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U I T G E V E R :  

H .  B U L E N S ,  
W I N T E R S W I J K .  

Advertentiën en bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
DRUKKER Gr. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 
der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan DE ADMINISTRATIE TI 
KAMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken 
ter recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). — 

K e r k e l i j k e  e n  G e m e e n t e l i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z .  
DE SYNODALE COMMISSIE 

maakt door dezen bekend, dat de Ge
meente WIJHE, Classis Zwolle, Pro
vincie O v e r ij s e 1, volgens sch rij ven 
van ZExc. den Minister van Justitie 
le Afd. dj. I Nov. j.1. No. 1(54, thans 
bij de Regeeriug bekend staat als plaat
selijke Gemeente van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk in Nederland. 

De Synodale Comiu. voornoemd: 
N a m e n s  h a a r  

J. NEDERHOED, Secr. 
Middelstum, 10 Nov. 1890. 

«IBLIOTIIEEK. 
In dank ontvangen door vriendelijke be

zorging van den Heer K. Ploeger, de vol
gende werken, nagelaten voor de Theol. 
School, door de Wed. P. Jonker te Broek 
op Langendijk : 

1. Ettelijcke gronden van de Christe
lijke Religie, door Mr. Hugo Binning, ver 
taalt door Jac. Koelman. 3e druk, Amst 
1733. 

2. De ware Gemeenschap met God en 
de geloosigen enz. door Mr. Hugo Binning, 
vertaald door Jac. Koelman. Nieuwe Uit
gave. Leeuw. 1858. 

3. Prima, Media et Ultima ofte de 
Eerste, Middelste en Laetste Dingen, door 
Isack Ambrosius. Amsterdam. 1660. 

Dr. BAVINCK. 

DORDRECHT, 6 November 1890. Heden 
werd door de Classicale Vergadering, bij
gestaan door de Deputaten der Prov. Sy
node van Zuid-Holland, geëxamineerd en 
met volle vrijmoedigheid tot de bedieniug 
des Woords en der heilige Sacramenten 
toegelaten, de Candidaat J. Sybrandi, be
roepen Predikant te 's Gravendeel. 

H. G. DE JONGE, 
Class. Scriba. 

HEUSDEN, 6 Nov, 1890. Heden wer
den door de Classis Genderen. bijgestaan 
door de prov. Deputaten, geëxamineerd, 
en met volle vrijmoedigheid tot de Evan
geliebediening toegelaten, de broeders J. 
van Haeringen en W. Laatsman. 

C. S. Boss, Cl. Corr. 

Classis Haarlem 
vergadert, D. V. op Dinsdag 26 Nov. a. s. 
op gewonen tijd en plaats. 

R. MULDER, Corr. 
Haarlem, 10 Nov. '90. 

De Klassikale vergadering te Koevorden 
zal D. V. gehouden worden op Donderdag 
den 27 Nov. e. k. 

R. HULS, Üorresp. 
Nieuw-Amsterdam, 10 Nov. 1890. 

HOORNSTERZWAAG, den 30 October 
1890. Dit was voor ons een dag van 
groote blijdschap, daar wij onze begeerte 
zagen vervuld, dat alhier een Christelijke 
Gereformeerde gemeente werd gesticht. De 
Classis Heerenveen heeft een commissie uit 
haar midden beuoemd, die in dezen ons de 

behulpzame bereidwilligheid betoonde. Zij 
bestond uit de leeraren Ds. J. Westerhuis 
te Heerenveen, Ds. J. Dijkstra te Joure, 
Ouderlingen A. Smilde te Heerenveen en E. 
Veenstra te Duurswoude. In een klein 
locaaltje mochten wij daar samenkomen, al 
waar Ds. Westerhuis sprak over Zach. 
6 : 13, met een doeltreffend woord over 
dau geestelijken tempelbouw. Daarna werd 
overgegaan tot de stemming vau Ouder 
lingen en Diakenen, die door Ds. Dijkstra 
in hun ambt werden bevestigd, waarna de 
samenkomst met dankgebed werd gesloten. 
Mocht de Heere aan deze jeugdige gemeente 
nog vele leden toevoegen en haar stellen 
tot een uitgebreiden zegen voor deze streek, 
is onze bede. 

Namens den Kerkeraad, 
R. KLIJNSTRA. 

Op den 5 Nov. herdacht onze geachte 
leeraar Ds. M. v. Minnen zijn 25-jarige 
Evangeliebediening. Aan den avond van 
dien dag vergaderde zich in ons kerkge
bouw een talrijke schare, om met ZEw. 
den Heere te erkennen, voor de weldaden hem 
bewezen. Een drietal predikanten Ds. Don 
ner, v. d. Valk, Gispen, vrienden van den 
jubilaris, waren daartoe herwaarts gekomen, 
en hielden achtereenvolgens hartelijke toe 
spraken, die met groote belangstelling wer
den aangehoord. 

Ds. Donner sprak naai Gal. 1 : 24 over 
de rechte feestviering. 

Ds. v. d. Valk naar 2 Cor. 4 : 6 over de 
schjjnbare geringheid, en werkelijke waar
de di-r Evangeliebediening. 

Ds. Gispen hield een hartelijk slotwoord, 
waarna onze leeraar ejn woord van dank 
sprak, en Br. van Andel, ouderling, verzocht, 
ook namens den kerkeraad, met de ver
gadering te zingen Ps. 134 : 3. 

Zondag 9 Nov. hield Ds. v. Minnen zijne 
gedachtenisrede over Hand. 26 : 22, 
en gebruikte dit woord, om de hulp des 
Heeren in prediking en levenservaring te 
schetsen bij de herinnering aan zegeningen 
van God genoten, in vier gemeenten vooral 
ook in een ruim 17-jarig verblijf alhier. 

Met de zegenbede aan kerkeraad, ge
meente" en vrienden, en dankbetuiging voor 
al de blijken van liefde ZEw. vooral in 
deze dagen betoond en bovenal met dank 
aan God, werd dit samenzijn besloten, ter
wijl de gemeente zong »Dat 's Heeren ze
gen op u daal !" 

Moge 's Heeren zegen verder kennelijk 
rusten op zijnen arbeid, en menige zon
daar worden toegebracht tot Jezus Konink-
rjjk. 

Namens den Kerkeraad, 
H. W. H. VAN ANDEL, Scriba. 

WAPENVELDE, den 5 November 1890. 
Heden middag herdacht onze geachte Leer
aar O. C. Doornbos in de Gemeente den 
dag, waarop ZEerw. voor vijf en twintig 
jaren door Ds. G. Btunemeijer, als Dienaar 
des Woords, in de Evangeliebediening te 
Vroomshoop werd bevestigd. Eben-'laëzer. 
1 Samuel 7 : 12. 

Namens den Kerkeraad, 
H. IJZERMAN, Oud. 

OOST- en WEST-BARENDRECHT, 5 Nov. 1890. 
Hedenavond is door onzen geachten Consulent Ds. 
D. J. van Brammen, naar aanleiding van Num. 
27 : 15, 16, 17 een biduur gehouden, ten einde 
werkzaam te zijn tot het verkrijgen vau een Herder 
en Leeraar. Aan het einde van den godsdienst is 
door de manslidmaten der Gemeente met alle stem
men besloten Ds. C. Kuiper van Katendrecht te be
roepen. Dat de Heere ZEerw. hart moge neigen 
deze onze roepstem op te volgen, is de vvensch en 
bede der Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
HK. VAN ESSEN, 

Ouderling-scriba. 

NAALDWIJK, 5 November 1890. Hedeu werd 
Ds. J. J. Koopmans te Heerjansdam als Leeraar 
alhier gekozen. Onze bede is, dat de Heere het 
harte van zijnen dienaar neige om deze roeping op 
te volgen. 

Namens den Kerkeraad, 
K. STOKOIJK, Scriba. 

HOUWERZIJL, den 8 Nov. 1890. Heden wer
den wij verblijd, daar ouze beroepen Leeraar, Ds. 
Fokkinga van Haulerwijk, deze roeping aannam. 
Vervulle de fti/ere weldra de ledige plaats, is onze 
wensch. 

J. GORIS, Scriba. 

WIJ HE, 8 Nov. '90. Heden ontvingen we de te
leurstellende tijding, dat de WelEerw. Heer i>s G. 
van Halsema te Siddeburen voor de roeping dezer 
Gemeeute bedaukte. Vervulle de Heere spoedig zijne 
belofte, dat ouze oogen ouzeu Leeraar, den man zijns 
raads zullen zien. 

Namens den Kerkeraad, 
W. VAN DER LUGT, Scriba. 

HAULERWIJK, 9 Nov. 1890. Tot ouze teleurstel
ling vernamen wij heden, dat onze beminde Leeraar, 
de WelEerw. Heer J. Fokkiuga, de roepiug naar de 
gemeente te Houwerzijl had aaugeuomen. De Heere 
doe ons iu zijn wijzen wil berusten en stelle hem 
ook daar tot een uitgebreiden zegen, is de wensch 
van kerkeraad en gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
E. v. D. WAL, Scriba. 

BEETGUM, 9 Nov. Heden was het voor onze 
gemeente een dag van groote blijdschap. Na slechts 
Va Jaai' herderloos te zijn geweest, werd onze be
roepen Cand. J. op t Holt plechtig iu zijn dienst
werk bevestigd door zijnen vader. Z.Ew. had tot on
derwerp Col. 4 : 17 Des namiddags verbond de 
jeugdige leeraar zich aan de Gemeente, naar aaulei-
ding vau Hand. 4 : 29 liet laatste gedeelte. De 
stemming der gemeeute is . looft den Heere. 

Nameus den Kerkeraad, 
M. J. HOEKSTRA. 

HEERJANSDAM. Zondag 9 Nov. maakte onze 
veel beminde Leeraar, J. J. Koopmans, ons indegem. 
bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de 
Chr. Geref. Gem. te Naaldwijk. De Heere geve 
weldra op deze vraag een beslissend antwoord, zoo
dat Z.Ew. ons toe kan roepen : ik zie, dat op heden 
mijn arbeid niet ijdel is den Heere, en daarom 
heb ik vrijmoedigheid te bedanken. Ik wensch 
met blijdschap u te dienen in het Evangelie. 

Namens den Kerkeraad, 
C. DE HAAN, Ouderl. 

APPINGEDAM, 10 Nov. 1890. Gisteren, naaf
loop der voormiddag-godsdienstoefening, maakte ouze 
geliefde leeraar Ds. G. Geerds aan de gemeente be
kend, eene roeping te hebben ontvaugen van de Ge
meente te Gorinchem. God geve in dezen aan 
ZEerw. licht tot het doen een er Hem welbehagelijke 
keuze. Wat de gemeente betreft, hare begeerte is, 
dat het deu Heere behage het hart van baren leer
aar te neigen, om bij haar te blijven. 

Namens den Kerkeraad, 
H. HUISMAN, Scriba. 

LANGERAK, 10 November 1890. De dag van 
gisteren was ons tot groote blijdschap, doordien wij 
onzen begeerden Leeraar D. P. Koopmans door den 
geachten leeraar W. Diemer, schoonvader van onzen 
beroepen leeraar, in zijn dienstwerk zagen bevesti
gen, sprekende naar aanleiding vau Jes. 30 : 20, 21. 
Des namiddags verbond zich onze Leeraar, D. P. 
Koopmans, plechtig en aandoenlijk aan de gemeente, 
sprekende over 1 Cor. 1 : 24 voor een talrijke 
schaar, die samen gekomeu waren om deze plech
tigheid bij te wonen. Dat de prediking, gebeden 
en de weuschen, voor dezen dag en voortaan door 
God gezegend mogen worden, voor leeraar en Ge
meente, is onze wensch en begeerte. 

Namens den Kerkeraad, 
P. BOUTER, Scriba. 

SIDDEBUREN, den 12 November. Verkeerden 
wij eenigen tijd iu vrees, daar onze leeraar l)s. G. 
van Halsema aan de Gemeente had bekend gemaakt, 
eene roeping van de Gemeente te Wijhe, Prov. Over-
ijsel, te hebben ontvangen, heden mochten wij tot 
blijdschap des Kerkeraads en der Gemeente uit zij— 
neu mond hooren, volle vrijmoedigheid gevonden te 
hebben voor deze roeping te bedanken. ZEw. ver-
boud zich bij vernieuwing aan de gemeente, naar aanlei
ding van Coll. 4 : o, 4. Moge de Koning zijner kerk 
ZEerw. nog lang in ons midden gebruiken tot uit
breiding zijuer kerk en tot eer zijns Naams. 

Namens den Kerkeraad, 
A. VAN GIJSSEL, Scriba. 

Ontvangen voor de Theol. School. 
Van de Gem. te Boskoop . . f 14,51 

n Katwijk . . - 16,35 
„ Alfen . . - 38,88 
n Krabbendam . - 12,35 
» Arnhem . . - 23,— 
w Winterswijk . - 41,53 
« Twelloo . . • 5,74* 
w 's Gravenhage (Afd. Nobelstr.)- 50,50 
n Scheveuingen . - 28,65 
ii '8 Gravesaude . - 12.50 
w Heerjansdam . - 13,34 
n Vlaardingen . - 42,79 

Door J. B. Pabst nagekomen gift op de 
Collecte vau Diereu (zie vorig No.) - —,50 

J. NEDERHOED, 
Penningmeester. 

Middelstum, 10 Nov. 1890. 

Kas voor Kuier, pred., pred. wed en 
weezen. 

Classis W a r f f u m. 
Gein. te WarfFum voor 't tekort f 19,94 

C l a s s i s  O m m e n .  
n Ommtn . 3e coll. - 19,— 
ii Vroomshoop « - 12,82 
n Bergentheim « - 6,86 
ii Nieuw Leuzen 2e coll. - 5,— 
ii Heemse . 3e n - 8,51 
ii Heemse voor 't tekort - 13,15 
ii Steen wijk id. . - 11,— 

Classis Amsterdam. 
n Amsterdam . . - 247,19 
ii Uithoorn . . - 12,05 
n Haarlemmermeer O Z - 33,276 

w W eesp . . - 10,— 
ii Edam . . - 8,— 
n 's Graveland . . - 2,20 
ii Amstelveen . . - 32,856 

ii N aarden . . - 2,50 
« Zaandam . . - 44,185 

n Wormerveer . . - 14,26 
ii Landsmeer . . - 11,13 
ii Ouderkerk . . - 7,46 
ii Halfweg . . - 14,81 
ii Westzaan . . - 2,22 
ii Oostzaan 2e coll. - 4,50 
ii Nieuwendam „ - 7,835 

ii Zaandam voor 't tekort - 24,— 
n Edam id. - 2,— 

Classis Haarlem. 
ii Oostereud (Texel) 3e coll. - 21,68 
ii Krabbendam u - 10,70 

Gem. te Nieuw Vennep voor 't kort t 43,95 
C l a s s i s  G e n d e r e n .  

ii 's Bosch 3e coll. - 42,70 
u Genderen ,, - 34,05 

Classis A 1 m k e r k. 
* Waardhuizen 3e coll. - 4,20 

Classis K 1 u n d e r t. 
« Dinteloord 3e coll. - 47,— 

Ingekomen bij Ds. v. d. Hoogt te Zaandam door 
br. Kramer diaken te Amsterdam van een broeder en 
zuster aldaar bij gelegenheid van hun zilveren hu
welijksfeest . f oOO,— 

De Heere zij geloofd. Dien broeder 
en zuster onzen hartelyken dank. God 
zegene hen tot in lengte van dagen. 
Vinde dit liefelijk voorbeeld navolging! 

Het Bestuur, 
J. J. KUIPER, Pres. 
C. S. Boss, Secr. 
L. HOEKEES, Penm. 

Ontvangen voor de Zending. 
Door G. Lubberts te Zwiggelte, uit 't busje 

van zijn zoontje Pieter . . f 2,87' 
Door Chr. L. te Delft, verz. onder eenige 

vrienden en vriendinnen te Schipluiden - 3,22 
Door Ds. Vellekoop, op Dankdag 5 Nov. 

'90 gev. in 't kerkz. te Oenkerk - 10,— 
Door Ds. Bulder, O Dankoffer voor de Hei

denen" door centen bijeenverz., gev. in 
't kerkz. te Ten Post . - 5,60 

Door Ds. Koppe, op Dankdag gev. in 
't kerkz. te Gasselter-Nijeveen - 2,50 

Door Ds. Sluijter, gev. in de coll. te Bos
koop .... - 10,— 

Door Ds. Duursema te Uithuizen, van A. - 1,— 
Door idem gev. in 't kerkz. aldaar 2 gif

ten a f 1,— en een a f 10,— - 12,— 
Door Ds. Schuurman te Enschede, van A. 

te O. . . - 10,— 
De P. C. v/d Gem. te Varsseveld - 25,70 
Door Ds. Vlieg, uit 't busje der Jongel.-

vereen. te Marrum (Friesl.) . - 2,50 
Gev. in 't kerkz. te Hoek van Holland - 1,— 
Uit het busje voor de Heiden Zending te 

Hoek van Holland . . - 3,— 
B. DE Mo EN, 

Penningmeester. 
Doesborgh, 11 Nov. 1890. 

Voor den bouw eencr kerk en pastorie 

te Nieuw-Dordt. 

11 Nov. collecte der Gem. te Assen f 40,62 
Bij de dankzegging voor deze collecte zij vermeld, 

dat, enkele gemeenten uitgenomen, de geheele pro
vincie heeft bijgedragen met milde hand. Van die 
enkele gemeenten wenschen wij gaarne bericht, of zij 
kunnen collecteeren en wanneer. De wet vau Chris
tus te vervullen in het dragen ook van elkanders 
lasten, is immers een gezegend werk. Spreuk. 11 : 25. 

Namens de Commissie, 
L. G. GORIS, Secr.-Penm. 

Emmen, 11 Nov. 1890. 

Met hartelijke dankzegging ontvangen voor de 
Evangelisatie in den Zuid-Oosthoek : 
Van Ds. v. d. L. te 's B. . f 10,— 
Mevr. v. d. B. te 's B. . . - 10,— 
C. van W. te 's B. . . • 10,— 
C. A. G. te V. . . . - 10,— 
G. J. van K. te B. . - 2,— 
De Jongelingsvereeniging te B. . - 4,— 
Door Ds. E. Douma van eenige vrien

den te R. . . . - 26,85 
Nog ontving ik voor de arme gemeente te 

Echten van N. N. te Terneuzen - 5,— 
J. WESTERHUIS. 

Heerenveen, 6 Nov. 1890. 

Stichtelijke Lectuur. 
Verzamelde gedachten. 

Men zegt, dat die soorten van kunst
licht, die flikkeren, boven alles nadee-
lig zyn voor het oog, omdat zij den 
appel dwingen zich met groote snelheid 
te verwijden en samen te trekken, 
en zoo liet teedere samenstel slijten 
door de aanhoudende beweging. Het 
kan zyn, dat om eene dergelijke reden 
de onzekerheid ons nog fijner inwendig 
organisme spoediger verwoest dan wer
kelijk lijden. De snelle en voortdurende 
veranderingen, die onze gedachten en 
gevoelens moeten ondergaan, ten einde 
ze te vestigen op elke flikkering van 
het licht, waarop wij staren, brengen 
noodwendig een verderfelijk verspillen 
van levenskracht te weeg.— 

Ik ben zeker, dat dezelfde hand, die 
ons smart zendt tot ons welzyn, ons 
ook zegeningen zendt tot ons welzijn, 
en dat wy evenmin bevreesd moeten 
zijn het eene aan te nemen als wij 
mogen murmureeren tegen het andere. 
Maar onze harten zijn zoo vreesachtig 
en ontrouw, dat wij somtijds geneigd 
zijn de woorden van Job om te keeren, 
en te zeggen; »Zouden wij het kwade 
van God ontvangen en niet het goede. 
»Dat is het niet," zegt iemand, »maar 
ik vrees in de gaven den Gever te ver
geten." Denk dan eiken dag, ja, elk uur 
van uw leven, zoo zij kunt aan uw Gever. 
Maar wees verzekerd, dat wanneer Hij 
u blijdschap geeft, Hij bedoelt, dat gij 
haar zult aannemen. Het is eene groote 
zonde Hem van onze gelukkige dagen 
uit te sluiten, en Hem slechts te zoe
ken, wanneer wij in droefheid zijn. 

Neen, neen, laat ons Hem uituoodigen 
op het bruiloftsfeest, en Hij zal gewis 
het water in wijn veranderen. En wij 
behoeven niet bevreesd te zijn, dat de 
donkere dagen en de zware plichten, 
wanneer zij komen, ons ongeschikt zul
len vinden voor den arbeid en den rouw ; 
want zoolang wij Hem bg ons houden 
zijn wij voor alles geschikt. De vraag 
is niet, waar wij treden, maar wie onze 
hand vast houdt, en wiens oog op ons 
is.— 

De vormen van bescheidenheid en be
leefdheid mogen geenszins verwaarloosd 
worden. Hoe dikwijls zijn ze echter 
niets dan leugen en huichelarij.— 

Menig mensch wil, wanneer hij in 
angst of doodsgevaar verkeert, zijne 
ziel door uitwendige werken, die hij 
^van vrome Christenen afgezien heeft, 

b. v. door bidden, lezen, kerkgaan, 
avondmaal vieren, erflatingen enz. zich-
zelven redden en helpen ; maar, zoolang 
het hart niet veranderd is, zoolang 
men geen genade in het bloed van Je
zus door het geloof verkregen heeft, 
blijft men onder den vloek liggen, en 
gaat men onder dezen het eeuwig ver
derf tegemoet.— 

Wie met de vromen wil sterven, 
moet ook met de vromen willen leven ; 
want de lofzangen des hemels motten 
reeds op aarde worden geleerd.— 

Hoe minder wij van het schepsel en 
hoe meer wij van God verwachten, hoe 
gemakkelijker wij onzen weg zullen 
bewandelen en hoe meer wij voor te
leurstellingen zullen bewaard blijven. 

NOTTEN. 

Een grafnaald. 
Door bezorging van Prof. D. Post-

ma te Burgersdorp, Kaap-Kolonie, is 
bij mij ontvangen f 169.80 voor het 
monument met verzoek dit in de Ba
zuin te zijner kwiteering voor de ge
meenten te vermelden. Z.H.G. voegt er bg: 
»Wij hebben daarvoor een weinig ver
zameld en onze liefde en achting duldt 
niet dat het voor iets anders zoude ge
bruikt worden ; daarom zend ik het u 
toe met de hoop dat het voor dat doel 
mag dienen." 

Toen aan de Broeders in Z. A. be
kend werd, dat er zich hier een Commissie 
had gevormd om gelden bijeen te bren
gen voor een gedenksteen op het graf 
mijner onvergetelijke ouders, werd er in 
de Maandbode in Z. A. geld gevraagd 
om hiertoe mee te werken. Toen het 



ons echter bleek dat dit plan niet met 
de verwachte sympathie werd ontvangen, 
hebben wij gemeend de Commissie te moe
ten vragen van het plan af te zien en aan 
ons de eer te laten voor het graf onzer 
ouders te zorgen. Ook aan Prof. Postma, 
Eedacteur van de Maandbode, werd door 
ondergeteekende hiervan kennis gegeven. 
Nu kreeg ik echter als antwoord hierop 
bovenstaande. En al is het dat wy 
reeds bezig waren om het graf van 
onze onvergetelijke Ouders van een hun 
waardig gedenkteeken te voorzien, zul
len wij gaarne en met blijdschap wij
ziging brengen in ons voornemen, op
dat de vrienden in Z. A., die voor dit 
doel geld over hadden, reden hebben 
van tevredenheid. 

Onzen dank zij daarom gebracht 
aan de broeders in Z. Afrika, niet zoo
zeer voor het geld, maar meer bepaald 
voor de liefde en achting hierdoor be
toond aan onze geliefde Ouders, die voor 
de zaak des Heeren niets te dierbaar 
hebben geacht. 

H. DE COCK. 
5 November. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM-
Waards vriend, 

Nog altijd blijft de Noord-Brabantsche 
motie der Roomsche kiesvereenigingen de 
aandacht trekken, vooral nu de hoer Schaep-
man zich moet hebben uitgelaten, dat z. i. 
de opheffing der plaatsvervanging geen be
paald Roomsch belang is, en om die reden 
het samengaan met de antirevolutionairen 
dus niet behoeft verbroken te worden. 

Het gaat dus bij de Roomschen althans 
tot op zekere hoogte, even als bij ons. Men 
is het onderling niet eens, en ieder bergdt 
gaarne zijn stokpaardje. De heer van der 
Bi essen heeft het rondweg uitgesproken, 
dat de leden der kiesvereenigen daarom 
zoo tegen den persoonlijken dienstplicht 
zijn, wijl zij hunne zonen niet aan die pest-
holen, de kazerne, willen zien overgegeven. 
Voor de arme Roomschen komt het er dus, 
even als voor de arme Protestanten, min
der op aan, of hunne zonen naar die pest-
holen moeten ; als de zonen der meerge-
goeden er maar buiten kunnen blijven. 

Zulke verheven overwegingen doen veel 
kwaad in de menschelijke samenleving. 
Vooral in onzen tijd, waarin het sociale 
vraagstuk zoozeer de hoofden en harten 
vervult en de drang naar gelijkheid, ook 
in het dragen der lasten, zich zoo sterk 
laat gevoelen. En niet allen zijn scherp
zinnig en ook niet gelukkig genoeg om hun 
persoonlijk belang den schijn te geven van 
te zijn: een volksbelang of een nationaal 
belang. 

Intusschen zult ge ook wel gevoelen, dat 
onze toestanden alles behalve vast zijn. 
Want al is het waar, dat er «niets be
stendigs hier beneën is," toch kunnen er 
toestanden zijn, die eenigen waarborg voor 
de naaste toekomst geven. Maar tegen
woordig is dit, althans met onzen politie-
ken toestand, het geval niet. 

En dat is te meer te betreuren, wijl wij 
wel behoefte hebben aan eenige vastheid. 

Van het Loo komen weinig berichten. 
De toestand des Konings schijnt niet veel 
te veranderen. Wij leven onder den in
druk, dat Z. M. langzaam achteruit gaat 
en de dag niet verre meer is, waarop (men 
noemt thans 18 November) de Koningin als 
Regentes zal moeten optreden. Geve God haar 
kracht voor de zware taak, die haar wacht! 

Maandag 3 dezer hield de jeugdige Hoog
leeraar in de Rechten aan de Vrije Uni
versiteit, Jhr. M. W. H. deSavorninLohman, 
(zoon des Ministers) zijn intree-rede, spre
kende over : De verhouding van het Recht tot 
den Staat en de Overheid. Voor rechtsge
leerden zeker een hoogstbelangrijk onder
werp, en voor ons, leeken, ook niet van 
belang ontbloot, wijl wij er, in ieder geval, 
uit leeren kunnen, hoe er ook onder de 
rechtsgeleerden en in de rechtsgeleerdheid 
verschil van overtuiging bestaat omtrent 
de alles beheerschende vraag van het ge
lijkelijk eerbiedigen dor eenheid en der 
vrijheid. 

Winnen de socialisten het eenmaal dan 
zal het zoowel met de eenheid als met de 
vrijheid voor eenigen tijd gedaan zijn. 
Vrijheid om iets meer of zelfs iets anders 
te zijn dan een ander, is in zulk eene sa
menleving niet goed denkbaar. En eenheid 
is er evenmin. Een socialist is conserva
tief en autoriteitsman tegenover een anar
chist. De eenheid en de vrijheid kunnen 
het moeilijk samen op deze wereld vinden. 

Maar het zoeken en streven er naar zal 
wel blijven en moet ook blijven Rechts
geleerden, Philosophen en Theologen be
hoeven zoodoende nooit te klagen over 
gebrek aan werk, en in het practisehe 
leven zal het wel blijven, gelijk hetsteods 
was ; hoe meer eenheid, hoe minder vrij
heid ; en hoe meer vrijheid, hoe minder 
eenheid. 

Op kerkelijk gebied is men het verst ge
vorderd in de verzoening tusschen vrijheid 
en eenheid. Althans wat de Ned. Herv. 
kerk betreft. Daar is eenheid in het ad
ministratieve en reglementaire, vrijheid in 

het confessioneele en — in alles de liefdel 
Maar zoodra houdt men niet aan posi

tieve leerstellingen vast, als kenmerk der 
gezindheid, of het is met de eenheid afge-
loopen. Vrijheid hebben we om ons te 
constitueeren en te organiseeren, zoo wij 
gelooven, dat het wezen moet. Maar een 
ander heeft dezelfde vrijheid en denkt over 
dat organiseeren en constitueeren weer an
ders, en — weg is de eenheid ! Zelfs de 
Czaar van Rusland moet het stuitendst ge
weld gebruiken om de eenheid in zijn land 
te handhaven, en Rome heeft noodig de 
fijnste en dubbelzinnigste politiek om al
thans den schijn van de eenheid te red
den. 

We zullen het er dus voor houden, dat 
de volmaakte wereld wel bestaai, maar
niet hier beneden, niet daar waar zich 
menschen bevinden. En voorts het meest 
belangstellen iti alles, wat onze vrijheid kan 
bevorderen. Inzonderheid voor arme men
schen is de vrijheid eene kostelijke gave, die 
niet genoeg gewaardeerd kan worden. Men 
heeft dan ten minste nog de gelegenheid 
om te zeggen, dat men arm is. Bij con
sequente toepassing der eenheid wordt ook 
zelfs die bevoegdheid gekortwiekt. 

De partijen in ons land beginnen zich 
langzamerhand al slagvaardig te maken 
ken legen de aanstaande verkiezingen in het 
volgend jaar. De zegepraal van het libe
ralisme in het grootste kerkgenootschap 
des lands geeft hoop op een vernieuwde 
zegepraal ook op staatkundig gebied. Valt 
een deel der Roomschen de politiek van 
Dr. Schaepman at, en komt er een coalitie 
tusschen de Vrij metselaars, de Hervormde-
kerkpartij en een deel der Roomschen, dan 
komen wij weder voor geheel andere toe
standen te staan. De Friesche volkspartij, 
de socialisten en de Amsterdamsche radi
calen komen dan van zelf ook dichter hij 
elkander, onder de leus van: algemeen 
stemiecht. 

Menigmaal is echter de waarachtigheid 
gebleken van het woord : Hij vat de wij
zen in hunne arglistigheid en hij keert den 
rand der verdraaiden om. God heeft, in 
den weg zijner voorzienigheid, het zoo be
stuurd, dat we, in deze moeilijke tijden, 
eene Regeering hebben, in welke het land 
vertrouwen stelt. En God is machtig om 
ook nu de wijsheid der wijzen te bescha
men, en de dingen een loop te geven, dien 
we niet hadden durven verwachten. 

Mijn Franeker ambtgenoot, Ds. ten Hoor, 
is, in «de Vrije Kerk", begonnen inet een 
tweede reeks van artikelen over Separa
tie en Doleantie, in verband met het Kerk
begrip. De eerste reeks, nu in eene bro
chure verschenen, is de eenige degelijke 
critiek, die, zoover mij bekend is, op Dr. 
Kuyper's «Traktaat van de Keformatie (lei-
kerken" tjt nog toe, bestaat. In deze tweede 
reeks zal de staatsrechterlijke zijde vun hel 
Kerkbegrip worden besproken. Zij belooft 
niet minder belangrijk te zijn dan de eerste 
reeks en verhoogt de waarde van dit maand
schrift, «de Vrije Kerk", dat nog veel te 
weinig gekend en gewaardeerd wordt. 

Geve God dat wij, onder en niettegen
staande alles, den troost behouden van het 
woord : de vrucht der rechtvaardigheid 
wordt in vrede gezaaid, voor d< genen die 
vrede maken. 

V'an harte 
t.t. 

GISPEN. 

•Ie vervolging. 
(1834—1839.) 

VIII. 
Historisch staat dus vast, dat de uitge

leide gemeenten vau Ulrum en Genderen 
zich beschouwden, niet als nieuwe, pa3 op
gerichte of gestichte gemeenten, maar als 
de aloude en dezelfde gemeenten, die daar 
reeds eeuwen hadden bestaan. Dat ze ook 
maar in eeuig opzicht iets nieuws waren, 
hebben ze zoo sterk mogelijk tegengesproken 
in adressen aan de Overheid en in pleit
redenen voor de Rechtbanken. 

Ook staat historisch vast, dat ze krach
tens deze overtuiging haar recht op de 
kerkelijke bezittingen handhaalden en van 
de Overheid, geen toelating of erkenning, 
maar bescherming bij hare rechten verzoch
ten. Hierin zijn haar al de gemeenten 
van af bet oogenblik harer reform.itie of 
vernieuwde openbaring zonder uitbediug ot 
aarzeling gevolgd. 

Eindelijk staat historisch vast, en geen 
redeneering met afgetrokken begrippen stoot 
dat omver, dat ze de bewering der tegen
standers, dat «de afgescheidene gemeen
ten" een nieuwe gezindheid of een nieuwe 
corporatie vormden, als eene valsche be
schuldiging verre van zich wierpen. Met 
kracht en klem kwamen ze daartegen op, 
omdat zij krachtens die bewering in bla
den en tijdschriften, door advocaten en 
rechters weiden voorgesteld als menschen 
die de handen uitstaken naar eens anders 
goed, die zich schuldig maakten aan roof 
en diefstal. Zij wilden geen andere zijn 
dan de oude Geref. gemeenten ter respec
tieve plaatsen, met al de rechten, krachtens 
afkomst en historie, krachtens Confessie 
en grondwet van 1815 daaraan verbonden. 

Getuige daarvan o. a. het «Adres aan 
Z. M. den Koning der Nederlanden enz. 
d. d. Juni 1835 door de geloovigen uit de 
Provinciën Groningen en Drenthe." Held' r 
wordt daarin uiteengezet dat het Herv. 
Genootschap »een nieuwe Secte"1 is als ont

staan in 1816 en dus nimmer aanspraak-
kan maken op rechten door de Grondwet 
van 1815 gewaarborgd wijl het toen zelfs 
nog niet bestond. «Van die nieuwe Secte" 
verklaren ze, «hebben wjj ons afgescheiden." 

Aandacht verdient, dat ze dus niet slechts 
in confecsioneelen en kerkrechtelijken, maar 
ook in staatsrechtelijken zin de aloude Geref. 
kerk uitmaakten. Geen nieuwe kerk, geen 
nieuw genootschap, geen nieuwe Secte of 
corporatie, maar de aloude en zelfde Gen f. 
kerk en dat, men lette hierop wel, niet 
slechts naar de maatstaf van Confessie en 
Kerkenorde, maar evenzeer naar de maatstaf 
van de bestaande wetten van den Staat, 
dus in de rechtsfeer van den Staat. 

Dat was hun innige overtuiging. Zon
der die overtuiging zouden ze onmogelijk 
de beschuldiging hebben kunnen weerleg
gen, dat de kerken en kerkelijke goederen 
hun niet toekomende, hebben willen ver
meesteren. 

Van diezelfde overtuiging gaat ook het 
Adres uit door de Synode van 1836 aan 
de Hooge Regeering gericht. Op Confessi
oneele en Kerkrechtelijke, ja zelfs op Grond
wettelijke, dus Staatsrechtelijke gronden wordt 
ze daar welsprekend bepleit. 

Niet minder komt dat duidelijk uit in 
het «Ootmoedig smeekschrift van de geloo
vigen der Provincie Groningen, aangebo
den aan Zijne Majfsteit onzen geëerbiedig-
den Koning en de Hooge Overheden des 
Vaderlands in hunne verdrukking, ten jare 
1836. 

Het was een zielekivet, als antwoord op 
de scherpe resolutie van 5 Juli 1836, wel
ke het Koninklijke antwoord behelsde op 
het Adres der Synode. 

Ten overvloede lierinner ik nog aan het 
Adres door den Kerkeraad van Doveren en 
Genderen in Dec. 1834 aan Z. M. den Ko
ning gezonden. 

Het werd ingediend naar aanleiding van 
de Kon. dispositie van 27 Nov. '34, reeds 
vroeger in hoofdzaak meegedeeld. 

«Wat eindelijk de kerken en kerkelijke 
»goederen te Doveren en Genderen aan-
»gaat, zoo zouden ze volgens de bewuste 
»dispositie behooren aan het Hervormd 
«Kerkgenootschap, en wij dus ons van dat 
«genootschap afscheurende, alle aanspraak 
»daarop verloren hebben." 

Na aldus de kwestie geformuleerd te 
hebben, gaan de Adressanten de Regee
ring volgens haar eigen standpunt en in 
haar eigen terminologie bestoken. 

«Zekerlijk toch," zoo vervolgen ze, «wil 
»men met deze bewering geenszins te ken-
«nen geven, dat die kerken en goedeien 
»aan het Herv. Kerkgenootschap in het al-
«gemeen behooren, zooals dit zich over het 
«geheele land uitstrekt, maar aan dat Ge 
«nootschap, hetwelk te Doveren enGende-
> ren gevestigd is. Maar het is juist dit 
«genootschap, aldaar gev.^igd hetwelk 
«zich van de algemeene Hervormde maat-
»schappij des lands heeft afgescheiden : hoe 
»zou dan daaiuit volgen, dat het ook des-
»zelfs eigendommen verliezen zou. Of is 
«tiet niet evenzoo ook regtens met be
ttrekking tot iedere maatschappij, die uit 
«afdeelingen bestaat, dat eene atdeeling, 
«zich van de overige afscheidende, even-
«wel de haar tot-komende goederen en eigen-
»domuien behoudt"? 

Ook hierin gaat dus de kerkeraad van de 
overtuiging uit, dat de gemeente ook als 
corporatie dezelfde gebleven is bij hare 
Afscheiding van het genootschap van 1816. 

IJ. K. WlELENGA. 

In Engeland bearbeidt men vooral ook 
de zeelieden door allerlei middelen van 
evangelizatie. Dat die een goeden uitslag 
hebben, kan men negatief ook hieruit op
maken, dat de booze vijand zich tegen die 
bemoeienissen verheft. Een atheïstisch blad 
heeft zelfs gewaagd de zaak belachelijk te 
maken en in een artikel, met het opschrift 
«de komieke Jack," de matrozen voor 
hunne vrienden te waarschuweu. Men 
begrijpt, dat de vereenigingen en zendelin
gen zich niet van hun arbeid laten aftrek
ken.— 

Den 18 October is te Berlijn in het Mi
nisterie voor buiteulandsche zaken een kon-
forentie gehouden tusschen de leden voor 
do buitenlaudsche belangen en het Oost-
Afrikaans che Zendingsgenootschap en Ma
joor von Wissmann om over de geschikste 
plaats voor bet nieuwe Oost- Vfrikaanscbe 
ziekenhuis te beraadslagen. Men is tot de 
overtuiging gekomon, dat het hospitaal van 
het Duitsche Vasteland moet verlegd wor
den en dat Dar-es-Salaam, waar reeds een 
groot Zendingshuis is en het Kolonie-be
stuur zetelt, de beste plaats is. 

