voorziening in de 
vacaturen, ontstaan door de periodieke af
treding van de broeders G. Struik Cz., Enk
huizen, J. B. Blankenberg, Amsterdam enJ. 
Janse Jzn., Middelburg." 

Voor deze verkiezing benoemde de Voorz. 
twee leden tot bureau van stemopening. Ter
wijl de stemming geschiedde, kwam punt IV 
in behandeling. „Rapport van de Commissie 
in zake een Diaconaal Orgaan." De Com
missie bestaande uit de br. Struik en Ten 
Have, bracht bij monde van laatstgenoemde 
rapport uit van haren arbeid. Na vooraf 
herinnerd te hebben aan de voornaamste be
sprekingen ten vorigen jare gehouden, waaruit 
bleek, dat men algemeen van gedachte was 
dat aan het oprichten van een eigen orgaan, 
wegens te hooge kosten niet kon gedacht 
worden, en de beste oplossing zou zijn ko
lommen aan te vragen in het een of ander 
blad, dat zich op ons gebied beweegt, deelde 
de Commissie mede, wat door haar in dezen 
was gedaan. Zij had zich in verbinding 
gesteld met „Bethesda" en het „Tijdschrift 
voor armenzorg," doch zonder geweuscht 
resultaat .  Intusschen hadden de pogingen 
om een eigen orgaan in 't leven te roepen 
een beter gevolg gehad, en kon de Commissie 
der Vergadering een zoodanig voorstel doen, 
dat zonder eenig geldelijk bezwaar weldra 
zulk een blad kon verschijnen. Breedvoerig 
en langdurig — wel wat al te lang— werd 
over dit rapport gedebatteerd. Hoewel dank
baar voor den arbeid der Commissie, werden 
van verschillende zijden zooveel bezwaren 
geopperd, dat van eenparige aanname van 
de gedane voorstellen geen sprake wa®. 
Enkele broeders zagen het liefst een rubriek 
voor Diaconalia aangevraagd in bestaande 
Christelijke bladen. Anderen hadden be
zwaar tegen een eigen orgaan, omdat de 
mogelijke inhoud schadelijk zou kunnen wer
ken. Het voornaamste bezwaar was evenwel, 
de kerkrechtelijke positie van de plaatselijke 
Diaconiën. Ds. Teerink kan niet mede gaan 
met de oprichting van zulk een blad, omdat 
de Diaconiën niet anders kunnen spreken 
dan door de Kerkeraden. Wel kunnen de 
Diakenen spreken, doch alleen als personen, 
die toevallig dit ambt bekleeden. Ds. Don
ner noemt het een moeilijke kwestie. Achter 
elk blad zit een persoon ot lichaam als 
eigenaar. Doch wie zal als eigenaar of eige
nares zitten achter ons orgaan ? Deze Con
ferentie niet, want het is geen blijvend 
lichaam. Evenmin kan de Synode er achter 
zitten. Wel kan er een vereeniging gevormd 
worden, of kan een Kerkeraad uitgenoodigd 
worden, zijn Diaconie een mandaat in deze 
zaak te geven. 

De Voorzitter beantwoordt de verschillende 
sprekers en meent, dat de geopperde bezwa
ren door de Commissie voldoende zijn over
wogen. De Vergadering kan evenwel niet 
met de voorstellers instemmen, waarna ten 
slotte op voorstel van br. Wind het volgende 
besluit genomen werd: „De Conferentie, 
gehoord de discussie over het oprichten van 
een eigen orgaan, spreekt de wenschelijkheid 
uit, dat het Diaconaat theorethisch en prak
tisch naar eisch van onze Gereformeerde 
beginselen ook in de pers worde behandeld." 

Aan de orde werd daarop gesteld punt VI. 
„Is het te verdedigen, dat een Diaconie de 
voeding van arme kinderen eener Christe
lijke School op zich neemt ?" Deze vraag 
van Zuidlaren werd ingeleid door br. Beek
man, die er op wees, hoe de Diaconie van 
Zuidlaren door den exceptioneelen toestand 
aldaar tot deze vraag gekomen was. Zuid
laren heeft geen eigen armen te verzorgen, 
en voorziet daarom in de behoefte van arme 
schoolgaande kinderen uit andere gemeenten. 
Door verschillende sprekers werd deze zaak 
van alle kanten besproken, doch niemand 
wenschte schoolvoeding, aangezien daardoor 
het verband met het huisgezin wordt ver
broken. De beide adviseurs durfden school
voeding in geen geval verdedigen. Hoe 
goed de bedoelingen van de broeders te 
Zuidlaren zijn, moeten wij ons wachten om 
in het Socialistische vaarwater te verzeilen. 
Het was inmiddels tijd geworden om een 
oogenblik te pauseeren en voor den inwen-
digen mensch te zorgen. Nadat hiervoor 
gelegenheid was gegeven, werd de vergadering 
voortgezet na net zingen van rsaim zs> : ». 

Vooraf werd de uitslag der gehouden 
stemming medegedeeld, waaruit bleek dat de 
aftredende broeders Struik, Blankenberg en 
Janse met eenparige stemmen waren herkozen. 

Daarop gingen wij ons bezighouden met 
zaken van kerkrechtenjken aard. runt v 
ingezonden door het comité der Prov. 
Diacon. Confer. van N.-Holland kwam aan 
de orde. „Zijn art. 37 Dordtsche Kerkorde 
en art. 30 Geloofsbelijdenis wel in overeen
stemming ? Laat art. 38 D. K. wel toe dat 
in schier al de Kerken de diakenen tot 
den Kerkeraad genomen worden ? Ware 
het niet beter om een van beiden of zich 
stint te houden aan art. 38 D. K. of 
in al de Kerken de diakenen tot den 
Kerkeraad te neinen, om hen dan tevens af 
te vaardigen naar dej meerdere kerkelijke 
vergaderingen ?" Na de inleiding van br. 
Swaan, geraakten de tongen in beweging. 
Br. Sluiter van Rijswijk las met toestemming 

der vergadering een epistel voor uit een '  
referaat over de drie ambten, in t bijzonder 
over het ambt der diakenen, dat in enkele 
Heraut- nummers vau 1898/99 voorkwam. 
Hieruit bleek, dat de ambten uit elkander 
gehouden moeten worden, doch organisch, 
niet mechanisch. Ds. Donner zegt dat op de 
vragen van punt V, in 't kort kan geantwoord 
worden. Op vraag 1, luidt het antwoord: 
„Niet volkomen," op vraag 2 : „Moeilijk" 
en op vraag 3: „Staat niet in onze keuze." 

Na eenige bespreking werd op voorstel 
van Ds. Donuer punt XIV, afkomstig van 
Winschoten, mede in behandeling genomen. 

1. „Zijn diakenen verplicht of geroepen de 
formulieren van eenheid mede te ondertee-
kener. in kerkeraden waarin zij in zaken van 
tucht, leer en Kerkregeering een adviseerende 
stem bezitten ?" 

2. „Wat wordt in den regel onder „groote" 
en „kleine" gemeenten verstaan. Bijv.: Waar 
B Ouderlingen en ook 5 Diakenen zijn, met 
een gemeente van pl. m. 200 a 250 belij
dende leden, wordt zulk een gemeente onder 
een groote, dan wel ouder een kleine 
gemeente begrepen?" 