De stad Yverdun bezit nu een standbeeld 
van den vermaarden opvoedkundige Jan 
Hendrik Pestalozzi. 

Te Bisbal in Spanje is eene kleine Pro-
testantsche gemeente, waarvan een der le 
den Francesco Avella y Carbo sti-rf. Op 
eisch van den pastoor en op order van 
den alcalde is deze Protestaut naar de ce
remoniën der Roomsche kerk begraven, 
niettegenstaande de protestaties der familie. 

Te Nancy hebben schitterende feesten 
plaats gehad bij de onthulling van het 
standbeeld der Maagd van Orleans of Je-
anne d'Arc, die in de 15e eeuw Frankrijk 
van de Engelschen bevrijdde, toen de ko
ningen te laf en te zedeloos waren om hun 
eigen haard te verdedigen. In de handen 
der Engelschen gevallen, werd zij schan
delijk aan haar lot overgelaten door den 
koning, en als tooverheks verbrand. Thans 
weet de partijgeest geen raad met de Maagd. 
De Roomsche kerk zou tot herstelling van 
baar vroeger misdrijf haar tot een kerke
lijk heilige willen verheffen. Doch de li
berale partij en de vrijdenkers willen haar 
als een wereldsch heilige maagd vereeren. 
Van het huisje te Domremy, waar Jeanne 
geboien is, zal van rijkswege een histo
risch muzeum gemaakt worden van al wat 
betreffende de geschiedenis der Maagd van 

Orleans is voortgebracht sedert de eerste 
helft der 15e eeuw. 

VIÏKI1MGIM VOOR GliRISF. 
SCHOOLONDERWIJS, »a », T. BOS 

FIL1PPUS, Redactie Ds. E. KROPVELW 

Wat mi te doeu ? 
De Schoolraad moet niet doen, wat eens an

deren is. Hij aanvaardt op genoemden giond-
slag de scholen met der. Bijbel, wier Bestu
ren op dien grondslag willen samenwer
ken, zooals zij zijn. Kan men in onderlin
ge samenkomsten en door verlichtingen en 
sumensprekingen elkander overtuigen, lee 
ren en leiden, het zal eene goede vracht 
zijn van het bestaan van den Schoolraad. 
En kan, in zulk een Raad vereeuigd, door 
gemeenschappelijk handelen gedaan worden, 
wat noch éen Schoolbestuur noch éen der 
Vereenigingen afzonderlijk kon doen, de 
zaak van het Christelijk onderwijs zal er 
mee gediend zijn. Maar ingrijpen in de 
eigenaardigheden der Vereenigingen en der 
Schoolbesturen mag de Schoolraad zeker 
niet, en wil hij ook niet, gelijk uit 't Ont
werp, uit 't Reglement en tevens uit het 
korte Verslag der eerste vergadering genoeg
zaam blijkt. 

Om iets te noemen. 
De Schoolraad kon voor liet meereodeel 

de overtuiging hebben, dat de Keik als 
zoodanig, of' de Opzieners in hun ambt niets 
met de school te maken hebben en dat dus 
eigenlijk geen Kerkeraad Schoolcommissie 
moet zijn, noch een Bestuur door den Ker
keraad of door de manslidinaten eener 
plaatselijke kerk gekozen. Hij kon over
tuigd zijn, dat overal iu den lande afzonder
lijke schoolvereenigingen moeten gevormd 
worden, die — bij Koninklijk besluit er
kend— scholen stichten en onderhouden, 
of de bestaande Christelijke scholen over
nemen en besturen. Die overtuiging door
drijvende, zou de Schoolraad in botsing ko
men met die voorstanders van Scholen met 
den Bijbel, die een Christelijke school aller
eerst en allermeest willen om het zaad dei-
gemeente, en den besten waarborg voor eene 
Gereformeerde leering en leiding vinden in 
den Kerkeraad of in de gemeente, en daar
om eene kerkelijke school kiezen, boven 
die van eene vrije Commissie. De histo
rische herkomst eener school, en plaatse
lijke omstandigheden moete.i in aanmerking 
genomen worden en op het standpunt van 
den Schoolraad mag hij niet keeren of wil
len weren, wat daartegen ingaat. 

Hierbij komt vooral in aanmerking de 
Commissie voor geschillen van kerkelijken 
aard. De z. g. kerkelijke scholen hebben 
aan zulk eene Commissie geene behoefte. 
De Kerkeraad is hare Commissie van toe
zicht. Er kunnen echt :r niet alleen kerk-
genootschappelijke geschillen komen, als do 
ouders ten deele tot de Ned. Herv., ten 
deele tot de Ned. Gert. en ten deele tot 
de Chr. Gert. kerk behooren ; want hierin 
kan bij het opmaken der statuten voorzien 
worden, of naar de statuten beslist worden 
bij voorkomende geschillen. Maar er kan 
ook geschil ontstaan over de leer. Als bijv. 
de Bestuursleden en de Onderwijzers wel 
aan eene zekere belijdenis gebonden zijn, 
maar geen lid behoeven te zijn van eene 
kerk, die eeue zekere helijdenis handhaaft, 
en er komt beklag over de onrechtzinnig
heid van onderwijzers ot bestuursleden, dan 
wordt het de vraag, wie zal beslissen, of 
de beschuldigde werkelijk van zijne belij
denis afwijkt of niet. De partijen kunnen 
kiezen tusschen de Commissie voor kerke
lijke geschillen, en een scheidsrechterlijke 
uitspraak van scheidsrecnters ad hoe, en 
zij hebben zich aan de gekozene rechters 
te onderwerpen. Mij dacht, in bovenge
noemd geval, n. m. bij geschil over de leer, 
was het nog veiliger naar eene kerkelijke 
beslissing te verwyzen, met het recht van 
hooger beroep op meerdere vergaderingen 
van Classis, Provincie en Synode. 

Laat ik mij echter met de Vraag: wat 
nu te doen ? gaan bepalen tot de scholen 
aan de Vereeniging voor Ger. Schoolon
derwijs verbonden, waarvoor ik toch in de
ze Rubriek van »de Bazuin" vooral de pen 
heb opgeyat. 

T. Bos. 

Een kennis-bericht. 
Was het in de maand Aug. 1890 dat 

onze plaatselijke gemeente van buiten werd 
aangevallen door een vijandelijke bende 
(de kermis), den 24 Sept. mochten wij weer 
in het diep betreurenswaardige voorrecht 
deelen, dat niet Belsazar, maar Beëlzebul 
de overste der wereld, onze gemeente bin
nenkwam, en het onze dorpsgenooten en 
zijn volgelingen met klokgelui bekend 
maakte, dat hij weer gereed stond voor 
hen een grooten maaltijd te bereiden. Hoe
wel nij ze altijd in zijn dienst heeft, toch 
schijnt hij van oordeel te zijn, om ze eens 
in 't jaar een extra feest te geven, om hunne 
oogen des te meer te verblinden, en om 
ze des te vaster in zijn kluisters te boeien. 

Maar zooals een ieder zijn vrienden en 
vijanden heeft, zoo ging het ook ditmaal 
met den Duivel. Tot zijn grooten spijt en 
verbaasde teleurstelling moest hij 't toch 
aanzien, dat niet alle inwoners van onze 
gemeente wenschten deel te nemen aan zijn 
publieke vermakelijkheden. De Jongelings
ver. ging daags voor de kermis weer ijverig 
aan 't werk, om vrijkaarten en traktaten 
te verspreiden ; zoodat ieder kermisganger 
weer ernstig werd gewaarschuwd voor 't 
schijngenot van Satans dienst, en de ont
zettende vergelding die eenmaal op dat 
schijngenot volgen zal, zoodat dit bericht 
voor elk kermisganger weer was : als het 
handschrift op den wand van Belsazars 
paleis; met dit verschil, dat er bij deze 
aankondiging van eeuwige vergelding nog 
een lieflijk aanbod van genade was: «Zoo 
gij mijn stem dan heden hoort" enz. Dat 
dit Satan minder goed beviel, bleek wel 
den volgenden dag, toen zijne kinderen zich 
uitlieten : de een wilde hen wel eens onder 
de kaarten verbranden, de andere wilde 

weer dit, en een derde weer dat. Dit be
hoeft ons echter niet te verwonderen, want 
als wij onze kinderen hun speelgoed afne
men dat gevaarlijk voor hen is, dan worden 
zij boos en gaan schreien, evenzoo met de 
wereld, als men hun den draaimo'len, pof
fertjeskraam en ratten- en muizenspel wil 
ontnemen, dan komen zij in oorlog. En 
wiens hart bloedt niet, als men naar zulk 
een feest 10- en lOOtallen verbondskinde-
ren ziet henen gaan, om hun God naar 
kroon en troon te steken ? Zal het vonnis 
te streng zijn, dat God heeft uitgesproken : 
Ik zal lachen in hunlieder verderf en spot
ten, wanneer hun vreeze komt? Ook de 
Jongedochtersver. teekende dit jaar flink 
protest aan tegen de kermis. Zij gaven 
onzen kinderen van de Chr. School een 
genotvol onthaal in den boomgiard van 
den Heer J. de Schipper, waar veel schom
mels en wipplanken waren gemaakt, tot 
aangename ontspanning, en chocolade-melk 
met koek en beschuit werd gebruikt. Dit 
zal Satan voorzeker ook wel tandenknarsend 
hebben aangezien, want hij weet heel goed, 
hoe eerder hij het boompje buigen kan, 
hoe spoediger hij het geweten meester is, 
en daartoe doet hij dan ook genoeg zijn 
best, al zou hij dat geweten dicht draaieu 
met draaiorgels en draaimolen. Op Zater
dag-avond hield de Jongelingsv. een publieke 
samenkomst, en het deed ons hart goed : 
te midden van 't gewoel en 't gezwets der 
wer. ld vele jongelingen en jongedochters 
geschaard te zien rondom Gods eeuwig-
blijvend getuigenis, dat ons wijsmaken kan 
tot zaligheid. Een ieder keerde daarvan 
dankbaar huiswaarts, gevoelende, dat daar 
een andere geest heersebte dan op de ijdel-
heidskermis. Op Maandag-avond hield de 
Weleerw. Heer Ds. K. van Goor een ker-
misrede, nnar aanleiding van Spreuken 
8 : 34, 35. Indrukwekkend, roerend en 
schoon was de teekening die ZEerw. gaf 
van den dienst der zonde en den dienst 
van Jezus. En de vromen getuigden nooit 
zulk een Iersche markt gevierd te hebben, 
maat niet in de gelagkamer van Satans 
vermakelijkheden, of aan zijn buffet om zijn 
bedwelmende dranken in te zwelgen tot ver
woesting van ziel en lichaam ; maar in Gods 
bedehuis, als degenen die bij brood alleen 
niet leven kunnen, maar bij alle woord dat 
dtn mond Gods uitgaat. In de hope dat 
dit eenvoudig kermis-bericht nog iets bij 
moge dragen tot de uitbreiding van Gods 
koninkrijk, blijf ik den Redacteur hartelijk 
dankbaar voor de plaatsing, en teeken ik 
mij een sterk tegen-stander van de kermis. 

P. M. v. D. KODDE. 
Ierseke, 31 Sept. 1890. 

TEN BOER. Op 24 Oct. genoot de 
gemeente het voorrecht de vergrooting van 
haar schoolgebouw feestelijk te gedenken. 

Voor ruim 7 jaren vond hare stichting 
plaats. Wij waren toen bijeen in een ge
bouw dat groot genoeg geacht werd, al 
zou eene aanmerkelijke toevloeiïng plaats 
vinden, en toch, wij moesten vergrooten. 

Een talrijk deel der gemeente was met 
de kinderen in het nu toch vooral ruime 
en doelmatige gebouw bijeen. Gepaste en 
boeiende woorden zijn door den leeraar, 
den hoofdonderwijzer en nog anderen ge
geven. Begunstigd door het schoone we
der hielden de kleinen eenen tocht door de 
plaats; het was een treffelijk gezicht, 
zoo eene talrijke schaar kleinen in goede 
orde te zien passeeren. Nadat deze ont
haald in blijde stemming huiswaarts keer
den, verzamelde opnieuw eene groote me
nigte, om door hun samenzijn hunne deel
neming te toonen en gezellig bijeen te zijn. 

Denken wij terug, wat nog voor korten 
tijd onder ons bestond, geen moed voor 
het minste, en nu eene school met drie 
onderwijzers, en tot op het heden telkens 
bijeen te zien, wat tot bestrijding ver-
eischt, werd, het is groot, ja wonderbaar. 
Het is van den Heere geschied. Hem zij 
alleen de eer ! 

EEN FEESTGENOOT. 

Tot Onderwijzer aan de C. G. gem.-
school te Andijk is benoemd de Heer B. 
H. Dam, thans als zoodanig werkzaam te 
Uithuizermeeden W. G., die deze benoe
ming heeft aangenomen. 

Woensdagmiddag (Dankdag) had de ge
wone jaarlijksche vergadering der kinderen 
van de Studenten-Zondagschoolvereeniging 
plaats in ons Christ. Ger. kerkgebouw. 

Bij die gelegenheid trad als spreker op 
dj heer H. Buitenhuis, Theol. Stud. Naar 
aanleiding van Ruth 1 : 16 en 17 sprak 
hij een schoone rede uit, boeiend en leer
rijk voor de kinderen, als troostvol en aan
moedigend voor de ouders en voogden. 

Een groote schare vulde het kerkgebouw. 
Met de bede, dat ook deze bijeenkomst 
mocht bijdragen tot de komst van het 
Koninkrijk van Hem, die gezegd heeft: 
«Laat de kinderen tot Mij komen", sloot 
spreker de vergadering. 

Het Bestuur der Ver. 
T. SAP, Secr. 

Separatie en Doleantie. 
I. 

Twee belangrijke geschriften, van Ds. 
ten Hoor en van Dr. Kuyper, hebben voor 
een paar weken over dit onderwerp het 
licht gezien. Ik wensch beide in enkele 
artikelen ter sprake te brengen en beider 
verschil en overeenstemming aan te wijzen. 

Lofredenaar van de Doleantie en van 
de aan haar ten grondslag liggende theo
rieën, ben ik nimmer geweest. Terstond 
na het verschijnen van Dr. Kuyper's Trac-
taat van de R •lormatie der kerken in 1883 
heb ik dat werk in de Vrije Kerk, jaar
gang 1883, bladz. 542—575, aan eene kri
tiek onderworpen. En vóór de Synode 
onzer kerk in 1888 te Assen samen kwam 
om vooral over de Vereeniging te hande
len, heb ik in eene reeks van tegenstellin
gen in de Bazuin van 3 Aug. 1888 het 
verschil tusschen Separatie en Doleantie 
trachten aan te geven. In weerwil van 



dat verschil, dat volstrekt niet verbloemd s 
behoeft te worden, heb ik vereeniging van 
de Christ. Geref. kerk en de Ned. Ger. 
kerken niet slechts wenschelijk, maar ook 
zeer goed mogelijk en krachtens onze be
lijdenis noodzakelijk geacht. En dit stand
punt neem ik nog in. 

Het geschrift van Ds. ten Hoor onder
scheidt zich door degelijke studie, scherpe 
begripsontleding en strenge redeneering. i 
Hij loopt nooit om de kwestie heen, maakt 1 

er zich met geen phrase van af, maar 
tracht het verschil tusschen Afscheiding 
en Doleantie tot in zijn diepste wortelen 
op te sporen en in zijne uiterste conse-
quentiën in het licht te stellen. Niemand 
zal hem dien lof kunnen of willen ont
houden. Meer nog, in vele opzichten zal 
men het goed recht zijner scherpe kritiek 
moeten erkennen en hem dankbaar moeten 
zijn voor de verheldering, die hij door 
zijn betoog in de voor de Christ. Geref. 
kerk zoo belangrijke kwestiën aangebracht 
heeft. En juist omdat ik dit alles zoo gul 
erkennen kan en in cardinale punten 
met hem overeenstem, heb ik te meer viy-
moedigheid om mijne opmerkingen en be
denkingen bescheideniijk onder zijne aan
dacht te brengen. 

1. De Reformatie heeft van den aan
vang af, bij monde van Zwingli, Luther 
en Calvijn, tegen Rome onderscheid ge
maakt tusschen onzichtbare en zichtbare 
kerk. Bladz. 34—35 vun zijn geschrift zou
den den indruk kunnen geven, dat deze 
onderscheiding volgens Ds. ten Hoor een 
noodsprong was; toch erkent hij bl. 67, 
dat ze, goed opgevat, gegrond is in de H 
Schrift. Dat is ze ongetwijfeld. De looche
ning van deze ondeischeiding zou ons in 
de armen voeren van het Roomsche Kerk
begrip. Terecht laat Ds. ten Hoor nu 
door heel zijn geschrift heen beldei uitko
men, dat deze onderscheiding met die is 
van twee kerken, maar van twee zijden 
aan ééne en dezelfde kerk Toch zal elke 
Docin», zoowel theoretisch in de leer dei 
kerk °als practisch in de handhaving der 
tucht enz. om deze beide zijden volkomen 
te laten samenvallen, altijd op teleurstel
ling uitloopen. Er zijn altijd hypocrieten 
in de kerk, er zijn altijd ware geloovigen 
buiten de kerk (historisch bestaande ker
ken) geweest. Dit is bet geval zelfs bij 
zeer normale toestanden der kerk. Maar 
de onevenredigheid, de ongelijkheid van 
die twee zijden springt bjj tijden van ver
val eener kerk vooral duidelijk in het oog. 
Door hierop niet te letten, heeft Ds. ten 
Hoor het betrekkelijk recht miskend, waar-
mede Dr. Kuyper deze twee zijden, hoe-
wel zonder twijfel veel te sterk, van elkan
der gescheiden heeft. 

2 Tengevolge van deze noodzakelijke 
onderscheiding is het op reformatorisch 
standpunt altijd zeer moeilijk geweest, het 
wezen der kerk aan te geven. Uit eene 
belijdenis, die geen dogmatische verhande-
ling is of mag zijn, merkt uien dat niet 
zoo duidelijk. Maar men behoeft de dog
matici maar op te slaan om zich hiervan 
te overtuigen. Het is volstrekt geen kunst, 
om ieder hunner in tegenspraak met zich
zelf te brengen. Ds. ten Hoor beeft nu 
op die wijze het kerkbegrip van Dr. Kuy
per onderhanden genomen, en ht t zoo van 
alle zijden gekritiseerd, dat er schijnbaar 
niets heels van overblijft; hij vervolgt 
het tot in zijn zoogenaamd pantheïstischen 
schuilhoek toe, bladz. 41 v. Nu neem ik 
volstrekt niet elke uitdrukking van Dr. 
Kuyper in bescherming ; hij zal zelf gaarne 
erkennen, dat wie in woorden niet strui
kelt een volmaakt man is. Maar wel had 
ik aewenscht, dat Ds. ten Hoor meer op 
de ééne bedoeling, dan op de telkens wis 
selende uitdrukkingen had gelet. Dan ware 
hij niet zwakker maar juist sterker in zijr.e 
kritiek geweest. De beschuldiging van 
pantheïsme maakt dan ook op ieder den 
indruk van spitsvondige kritiek, bladz. 39 v. 
en is bovendien ook niet uitmuntend door 
broederlijken zin. De bedoeling van Dr. 
Kuyper is daarentegen volkomen duidelijk, 
Ds. ten Hoor beeft ze zelf uitstekend be
grepen bl. 32. Als men de kerk beschrijft 
in baar onderscheidene trappen van ont
wikkeling, krijgt men van zelf verschil
lende definities. Wij kunnen hier afzien 
van ben, die het wezen der kerk zoeken 
in het instituut als zoodanig, zooals de 
Roomschen. Dan blijft er nog drieërlei 
mogelijkheid over, om de kerk te om
schrijven, n.1. naar de verkiezing, den doop 
en de belijdenis. De kerk is dan de ver-
gadoring der uitverkorenen, der gedoopten, 
of der geloovigen. Al het verschil tus
schen Dr. Kuyper en Ds. ten Hoor komt 
nu hierop neer, dat de eerste de beide 
eerstgenoemde omschrijvingen gewoonlijk 
bezigt, en de laatste zich doorgaans aan 
de derde bepaling houdt. Dit nu is geen 
verschil in beginsel. Want alle drie be
palingen nebben naar onze Geref. belijdenis 
recht van bestaan. De eerste bepaling 
vinden wij in Zondag 21 van den Heid. 
Catech., de tweede in art. 34 en de derde 
in art. 27 van de Ned. Geloolsbel. Alle 
drie definities zijn ook juist en moeten 
samen vastgehouden worden, om ons voor 
eenzijdigheid en afdwaling links en rechts 
te behoeden. Het komt bij die drie ver
schillende omschrijvingen slechts aan op 
het verschillend gezichtspunt, waaronder 
men de kerk opvat; en dan zeker is het 
noodig de eene definitie niet te bezigen, 
als men van de kerk in eene andere relatie 
spreekt. Maar evengoed ais Dr. Kuyper 
dwalen zou, als hij de derde omschrijving dei-
kerk verwierp -— wat hij niet doet; zou 
Ds. ten Hoor eenzijdig wezen, als hij de 
beide eerste omschrijvingen niet overnam. 
Ten deele komt dat bij Ds. ten Hoor ook 
al uit. Op zeer bedenkelijke wijze rukt 
hij bladz. 12—14 verbond en kerk uiteen 
en komt in tegenspraak met art. 34 der 
Geloofsbel., dat verklaart, dat wij door den 
doop in de kerke Gods ontvangen en van 
alle andere volken afgezonderd en Gode 
toegeëigend worden. Bij Ds. ten Hoor 
wordt het verbond der genade echter een 

alle andere volken afgezonderd en Gode 
tnocreëicrend worden. Bij Ds. ten Hoor 
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:hen kerk en wereld' in.' 
H. BAVINCK.. t 

i li i • • i (Wordt vervolgd.) I É 
' n r h 1 ? -  , r " y '  >  

REV. W. H. GISPEN.! S 

Holland Mich. V. E. Staten, \ 
Oct. 23 - 1890. |loi.: \ 

Zeer waarde Broeder. ' 
't Is al geruimen tijd geleden, dat ik u i 

eschreven heb, en het wordt tijd dat ik ( 
lij herinner, onder wat voorwaarde mijn ( 
relkome bezoeker, van week tot week, tot ï 
dij komt. . 

Laat mij dan maar met de deur in huis 
allen en, zonder voorafspraak, aanstonds 
leginnen met de verwerking der rijke stof, i 
lie voorhanden ligt. 

Amerika wordt mij langs zoo meer een ; 
aadsel. Na jaren hier gewoond te heb- : 
>en, na geheel ingeburgerd te zijn, na 
uime gelegenheid om ons volksleven en ] 
rolkskarakter te leeren kennen, na hei- en 1 
lerwaarts gezworven te hebben, door de 
engte en breedte des lands ; — blijft myne 
rerwoudering nog steeds stijgen. 

In de maag van dezen colossns wordt 
illes verwerkt tot een geheel nieuwe stof. 

Honderd jaar geleden, kon men van ty-
nsche Amerikanen spreken; nu niet meer. 

Uit de ineenvloeiïng der natiën, in deze 
•uime volkskom, is langzamerhand een 
imalg.ini ontstaan, dat van elke nationa
liteit der wereld totaal verschilt; en toch 
met die alle trekken gemeen heeft. 

Pas op ons Amerikaansch leven de be
ginselen der evolutie toe, en gij kunt te
recht zeggen : — de Amerikaan sche type 
is niet, maar wordt. 

In de politieke wereld gaat alles zijn 
cewonen gang. De Republikeinen zitten 
wéér vast in bet zadel. Op dit oogenblik 
zijn wij, door de najaarsverkiezingen, die 
om de 2 jaar komen, in schiikkelijke gis
ting. De wijd beruchte »Mc Kinley bill', 
waardoor het protectie! tarief bestendigd 
en veibeterd werd, is nu de spil, waar al
les om draait. Om Mc Kinley, den ont
werper van het tarief, uit de lagere kamer 
te verwijderen, hebben de Democraten in 
het lagerhuis van Ohio, het district, w ar-
door hij herkozen moet worden, veranderd. 
De geographische lijn, die nu door de be
grenzing er van beschreven wordt, henn-
nert u aan het spoor van een slak, die in 
doodsangst, heen en weer wiegelend, ein
delijk terugkeerde tot het punt, vanwaar 
zij uitging. Elke Republikeinsche buurt
schap of vlek of dorp of stal is er nauw
keurig uitgelaten en de Kepublikeinsche 
vertegenwoordiger zal nu door een zuiver 
Democratische bevolking moeten herkozen 
worden. Aardig niet waar ? Ik verzeker 
u, onze groote heeren kunnen hier soms 
grappig zijn. Hier hebt gij een staaltje 
van ouze politiek en van de middelen, 
soms aangewend, om zijn doel te bereiken. 
Anders had dit niet gegaan ; maar dit was 
het jaar van de nieuwe volkstelling, en dan 
moeten alle districten gereorganizeerd wor
den. De Democraten van Ohio hebben 
hierin terecht eene voorzienigheid gezien, 
om van een groot tegenstander af te komen. 

Van grooter belang nog dan de »Mo 
Kinley bill" is het besluit der Mormonen 
om, op grond van de nieuwe openbaring, 
gedaan aan Wilford Woodruff, president 
van het »Zion der latere dagen", de veel
wijverij af te schaffen en voor zondig te 
verklaren. 

Indien hier geen list achter schuilt, is 
het de grootste zedelijke triumf van ons 
volksleven. 

Het Mormonisme toch was, juist dooi
de veelwijverij, de vloek van Amerika; 
en het scheen, alsof alleen de macht van 
bloed deze smet zou kunnen uitwisschen. 

Dit maakt het Mormonisme een secte, 
half Christelijk, half pagaan ; maar ontze
nuwt zijn verlammenden zedelijken invloed. 

Ongetwijfeld zijt gij echter meer benieuwd 
naar een ander veld, — dat van ons Ame
rikaansch kerkelijk leven. 

Daarvan is o zoo veel te zeggen, maar 
helaas o zoo weinig te roemen. 

De losheid van onzen volksaard, de over
vloed en mammondienst en het alles over
weldigend materialisme, 'het gebrek aan 
degelijke Christelijke scholen, de uitster
ving van Catechetisch onderwijs, een val-
sche zucht naar kerkelijke éénmakerij, zon
der ware eenheid, en wat niet al, hebben 
hier toe medegewerkt. 

Er bestaan in Amerika nog een tal van 
Confessioneele kerken ; kerken die zich nog 
beroepen op de letter der Belijdenis; he
laas het leven der Belijdenis, de klem er 
van op het zieleleven, de harmonie tusschen 
het geschreven en gesproken woord — zij 
zjjn hopeloos verdwenen. 

De anti-dogmatische strooming sleept 
alles meê. Praktisch ! praktisch! - roepen de 
menschen en zij schijnen niet te weten, dat 
het Christelijk lichaam zoowel een geraamte 
noodig heeft, om het op te houden en 
vorm te geven, als alle andere leven De 
eontradictiën, waartoe menschen vervallen, 
schreeuwen dan ook ten hemel. 

De prediking van velen is o zoo arm ! Rijk 
aan speculatie en theorie en opgeblazene 
zelfbewustheid en stout liberalisme, waarin 
velen hun eer vinden ; — arm in degelijk
heid, arm in zielevoedsel, arm aan Christus. 

De bladen houden u wel zoo wat op de 
hoogte van de groote bewegingen ten on
zent. De Presb. Revisie-quaestie rust nu 
in handen van eene Commissie, die reeds 
eenmaal vergaderde. Eer wij oordeeleu, 
moeten wij wachten tot haar rapport in
komt. Dat er wel wat aan de geloofsbe
lijdenis zal veranderd worden, is vrij zeker. 
Maar dat is op zich zelf geen bewijs van 
ketterij. Onze Belgische Confessie toch 
staat ver boven de Westminstersche, in 
sommige dingen; zij is niet zoo hoekig, 
ruimer, meer bezadigd en vertegenwoor
digt een andere tint van de Calvinistische 
geloofsopvatting. Eén zijn zij in leer ; ver
schillend in de f rmuleering dier leer. De 
jormuleering raakt de waarheid niet. En 
als de reviseurs de Confessie kunnen ver
anderen zonder de leer te schaden, — en
fin 1 Maar achter en in de diepere lagen overgangsstadium, een middentoestand tus-
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ran dit streven, steekt «en liberalistiscbe 
endence, en in die tendence schuilt liet u 
gevaar der geheele beweging. „ 

De zaak van de Afflover, professoren 
teekt „nu in' zijn laatste V"1 Het is nu g 
oor li«i hóógste gerëdhtshof. Men pleit en 
recht nu over dingen, die zoo klaar zijn 
ils de dageraad. De gevers der gelden, 
vaarvan het Andover Sefflinalie bestaat, be- e 
loeiden, in hunne schenking, de Theologie n 
Ier Reforhiatie te bèstetidigen, in Gerefoi- u 
neerden zin en thans — eilacy — als uien e 
iet tijdschrift — »The Aüdover Review" — <J 
eest, wordt het iemand .giöen voor de oogen. 

Calvijn en Scbleiermacher, orthodoxie en d 
•ationalisme, Hodge en Smith en Edwards, 
/an alles, alles wat. Theorieën geen gebrek, t 
ifbreken en ruïneeren, aan aA® zijden; v 
maar opbouwen, niets ei' yan ! n 

Bij de lezing van dat tijdschrift, wordt g 
iet mij dan ook steeds duidelijker, wat de v 
leeren niet gelooven ; maar ik beken, dat E 
oestendig onderzoek mij geen haar verder o 
brengt om te weten, wat zij eigenlijk ge- t 
looven en leeren. & 

Ik heb mij, een jaar geleden, gezet voor \ 
ie taak om een brochure te schrijven voor c 

Nederland, ter bevordering van de kennis 
der Amerikaansche kerkelijke toestanden, •-
over de »Andover quaestie." Nadat ik | 
echter de literatuur, die zich aanbood, 
had doorgewerkt, werd het mij duidelijk, '<-
dat ik mij met een doöd vogeltje bad ver
maakt. De Theologie van die heeren is ' 
nog in »Genesis" en men zal bedaard moe- ' 
ten wachten tot hun boek »Exodus" ge- 1 

schreven is. 
Ik ontmoette zooveel contradicties, dat ] 

ik de taak, als vooralsnog ondoenlijk, ter 
zijde legde. 

De »Amerikaansche Bond," waarschijn
lijk de grootste Zendingsvereeniging op 
aarde, is echter door die » Andover kette
rijen" op sukkel geraakt. 

Wat de heeren wel weten is — dat, zoo-
als Van Oosterzee, in navolging van uwe 
Dnitsche buren, al leeraarde — geen mensch 
zal verloren gaan, tenzij hij geplaatst ge
worden is voor de persoonlijke aanneming 
of verwerping van den historischen Chris
tus. Van Gods rechtvaardigheid uit re-
deneerend, hebben dus deze heeren de leer 
eener tweede probatie, van een reddings
kans na den dood, op den voorgrond ge
schoven ; en de Evangelische Zendingsver-
eeniging heeft geweigerd om de studenten, 
die deze theorie aankleefden, uit te zenden 
als zendeliugen. En terecht! Want die 
werkelijk gelooft in een tweede probatie, 
vergrijpt zich aan de heilige rechten dei-
Heidenen. Predikt gi) hun hier den Chris
tus en verwerpen zij Hem, dan bezegelt gij 
hun doen. Hunne kansen zijn dan ginds, 
onder de persoonlijke bearbeiding des Hei-
lands ( 1 Pet. 3 : 19, 20), oneindig beter. 
Zóó redeneerden de directeuren der Zen-
dingsveveeniging en terecht. Zij weigerden 
dus zulke zendeliingen uit te zenden. Hier
over kwam groote oorlog, die van jaar tot 
jaar, op de jaarvergaderingen, uitbrak en 
dit jaar ook weêr tot een geweldige bot
sing, te ilinneapolis, aanleiding gaf. Het 
eind er van wordt nog: — scheuring van 
de Vereeniging. 

Over ons eigen huis schrijf ik weinig. 
Er is weinig te roemen ! Van de Vereeni
ging tusschen ons en de Duitscbe (Ger.) 
broederen spreek ik later, als wij eens goed 
weter, wat de zaak eigenlijk in beeft. Het 
vertrek van Dr. Stefïens van ons Seminarie 
is een zwaar verlies. Hij is een door en 
door degelijk man, een flink onderwijzer, 
een leider van menschen. Hij is moedeloos 
geworden, door tegenstand en gebrek aan 
ondersteuning. Ik hoop nog, dat hij, door 
onvoorziene omstandigheden, genoopt zal 
worden om te blijven Wij hebben hem 
aan onze School hieV noodig. Gaat hij, 
dan vervulle de Heei'e zijn plaats 1 Zoo 
ziet gij hier, evenmin als bij u, is het 
rozenkleurig. De kerk is een kerk onder 
het kruis. Haar invloed over de massa's 
vermindert meer en meer. Bij alle uiter
lijke activiteit, groeit zij inwendig niet. 
» Als Christus komt, zal Hij ook geloof vin
den op aarde ?" 

Geloof mij, blijvend de Uwe in Christus 
HENRY E. DOSKEB. 

AAN DS. W. H. GISPEN. 
Waarde Broeder, 

De tweede alinea vat) uwen brief in De 
Bazuin van heden dringt mij, in alle be
scheidenheid tot u de vraag te richten : 
Zou het wel billijk zijn, de 5 heeren, die 
tegen het voorstel stemden in zake de on
geschiktheid van Z. M. orzen Koning tot 
de regeering, ten toon te stellen als bet
weters en als tegenstanders van de Regee
ring ? Is hetgeen de heer Pijnappel heeft 
gezegd als reden voor zijn wensch naar 
meerdere zekerheid, van dien aard, dat 
overtniging en goede trouw hem moeten 
worden ontzegd ? Of kunnen alleen die Ka
mer-leden voor mannen van eerlijk karak
ter worden gehouden, die altijd vcor de 
voorstellen der Regeering stemmen ? Zou 
het, vooral in onzen tijd van ondermijning 
van alle gezag en eere, niet bizonder ge
vaarlijk zijn, zoo in 't voorbijgaan de man
nen die in de hooge plaatsen zijn gesteld, 
aan te randen in hun karakter, en dat 
zonder noodzaak en zonder opgave van 
grondige reden ? Ik durf hopen op uwe 
toestemming. 

Die tegenstemmers deden u denken aan 
»ervaringen en opmerkingen aan ons ker
kelijk vergaderings-leven ontleend." Het 
komt mij voor, dat wij onze kerkelijke 
vergaderingen in groote eere behooren te 
houden, en dat eene eerste voorwaarde 
voor de waarheid en degelijkheid der kerk. 
verg. deze is : dat het vrije woord aan ieder 
der broederen gewaarborgd zij. Zal dat 
zóó zijn, dan mag aan niemand het recht 
gegeven of de genomen vrijheid gelaten 
worden, den anders dan hij denkenden en 
stemmenden dienaar in verdenking te bren
gen en af te maken, door hem betweterij 
aan te wrijven en zijne stem als vrucht 
van eigenwijsheid en onhandelbaar karakter 
te brandmerken. 
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Gjj schijnt daarover. anders te denken ? ^ 
f moeten we aannemen, dat gij inderdaad z. 

den Kerkeraad of in de Classis, in uwe v 
ov. of in de Algem. Synode oïer ambt- e; 
inoóten van dat door u geteekend ellen- d 
g allooi hebt te klagen? g 
Als dat het geval mocht zijn, ware het ij 

tn toch niet Jjeter, zulke onwaardigen p 
irst persoonlijk te vermanen, en als dat g 
et helpt, hen bekend te stellen, met ont- h 
askering van hunne slechte .drijfveeren 
i bedoelingen, bij hunne kerkeraden? In* g 
en gij echter u geroepen acht, keer op g 
jer in 't openbaar aan geheel de Kerk te J] 
>en gevoelen dat er zulken zijn, zou het h 
m maar niet beter wezen, de schuldigen t 

noemen met name ? Dan zou ieder zich d 
jor hen kunnen wachten. En dan zou z 
dnigeen, dien gij langs dezen eigenaardi- t 
m weg wilt raken en beteren, doch op u 
ien deze algemeene tuchtiging geen indruk 
laakt,, de roede gevoelen; en menig an-
sr, die door u niet bedoeld wordt maar 
)ch vreest bedoeld te zijn, zou met meër 
erustheid en genot uwe brieven lezen, en 
rij blijven van het gevaar, aan uwe broe-
erliefde en wijs beleid te gaan twijfelen. ( 

Wat gij nu weer schrijft, moet ni. i- in £ 
eruzalem, in geheel de Chr. Ger. kerk en in i 
eheel het land wel pijnlijken indruk ma- i 
en. »We denken toch wel eens, dat we l 
Heen zoo rijk bedeeld zijn met zulke zeer 
rijze menschen, die het altijd beter weten ' 
an een ander en gewoonlijk tegen stem-
len. Maar men vindt zulke karakters | 
veral." Iu de Chr. Ger. Kerk, althans in uwe i 
:ringen, is het aantal van die lastige te-
;enstemmers dan wel zeer groot; immers, 
;ij en de zij, die gij bij dat »wij" insluit, 
ijn met die ~^e.ei wijze, betwetende, de 
;oeden hinde^nde karakters »rijk be-
leeld" — volgens uw eigen woorden. Draag 
iet iu mij, waarde broeder, dat ik, zelfs 
>p gevaar af van, om dit mijn tegenspre
ken van uw al te dartel vernuft, door u 
inder die onhebbelijke lieden gerekend te 
voraen, tegen zulke insinuatiën opkom, 
in naam van de Geref. beginselen, waar
aan — zie Kerkorde van Embden, Art. 1 — 
ien der voornaamste is: »Geen Kerk . . . 
jeen Dienaar . . . zal d'een over d'ander 
leerschappij voeren, maar een iegelijk zal 
liem voor alle suspiciën en aanlokkinge 
Dm te heerschappen wachien." 

Het is uw recht, te getuigen tegen al 
wat u in voorstellen en redeneeringen op 
kerk. vergad. en in de bladen verkeerd toe
schijnt, en te stemmen voor alles wat gij 
goed acht en tegen al wat u niet recht 
voorkomt. Doch elk lid des Kerkeraads, 
der Classis, der Prov. en der Algem. Sy
node hoeft - is het niet zoo ? — precies 
het zelfde recht. En het komt immers u 
noch mij en niemand toe, over bet hart 
te oordeelen en ook maar ééne stem tegen 
wat wij vooistellen, in verdenking te bren
gen. Waar zou het heen, als vele of wei
nige broederen, die gaarne hun vaste of 
wisselende gevoelens doorzetten, met zulke 
onwaardige dooddoeners, nu schertsend, dan 
schimpend, hunnen wettigen medearbeiders 
den mond mochten snoeren of hun invloed 
breken ? Dat men zóó doet in valsche ker
ken, is te begrijpen. Zoodra dat geduld 
zou worden in de C. G. kerk, zou zij den 
naam van »Vrije" Kerk verbeuren ; dan 
zouden hare vergaderingen, in plaats van 
Geref. kerkvergaderingen, enge clubver-
g ideringen van eene tyrannieke coterie 
worden. Mag ik u iaden, broeder, neem 
dan en houd voortaan al zulke regelen 
terug. Anders zult gij, meer dan gij ver
moedt, bitterheid zaaien, harten kreuken, 
min begaafde en kleinmoedige broeders 
tot zwijgen brengen, en in kleine en groote 
vergaderingen de mannen van uwen »wij " — 
kring en de meerderheid tot overmoed 
prikkelen. Dat bedoelt gij niet. Dat zal 
nochtans het gevolg zijn. Wat moeten ze 
in Jeruzalem toch wel van onze ridderlijk
heid, van onzen Christenzin, van ons broe
derlijk vertrouwen denken ? 

'k Zou nog gezwegen hebben, indien die 
regelen in de haast uwe pen waren ont
glipt. Wie onzer struikelt niet, sprekend 
en schrijvend, in woorden ? Doch — tel
kens uu telkens weer toont gg lust en be
hoefte om in scherpe satire en soms bij
tend sarcasme u te beklagen over zulk 
soort van menschen in ons midden. Zoodra 
gij tot een eenigszins vast oordeel waart 
gekomen, laatst nog in zake school-sub
sidie en schoolraad, kregen we weer van 
die uitvallen te lezen op de broeders, die 
niet met u en anderen konden meegaan 
en daarom tegen die dingen blijven roepen, 
als strijdig met onze beginselen en met 
ons verleden. Waarom beproefdet gij niet 
liever, door bondig betoog hun bezwaren 
weg te nemen ? 

Vooral nu de zaak der vereeniging van 
C. G. en N. G. weer aan de orde zal ko
men, is het beslist noodzakelijk, dat wij 
elkander niet krachteloos maken of ons 
verdeeleD door zulke grievende kenschet
singen. In de bladen niet, en ook op de 
kerkel. vergad. niet. Gij herinnert u nog 
levendig, hoe op de Synode te Kampen 6 
leden en 2 praeadvis. leden doorgaans »te
gen" stemden of adviseerden. Uit den 
mond van twee dier leden klonk bij bijna elk 
punt van de welbekende Concept-acte een 
vast en helder sTegen." Hoe het blijkbaar 
sommigen hoorders moeite kostte, steeds 
de vrijheid van spreken en stemmen in die 
broeders evenzeer te eerbiedigen als in de 
anderssprekenden, daarover zwijg ik liefst. 
Maar wel spreek ik als mijne vurige be
geerte uit, dat ook op de a. s. Synode elk 
afgevaardigde de onbeperkte vrijheid zal 
nemen om geheel naar eigen overtuiging 
te spreken en te stemmen, ook al mocht 
hij meenen, altijd stegen" te moeten stem
men, naar zijn inzicht in het Woord Gods 
en de Geref. Belijdenis. Niemand, hiervan 
ben ik zeker, zal de minste belemmering 
daarvan of minachtende beoordeeling 
daarna, openlijk willen aanbevelen. Een 
dier onophoudelijke »tegen"-stemmers, 
onze waardige Bulens, zal niet meer me
deroepen om de C. G. kerk voor Concept-
actes en dergelijke gevaren te waarschu
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en. Doch, als niet alles mij bedriegt, 
tl meer dan één broeder zijne plaats aan-
jllen, die als hij, elk op zijne wijze, denkt 
Ï spreken en stemmen zal. ED dan, ua 
ie Synode — och, mogen dan de C. G. 
emeenten verschoond blijven van het pjjn-
jk geval, dat, gelijk al dadelijk na Kam- . 
en, de minderheid min gunstig Wordt 
eteekend als eene »oppositie," in het eigen 
lad der Kerk. 

Zijn of komen er leden van kerk. ver-
ad. die rechtmatige reden van > nadenken" 
even aangaande wat het ook zjj, laat dan 
ie Vergadering zelve hen teekenen en be-
andelen. Maar laat niet alle orde m 
acht ijdel worden gemaakt door de niin-
erheid in 't openbaar ten toon te stellen, 
onder dat iemand zich verdedigen kan, en 
31'wijl velen er door in kwade reuk kun-
en worden gebracht. Zóó zij het ! 
(Wordt vervolgd.) L. LINDEBOOM. 

I n g e z o n d e n .  

Geachte Redacteur ! 
Naar aanleiding van het verslag der 

Centrale Diaconale Conferentie zij het mg 
.ls afgevaardigde der Zaandamsche Diaconie 
rergund op te komen tegen de scheeve 
fóorstelling, die daarin van onze houding 
er conferentie gegeven wordt. 

Gaarne erken ik, dat de taak van een 
Secretaris van zulk een vergadering verre 
;an benijdenswaardig is, terwijl ik ook niet 
geloof, dat het de bedoeling van den ge-
ichten Secretaris geweest is de zaak on
juist voor te stellen ; hij zal het mjj dan 
ook niet ten kwade duiden, dat ik tér 
wille van de waarheid de pen opvat. 

Als inleider van punt 2 der agenda meen 
ik duidelijk gezegd te hebben, dat naar 
onze overtuiging de roeping der Diaconie 
volgens Gods Woord zich niet verder uit
strekt dan het verzorgen van behoeftige 
weduwen, weezen en veriatenen ; het woord 
wednwen (dat toch veriatenen of beroofden 
beteekent) in den meest uitgebreiden zin 
opvattende; en met aanhaling van ver
schillende uitspraken van Gods Woord 
heb ik aangetoond, dat er wel degelijk on
derscheid gemaakt moet worden tusschen 
de roeping der gemeente en de roeping van 
ieder Christen tot het beoefenen van barm
hartigheid. Dat ik lammen en blinden zou 
hebben uitgesloten van de ondersteuning 
der gemeente is een bepaalde onwaarheid; 
ik heb deze niet genoemd, zelfs aan hen 
niet gedacht bij mijne inleiding. Wel heb
ben wij er op gewezen, dat een gemeente 
verder kan en mag gaan dan alleen we
duwen, weezen en veriatenen te verzorgen, 
indien dit door de gemeente wordt beslo
ten ; doch op de Conferentie is verzuimd 
ons met Gods Woord te bewijzen, dat de 
roeping der gemeente zich verder uitstrekt 
dan door ons was gezegd. Wel hebben 
verschillende sprekers en ook de referent 
verschillende teksten aangehaald, die ons 
aansporen tot het beoefenen van barmhar
tigheid, doch juist zoodanige als door mij 
waren genoemd met het oog op particuliere 
liefdadigheid, of de roeping van ieder 
Christen in het bizonder. Men bewijze mij 
anders nog, dat een tekst als deze : »Doe 
wel aan allen, doch meest aan de huisge-
nooten des geloofs" een roeping aanwijst 
aan de gemeente, als gemeente, tot het 
beoefenen van barmhartigheid. Wel is 
door mij nog gewezen op de vele beloften, 
die de Schrift bevat voor weduwen, en op 
den zegen, waarop eene gemeente rekenen 
kan, die voor de weduwen zorgt en haar 
genoegzame hulp doet. En nu moge het 
waar zijn, dat de geachte adviseur op grond 
der kerkorde ons ongereformeerd noemde, 
doch hij zal moeten toestemmen, dat hij 
het niet gedaan heeft op grond van de 
Heilige Schrift. 

Dat men op de Conferentie ook theorie 
en praktijk niet te best van elkander wist 
te onderscheiden, werd duidelijk bij de be
handeling van punt 3 der agenda. Had 
men pas Zaandam bestreden en gezegd: 
een diaconie moet alles doen, nu de vraag 
kwam: mag een lid der gemeente door 
tusschenkomst der Diaconie hulp vragen 
bij een burgerlijk armbestuur, nu riep men 
bijna van alle kanten : zeker, wij kunnen 
immers niet m allen nood voorzien, onze 
kassen zijn meestal ledig en wij betalen 
toch immers ook onze belasting. 

Geen wonder dan ook, dat wij ons hooge-
lijk verwonderden over de stemmen, die 
opgingen en onzen mede-afgevaardigden 
toeriepen : wees nu toch consequent, waar 
ge pas gezegd hebt: alles doen, toon daar, 
dat het u ernst is en doe alles. 

Een zeer opmerkelijk feit deed zich 
hierbij nog voor. Had de geachte adviseur 
op grond der kerkorde zooeven gezegd, dat 
een diaconie geroepen was in allen nood 
te voorzien, op grond dierzelfde kerkorde 
werd nu gezegd : zeker, gij moogt de le
den der gemeente wel naar een burgerlijk 
armbestuur verwijzen ; hetgeen bij mij de 
vraag deed opkomen: is de kerkorde voor 
tweeërlei uitlegging vatbaar ? Zoo ja, dan 
wordt het hoog tijd, dat ze herzien worde. 

Het was mij dan ook een raadsel te vat
ten, hoe het mogelijk is, dat men op het 
eene oogenblik iets opbouwt om het op 
het andere oogenblik af te breken, en ik 
geloof dan ook dat vele broeders gevoel
den : wij hebben ons zelf een strik om den 
hals gelegd, die nu reeds begint te knellen. 

Vandaar dan ook dat een mijner mede
afgevaardigden bij de behandeling van punt 
4 der agenda er tegen opkwam, om de 
leden der gemeente aan te raden lid van 
de Vereeniging »Patrimonium" te worden, 
ten einde in geval van nood zich zelf te 
helpen ; is het roeping der Diaconie alles 
te doen, dan moet zij ook alles voor hare 
rekening nemen en niet op hulp van an
deren gaan rekenen. 

Van harte hoop ik dat de vraag, wat de 
roeping der Diaconie is, hoe langer hoe 
meer een punt van bespreking worde op 
onze kerkeraden en meerdere kerkelijke 
vergaderingen, en de gemeenten meer mo
gen doen, wat zij naar den Woorde Gods 
verplicht zijn. 



Waar de meeste Diaconieën zullen moe
ten erkennen, wij knnnen niet alles doen, 
dat zij daar dan toch doen mogen, wat 
werkelijk hun roeping is, en de weduwen 
én weezen niet aan hun lot worden over
gelaten, gelijk helaas ook nu Dog het ge
val is. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 
Uw dw. dienaar, 

P. VERDAM Az. 

Boekaankondiging. 
Nu de tijd der «verhalen" weder daar is, 

beijveren de Uitgevers zich om voor wei
nig geld wat goeds te leveren, en zoowel 
ouders als kinder- en grooteinenschen-vrien-
den, alsmede bestuurders en onderwijzers 
van Zondagsscholen in de gelegenheid te 
stellen, vele kinderhanden te vullen en vele 
harten blij te maken. 

De heer A. Berends te Harderwijk, hand
haaft ook nu weder zijn goeden naam op 
dit gebied en biedt weder uitnemende waar 
aan van bekende Schrijvers als van : An-
thonius, Luitingh, Eduard en een zevental 
verhalen of vertellingen door Een Kinder
vriend ; elke vertelling opgeluisterd met 
vier plaatjes. De verhalen zijn alle van 
zeer ernstigen inhoud. Eene catalogus van 
Feestgeschenken kan men ontbieden en uit 
een rijken voorraad eene keuze doen. 

De firma Hövcker 4" Zoon te Amsterdam 
komt ook dit jaar weder, als de oude en 
welbekende, iets voortreffelijks aanbieden. 
Geliefde schrijvers als Gerdes, Eduard, 
Hoogewerff, Hoogenbirk en Kloppers stel
den er haar toe in staat. Aantrekkelijk 
zijn vooral die lieve plaatjes, met dichter
lijke bijschriften, alle betrekking hebben
de op het Kerstfeest, o. a. Luthers Kerst
lied, vertaald door de Liefde 

Moge de arbeid van schrijvers en uitge
vers lijkelijk beloond en vele kinderen er 
door verblijd en verrijkt worden. 

RED. 

AÜVERTKNTiËN. 
O n d e r t r o u w d :  

M. MEIJERING 
Ier. Pred. te Makkum, 

EN 
L. HOVINGA. 

(5 »••• 
O n d e r t r o u w d :  

JAN K. VAN HAERINGEN 
Ier. Pred. te Oenderen, 

EN 
JOHANNA VAN HAERINGEN. 
DEDEMSVAAUT, 13 No?. 1890. 

O n d e r t r o u w d :  
JAN GROENEVELD 

EN 
TRIJNTJE BOOTSMA. 

SNEEK, j 13 Noy_ lg90 
CCHAENEGOUTUM, I 

Volstrekt eenige kennisgeving. 

G e t r o u w d :  
D. P. KOOPMANS 

her. Pred. te Langerak. 
EN 

A. M. DIEMER 
die, ook namens wederzijdsche familiën, 
hun hartelijken JWAPSJK betuigen voor 
de vele blijken van belangstelling bij 
hun huwelijk ondervonden. 

DOKKUM, j 4 November lg90 

GORSSEI, I 

G e t r o u w d :  
P. K. DWARSHUIS 

EN 
H. H. PRINS, 

die tevens hunnen dank betuigen voor 
de vele blijken van belangstelling by 
hun huwelijk ondervonden. 

SNEEK, 5 November 1890. 

G e t r o u w d :  
J. MAGCHIELSE 

EN 
E. C. DE FRENNE, 

die, mede namens wpderzijdsche familie, 
hartelijk dank zeggen voor de vele 
blijken van belangstelling bij hun hu
welijk ontvangen. 

KAMPEN, 11 Nov. 1890. 

G e t r o u w d :  
W. T. NIJENHUI3, 

Predikant te Britsum, 
EN 

T. OMTA, 
te HOLWIERDE, 

die, mede namens wederzijdsche Fami
liën, hunnen dank betuigen voor de 
vele bewijzen van belangstelling voor 
en bij hun huwelijk ondervonden. 

BIEEUM, 11 Nov. 1890. 

V oor de vele blijken van belang
stelling bij onze 25-jarige Echtvereeni-
ging ontvangen, betuigen wij onzen 
liartelijken 1>AMK. 

W. C. ANKERSMIT. 
A. 0. ANKERSMIT— 

MOENS. 
DOESBURG, 10 Nov. 1890. 

]\ïede namens mijne kinderen en 
beluiwdkinderen betuig ik mynen har
telijken dank, voor de talrijke be
wijzen van deelneming in ons smartelijk 
verlies ontvangen. 

Wed. D. ALTING—EPPII^G. 
KATWIJK AJZEE, 14 Nov. '90. 

EBEN-HAËZER. 
45 jarige Echtvcree-

niging 
van 

MINNE T. KOOFSTRA 

EN 
GEURT RU10A H. LOLLINGA. 

BURUM, 
den 5 Nov. 1890. 

Hunne dankbare Kinderen. 

gAD «£a 
Den 19 Nov. e. k. hopen 

onze geliefde Oom en Tante 

Jakobus van Dam 
EN 

Maretje Lamme 
hun 25 jarige Echteer-
eeniljinq te herdenken. 

De tl eere betoonde zich met 
hen, mocht dit ook verderzoo zijn. 

H. LAMME. 
E. LAMME. 

UTRECHT, 4 Nov. '90. 
Algemeene kennisgeving. 

Tv • m ,r  ® 

HOOFDONDERWIJZER. 
Aan de Chr. Ger. School te Nijeveen, 

bij Meppel, wordt een 

tloofdon der wijzer 
gevraagd, lid der Chr Ger. Kerk en 
in 't bezit der acte na-examen G. S. 
Iu-fuuctie-treding 1 Febr.'91 of eerder. 

Aangifte voor 22 Nov. as. bij deti 
WelEerw. Heer Ds. J. MEULINK. 

Aan de Chr. Ger. Gemeente-school 
te BUNSCHOTEN wordt met L Dec. een 

ONDERWIJZER, 
gevraagd. Salaris f 450. Lesuren 
25 per week. 

Aanbieding franco aan den Hoofd
onderwijzer G. JANSEN VAN RUS
SEN. 

Aan de op te richten School voor 
GER. ON DER W. te WOLVEGA wordt 
gevraagd een 

HULPONDERWIJZER, 
Chr. Geref., om met 1 Febr. '91 in 
dienst te treden, op nader overeen te 
komen voorwaarden. — 

Aangifte tot 23 Nov. bij den Secretaris 
L. WOUDSTRA. 

In een Christ- gezin zonder kinderen 
vraagt men eene 

J U F F R O U W ,  
tusschen de 30 en 40 jaren, van de 
Clirist. Geref. gemeente, tot 1HI!|> en 
besturing van het huishouden. 

ADRES : Haarlemmerstraat 256 Lei 
den. 

8 L A G E Ji lJ. 
Tegen 1 Januari wordt ge

vraagd een alleszins bekwame 

EERSTE KNECHT, 
tegen flink salaris, in een nette 
doch drukke slagerij, gehuwd ot on
gehuwd. 

Bewijzen van soliditeit en bekwaam
heid worden verlangd. Zondags 
vrij. Adres 

JU li. WKMTZKL, 
Kamperstraat, Zwolle. 

Uitgeloot No. 45 
van de Geldleening ten behoeve van 
het Kerkgebouw der Christelijke Gere
formeerde Gemeente te Delft. 

Namens den Kerkeraad, 
S. EIJGENRAAM. 

P, le Clercq 
te Sassenheiin 

levert 9 pd. beste tL 15 I l> |S C II E 
KA1I§ franco voor 1 2,70. 

„ZAAIT AAN ALLE WAilJtiA!" 
Wie een kleinigheid te missen heeft 

voor de uitbreiding van Gods Konink
r i j k  d o o r  g  r  a  t  i  s - v  e r s p r e i d i n g  
van scheurkalenders en trak
taatjes (Filippus), zeude dit aan 

W. VAN DER LUGT, 
te Wijhe. 

~ " HET 

CONFECTIEMAGAZIJN 
N. Z. A-KERK GRONINGEN, is steeds 

ruim voorzien van ! 
Ileini-Saisons, 

Winterjassen, 
Ulsters, 

Fantasie-Costumes, 
Gekleede Uostnines, 

Winter Colberts, 
Pantalons, 

Chambereloaeks, 
«Maelitvesten, 

lfieisdekens. 

L. de Vries üzn. 

KERKORGEL-FABRIEK. 
Handel In Pianino's en 

Amerik. orgels. 

J. PROPER, 
Kampen. 

B i 11 ij k e p r ij z e n. S c h r i f t e-
l i j k e  g a r a n t i e .  

N.R. Wegens behoefte aan eenige 
gebruikte llarmoniuin's worden op 
z e e r  v o o r d e e l i g e  v o o r w a a r d e n  p r a c  h -
t  i  g  e  A n i e r i k .  o r g e l s  i n  r u i l  
aangeboden. 

Is verschenen : 

lartinns en Pedro. 
Een historisch verhaal uit het mid

den der twaalfde eeuw. 
DOOLL 

». M l U i.HU. 
Hoofdonderwijzer te de Lier. 
Prijs f 1,35. Gebonden f 1,75. 

Leiden. 1». B»OV\S li 

Binnen enkele dagen verschijnt ter 
» Hilversumsche Boek- en Handelsdruk
kerij 

(fXoKKE & W1TZKL) 
een zeer practisch ingurichteu 

„ItOüSTI I! VAN \mm 
voor de ESijzondere school," 
waarop de Ifiijl». Gcsch. als ïiorn-
nier 1 van alle vakken voorkomt ; be
nevens de daarbij behoorende mo
dellen A—F. 

V an wege het Gereformeerd Trak
taa tgenoo t schap  «FILIPPUS"  i s  b i j  d e n  
Uitgever J. DEN BOER te Breukelen 
verschenen : 
Jfo. 138. Gedenk 

niet der zonden 
mijner jonkheid Prijs 1 Ct. 

No. 139. God is 
rechtvaardig » 1 » 

Ho. 130. l»e beste 
leesstof » 1 » 

Ho. LXXVI. Twee 
&;tuienspraken 
voor Chr. «Ion-
gei. Vereen. » ÏO »» 

ZENDINGSVRIENDEN, 011 die liet 
willen worden ! 

Bij G. M. KLEMKERK te Goes 
verscheen de le afl. van den Hen 
Jaargang van 

1'AliLIJS. llli/jt:MII\GSHilli\l). 
Geïllustreerd Maandschrift voor Jong 

en Oud, onder redactie van 
IJ. HANS en Ds. N. DB JONGE. 

PAULUS verschijnt den ]5en van 
iedere maand en kost per jaargang 
van 12 afl. elk van 20 pag. met 
twee plaatjes f 1,65. 

&.*£ »Men neme het voor zijn 
kinderen en leze het ook zelf." 

Ds. P. VAN WIJK Jr. 
le uil ter inzage gratis verkrijgbaar. 

ZONDAGSSCHOLEN. 
Voor uitdeeling op Zondagsscholen 

verschenen bij A. MSSS.ÊtMï\& te 

Harderwijk: 
12 geheel nieuwe hoekjes, 

waarvan 4 niet gekleurd om
slag en gekleurde plaat. Prijs 
125 cent, 25 ex. f 2 50, 50 ex. f 4.50, 
100 ex. f 8,— en 8 met géïll. om
slag en 4 PLAATJES in zwartdruk. 

PRIJS 10 CENT, 25 ejc. f 2.—, 
50 ex. f 3.25, loo ex. 
f 6. — . Ook verscheen de NIEUWE 
CATALOGUS, waarin tal van hoek
jes vermeld staan, van onge
veer J' 3.- de lOO hoekjes 
af, tot in alle prijzen. De CA
TALOGUS wordt, op aanvrage GRATIS ver
zouden Bij alle soliede boekh. kan 
men deze boekjes ter inzage bekomen 
en worden bestellingen aangenomen. 
De uitgever verzendt ze ook op aan
vrage FRANCO TER INZAGE. 

UIT DE POHTÜFiiUlLLIS. 
Korte verhalen uit eigen levens

ervaring 
DOOK 

.#• van 't IAndenhout. 
Prijs f 1,90, in f raaien stem

pel band f 2,40. 
Dit werk, dezer dagen versche

nen , is bij eiken Boekhandelaar te 
bekomen. 

Heden verscheen bij T. SLAGTER 
te Kollum : LUDOVICUS, 

WAAIllllll) B VKIIDICIITIM. 
Tafereelen uit het Friesche Dorpsleven. 
Met eene voorrede van J. VERHAGEN 
Jr. Prijs 60 cent. 

NIEUWE HGlIHdAltVE. 
C h r istelijke Gedichten, bij
eenverzameld door J. DEN BOtëR. 
Prijs 50 cent. 

Bij J. G. BROESE te UTRECHT is 
verschenen : 

Tehuis, Heerlijk Tehuis! 
DOOR 

Mevr. ». F. WALTON, 
Schrijfster van »Achter de Schermen." 

Uit het Engelsch. 
Prijs ingenaaid f 0.90. Gebonden in 
net stempelbandje f 1.25. 

Verschenen bij F. W. EGELING, 
AMSTERDAM : 

Sonate voor Piano 
of Orgel 

DOOR 
W. J. MENNES, 

Muziekmeester te Amsterdam. 
Prijs 0,75. 

Franco toezending op ontvangst van 
het bedrag. 

Heden verscheen bij H. TEN HOVE, 
te Utrecht: 

J. CALVIJN, 
Het «Kohanues-Fvangelie. 

Opnieuw uitgegeven onder toezicht 
van en met ophelderende noten voor 
zien door Dr. H. FRANSSEN, Predi
kant te Winterswijk. 

Prijs ing. f 3 30 en gebonden f3.90. 

Zondagscholen. 
Mierstplaten. Kersthoekjes. 

Ontvangen een geheel nieuwe Col
lectie prachtige Kerstplaten in 6 
soorten. Kerstboekjes in + 30 
diverse soorten. Opzicht zending wordt 
direct op aanvrage uitgevoerd door H. 
J. VAN DER VEGT. — ZWOLLE 

SA!» INSPRAK P 
voor Jongel.- en Jonged.-Vereen. 

BOEKEN voor Bibl. Chr. Jong.-
Vereen. 

der kost elke preek 15 
cent. Ue goeakoope 

Kalender met den-

Z O N D A G S S C H O L E N  
die met het a.s. Kerstfeest gaarne 
iets aan de Kinderen willen geven, en 
weinig geld hebben, worden attent 
gemaakt op de 

B1JBELSCHE 
PRENTEN 

TWAALF SOORTEN, GEKLEURD, 
a 1 eent, 

en de 
Trakt aa^j es 

over de Bgbelsche Geschiedenis 
met een plaatje, voor 60 cent de 100, 
beide verkrijgbaar bij ZALSMAN te 
KAMPEN. 

Priscilla aan Sabina, 
Brieven van eene Romeinsche vrouw 

aan hare vriendin, uit de jaren 29 — 33 
na Ctiristus, door W. PRESCEL, Uit het 

Hoogduitsch door 
A. BOÜMA GZ. 

Deze brieven door eene edele Romeinsche 
vrouw geschreven, verplaatst ons in- en geeft ; 
eene beschrijving van de dagen van onzen H eere 
Jezus Christus hier op aarde tot zijue hemel- j 

vaart. In onderscheidene talen is dit werk reeds j 

vertaald en met geestdrift ontvangen. 
Wij zijn in de gelegenheid dit uit

nemende en leerzame werk, bestaande 
uit drie flinke deelen, te verkoopen voor | 
slechts f 1,90, in plaats van f 4,50. 
Op ontvangst van postwissel, waarbij 
staat »Priscilla", franco toezending door 
den boekhandelaar T. SLAGTER te 
Kollum. 

Voor Zondagsscholen 
d i e  s c h r a a l  b i j  k a s  z i j n .  
Onlangs kocht ik aan het restant 

van de volgende KIMIEKIIOKKJES : 
JOB MORLEIJ of DE BEKEERING 

VAN EEN DRONKAARD. 
DE GELOOFSARTIKELEN en acht 

andere verhalen. 
Deze boekjes zijn uitnemend 

g e s e h i k t voor de ZON» AG S-
SCIBOOL, voor geregelde uitr)eelila
gen. Elk boekje bevat 16 pagina's 
posi formaat en kostte bij uitgave 6 cent. 

Ik bi»d ze nu aan, zoolang de 
voorraad strekt, gesorteerd: 

per 100 voor f 1,50 
» 500 » » 6,— 
» 1000 » » 10,— 

Wie van dit zeer goedkoop aanbod 
denkt te profiteeren, drale niet totdat 
de kleine voorraad is opgeruimd. 

WINTERSWIJK. H. BULENS. 

\ De prijs van dezen prachtigen en 
\ degelgken Kalender is slechts 

\ \ 75 cent. Met de PREMIE 90 
\ \ cent. De Premie bestaat uit 
\ twee lilüiRRKDliJNKN, één 
Y£A van Ds. KROPVELD, en één 
V(een tijdwoord) van Ds. 
\ LITTOOIJ. Zonder kalen-

Wilt \ ^er e^e Preek 
, \ cent. De goedkoope 

öe e \ \J^ \ Kalender met den-
qratisver- \ \ ,,, , 

. , .  \  _ \  z e l f d e n  d e g e l n k e n  
sprezdmg \(/>\ inhoud kost 40 et. 
van goede \ Cz*\ u • t  n 
TRAKTA- VsèA BlJ ge allen .®n 

TEN bevordeAWX vooral vooruit
deren, teeken \%\ deejingopZon 
dan bijeen Cor- \&\ d"fcho!en 

respondent van liet 1 Yj6 -sTmlü" 
GereformeerdTrak- \Y^%\ der-.Vraag 
taatgenootschap»Fi- \ \ PJBS0PS-
LIPPUS", bij uwen ge- ^ \ b« .fden 

wonen Boekh.of byden \i£%\ U1 ^e" 
Uitgever F. P. O'HUIJ te yf \ ver-
Middelburg in. op \ \ 

F1L,1PI»1J|S' \ X 

Scheurkalender. \ 

Uitgave van J. A. WORMSER, te 
AMSTERDAM : 

De Drie Formulieren van 
E enigheid 

voor kerkelijk en huiselijk gebruik, 
uitgegeven door 

lir. A.  K  MUlPEU,  
benevens bet 

KORT BEGRIP DER CHRISTE
LIJKE RELIGIE 

uitgegeven door de predikanten 
C. A. KHMER en B. VAM SCHELVEN. 

Zevende 5000-tal. 
Gecartonneerd f 0,40; 25 ex. f9,50; 

50 ex. f 18, — . 
In rood linnen stempelband f 0,90. 

3e Goedkoope Volks-uitgave! 
Een boeiend werk voor 

't huisgezin ! 
IJevelings lektuur voor jon-

gens ,  mannen  en  vader s  i s :  
ïiuitsehJand's krijg 

togen Frankrijk 
in 1870-'71. 

moK WERNER HAHN. 
Kompleet zijnde vormt het een kwarto 

boek groot GOO bladzijden, ver
sierd met 166 fraaie hout
snee gravuren. Van dit werk 
werden door de voorgaande drukken 
9000 exemplaren verkocht. Wel een 
bewijs hoe sterk bet gezocht is. 

Deze nieuwe, nog goedkoopere 
Uitgaaf zal plaats hebben in 12 
afleveringen a 30 ets. Men teekent in 
bij alle Boekhandelaren en bij den 
Uitgever 

J. C. VAN SCHENK BRILL. 
DOESBURG. 

Bij J. A. WORMSER te AMSTERDAM 
verscheen: 

Separatie en Doleantie, 
DOOR 

Dr. A. KUYPER. 
(72 pagina's groot 8°.) Prijs 1 0.50. 

W I E  
had durven verwachten, dat nn reeds 
het zoo beroemde boek, getiteld: Ge
schenk van een Christelijken 
Vader aan zijne opwassende 
kinderen door JU. 1. JAjUKS, 
vertaald door Prof. M. 1MEETS, voor 
verminderden prijs zon worden aange
boden. Het is 437 bladz. groot, en 
kostte vroeger f 4.40. Maar door bui
tengewone omstandigheden is het, na 
toezending van postwissel, thans ver
krijgbaar bij ZALSMAN te Kampen, 
voor f 1.50, waarbij dan nog GlfiA-
X1S» wordt gevoegd: lo. GrooÉC 
Kleinigheden, door E. J. 
HEWDAAIL ; 2o. Overzicht der 
Kerkgeschiedenis door II. 
l'OOLMEIJIUR, 3o. Bekn. ver
halen uit de Geschiedenis van 
Mederland door 1". VËHGI1US 
en 4o. een fraai plaatje, voorstellende 
de Theologische !§chool te Kam
pen. 

Een schoon aanbod voor zeer wei
nig geld. 

Schrijf op den postwissel: JAMES. 

Is ter perse om spoedig te verschijnen 

Het Jaarboekje der Ghr. Geref. Kerk 
VOOr 1&Q1 (vroeger uitgave v. Velzen) prijs 30 ets. 

Behalve de kerkelijke statistiek bevat het dag- en bijbelkaiender, complete 
markten en watergetijden, Scholen, Zondagscholen, Jongel.- en Jonged.-Vereen. 
enz. enz. benevens boeiend en degelijk mengelwerk. 

De iuteekening staat open bij aPe Boekhandelaars en bij den uitgever 
ENKHUIZEN. P. VAN DER SLUIJS. 

SNELPERSDRUK VAN G. PH. ZALSMAN TE KAMPEN. 



iNu. 48 Acht eu dertigste Jaargang, i Vierde Kwartaal.) 1890. 

fannn uit dn (MiMikA fimforniperde tok in Merlaiid. 
3!ocJ ix : ia, 25ïaa£t öc fta3Uin: 

(Ten voordeele der Theologische School te Kampen.) 
;4g tjct uoor uitenen ïiicl oe ttjn/ bat gij taoont m utac gctaclfbc 

Ijuiicu, en saï bit ïjuig taue^t $rjn ? Hagg. 1:4 

«*»• «• *_Y P JML M* ^ • "B — ~ — — R— 

Vrijdag 28 November 1890. 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika / 1.^5. voot /.-
Afrika ƒ 3. Abonnementen buiten het Ttijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs> 12!/2 ct. Advertentiën van 
1 _ 10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-ad verton tiën 3/2 maal. 

U I T G E V E R :  

H .  B U L E N S ,  
W I N T E R S W I J K .  

Advertentiën en bestellingen vracht vrjj te adresseeren aan den 
DKUKKHK G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 
t . i _ ... ... T-»I i i aer jxieae werkers, en Duueriianascne Jöiaaen aan DE ADMINISTRATIE TE 
KAMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken 
ter recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). — 

K e r k e l i j k e  e n  ( i e r n e e n t e i i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z .  

i 

lle Theologische School 
der Christelijke Gerefor

meerde Kerk. 
1854 — 6 llecember — BSOO. 

Nog eenige dagen en onze Theolo
gische School te Kampen viert, zoo de 
Heere wil, weder haar jaarfeest. 

Op den 6 December e k. zal zij zes-
en-dertig jaar hebben bestaan. 

Ook in het laatste jaar heeft de 
Heere haar gezegend. Hij sterkte de 
Leeraren aan onze School tot hun ge
wichtvollen arbeid. Werden in liet be
gin des jaars sommigen hunner dooi
de toen in ons land, gelijk ook in an -
dere landen, algemeen heerschende ziekte 
bezocht, zy konden overigens ongestoord 
hun werk verrichten. 

De Colleges werden door de Studen
ten getrouw bezocht en bij de examina 
bleek, dat zij niet zonder vrucht door 
hen waren bijgewoond. 

Vijftien Litterarische Studenten kon
den dezen zomer tot de Theol^ische 
lessen worden toegelaten, twintig 
Theologische Studenten hebben met goed 
gevolg° hun Theologisch examen A. 
afgelegd; terwijl dertien onzer broede
ren tot Candidalen voor de Heilige Be
diening werden gepromoveerd. 

Laat ons, Gemeente des Heeren! 
voor zooveel goeds den Heere ootmoe
dig dank betuigen en laat de zegen, 
dien God ook wêer gedurende dit jaar 
aan onze School heeft geschonken, ons 
opwekken om in de kracht des Heei en 
voort te gaan en haar door ons gebed 
en door onze stoffelijke gaven te steunen 

Inzonderheid wekken wij al onze Ge
meenten op, om bij gelegenheid van 
haar jaarfeest, onze School te geden
ken in deu gebede en ook — om door 
milde feestgaven ons te verblijden. 

De Heere zegene voorts onze School, 
zoowel in hare geestelijke als in hare 
stoffelijke belangen, en Hij ontferme zich 
over ons allen 0111 Jezus wil! 

De Curatoren der Theol. School : 
Namens hen. 

L. NEIJKNS, Secretaris. 
Amsterdam, Nov. '90. 

De klasse Leeuwarden, gesteund dooi
de Provinciale Deputaten, heeft in hare 

vergadering vau den 13den Nov. j. 1., aati 
den WelEerw. heer P. LV Vlieg, Predikant 
te Marrum, op zijn veizo^k wegens zwakte 
des lichaams eervol emerit at verleend te
gen 1 Jan. 1891. 

Onder dankbetuiging voor de vele dien-
s!en gedurende de 31 jaren zijner bedie
ning aan de keik bewezen, van welke ja
ren hij een achital als Curator der Theol. 
school heeft gearbeid. 

De ruste, door hem wèl verdiend, worde 
in 's Heeren gunste wèl genoten. 

Namens de Klasse, 
W. T. NIJENHUIS, Voorz. 
T. RISPENS, Scriba. 

De Classis Beilec, bijgestaan door de De-
putaten voor het pereniptoii examen, heett 
den Kandidaat G. Groot Nibbeling, ber. 
Pred. te Hij ken, onderzocht en met algo-
meene stemmen tot de Heilige Bediening 
toegelaten. 

Namens de Classis, 
H. A. DIJKSTRA, Scriba 

Bellen, 25 Nov. '90. 

Classicale Vergadering te Heerenveen 
D. V. Woensdig 17 December é. k. 

Aanvang 11 uur. 
A. W. NIJENHUIS, 

Class. Corresp. 

SMIT,DE, 16 Nov. Heden maakte onze geachte 
Leeraar Ds. Ph. W. H. Eskes de gemeente bekend, 
de roeping naar Spijk te hebben aangenomen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. HAVEMANS Sr., scriba. 

SCHARNEGOtJTUM, 20 Nov. '90. De gemeente 
te dezer plaatse was heden eene plechtige ure van 
dankzegging bereid. Zij genoot het voorrecht met 
eene talrijke schare, waaronder een lid van het Da-
gel. Bestuur en een viertal predikanten uit naburige 
gemeenten, voor het eerst samen te komen in haar 
uieuw herbouwd en vergroot bedebuis. Naar aanlei
ding van Ex. 15:13, gebeiteld op den gevelsteen, wees 
onze geachte leeraar Ds. J. C. Balhuizen, ons op des 
Heeren trouwe leiding met zijn Israël. Ook die 
leiding des Heeren had de gemeente kennelijk on
dervonden in de laatste jaren. Dies betaamde haar 
dankerkentenis aan den Heere, die langs bange we
gen haar leidde, sterkte gaf, vele belijders der Geref. 
waarheid toevoegde en eindelijk in ruimte stelde. 
Des Heeren naam zij geprezen voor alles wat Hij in 
het midden der gem. wrocht. Hij ontfermde zich 
over eene geringe, kleine gemeente, tot beschaming 
der vijanden. Hij richtte uit het stof op. Hij gaf 
nieuw leven. Hij doet deelen in vele vruchten des 
Geestes. Hij gaf te midden van uitwendige ver
drukking een school voor het zaad der gemeente. 
Hij neigde het hart des Konings en een nieuw vbe-
dehuis, in netheid, doelmatigheid en grootte het 
vorige overtreffende, werd haar gegeven. Des Hee
ren weldadigheid is groot. Zijn lof zij in het mid
den der gemeente. Tevens gevoelt de kerkeraad zich 

gedrongen, openlijk zijnen dank te betuigen aan on
zen waardigen Zendings-director Ds. J. H. Donner 
te Leiden, die me. raad eu daad hem h r zijde stond 
en de belaugen der gemeente behartigde, bij ZEx. den 
' nister v. Justitie. De Heere vergelde ZEw. die 
aad der liefde de gemeente bewezen. 

Namens den Kerkeraad, 
S. K. SYBRANDY, Scriba. 