Opgemerkt werd, dat over bovengenoemde 
zaken reeds onderscheidene malen is gespro
ken, doch dat we hiermede niet verder komen. 

Er staan evenwel twee wegen open. De 
diakenen kunnen deze zaken bij hunnen 
Kerkeraad ter sprake brengen, terwijl wij 
ouze bezwaren tevens ter kennis kunnen 
brengen van de Deputaten tot revisie der 
Dordtsche Kerkorde. Mede op advies van 
onze adviseurs werd besloten : 

a. De beide adviseurs, de h.h. Ds. 
Donner en Ds. Teerink op te dragen onze 
bezwaren te brengen bij de Deputaten Synodi 
bovengenoemd, en te verzoeken dat ouze 
bezwaren in ernstige overweging zullen 
genomen worden, b. De conferentie noodigt 
hare leden en andere diakenen uit, punt V 
in den Kerkeraad hunner Kerken ter sprake 
te brengen, ten einde deze vragen officieel 
ter plaatse te krijgen, waar zulks behoort. 
Aangaande de onderteekeuing van de formu
lieren vanwege de diakenen werd nog opge
merkt, dat waar door de Synode van 1618,19 
is besloten, dat Professore en Schoolmeesters 
de confessie en catechismus moesten onder-
teekeueu, de ambtsdragers in de allereerste 
plaats de formulieren dienen te onderteekenen. 

Zelfs waar twijfel mocht bestaan over een 
direct gebod, was het toch noodig, opdat 
alle dubbelzinnigheid en dubbelhartigheid 
worde voorkomen. Vervolgeus kwam aan 
de orde punt VIII, ingezonden door Rijswijk 
(Z.-Holl.): ;/Op welke manier kan de Kerk 
vau Christus aan hare roeping ten opzichte 
van on- en minvermogende teringlijders(sters) 
beantwoorden ? '  

Br. Sluiter van Rijswijk gaf over dit punt 
een degelijke en belangrijke inleiding. Een 
woord van lof mogen we hem daarvoor in 
dit verslag niet onthouden. Ruim 8000 
personen kwijnen 's jaars in ons land weg 
aan de tering. Slechts een drietal neutrale 
stichtingen doen iets om die el eude te ver
zachten, doch samen hebben ze het luttele 
aantal van 165 patienten En wanneer men 
nu rekent dat elk patiënt, gemiddeld 3 mnd. 
in zulk een senatorium vertoeft, krijgt men 
een aantal van 660 patienten. Voor 7340 
patienten wordt dus niets gedaan. Hoeveel 
on- en minvermogenden zijn hier wel onder? 
Kan de Kerk van Christus in deze zeer 
gewichtige zaak niets doen ? 

Door Rijswijk werd de oprichting van een 
sanatorium voor on- en minvermogende tering
lijders door eendrachtige samenwerking van 
diaconiën aanbevolen. 

Over deze zaak ontspon zich een geani
meerd debat. Onderscheidene vragen werden 
gedaan. Ds. Donner zegt, dat hoewel het 
wenschelijk is in dezen iets te doen, toch 
hetzelfde antwoord dient gegeven te worden 
als indertijd in zake de blindenverpleging. 
Andereu meenden dat deze beide zaken niet 
gelijk staan, want hier wordt alleen gevraagd 
het helpen van on- en minvermogenden. 
Ook de moeilijkheid en onmogelijkheid om 
als plaatselijke diaconie zelf een stichting op 
te richten en te onderhouden, werd be
sproken. Ook de verschillende geneeswijzen 
werden genoemd. Algemeen blijkt het, dat 

1 deze zaak onze sympathie bezit, doch van
wege de financiën zijn onze handen gebonden. 

Br. Sluiter dankte voor de breedvoerige 
en principiëele bespreking dezer zaak. Hij 
hield vol, dat er Chr. sanatoria's moeten 
komen, doch er moet geloofsmoed zijn. 

Overtuigd, dat wij trachten moeten toch 
iets te doen, besloot de conferentie, op voor
stel vau br. Spier, een commissie te benoemen 
om in deze materie een volgend jaar van 
advies te dienen. Als leden dezer commissie 
werden benoemd de HH. Spier te Amster
dam, Sluiter te Rijswijk en l)r. H. Blanken 
te Waddingsveen. 

Tijdens de behandeling van dit punt werd 
de conferentie verrast met een blijk van 
sympathie van haren oud-voorzitter den Heer 
B. J. Lindeboom van Amsterdam — die 
gedurende 13 jaren van de oprichting af 
met zooveel liefde en toewijding de diaco
nale conferentie had gediend, en thans voor 
het eerst niet in haar midden, — niet na
laten kon per telegram zijn broedergroete 
te brengen en ons een gezegend samenzijn 
te wenschen. Voor zijn welwillende wenschen 
en belangstelling werd terstond dank ge
bracht. In behandeling kwam nu punt VII 
van Tienhoven : „Hoe behoort de subsidie, 
die de Kerk aan de Schoolvereen. jaarlijks 
heeft af te dragen voor kiuderen van ouders, 
die niet het volle schoolgeld betalen, te 
worden verkregen ? Indien het benocdigde 
geld daartoe verkregen wordt, door een 
derden rondgang in de godsdienstoefeningen, 
onder wiens beheer behoort dan de opbrengst 
dier collecten te staan, — van de Vereeni-
ging als zoodanig, of van een suppletiefonds, 
of van de Diaconie? en wie heeft met de 
ouders te overleggen hoeveel er gesuppleerd 
zal worden ?" Algemeen is de gedachte, 
dat de Diakenen geroepen zijn de arme 
kinderen hunner Kerk aan Chr. onderwijs te 
helpen, doch de wijze hoe, kan verschillen. 
Het is een terrein, dat zeer uitgebreid en 
plaatselijk verschillend is. Er dient daarom 
wel onderscheiden te worden. Enkele broe

ders raden met het oog op de kiezerslijsten, I 
deze ondersteuning aan een suppletiefonds 
over te laten. Anderen hebben hiertegen 
bezwaar. De diakenen kunnen de arme 
kinderen der Gemeente helpen door middel 
van de ouders, terwijl in sommige gevallen, 
zooals in groote plaatsen, waar de werkzaam
heden der diakenen te uitgebreid zijn, de 
hulp van een suppletiefonds gewenscht kan 
zijn, doch naast de Diaconie. 

De bedoeling van Tienhoven's vraag was 
niet al te duidelijk. Is er sprake van subsidie 
eener Kerk aan een School-Vereetiiging, dan 
gaat dit buiten de Diaconie, als zoodanig, om. 

De bespreking van punt IX, vau Gronin
gen B : „Mag eene Diaconie, welke beslist 
onmachtig is om toereikend hare armen te 
steunen, hulp vragen bij een burgerlijk Arm
bestuur ? kon kort zijn. Deze vraag werd 
beslist ontkennend beantwoord. Beter is het 
zich om hulp te wenden tot genabuurde 
Kerken. Ook punt X. van Groningen B .-
„Mag een Diaconie meer uitgeven dan voor 
de armen wordt ingezameld? hield ons niet 
lang bezig. De conferentie antwoordde: 
Ja, wanneer de nood het eischt. Kunnen de 
diakenen niet geven overeenkomstig de be
hoeften hunner armen, dan is dit veelal een 
bewijs dat de Gemeente niet voldoende geeft, 
en dus in meerdere of mindere mate nalatig 
is. De diakenen moeten hunne armen geven, 
genoeg voor hun gebrek. 