HOLTEN, 23 Nov. '90. Met blijdschap maken 
we melding, dat onze hartelijk geliefde Leeraar Th. 
üegema voor de roeping naar de gemeente te Hal-
lum 1* r. heeft bedankt. De Heere krone ZEws. be
sluit, met zijn zegen en booge goedkeuring. En de 
ieere stelle voorts zijn jeugdigen dienstknecht tot 

een kentielijken zegen voor deze gemeente. 
Namens den Kerkeraad, 

LI. ZWIERS. 

KATLNDRECHT, 23 Nov. Iu de morgengods
dienst maakte onze algemeen geachte Leeraar, Ds. 

" ^ulJPer> aan de Gemeente bekend, voor de roe-
pïng van de Gemeente te Barendrecht te hebben 

e ankt. Groot is de blijdschap bij de gemeente eu 
vilenden nevens haar. Wij hopen dat de Heere de 
Gemeente van Barendrecht bemoedige en in haar 
arbeid voorspoedig rnake BH bij ons Ds. Knijper nog 
een reeks van jaren met zegen doe arbeiden in des 
Heeren dienst, opdat onze blijdschap bestendig blijve. 

Namens den Kerkeraad, 
J). VELDHUIZEN, Scriba. 

SLEEUWIJK, 23 Nov. f890'. Heden nam onze 
geliefde leeraar Ds. O. Los voor een groote schare 
afscheid van de gemeente, waar hij ruim acht jaren 
met veel zegen heeft gearbeid, naar aanleiding van 
Hand. 20: 32. Onze wensch cu bede is, dat ZEerw. 
in de gemeente te Oud-V0smeer ook vele zielen 
moge winnen voor het Koninkrijk vau Christus. De 
Heere zegene daartoe zijne prediking 

Narneos deu Kerkeraad, 
A. VAN 'T S^NT, Ouderi. Scriba. 

RUINERWOLD—KOEKAfJGE, 24 Nov. 1890. 
Heden is met groote meerderheid vau stemmen 
tot herder en leeraar verkozen, de WelEerw. Heer 
Th. Oegema te Holten. 

Namens deu Kerkeraad, 
A. MIDDELVELD. 

H1JUM 28 Nov. 1890. j. 1. Zondag den 23 de
zer maakte onze geliefde leeraar T. Rispens de 
gemeente bekend, eene roepi„g ontvangen te hebben 
vau de gemeente te Suawoude. Door het korte zijn 
in de gemeente vau pas jaar, is aller wensch 
en bede, dat Zherw. bij ons ?al blijven. 

^arnens den Kerkeraad, 
HOI/WERDA, Scriba. 

Kas voor Kuier, pred., pred. wed ei» 

vveezen. 
Classis W inSchoteu. 

Gem. te Winschoten 2e coll. f 20,— 
n Meeden n . 7,91 
ii Scheemda n - 13,40 
* N. Beerta „ . 3,675 

11 Midwolda „ . 10,42 
'i Veendam 3e coll. - 23,415 

O. Pekel-A „ - 17,58 

[KONIN^WilLEïOjJ 
Nadat we onderstaande regelen over 

het Regentschap van H. M. Koningin 
Emma geschreven en reeds ter perse 
gezonden hadden, verspreidde zich de 
treurmare door liet land dat Z. M. 
Koning Willem 111 ontslapen was. 

De slag is alzoo gevallen! 
Nederland heeft geen Koning meer! 
De laatste mannelijke telg uit het 

Doorluchtig Huis van Oranje ontviel 
ons in den dood van Z. M. Koning 
Willem. 11A en wij kunnen bij het 
Delftsche Grafgesteente, dat weldra het 

stoffelijk overblijfsel van den laatsten 
Willem van Oranje zal omvatten, geen 
Vierden Willem trouw zweren. De 
Kroon onzes hoofds is gevallen ! 

Europa ziet het aan, en spreekt 
over ons! 

En wij staren in het graf, waar onze 
nationale grootheid en roem in nederzonk. 

Zelfs bleef ons geen dichter als da Cosla 
meer over om, als bij den dood van 

Koning Willem 11, het klokgebom, dat, 
van oord tot oord, het zieldoorvlijmend 
woord van 's Konings sterven voortplant, 
tot ons hart te doen spreken, en het 
der Koninklijke Weduwe toe te roepen: 
Christus op Golgotha, daar is deb'alsf-m ! 
Christus is opgestaan, daar is de kracht! 

Nederland, Nederland, wat een ont
zaglijke stemme Gods komt in den dood 
uws Konings tot U ! Wat een stemme 
tot verootmoediging, om U te keeren 
tot Hem, die slaat; Wiens goedertieren
beden groot; Wiens gerichten vol 
majesteit zijn! 

Maar de Heere is in zijnen heiligen 
tempel; zwijge voor Hem de gansche 
aarde ! 

En zij 't oog van al het volk op dien 
Koning der koningen en Heer der heeren 
geslagen, die ook nu nog meer dan 
éénen zegen heeft. 

Danken wij Hem voor het voorrecht, 
dat alle partijen zich scharen rond den 
troon van 's Konings eenige Dochter, — 
nu Koningin Wilhelmina; — en dat 
eene verstandige en goede moeder waakt 
over het kind dat, naar we van onzen 

God smeeken, eenmaal de Kroon harer 
Vaderen zal dragen. 

Danken wij God, dat Hij ons in de 
Koninklijke Weduwe, Koningin Emma, 
eene Regentes van liet koninkrijk heeft 
gegeven, die de liefde en het vertrouwen 
van het Nederlandsche Volk reeds lang 
bezit. 

Zij de Almachtige en Alwijze God, 
bij Wien ook Zij kracht eu wijsheid 
zoekt, met zijne vertroostingen haar 
nabij, en sterke Hg haar in deze dagen 
van rouwe en lijden. Sterke Hij haar 
altijd in de volbrenging van de zware 
en heilige taak, die op hare schouders 
gelegd is ! 

En bidden we zonder ophouden voor 
Koningin Wilhelmina, dat God haar 
neme in zijne Almachtige en Heilige 
hoede, haar leven spare, haar voorspoedig 
doe groeien eu zijne vrees in haar hart 
legge, opdat ze, eenmaal den troon 
harer Vaderen beklimmend, dat doen 
moge met de betuiging van den eersten 
Willem van Oranje: 

Eer ik deze gansche handeling ondernam, 
heb ik een verbond gemaakt met den 

Classis S n e e k. 
Gem. te Workum » f 16,37 

Classis W a r f f u m. 
,, Ulrum u " 16,— 

Classis Delft. 
n Naaldwijk « - 10,70 

Classis W alcheren. 
w Veere « - 17,74 

Classis Zierikzee. 
w Haamstede „ - 8,585 

n Haamstede voor 't tekort - 9,135 

u Kruiningeu „ - 2,30 
H Terneuzen „ - 9,136 

Classis Almke rk. 
v Nieuwendijk 3e col. - 50,51 
„ Nieuwendijk voor 't tekort - 20,— 
v Sleeuwijk 3e coll. - 16,67 
ii Veen „ - 5,— 

Verbetering: Zierikzee stond f28,24, moet 
zijn f 28,5S5 

Door L. Hoekers ontvangen : 
Gevonden in 't kerkzakje te Baarn - 10,— 
Van eene zuster te Amsterdam door Ds. 

Gispen .... 5}— 
Gift van H. T. Jager te Appingedam - 2,50 
Vau een lid der gemeente te Hasselt - 25,— 
Gem. te Hasselt voor 't tekort - 16,03 

i, Boxum „ - 10,— 
,i Britsum „ - 3,56 
ii Suawoude „ . 5}— 
ii Makkum „ - 4,}— 
ii Baarland ,, - 7,20 

Het Bestuur, 
J. J. KUIPER, Pres. 
C. S. Boss, Secr. 
L. HOEKERS, Penm. 

Ontvangen voor de Zending. 
Door stud. Goote, v/d. kinderen der Zon-

dagssch. te Bruunepe bij Kampen f 2,— 
Vau D. Joosten te Wildervank . - 2,50 
Door Mej. G. Luijten, te Gorinchem, v/d. 

Jonged. vereen. «Uw koninkrijk kome" - 12,50 
Door idem, v/d. heer Jochem, Serg. der Art. - 2,50 
Door Ds. Noordewier, v/d. Jonged. vereen. 

«Trvfosa" te Meppel . . - 3,— 
Door Mej. A. Buscher, v/d. Jonged. vereen. 

ii Dient den Heere" te Rotterdam - 5,175 

Door H. Dekker te Zaandam, v/d. Mannen 
vereen. h Lazarus" . . - 5,— 

Door idem, uit de busjes der jeugd, collec
tanten » 7,— 

Van de dames B. te Baarn, uit't Javaantje 
en busje ... - II,608 

Door Ds. Doorn te 's Hage, v/d. heer v. 
d. S., voor Soemba . . - 10,— 

B. DE MOEN, 
penningmeester. 

Doesborgh, 25 Nov. 1890. 

Zending onder Israël. 
Door Ds. v. d. Sluis te Stroobos : vau N. N. f 2,50 
Door B. Koudstaal te Alblasserdam : van 

N. N. te N. . . - 2,50 
«Daar dwaalt sedert eeuwen, veracht en miskend, 

Het nakroost van Abram in naamlooze ellend; 
't Verwierp den Messias, den Godmensch en Heer ; 

En met Hem zijn heil, en zijn Geest en zijn leer. 
Nog niet, nog niet, neemt het Hem aan ; 

Moedwillig, hardnekkig blijft 't Jezus versmaan." 

vv eiK een scnerpen prikkel hebben, wij derhalve om 
Israël op zijn Messias te wijzen, en aan den troon 
der genade hem op te dragen ! 

E. KROP VELD, 
Secr.-pngmr. 

Inw. Zending Pror. Zuid-Holland. 
In goede orde ontvangen de koliekten der 

Gem. te Rhijusburg . . f 24,16 
ii Voorschoten . . - 14,87® 
v öassenheim . . - 11,66 
n Hazerswoude . . - 10,71 
ii Waddmxveen . . - 12,10 

Hartelijk dank voor al deze liefdegaven met 
dringende aanbeveling aan andere gemeenten, die nog 
niet gekollekteerd hebben Bewerke de Heere daar
toe harten en handen ! 

Namens de Comm., 
J. STRIJKS, Penn. 

Rhoon, Nov. 1890. 

Inwend. Zend. in Noord-Brabant. 
Ontfangen : 

Van Ds. van Dijk te Tholen, de jaarl. bij
drage van de Classis Bergen-op-Zoom f 18,— 
De Classis Bergen-op Zoom zij namens de Comm. 

hartelijk dank gezegd voor haar jaarl. steun. Daar 
het weer de tijd is, zullen we de kwitantiëu voor de 
vaste contributiën rondzenden. "Werden deze slechts 
meer 1 De arbeid dient krachtig gesteund. Op veler 
hulp daarom hopend, 

Namens de Comm., 
Js. YAN DER LINDEN. 

's Bosch, 24 Nov. '90. 

Voor den Bouw cener Kerk en Pustorie 

te Kieuw Dordt. 
3 5 Nov. Naa;ek. gift der Gem. te Assen f 2,50 

\ erblijdden ons reeds zoovele gtmeenten door 
liunne milde liefde-bijdragen, wij mogen daarbij met 
oprechte dankzegging vermelden dat wij van de 
! 1 eeren W. A. en J. E. Schollen te Groningen op 
14 dezer ontvingen de som van f 600— zijnde 
liet bedrag ons reeds voor de uitbesteding toegezegd 
indien de bouw zijn beslag kreeg. Als de Heere 
ook die harten voor deze zaak ontsloten heeft, mo-
gen wij vertrouwen, dat dit vele geloovigen aan
sporen moge om insgelijks hart en beurs te ope
nen voor zulk een noodige zaak. Ook voegen wij 
er bij dezer dagen ontvangen te hebben het bewijs 
van overdracht van */2 bunder grond waarop de 
kerk reeds gebouwd wordt, en dit kosteloos uit de 
hand der H.II. van Holthe tot ILcliten te Assen en 
te Nieuw Amsterdam. Wij hebben niet nagelaten 
deze milde gevers den dank der Commissie te be
tuigen. Voorts onze zaak aan den Heere en zijne 
kerk aanbevelend, 

Namens de Comm., 
L. G. GORIS, Secr.-penm. 

Emmen, 25 Nov. '90. 

Korrespondentie. 
Ds. J. Nederhoed is door ziekte verhin

derd zijn gewone viekelijksche opgaven te 
aoen. 

Potentaat aller potentaten ! 
Ten slotte bidden we, als da Costa 

in 1849: 
» Worde Uw naam, o God! verheerlijkt! 

Kome, o Heer! Uw Koninkrijk! 

He Koningin Regentes. 
De droeve werkelijkheid is er: Ne

derlands Koning is op 't oogenblik niet 
in staat te regeeren, en een Regent
schap was noodig, naar den eiscli der 
wet en in het belang des Lands. 

En de blijde werkelijkheid is er, dat dit 
Regentschap, aan niemand anders en 
aan niemand minder is opgedragen dan 
aan 's Konings veel geliefde Gemalinne : 
Koningin Emma. 

Wat moet er in het hart dezer Vrouwe 
zijn omgegaan, toen zij het stille Loo 
verliet, denkende aan den krauken Ko
ning, nagestaard door haar eenig, ge
liefd kind, om straks, te midden van 
tien duizenden toeschouwers, met een 
schitterenden stoet, door de straten van 
het vorstelijk 's-Gravenhage te rijden 
naar het aloude, beroemde Binnenhof, 

waar de Staten-Generaal haar wacht 
ten, om haar den eed af te nemen als 
Regentes van het Koninkrijk. 

En wat zal zij gevoeld hebben te mid
den van die schitterende vergadering, 
waarin zij uitmuntte door eenvoudig-
iieid en soberheid van uiterlijk gewaad, 
slechts schitterend door hetgeen God 
alleen geven kan : jeugd, bevalligheid 
en vrouwelijke geestkracht ! 

Hoe stond zij als in de onmiddelijke 
tegenwoordigheid van God, toen zij met 
heldere stem het: lk zweer, Ik zweer, 
Ik zweer : Zoo waarlijk helpe mij God 
Almachtig, uitsprak ! 

En toen weder, na een kort opont
houd ten paleize, naar het Loo terug, 
naar het ziekbed van den Koning, naar 
het geliefde dochtertje, dat nog niet 
ten volle beseffen kan, wat groote be-
teekenis de dag van heden voor haar 
doorluchtig Stamhuis, voor heel Neder
land heeft. 

Moge God de Koningin als Regentes 
zoo met zijne genade vervullen, dat zij 
doen kan, wat een goed en getrouw 
Regent schuldig is te doen, en zooals 



het een oprecht, discipel van Christus 
die de kracht* viafo Boven wacht, alleen 
doen kan! De volgende Proclamatie is 
door H. M. de Koningin als Regentes 
uitgevaardigd. 

Proclamatie. 
In naam van Zijne Majesteit Willem 

III, bij de gratie Gods, Honing der Ne
derlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-
Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. 

Wij Emma, Koningin der JVederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk. 

In de ernstige dagen, waarin 's Ko
nings toestand ons allen met droefheid 
vervult, treed Ik op als Regentes van het 
Koninkrijk. 

Ik gevoel al het gewicht der taak, die 
Mij is opgelegd, maar uit liefde tot het 
Nederlandsehe Volk aarzel Ik niet haar 
te aanvaarden, nu de Staten-Generaal met 
eenparigen, vertrouwen vvekkenden aan
drang Mij daartoe riepen. 

Mijne kraeht en wijsheid zoek Ik bij 
den Almaehtigen en Alwijzen God. Ik re
ken op den trouwen steun van het ge-
heele Nederlandsehe Volk, dat Mij door 
zoovele blijken van liefde en verknocht
heid voor altijd aan zich verbond. 

De Koning, Mijn geliefde en geëerbie
digde Geiuaal, gaf mij altoos een hoog 
voorbeeld van de vorstelijke plichtsbe
trachting en de werkzaamheid in het be
lang van Land en Volk, die het Huis van 
Oranje steeds onderscheidden Ik acht 
het M^n plichl, dat voorbeeld na te stre
ven. 

Moge God het lijden van Onzen Koning 
verzachten en Nederland nemen onder 
Zijne heilige hoede. 

Lasten en bevelen, dat deze Proclama
tie in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Gedaan te 's Gravenhage op heden den 
SOsten November 1890. 

E M M A. 
(Volgen de handieekcningen van al de 

Ministers.) 

Stichtelijke Lectuur. 

Misbruik liet vertrouwen 
niet. 

«Twist uwe twistzaak met uwen naaste; 
maar openhaar het heimelijke van een an
der niet, opdat degene, die u hoort, u uiet 
smade; want uw kwaad gerucht zoude niet 
afgekeerd worden." 

Spreuk. 25 : 8. 

De Bijbel is een boek vol lessen der 
hoogste levenswijsheid; die naar de 
voorschriften, in dat boek vervat, zijn 
gedrag jegens zijne medemenschen re
gelt, is zeker van zóo te leven, dat hij 
ieders achting zal verwerven, hoe ver
schillend ook anders door de meuschen 
over de waarde der Heilige Schrift wordt 
geoordeeld. 

Het is eene zeer gewone zaak, dat 
wanneer twist, oneenigheid of hoe men 
het ook noeme, twee vrienden scheidt, 
de toorn of vijandschap zoo groot wordt 
tusschen de vroeger nauw verbondenen, 
dat de een tegen den andere alle mid
delen aanwendt, om aan het gevoel van 
wrok voldoening te geven, en dit zelfs 
zóo ver gaat, dat, wat in de uren van 
vertrouwelijkheid, door den een aan den 
anderen onder het zegel van geheim
houding is medegedeeld, in de oogen-
blikken van toorn geopenbaard wordt 
aan derden, dikwerf tot onherstelbaar 
leed voor een geheel huisgezin. 

De Bijbel, als het Woord Gods, maakt 
den mensch »niet mooi"; maar schetst 
hem zooals hij werkelijk is, en geeft 
raad aan den mensch, die voor het 
Woord Gods beeft, ten einde hem te 
vrijwaren voor daden, die niet alleen 
in het oog des Allerhoogsten laakbaar 
zijn, maar ook door de menschen wor
den veroordeeld. 

Zoo geeft dan de door den Heiligen 
Geest bezielde schrijver in den tekst 
den kostelijken raad, dat men niet uit 
wrok of haat zal openbaren, wat een 
ander ons, in de dagen van vriendschap 
en innig vertrouwen, in het geheim 
heeft medegedeeld. 

En waarom niet ? Opdat den schen
der van het in hem gestelde vertrouwen 
het wel verdiende verwgt niet trefie, 
dat hij de wetten van voorzichtigheid, 
gerechtigheid, liefde en vriendschap met 
voeten heeft getrapt. 

Wacht u, wil de spreuken-dichter 
zeggen, inzonderheid, dat gij, in de 
hitte van den twist, de geheimen van 
uwen vriend niet openbaart; want, als 
zulks bekend wordt, zal het u tot 
eeuwige schande strekken, en alle wijze 
lieden zullen eenen afschrik hebben van 
zulk eenen trouwelooze. Het geheim 
blijve u heilig. Die als een achter
klapper wandelt, openbaart het heime 
lijke; de getrouwe van geest bedekt de 
zaak. 

Wat in het geheim is medegedeeld, 
bljjft het eigendom van dengene, die 
het vertrouwen schonk, even als de 
schat die aan eenen vriend ter bewa-
ïr'itfg is gegeven, altijd de bezitting 
blijft van wie hem aan de zorg zijns 
vriends toevertrouwde; — en even als 
de -.schending van het vertrouwen ten 
aanzien van den schat den trouwelooze 
tót een dief maakt, zoo ook maakt de 

•••nnnBHBi 
schending van dat vertrouwen ten aan
zien des geheim® wiiöcteïijk tot een rbb»-
ver. 

»Heere! wie zal verkeeren in uwe 
tent ?" vraagt de psalmdichter ; — het 
antwoord is onder anderen ; »die indien 
hij gezworen heeft tot zijne schade, 
evenwel niet verandert !" 

Zoo eischt dan Gods Woord getrouw
heid aan de eens gegeven beloften ; en 
wierd dat gebod steeds in acht geno
men, menig hart zoude nog vol liefde 
en vriendschap zijn, waar nu haat eu 
toorn voor altijd wortel hebben ge
schoten. 

(vertaald) 
NOTTEN. 

Schriftbeschouwing. 
Christus' liefde tot de Ge

meente. 
Slot. 

Gelijk ook Christus de gemeente lief 
gehad heeft, en zichzelven voor haar 
heeft overgegeven, opdat Hij haar heili
gen zou, haar gereinigd hebbende met 
het bad des waters door het woord ; op
dat Hij haar zich zeiven heerlijk zou 
voorstellen, eene gemeente die geeu vlek 
of rimpel heeft, of iet8 dergelijks, maar 
dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. 

Ef. 5 : 25—27. 

Daaruit, dat de gemeente Christus' 
heerlijkheid moest zijn, verklaart zich 
de beschikking Gods, om ze Hem te 
geven in eeuen van heerlijkheid out-
blooteti staat. Wat toch was de ge
meente van zichzelve? Zij lag onder 
deu vloek der Wet ; aan het strafrecht 
van het Rijk Gods vervallen, was zij 
onvrij, gehouden 0111 tot hare eeuwige 
schade dienstbaar te zijn aan de hand
having van dat strafrecht; belichaming 
van vloek zou zij worden. O wat 
schijnt God vreemd te handelen door 
zulk eene onvrije en des doods waardige 
aan zijnen Zoon te geven en voor zij
nen Zoon te beschikken, dat zij zijne 
bruid en geliefde worde, zyne kroon en 
zijne heerlijkheid! Nooit was de af
stand tusschen twee personen grooter 
dan hier; hij was niet te meten en 
niet te overzien. En nooit werd groo
ter bruidschat geëisclH dan hier; want 
Christus moest zijne gemeente koopen 
tot geeu geringeren prijs dan van zijn 
eigen bloed, ten zoenoffer vergoten. 
Alle engelen met elkander waren zulk 
een p*-ijs niet waardig geweest, als voor 
deze gemeente geëischt werd. Vóór 
Christus haar de zijne mocht noemen, 
moest Hij zijne ziele tot een losprijs 
geven, tegen welken de rechtvaardig
heid haar losliet: in hare plaats moest 
Hij den vloek der Wet lijden, en de 
gerechtigheid der Wet volbrengen, en 
zoo voor haar genoeg doen, wilde Hij 
haar vrijmaken en eigenen, tón Hij 
heeft het gedaan. De meerdere heeft 
zich overgegeven voor de mindere; 
Christus heeft zich niet gespaard, zich 
niet aan zich zeiven gegeven, zich niet 
te goed, te hoog geacht om zich voor 
eene slavin, eene misdadige, eene me-
laatsche over te geven aau God, tot 
een leven van knechtendienst eu tot 
een dood der vervloeking, Hem bitter
der dan eenig ander, wijl Hij Gods 
eeuwige eu eenige Zoon, wijl tlij zelf 
God was. Hierin voorwaar is de liefde. 
Zoo kan slechts God liefhebben. Zij, 
voor wie Hij zich overgaf waren zijns 
niet waardig, ja, meer nog, zij wilden 
en begeerden Hein niet, en achtten Hem 
hunner niet waardig. Toch had Hij ze 
lief, en kocht Hij ze met zijn bloed. 
Voor hunne verlossing stierf Hij, niet 
den dood dien de sterke sterfi voor den 
zwakke, de vriend voor den vriend, de 
held voor het vaderland, maar den mis-
dadigers-dood. Er was tusschen zijne 
liefde en haar voorwerp niets dan de 
wil zijns Vaders, dat Hij haar ten zij
nen koste tot de zijne maken zou; het 
was genoeg om zijne liefde tot den 
hoogsten trap op te voeren. En zoo 
gaf Hy zich voor de gemeente over, 
zijne ziel voor hare ziel, opdat zij le
ven zou door zijnen dood. In dezen 
weg alleen werd het openbaar, wat vol
heid van liefde, van heiligheid, van 
kracht, van gerechtigheid in hem was. 
En daarom heeft de Vader het alzoo 
beschikt, dat Hij eene bruid zou ont
vangen, die Hij niet aannemen kon, 
tenzij dan dat Hij zich voor haar over
gaf in den dood des kraises; want in 
dezen weg juist wordt openbaar, wat in 
hem woont, en treedt zijne heerlijk
heid in haren vollen glans te voorschijn. 

Alzoo heeft Christus zijne bruid be
mind, niet omdat maar vóór zij bemin
nelijk was; hare schoonheid is geene 
beweegreden, maar vrucht zijner liefde 
tot haar. Zij kon voor God niet be
staan; met haar kon Hij voor het aan
gezicht zjjns Vaders niet verschijnen, 
zoo onrein was zij. Hij moest haar 
eerst heiligen, gelijk Paulus zegt in 
vs. 26. Heiligen is hier zooveel als 
Gode waardig maken. Voor God nu 
kan alleen het schuldvrije en geofferde 
bestaan, datgene, wat niet aan het 
strafrecht vervallen is, en zich ten volle 
aan Hem gewijd heeft. Was de ge
meente harerzijds schuldig en onrein, 
Christus, van heilige liefde vervuld, heeft 
haar gereinigd, opdat zij als eene heilige 
gemeente voor God zou staan. Deze 

reiniging, middel en weg tot neïïr-
ging, is, gelijk Paulus dit uitdrukt, 
geschied »met het bad des waters door 
het woord." Kennelijk heeft de apos
tel hier het oog op den heiligen doop. 
Niet echter zoo, dat het water de schuld 
en de smet der zonde wegwisschen zou ; 
het is veel, maar slechts als beteeke-
ning van Godswege aan den doope-
liug, dat zijne zonde weggenomen is, 
zoodat hij van God niet langer aange
merkt wordt als een schuldige en slaaf 
der zonde, maar als een van de zonde 
gerechtvaardigde en van de zonde vrij
gemaakte. De werkzame kracht in den 
doop is alzoo niet het water, maar het 
woord. Hierop wijst Paulus ons, als 
bij zegt: door het woord. Eigenlijk 
staat er met weglating van het bepa
lend lidwoord: door woord ; door dezen 
onbepaalden vorm wordt aangeduid, dat 
wij hier niet te denken hebben aan be
paalde woorden, bij den doop gesproken, 
b. v. aan de bekende doopsformule, 
maar aan het feit, dat de doop verge
zeld gaat van een Goddelijk spreken, 
waaruit zich zijne reinigende werking 
verklaart. Van dit zoo duidelijk spre
ken is de doop 'de belichamende uit
drukking ; het woord is als de ziel, het 
wezen des doops; daardoor is de doop 
een sacrament, een Goddelijk waartee-
ken en zegel, dat hij een tot ons ge
sproken woord in zich bevat. Eu wat 
is de inhoud van dit woord? Deze, dat 
Christus ons verzekert, dat hij ons zoo 
waarachtig van onze zonde reinigt, als 
wij naar het vleesch met water gewas-
schen worden, door zijn bloed van de 
schuld en door zijn Geest van de macht 
der zonde ons ontheffende, zoodat wij 
dooden voor de zonde zijn, in dezen 
zin, d it zij geen recht en macht, meer 
heeft, over ons, om ons te verdoemen 
en te overheerschen. En zoo brengt 
Christus, daardoor dat Hij ons uit de 
gemeenschap met de zonde verlost, eu 
in zich zeiven volmaakt voor God stelt, 
onze heiligiug tot stand Van dat oogen-
blik af, dat zij Christi zijn, gedekt door 
zijne gerechtigheid en onder de heer
schappij zyus Geestes, acht God ze 
zijns, m. a. w. zijn zij Hem heilig. Dat 
zij zeiven nog dagelijks in vele strui
kelen en vergeving behoeven ; dat zij 
nog met de overblijfselen der zoude be
smet zijn, en dagcljjksche reiniging noo-
dig hebben ; dit neemt niet weg, dat zij 
heilig zijn. Want Christus bewaart 
hen door zijne verzoenende voorbidding
en zijne reinigende genade voortdurend 
in den staat der heiligheid, den doop 
aan hen bevestigende tot den einde. 

Hiermede nu bereikt Christus het 
naaste oogmerk van zijn reinigen der ge
meente : zyne vereeniging met haar. 
Dit oogmerk wordt aangewezen door 
het woordje »opdat'', waarmede vs. 27 
aanvangt. Wordt in vs. 26 in het al
gemeen aangewezen, dat de heiliging 
der gemeente het oogmerk zijner zelf-
overgifte was, hier wordt stilgestaan bij 
datgene, waartoe zijne zelfovergifte hein 
in staat stelde, namelijk, de reiniging 
der gemeente als middel en weg om 
haar heerlijk, zonder eenig gebrek en 
in den glans der schoonheid, voor zijn 
aangezicht te stellen- Wel heeft Hij 
zijne gemeente liefgehad, terwijl zij van 
alle schoonheid ontbloot, de mismaakt
heid zelve was, maar met de bedoeling 
om haar zoo te reinigen, dat er noch 
vlek, noch rimpel, noch iets soortgelijks 
meer aan haar was. Daarom rust Hij 
niet voor Hij het oogmerk zijner zelf
overgifte bereikt heeft, anders gezegd 
vóór Hij zijne gemeente zóó ten volle, 
heeft gereinigd, dat het onberispelijk 
schoon harer heiligheid zijne heilige 
liefde opwekken kan, zoodat Hij ze niet 
langer behoeft te beminnen met de liefde 
der ontferming, eu ze beminnen kan 
met de liefde des welgevallens. 

En hierdoor, dat Jezus zich geheel 
voor zijne gemeente heeft overgegeven, 
is Hij, wat de grootte zijner liefde bp 
treft, het voorbeeld geworden voor den 
man, dat dezen er toe roept, om zich 
zeiven ook zoo ten volle te wijden aan 
zijne vrouw, levende voor zich zeiven 
door te leven voor haar. 

VAN ANDEL. 

Grafnaald. 
Andermaal ontving ik van Prof. D. 

Postma een postwissel groot f ü0,15 
voor het gedenkteeken op het graf mij
ner Ouders. Zijn zoon, de WelEerw. 
Heer Ds. Postma jr. die door de Sy
node was afgevaardigd om drie jaren 
werkzaam te zijn onder de trekboereu 
op het Portugeesche grondgebied te 
Humpata had dit van die broeders ont
vangen. 

Dat het vergelegen Afrika deze be
langstelling toonde trof' mij, en dat zelfs 
de trekboeren, die aan zoovele en zoo 
groote ontberingen ten prooi waren ook 
het hunne weuschten bij te dragen om 
op de laatste rustplaats mijner Ouders 
een steenen gedenkteeken te plaatsen, 
deed mij, meer dau ik zeggeu kan, ge
voelig aan. Ds. Postma heeft deze 
broeders vóór den bepaalden tijd moe
ten verlaten. Hij werd door krank
heid zóó aangetast dat een boot moest 
worden heengezonden om hem terug 
te haleu. 

Die ongesteldheid heeft zich, Gode 
zij dank, ten goede gewend en Z-Ew. 
is thans te Burgersdorp, maar de trek
boeren zyn weer herderloos. 

Moge de Heere spoedig in hunne be
hoefte voorzien en hen bewaren bij en 
bevestigen in de liefde totj zijn woord 
en dienst, opdat ook in hun zaad de 
waarheid bewaard blij ve ! 

Tegelijk met dezen postwissel ont
ving ik van een broeder in ons land, 
wiens Vader mijne ouders gekend heeft, 
het volgend schrijven: »Zoo even kreeg 
ik eerst de Bazuin vau 14 Nov. in 
handen. 

»Gaarne, zeer gaarne hoop ik, dat 
gij ook van mijne hand aanneemt voor 
het monument tien gulden." 

Wat ons betreft, wij hadden, zoodra 
de Commissie haar plan als mislukt 
beschouwde, het voornemen opgevat te 
doen wat kinderliefde en kinderplicht 
van ons vordert. 

Door ons zou dan ook wel nimmer 
over geld gesproken zijn, en wij waren 
blij dat de Bazuin er ook van zweeg. 
Maar nu uit Z. Afrika het verzoek 
kwam de goede ontvangst der gelden 
in de Ba^^l^n te vermeldeu, heb ik ge
meend ook den broeder in ons land 
openlijk onzen dank te moeten betui
gen voor dit bewijs van dankbare liefde 
en achting. Dit toch zegt in dezen 
voor ons alles. 

H. DE CocK. 
Kampen, 21 Nov. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM-
Waards vriend, 

De 20ste November van het jaar 1890 
is een gedenkwaardige datnm in de ge
schiedenis van Nederland. Op dien dag 
heeft de Koningin den eed atgelegd als 
Regentes, hetwelk beteekent, dat onze hoog
bejaarde koning in een toe.-tand verkeert, 
dat hij niet regeeren kan, en dat hij geen 
zoon heeft, dat er zelfs geen mannelijke 
Oranjespruit meer bestaat om als Regent 
op te treden. 

Het zal voor onze Koningin een zwaie 
gang zijn geweest, die gang naar den troon, 
al was geheel de omgeving ook schitterend. 
Terugdenkend aan de dagen harer jeugd 
en ten volle beseffend, wat zware taak haar 
is opgelegd, zal zij ook moeten uitroepen : 
«Heilig zijn, o God! Uw wegen !" 

Ga er maar een gedurig gebed op voor 
hare Majesteit, en moge Nederland, onder 
het Regentschap van Koningin Emuja le
ven, groeien en bloeien ! 

De zaken op het Binnenhof zullen nu 
wel spoedig beginnen, en daarmede de partij
schermutselingen en de persoonlijke gevoe
ligheden, alles in het belang van 't lieve 
vaderland. 

In do laatste dagen was, naar ik vernam, 
de beurs nog al in spanning en werd er 
gevreesd voor «springen" van dezen en 
genen. Zulke spring-processies op de beurs 
ziju van ernstiger aard dan de godsdien
stige springprocessies der Roomschen. 

En vooi 't overige zijn we in Amster
dam druk geweest met den candidaat voor 
den Gemeentel aad. De Kiesvereeniging 
Nederland en Oranje heeft, het voetspoor 
van Burgerplicht volgende, ook een werk
man gecandideerd, en wel B. Poesiat, ouder
ling bij de Doleerende gemtente en dienst
baar bij den heer Hovy. De Roomschen 
hebben hun eigen candidaat, een aanzien
lijk Amsterdammer, den heer Waterschoot 
van der Gracht, welke candidaat door de 
deftigste van alle kiesvereenigin^en, de 
Grondwet, is overgenomen, en door het 
Handelsblad krachtig aanbevolen wordt. 

Als gij dezen ontvangt, is de strijd reeds 
beslist of staan we voor eene herstemming. 
Maar in ieder geval is deze verkiezing een 
teeken des tijds. 

De heeren, van welke kleur of staat
kundige richting ook, zijn het er vrij wel 
over eens, dat werklieden geen volksver
tegenwoordigers kunnen zijn. Zij missen 
de noodige kennis, de opvoeding, den tijd 
en de onafhankelijkheid, welke voor die 
betrekking noodig zijn. De werklieden 
daarentegeu oordeelen, dat zij veel beter 
dan de heeren met de nooden en beboetten 
des volks bekend zijn, en dat zij zeer goed 
zeggen kunnen, wat zij meenen, dat voor 
't volk gedaan inoet worden. Ook op dit 
gebied geldt het spreekwoord : geen ketter 
zonder letter. 

Zelden is de valschheid en draaierij der 
menschenkinderen zoo aan 't licht gekomen 
als bij deze verkiezing. De deftigste li
beralen stellen tot hun candidaat den can
didaat der Roomschen, en de Ultramontaan, 
tegen wien de liberalen zoo vaak eu zoo 
heftig ijverden, is nu op eens een geacht 
notaris geworden, dien we toch vooral 
moeten stemmen ; terwijl de meer burger
lijke liberalen voor den dag komen met 
een sociaal-democraat, en geen kik meer 
geven over de Schoterlandsche historie met 
Domela Nieuwenhuis ! Nederland en Oranje 
candideert een werkman, ofschoon in be
ginsel er tegen, dat werklieden in regee-
ringslichamen zitting hebben. De eenige, 
die in het midden van deze dingen een 

goed figuur maakt, is de werkman Rot. 
Zonder gedraai zegt hij, waar 't op staat. 
Hij presenteert zich als sociaal-democraat 
en, zonder er doekjes om te winden, ont
kent hij te zijn een tamme sociaal-demo
craat ; hij is een echte, een wilde. Tegen
over al dat gehuichel en gedraai is Rot 
sterk door de natuurlijke waarheid, die bij 
publiek beleed, en die hem de luidste bij
valsbetuigingen van zijne geestverwanten 
deed verwerven. 

De kerkelijke en wereldlijke liberalen 
van allerlei kleur staan nu voor het feit, 
dat zij óf een Roomsche, èf een antirevo
lutionair (en nog wel een Doleerende) of 
een sociaal-democraat moeten kiezen ! Zij 
kunnen ook thuis blijven. Maar dan is het 
waarschijnlijk, dat de sociaal-democraat ge
kozen wordt. 

Dinsdag 25 November is een merkwaar
dige dag voor de hoofdstad en daarom 
voor het gansche land ! 

Een nieuw artikel is op ons program 
van actie gekomen, namelijk de vivisectie, 
het gebruik aan de Universiteiten om proe
ven te nemen op levende dieren, in het 
belang van het geneeskundig onderwijs. 
Aan de Vrije Universiteit is de vivisectie 
niet in gebruik, maar aan de andere Uni
versiteiten wel. Meermalen zijn hiertegen 
stemmen vernomen en nu schijnen, in den 
laatsten tijd, de spiritisten de zaak ter 
hand genomen te hebben en eene bewe
ging te willen uitlokken om een wettelijk 
verbod tegen de vivisectie. 

In de Zeeuw van 18 dezer, komt een 
merkwaardig opstel voor, geteekend P. H. 
waarin, op stelligen toon, de verzekering 
wordt gegeven, dat de vivisector (de hoog
leer, iar die zulke proeven op de dieren 
neemt) na dit leven ook geviviseceerd zal 
worden en, in zijn geestelijk lichaam, de
zelfde folteringen zal ondergaand ie hij, 
hier op aarde, de dieren aangedaan heeft. 
»Stel hem (den vivisector) u voor," zegt P. 
H. »aan gindsche zijde ontwakend. Dezelfde 
man als op aarde. Nog gewapend met 
zijne nijptangen, schroeven, zagen, messen 
en ndere foltertuigen, omringd door niets 
anders dan zijn slachtoffers, altijd door zijn 
onmenschelijk werk verrichtend, altijd door 
zijn arme, verminkte, bebloede dieren voor 
zich zieude, die hem met hunne zachte 
smeekende oogen aanstaren Tot
dat het hem eindelijk te bang wordt. Tot
dat het door hem veroorzaakte lijden tot 
hem zeiven wederkeert. Totdat, wat hij 
dien onnoozelen, weerloozen schepselen 
aandeed, op zijn beurt hem zeiven aan
grijpt en hij het in zijn eigen persoon, in 
zijn eigen lichaam, ja lichaam, want het 
geestelijk lichaam neemt hij mede, als 
hemzelven toegebracht ervaart, en in al 
zijn verschrikkelijkheid gevoelt en door
leeft." 

Deze en dergelijke overwegingen hebben, 
als ik het wel heb, er af toegeleid, dat er 
is opgericht een Anti-vivisectiebond, die 
nevens vele andere bonden zijn eigenaar
dige plaats zal innemen. Het is een ern
stig gemeende zaak, zoo ernstig dat P. H. 
zijn artikel in de Zeeuw aldus besluit: 
»En daarom, niet slechts ten behoeve van 
de dieren, maar meer nog ter wille van 
de menschen, niet slechts uit ontferming 
over de betrekkelijk korten tijd lijdende 
slachtoffers, maar meer nog uit deernis 
met de beulen die, juist omdat ze hooger 
georganiseerde, fijner bewerktuigde en gees
telijk-zedelijke wezens zijn, omdat ze hun 
smart in hunne geestelijke lichamen on
dergaan en dien tengevolge in zooveel he
viger mate moeten voelen, maar vooral 
omdat die smart bij hen met de ontzag-
lijkste zelfverwijting en zelfverfoeiïng ge
paard gaat. ... O, laat de Christelijke 
lietde oidden, en pleiten en getuigen en 
arbeiden, tot dat de vivisectie eene on
mogelijkheid worde, en zelfs de naam er 
van niet dan met schaamte genoemd." 

Zoo wordt het spiritistisch evangelie aan 
de materialisten verkondigd. Het is echter 
zeer de vraag, of de materialisten die, in 
bun wetenschappelijken trots en hooghar
tige onverschilligheid voor het geestelijke 
en eeuwige leven, het waarachtige Evan
gelie door God geopenbaard verworpen 
hebben, door dit spiritistisch evangelie tot 
bekeering gebracht zullen worden. 

Nu moet ge niet meenen, dat ik eenige 
neiging heb om de vivisectie in bescher
ming te nemen. Ik vind het ook afschu
welijk, en ik geloof niet, dat God den 
mensch het recht gegeven heeft om de 
dieren te martelen in het belang van de 
menschen. Maar de geneeskundigen heb
ben ook hunne argumenten, en hoe zij 
hunne wetenschap kunnen beoefenen zon
der proeven te nemen, zelfs op menschen, 
gaat mijn leeken-verstand verre te boven. 

Er hebben in de menschen-wereld ook 
vele dingen plaats, die veel overeenkomst 
hebben met vivisectie. Zelfs op 't gebied 
van het recht geschiedt er wel eens iets, 
dat wij niet goed verklaren kunnen. Gjj 
hebt gelezen, dat Mejuff. Kuipers op vrije 
voeten is gesteld, nadat zij eenige maan-



den in hechtenis is geweest, verdacht van 
eene zware misdaad. Eindelijk verklaart de 
rechtbank, dat er geene genoegzame rede
nen bestaan om een proces tegen haar te 
voeren en wordt zij niet gerechtvaardigd 
maar — in alle stilte ontslagen ! 

Zulke gevallen schijnen zelfs op 't ge
bied van 't recht onvermijdelijk te zjjn. 
De preventieve hechtenis kan in de rechts
pleging niet gemist worden. En zij, die 
er door getroffen worden, ook al zijn ze 
volmaakt onschuldig, al verliezen zij, door 
de verdenking die op hen viel, naam en 
eer en brood — zij kunnen er niets aan 
doen, zij kunnen nergens vergelding van 
het doorgestane leed verkrijgen. En als 
we ons dan verplaatsen in de tijden van 
de pijnbank, en ons verbeelden, hoe een 
st.rfincre officier van Justitie van dat mid
del een ijverig gebruik maakt om eene be
kentenis af te persen, dan zegenen wij de 

rinrl hphaaert ons te la-wcta.ij.ii o 
ton Wen. al blijven ook nu vele dingen 

w Hnister. al blijft ook menig men-
schenleven voor ons een ondoorgrondelijk 

A».t ons telkens doet gevoelen, noe 
onvernuftig wij zijn tegen over de diepe 
wegen Gods. 

Van harte 
t.t. 

GISPEN. 

11e vervolging. 
(1834—1839.) 

X. 
Door Ds. ten Hoor wordt in overeen

stemming met Mr. van Appeltere c. s. uit
drukkelijk ontkend, dat »de uitgeleide ge
meenten" wettige aanspraak konlen maken 
op de kerkelijke goederen, n. 1. »in staats-
. .1»* «v.1 i'-ib-on vin " Volgens hem. hadden recmoiiyoo" -o -, 

ze dat recht door hare Afscheidirg van °de 
Herv. kerk" verbeurd. 

Het behoeft nauwelijks herinnering dat 
die gemeenten zelve, b. v. van uirum eu 
Genderen daarover geheel anders hebben 

ï.i r/-- uoUhnn wel deseliik aanspraak 
wemaakt op die goedeien. Zij hebben ze 
& i::u • vornpfticrn ZOO lang mogeiy» 
juist op Staatsrechtelijke gronden, met een 
7 7 do fivnndmp.t van 1815 ; ver-ocroep ii. i' "F ™ u; , , . 
dedigd, zooals we hebben aangetoonn, tot 

„.. red «rolrl 7.11 n niterezet. ze ei ïiicu " -— -tl- .. , i • j. 
Dit is een historisch feit en kan ook niet 

n=. ton Hnnr worden ontkend. Heb-UUU1 L/o. 
ben dan Mr. van Appeltere c. s. gelijk ge-i . 1 J' .J ... .. had, toen ze hen uescnuiuigueu vau 
»zucht om de kerken en kerkelijke goede
ren te vermeesteren,' 'J uie uuu mei iue-
XV. W cLIJLlCll l 

Op welken grond de gemeenten haar 
recht op die goederen handhaafden hebben 
we ook gezien. Znj beweerueu un y<-

<nr\n AflT.pl CrP.VPif. QdlMCöïltCTl Wd" 
ren ter wier name die goederen aitiju 
qestaan hadden. Dat en dat alleen was 
haar rechtsgrond voor de handhaving in 
het bezit dier goederen, zooals ons uit de 

v»aenhpirlAn is gfeblekeu. UlIHylCDlO — o _ 
Die grond werd echter door de overhe-

den en rechters, met name door v. Appel
tere c. s. bestreden. Ook ten Hoor staat 
hier aan hunne zijde en ontkent dien grond. 
En het is zoo, als dezen daarin gelijk heb
ben, dan hebben de mannen van 1834 hunne 
handen uitgestoken naar eens anders goed, 
(even zeer als dit thans aan »de Dolee-
renden" wordt te laste gelegd), zij het dan 
ook ter goeder trouw, aoor een soort. eon 

nf door illusies misleid. ov/l 
De kwestie om de goederen is dan ook 

niet de hoofdkwestie geweest in de Schei
ding. Zij volgde eerst in tweede of derde 
instantie. 

nQ Vinnfd kwestie was of de uitgeleide ge-l/D U «-» 
meenten b. v. te Uirum en Genderen de
zelfde aloude Geref. gemeenten waren, dan 
of ze als nieuwe pas gestichte moesten wor
den aangemerkt. 

TTno tnnli was Vlet, historisch Verl00D? AXVIf '"V" '" — J. 
nQ lrorturariBti dier cremeenten vroegen 

van de respectieve Overheden bescherming 
van hare rechten en bezittingen als zoo
danig. 

Wol verre daaraan te voldoen ontkenden 
deze zelts de kwaliteit waarin ze optraden. 
rir.+teni1eii dat ze waren de Geref. ge
meenten ter respectieve plaatsen, ontkenden 
zelfs het recht om als gemeente op te treden t r> zonder daartoe vergunning van ae ivegee-
ring te hebben verkregen. 

Al wat 111 hen was kwam daartegen m 
,^^0+ 7,ii vnnHpn p.pn nip.t. bestaande &n ïDnn/U' "y — o 
^indheid ziin en een nieuwe kerk of nieuwe 
„onto vormen 1 ! Tn alle adressen en klaag-ÖOI/IV » . - O 
schriften werpen ze die aantijging zoo verre T'l * _1_ mogeirjK van zien. 

Van rlp cmp.Hp.rfin Vippf. Vipf in Vipt nnt 
moedig smeekschrift uit Groningen en 
Drenthe (1836) : idurven onze vijanden daar-
mprlp thur Gnd vp.rsr.hitnp.n. ini.i xullpn p.r 'nipt. 
op staan, »docb om er terstond op te laten 
Volgen: »maai ueiwat uien ons ueu reciiL 
ttow Vieseherminff. wii wensnheri dan ten 
aanzien van het een en ander niets vuri
ger dan een algemeene kerkvergadering, 
waar, zoo ons plaatse van verantwoording 
geschonken wordt, wij zoo klaar als de dag 
zullen aantoonen, dat de tegenwooordige 
Hervormden en Remonstranten en Socini
anen ontaard zijn: en dat ons toekomt, 
hetgeen hun geheel en al ten onregte wordt 
toegekend en toegeschreven." 

• ImmM1' zoo luidt het eeniern volzin
nen verder, »kunnen wij niet verzaken dat 
wij Gereformeerden zijn, hetwelk uwe Ma-
• _j. 'j. * 3 . i * — Ui. • jesten m ae eerste piaats tji&uiii, evenmin 
als de eerste Christenen dat zij Christenen 
waren. 

»Ook kunnen wij Sirel verder geene » vrij 
Vipirï wvoffpn'1 enz. 

De gemeenten in Friesland spreken zich 
in aenzeitden geesi uu in net Aares in 

*) Pleitrede, pag. 18. 

Jan. 1837 bij Z. M. den Koning ingediend. 
In de voorrede p. 4 eD 5 verklaart Ds. 

S. van Yelzen: »Het is ons in een dagb ad 
schaamteloos verweten, dat wö 
daarom ons van het thans bestaande Herv. 
Kerkgenootschap zouden hebben afgeschei
den, opdat wij de goederen der Geret. 
tt i • i • l j ir^i'ï/-i-on 7.nllf ppn ver* i\erK in Deziu zouuen * : 
wjjt, terwgl wij bijna alles wat magtig en 
aanzienlijk is, tegen ons hebben, is tne 
anders te verklaren als dat de bescnuiai-
ger ons voor waanzinnig aanziet or zen 
zoodanigen toestand verkeert. Het zal even
wel wederom uit ons adres blijken dat de 
Christelijke Gereformeerde uemeenien ge«uc 
oardc^liü rrr\orl nv'üii of errnotheid. maar alleen 
de uitoefening hnnner Godsdienst en niets 
dan deze bedoelen, mogen 
mer ten behoeve van het thans bestaande 
Kerkgenootschap1) afstand doen van die goe
deren, welke aan de uereiormeeiueu 
7iiti ?n mnrfon n 1 nooit erkennen dat die 
goederen volgens regt bezeten worden van 
anders als Ueretormeeroen, uau "y 
onwaarheid spreken en de handen oer on-
regtvaardigen sterken. En wanneer zij 
de vrije uitoefening hunner (jousaienbi uaai-
door kochten, dan zou dezelve hun niet 
tot zegen verstrekken. Evenzeer echter als 
zij verpligt zijn hiervan in opregtheid ge-
fnifrpni«5 fp. orpvpn. evenzeer toont n zii zich 
ook afkeerig van alle twist of oneenig-
heid wegens de aardsche goederen enz. . . -i i , i .ii? Aan het einde van net aares zen wuiui 

tni<id dat ze Z M. om die goederen niet 
verder zullen lastig vallen, doch dat »ze 
»nm Imn crewet.en niet te bezwaren tevens 
* moeten verklaren, dat zij die van de Geref. 
»Godsdienst zijn afgeweken ten onregte 
»die goederen bezitten." 

DH Friesche gemeenten spreken hier uit 
het oud-Afgesch. standpunt. Het rechtop 
rla rrnp^eren niet nnaeven. maar tegenover " _ ro ' .. 
de Overheid er niet om vechten. Aij be
rusten m het onrecht onder protest. 

Omtrent de hoofdkwestie willen ze echter 
van geen berusten weten. Zij handhaven 
hun standpunt dat zij in geeneriet opzien 
een nieuw kerkgenootschap zijn. ~ ~ i , i » _ _ i. i_ _i... Op pag. z van ner aares neet HÖL . » J.UC.I 
WIJ bespeurden ; WEU UCUUCÜ WY 

van hpt. bestuur in het ge
noemde genootschap en van hen, die zich 
daaraan onderwerpen. meiuuui ueuucu 
wh' evenwel neen nieuw aenootschap opge-
rigt, dut zij verre; wij hebben alleen dat 
alles verworpen hetwelk met rot ae wa> e 
bvrh hphnnvt. p.n hp.t.np.e.n eerst met list is in 
gevoerd en naderhand met geweld ts staande 
qehoud m. a  i n -  i . _  Kort en bondig handhaven ae 1 ïieb^ue 
cremeenten hier het karakter der Scheiding 
van 1834. Dit karakter is volgens dit 
woord (en de adressen uit Groningen, Gel
derland enz. van denzelfden tijd stemmen 
daarmee in) reformatie der bestaande Kerk, 
t n niet plantatio (planting, stichting, grond
vesting) eener nieuwe Kerk of nieuwe ge
meente. 

Om dit karakter te handhaven hebben de 
mannen van 1834 vijf jaren vervolging door
staan. ïvlen zegge ,mij toch eens, waarom 
ze anders zoolang vervolgd ziin ( 

MPI IRRFL.P.HT p.n klp.m is dit kamhfpv VP.r-
dedigd door den godvruchtigen Mr. A. M. 
C. van Hall o. a. voor het Hoog Gerecbts-
L.„F N 1QQC X> UU1 tc O vjiavcuuitgc ÏOÜU. XttJCUÖ tCLl vu-
riffen iare ("l8351 had bii voor de vervolg-o o - \ / o o 
den te Arnhem gepleit. In den loop van 
dat jaar nao DIJ zien zen aigescneinen van 
het Herv. Gen. <-n zich bij de vervolgden 
gevoegd. In den Haag stond hij tegenover 
Mr. v. Appeltere, den beruchten bestrijder. 

Wilt ge weten wat het reglementair-re
volutionair standpunt der liberalen is, boor 
v. Appeltere. Wilt ge het historiscn-ue-
ref. standpunt der Scheiding van 1834 lee-
ren kennen luister naar Mr. v. Hall. 

D. K. WlELENGA. 

der 
Bij

ter maar omdat hij een kardinaal was. 
Menigeen schijnt zich te verbeelden, da 
een kardinaal een soort van Opper-aaits-
bisschop is, terwijl inderdaad het amb 
volstrekt geen geestelijk karakter heelt. 
Het kardinalaat is een wereldlijke waar
digheid. Als burgerlijk bestuurder 
Korlfeliite Staten bezat de Paus een 
zonderen Kaad, welks leden zijn iaaujjc»«=>--
en helpers waren in het leiden vari zijn 
zaken. Deze Raad was het Heilig Kollege, 
en zijn oorspronkelijke funkties waren zui
ver burgerlijk. Zijn leden, de Kardinalen, 
werden Kerkvorsten genoemd, en als zoo
danig hadden zij recht op zekere pozitie, 
bij gelegenheden, waarin men de Hof-eti-
kette bijzonder moest iu acht nemen. Zoo
als begrijpelijk is, koos de Paus zjjne kaï-
dinalen, of geheimraden, onder de meest 
toegewijden zijner volgers, en hiervandaan 
werd de prins-priester weldra beschouwd 
als een priester-prins, de beLleeder van 
een kerkelijk ambt ?an zulken rang en 
waardigheid, dat zij hem recht gaven op 
een plaats naast de prinsen van den bloede. 
Onkunde omtrent den wezenlijken aard van 
het ambt, verklaart voldoende de fout van 
onlangs door den PrioS van Wales in zijne 
bejegening van Kardinaal Manning begaan. 
Gelukkig heeft de Prins nog geen gezag 
om een voorbeeld voor 't vervolg vast te 
stellen, anders konden de gevolgen van zjjn 
onoverdachte daad ernstig geweest zijn. 
Zoo iets, n.1. de eerste plaats aan de Pau-
seli]ke prinsen ais zoodanig toe te kennen, 
is, den Paus nog te erkennen als souveiein 
van de Kerkelijke Staten, en de Koning 
van Italië zou natuurlijk zich tegen zulk 
eene erkenning moeten dekken. Kome is 
altijd gereed om zelfs aan een stroohalm 
vast te grjjpen om hare rechten weer op 
te halen, en vandaar de houding van den 
Aartsbisschop Taschereiu, toen hij een 
plaats wilde hebben boven eiken gast, bij 
gelegenheid van het jongste Staats-dinei 
te Quebec, dat door den Gouverneur-gene
raal van Canada ter eere van Prins Geoi ge 
van Wales gegeven werd. Zeer gelukkig 
zagen de Admiraal der vloot en de komman-
deerende Generaal de dingen niet zoo in, 
en hun krachtig protest heeft Brittaniö en 
Canada voor een erbarmelijke vernedering 
behoed. 

De Kaïdinalen van den Paus te Eome 
zijn niet meer prinsen dan Engelsche avon
turiers, die door Jakob III, den pretendent, 
tot den adel verheven werden, leden van 
Engelsclien adel zijn. De eigenlijke titel 
is nu een ledige naatn, een woekerrecht, 
want de zaak die hem eens verleende, is 
nu van de aarde verdwenen, en — voui 
altijd. — 

We hopen en wenschen met den schrij
ver van dit artikel er het beste van, doch 
er is nog veel mogelijk in deze Contra-re
volutionaire tijden. C. M. 

•) Ds. v. Velzen zelf lieeft deze woorden ouder-
schrapt. W. 

Buitenlandsche Kerken. 
Onder het opschrift Rome and Romanis-

tis, gat Dr. Mathews een artikel, dat we 
om zjjne beslistheid wel der moeite waard 
achten het onzen lezers mede te deelen. 
Het is naar aanleiding van den, ook door 
ons vroeger vermelden, dood van Kardinaal 
Newman en den lof over dien persoon. — 
Dit overlijden — zegt Dr. Mathews — beeft 
heel wat stof gegeven, hoewel het bijna 
alleen pocherij was> v00r zomerartikels in 
de bladen, ja voor — preeken. Newman 
bezat geen geringen persoonlijken invloed, 
welke hem een stoet aanbidders aanbracht, 
die nooit over zijne grootheid zwegen. Zjjn 
befaamde Verhandeling »XC , waarin het 
toestemmen van elk onderscheidend Roomsch 
leerstuk verdedigd werd, al is het dat men 
in de Protestantsche kerk blijft, en die het 
geweten van elk eerlijk man schokte, deed 
de oogen der geheele natie zich op hem 
vestigen ; terwijl zjjn terugkeer naar de 
Roomsche kerk kort daarna bet natuurlijk 
gevolg was van hetgeen hij onderwezen 
had. 

Wij verklaren ons onbekwaam om te 
zien, wat het dan wel is, dat Protestant
sche leeraren in zijn loopbaan zoo aanbe
velenswaardig vinden, gelijk sommigen heb
ben uitgesproken. Zijn doen moet óf ver
meden of nagevolgd worden. Wat willen 
die bewonderaars toch, dat wij doen zul
len ? Zullen wjj Newman navolgen door 
het brood eener kerk te eten, terwijl wjj 
tegen hare beginselen zijn; of indien wjj 
ons uit zulk een toestand onttrekken, zul
len wjj het geloof zoeken te verwoesten, 
dat wij eens gepredikt hadden ? Indien 
wij ook al voor een oogenblik aannemen, 
wat omtrent Newman's persoonlijke vroom
heid en waaidigheid gezegd is, dan kun
nen wij nochtans in zijn levensloop maar 
al te zeer zien, hoe verstrikkend en be
dwelmend de invloed van het Roomsche 
dogma is voor de conscientie. 

Misschien echter is een groot deel van 
hetgeen omtrent Newman geschreven is, 
gezegd, niet omdat hij eeu Roomsch pries

In Brazilië hadden de Baptisten veel te 
lijden vau de Roomschen. Te Conde, en zelfs 
in Bahia, stonden zij voortdurend aan ver
volgingen bloot. Doch de pers is niet zel
den op hunne zijde en getuigt tegen die 
barbaarscbheden. 

De Fidji-eilanden zijn wel een bewijs, 
welke gevolgen het Christendom hebben 
kan. Op eene bevolking van 130.205 be
woners telt men 111.734 Fidjiërs. Van dat 
getal wonen 100.154 de godsdienstoefe
ningen bij, die door de Wesleyaansche pre
dikers en catechizeermeesters geleid worden. 
De Wesleyanen hebben er het meest ge
arbeid. Er zijn nu yan dezo zending, een 
waar lichtbaken in zee aldaar, 53 inlandsche 
leeraars, 44 catechizeermeesters, 1877 lo
kaal-predikers, 27421 kerkelijke lidmaten, 
2795 catechumenen en 1019 onderwijzers. 
Sedert de halve eeuw, waarin die eilan
dengroep bearbeid word, zijn nu, en waar 
zij toen nog met afgodstempels bedekt 
was, 1225 plaatsen, alwaar het evangelie 
gepredikt en bediend wordt. 

De Armenische en Grieksche Protestan
ten in Konstantinopel bielden altijd bun 
godsdienstoefeningen in de kapellen dei-
Pro testantsche Gezantschappen. Thans is 
besloten om een kerk te bouwen. Van
wege den hoogen prijs van den grond te 
Pera, een voorstad, zullen de kosten f 80000 
bedragen. Het Atnerikaansche Zendings-
komitó, dat in nauwe betrekking staat met 
die Protestanten in Turkije, daar zij meest 
door deze zending zijn bearbeid, heeft door 

l • • • • T TT • 1 Cl 1 J_ eene insenrrjving in ae vereemgae otaien 
f 45000 aangebracht, en de rest moet in 
Turkije zelf verzameld worden. Volgens 
het plan moet de kerk 500 zitplaatsen be
vatten. 

Volgens een laatste berekening belijdt 
negentien twintigste der bevolking van 
Nieuw-Zeeland tegenwoordig den Christe-
lijken godsdienst. 

Separatie eu Doleauiie. 
ÏI. 

3. De bedoeling van Ds. ten Hoor met 
zijn geschrift over Afscheiding en Doleantie 
is bepaald, om aan te toonen, dat het ver
schil tusschen deze twee methoden van re
formatie wortelt in een verschil over het 
wezen der kerk bl. 11. Hij wil, door te 
wijzen op het verschil in beginsel, den 
strjjd verheffen boven het menschelijke en 
persoonlijke bl. 8. Nu is Ds. ten Hoor al
tijd zakelijk in zijne kritiek gebleven ; zijn 
betoog is niet tegen personen, altijd tegen 
voorstellingen en opvattingen gericht; zjjn 
geschrift laat zich daarom met aangenaam
heid lezen. Maar heeft hij het doel 
van zjjn schrijven bereikt? Heeft hij ons 
duidelijk doen zien, dat Separatie en Do
leantie wortelen in en rechtstreeks samen
hangen met een verschillend Kerkbegrip ? 
Ik geloof niet, dat een aandachtig lezer 
dit beweren zal en na lezing zal kunnen 
zeggen: zie, dit is de eigenaardige opvat

ting van het wezen der kerk bij de Dolee-
enden en daaruit vloeit hnn metnoue van 
eformatie van zelf en noodzakelijk voort. 

Ds. ten Hoor tracht ons wel telkens aan 
te toonen, dat de verschillende elementen 

het begrip der Doleantie met de eigen
aardige opvatting van het wezen der kerk 
by Dr. Kuyper samenhangen, ny verliest 
het doel van zijn geschrift niet uit het oog. 
Maar hoe weinig hem dit gelukt is, blijft 
uit het volgende : Op bladz. 15 zegt hjj, 
dat het Kerkbegrip, dat in de Doleantie be
lichaamd is, geen ander is dan dat van de 
Gereformeerden in vroegere eeuwen en van 
de Geref. in de Herv. kerk ten tijde der 
Afscheiding. Maar op bladz. 41 wordt het 
Kerkbegrip bij Dr. Kuyper — en dat is 
hetzelfde als bil' de Doleerenden — be
schuldigd van pantheïsme, op bladz. 38 van 
labadisme, en bladz. 53 wordt gezegd, dat 
het logisch leiden zou tot het standpunt 
der Afscheiding. Ja bladz. 134 wordt uit
drukkelijk verklaard, dat het verband tus
schen het Kerkbegrip van Dr. Kuyper en 
zijne theorieën van reformatie zeer onhelder 
en onlogisch is, en dikwijls tevergeefs wordt 
gezocht. En ik dacht, dat de scbrjjver ons 
nu eens duidelijk maken zou, bladz. 19, 
20, dat de Dolemtie logisch samenhing 
met eene verschillende opvatting van het 
wezen der kerk ! Toch verwondert ons dit 
negatieve resultaat niet, nadat we in ons 
eerste artikel er op gewezen hebben, dat 
het verschil in het Kerkbegrip bij Ds. ten 
Hoor en Dr. Kuyper niet principieel is, 
maar alleen bestaat in eene verschillende 
voorstelling en accentueering van de ver
schillende momenten, die in het begrip der 
kerk aanwezig zijn. 

4. Niet veel beter wordt het, wanneer 
wij den schrijver hooien over de twee 
methoden van Separatie en Doleantie zelve. 
Ds. ten Hoor wordt niet moede ons te 
verzekeren, dat er een principieel verschil 
tusschen beide bestaat, bladz. 11, 17, 75 
enz. Dat verschil wordt gezocht in die 
zelfde punten, waarin ook vele anderen het 
hebben gesteld : de Separatie beschouwt de 
gansche Herv. kerk, zoo in haar geheel als 
plaatselijk als eene valsche kerk, de Do
leantie onderscheidt tusschen Herv. kerk
genootschap en plaatselijke kerken. De 
Separatie was een uittreden uit de geheele 
Ned. Herv. kerk, de Doleantie was eene 
Reformatie der plaatselijke kerken. De Se
paratie was eene daad van de leden hoofd 
voor hootd en individueel, de Doleantie 
was ee.- corporatief optreden der geioovigen. 
De Separatie stichtte eene nieuwe kerk 
naast de bestaande, de Doleantie wilde al
leen -verbreking van het kerkverband enz. 
Zie bladz. 17, 57 v. 60 v. 73 enz. In dit 
alles heeft Ds. ten Hoor volstrekt niets 
nieuws gezegd en geen enkel nieuw ge
zichtspunt geopend. Mjermalen is op die 
wjjze het verschil in het licht gesteld. 

Het nieuwe van Ds. ten Hoor moest 
zjjn, dat hij aantoonde dat de Doleantie 
wortelt in een principieel verschillend kerk
begrip. En zie, als hij nu dit principieële 
verschil wil aanwijzen, komt hij tot het op-
merkelyk resultaat, dat er eigenlijk geen 
verschil tusschen beide bestaat. Volgens 
Ds. ton Hoor is er geen Doleantie, d. i. 
geen breuke alleen met het kerkverband 
mogelijk, zonder tegelijk ook breuke te zijn 
met de plaatselijke kerk bl. 139. Doleantie 
is in de jrractijk, in de historie volkomen het
zelfde als Afscheiding. Doleantie en Af
scheiding zijn ééne methode van reformatie 
bladz. 141 en verv. Zij zijn feitelijk het
zelfde. Is er dan heel geen verschil meer ï 
Ja wel, maar alleen denkbeeldig, in theorie, 
op papier bl. 141,154. Hoe de schrijver dit 
rijmt met het vroeger gezegde, weet ik 
niet. Op bladz. 61 bijv. zegt hij, dat de 
^eloovigen, zelfs de kerkeraadsleden, niet 
gezamenlijk en in hun qualiteit, maar ieder 
individueel, voor zichzelf, uittraden uit de 
plaatselijke kerk. Zóó nu hebben de Do
leerenden zeker niet gedaan. En dit is 
dus een verschil, niet alleen in theorie, 
maar ook in de praktijk. Of dit nu ten 
slotte en na verloop van tijd op hetzelfde 
neerkomt, n. 1. op eene zelfstandige kerk-
formatie naast de bestaande, doet er niets 
toe; het is toch terdege een verschil, ook 
in wijze van handelen. Maar afgedacht 
hiervan; ik noem het resultaat, waartoe 
Ds. ten Hoor komt, verblijdend. Ds. ten 
Hoor sprak het uit, dat Separatie en Do
leantie gescheiden waren door een begin
sel, hetwelk dus ook, iu de practijk door
werkend, beide hoe langer hoe verder van 
elkaar brengen en tegenover elkander stel
len zou. Maar hoe ge u vergist! Hoe de 
schrijver zelf zich vergist! Wat de Ned. 
Ger. kerken en ons scheidt, is niets dan 
eene denkbeeldige en verouderde theorie ! 
Dan staat de kans op vereeniging vrij gun
stig en veel schooner, dan de schrijver ons 
eerst verwachten liet. 

5. Deze uitkomst is te verrassender, als 
wij ze nog even vergelijken met het eerste 
hoofdstuk bladz. 1—18 van Ds. ten Hoor's 
geschrift. De schrijver zal niet ontkennen, 
dat hij onze verwachting daar hoog be
spannen had. De Heilige Geest, die iu de 
vorige eeuwen de voorafgaande artikelen 
des geloofs tot het bewustzijn der gemeente 
had gebracht, zou nu bezig zijn om meer 
bepaald de leer der kerk door de gemeente 
te doen verstaau. De Gereformeerden in 
vroegere eeuwen hadden ook het recht 
verstand van dit dogma niet, bladz. 7. De 
Doleantie loopt geheel op de oude histo
rische ljjn en nam geen nieuw element 
uit de Schrift in zich op, bladz. 15. Maar 
.... doen wij den schrjjver onrecht, als 
wij zijn gedachtengang zóó aanvullen ? 
maar in de Afscheiding hebben we een 
nieuw Schriftuurlijk Kerkbegrip, dat van 
de onzuivere elementen is gereinigd, die 
het ook in vroegere eeuwen nog aankleef
den. Dit ligt daar bepaald op de lijn zij -
ner gedachten. Doch op bladz. 69 vinden 
we, dat de Afscheiding geen eigen Kerk
begrip heeft uitgedacht, maar eenvoudig 
dat der belijdenis heeft aanvaard. En dit 
is ook wel zoo juist, maar berooft het 
hoogdravende eerste hoofdstuk vrij wel van 
zijne waaide eu van zijne waarheid. Wij 

mogen, naar mij voorkomt, vooreerst bigde 
en dankbaar zijn, als wij het Geref. Kerk
begrip eenigermate kennen en verstaan. 
Daaraan is al werks genoeg, hr is nog 
overvloedig in te leeren. 

Aan een nieuw dogma over de kerk heb
ben we waarljjk nog geen behoefte. Vooral 
niet, als dit er toe leiden zou, om de Af
scheiding nog meer te verheerlijken, als 
men dat in sommige kringen reeds doet. 
Aan dit gevaar is ook Ds. ten Hoor niet 
ontkomen. De Afscheiding is bij hem de 
eenige methode van Reformatie bladz. 142 
v. De Doleantie is practisch aan haar ge
lijk. Dat de geloovigen in 1834 te Uirum 
geheel individueel zich afscheidden, dat 
zelfs de kerkeraadsleden dit deden, niet in 
hun qualiteit, maar hoofd voor hoofd, 
wordt op bladz. 62 door den schrjjver ge
heel zonder eenige aanmerking goedgekeurd; 
daargelaten of het feit zuiver historisch 
wordt voorgesteld. Als men echter in de 
Synode van 1837 de discussiën over de 
kerk leest, krijgt men andere gedachten en 
ziet men, hoe weinig eenstemmigheid er 
hecrschte in het Kerkbegrip der Afgeschei
denen. Een klein ziertje meer bescheiden 
heid ware op sommige bladzijden van Ds. 
ten Hoor's geschrift niet misplaatst ge
weest, en kon over het algemeen, ons, 
Afgescheidenen, geen kwaad. 

H. BAVINCK. 

Nog altijd <le oude kwestie. 
Met belangstelling las ik Dr. Kuypers 

«Separatie en Doleantie". Het vlugschrift 
kenmerkt weer den schrijver als der zake 
kundig en tevens begaafd met het vermo
gen, om zoo helder en logisch over dt zaak 
te redeneeren, dat de lezer, eenmaal aange
grepen, meê moet tot het einde toe. De 
toon is ook niet »zoo uit de hoogte," maar 
vriendelijk, en zelfs verschoonend voor hen, 
die anders wel eens als tegenstander der 
vereeniging met donkere kleuren geteekend 
werden. Men krijgt zoo den indruk bij 
het lezen, dat Dr. Kuyper oprecht de ker
kelijke eenheid van al de Gereformeerden 
in ons land wil. En dat doet het harte 
goed van allen, in wier ziel dezelfde be
geerte leeft. 

»Met nuchteren zin" heb ik het vlug
schrift ontvangen en gelezen, en ik kan 
niet anders zien, of de beginselen van ons 
Gereformeerd kerkrecht zijn juist geformu
leerd en de daaruit afgeleide gevolgen zjjn 
logisch getrokken. Mijn hartelijken dank 
aan den geleerden en begaafden schrijver, 
die mij reeds dikwijls tot nut en zegen 
was. 

Toch dacht ik onwillekenrig bij het le
zen : nog altijd de oude kwestie. En, opmer
kelijk, over die kwestie gaat de schrijver 
heenglijden zonder eenig nieuw licht, of 
ook maar éen bewjjs bij te brengen. En 
die oude kwestie moet tusschen ons eerst 
uitgemaakt worden, zullen wij één stap 
verder komen. Het is geen kwestie van 
kerk recht, maar een kwestie van kerk&e-
grip. 

In art. 29 van onze Belijdenis wordt ge
sproken over de ware en valsche kerk, en 
beide »merkteekenen" naar den Woorde 
Gods aangegeven. Nu is het de oude 
kwestie, of de Ned. Hervormde kerk de 
kenmerken eener valsche kerk naar dit ait. 
draagt of niet. De vroegere z. g. Waar
heidsvrienden zeiden : neen, want in de 
Herv. Kerk zijn de Belijdenisschriften en 
de Kerkorde van 1618 nooit wettig afge
schaft. Zoo dacht ook Dr. Kuyper. In 
zijne »Voorrede" voor de »Drie Formulie
ren van Eenigheid," 10 December 1884, 
staat zoo opzettelijk : »Ook nu nog, op den 
huidigen oogenblik, is deze Confessie dus 
de alleen officiëele en eenig geldende Con
fessie iii al onze kerken" ; of »en tot op 
dezen oogenblik toe nog altoos de alleen 
officiëele en eenig geldende belijdenis van 
deze leerstukken — de leerregels van Dor
drecht — die in onze kerken bestaat." 

In »Separatie en Doleantie" schrijft Dr. 
Kuyper over de Kerkorde nog in gelijken 
zin als in 1884 over de Formulieren. 
Daarin toch heet het: »En wjjl alzoo noch 
feitelijk noch rechtens de oude Gerefor
meerde kerkenordening mocht beschouwd 
worden, als dood en niet meer bestaande" 
(bladz. 37) »Bij de bespreking hiervan ga 
ik uit van de navolgende onderstellingen : 
2o. Dat de handeling als zoodanig bestaan 
heeft in het ambtelijk, krachtens rechten en 
bevoegdheden uit het instituut der kerk 
voortgevloeid, declareeren (verklaren) dat 
de wettelijk nooit afgeschafte Kerkenorde
ning van 1619, wier werking tjjdelijk door 
een onbevoegde macht gesuspendeerd (op
geschort) was, als nuweêr in werking trad" 
(bladz. 51) enz. 

Wordt dat toegegeven ; was en is de 
Ned. Herv. Kerk nog eene ware Geretor-
meerde Kerk, dan is de Afscheiding nooit 
goed te praten. Dan zijn wij door de Se
paratie afgegaan van eene kerk — plaat
selijk en als kerkgemeenschap beschouwd — 
die geen valsche kerk was naar art. 29, 
maar eene ware. Of wij dat in goeden 
gemoede deden, door omstandigheden ge
drongen, uit onkunde enz. of niet, doet tot 
de zaak niets af. Wij zijn gegaan, an 
moesten gebleven zijn ; want ieder Gere
formeerde erkent, dat men niet om eenige 
fouten en misbruiken de kerk mag ver
laten. Men mag het, om ons niet te prik
kelen, zoo zacht uitdrukken als men wil, 
maar dan moeten wij door woord of door 
daad uitspreken, dat wij — uit onkunde 
misschien — gedwaald hebben. Ik zou 
zeggen, laten wij dat dan zoo ridderlijk 
mogelijk uitspreken, wijl dwalen toch men-
schelijk is. Daarin ga ik echter niet mee. 
Naar mijne vaste overtuiging hebben wij 
niet gedwaald. Bij mij was de Ned. Herv. 
Kerk — om maar iets te noemen — te 
Bedum, zoo wel vóór als na de Doleantie, 
eene kerk, die de merkteekenen eener 
valsche kerk droeg, zooals art. 29 die aan
geeft, en hebben de geloovigen te Bedum 
in 1836 recht gedaan door zich van die 
valsche kerk at te scheiden en aan eene Ge
reformeerde kerk weer openbaring te ge-



ven door zich insiitutair op Gereformeerde 
grondslagen te vereenigen, en van toen af 
was er te Bedum weer eene Gereformeerde 
kerk zichtbaar; eene kerk, die voortzet
ting was van de Gereformeerde kerk der 
Vaderen, jaren achtereen onzichtbaar ge
maakt door de regeling van 1816. 

Dat de Cock te Ulrum niet begon met 
zich van de valsche kerk te Ulrum af te 
scheiden, lag voor de hand. Ook hij ge
loofde in den beginne niet, dat de Ned. 
Herv. Kerk ren valsche kerk was gewor
den. Hij dacht haar nog Gereformeerd. 
Wat toen echter nog niet bekend was, 
heeft God door de geschiedenis dier dagen 
duidelijk gemaakt, en de oogen van velen 
gingen er door Gods genade voor open. 