Daar de broeders van Hilversum A absent 
waren, bleef' punt XI voorloopig rusten, 
Punt XII, ingezouden door Meppel, kwam 
daarom ter tafel. „Is het naar den eisch 
onzer beginselen, dat door of namens Dia
kenen der Ger. Kerk, op geregelde tijden 
langs de huizen, ook van ongeloovigen enz. 
gelden worden verzameld, (zoogen. straat-
collecte) ten behoeve der eigen armen, zelfs 
al wordt een deel dier gelden besteed voor 
armen niet tot de Geref. Kerk behoorende ? 
Br. Bartels van Meppel leidde dit punt met 
een enkel woord in. Deze vraag is reeds 
meermalen op de Conferentie behandeld. 
Het houden van straatcollecten is telkens 
afgekeurd. Uit de bespreking blijkt, dat 
deze collecte in Leiden en Den Haag is af
geschaft. Te Haarlem nog niet. Te Leeuwar
den is men voornemens met 1 Jan. a.s. deze 
collecte achterwege te laten. Meppel werd 
aangespoord het voorbeeld van Leiden en 
Den Haag te volgen. 

Ds. Donner raadt tot voorzichtigheid aan. 
Plaatselijk heeft men soms met allerlei toe
standen te rekenen. Liever op straat opge
zameld, dan de armen ledig heen te zenden. 

Ds. Teerink was beslist voor afschaffing. 
ZEw. wilde de armoede niet op straat bren
gen. Wij moeten aan de wereld niet toonen, 
dat wij zelf onze armen niet kunnen onder
houden. 

Punt XIII. „Welke is de gewenschte ver
houding van onze Diaconiën tot de Vereen, 
voor Geref. Ziekenverzorging ?" ingezonden 
door Meppel werd ingeleid door br Broek
huizen. Er werd op gewezen hoe die ver
houding veelal is, hoe de plaatselijke Diaco
niën soms wéinig sympathie gevoelen voor 
genoemde Vereeniging, om de weinige hulp 
tot dusver van deze Ver. genoten en omdat 
de afd. dier Ver. soms eigen taak vergetend, 
zich op het terrein der Diaconie bewegen. 
Bovendien wordt soms door de woordvoer
ders van genoemde Ver. de arbeid onzer 
diakenen wel wat al te gering acht. Uit
drukkingen als : „het Diaconaat is nog dood !" 
vallen niet altijd in goede aarde. 

Gunstige uitzonderingen werden genoemd, 
zooals te Amersfoort, waar de afdeeliug in 
gewenschte verhouding tot de beide Diaco
niën staat. Ook te Meppel is na laugdurige 
onderhandeling een betere verhouding tot 
stand gekomen. Algemeen was men vau 
oordeel, dat de grens tusschen Diaconie en 
Vereeniging moet geëerbiedigd worden. De 
Ver. trede ten opzichte der arme kranken 
op als handlangster der Diaconie De Diaco
nie zorge voor versterkende middelen, etc., 
terwijl de afdeeling zich wijde aan de ver
zorging. Er werd daarom aangeraden, om 
ziekenverpleegsters te krijgen met de hulp
middelen voor Ziekenverzorging. 

En zoo kwamen wij ten slotte aan het 
laatste punt: „Is de stelling „Recht gaat voor 
barmhartigheid" juist ? m. a. w. moeten finan-
cieele verplichtingen door eene Kerk aange
gaan voorop gaan, en daarna het beoefenen 
van barmhartigheid ?" De inzender van dit 
punt, een br. Diaken uit Amsterdam, was 
tot ons leedwezen verhinderd ter vergadering 
te zijn, doch had een schriftelijke inleiding 
gezonden. De vergadering stemde volkomen 
met dit schrijven in. De verplichtingen voor 
de Kerk gaan voorop, doch zij moeten zoo 
mogelijk gelijken tred houden met de barm
hartigheid. Jammer, dat vele Kerken soms 
zoo onder de lasten zitten, dat de handen 
der Diakenen ten opzichte hunner armen 
menigmaal gebonden zijn. 

Recht en barmhartigheid kunnen niet ge
scheiden worden. Onze schuldeischers heb
ben recht, doch ook onze armen bezitten 
recht, n.1. het recht der barmhartigheid. 
Recht gaat naast barmhartigheid, past het 
best in het midden der Gemeente. 

En hiermede waren wij aan het einde 
onzer besprekingen gekomen. 

Besloten werd dat de conferentie besten
digd zal blijven. De plaats waar en wanneer 
de volgende conferentie gehouden zal worden, 
werd aan het Comité overgelaten. 

De Voorzitter sloot de vergadering met 
een woord van dank aan den afgetreden 
secretaris br. Von Meyenfeldt, vooral hetgeen 
hij in de afgeloopen jaren in 't belang onzer 
conferentie had verricht, aan de beide advi
seurs voor hunne gewaardeerde adviezen, 
aan de broeders te Amersfoort, die ook nu 
weder voor een goede ontvangst gezorgd 
hadden, en aan allen, die medegewerkt had
den aan deze zoo uitnemend geslaagde 14e 
Centrale Diaconale Conferentie, maar bovenal 
aan God, die ons het voorrecht had geschon
ken, dat wij weder in broederlijke liefde en 
met opgewekten zin mochten samen zijn. 

Na het zingen van Psalm 119 : 3 eindigde 
Ds. Teerink met dankgebed. 

Tal van broeders verzamelden zich daarna 
nog aan een gezelligen maaltijd, waar menig 
aangenaam woord gewisseld werd, totdat het 

scheidensuur weder huiswaarts riep. 
Naméns het Comité, 

R. BROEKHUIZEN, Secretaris. 
Meppel, 20 September 1902. 

I n g e z o n d e n ,  
VREESELUKE ELLENDE ! ! ! 

Gel. Brs. en Zusters in onzen 
Heere Jez. Clir. ! 

Dat het in Drente's Zuid-Oosthoek er 
donker uitziet, is wellicht in den laatsten 
tijd velen uwer ter oore gekomen ; doch 
allerminst kunt ge u nog eenig begrip vor
men van de vreeselijke ellende en den gees
telijken nood, die hier in de veenkolonie 
van Nieuw-Dordrecht heerscht. 

Wij hebben lang gezwegen, om tweeërlei 
reden. 

a. Omdat reeds allerwege zooveel hulpe 
wordt gevraagd ; b. aangezien wij overtuigd 
waren eerst in eigen kring tot stand te moeten 
brengen wat maar mogelijk is om met's Hee-
ren hulpe aan de ellende een einde te ma
ken. — Thans zijn wij zoover gekomen, dat 
wij niet langer mogen en durven wachten 
om een ernstige en dringende bede om hulp 
tot u in den ganschen lande te doen uit
gaan. 