Die oude kwestie moet eerst beslist wor
den, de vraag moet onder ons gesteld : Zijn 
wij door Separatie afgegaan van en staan 
wij nog naast eene ware Geref. kerk, of 
naast eene kerk, die naar art. 29 eene 
valsche moet genoemd worden — een ieder 
zij in zijn gemoed ten volle overtuigd. — 

T. Bos. 

I n g e z o n d e n .  
AAN PB DEPUTATEN DEK CHR. GEEF. KEEK 

Geliefde Broeders in onzen Heer J. Cf 
De Kerkeraad der Chr. Gerf. Gem. te 

Bedum heeft de Missive van de Deputaten 
der Ned. Gerf. Synode te Leeuwarden, aan 
uw adres gericht en door U ons toegezon
den, ontvangen en tevens gelezen uw adres 
aan de Kerkeraden der Chr. Gerf. Gemeen
ten in Nederland, voorkomende in de Ba
zuin No 43. 

Op zijne vergadering van den 19 Nov. 
heeft hij èn genoemde Missive èn uw adres 
— waartoe uwe bevoegdheid hem nog wel 
niet duidelijk was — besproken en besloten, 
naar aanleiding daarvan, eenige nadere in
lichtingen van U te vragen, in de hoop, dat 
wij daardoor in staat gesteld zullen worden, 
om de Missive der Synode te Leeuwarden 
in den door U bedoelden geest te kunnen 
overwegen. 

De Kerkeraad heeft de bedoelde kwestie 
reeds behandeld, en zijn gevoelen op de 
Classis gebracht. De Classis heeft eveneens 
over die zaak gesproken en bracht haar 
oordeel op de Provincie. De provinciale 
Synode heeft haar gevoelen bij baren Sriba 
gedeponeerd, om het op de a. s. Algemee-
ne Synode ter tafel te brengen. 

Is het nu uwe bedoeling, om dat werk, 
op voorstel onzer Synode te Kampen ver
richt, te laten rusten, en op voorstel dei-
Synode te Leeuwarden die kwestie nog eens, 
en nu op eene wijze als zij voorschrijft te 
behandelen ? 

Of is uwe bedoeling, de Missive der Ned. 
Gerf. Kerken (doleerende) én uw schrijven 
aan de Gemeenten der Chr. Gerf. Kei k 
eenvoudig voor kennisgeving aan te ne
men, en eerst eens te zien, hoe ver 
onze a. s. Synode het brengen kan met de 
voorstellen der provinciale Synodes; voor
stellen, die toch niet eerder officiëel bekend 
kunnen zijn, vóór ze op de a. s. Synode ter 
ter tafel gebracht zijn? 

Of wildet gij misschien door het zenden 
der Missive en uw schrijven in »de Bazuin" 
de Kerkeraden in de gelegenheid stellen, om 
U als Deputaten een votum van vertrou
wen te doen toekomen tegenover de be
schuldiging in genoemde Missive, alsof gij 
uw plicht niet had vervuld, of althans on
beleefd waart geweest, door op de Synode 
te Leeuwarden niet te komen noch haar 
over de vereeniging te schrijven; alsof U 
daarvoor opdracht gegeven ware; en onze 
Synode te Kampen te verdedigen tegen de 
onware beschuldiging, alsof zij de onder
handelingen had afgebroken, door niet in al
les met de Concept-akte meê te gaan? 

Gaarne zouden wij op die vragen eenig 
antwoord ontvangen. Geschiedt dit door 
rde Bazuin," dan kunnen met uwe nadere in
lichtingen aan ons ook anderen wellicht 
gediend worden. 

Met broedergroeten en heilbede : 
de Kerkeraad der Chr. Gerf. Gemeente 

te Bedum voornoemd: 
T. Bos, Pres. 
H. RIDDERBOS, Scriba. 

Hooggeachte Redacteur f 
Onlangs verscheen bij den Uitgever A. 

ter Weeme te Rotterdam de brochure: 
»Be Christelijke Jongelingsvereemging voor 
Nederland door de h.h. Joh.. Te de Lange 
en J. E. Vonkenberg Ez." De Nieuwe 
Prov. Gron. Courant (Hoofdredacteur Ds 
Brummelkamp) achtte de verschijning van 
die brochure zóó belangrijk, dat ze daar
aan in co. 206 een hoofdartikel wijdde. 

Ze zegt er o. m. van : »Nog nimmer 
hebben we iets gelezen, dat naar ons ge 
voelen over het wezen, den werkkring en 
het al of niet gebondene van de Jonge-
lingsvereeniging aan de Gereformeerde be
ginselen, duidelijker en overtuigender han
delde." En verder: »We hebben deze 
brochure om het gewicht der zaak wat 
uitvoeriger beoordeeld. Tot hiertoe heelt 
men de Jcngelingsvereeniging in ons land 
te weinig naar vaste beginselen beoordeeld. 
Men heeft er aan de eene zijde te veel, 
aan de andere zijde te weinig van gemaakt. 
Maar hoe men persoonlijk ook over ba>»r 
denke, zij is thans te diep in onze kringen 
geworteld en te zeer in zekeren zin een 
macht in de maatschappij geworden, om 
haar niet in de rechte haven te leiden, of, 
zoo ze zich daarin bevindt, met bewust
heid te doen voortgaan. Moge daartoe 
deze nuttige brochure het hare bijdragen." 

Dit vlugschrift is dan ook inderdaad van 
gewichtig belang 1 Na aandachtige lezing 
zal een ieder dit moeten toestemmen. De 
schrijvers (Secretaris en Voorz. van den 
Ned. Bond van Jong. Vereen, op Gerefor
meerden grondslag) hebben zich volkomen 
op het standpunt van dien Bond geplaatst. 
Ze hebben geordend en uitgewerkt, wat 
op onderscheidene vergaderingen, door dien 
Bond belegd, besproken werd, in tal van 
artikelen in 't Gereformeerd Jongehngsblad 
werd bepleit. Dat juist is hun verdienste ! 

Ze hebben positie gekozen tegenover het 
Ned. Jongelingsverbond, dat meer of min
der bewust, onze Chr. Jongelingsvereeni-
gingen tracht te leiden in eene richting, 
die o. i. niet ligt op de lijn, door onze 
nationale traditiën aangegeven. In onze 
Jongelingsvereenigingen ligt een uitnemend 
element, 't welk tot tegenwicht kan dienen 
tegenover het Socialistisch streven der 
eenw. Die Yereenigingen zijn op dit 
oogenblik het aangewezen middel, om mede 
door baren arbeid, onze joDgelingen het 
booge belang van kerkelijk leven te leeren 
waardeeren, hen te helpen vormen tol flink 
ontwikkelde staatsburgers (tot toekomstige 
kiezers) en hun eenig begrip te geven van 
het groote sociale vraagstuk. Knapen- en 
Jongelingsvereenigingen hebben, op 't •stuk 
van beginselen, te belijnen en af te ron
den, 't geen door 't Christelijk volksonder
wijs begonnen werd. 

Zij het een vrucht van deze brochure, 
van het optreden van den Gereformeerden 
Bond, dat de geesten worden wakker ge
schud, en in onze kringen het besef meer 
en meer ontwake, dat de Chr. Jongelings
vereenigingen er niet in de eerste plaats 
zijn, om de jeugdige leden der kerk van 
straat en somtijds uit de kroeg te houden 
(zooals nu nog door niet weinigen beweerd 
wordt), maar dat die Vereenigingen onder 
den zegen des Heeren, een machtige hef
boom kunnen zijn eD moeten «orden, om 
bij het jonge Nederland de overtuiging te 
wekken, dat ons volk met beslistheid en 
met bewustheid op elk terrein des levens 
te strjjden en te bidden heelt om de ver
vulling der bede : »Uw Koninkrijk kome." 

Daar de hoogst bekwame liedacteur van 
een der eerste organen onzer anti-revolu 
tionaire pers die brochure zoo krachtig 
mogelijk ter lezing aanbeval, acht ik het 
overbodig M. de K. ! uwe lezers hetzelfde 
te raden. 

Onder dankbetuiging voor uwe welwil
lendheid, heb ik met de meeste hoogach 
ting de eer te zijn, Mijnheer de Redacteur, 

Uw dw. dienaar, 
N. OOSTERBAAN. 

Middelstum, 3 Nov. '90. 

Mijnheer de Redacteur ! 
Uit de Bazuin van 7 dezer merkte ik, 

dat er bij alle vragen die zich dezer dagen 
aandienen, nog eene dreigt te komen, nl.: 
of we voortaan niet in plaats van het 
woord «Christenen" Christianen zullen in
voeren en onze overzetters verbeteren. Nu 
wist ik heusch niet, dat er onder ons wa
ren, die aan zulk eene herziening dachten, 
en het woord Christianen in hun gewoon 
spraakgebruik gingen opnemen. Maar zou 
het wel waar zijn, M. d. R ? Ik kan het 
niet gelooven. Wal ik mij kan voorstel
len is, dat b. v. een prediker, sprekende 
over een zeker deel niet nit Hand. 11 
maar 26, het gewraakte woord voor eene 
kleine wijle op het tapijt bracht. Dat is 
door voortreffelijke kanselredenaars zelfs 
wel gedaan. En ot het bezigen van dat 
»leelijke" woord juist daar nu de berisping 
verdient, als uw antwoord op de U voor
gelegde vraag behelst, ik zou het, met alle 
bescheidenheid zij het gezegd, nog niet 
durven beweren. Doch voor zulk een en
kel geval, denk ik, diende uwe anders zoo 
verstandige afmaning niet 

U beleefd dankende voor de opname 
dezer regelen, ben ik 

een lezer van de Bazuin, wien de 
door U in dezen uitgereikte schoen 
wel niet pastte, maar hem toch 
eventjes aantrok. 

Geachte Heer Redacteur ! 
De motieven door U aangevoerd tegen 

de plaatsing van mijn uitvoerig schrijven, 
honoreer ik ; en in het vervolg zal ik de 
gegeven wenken in acht nemen. 

Inmiddels hoop ik met U, dat deze we
duwe — en vele anderen wier uooden wel
licht nog grooter zijn — niet de dupe 
woiden van eene theorie van armen-ver
zorging, die in onze gemeenten maar al 
te veel post heeft gevat, de theorie na
melijk die de noodlijdenden der gemeenten 
beschouwt als z. g. topposten, waarvan 
men zieh langs allerlei wegen, hoe eer hoe 
liever, dimt te ontslaan. 

De theorie in de H. Schrift neergelegd 
moet ons ten MAATSTAF zijn, waarnaar wij 
ons in de practijk hebben te gedragen ; maar 
nimmer mag de practijk bepalen, wat al of 
met voor ons als theorie gelden zal. 

De door mij verkondigde theorie, ge
grond naar ik meen op Uods Woord, is, 
ook in ons Christ. Geref. Kerkrecht, als 
de eenig geldende ook voor de practijk, aan
genomen. 

Zoodra ik den tijd beschikbaar heb, hoop 
ik dit aan te toonen en U af en toe eenige 
artikelen ter plaatsing aan te bieden, over: 
s de armen-verzorging in onze gemeenten, 
theoretisch en practisch toegelicht." 

Inmiddels verblijf ik met heilbede 
en broedergroeten, 

UEd. Dw. Dr., 
Een Lid der Christ. Geref. Gemeente. 

Zwartsluis, 7 Nov. '90. 

Militair Tehuis te 's lioseh. 

Ontfangen in hartelijken dank : 
Van den heer H. F. Jager te 

Apingedam . . f 2,50 
Met dringende aanbeveling van ons Te

huis. 
Namens het Bestuur, 

Js. VAN DER LINDEN. 
's Bosch, 24 Nov. '90. 

Militnir Tehuis tc Kampen. 
In hartelijken dank ontvangen : 

Van de Chr. J. V. Onesiforus te 
Kampen f 6,25 

Coll. op het jaarfeest van de Chr. 
J. V. Dient den Heere te Kampen - l,66s 

Uit het busje van Cl. N. door C. L. - 1,85 
Uit het busje van de Chr. J. V. 

Dient den Heere te Kampen - 5,— 
H. ScHELTENS, 

Penningmeester-

ADVKKTENT1BN. 
G e t r o u w d :  

COENRAAD BERNARDÜS BAVINOK 
her. pred. te Hazerswoude 
EN 

GRIETJE BOUWES, 
die, mede namens wederzijdsche families, 
hun DANK betuigen voor de blij
ken van belangstelling, bij bun huwe
lijk betoond. 
' KAMPEN, | 20 NOY_ LG9() 

APPINGEDAM, I 

G e t r o u w d :  
M. MEIJERING, 

her. pred. te Makkum, 
EN 

L.  HOVINGA, 
die, mede namens wederzijdsche Familie, 
ban hartelijken (lauk betuigen voor 
de vele blijken van belangstelling voor 
eü bij hun huwelijk ondervonden. 

MIDWOLDE, 26 Nov. '90. 

G e t r o u w d :  
JAN GROENEVELD 

EN 
TRIJNTJE BOOTSMA. 

Naiueus wederzijdsche Familie be
tuigen zij hunnen innigen duilh, voor 
de vele blijken van belangstelling vóór 
en bij hun huwelijk ondervonden. 

SNEEK, 26 Nov. 1890. 

G e t r o u w d :  
JAN K. VAN BAERINGEN, 

her. Pred. te Genderen 
EN 

JOHANNA VAN HAERINGEN. 
Voor de vele blijken van belangstel

ling, beiuigen wij, ook namens de Fa
milie. onzen hartelijken MPA.JWML. 

DEDEMSVAART, 27 Nov. 1890. 

Tot onze diepe droefheid kre
gen wij heden morgen bericht 
van het overlijden van onzen 
ouden trouwen vriend, 

mmm uim 
Een kortstondig lijden, in ver
val van krachten, deed zijn 
78-jarig leven eindigen, waar
van hij 48 jaar in onzen dienst 
heeft doorgebracht. De weldaad 
in dien Eliëzer aan de familie 
en ons de laatste 6 jaar bewe
zen, doet ons zijn verlies zeer 
betreuren. 

Mede namens de Faini'ie, 
ABR. REMIJNSE. 
M. REMIJNSE — 

VAN DAMME 
WoLFERTSDIJK, 
12 Nov. 1890. 

Wegens verzuim eerst heden 
geplaatst. 

Gisteren behaagde het den 
Heere door den dood van ons 
weg te nemen, onzen geliefden 
broeder 

Tjerk Groendijk, 
in «den ouderdom van ruim 70 
jaren. 

Vele jaren heeft bij de Chr. 
Geref. gemeente alhier als ou
derling gediend, 't Was zijn lust 
oin in den dienst dest Heeren 
werkzaam te zijn, en zijne ga
ven tot welzijn der gemeente 
aan te wenden. Thans geniet hi] 
het genadeloon, dat de Heere 
zijnen getrouwen dienstknechten 
verleent. 

Namens den Kerkeraad) 
J. SLUIJS, Praes. 
A. OOSTERHEERT, Scriba. 

ULTHTJISTERMEDEN O- G-, 
18 Nov. '90. 

Heden overleed onze geliefde 
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en 
Grootvader 

JAN JANSEN, 
in den ouderdom van 70 jaren. 
Lang en smartelijk doch gedul
dig was zijn lijden. Dat hij 
heenging in de hope der heer
lijkheid en nu verlost is van 
alle smart, troost ons in onze 
droefheid. 

Wed. A. M. JANSEN— 
I'E CLEBCQ. 

VOORHOUT, 
25 November 1890. 

Ge "evoelicr voor de talrijke hliiken van 
'D " tJ 

belangstelling, en niet in de gelegenheid 
het OÜ andere wiize te doen. betui
gen wij langs dezen weg aan allen 
die 5 Nov. voor ons onvergetelijk maak
ten, onzen hartelijken 

M. VAN MINNEN. 
Utrecht, 26 Nov. '90. 

Voor de zwaar beproefde We
duwe is ontvangen: 

Door S. F. Monhemius ; 
Van E. A. d. G. te O. f2,50; S. te H. v. 
D. f3,- ; I v. W. te L. f5,20; W. W. te St. 
A. P. t 1,50 ; Ds. J. W. G. te 13. f 2,50 ; Mej. 
A. O. te Z. f 14,72®; Van een burger uit D. 
f 2,- ; N.N. te 's H. f 0,50 ; Ds. E. te 13. f 0,50 ; 
J. R. A. K. te Z. f 10,- ; K. te A. f 1,235 
P. M. te H. f 2,— ; W. te ZB. f 1,- ; J. 
d. K. te Z. f 1, ; v. d. M. te W. f2, -; 
J. A. C. te 's H. f 1,- ; N. N. Ie N. 1 2,50; 
K. P. te L. f2,50; W. d. H. te O. f 10; 
O. V. te A. f 5,- ; Q. te B. f 5,— ; M. 
te B. fl, —; J. v. d. P. te A. f 6,—; N. 
N. te M. f 1,235; M. S. te A. f 1,— ; Dr. 
W. H. N. te D. f2,50; E. D. J. d. J.te 
K. i 2,50 ; Mej. M. en R te N. f 4,50 ; v. 
d. G. te D. f 2,— ; E. S. te V. f 2,50 ; N. 
N. te K. door G. f 1,— ; M. v. d. S. te 's G. 
tl,— ; N. N. te W. f 0,50 ; W. v. D. te 
O. f 3,- ; Mevr. H. W. te V. f 1,- ; Da
mes B. te Z. f 3,— ; d. H. te G. f 1,— ; 
J. C. E. te A. f2,- ; H. v. H. te P. f 5,-; 
N. N. te K. a/z. fl,— ; de Gez. J. te S. 
f 2, - ; D. VV. te N. f 40, - ; N. N. te H. 
f5,— ; frs. d' Y te Z. f2,50 ; N. N. te O. 
f 1,50 ; B. N. bijeenverzameld te Kollum 
van eenige vrienden, f 17,50 ; A. J. de G. 
te D. bijeenverzameld van N. N. f 1,—, 
A. de Gr. f 1,—, A. J. de G. f 1,—, N. N. 
f 0,50; N. N. fl,—; N. N. fl,- ; N. N. 
fl,-, A. B. fl,-, J. K. fl,-, W. K. 
f 1,-, VV. J. K. f 1,-, N. N. f 1,-, N. N. f 2,— 
en v. M. f 1,—, M. B. te N. A. f 1, — ; Mevr. 
H. v. H. te Z. B. f 25,— ; N. N. te R. 
f 1,— ; uit Vreeswijk f 7,50; W. d. V. 
te A. f 1,- ; N. N. te N. a/d V. f 5,— ; 
IJ. v. d. B. te P. f 1,— ; N. H. te B. 
postm. O. f 1,50; Een pak kleedingstuk-
ken. Totaal f 243,395. 

De Commissie ook namens de Weduwe, 
S. P. MONHEMIUS, Burgemeester. 
A. H OP 't HOLT, Predikant. 
W. VAN WIJGERDEN, Ouderling. 
H. ENGELEN, Hoofdonderwijzer. 
A. J. VAN WAARDHUIZEN, Gem. ontv. 

ZUILICHEM, 24 Nov. 1890. 
( Wordt vervolgd.) 

Heeren Geen 
pakken f 17! fabriekswerk! 

Wie zich nog een nette, soliede 
en tevens goedkoope 

DKMI-8AI80N, 
WINTEROVERJAS of WINTERPAK 
willen aanschaffen, vragen eens de sta
len bij ondergeteekende en zeude de
zelve na keuze met maatjas of pak 
terug. Men ontvangt spoedig het 
bestelde en zal bij proefneming over 
mijne aflevering zeer tevreden zijn. 

Terwijl een nette coupe wordt ge
garandeerd, wordt ook alles net en so
liede gevoerd en afgewerkt. ALLES 
wordt franco teruggezonden. 

Men vrage stalen ! ze worden 
franco gezonden. 

Onder vriendelijke aanbeveling, 

A. SMIT Jzoon, 
lleerenkleermakeri|, b/d Waag 

te VVOLVËGA. 

Christelijke Vrienden, 
die Amsterdam bezoeken en aldaar niet 
bekend, moeten logeeren, vinden hier
voor uitstekende gelegenheid in 
• KMULMOKV' l 
GUfGSHUlS, Keizersgracht 207 

Bij J. A. WORMSER te AMSTERDAM 
verscheen: 

Reparatie en Doleantie, 
DOOR 

Dr. A. KUYPER. 
(72 pagina's groot 8°.) Prijs 1 0 50 

* — 

V an wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap »FILIPPÜS" is bij den 
Uitgever J. den Boer te Breukelen 
verschenen: 

No. 37a. Ter begrafenis van onzen 
Koning Prijs I Ct. 

100 ex. 60 ct , 250 ex. f 1.40, 500 
ex. f 2.70, 1000 ex. f 5.00 

TT TT Bestuurders en Onderwij-
M li . zers van Zondagsscholen ver

zuimt niet te vragen den uitVOerigen 

C A T A L O G U S  
voor het a.s. Kerstfeest, 

VAN 

A. FERIMHOUT, 
Singel o.d. Torensluis 165, 

AMSTERDAM. 

ZO\l)AG&CIIOOLO^DiillWIJZIill. 
Wie veel geschikte KEttSV-

voor weinig geld wil 
ht-bben, vrage een proefpakket aan, 
't welk franco wordt toegezonden door 
den boekh. F. W. WIELENGA, Uroot-
zand te Sneek. 

N.B. De zaak is verplaatst 
in 't huis, voorheen bewoond door den 
boekb. J. J. WIARDA. 

\ De prjjs van dezen prachtigen en 
. \ degelijken Kalender is slechts 
\ \ 75 cent. Met de PREMIE 90 
\ cent De Premie bestaat uit 

\ twee Mii'RRKDKHBN, één 
\l^»\ Tau Ds. KROPVELD, en één 

(een tijdwoord) van Ds. 
LITTOOIJ. Zonder kalen-

\ \ der kost elke preek 15 
£>e ( 'e \ cent. De goedk oope 
gratisver- \ \ Kalender met den-
ispreiding \ zelfden degelijken 
van goede inhoud kost 40 ct. 

THMVIhT^~A Bl^ 8eta]leï3 en 
1EJN bevorde- YYCA vooral vooruit-
deren, teeken \ deelingopZon 
dan bij een Oor- dagscholen 
respondent vau 'iet VZp \ veel min-
GeiefonneerdTrak- der. Vraag 
taatgenootscbap »Fi- \ prijsopg. 
LIPPUS , bij uwen ge- \ \ bij den 
wonen Boekh.of bijden \TÖ*\ uitee-
Uitgever F. P. D'HUIJ te \ ver. 
Middelburg in, op ^ \ 

t hlippiïs \ \ 
Scheurkalender. \ 

Attentie s. v. p.! 
Het oude jaar spoedt ten einde en 

weldra staat het nieuwe weer voor de 
deur Dan verlangt ieder, behalve zijn 
bloedverwanten, of afwezige vrienden 
en kennissen geluk te wenschen en wat 
is hiervoor gemakkelijker dan het zen
d e n  v a n  e e n  k a a r t j e ?  

Let dus op dit goedkoope aanbod en 
laat ieder, die nog niet voorzien is, 

™rV°eg6D biJ den Boekhandelaar 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Voor slechts één gulden toch 
ontvangt men 100 net gedrukte 

Visitekaarten 
UT J ^ R,'AAL ÉTHL' 
Maar dit is nog niet alles! Neen, 

daarbij ontvangt men nog gratis een 
prachtigen, Christeljjken hCHEUK-
KALEJSDKK voor het jaar 1891. 

Voor toezending per post wordt 15 
cent berekend. 

UIT BK PIHWMILLIS. 
Korte verhalen uit eigen levens-

erraring 
DOOR 

«J. van 't IAn den hout. 
Prijs f f .00. in fraaien stem-

pelband ƒ 3,40. 
Dit werk, dezer dagen versche

nen , is bij eiken Boekhandelaar te 
bekomen. 

ZENDINGSVRIENDEN, cn die het 
willen worden ! 

Bij G. M. KLEMKERK te Goes 
verscheen de le afl. van den Hen 
Jaargang van 

PADLHS. DEZMI\GSVI!IEND. 
Geïllustreerd Maandschrift voor Jong 

cn Oud, onder redactie van 
B. HANS cn Ds. N. DE JONGE. 

PAULUS verschijnt den 15en van 
iedere maand en kost per jaargang 
van 12 afl. elk van 20 pag. met 
twee plaatjes I 1,65. 

»Men neme het voor zijn 
kinderen en leze het ook zelf." 

Ds. P. VAN WTJK Jr. 
lc ufl. ter inzage gratis verkrijgbaar. 

ZONDAGSSCHOLEN 
die met bet a.s. Kerstfeest gaarne 
iets aan de Kinderen willen geven, en 
weinig geld hebben, worden attent 
gemaakt op de 

BIJBELSCHE 
PRENTEN 

TWAALF SOORTEN, GEKLEURD, 
a 1 cent, 

en de 
Trakl aatj es 

over de Bybelsche Geschiedenis 
met een plaatje, voor 60 cent de 100, 
beide verkrijgbaar bij ZALSMAN te 
KAMPEN. 

Nog enkele exemplaren zijn voorhan
den van het 

CHRISTELIJK GEDENKBOEK. 
OVERDENKINGEN VOOR IEDEREN DAG DES JAARS, 

uit de werken van 
ERSKINE, NEWTON, AÜGÜSTINUS, 

SHEPPARD, MARSHALL, BOGÜE, 
ÖWEN, 

en anderen, verzameld 
DOOR 

lis. ft. C. CilLLGIBACH, 
440 bladzyden, gioot octavo. Vroe

gere prijs f 1.50. Tegen postwissel a 
90 cent, waarop vermeld staat: Dag
boek, wordt het thans franco verzon
den door den Boekhandelaar BULENS 
te Winterswijk. 

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen. 



JNo. 49 Acht eii dertigste Jaargang. (Vierde kwartaal.) 1890. 

Stemmen uit de Christelijke Geretaeerde Kerk in Merlaiid. 
%£l ii : i& Jgïagit üe üa3tun! 

(Ten voordeele der Theologische School te Kauipen.) 
VtmiH o n- nnfiftw. 1ÖQf\ ÏJEt lioor uïiEöen tael be tijö/ bat gij taoont in utac gctadfbc 
vrijadg o uecerpDer lo^U, i)Uj-c„, En 3a( bit ijt# tua^t mHagg. iu 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika/ 1.75. Voor Z.
Afrika f 3. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs> 121/'2 ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal. 

U I T G E V E R :  

H. B U L E N S, 
WINTERSWIJK. 

Advertentiën en bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
DRUKKER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 
der Medewerkers, en uuiteniandscne Bladen aan DE ADMINISTRATIE TK 
KAMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken 
ter recensie aan DE KEUACTIE TE AMSTERDAM; (Ds. W. H. GISPEN).— 

*Y\OI» VI I COMMISSIE. 
Door de Synodale Commissie is het 

volgende adres van rouwbeklag aan H. M. 
I de Koningin-Weduwe Regentes gezonden. 

AAN 
RARE MAJKSTËIT DE 
KONINGIN-WEDUWE. 

Mevrouw, 
Met diepen weemoed en innige droef

heid ontving de Synodale Commissie 
der Christelijke Gereformeerde Kerk in 
Nederland van Zijne Excellentie den 
Minister van Justitie, het bericht, dat 
het God behaagde, Zijne Majesteit Ko
ning Willem den Derde tot zich te 
nemen. 

Het gedeelte van het Nederlandsche 
volk, hetwelk behoort tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerk, gevoelde zich al
tijd, met sterke banden, gehecht aan 
het Huis van Oranje, door God Al
machtig aan- Nederland geschonken, 
om te handhaven het hoogste en beste, 
wat een volk bezitten kan: de vrijheid 
van godsdienst en geweten, bron van 
alle andere burgerlijke vrijheden. 

Nooit zal het vergeten, wat de hel
den van Oranje gedaan hebben voorde 
vrije uitoefening van de Gereformeerde 
religie en de rechten en vrijheden des 
volks; nooit vergeten, dat Z. M. Wil
lem III, terstond na zijne troonsbe
klimming, alle belemmerende bepalin
gen ophief die, tot op dat oogenblik, 
nog op de van de Nederlandsche Her
vormde kerk Afgescheiden Gereformeerde 
gemeenten drukten. 

Onze Koning is gescheurd van ons 
hart, en van het hart des Nederland-
schen volks. 

Met sterken drang hecht zich nu dat 
hart aan het geliefde Koningskind : Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina,. 

En vurig smeeken wij van den Al-
geuoegzame, dat Hij Uwe Majesteit 
sterke in de vervulling dei-  zware taak 
die, als Regentes van het Koninkrijk 
en Voogdes van Uwe beminde Dochter, 
Haar is opgelegd, en dat rijkelijk aan 
Uwe Majesteit de troost worde ge
schonken, die begrepen is in den dood 
en de opstanding van Christus onzen 
Zaligmaker, voor allen die tot Hem de 
toevlucht nemen. 

Moge het geliefde Vaderland, onder 
het Regentschap van Uwe Majesteit niet 
minder rust, vrede en voorspoed genie
ën dan onder de langdurige regeering 
van 2. M. Willem den Derde. Moge 
Koning111 Wilhelmina opgroeien tot 
eene Vorstin die, Haar Koninklijke 
Moeder gelijkend, wijsheid en kracht 
zoekt bij den Almachtigen en Alwijzen 
God! eene Vorstin die, met den troon 
Harer Aderen, ook erft de liefde en 
aaiil ian^e^B^lieid van een trouw volk 
en den onroisbaren en onvergankelijken 
zegen van der Vaderen God ! 

Met den hoogslen eerbied, 
de Synodale Commissie van de Chris
telijke Qereformeerde Kerk. in Ne
derland : 

W. H. G ISPEN. 
J. HESSELS. 

K e r k e l i j k e  e n  ( i e m e e n t e l i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z .  

De vol erende dankbetuiging1 is hieron ^ 0 — r 
0ntvai)gen_ 

's Gravenhage. 1 December 1890. 
No. 4. 

Ter voldoening aan de bevelen van 
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe 
ftegentes, heb ik de eer aan de Syno
dale Commissie der Christelijke Gere
formeerde Kerk in Nederland te Am
sterdam, de betuiging van Harer Ma-

jesteits dank over te brengen voor de. 
bij adres, betoonde deelneming, bij ge
legenheid van het diep betreurd over
lijden van Zijne Majesteit Koning Wil
lem den Derde. 

De Directeur van het Kabinet 
des Konings, 

AI,KWIJN. 
Aan 

de Synodale Commissie van 
de Christelijke Gereformeerde 
Kerk in Nederland. 

Voor zoover ons bekend is, werden 
door de Kérkeraden van Amsterdam, 
Rotterdam, 's Gravenhage en Goes, 
adressen van rouwbeklag aan H. M. de 
Koningin-Weduwe Regentes gezonden, 
— door de Theol. School per telegram, — 
welke alle éeu geest ademen: de geest 
van oprechte droefheid over het ver
lies door het Vorstenhuis en het Va
derland geleden; van hartelijke ver-
kuochtheid aan de jeugdige Koningin 
Wilhelmina en H. M. de Koningin-
Weduwe Regentes, en toebidding van 
den troost en den zegen des Heeren. 

De Penningmeester der Theol. School 
en Secretaris van de Synodale Com
missie, Ds. J. Nederhoed, is zeer ern
stig krank. Tengevolge daarvan is het 
adres van rouwbeklag niet door hem 
onderteekend. Ga er een gedurig ge
bed der gemeente voor zijne herstel
ling op. Wij zouden hem zoo gaarne 
nog wat hier, in de strijdende kerk, 
houden. 

RED. 

I>e Theologische School 
der Christelijke Gerefor

meerde Merk. 
1854 — 6 Sleeeuiber — 1890. 

Nog eeuige dagen en onze Theolo
gische School te Kampen viert, zoo de 
Heere wil, weder haar jaarfeest. 

Op den 6 December e.k. zal zij zes-
en-dertig jaar hebben bestaan. 

Ook in het laatste jaar heeft de 
Heere haar gezegend. Hij sterkte de 
Leeraren aan onze School tot hun ge-
wichtvolleu arbeid. Werden in het be
gin des jaars sommigen hunner door 
d e  t o e n  i n  o n s  l a n d ,  g e l i j k  o o k  i n  a n 
dere landen, algemeen heerschende ziekte 
bezocht, zij konden overigens ongestoord 
hun werk verrichten. 

De Colleges werden door de Studen
ten getrouw bezocht en bij de examina 
bleek, dat zij niet zonder vrucht door 
hen waren bijgewoond. 

Vijftien Litterarische Studenten kon
den dezen zomer tot de Theologische 
lessen worden toegelaten, — twintig 
Theologische Studenten hebben met goed 
gevolg hun Theologisch examen A. 
afgelegd; terwijl dertien onzer broede
ren tot Candidaten voor de Heilige Be
diening werden gepromoveerd. 

Laat ons, Gemeente des Heeren ! 
voor zooveel goeds den Heere ootmoe
dig dank betuigen en laat de zegen, 
dien God ook wêer gedurende dit jaar 
aan onze School heeft geschonken, ons 
opwekken om in de kracht des Heeren 
voort te gaan en haar door ons gebed 
en door onze stoffelijke gaven te steunen. 

Inzonderheid wekken wij al onze Ge
meenten op, om bij gelegenheid van 
haar jaarfeest, onze School te geden
ken in den gebede en ook — om door 
milde feestgaven ons te verblijden. 

De Heere zegene voorts onze School, 
zoowel in hare geestelijke als in hare 

stoffelijke belangen, en Hij ontferme zich 
over ons allen om Jezus wil ! 

De Curatoren der Theol. School: 
Namens hen. 

•  L.  NEIJENS, Secretaris. 
Amsterdam, Nov. '90. 

Waarom uitgesloten ? 
Nu wij dezer dagen weer een deel ont

vingen van de Collecte op het Chr. Nat. 
Zendingsfeest, gepasseerden zomer te Leij-
duin gehouden, drong zich bij vernieuwing 
de vraag aan ons op, wat toch wel de re
den mag zijn, waarom alleen bo/engenoemd 
Zendingsfeest, alsmede dat, hetwelk in het 
Noorden onzes lands wordt gehouden van 
zijn» ingezamelde gelden der Chr. Geref. 
Zending onder Israël iets doet toekomen. 

Noch het Zuider-, noch het Zwolsche-^ 
noch het Overijselsche Zendingsfeest beeit 
ons ooit een penning gezonder). 

Waarom toch wordt onze Zending onder 
Gods oude volk geregeld uitgesloten ? Is 
dat billijk ? 

Zou dat met den wensch van de bezoe
kers, althans var. al de bazoekers der Zen
dingsfeesten overeenstemden ? 

Zal dat den bloei dgj. Zendingsfeesten 
kunnen bevorderen ? 

Neen ? Welnu ; men make dan aan zulk 
een uitsluitingstelsel voor gO'.'d een einde; 
een stelsel, dat zeker door niemand die 
onpartijdig oordeelt verdedigd zal worden. 
Derhalve verzoeken we vriendelijk Broe
deren, Bestuursleden v^n genoemde Zen-
dingsfeesten, of anderen die eeuigen in
vloed ten goede mochten kunnen uitoefe
nen, op vorenstaande wel de aandacht te 
willen vestigen ; in de hoop dat ook wij 
in dj voorrechten mogen deelen, die zelfs 
aan niet kerkelijke Verenigingen worden 
verleend. 

Ë. KROPVELD, 
Secretaris-Penningojgestei- dtji- Chr. 

Geref. Zending onder Israël. 
Alblasserdam, November 1890. 

De Classis V laardingeil heeft op hare 
vergadering van heden, ;n tegenwoordig
heid en onder bijstand van heeren Depu-
taten der Provinciale Sy00(]e) ^en broeder 
J- H. Laatsman, ^andidaat tot den H. 
Dienst, peremtoir geëxalteerd un jn groo
te viijmosdigheid met al)e stemmen toege
laten tot de Bediening dBS woords. Kuste 
s Heeren zegen op dezen jeugdigen broe
der ! 

Namens de Classis, 
W. SIEDEKS, scriba 

Vlaai-dingen, '26 Nov. '90. 

STIENS, 23 Nov. '90. Heden maakte onze ge
achte Leeraar Ds. D. Vrieling der gemeente bekend, 
dat hij t beroep naar App$*oia had aangenomen. 
Ruim 6 jaren mocht hij met vrucht onder ons ar
beiden, en ofschoon we gaariie hadden gezien, dat hij 
nog langer zijn herderlijk werk alhier bleef verrich
ten, toch meeuen we in de gegeven omstandigheden 
(onlangs in de Bazuin vermeld) óók met onzen Leer
aar te moeten instemmen, dat zijne keuze in den 
weg des Heeren is. Stelle de Koning der Kerk hem 
°ok te Appelscha, nog tot een' rijken zegen. 

Namens den Kerkeraad, 
El. G. BROUWER, Scriba. 

DUSSEN, den 24 Nov. '90. Alhier is tot Herder 
en Leeraar beroepen Ds. M. ?au den Boom te Ambt 
Vollen hoven. Ruste 's Heeren goedkeuring op onze 
keuze. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VAN DRUNEN, Scriba. 

SAPPEMEER, 26 Nov. 1890. Tot onze blijd
schap ontvingen wij heden van Ds. J. Spoelstra te 
de Krim het berioht, dat ZEerw. onze roeping met 
vrijmoedigheid had aangenomen. De Koning der 
Kerk bekrone dit besluit met zijnen onmisbaren ze
gen, is onze bede. 

Namens den Kerkeraad, 
S. BAKKER. 

HEERJANSDAM, 27 Nov. 1890. Voor 3 weken 
maakte onze geachte Leeraar J. J. Koopmans, lot 
verontrusting der Gem. bekend, een roeping te heb
ben ontvangen van de Gem. te Naaldwijk. Thans 
met den avond-godsdienst moest de Gem. van ZEerw. 
vernemen, die roeping te hebben aangenomen. Het
geen wij niet vermoedden, is ons overkomen. De 
Gemeente ondervindt thans bij ervaring Jesaja 55 : 8. 
-viaar in gelools-vertrouweu rustende op de uits praak 

des dichters naar Ps. 62 : 4 in rijm, zij dit onze 
troost. 

Namens den Kerkeraad, 
C. DE HAAN, Ouderl. 

NAALDWIJK, 27 November. Tot ons aller 
groote blijdschap ontvingen wij heden het bericht, 
dat de WelEerw. Heer J. J. Koopmans van Heer-
jausdain met volle vrijmoedigheid de roeping onzer 
gemeente aanneemt. Moge op dit besluit des Hee
ren zegen rusten, zijn Naam ter eer en onze gemeen
te tot heil. 

Namens den Kerkeraad, 
K. STOKDIJK, Scriba. 

HOLTEN, 30 Nov. '90. Gisteren morgeu na de 
Godsdienstoefening maakte onze geliefde Leeraar, Th. 
Oegema, de gemeente bekend, eene roeping te heb
ben outvangen van de gemeente te Ruinerwold-Koe-
kange. Onze hoop en verwachtiug is, dat onze veel 
geliefde Leeraar ook voor deze roeping zal bedan
ken. 

Namens den Kerkeraad, 
H. ZWIERS. 

's GRAVENDEEL, 30 Nov. 1890. Tot onze 
groote blijdschap werd heden morgen de WelEerw. 
Heer J. Sybrandi als Herder en Leeraar in zijn 
dienstwerk bevestigd, door den WelEerw. Zeergel. 
Heer Prof. Noordtzij, met de woorden uit Hand. 
4 : 29 : En nu dan, Heere ! geef aan uwen Dienst-
kiieelileu ïuct alle vrijmoedigheid uw ivuojd te bjjic-
keu. Des namiddags verbond de bevestigde zich 
aan de gemeente naar aauleiding van 1 Cor. 2 : 2. 
Dat 's Heeren zegen op Leeraar en gemeente moge 
rusten, is onze wensch en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
A. VISSER MZN., Scriba. 

WORMERVEER, 30 Nov. 1890. Heden werd 
ouder de leiding van onzen Consulent, den WelEerw. 
Heer Ds. M. J. v. der Hoogt, uit een te voren ge
maakt drietal, tot herder en leeraar dezer gemeente 
gekozen, de WelEerw. Heer Ds. H. Alting, Predi-
kaut te Westbroek. Moge de Heere deze keuze met 
zijn zegen bekronen. 

Namens den Kerkeraad, 
V. BAAS, Scriba. 

HOEK VAN HOLLAND, 30 Nov. '90. Heden 
morgen maakte onze Leeraar Ds. C. H. F. Krohne 
aan de gemeente bekend, eene roeping te hebben 
ontvangen van de gemeente te Zalk. Dat de Heere, 
die alle dingen bestuurt, het zoo leide, dat wij spoe
dig mogen vernemen vau onzen Leeraar : ik blijf, en 
de teleurgestelde gemeente spoedig den man van des 
Heeren raad alsdan moge vinden — is de wensch 
en bede van Gemeente en Kerkeraad. 

Namens den Kerkeraad, 
M. B. BINARD, scriba. 

A M BT-VOLLEN HOVE. L.l. Rustdag maakte 
onze geachte Leeraar Ds. M. van den Boom, aan de 
Gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvan 
gen van de Gemeente te Dussen. Hoe noodzakelijk 
het is, dat onze Leeraar nog onder ons blijft arbei
den, is den Heere bekend. 

Namens den Kerkeraad, 
T. CORPORAAL, ouderl. 

APPINGEDAM, 1 Dec. 1890. Gisteren voor
middag mocht onze Gemeente uit den mond haars 
gelielden leeraars, Ds. G. Geerds, tot hare blijdschap 
vernemen, dat ZEerw., na ernstigen strijd, vrijmoe
digheid had bekomen om voor de roeping naar Go-
riuchem te bedanken en bij haar te blijven. De 
Heere zegene dit besluit, en geve, dat hetzelve de 
verheerlijking zijns grooteu Naams en het heil der 
Gemeente ten gevolge moge hebben. 

Namens den Kerkeraad, 
H. HUISMAN, Scriba. 

LANDSMEER, 1 December 1890. De dag van 
gisteren was onze gemeente, een dag van ware ver
blijding. Zij mocht het voorrecht genieten haren 
beroepen herder en leeraar, den WelEerw. Heer C. 
B. Schoemakers, in zijn dienstwerk in haar midden 
te zien bevestigen. De bevestiging had plaats door den 
WelEerw. Heer. Dr. H. Bavinck, Prof. aan de Theo
logische school, die tot tekst gekozen had 2 Cor. 
10 : 5, 6. Des namiddags verbond zich haar ge
achte herder en leeraar plechtig aan de gemeente, 
tot tekst gekozen hebbende 2 Cor. 5 : 20. Onze 
wensch en bede is, dat deze plechtigheid zegenrijk 
in vruchtgevolg moge zijn, en dat onze herder en 
leeraar tot een uitgebreiden Evangelie-zegen in ons 
midden worde gesteld. 

Namens den Kerkeraad, 
C. GOEDE DZ., Scriba. 

NOORDELOOS, 1 Dec. 1890. Zoo de Heere 
wil, hoopt onze algemeen geachte en zeer beminde 
Leeraar, Ds. H. A. Jonkman, op Maandag 22 De
cember in de avond godsdienstoefening, aanvang zes 
uur, zijne Veertigjare Evangelie-bediening te her
denken. Ps. 103 : 2. 

Namens den Kerkeraad, 
B. BIKKER, Oud. 

MAKKUM, 1 Dec. 1890. Een blijde dag was 
hedeu voor onze gem. aangebroken. Na bijna 2 ja
ren herderloos te ziju geweest, mochten we Gode zij 
dank het voorrecht genieten, onzen zoo begeer

den leeraar Meijering voor ons te zien'optreden. In 
het morgenuur, door ZEw. zwager, den WJSw. Heer i 
K. Veldman van Arum, tot de gemeente ingeleid, 
naar aanleiding van 2 Cor. 5 : 18, nam in het 
middaguur onze leeraar voor het eerst den herders
staf op, tot onderwerp kiezende Efeze 6 : 19. Werd I 
bij de wijding van onzen nog zoo jeugdigen leeraar 
hem biddend toegezongen : Dat s Heeren zegen op 
u daal, onze wensch en bede is, dat die bede steeds 
in ons aller harten mag bestaan blijven, opdat ook 
dit moge medewerken tot heil der gemeente en tot 
uitbreiding vau Gods Koninkrijk. Tevens brengen 
we langs dezen weg onzen dunk aan hen, die ons 
tijdens de vacature hebben gediend, inzonderheid aan 
onzen consulent, den WEw. Heer Kapteijn van Wor-
kum. 

Namens den Kerkeraad, 
H. SCHOLTEN, Scriba. 

OUD-VOSMEER, 1 Dec. 1890. Gisteren was het 
voor deze gemeente een blijde dag. Na twee jaar 
herderloos geweest te zijn, mochten we het voorrecht 
hebben dat de WelEw. Heer Ds. O. Los in zijn 
dienstwerk werd ingeleid door onzen geachten Con-
suleut Ds. W. P. van Dijk, naar aanleiding van 2 
Tim. 4 : 2. Des middags verbond onze leeraar zich 
plechtig aan de gemeente, met eene leerrede naar 
aanleiding van Eph. 6 : 19, die door een talrijk 
gehoor met de meeste belangstelling werd aange
hoord. Ruste 's Heeren onmisbare zegen op leeraar 
en gemeente. 

Namens den Kerkornnd, 
C. A. GUNST, Ouderl.-Scriba. 

APPELSCHA, 2 Dec. 1890. De Heere heeft 
groote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd. 
Ouze beroepen leeraar Ds. D. Vrieling van Stiens, 
heeft onze roeping in de vreeze des Heeren met 
vrijmoedigheid aangenomen. Biddend wenschen wij 
dat ZEerw.'s komst en werk onder^ons moge strekken 
tot uitbreiding van 's Heeren heerlijk koninkrijk in 
deze onze zoo volkrijke plaats. 

Namens den Kerkeraad, 
A. H. REINDERS, Scriba. 

HAZERSWOUDE, 3 Dec. '90. Zondag-avond hield 
onze beroepen leeraar, de WelEerw. Heer C. B. Ba-
viuck, ziju intreerede, naar aanleiding van 1 Cor. 
4:1. Des morgens was ZEerw. in den dienst be
vestigd door zijnen geachten vader, den WelEerw. 
Heer J. Bavinck van Kampen, wiens vaderlijke ver
maning aan zijn zoon zich grondde op Paulus' 
woord 1 Tim. 4 : 16. Beide plechtigheden ge
schiedden ten aanhoore van een groote schare. Geve 
de Heere, dat de blijdschap welke nu het hart ver
vult, bestendig moge blijveu. Rnste daarte zijn 
Geest op den jeugdigen Dienaar en de Gemeente tot 
eer zijns naams ! 

De Kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente, 
JOH. FRANCKEN, Scriba. 

HIJUM, 5 Dec. 1890. J.l. Zondag na de Gods
dienstoefening werd de Gemeente zeer verblijd, door 
dien onze geliefde Leeraar bekeud maakte, dat hij 
voor de roeping naar de Gemeente te Suawoude met 
volle vrijmoedigheid bedankt had. Apostel Judas 
vs. 25. 

Namens den Kerkeraad, 
M. HOLWERDA, Scriba. 

Ontvangen voor de TlieoJ. School. 
Ontvangen : 

Van de Gem. te Gorinchem . f 47,696 

n Leerdam . - 12,53 
" Hardinxveld . 6,11 
w Noordeloos , - 12,50 
w Herwijnen . - 8,646 

w Vuren . - 0,90 
n Zuilichem . - %— 

Well . - 3,— 
w Oostzaan 2e coll. - 2,16 
n Wapen velde . - 1,80 
n Meppel . - 19,56 
n Ruinerwold . - 25,90 
ii Dedemsvaart . - 15,17® 
u Hoogeveen . - 26,885 

ii Nijeveen . - 8,— 
ii Hollandscheveld - 3,— 
« Zuidwolde . - 2,90 
n Andijk . - 18 —8 

ii Enkhuizeu . - 22,025 

ii Medemblik . - 7.80 
II Opperdoes . - 11,57 
» Urk . - 38,50 
II Heusden . - 2,6 J 

II Rotterdam . - 140,10 
» Bolnes . - 14 

J. NEDERHOED. 
Middelstum, 2 Dsc. 1890. 

Kas voor Kuier, pred., pred. wed en 

weezen. 
Classis Utrecht. 

Gem. te Utrecht 3e coll. f 63,61 
n Baambrugge „ - 5}— 
n Kockengen „ . 18,77 
II Westbroek „ . 14,05 
„ Kockengen voor 't tekort - 3,20 
II Westbroek „ - 4 5Q I 
„ Breukelen 3e coll. - T'ORÖ 

gehoor met de meeste belangstelling werd aange
hoord. Ruste 's Heeren onmisbare zegen op leeraar 

APPELSCHA, 2 Dec. 1890. De Heere heeft 
groote dingen bij ons gedaan, dies zijn wij verblijd. 
Ouze beroepen leeraar Ds. D. Vrieling van Stiens, 
heeft onze roeping in de vreeze des Heeren met 

HAZERSWOUDE, 3 Dec. '90. Zondag-avond hield I 

Oud-Loosdrecht voor 't tekort -
7,085 
,71ft 



Gem. te Bunschoten 3e coll. f 48,75 
;; Zeist „ - 13,10 
M Doora „ - 15,85* 
II Doora voor 't tekort - 2,20 

Classis Enkhuizen. 
II Andijk 3e coll. - 17,— 
u Medemblik n - 7,60 
h Hoorn n - 6,50 

Classis Haarlem. 
» Broek op Langendijk 3e coll. - 17,50 
n Dirkshorn „ - 9,80 
II Hoofddorp » - 4.14 

fi Hoorn voor 't tekort - 5,— 
i, Dirkshorn » - 2,40 
u Hoofddorp M - 5,39 

Classis A 1 m k e r k. 
,, Andel 3a coll. - 33,516 

II Werkendam ,, - 27,— 

Gem. te Waardhuizen voor 't tekort f 4,50 
Station Tilburg „ - 1,85 
Busje kinderen Binnema . . - 1,35 
Vau de Gem. te 's Bosch, Heusdeo, Meeuwen 

Genderen, 's Gravemoer, Vrijhoeven-Capel 
elk lid 2 ct. voor 't tekort te samen - 29,10 

Het Bestuur, 
J. J. KUIPER, Pres. 
C. S. Boss, Secr. 
L. HOEKERS, Penm. 

Ontvangen voor de Zending. 
Door Ds. Bulder te Ten Post, gev. in 't 

kerkzakje aldaar . . f 1,— 
Hoor idem, ter vervulling vau eene belofte 

van iemand, die onbekend wenscht te 
blijven .... - 2,50 

Door ft. P. Schuil, v/d. kinderen der Zon-
dagssch. te Nieuwolda . . t 2,50 

Van de Jonged. vereen. «Maria" te Me
demblik ...- 7,50 

Door Mej. Sara Fij, v/d. Jonged. vereeu. 
t e  V l i s s i n g e n  . . .  -  6 , —  

Door Ds. Sluijter te Boskoop, van N. N. - 2,50 
Door Ds. Sijpkeus te Delfzijl, van R. te L. - 10,— 
Van de Wed. B. te T. . . - 1,— 
Door den Boekh. Meijer te Arnhem, v/d. 

Jongel. vereen. wSpr. 9 : 10#" - 2,50 
Door Ds. v. Apeldoorn te Koevorden, van 

N. N. . . . - 3,— 
B. de Mokn, 

Penningmeester. 
Doesborgh, 2 Dec. 1890. 

Zending onder IsrnPf. 

Van de JoDgedochtersv. «Maria", te Me
demblik f 2,— 

Van Mej. A. de II. te Grijpskerke, Zeeland : 
voor het gratis-portret- van Z M. onzen 
overleden Koning, ontvangen bij Da Bood-
schamper, op hoop van navolging - 1,— 

Dat dit voorbeeld veel navolging moge vinden, 
en dat nog vele „Maria's" haar nardusflesch mogen 
openen, om door den edelen reuk het hart te ver
blijden, en elk tot liefde te nopen, is de innige 
wensch vau den dankbaren Penningmeester, 

E. KROPVELD. 

luwend. Zend. In Noord-Krabant. 
Ontfangen: 

uit Rotterdam, een mosterdzaad . f 5.50 

Een broeder, die reeds veel voor onze luwend. 
Zend deed, zond mij deze gave, die we met dank
baarheid vermelden, hopende, dat nog menig mos
terdzaadje ons gezonden worde. De Heere wil hier 
wasdom schenken. Br. Binnema's arbeid gaat ge
zegend voort. 

Namens de Comm., 

Js. VAN DER LINDEN. 
's Bosch 1 Dec. '90. 

Bij het voorgaande nr. behoort nog de volgende 
P r o c l a m a t i e .  

»In naam van Hare Majesteit Wilhel
mina, bij de gratie Gods, Koningin der 
>ederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz. 

»Wij Emma, Koningin-Weduwe, Regen
tes van hel Koninkrijk: 

»Ilet heeft tiode behaagd mijnen ge
liefden en geëerbicdigden gemaal, Koning 
Willem den Derde, tot zich te nemen. 

»Kuim een en veertig jaren schaarde 
zich het JNederlandsche Volk om zijnen 
troon, en gedurende dit tijdvak werden, 
onder 's Heeren zegen, rust, vrede en 
welvaart aan het Vaderland geschonken. 

»Dc kroon is door zijn afsterven, dat 
ons allen met diepen rouw vervult, over
gegaan op mijne beminde Dochter Wilhel
mina, Helena, Pauliue, Maria. Haar troon 
vinde zijnen hechten steun in de innige 
trouw en verknochtheid van het Neder
landsche Volk aan het Huis van Oranje. 

»Moge de Almachtige God de gebeden 
verhooren, die tot Hem opgezonden wor
den voor onze Koningin Wiibelinina; Hij 
neme haar onder Zijne Heilige hoede en 
bescherming. 

»Krachtens de wet ben ik gedurende 
hare minderjarigheid geroepen als Regentes 
van het Koninkrijk het Koninklijk gezag 
voor haar waar te nemen. 

»Vertrouwende op Hem, in Wiens hand 
het lot is der Vorsten en Volkeren, neem 
Ik de mij toevertrouwde regeeringstaak 
op mij met de bede, dat hare vervulling 
in allen deele moge strekken tot heil van 
land en volk en tot bevestiging van het 
Koninkrijk. 

»Lasten en bevelen, dat deze proclamatie 
in al de gemeenten des KijKS zal woruen 
aangeplakt en afgekondigd ter plaatse, 
waar zulks gebruikelijk is, en dat zij in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Palels Het Loo, den 24stcn Nov. 1890. 
E M M A." 

Alle Ministers hebben deze Proclamatie 
mede onderteekend. 

Schriftbeschouwing. 
Havolgers Gods. 

Zijt dan navolgers Gods, als geliefde 
kinderen, en wandelt in de liefde, ge-
lijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, 
en zichzelven voor ons hetft overgegeven, 
tot eene offerande en een slachtoffer, 
Gode tot eenen welriekenden reuk. 

Ef 5 : 1. 

Zoo even heeft Paulus de gemeente 
herinnerd, dat God haar in Christus 
barmhartigheid had bewezen. Is dit zoo, 
dan behoort de gemeente Hem ook na 
te volgen, door goedertieren, mededoo-
gend, vergevensgezind te zijn, gelijk 
Hij. Hierop wijst het woordje »dan" 
van vs. 1 ; het beteekent zooveel als 
»derhalve", »bijgevolg", en slaat terug 
op Kap. 4 : 32. 

Weest dan navolgers Gods ! Wat een 
groote, haast zouden wij zeggen, stoute 
eisch ! Toch blijkt by een weinig na
denken alreeds, dat deze eisch niet lager 
gesteld worden kan. Als om het te 
laten gevoelen, herinnert Paulus hen, 
tot wie hij de vermaning richt om God 
na te volgen, er aan, dat zij Gods kin
deren zijn. Elk kan thans zonder moeite 
de slotsom opmaken. Het betaamt een 
kind om zijnen Vader na te volgen. Het 
moet zijn beeld, zijne gelijkenis zijn ; 
daartoe is het geroepen, daarop is het 
aangelegd. Wie zeggen durft: zulk een 
eisch is voor ons te hoog, — verlaagt 
zich zeiven. Ware de Christen geen 
kind van God, ja, dan zou de eisch te 
hoog zijn ; aan een wezen, dat bloot 
kreatuur is, zal niemand nem stellen. 
Maar aan hem, wien God de eere be
wezen heeft, om hem tot zijn kind aan 
te nemen, kan geen lagere worden ge
steld, zonder hem beneden de waar
digheid van zijn kindschap te behan
delen. 't Is trouwens niet alleen Pau
lns die zoo spreekt; Paulns spreekt 
slechts den Meester na, die aireede ge
zegd had: Weest dan volmaakt, gelijk 
uw hemelsche Vader volmaakt is. 

Maar in welk opzicht is het kind 
geroepen zijnen hemelschen Vader na 
te volgen ? Uit het verband ontvangen 
wij een voldoend antwoord : in het lief
hebben. Hoe geheel anders spreekt 
Satan! Ook hij wil van een navolgen 
Gods spreken : gelijkheid aan God, dat 
was het ideaal, waarmede hij den mensch 
verlokte in het paradijs, als hij zeide: 
gij zult zijn als God. Maar wat was 
het van God, dat uij ons voorhield als 
iets, waarin wij Hem navolgen moesten ? 

,Zijne liefde? Neen, maar zijne macht; 
zorg, zeide hij, dat gij weet wat God 
weet, opdat gij kunt wat God kan, u-
.zelrén regeeren. Steeds hooger de vleu

gelen uit te slaan, iu de onmetelijke 
ruimte der zelfontwikkeling boven ons, 
om God steeds nader te komen, of men 
ten laatste zijn evenknie worden mocht, 
in kennis als voorwaarde van macht, 
dat is Satans ideaal. Hiervoor tracht 
hij ook ons te bezielen; de geest des 
tijds is zijn adem, en wij weten liet, 
dat de volkeren der wereld dien u-eest O 
inademen, tot dronken wordetis toe. 
Paulus echter wijst ons niet uaar bo
ven, maar naar beneden, naar God, 
zooals Hij afdaalt tot bet ellendig, schul
dig menschenkind, liethebbende, wat 
Hij haten, omhelzende, wat Hij weg
werpen kon ; naar den God der goe
dertierenheid en des mededoogens, die 
gaarne vergeeft. Niet, tot klimmen, 
roept hij ons, maar tot dalen ; God na 
te volgen door af te dalen iu die diep
ten der liefde, waar men zich zeiven 
niet medenemen kan, zoodat men, vóór 
men er in afdaalt, zich zeiven afleggen 
en achterlaten moet. Dat is de ware, 
de echte navolging Gods. Daarom be
perkt zich de wet, als zij ons gebiedt 
om onzen naaste lief te hebben, ook 
tot deze navolging; haar hebben wij 
dan ook ïioodig, wijl zij ons bet ant
woord geeft — op de vraag : in welk op
zicht hebben wij God na te volgen ? — iu 
haar gebod : in het liefhebben. Daarom 
heeft het zijne reden, dat Paulus zich 
niet vergenoegt met ons te herinneren, 
dat wy kinderen Gods zyn, maar er 
bijvoegt, dat wij beminden zijn; zoo 
toch zegt hij: als «geliefde kinderen." 
Zijne bedoeling er mede is om ons te 
doen gevoelen, hoezeer liet in de orde 
is, dat wij elkander liet hebben ; zei ven 
toch zijn wij van God bemind. Jolian-
nes zegt hetzelfde in deze woorden, 1 
Joh. 4 : 11, »Geliefden ! indien God 
ons nlzoo liefgehad heeft, (zóó namelijk 
dat Uij, terwijl wij niet lief hadden, ons 
heeft liefgehad, en zijnen Zoon gegeven 
tot eene verzoening voor onze zonden) 
zoo zijn wij ook schuldig elkander lief 
te hebben." Wij stonden schuldig te-
gonovor God, ou ziot, God bowooa ono 
genade ten koste van zijnen eigenen 
Zoon en nam ons, om zijns Zoons wille, 
tot zijne kinderen aan, tnet teedere 
liefde ons omhelzende, zal dat ons niet 
prikkelen om elkander lief te hel>ben ? 
Om den broeder te dragen, hoog te 
schatten, te sparen, te vergeven, t.e be
houden ? En dat te meer, wijl het 
ons niets kost, dan wat ons schadelik 
is, onze eigenliefde, hoogmoed, wraak
zucht, ongestalten alzoo, die ons buiten 
den hemel houden, tenzij zij worden 
afgelegd ! O, éene zaak is zeker, zoo 
wij iu haat en boosheid leven, dan heb
ben wij nooit verstaan, wat het zegt, 
uit genade zalig geworden te zijn ; ge
nade maakt genadig en barmhartigheid 
barmhartig. Wie zich bemind weet, 
begint zelf te beminnen ; daarom werkt 
de algemeen onder Gods kinderen heer-
schende onzekerheid, of men wel van 
God bemind is, zoo schadelijk op de 
liefde tot. de broederen ; niet zonder 
reden wekt Paulus bet besef op by de 
Efeziërs, dat zij van God bemind zijn, 
omdat hij zeer wel weet, hoe krachtig 
dit priKken tot net aan elkander be-
toonen van vergevende en ontfermende 
liefde. Niet op wettische wijze zullen 
wij elkander tot het liefhebben krijgen, 
tot de barmhartigheid, en goedertieren
heid, en de vergevensgezindheid, dat is, 
door op straffe van veroordeeling in 
het gericht elkander deze deugden te 
bevelen. Maar wel door de menschen 
te bewegen tot het geloof in de genade 
Gods in Christus ; want dit geloof prik
kelt tot al deze deugden, zoodat wij 
niet nalaten kunnen ze te beoefenen. 

Als Paulus verder zegt : wandelt in 
de liefde, dan doet hij een zekeren 
overstap ; want na gesproken te hebben 
over de liefde, zooals zij tegenover den 
tegen ons schuldig staanden broeder 
optreedt, opent hij het arbeidsveld der 
liefde in zijne volle wijdte, ons verma
nende om de broeders in het algemeen 
lief te hebben, met eene hun belang 
zoekende liefde. Verander u zeiven in 
een middel voor allen ; geef u zelven aan 
allen, en laat dat uw dagelijksch, on
afgebroken werk zijn, wandelt in de 
liefde. Niet dit wil hij, dat wij ons 
zelven aan de broederen zullen opdrin
gen, maar dat wij ons zelven steeds 
voor hem beschikbaar houden, en waar 
zjjn belang het eischt, uit eigene be
weging, ongevraagd, ons voor hem zul
len opofferen. 

En op wien zal hij ons daartoe eer
der en beter wijzeu dan op Christus ? 
Christus toch is ons op dezen weg voor

gegaan. Voor ons gaf Hij zich over 
tot eene offerande, en wel, (Paulus wijst 
met opzet de offersoort aan. om de 
grootte van zijn offervaardigheid te la
ten uitkomen) tot een slachtoffer, een 
bloedig offer, gewillig zijnde om tot 
onze zaligheid, in zijn lichaam onze 
zonde te dragen, en ze door zijn bloed 
te verzoenen. Heeft God in zijn offer 
behagen gehad, ons is het tot een tee-
ken, van wat Hem in ons behaagt, na
melijk, dat ook wij bereid zijn, om aan 
elkander ons zelven te geven, tot wel
ken prijs ook. 

VAN ANDKL. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM 
Waards vriend, 

Waarover zal ik thans anders schrijven 
dtin over de gebeurtenis, die geheel Neder
land diep heeft getroffen : tien dood van 
onzen Koning ? 

De couranten bevatten dagelijks iets, wat 
met den dood of de begrafenis des Konings 
in verband staat. Allen wijdden een wourd 
van nagedachtenis aan den overleden Ko
ning, en over het algemeen is ééne stem 
in het gansche land : de stem der droefheid 
over hetgeen we verloren, de stem dei-
liefde en der aanhankelijkheid tegenover 
hetgeen we behielden. Eenstemmigheid in 
de beide Kamers der Staten-Generaal, een
stemmigheid in de breede rijen van het 
volk, eenstemmigheid in de leus : Konin
gin Wilhelmina leve, en wij allen scharen 
ons rondom haar troon ! 

Dat ncht ik een zeer grooten zegen, waai 
voor WH niet dankbaar genoeg kunnen zijn. 
En dat, zal zeker een sterke vertroosting 
en bemoediging voor de Koningin-weduwe 
wezen, te weteD, dat zij door geheel de na
tie geliefd, geëerd en vertrouwd wordt 
als Regentes van het koninkrijk. 

Met bekende spreekwoord: »vandedoo-
den niets dan goeds" wordt natuurlijk in 
ruime mite toegepast. En wat zullen wij 
anders doen ? Den Koning oordeelen komt 
Uode alleen toe, eii mettertijd, als eenmaal 
de geschiedenis kan beschreven worden, zal 
zeker ook de laatste koning uit het huis 
van Oranje zijn beurt krijgen. 

In sommige bladen vindt men bijzonder
heden vermeld, die ons vragen doen : hoe 
weten de mensclien dat ï De een zegt te 
weten, dat Z. M. in jjlenden toestand van 
zijn leger stappende, den kamerdienaar, die 
hem poogde tegen te houden vroeg : wie 
beveelt hier: gij of ik ? Een ander ver
haalt, dat Koningin Wilhelmina, toen ze 
zich het eerst Mevrouw hoorde noemen, vol 
verbazing in het rond staarde en bitter be
gon te "weenen. Wie kan voor de waar
heid van dergelijke praatjes instaan ? Maai
de menschen lezen ze gaarne en gelooven 
ze hartelijk; ook de volksverbeelding heeft 
voedsel noodig om krachtig te blijven. 

Toen ik dat geval van de jonge Konin
gin las, voelde ik iets in mijn hart, wat ik 
ni, t goed onder woorden kan brengen. Ik 
dacht aan de Goddelijke vrijmacht, die zich 
ook in de geboorte van een koningskind 
verheerlijkt. Zulk een kind is een mensch 
als wij allen, en nooit kan het eigenlijk 
als mensch onder menschen leven. Wat 
een pret kunnen meisjes van tien jaar heb
ben, als ze touwtje springen of op andere 
wijze ravotten. En nu moge een konings
kind h aar eigen paardjes, haar eigen tuin
tje en schatten van^jpeelgoed hebben ; nu 
moge ei een enkele maal eens een korte 
kindervisite zijn, liet natuurlijke, liet vrne 
ontbreekt er toch aan. En zoo gaat het, 
't gansche leven door, voort. Altijd om
ringd door dames en heeren, die zeggen, 
wat al of niet betamelijk is ; die verzwij
gen en verbergen, wat hun goeddunkt ; die 
allerlei invloeden laten gelden en alle din
gen in een bepaald licht doen zien, den 
natuurlijken trots van het menschelijke 
hart bevorderen, en den mensch rijgen in 
een keurslijf van hofgebruiken en hofrege-
len, die hem, zoo niet geheel doen stikken, 
dan toch de ademhaling zoo belemmeren, 
dat er nooit vrije ademhaling kan zijn. 
Komt eenmaal de huwbare leeftijd, hoe 
zelden gebeurt het dan, dat de inspraak 
van het hart kan gevolgd worden. Een 
huwelijk moet worden aangegaan in over
leg met de Staten-Generaal. 

De hoogere standen en vooral de vor
stengeslachten komen mij niet voor de ge
lukkigste te zijn. Voor eenigen tijd werd 
in de bladen iets vermeld van de opvoe
ding aan het Duitsche Hof. Een zoontje 
van den Keizer was na de les eveu in de 

kamer zijner moeder geweest, en de mili
taire gouverneur kwam dadelijk met de 
vraag : of hij de zuigflesch had gehad ? en 
maakte, dat zoo iets niet meer gebeurde. 
Wat is het voor eene moeder niet een ge
not om hare kinderen zelf bidden te lee-
ren, ze zelf toe te dekken, vootal als het 
koud is ; maar eene Keizerin en Koningin 
mogen dat niet. 

En toch klopt er onder dat koninklijk 
purper ook een menschenhart. Maar een 
hart dat lijdt, naarmate het menschelijker 
is. 

Tom de Koninklijke familie de laatste 
maal in Amsterdam was, en heel de stad, 
bij gelegenheid van 's Konings zeventigften 
verjaardag, in feestdos was als nooit te 
voien, zag ik 's avonds tegen tien ure de 
Koningin en hare Dochter, in open lijtuig, 
stapvoets door de schitterende verlichte 
straten rijden. De Prinses was in slaap ge
vallen en leunde tegen haar Koninklijke 
moeder, die den avondmantel om kaar 
heengeslagen had en met haar arm er om
heen haar schat tegen zich aandrukte, juist 
zoo als eene inoedei dat doet. 

Dat was het allerschoonste, wat ik dien 
avond zag, en wat den diepsten indruk op 
mij maakte. 

Vorstelijke personen zijn voor velen het 
grootst en aantrekkelijkst, als zij iets ge
biedends hebben, als er majesteit bij hen 
is. Mij trekt het eenvoudige en mensche
lijke meer aan, en ik geloof dat het niet 
mogelijk is voor hen, die nooit anders Vor
sten zien dan wanneer zij in een rijtuig 
zitten, over Vorsten te oordeelen, en met 
juistln ld over hunne deugden of gebroken 
te spreken. 

Sinds Woensdag kunnen vele Amster
dammers weder gerust slapen, nu niet de 
werkman-sociaal democraat, maar de nota
ris, al is hij dan ook Boomsch, tot. lid van 
den Raad is gekozen. Deze gelegenheid 
was inderdaad een buitenkansje voor de 
Roomschen, waarvan zij dan ook een ver
standig gebruik hebben gemaakt. 

Hiermede is echter de kwestie niet van 
de baan. Wjj leven in een tijd, waarin de 
menschen gelooven, dat zij zich zelven re
geeren kunnen en moeten. Wie veel pra
ten kan, en de gewoonte heeft zich sterk 
en beslist uit te drukken, wordt allicht 
geschikt geacht voor overheidspersoon of 
volksvertegenwooidiger. Het gaat wonder
lijk op de wereld. Hoe meer menschen er 
sterven, hoe meer de aansprekers verdie
nen, en zoo is des eenen dood des anderen 
brood. Wanneer het gezag en het kapi
taal verplaatst is, zullen de nu ontblooten 
weder op hunne wjjze regeeren en kapi
taal verzamelen. God heeft het reeds voor 
vele eeuwen aan Noacb gezegd, dat zelfs 
een zondvloed de wereld niet van zonde 
en ellende kon redden, omdat 's menschen 
hart geheel en alleenlijk boos is, van zijne 
jeugd aan. Zelfs zij, die den naam des 
Heeren noemen, schijnen dit tegenwoordig 
moeilijk te kunnen gelooven. En de volks
leiders ondervinden het reeds, en zullen 
het hoe langer hoe meer ondervinden, dat 
de tijden voorbij zijn, waarin »kleine lny-
den" de zaken aan de heeren overlaten. 

In den gang van 's Lands zaken werken 
de treurige tijdsomstandigheden ook be
lemmerend. In de Memorie van antwoord 
op het afdeelings-verslag der Kamer, heeft 
de negeering ernstig en waardig aange
toond, hoe onverdiend het verwijt van 
werkeloosheid is. Maar het staat r.u een
maal bij de liberalen vast, dat eene Re-
geering die niet uit hun midden is, iets 
kan doen, allerminst iets dat goed is. 

Dat behoort zoo bij het partijleven. 
Nooit critiek op eigen partij, en altijd af
keuren, wat een ander doet. Daar zit het 
geheim in. En vandaar dat men een par
tijhoofd en een partijleider lichtelijk met 
zich zelven in strijd kan brengen, omdat 
hij eeno zaak altijd van slechts ééne zijde 
beschouwt, en altijd van die zijde, die op 
een gegeven oogenblik in het licht gesteld 
moet worden. Zoo gaat het b. v. ook met 
het > kerkbegrip". Het Gereformeerde kerk
begrip is zeer samengesteld en veelzijdig. 
Het is gelijk aan een kostbaar edelgesteente, 
dat geslepen is met vele vlakken. Al naar 
mate men zulk een steen in het licht plaatst, 
recht of schuin houdt, al naar men hem 
beziet, zal hij verschillende schoonheid, 
kleur en kunstwaarde hebben in de schat
ting van onderscheidene menschen. Allen 
zien ook niet hetzelfde. Zoo was het in 
vroeger eeuwen ook. Vijf rechtzinnige 

godgeleeiden te vinden, die het in alles 
met elkander eens waren, was ook in vroe
ger dagen onmogelijk. Maar toen werkte 
art. 36 der Gel. Oei. nog, en de staatsband 
hield alles bijeen. 

Nu die band is gebroken, kan elk die 
zijde van het kerkbegrip die hij ziet, be
lichamen in een kerkeljjk standpnnt, en 
dan dat standpunt, met meer of minder 
wetenschappelijke kracht, tegen andere 
standpunten verdedigen en handhaven. 

Deze staat van zaken mogen wij betreu
ren, doch wij kunnen met onze wijsheid 
en onze kracht daar geene verandering in 
brengen. De Heere gaat voort zijn werk 
te doen op aarde, en alles te bereiden tot 
de toekomst zijns Zoons. 

Vinde Hij ons in zijne toekomst wakende ! 
Van harte 

tt. 
GISPEN. 

RATI Irnvi psnnnrlmit. van HP nhfioiinn — - --Jf ~ —" — v.", rr uriUf 
die reeds verscheidene malen in Palestina 
geweest is, schreef onlangs na een bezoek 
in het H. Land over de toenemende be
volking en beschaving. Van Jaffa komende 
vindt de reiziger, de geheele vlakte, die 
ten noorden der stad ligt. vol Joodsche 
koloniën en woningen. In de laatste vier 
jaar hebben zich 20000 Joden in de stad 
of haar omstreken gevestigd. Op eene be
volking van 70000 zielen telt men 40000 
Joden. Zij stroomen naar alle kanten van 
Palestina heen. De voornaamste straten, 
die vroeger bij regentijd onbegaanbaar wa
ren, zijn nu geplaveid. De weg van Jaffa 
naar Jeruzalem is hernieuwd en berijdbaar 
gemaakt. Geregeld is er voertuig-verkeer. 
Een goede weg geleidt van Jeruzalem naar 
Beiblehem, en een tweede naar Hebron. 
Nog andere zijn in aanleg. Jeruzalem, dat 
vroeger slechts water in regenbakken had, 
heeft nu uitmuntend bronwater, aange
voerd uit de vijvers van Salomo. Stoom-
molens en zeepfabrieken zijn aan den gang. 
Langs den weg van Jericho laat het gou
vernement de uitmuntende vallei-gronden 
bebouwen. Reeds zijn schoone druiven-én 
katoen-oogsten ingezameld. 

Te Nimes in Frankrijk overleed de bijna 
90-jarige Mevrouw Armengaud—Hinsch, 
het hoofd van de door haar gestichte Evan
gelische kerken te Cette en Nimes. nadat 
het Methodisuie door haar om zijn dwa
lingen verlaten was. Toen ging zij apart 
staan maar kwam tot nog erger dwalin
gen o a.: 't eeuwig naast elkander staan van 
God en Satan, het perfectionisme, gemeen
schap van goederen, afschaffing der sacra
menten enz. Zij stichtte echter menige 
filantropische inrichting. 

Ook in Frankrijk nemen de z. g. Mili
taire Tehuizen in aantal toe in de plaatsen, 
waar een Protestantsche gemeente of Evan-
gelizatie-zaal is. Volgens het 6de jaar
verslag van de leeszaal voor soldaten van 
het garnizoen te Belfort is de zaal open 
van 5 — 8 's avonds; op zon- en feestdagen 
van 's middags 12 uur af. De militairen 
kunnen daar als in ons land ook brieven 
schrijven, en wat daarvoor noodig is be
komen, alsmede alle soort van lectuur. 
Van Mei 1889—1890 waren 10481 prezen-
ties geteekeud, waaronder 1237 gegradu
eerde militairen. Er werden gelezen 2372 
boeken, geschreven 4000 brieven. De ont
vangsten bedroegen 1016 francs en de uit
gaven 983 francs. 

VMKiMGING VOOR GliltliF. 
SCIIOOLOMIMIJS, m. T. B0S. 

FILIPPUS, Redactie Ds. E. KROPVELD 

Wat eeu belangstelling! 
Gelijk voortdurend uit de opgaven in de 

Bazuin en Roeper blijkt, komen er van on
derscheidene zijden giften in voor »Scheur-
kalenders in de Kazerne" 

Dikwerf kost het ons moeite om, bij ver
melding der liefdegaven de begeerte om een 
woord van dankbetuiging of bemoediging 
er aan toe te voegen, te onderdrukken. Wij 
hebben echter te rekenen, zoowel met de 
beperkte ruimte der bladen, als met den 
beperkten tijd van hem, aan wien de be
hartiging dezer zaak, in den weg van Gods 
voorzienigheid is toevertrouwd. Volgden 
wij echter de begeerte van ons harte op, 
dan deden we telken male uitkomen, hoe 
groot de belangstelling van or.s volk is in 
het lot van den Militair, en hoe de ver
spreiding van «Scheurkalenders in de Ka
zerne" wenschelijk wordt geacht. 

Neen, wij deden nog meer; wij deelden 
meê hoe meermalen is gebleken, dat een 
enkel woord over deze zaak onder de aan
dacht gebracht, de begeerte weer bij an
deren heeft opgewekt om toch ook aan de 
bereiking van het voorgestelde doel mede 
bevorderlijk te zijn. 