Laat ons mogen volstaan met de volgende 
korte schets der hier heerschende ellende u 
te geven. 

Op deze. nog jeugdige veenkolonie, met 
zijn duizende bunders ruw veen, komt jaar
lijks een stroom van werklieden, veengravers 
af om de z. g. n. lange turf te graven. Zij 
wonen op enkele uitzonderingen na in ellen
dige keten van eenige |~| Mr. oppervlakte 
met inbegrip van plaats tot berging van geit 
of schaap en wat hoenders. -— Niet zelden 
wonen zij tot in het 3e geslacht bij elkaar 
in. Het leven staat bij hen op den laagsten 
trap van ontwikkeling en een zeer groot 
deel kan zelfs niet lezen of schrijven. 

Dagelijks werken zij van den vroegen 
morgen tot den avond in bet natte veen en 
de zwarte turf, terwijl de jenever algemeen 
dienst doet, om tot den zwaren arbeid op 
te winden of z.g.n. uitspanning na den arbeid 
te verschaffen. Uren ver in den omtrek 
wonen zij in de woeste velden verspreid. 
Alles spant saam om ze hoe langer hoe 
dieper te doen wegzinken. 

De tooneelen van zedeloosheid, dronken
schap en ruw geweld, die geregeld voor
komen, zijn ten eenenmale onbeschrijfelijk. 
Welk een invloed dit alles uitoefent op het 
opgroeiend geslacht, laat zich beter indenken 
dan beschrijven. Het veelvuldig en afgrij
selijk vloeken, dat men reeds uit kinder
mondjes moet aanhooren, is als het braken 
der hel. 

Op die menigte oefent het Socialisme al 
zijn kracht uit om het voor zich te winnen ; 
en ge kunt denken, hoe gemakkelijk het 
deze onwetende massa kan vervoeren. 

Onder Gods zegen heeft de Geref. Kerk 
alhier gearbeid en heeft de Heere vooral 
ook in de laatste jaren uit genade getoond, 
dat Hij onder de hier toestroomende menigte, 
in deze donkere wereld, het licht over de 
zielen heeft willen doen opgaan. Velen 
hebben zich geschaard onder het Woord en 
gevoelen zich door den invloed van het 
Evangelie weldadig aangedaan. Doch daar
mede zijn dan ook andere behoeften geboren. 
Het gewicht der toekomst hunner kinderen 
wordt vooral beseft. Hoe die te bewaren ? 
Zelf de beginselen der waarheid ze inpren
ten, kunnen zij niet. De openb. School waar
heen zij thans, zooveel dit mogelijk is, (door 
de leerplicht is er geen plaats) hun kinderen 
moeten zenden, bewerkt het tegendeel; en 
jaarlijks wordt het gevaar onder den aan-
rukkenden stroom van onbeschaafdheid en 
ruw ongeloof des te dreigender. 

Welnu, de handen zijn hier ineengeslagen 
en men heeft gedaan wat men kon om naar 
's Heeren eisch het kwaad te bestrijden. 

Er is opgericht eene Vereenig. voor „Een 
School met den Bijbel", en wij zijn zoover, 
dat met de Bijkssubsidie een Christel. School, 
indien deze vrij van schulden is, zou kunnen 
onderhouden worden. 

Maar nu de School ? Om die te bouwen 
is + 6 a 8000 gulden noodig en dat kunnen 
deze arme veenwerkers nooit bijeenbrengen. 

Daartoe doen wij dan ook een beroep op 
de barmhartigheid der brs. en zs. in ons 
gansche vaderland. VA ie helpt om deze reeds 
maatschappelijk ellendigen nu in hun geeste
lijken nood bij te staan ? 

Zullen wij tevergeefs onze roepstem tot u 
doen uitgaan? Is er al zooveel gevraagd en 
gegeven, dat er voor deze zaak niet meer 
overschiet ? Maar neen ! Het goud en zilver 
der aarde is des Heeren en Hij heeft immers 
onder Zijne kinderen nog vele rentmeesters, 
die Hij het beheer heeft toebetrouwd, en 
waarvan zij eenmaal rekenschap zullen moeten 
geven. 

Onze verwachting is van den Heere; tot 
u richt zich onze dringende bede om hulpe 
in Zijnen Naam I 

Een Christel. School kan als middel in 
Gods hand hier een bolwerk zijn om den 
kanker van het Socialisme en den stroom 
van ongeloof te stuiten. 

Een Chris,tel. School zal vele Christel, 
arbeiders met hunne gezinnen hierheen doen 
komen om brood te verdienen, waar zij nu 
nog voor deze ruwe wereld terugdeinzen. 

Een Christel. School zal, onder Gods zegen, 
het jeugdig geslacht hier uit zijn geestelijke 
ellende opheffen en beschaving voor ruwheid 
tot stand brengen. 

Gel. Brs. en Zs. ! van uwe hulpe hangt 
het af of hier een Christel. School zal komen. 
Buiten uwe medewerking is het hier in de 
eerste jaren zeker onmogelijk. En dan? . . . 
Dan zal het Socialisme zijn triumf vieren en 
het jeugdig geslacht wordt in den maal
stroom der ellende medegesleurd. 

Wij bidden u dan ook, een iegelijk uwer 
die dit leest, in 's Heeren Naam, wilt ouze 
bede niet afwijzen ; maar gedenkt het Woord 
van uwen Heiland: „Weest dan barmhar
tig, gelijk ook uw Vader barmhartig is" ! 

Opene de Heere God, door Zijne genade 
uw aller hart, tot wie deze noodkreet komt, 

I en mochten wij door uwe milde en spoedige 

bijdragen worden verblijd om te ervaren, dat 
de Heere onze smeekingen heeft verhoord ! 

j Heilbiddend, 
Namens den Raad der Geref. Kerk 

van Nieuw-Dordrecht, 
Ds. G. J. D. AALDERS, Pres. 
H. TER HAVE, Scriba. 

Nieuw-Dordrecht, Sept. 1902. 
P. S. Alle gaven zullen in dit blad wor

den verantwoord. 

Aan 
allen die belangstellen in de oprichting van 
een Christelijken Bond voor Ziekenverpleging. 

De behoefte aan, en de noodzakelijkheid 
van een Christelijken Bond voor Ziekenver
pleging, wordt sinds lang en door velen 
gevoeld. Vooral, waar in de laatste jaren 
de Chr. Ziekenverpleging zich steeds meer 
uitbreidt, en het aantal van hen die haar 
dienen voortdurend toeneemt. Wel bestaan 
reeds een tweetal organisaties: een „Ned. 
Bond voor Ziekenverpleging" en een „Veree
niging tot bevordering der belangen van 
Verpleegsters en Verplegers," maar de 
statuten bewiizen dat deze een neutraal 

de Chr. Ziekenverpleging zich steeds meer 

standpunt innemen. 
„Dit neutrale standpunt maakt dat het 

gjoot aantal verpleegsters en verplegers, die 
van Christelijke beginselen zijn, bij geen 
der genoemde organisaties zich kunnen 
aansluiten. De Christelijke Ziekenverpleging 
roept om een eigen organisatie. Een orga
nisatie die een positief Christelijk standpunt 
huldigt, is eisch destijds. Met de oprichting 
van een Chr. Boud voor Ziekenverpleging 
mag daarom L et langer sewacht. Hiervan 
doordrongen, hebben een tweetal commissies 
uit ae stichtingen „bloemendaal en „Veld
wijk te zamen getracht den eersten sfrtnh 
tot oprichting van dien Bond te geven. Zij 
ueuuen zich hierbij als doel voorgesteld de 
bevordering der Ziekenverpleging in Christe
lijken geest en de behartiging van de geeste
lijke en stoffeliike belanden van hpn dip in dpn 
arbeid der verpleging werkzaam zijn. Enkele 
vergaderingen werden gehouden ter voorbe
reiding vau eene Algemeene Vergadering. 

Gij allen die belangstelt in een Christ. 
Bond voor Ziekenverpleging, helpt deze 
poging slagen, door van uw sympathie te 
doen blijken, door uwe medewerking en 
steun te verleenen. Gij doet dit door een 
bewijs van adhaesie te zenden (briefkaart of 
naamkaartje) aan den eerstondergeteekende, 
maar bovenal door ter Algemeene Verga
dering te komen, die 1). V. zal gehouden 
worden op 2 Oct. 1902 in het gebouw Trene 
(Keistraat te Utrecht te 12 uur.) Moge deze 
oproeping velen opwekken om met ons in 
dezen te doen, waartoe het Christelijk 
beginsel ons dringt. 

DE. L. BOUMAN. 
DR. H. SAP. 
R. MULDER. 
H. VEEN ING. 
Mej. BLEEKER. 
Mej. P. C. y. ZETTEN. 
K. MULLENDER. 
D. ZWART. 
TH. KAZEMIER. I a 

J. VONK. \ Secr-
Adres : Dr. L. Bouman, Loosduineti. 

ADVERTENTIËN, ~ 

G e t r o u w d :  
D. J. A. WESTERHUIS, 

Leeraar ajh Geref. Gymn. te Kampen 
EN 

S. VAN DER LICHTE. 
HOCGKERK, 

22 Sept. 1902. 

Voor de betoonde belangstelling zeggen 
wij bij dezen hartelijk M3JL31K. 

De Heere gaf ons heden een wel
geschapen docliter. 

G. L. GOR1S, v. D. M. 
H. GORIS — 

VELDHUIS KROEZE. 
HOEK YAN HOLLAND, 

23 Sept. '02. 

V oor de vele bewijzen van deelne
ming, ondervonden voor en na het over
lijden van onze geliefde Echtgenoote, 
Moeder en Behuwdmoeder ZWAANTJE 
HAVERKAMP, betuigen wij onzen 
hartelijken dank. 

J. RITZEMA 
en Kinderen. 

BEDUM, 
Sept. 1902. 

/T D. V. hopen onze geliefde Sh 
Ouders aU 

(f Ds. J. KARSEN, 5 
WS Em. F red. (thans te IVildervank) JJ 
C£ m f) 

S L. W. AALDEEIM. « 
2 Oet hunne40-jarige Echt- J|J 
vereculgiug te herdenken. 

rf Ilunne dankbare Kinderen y\ 
LU en Behuwdzoon. JJ 

I Heden overleed in de hope 
des eeuwigen levens mijn ge
liefde Echtgenoot 

Jacob Brouwer, 
in deu ouderdom van 32 jaren 
en 3 maaden. 

WED. J. BROUWER— 

•

KROON. 
IllLVKliSUM, 

17 Sept. 1902. 



Het behaagde den Heere van 
leven en dood heden uit ons 
middeu weg te nemen, onzen 
geliefden Medeopziener 

W. VAN KOEVERDEN 
in den ouderdom van 70 jaren. 

Enkele jaren mocht hij deze 
Kerk in het ambt van ouderling 
met getrouwheid dienen 

Zijn heengaan was in vrede. 
Namens den Raad der 

Geref. Kerk van Overtoom, 
Ds. G. WISSE Ja., Praeses. 
A. A. VAN OPSTAL, Scriba. 

AMSTERDAM (OVERTOOM), 
19 Sept. 1902. 

Heden behaagde het den Heere 
onzen God tot zich te nemen 
onzen innig geliefden Echtgenoot 
en Zoon 

JAGOB BOUWMAN, 
in den ouderdom van ruim 31 
jaar, mij nalatende vijf nog jeug
dige kinderen, te jong om het 
groote verlies te beseffen. 
WED. J. BOUWMAN-

ZWARTWOLT. 
WED. J. BOUWMAN— 

DOORNBOSCH. 
WED. R. SWARTWOLT-

JOLING. 
GRONINGEN, 

21 September 1902. 

BEDIENDE. 
Gevraagd in een ZeeilWSCke 

stad een flink 

JONGMENSCH, 
goede hand schrijvende. Kennis Jjvan 
het artikel plas, porselein en 
aardewerk strekt tot aanbeveling. 
Aangenaam huiselijk verkeer in Chris
telijk gezin verzekerd. Br. met volle
dige inlichtingen lett. A bureau v/d 
blad. 

HUWELIJK. 
Voor jongelieden, die in het huwelijk 

wenschen te treden, is op het mooiste 
gedeelte van het Sarphatipark te 
Amsterdam te huur, een modern 
ltOVI*iOIJI*, huurprijs ( 300.— 
per jaar. Oi middellijk te aanvaarden. 

Te bevragen bij de Makelaars 
TEIXEIRA DE MATTOS & VAN 
DER VIJGH , Sarphatipark 135 te 
AMSTERDAM. 

H.H. ROOKERS! 
Wilt ge een lekkere sigaar 

voor weinig geld, koopt dan het 
merk ZEELAND voor ƒ1,5©. Tevens 
ruiui voorzien in verschillende 
soorten pr ma kwaliteit, in de prijzen 
van ƒ 2,— f £,50, ƒ 3,— enz.; bij 
5 kistjes 10 cent per kistje lager. 

Fr. |>. p. na ontvangst van post
wissel. 

Beleefd aahbeceletid, 
I HIlOK§V 

ZWOLLE, I 92—93. 

BERGER iC TISTO. 
(Avondmaalwijn) ƒ 0,85 per fl. 
Grieksehe Muscaat (Samos) 

f 0,70 per fl. 
Bfcedoc (landwijn) ƒ 0,50. » 
Deze landwijn wordt evenals de BER

GERAC TINTO door verschillende H.H. 
Predikanten zeergeprezen en aanbevolen. 
Bestellingen per Anker Iraneo. 

DE VLIJT - VOORSCHOT EN. 

O E & E L S !  
in eigendom te bekomen 
door met huur af te betalen 
van af de eenvoudigste tot 
de duurste. Men vrage 
s. v. p. teekeningen met prijs
opgave en lOOen getuig
schriften van tevredenheid 
Adres: 

GrUOEEEYELE'S 
OigelhancLel, 

SmEJEH. 
l'.lt. Goede gebruikte 

van af f 35.— 

I s  v e r s c h e n e n :  

V0OEW4SII. 
DOOR 

j»Ir. i». I». U. I IIHUS 
Tweede druk. 

Prijs ingen. f 2 40. Gtb. f 2 90. 
LEIDEN. D. DONNER. 

DOET UW VOORDEEL 
en keuze uit onze 5 heerlijke 

Mélanges Reclame Theeën. 
Ho. • f 3,90 

franco Ho. - - 3,35 
Mo. 3. - 3,50 

rembours Mo. 4. - 3,35 
Mo. 5 f 3,00 

SLUIK en Van der WAL's 
THEEHANDEL. 

Harlingen. 
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan. 

STEEMWlJIKElt 

B E D D E N  F A B R I E K ,  
opgericht in 1889. 

Gezuiverde, Gewasschen en 
Gestoomde nieuwe Veeren. 
Citchn, Wollen en Molton dekens en 

Bedtijken in alle soorten. 
Linnen bedtijken in het blauw met 

koorden, in het rood zonder koorden. 
No. 1. liet nieuwe Keclaine-

bed w.o. een Wollen, een Citchen, een 
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. vee-
ren, geen grooten, 1 tijk en een bed, 
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en 
peluw voor f 33, en voor f 35. 

Een extra 2-|»ers. lied, waarin 
42 pd. v., ook voor 1 33 of f 35, met 
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40, 
f 45, { 50. PRIMA KAPOK. 

Een satijnbed met prima Kapok w.o. 
een Wollen, Citchen en Molton deken 
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2 
kussens voor f 24. 

1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor t 22,50. 

Er is nog nooit eenige aanmerking 
gemaakt. 

Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters 
gratis. 

Boven f 10 franco. Veeren 30, 35, 
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20. 

J. KETEL Rz., 
1/Ï. Mlarkt, Steenwijk. 

SOLDE ORGELS 
in prijzen van af ƒ 40.— 

Gratis Handleiding en Toetsenlooper. 
Honderden dankbetuigingen. 

Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën. 

J O H .  D E  H E E R ,  
Rotterdam, Noordmolenstraat 71. 

TRAKTATEN. 
By den Uitgever P. MOBACH te 

BREUKELEN is vanwege het Geref. 
T r a k t a a t g e n .  » F I L I P P U S "  v e r 
schenen en bij alle boekhandelaars 
verkrijgbaar gesteld : K'rijs. 
CXLVI. Eert uw Vader en 

uw Moeder . . . 2 ct. 
OXLVII. Is dit niet de vinger 

Gods? . . . . 2 » 
CXLVIII. Bitter en Zoet . 2 » 
CXLIX. Door velerlei Beproe

vingen . . . . 5 » 
CL. Sport . . . 2 » 
341. Hier wordt niet ge

vloekt . . . . 1 » 
342. Molochdienst . . 1 » 
343. Wat gelooft gij? . 1 » 

Bij getallen tegen zeer teel vermin
derden prijs. 

V e r s c h e n e n :  

DE ROEM VAN DEN 
EVANGELIEDIENAAR. 

Gedachtenisrede, gehouden bij 
gelegenheid van zijn veertig
jarige evangeliebediening op 
Zondag 21 September 1902 

DOOR 
•R. 88 i: * * i, S, 

Predikant bij de Geref. Kerk te Zwolle. 
Met portret. 

••rijs 30 ets. 
ZWOLLE. H TULP. 
Nog eenige Ex. voorhanden van 
Schets van de opvoeding in de 

Lagere School voor Chris
telijk Onderwijs, 

DOOR 
E. H. J. VAN ROOIJJBN. 

184 bladz. 
Dit boek, dat bij ui gave f B,00 

kostte, wordt, zoolang de voorraad strekt, 
tegen toezending van postwissel a 50 
eent, aangeboden door AH 
te Hanipe». 

Bij ZALSMAN te Kampen, 
v e r s c h i j n t :  

DE DIEREN 
Leesboek voor de hoogste klasse van 

lagere scholen en voor herhalingsscholen, 
DOOR 

E .  J .  V E E N E K D  A A L .  
152 bladz. 40 cent. 

De iiChristelijke Schoolbode" zegt hiervan : 
In 49 lessen, samen 152 bladzijden 

tellende, geeft de schrijver een onderhoudend 
overzicht van de geheele dierenwereld. We 
bedoelen daarmede niet, dat alle dieren 
behandeld worden, doe i elke diersoort vindt 
er hare vertegenwoordigers in. Veel be
langwekkends en wetenswaardigs wordt ons 
aangaande de dieren medegedeeld. De 
schrijver geeft eerst eene korte schets van 
het systeem en vervolgens meestal groeps
gewijze in iedere les de beschrijving van 
afzonderlijke dieren of diersoorten. Hij 
wijst, waar het te pas komt, tevens op de 
wijze beschikking des Scheppers, die ook 
in Zijne werken verheerlijkt wordt. De 
uitgever heeft voor eene nette uitvoering 
gezorgd. 

Voor de hoogste klasse of de herhalings
school is het boekske aan te bevelen. 

Verschenen is : 

|lMg Het echt 
[KJl Kensehelijke 
gr: HOOF^S 1 Hoe liet is gezocht 

DOOR P. B1ESTERVELD. 
P r ij s ƒ 1.25 ; 

in stempelband ƒ 1.75. 
Dit werk is No 1 van den twee

den jaargang der Bibliotheek 
voor Hoofd en Hart en werd aan 
de inteekenaars verzonden. 

De nieuwe jaargang zal beslaan 
uit 5 (vijf) boeken, alle van Holland-
sche schryvers en kost evenals de 
eerste, niet meer dan f 3.— (drie 
gulden). Desverlacgd kan men de 
boeken ook in stempelband b -
komen ; daarvoor betalen de intee
kenaars slechts 40 ets. per ex. 
meer, zoodat hun in dat. gevat ƒ5.— 
voor den 2en jaargaegwordt berekend. 

Nadere bijzonderheden (o. a. de 
titels en omschrijving der overige 
nieuwe uitgaven) zyn te vinden in 
mijn fraai geïllustreerden nieuwen 
CATALOGUS, die in eiken boek
winkel gratis te bekomen is, alsmede 
bij mij 

D. A. DAAMEN te Rotterdam, 
UITGEVER. 

VOOR CATECHISATIJEN: 
De Kijhelst lie Geschiedenis, in Vragen 

en Antvvuorden voor Kerstbeginneiiden, 
door P. DIJKSTERHUIS, 13e druk. 
Prijs ƒ 0,121/3. 25 ex. ƒ3,—. 50 ex. 
ƒ 5',75. 100 ex. f 11,—. 

De Bijbelsche Geschiedenis, In vragen 
en uniwooiden. Eene handleiding voor 
meer gevorderden door P. DI.IKSTE EI-
HUIS. 7e druk. Prijs _ƒ 0,221/a. 25 ex 
ƒ5,50. 50 ex ƒ10,50. 100 ex", ƒ 20. 

Het Kort begrip van den Christclijken 
Godsdienst, opnieuw uitgegeven door P. 
DIJKSTERHUIS, 8e druk. Prijs/0,15. 
25 ex. ƒ3,50. 50 ex. ƒ6,50. 100 ex. 
ƒ12,00. 

De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten, vasigesteld op de Syuode van Dordrecht 
A°. 1018 en 1619. Opnieuw uit het 
Latijn verhaald onder toezicht van S. 
VAN VELZEN. 5e druk. Prijs /'0,20. 
25 ex. ƒ4, — . 50 ex. ƒ 7,—. 100 èx. 
ƒ 12,-. 

De belijdenis des Geloofs der Gerei. 
Kei ken in Nederland. Overgezien in de 
Synode van Dordrecht A°. 1618 ca 1619 ; 
met de voorn, vroegere lezingen uitge
geven door S. VAN VELZEN. 5e druk. 
Prijs ƒ0,15. 25 ex. ƒ 3,25. 50 ex. ƒ 6,—. 
10Ö ex. ƒ 10, —. 

De Formulieren van eenheid der Gere
formeerde Kerk in Nederland. Prijs ƒ 0,45. 
25 ex. ƒ10,—. 100 ex ƒ30,—. 

De Utidelberghihe Catechismus met, 
teksten. 9e diuk. Prijs / 0,10. 25 ex. 
ƒ2,—. 100 ex. ƒ 7,—. 

liet Kort begiip der christelijke Religie, 
met teksten. 7e druk. Prijs ƒ 0,08. 25 
ex. / 1,75. 100 ex. ƒ6,50. 

llel Kort begrip der christelijke Religie, 
zonder teksten. 3e druk. Prijs ƒ 0,04. 
25 ex. ƒ0,80. 100 ex. / 3,—, 

llellenbroek. Voorbeeld der goddelijke 
waai heden, met lekslen, (groot) 11e druk. 
Prijs ƒ 0,20. 25 ex. ƒ4,-. 100 ex. 
ƒ14,— 

llellenbroek. t oorbeeld der goddelijke 
waarheden, zonder teksten, (klein.) 7e 
druk. Prijs ƒ 0,10. 25 ex. f 2,—. 100 
ex. ƒ 6,50. 

Itorstius. Vraagboekje voor kleine kin
deren 14e druk Prijs ƒ 0,04. 25 ex. 
ƒ 0,80. 100 ex. ƒ3,-. 

Absentielijst voor Catechisatiën en 
Zondagsscholen. 4e druk Prijs ƒ0,50. 

Uitgaven v. d. Firma 8. VAN VELZEN Jr. 
(W. A. BESCHOOR) te 's~ Gravenhage. 
jpjgT Present-Ex. ter kennismaking 
worden op aanvraag gaarne toegezonden. 

Gereformeerde Kerk van Amsterdam. 
4% perc. Geldleening 1880, groot ƒ 35,000, 

gesloten ten behoeve van den houw der Kerk aan de Bloemgracht. 
Buitengewone Uitloting. 

De Commissie van Beheer bericht, dat bij de trekking op lieden, van 
bovengenoemde Leening zijn uitgeloot: 

60 Obligatiën a ƒ 100,— 
Nos: 5 — 14 — 20 — 23 — 27 — 33 - 35 — 40 —41 — 49 

52 — 55 — 63 — 65 — 68 — 71 — 80 — 82 — 96. 
101 — 102 — 104 — 111 — 121 — 122 — 154 — 156 — 160 

174 — 181 — 186 — 194 — 198 — 199 
204 — 236 — 239 — 243 — 244 — 246 — 248 — 255 — 258 

271 — 293 — 298 — 299. 
307 — 308 — 312 — 313 — 316 — 317 — 318 — 320 — 321 

322 — 324 — 328 — 336, 
welke betaalbaar zijn ten kantore van de Finantiëele Commissie, Kerkstraat No. 109, 

Maandag 3 November a.s., 
des avonds van 7—9 uur, en vervolgens eiken Maandagavond van 8 — 9 
uur, als wai neer tevens zullen worden uitbetaald de coupons dezer leeuing, 
vervallende 1 November 1902. 

He Commissie van Beheer: 
MR. O. P. D. FA BIUS, Voorzitter. 
ME. S. DE VRIES CZN., Secretaris. 

Amsterdam, 19 September 1902. 
N.B. Van de vroegere uitlotingen zijn nog niet opgekomen : 
Leening 1880: No. 42, 283, betaalbaar Febr. 1901. 

No. 15, 18, » » 1902. 
Leening 1885: No. 303, » Maart 1899. 

No. 152, » » 1900. 
No. 27,49,255 » » 1902. 

Bij de Firma G. J. REITS te 
Groningen verscheen heden de 11de 
druk van : 

H. DE COCK. 
Vraagboekje over de Bijb. Geschiedenis; 

ten vervolge op BOliSTIUS. 

Prijs f 0,15. 

H.H. Predikanten wordt op aanvraag 
franco een exemplaar ter kennismaking 
toegezonden. 

BIJZONDER KOOPJE. 
W. a BRAKEL, Redelijke Godsdienst, 
nieuwe uitgaaf, 2 groot octavo deelen, 
ruim 2000 bl met portret, prachtige uit
gaat' in 2 soliede half chagrijn leeren 
banden. Geheel nieuw f12 50. Tijde
lijk voor f Verkrijgbaar bij 

C. de Boer Sz. te Sneek. 

Gereformeerd Gymnasium, 
le Amsterdam. 

Sedert de laatste opgave ontving de Veree-
niging voor Voorbereidend Universitair 
Ondeiwijs de volgende giften: 

MIDDELBURG : P. B. f 1 ; F. K. f 1; 
C. H. d. W. f 1 ; F G. d. H. f 0,85 ; F. 
D .  f l ;  J .  K .  f  1  ;  O .  P .  f  1 , 5 0  ;  A .  E .  I .  
C. f2,50; J. li. 11,50; Wed. li 10,50; 
MH M f 1. AKNfcMUlDEN : Chr. 1) 
f 1,50; J. K. f 1 ; I K. f 2,50 ; N. C. 
f 0,50 ; I W. f 1 ; J. M. f2,50; 'L. y. E 
Az. 12; O. v. B. f 1 ; Wed. J. E. d. T. 
f 1. VLISSINGEN : H G. Sr f I ; J. O. 
f 1; C. P. J. D. f 1; G. G. f 1 ; B. G. Z. 
fl; A. B. 10,50. SUHOONUIJKE: W. 
v. d: L. i 0,50; A. J. d. B. f I ; P. J. v. 
d .  B  f 2 , 5 0 ;  I  J .  v .  d .  B  f 5 ;  J .  P .  v .  
d. B f5; YVtd J. R f0,L0. KOUDE-
KERKE : H. M Jr. f 1 ; C. A i 1 ; J. M. 
f 1 ; L. v. V. 10,50; A. v. V. f 0,50; O. 
v. S. 12; K. W 11; N. N. f 1,50 ; A. 
W .  f 2 , 5 0 ;  W .  v .  S .  f 2 ;  M .  I .  f l ;  A .  J .  
fl; D. d. B. f 0,50 ; D. K. f 0,50;-Wed. 
B P. f 1. HEINKENSZAND: J. v. D. 
f 2 ; L K. f 1 ; Ds. D H. f 1. OOST-
SUUBURG: P. .1. 10,75; N. O. f 1 ; J.d. 
V. f 1; J. A f 1 ; P. M. f 0,50 ; C. U. 
f 0,50 ; M. B. f 0,50 ; J. D. f 0,50 ; ü J. 
C. f 0,50; (Jatb J 10,50; J. P. fl; P. A 
fl; Wed. v. S. f 0,50. G RlJPSKERKbi: 
d. W, f 2. AARDEN BURG : A. S L. 
f2; F. v. ü. 11; H.j. S. M v. O. f 1,50 ; 
Wed. A. O. 12,50. ÜÜST-KAPELLE: U 
V .  f  1 .  Y E R S E K K - .  J .  d .  8 .  f l ;  O .  S .  
I 0,50; M 8. f U,50; W. B. f 0,50. 
K R U I N I N G E N :  J .  V .  f l ;  M  H .  M L  
f 1; J W. fl; A. B. fl. ZAAMSLAG : 
J .  d .  P .  ( J z .  f ? , 5 t l ;  < J .  A .  v .  V .  f l ;  J .  D .  
Pzn I 1 ; J. d. F. f 2,50 TERiNEUZEüï : 
J. W. f5; M. d. R. f 2,50 ; fi. J. S 
f2,50; J. A. d. J. f2,50. UOES . A. M. 
V. f 1 ; J. S. B. f 1 ; C. v. Z 11 BKU1-
NISSE: H. J. P. B. f 1; J. M. f 1; D. 
v .  d .  B  U i .  f  1 ;  M  Z  f l ;  J .  G . d  W .  
f l ;  S .  K .  f 0 , 5 0 .  H A N S W E E R D :  L .  J  
F. f 1 ; P. S. 1' 1. AXEL : J. W f 1 ; A. 
d. R. 1 1 ; A. d. K. f 1; H. d. K. f 1 ; J. 
D .  f 2 ;  P .  D .  ü .  f 0 , 7 5  ;  E < v .  H .  1 2 ;  J  
J. d. F. f 1 ; C. w. f 1 ; R P. O. f 1 ; 
A. J. B. f 0,50; A. R f2,50; H. H f 0,50; 
P. d. B. 12; K. d F. fl; Wed. D J. ü. 
fl; Wed. M L. f0,50; Wed C v. d B. 
f l .  W O L F E R T S D 1 J K :  D s ,  H .  E  f l ;  
C 8. fl;G. J. 11, G. H. f5. Z1ERIKZEE: 
Gr. f 1,50 ; H. M. K. f 1 ; N. N. f 25. 
OOSTBURG: J. H R. f 1 ; A. v. 0. 
f 2 , 5 0  ;  A .  B .  f 0 , 5 0 ;  1  J .  d .  H .  f  2 ;  A  
F. f 0,50; M. V. f 1 ; Cbr. H. f 1 ; J A. 
f  0 , 5 0 ;  I * .  d .  B  f 2 ;  A .  V .  f  1  ;  J  G .  
f 0,50; W. C. Jz. f 0,50; Iz R. Az. f2,50; 
W. R f 1 ; J v. B 11; Wed. A. R. f 1; 
Wed. C. 10,50. 

N. B. Niet vermeld zijn bier de bijdragen 
waarover per quitantie wordt beschikt. 

Bij ZALSMAN te Kampen is 
v e r s c h e n e n :  

De gemeenschap 
der heiligen, 

noou 
<fl. van ANiULCLi, 

Predikant te Gorinchem. 
326 bladz., post. 8°. 

Prijs ƒ f ,40, gel», f I SO 

ln uDe Standaard lazen we hierover het 
onderstaande : 

„De gemeenschap der Heiligen" door J. 
van Andel, pred. te Gorinchem, is de titel 
vau een bundel «Scbriftstukjes", die bij O. 
Ph. Zalsman te Kampen het licht zag. 

De schrijver achtte het dringend noodig, 
de Gemeente te herinneren aan den plicht 
tot uitoeleniug van de gemeenschap der hei
ligen, en gaf daarom ziju 50-tal stichtelijke 
opstellen uit, die saam ca. 226 bladz. druks 
beslaan. Hij wilde sterker doen trekken den 
hoogereu band, die de leden der Gemeente 
onderling verbinden moet, en zulks tegenover 
de wereldsche opvatting der kerk, waarbij 
men haar beschouwt als een menschelijke, 
door den wil harer leden opgerichte vereeni-
ging, die de gemeenschappelijke belijdenis 
der waarhei I en de bevordering van het 
Koninkrijk Gods tot éénig oogmerk heeft. 
Wat wij integendeel, moeten beoogan, is de 
wereld óók de bekentenis af te dwingen: 
ziet, hoe lief zij elkander hebben. 

Onze plichten, van Gods wege, tegenover 
onze geloofsgenooten, — alzoo zou men den 
inhoud van dit schoone boekske kunnen ken
schetsen, met dan als motto op het titelblad : 
„Dat de broederlijke liefde blijve". Is er niet 
inderdaad in onze dagen behoefte aan stich
telijke lectuur van dezen aard ? 

Het werkje van Ds. van Andel behoeft 
overigens onze aanprijzing niet. Wat deze 
geliefde predikant schrijft, is altijd leerrijk, 
pittig, schriftuurlijk, warm van toon. Vinde 
het in zijn net, misschien wat te pronkerig 
bandje, een uitgebreiden kring van lezers. 
Het kan, wat de verhouding der broederen 
onderling betreft, zooveel nut stichten ! 

Vrije Universiteit. 
In dank ontvangen: 
Voor de Vereeniging : 

Aan E egateu : 
D^or den beer P. Droste te Haarlem, van 

wijlen Mevrouw Wel. B. Wijnveld f 1000. 

Aan dontribiitiën : 
Door den heer K. Olthoff te Wildervank 

f2'; door den heer J Spaardema Jr. te 
Bun-cboten f33,50. 

Aan Collecten : (voor de Theol. 
faculteit) : 

Van de Gertf. Ke; k te Vreeswijk f 10,75 l/2 ; 
van id in te Lintchotep 1 2,75 ; van idem 
te Monlfooit f2,50; van idem te IJselstein 
f 5,20 ; v«in id m te Z^ist t 30,91 ; van 
idem te Lopik f2,50; van idem te Har-
imlen f 2,75 ; van idem te Driebergen 
f 19,11'/gi 'au idem te de Bildt f 4,37'/j ; 
van id'm te Vleuten c. a. 15,58; van idem 
te B-. nscbop f 3,85 ; vau idem te Ameiongen 
f 5,55'/s  ; van idem te A; lten A f 17,28; 
van idem te Amstelveen (halve coll.) 
f9,56'/s en f5,41; van idem te 
f7,16; van idem te ' s - G i a v e l a n d  f 2,25 ; 
van idem te Huizen 14,35 ; 
Muiden f 1,10; van idem te Muideiberg 
f 0 58% ; van idem te Nedtrbo.st den Berg 
f l,71'/a en f 1,75 ; van ide™ te Uithoorn 
f 0.91 Va i van idem te Watergraafsmeer 
f 9,07/1/s; van idem te ^ f 7,031/s.; 
van idem te Weesp f 1 -<05 ; Van idem 
te Oudeikerk a/d Amstel 16; van j<jem 
te den Bommel f8.30. 

Aan schenkingen: 
Docjr den beer G. P. Seherpenzeel te 

Lexmond ; van de Wed. A. d. P. tl; van 
G .  P .  S .  f  1 :  s a m e n  f 2 .  

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

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN, 
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