Wat zeg ik? Indien het den bladen niet 
aan ruimte en ons niet aan tijd ontbrak, 
wij lieten al de brieven afdrukken, die soms 
de gaven begeleiden, en die van zoo war
me belangstelling, van zoo hartelijke deel
name getuigen. 

Maar een mensch kan niet alles doen of 



verkrijgen, wat hij wel wenscht; zelfs niet 
wat hij acht nuttig te zijn ; en zoo heelt hij 
ook langs dezen weg uitnemend gelegenheid 
te leeren ziehzelven te beheerscheu en zelf
verloochening te oefenen. Is het ons der
halve onmogelijk onzen belangstellenden 
vrienden alles mede te deelen; alles hun 
onthouden mogen we echter ook niet; over
tuigd als we zijn, dat een woord van deel
name, onder den zegen des Heeren, zoo be
moedigend werken, in den strijd ons ster
ken, en tot nieuwen arbeid ons aansporen 
kan. Zie hier dan een schrijven dat we in 
October j.1. hebben ontvangen, en waaraan 
we, om het eigenaardige te behouden, niets 
veranderen ; met al de taal- en stijlfouten, 
ook wat de punctuatie betreft, geven wij 
het precies zooals het ons is geworden ; al
leen namen laten we weg. Het luidt aldus : 

» Geachte Leeraar, 
dat ik thans met dezen letteren tot u kom, 
is geheel : buiten verwachting, zoowel voor 
mij. als voor uw. maar. toen ik enkele wee-
ken geleden de bazuin las. vond ik er een 
brief in. welk» titel, was uit de kazerne, 
en daar ik zelt met het iniletaren leven be
kend ben. trof het mij des te meer. dad er 
in breda. onder die woeste beuden. Filippus 
Kaleuder op de kamer is opgehangen, en 
met alle gretighijd word gelezen O, ik kan 
dien schrijver zoo verstaan hoe. zielverkwik
kend het kan zijn. voor hijlbegeerige ziele, 
om zoodoende ongestoord, eiken dag een 
stuksken uit gods woord te kunnen lezen, 
en op die wijzen schoone gelegenhijd heb-
be. om hare medezondaaren verinaanender-
wijzen te kunnen toespreken, het was mijn 
hartewensch dat er op iedere kamer een 
was. en om dat ik weet dad daar geld toe 
noodig is koom ik met de klijne bijdrage 
van f2.00. dat ik met enkele broeders op 
onze zondagsavond vergadering heb. bijeen 
verzamelt, en vertrouw dat Uw E. het op 
de beste wijzen zal besteden. 

Na. uw minzaam Gegroet te hebben noem 
ik mij uw vriend en in hoope broeder 

N. N. 
Eenvoudigheid is het zegel dtr waarheid ; 

daarom hebben de fouten ons volstrekt niet 
gehinderd, maar trok integendeel, dat har
telijk en deelnemend schrijven ons zeer 
sterk aan. En zoo zal het ongetwijfeld den 
lezers evenzeer gaan ; waut hier merken we 
een hart, dat warm klopt voor het heil van 
den soldaat. Zulke bewijzen van belang
stelling doen weldadig aan, en kunnen, dooi
de goede hand onzes Gods veelvoudige 
vrucht afwerpen. 

Ruim vijf en twintig gulden hebben we 
nu voor het beoogde doel ontvangen ; zoo
dat we reeds eenige tientallen kalenders 
kunnen verspreiden ; wij zullen met de be
stelling nog even wachten, in de hoop dat 
er nog vrienden zijn, die gaarne een handje 
willen helpen. Maar dan is het goed, dat 
men niet te lang meer uitstelt, wijl het 
zoo wenschelijk is dat »Eilippus" al dade
lijk met Nieuwjaar, in de Kazerne, op deu 
Heere Jezus Christus, als op den Ovei sten 
Veldheer kan wijzen. 

E. KEOPveld. 
Alblasserdam, November 1890. 

»Fiiippus." 
Sedert onze laatste opgave mochten wij 

voor de traktaatverspreiding en het plaat
sen van Kalenders in de Kazernes bet vol
gende ontvangen : Uit N. Amerika van den 
hr. Joh. B. I dollar f 2,44; van den hr. 
E. J. B. te Z., verzameld op een huise
lijk feest f 2, ; door Ds. K. van L. M. 
en L. M. f 1,- van S. A. de V. te T. 
f 1,— ; van J. v. G. te Nw L. f 3,— ; 
gevonden in het kerkzakje te Genderen 
f 1• 

Aan allen onzen hartelijken dank ; mo
gen in deze laatste maand des jaars voor 
bovenvermelden evangelisatie-arbeid nog 
vele giften, hetïij uit ons vaderland of uit 
den vreemde, ons worden toegezonden. 

Broeders Correspondenten en andere vrien
den, van wien wij de contributien der toe
gezonden kwitantiën nog niet hebben ontvan
gen, verzoeken wij beleefd doch dringend m 
het belang eener ordelijke administratie, ons 
de gelden bij tijds te doen toekomen. 

Namens het Bestuur van oFilippus", 
H. HOOPT JZ., 

Penningmr. 
Kampen, 2 Dec. 1890. 

IBericlit. 
Bij onzen Uitgever J. DEN BOER te Breu-

kelen is verschenen : 
No. 37a. Ter begrafenis van 

onzen Koning. . Prijs 1 Ct. 
Het Bestuur 

van » Klippus," 

{Separatie en Doleantie. 
III. 

6. In de November-aflevering der Vrije 
Kerk heeft Ds. Ten Hoor zijne beschouwin
gen over het onderscheid van Separatie en 
Doleantie voortgezet. Eene laatste opmer
king wordt daardoor bij ons uitgelokt. 
Allermerkwaardigst is het toch, om na te 
gaan, wat er onder zijne kritiek niet van 
Dr. Kuyper's kerkbegrip, maar van onze 
eigene geschiedenis wordt! Tot dusver 
zag men in het tijdperk der vervolging do 
heldenperiode der Christ. Geref. kerk. De 
aanvraag om erkenning in 1839 werd al
tijd als een verlaten of althans als eene 
afbuiging van de historische lijn beschouwd, 
en hoogstens alleen met het oog op de om
standigheden, maar nooit als daad op zich-
zelve goedgekeurd en verdedigd. Ds. ten 
Hoor zal het ons anders leeren. Het was 
valsch conservatisme, dat de eerste Afge
scheidenen aanspraak deed maken op de 
goederen der verlatene Ned. Herv. kerk; 
ei lag een gansch verkeerde, verouderde 
beschouwing van de verhouding van Kerk 
en Staat aan ten grondslag (bl. 468, 473). 
De Heere heeft hen van die basis afge
bracht en geplaatst op het standpunt der 
apostolische kerken (bl. 485). Het kerk
begrip, in 1839 bij de erkenning aanvaard, 
is het ware en zuivere; 1839 is niet ach
teruitgang, maar vooruitgang geweest. Dat 

is nu inderdaad eene historiebeschouwing) 
die der Afscheiding een slag in het aange
zicht geeft, zwaarder dan iemand haar toe
brengen kan. De vervolging wordt zoo 
niet alleen van al haar beteekenis beroofd ; 
zij wordt eenvoudig eene dwaasheid. Men 
heeft zich laten vervolgen voor eene on
ware en dwaze idee, tengevolge van eene 
dwaling, uit een valsch conservatisme. 
Niet 1834 maar 1839, en straks misschien 
nog 1869, is het geboortejaar van het zui
vere kerkbegrip der Afscheiding ; toen is 
zij van de historische basis der 17e eeuw 
door den Heere geplaatst op den grondslag 
des Nieuwen Testaments. De Afscheiding 
scheen in Ds. ten Hoor haar warmsten ver
dediger gevonden te hebben ; inderdaad is 
hij haar ernstigste bestrijder. 

Hoe komt Ds. ten Hoor nu tot deze ge
duchte kritiek ? Door niet goed te onder
scheiden. Het is waar, dat de eerste Af
gescheidenen hunne aanspraak op de goe
deren der Ned. Herv. kerk dikwerf hebben 
gegrond op een recht, dat niet meer be
stond en na de scheiding van Kerk en 
Staat niet meer kon erkend worden. Hun 
rechtsgrond was de belijdenis der Geref. 
waarheid, die zij weer aanvaard hadden. 
Hun rechtsbasis was dus menigmaal ge
brekkig. Maar wat was in en onder dit 
alles hun intiemste gedachte ? Deze, dat 
zij de ware, historische voortzetting der 
Geref. kerk in Nederland waren ; dat zij 
niet iets nieuws waren, maar de aloude 
Geref. kerk ; geen in den hoek geboren 
secte, maar de echte dochter, de wettige 
erfgename van den Geref. naam en van 
den Geref. titel. Is die gedachte nu een 
hersenschim, een illusie? Ds. ten Hoor 
schijnt zoo te meenen. Ilc zeg, dat die 
gedachte de glorie der Afscheiding is ge
weest ; zij is het anti-sectarische, het katho
lieke, het echt-gereformeerde in de Sepa
ratie geweest. Voor haar heeft men aller
lei smaad en vervolging jaren lang ver
duurd. En eerst in de tweede plaats ging 
het om de goederen. Dat was gevolg, niet 
oorzaak. Al Vas er geen stukske kerke
lijk goed geweest, dan nog hadde men zich 
de vervolging getroost. Het ging om de 
vraag, wie en wat zij waren ? Een sekte, 
een ontevreden massa, een hoop dompers 
en dweepers, zoo sprak de Staat en heel 
Nederland. Neen, riepen de Afgescheide
nen, wij zijn de echte, ware Gereformeer
den. Dat is onze naam. Dat zijn wij, en 
zoo willen wij heeten. Wij willen dat de 
Koning, dat de Overheid, dat heel het volk 
ons erkenne voor wat we zijn. En dat dit 
inderdaad de gedachte der Afgescheidenen 
was, dat heeft mijn ambtgenoot Wielenga 
met de stukken zelve aangetoond. Na zijn 
streng historisch betoog had eene averecht-
sche voorstelling, als die van Ds. ten Hoor, 
niet meer mogelijk moeten zijn. 

Voor die groote historische gedachte 
heeft Ds. ten Hoor (blijkens het tot dui
ver door hem geschreven) niets gevoeld. 
En daarom begrijpt hij ook de Doleantie 
niet. Ook hij deze gaat het volstrekt niet 
in de eerste plaats om de kerkelijke goe
deren ; dat is zeer ondergeschikt. Het 
gaat allereerst en allermeest om de vraag, 
wie de Ned. Ger. kerken zijn, evenals in 
de Afscheiding. Tusschen beide is zeker 
verschil. De Afgescheidene kerk beweerde 
meer in haar geheel de voortzetting van 
de oude Geref. kerk te zijn, tegenover de 
geheele Herv. kerk als de valsche ; in de 
Doleantie onderscheidt men tusschen het 
geheel en de plaatselijke kerk, en beweert 
iedere doleerende gemeente de voortzet
ting te zijn vau de plaatselijke Gerei. kerk. 
In de Afscheiding zocht men de rechtsba
sis in de belijdenis, in de Doleantie zoekt 
men ze daarin dat elke plaatselijks kerk 
corporatief dezelfde gebleven is enz. Maai
bij al dit verschil is de grondgedachte eene 
en dezelfde; n.1. de Afgescheidenen en de 
Doleerenden wilden in de sfeer van den 
Staat, voor het bewustzijn des volks geen 
ander zijn dan die ze werkelijk waren. Over 
de geldigheid der rechtsbasis, zoowel bij 
de Doleerenden als bij de Afgescheidenen, 
kan verschil van meening bestaan. Ds. ten 
Hoor schrijft er hoegenaamd geen geldig
heid aan toe. Het werk van Prof. Pabius 
over het Reglement van 1852 had hem 
kunnen aantoonen, dat de rechtskwestie 
niet zoo eenvoudig is, als hij schijnt te 
meeneu. De rechterlijke m icht heeft zich 
van de moeilijkheid afgemaakt. Zij heeft 
de rechtsgeldigheid van de Synode van 
1816 enz. a priori aangenomen, terwiil de 
Doleerenden haar juist beslist en princi
pieel ontkennen. Ds. ten Hoor doet juist 
als de rechterlijke macht. Hij komt er 
haast toe, om de wettigheid der Synode 
van 1816 te verdedigen (Afsch. en Dol. 
bl. 84 v) Omdat hij deze kwestie niet 
heeft ingedacht, beweert hij, dat de Dole
antie het gevolg is van het foutiet beginsel 
van eene Staatskerk (bl. 479) en tot eene 
Staatskerk komen moet. Dit zou waar zijn, 
als de Ned. Ger. kerken hare aanspraken 
grondden op de belijdenis, maar nu niet. 
De vraag, of eene plaatselijke Ned. Ger. 
kerk corporatiei dezellüe is als de breret. 
kerken, m. a. w. of de Synode van 1816 
en de reglementen der Ned. Herv. kerk 
wettig zijn en door eene plaatselijke kerk 
mogen ter zijde gesteld worden, is eene 
zuivere rechtskwestie en heeft met eene 
Staatskerk niets te maken. 

Hiermede besluit ik mijne opmerkingen 
aangaande het geschrift van Ds. ten Hoor. 
Hij boude mij deze kritiek ten goede. Ze 
is geboren, niet uit gebrek aan waardeering 
van zijn veelszins uitnemenden arbeid, maar 
uit belangstelling in de zaak, die ook hem 
dierbaar is en tot zulk een nauwgezet on
derzoek hem drong. Een volgend maal 
wensch ik de brochure van Dr. Kuyper 
te bespreken. 

H. BAVINCK. 

Nog altijd de oude kwestie. 
In '34 was het de vraag, of de Ned. 

Herv. kerk nog eene Gereformeerde kerk 
was. Dat er misbruiken en verkeerdheden 
in de kerk waren, werd wel gezien; doch 

de broeders oordeelden, dat de Formulie
ren en Kerkorde altijd nog tot grondslag 
lagen, noch rechtens noch feitelijk afge
schaft. Dat zij eene valsche kerk was kon 
men niet gelooveu. Het biwijs was ook 
nog niet geleverd. Vandaar bijv. de ern
stige vermaningen aan Reddingius en Brou
wer, die als predikanten in eene Gerefor
meerde kerk ongereformeerd leerden. Van
daar ook hun beroep op classis enz. Toen 
echter bewezen werd, dat de kerk »zich 
en harer ordinantiën meer macht en auto
riteit toeschreef dan den Woorde Gods, 
zich het juk van Christus niet wilde on
derwerpen, vervolgde degenen die heilig-
lijk naar den Woorde Gods leefden" — 
toen moest men erkennen, dat de Herv. 
kerk de kenmerken «ener valsche kerk 
droeg, al was er ook nog iets van de kerk 
in overgebleven. Omdat niet één plaatse
lijke gemeente der Herv. kerk het voor de 
klagende en verdrukte broeders opnam, 
— behalve de gemeenten der afgezette 
leeraren in haar geheel of voor een groot 
deel — werd geoordeeld, dat. al de andere 
kerken of geun enten met hun zwijgen en 
toezien zich zulke schrikkelijke zonden 
mee deelachtig maakten en deelden in de 
openbaring eener valsche kerk. 

Waar die leeraars dan ook optraden, 
werd het volk der Herv. kerk toegeroepen ; 
»scheidt u af, mijn volk !" en wijzende op 
de Herv. kerk plaatselijk, zei men : dat is 
Babel — 

Of er dan nu van plaats tot plaats nieuwe 
gemeenten gesticht werden ? 

Al naar gij bedoelt. Separatie wilden 
zij niet in den zin, alsof zij zich afscheid
den van eene nog waarlijk Gereformeerde 
kerk ; ook wilden zij niet iets nieuws zijn, 
alsof zij eene andere kerk waren dan de 
Gereformeerde kerk der vaderen. Zij na
men immers de oude Formulieren en Kerk
orde meë. Maar wel scheidden zij zich al 
van de Ned. Herv. kerk, die openbaar was 
geworden, geen Gereformeerde kerk meei 
te zijn. Zij gaven op nieuw openbaring aan 
de ware Gereformeerde kerk, die onher
kenbaar geworden was. 

Kwamen er later van de Herv. kerk over, 
dan zeiden de kerkeraden : uw attest van 
de Herv. kerk is ons niet voldoend om als 
lid der Geref. kerk erkend te worden, gij 
moet eerst uwe belijdenis herdoen, of be
lijden, dat uwe vroegere rechtzinnige be
lijdenis, in de Herv. Kerk gedaan, daar 
niet op hare plaats was, maar bij ons, als 
de belijdende gemeente van Christus be
hoort. — 

En wat leest ge nu in Dr. Kuyper's Se
paratie en Doleantie op pag. 57 ? 

»Zij nu, die duidelijk getoond hebben, 
niet langer als leden van het gezuiverde 
instituut" (de Doleerende gemeente) »te 
willen gerekend worden, hebben zich toen 
van het oude instituut afgescheiden, feite
lijk een nieuw schismatiek instituut opge
richt, en hebben dat nieuwe instituut in 
rechten aan de Synodale organisatie van 
1816 verbonden. Met dit nieuwe schis
matieke instituut nu, dat de kenmerken 
van de ware kerk mist, heelt liet oude 
en tot zuivere gestalte gebrachte instituut 
niets meer uitstaande. Van dit instituut 
kunnen noch mogen attestatiën aangeno
men worden, eu wie zegt, bij dat instituut 
belijdenis te hebben gedaan, moet niette 
min, als stond hij nog geheel buiten alles, 
wat men noemt, zijn belijdenis overdoen." 
—• Zoo schrijft Dr Kuyper in 1890. --
Dus vóór de Doleantie is de Neil. Herv. 
kerk te Amsterdam nog eene Gereformeerde 
kerk ; maar na de Doleantie mist zij de 
kenmerken van eene ivare kerk, en moet, wie 
overkomt, zijne belijdenis — al was die 
ook Gereformeerd geweest — overdoen. 
En dit schrijft Dr. Kuyper, terwijl hem 
niet onbekend is, dat er ook in '90 in de 
Herv. kerk te Amsterdam orthodoxe pre
dikanten en Gereformeerde leden genoeg 
overgebleven zijn. Die predikanten en le
den der Herv. kerk te Amsterdam zullen 
zeggen: neen, de Herv. kerk bij ons is al
tijd nog eene Gereformeerde kerk, al zijt 
gy ook van ons uitgegaan ; de Formulie
ren en Kerkorde zijp. nog nooit wettig en 
feitelijk afgeschaft. Gij moogt dat zoo be
schouwen, maar wij zeggen altijd nog te 
zyn de oude kerk der Vaderen en gij hebt 
u van de oude Geref. kerk afgescheiden. 

Dus altijd nog de oude kwestie. 
Alleen is bet wat vreemd, dat de Dolee

renden in 1890 wel zeggen mogen, dat zij 
de Geref. kerk zijn en de Herv. kerk de 
kenmerken der ware kerk mist; maar dat 
de Chr. Geref. gemeente dat vóór 1886 
niet zeggen mocht. Is hunne formatie dan 
de eenige ware? Werd door hunne for
matie de Herv. kerk als valsch geopen
baard, en door de fnvmatie van '34 niet ? 
Of waren wij eerst eene goede formatie, 
en zijn wij later eene verkeerde formatie 
geworden ? Als dat waar is, dan volgt 
daaruit, dat bijv. van '34—'39 of—'69 de 
Herv. kerk eene valsche kerk was, en na 
dien tijd weer een Gereformeerde is ge
worden — en — dat wij nu weer met de 
Doleantie meê moeten. 

T. Bos. 

I n g e z o n  d e n .  
Eschatologie. 

Hoewel in 't minst geen lans willende 
breken over »eschatologische dweperij" en 
tot op zekere hoogte instemmende met een 
stuk hierover in »de Heraut" van 16 Nov., 
kan ik niettemin moeilijk eenige opmerkin
gen terughouden. 

a. Dat er meer is dan Dr. K. noemt, 
dat allerbeslissendst spreekt, hoe onze tijd 
zwanger gaat van de groote wereldgebeur
tenis, nl. dat de koninkrijken der aarde 
Christus en onzes Gods zullen worden. 

b. Dat, hoewel moet erkend worden hoe 
eschatologische dweperij tot de schrikke-
lijkste uitzinnigheden leiden kaï, zooals b.v. 
naaktlooperij, dat, evenmin ontkend mag 
worden hoe veronachtzaming der profetie 
en eschatologie het ontzettend oordeel van 

spiritueele naaktlooperij tegemoet kan doen 
gaan, gelijk bij deu heiligen apostel Johan-
nes de Heere zelf zegt: Ziet, ik kom als 
een dief. Zalig is hij, die waakt en zijne 
kleederen bewaart, opdat hij niet naakt 
wandele en men zijne schaamte niet zie. 

Niet onvoorziens toch komt Christus. En 
alleen naar de mate wij ons laten beschij
nen door het heldere licht des protetischen 
woords, zijn wij veiliger. Zalig, vol van 
hope, zij het dan niet in volkomen duide
lijke, dan toch in heldere verwachtingen, 
zijn zij, die niet slechts lezen, maar ook 
«naspeuren", Dan. 12 : 4, wat de H. Geest, 
ook ten dezen, niet verbergt, maar geopen
baard heeft tot onze leering. Al wat toch 
geschreven is, is tot onze leering geschre
ven. En wanneer het zoover komen gaat, 
dat Christus' komst volkomen natuurlijk 
duidelijk wordt, zooals met het beslag der 
vierde fiool, dan is het te laatl 

Daarom en omdat de leer der eschatolo
gie verbonds-verborgenheden bevat, geloo
ven wij aan de groote beteekenis voor 's 
Heeren gemeente van Amos 3:7: Gewis-
selijk de Heere zal geen ding doen, tenzij 
Hij zijne verborgenheid aan zijne knechten, 
de profeten, geopenbaard hebbe. Of wil 
men Ps. 25 : 14 : De verborgenheid des 
Heeren is voor degenen die Hem vreezen, 
en zijn verbond om hun die bekend te ma
ken, hun, die waarlijk roepen : O God ! ver
los Israël uit al zijn benauwdheden, vs 22. 

W. 

Boekaankondiging. 
1. Gaat in door de enge poort ! Eene 

vriendelijke roepstem tot het geloof in 
Jezus Christus. Naar het i ngelsch 
van C. H. Spurgeon, door W. 11. 
K. Amsterdam, Kirberger ij- Kesper. 
1890. Geb. f 1.50. Ingen. f 1. —. 

2. Paulus de Zendingsvriend. Ge
ïllustreerd Maandschrift voor Jong 
en Oud, onder redactie van B. Hans 
en Ds. N. de Jonge. Tiende Jaar
gang. Goes. G. M. Klemkerk. 1890. 

3. Wat is een Christelijke Jon-
gelings-vereeniging. Lezing, gehouden 
in de Algemeene Verg. van het Ned. 
Jongelingsverbond te Goes door J. 
van Bommel, te druk. Goes. G. 
M. Klemkerk 1890. 

Nr. 1 is een op stevig papier, groot ge
drukt, klein-oktaaf boek vau 150 bladzijden. 
De inhoud bevat de volgende afdeelingen : 
Opwekking; Jezus alleen ; Geloof in den 
persoon van Jezus ; Het geloof eene een
voudige zaak ; De vrees om te gelooven ; 
Bezwaren op den weg des gelools; Een 
tegemoet komende terugblik op het werk 
van Jezus; Een weikeiijk bestaand stelsel; 
Twijfelingen; Zonder geloof is er geen za
ligheid ; Een hoofdstuk voor de geloovigen. 
Ons dunkt, zulke zaken doorSpuigeon be
handeld, zullen wel koopers van dit boek 
bezorgen.— 

2 is een bekend Zendingsorgaan, zeer 
geschikt voor kinderen, de jeugd en vol
wassenen. Ue lektunr is niet zwaar, maar 
doet naar meer verlangen. Ze is niet over
laden met cijfers, plaats- en persoonsna
men, die toch spoedig vergeten zouden zijn. 
In dit boek is de geheele jaargang: Oct. 
'89-Sept. 1890 bij elkaar.— 

L»e tweede druk van Nr. 3 bewijst, dat 
de Jougelings-vereeiiigingen in dit woord 
goede wenken voor haar vinden. 

C. M. 

Militair Tehuis te 's Bosch. 

Ontvangen in barteljjken dank : 
van de Jongedochtersver. »Ma

ria" te Medemblik . f 2,50 
Ons Tehuis geniet geen anderen steun 

dan die wekelijks vermeld wordt. In onzen 
engeren kring hebben we zeer veel te doen 
en wordt veel gedaan. Mogen we daarom 
de belangen van ons Tehuis eens ter ern
stige overweging geven aan allen, die belang 
stellen in het heil onzer zonen in de kazerne-, 

yt Kan niet anders, of dan zal het Tehuis 
in den Bosch meer steun ontfangen. 

Namens het bestuur, 
Js. VAN DER LINDEN. 

's Bosch, 1 Dec. '90. 

"^dvmtentIENT 
O n d e r t r o u w d :  

J. v. D. SLUIS, 
Pred. te Stroobos, 

EN 
S. HOEKERS. 

HARLINGBN, 25 Nov. 1890. 

O i i d e r t  r o u w d :  
HENDRIK KRANS, 

wedr. vau J. C. DE BOER SAP. 
e n  

MICHIELDA JANSJE DOIJEIt. 
Kampen, 28 Nov. 1890. 

G e t r o u w d : 
A. LAMERIS 

lloofdonderw. a\d. Chr. School te Ruinerwotd, 
EU 

P. ALBERS, 
die, mede namens hunne wederzijdsche 
familiën, hunnen hartelijken dank 
betuigen voor de vele blijken van be
langstelling vóór en bij hun huwelijk 
ondervonden. 

HELDER, 26 Nov. '90. 

G e t r o u w d :  
K. DIJKSTERHUIS, 

Siddeburen, 
EN 

W. POLMAN, 
Garsthuizen, 

die, mede namens wederzijdsche Fami
liën, ban hartelijken dank betuigen 
voor de vele bewijzen van belangstel
ling, voor en bij hun huwelijk onder
vonden. 

STEDUM, den 27 November 1890. 

G e h u w d :  
N. BOÜMAN, 

Uithuizen. 
EN 

A. BIEWENGA, 
Zeerijp. 

Die, mede uamens wederzijdsche Fa-
miliën, hunnen hartelijken DAMH be
tuigen voor de vele blijken van belang
stelling, voor en bij voltrekking vau 
hun huwelijk ondervonden. 

't ZANDT, 28 Nov. 1890. 

Bevallen van een Zoon, WIL-
LEMPJE GUNNINK, geliefde Echtgenoote 
van 

G. VAN HALSEMA, Pred. 
SIDDEBUREN, 2 Dec. 1890. 

Heden overleed onze geliefde 
Broeder 

T. van Veen, 
in den ouderdom van 73 jaren. 
Na een lijden van een en een 
half jaar werd hg van de zijde 
zijner Echtgenoote en uit het 
midden zijner kinderen en de 
gemeente weggenomen. Gedul
dig verdroeg hij zijn lijden, en 
betuigde gedurig zijn geloofs
vertrouwen op den getrouwen 
Yerbonds-God. Vijfentwintig ja
ren diende hij de gemeente als 
Ouderling met voorbeeldige 
trouw en stichtte haar met woord 
en wandel; in het midden van 
den kerkeraad was hij een ge
liefde broeder. 

Zijn heengaan was in vrede. 
Trooste de Heere zijne Weduwe 
en kinderen en geve Hij, dat zij 
hem eens daar mogen weder-
vinden, waar geen traan wordt 
gestort, maar waar eeuwige 
vreugde zal worden genoten. 

Namens den Kerkeraad der 
Chr. Geref. Gem. te Boskoop, 

J. Ph. SLUIJTER. 
BOSKOOP, 25 Nov. 1890. 

Heden trof mij een zware 
slag, naardien het den Heere 
behaagde mijnen onvergetelijken 
Echtgenoot, 

HKNDHIK VLIETSTItA, 
in den ouderdom van 41 jaren 
van mij en mijne drie kinderen 
weg te nemen. 

Zijn bejaarde vader ziet met 
hem een steun zijus ouderdoms, 
mijn kroost een teeder zorgdra-
genden vader, ik zelve een on
waardeerbaren Echtvriend ten 
grave dalen. 

Mij en zijne betrekkingen is 
het tot troost te mogen geloo
ven, dat de ontslapene thans 
zgn hoogsten wensch vervuld 
ziet: Christus' heerlijkheid te 
mogen aanschouwen. 

Het is mij behoefte om, ook 
namens de betrekkingen van den 
ontslapene, hartelijken dank te 
betuigen aan de vrienden te 
Utrecht, waar ter plaatse mjjn 
Echtgenoot onder geneeskundige 
behandeling was en overleed, 
voor de liefde en hulp, hem en 
ons aldaar bewezen. 

Wed. H. VLIETSTRA 
Geb. VAN DER WERF. 

LEEUWARDEN, 25 Nov. 1890. 

Heden leed onze gemeente 
een gevoelig verlies. Een harer 
Ouderlingen, 

Hendrik Vlietstra, 
werd haar door den dood ont
nomen. 

De Gemeente verliest in hem 
een waardig voorganger, die 
haar in woord en wandel den 
weg des levens aanwees ; de 
Kerkeraad mist in hem een 
medearbeider, wiens zachtmoe
dige wgsheid en grondig oor
deel steeds op hoogen prijs wer
den gesteld. 

Bij zgn graf zij ons oog op 
Hem, die machtig is alle ledig
heid met ziehzelven te vervul
len. 

De Kerkeraad der Chr. Ger. 
Gemeente te Leeuwarden, 
J. VAN ANDEL, Voorz. 
J. VAN DER VEEN, Scrib. 

25 Nov. 1890. 

Heden overleed plotseling 
onze zeer geliefde Zuster 

Dirkje de Jong, 
in den ouderdom van ruim 69 
jaren. 

A. DE JONG Hz. 
M. DE JONG. 
Wed. J. DE JONG 

geb. KELLER BOLNES. 
ALMKERK, 

27 Nov. 1890. 



Heden overleed zacht en kalm 
onze geliefde Moeder 

Elisabeth Smits 
geb. VAN DER HOEVEN, 

in den gezegenden ouderdom 
van ruim 83 jaren. 

Uit aller naam, 
J. SMITS, 

's GREVELDUIN-CAPELLE, 
27 Nov. 1890. 

Ons ouderhart werd diep be
droefd. 

Het behaagde den Heere door 
een droevig ongeluk ons geliefd 
Zoontje 

A R 1 E, 
in den aanvalligen leeftijd van 
2 jaren tot zich te nemen. Wij 
wenschen Gode te zwijgen in 
dit voor ons zoo smartelijk ver
lies. 

C. ZANDBERGEN. 
A. ZANDBERGEN 

GEB. OOSTENRIJK. 
RIJNSBURG, 

28 Nov. 1890. 

De slag, die reeds 9nkele we
ken dreigde» is gevallen. He
den morgen overleed onze ge
liefde Moeder en Behuwdmoeder 

Neeltje Timmer 
WED. W. BATELAAN, in den 
ouderdom van ruim 64 jaren. 

Wat zijn 's Heeren wegen 
toch raadselachtig! 

15 en 28 Nov.! Onvergete
lijke dagen! 

Na eene scheiding van slechts 
13 dagen, zijn onze geliefde 
Ouders voor eeuwig vereenigd ! 

Dat wij hen zóó kunnen na
staren, strekt ous, in het zoo 
aangrijpend dubbel verlies, tot 
grooten troost. 

P. BATELAAN. 
J. A. BATELAAN -

VAN DAM. 
H. BOOT-

BATEIJAAH. 
C. BOOT. 
M. BATELAAN. 

BODEGRAVEN, 
28 Nov. 1890. 

Het behaagde den Heere van 
leven en dood, onzen geliefden 
Broeder en Mede-opziener dei-
Gemeente 

JttlIAN WILLEM BEKN1IAKD, 
na een kortstondig, doch smar
telijk lijden, heden tot zich Ie 
neinen. Gedurende vele jaren 
heeH hij zoowel de gemeente 
te Zwartewaal als de gemeente 
te Maassluis met overgegeven
heid des harten aan de zaak 
des Heeren gediend. Was zijn 
leven een leven van strijd voor 
en met de kerk van God, zyn 
heengaan was vrede door het 
bloed des kruises. Hoewel we 
hem noode missen, misgunnen 
we hem echter de hemelsche 
ruste niet, waarin hij stervende 
zich reeds mocht verheugen en 
nu, naar de trouw van Gods 
onwankelbaar heilverbond on
gestoord I-u eeuwig mag deelen. 

De Kerkeraad der Gemeente 
te Maassluis, 

J. VONK, Prees. 
J. v- D. LEE, Scr. 

MAASSLUIS, 
29 Nov. 1890. 

Heden overleed in haren Heere 
en Heiland, iniju innig geliefde 
Echtgenoote, en der Kinderen 
zorgvolle Moeder 

HiljePietersHamming. 
in den ouderdom van ruim 48 
jaren. Was haar leven altijd 
Christus, nu zal ze eeuwig bij 
Hem zijn. 

Diep bedroefd geven we bij 
dezen kennis aan alle vrienden. 

Namens mijne Kinderen en 
aunTjehuwde Kinderen, 

IJ. S. HESL1NGA. 
Groningen, 30 Nov. 1890. 

Heden overleed, in het zieken
huis te Zwolle, na een smarte
lijk lijden van eenige maanden, 
onze innig geliefde vader 

GEERT HETEBRIJ. 
Dat zijn einde vrede was, troost 
ons in onze droefheid over zijn 
gemis. 

Namens Broeders en Zuster, 
H. HETEBRIJ. 

Ambt-Vollenhove 30 Nov. 1890. 
(Eenige kennisgeving.) 

Voor de zwaar beproefde We-
duwe is ontvangen: 

Door Ds. A. H. op 't Holt: 
V. te L. f 2,50 ; M. K. te D. t 2,~ ; 

A. G. te M. f 5,— ; d. J. te T. t 2,- ; 
IJ. B. T. te A. f 1,- ; N. N. te E. (G.) 
f 2,— ; Mevrouw M. te E. f 5,—; J. v. 
A. te B. t 2,— ; Mej. A. D. v/e kransje 
f 1,50; A. B. te A. f 1,—; N. N. te H. 
f 1,- ; J. S. te A. f 1, - ; J. J. v. M. te 
B. op Z. f 2,50 ; P. K. te H. f 1,— ; A. 
K. te A. f 25,— ; fam. v. H. te 's H. 
1 15,- ; H. E. te T. f 1,— ; wed. T. d. 
H .  t e  N .  f  1 , —  ;  J .  0 .  W .  t e  A .  f  1 — ;  
N. N. te P. f 5,- ; R. B. te B. f 2,50 ; 
J. C. te W. f 4, —; Mevr. Gravin Douar. 
L. 8. te L. f 10, - ; P. J. I. te U. f 10,— j 
J. C. v. M. te B. f 2,50; N. N. te 's H. 
f 2,50 ; S. R. te A. f 5,— ; T. H. e. a. 
te K. f 3,75 ; W. te R. te R. f7,50 ; L. T. 
postm. K. f 2,50 ; J. J. V, Hz. te V. f 10,— ; 
B. V. broertj. en zusj. te I. f 1,—; A. B. 
te A. f 2,50 ; J. du P. te L. van E. d. H. 
te A. en Wed. van B. te K. f 2,— ; P. S. 
en echtg. te 's H. f 10,— ; P. J. E. te P. 
van onderw. en leerl. Geref. School f 2,70 : 
Mej. H. te H. f 2,50 ; wed. L. V. te K. 
f 2,—; A. d. B. Kz. te M. t 1,50; wed. 
R. U. D. te R. f 5,— ; W. Gr. te S. f 1,— ; 
B. V. te A., G. v. V., J. W., H. T., 0. d. 
W., D. J. J. V. f 7,— ; N. v. D. te K. 
f 2,50 ; H. B. te L. Jongel. Gez. f 2,85; 
D. R. te K. f 2,50; N. N. te V. f 1,— ; 
J. G. v. d. H. te K. f 5,— ; JST. N. Postm. 
B. f 2,50 ; Wed. P. G. D. te A. t 2,50 ; 
J. E. B. te A. f 1,- ; P. D. Pz. te R. 
t 1,— ; Gez. R. te Z f 2,50 ; N. N. te V. 
f 12,50 ; N. N. te B. f2,50 ; eenige vrien • 
deD te K. f 1,25 ; W. L. B. den B. te 
's H. f 1,— ; J. H. H. te 's H. f 2,50; 
H. G. d. J. te D. van C. de J. te D. f 1,— ; 
J. K. Rz. te S. f 1,- ; W. M. te A. t 0,50 ; 
eenige vrienden te S. f 8,— ; N. N. te T. 
f 1,— ; \. v. d. W. te Z. f 1,—; Mevr. 
G. te A. f 3,- ; F. P. te S. f 1,- ; L). 
L. en Mej, E. B. te V. f 5,—; J. O. te 
K. van J. D. f 1,50 ; R. K. f 1,— en Z 
H. f 0,50 ; J. V. D. te L. f 10,- ; W. d. 
V. van de Chr. Jongel. ver. »het Mosterd
zaad" te E. f 2,256; y. H. te S. f 1,—; 
M. v. d. K. te S. f 10,- ; N. N. te E. 
f 4,- ; J. F. R. te D. f 1,— ; S. J. H. 
te A. f 2,50; J. H. B., F. v. d. B., H S., 
G. K„ .T. T)., D- 8 IA A f 5,_ ; P V te 
N. V. i 2,50 ; M. J. Schr. te R. f 1,50 ; 
W. O. te R. f 2,45; N. N. te B. op Z. 
f 2,50 ; A. R. te W. f 2,—; Ds. W. te 
H. f 2,— ; Mej. M. C. d. H. te H.f6,—; 
Mevr. B. B. te R. f5,— ; A. B. te K. van 
2 gez. te A. f 2,50; K. Z. te F. i 1,50; 
Mej. R. te B. van eenige vriendinnen 
t 10,— ; P. te K. a/z. f 2,— ; W. v. d. 
S. te T. f 1,- ; A. t. W. te A. f 0,60 ; 
B. B. te Z. bij L. f 5,- ; N. N. te R. 
f 10,- ; Wed. E. |{. te L. f 1, - ; K. te 
H. f 1,— ; R. te N. B. f 0,25; W. J. S. 
te L. f 1,— N. N. postm. A. f 1,—; N. 
N. te W. f 1,— ; P. B. te H. f 1,—; N. 
N. postm. A. f 1,—; N. N. postm. M. 
f 1,— ; Mevr. K. te 's H. en Mej. C. te 
's H. I 12,50 ; Dames S. te G. f 2,50 ; Ph. 
v. W. te G. f 2,— ; J. W. St. te H. f3,75 ; 
T. te D. f 1,73 ; Ds. E. te H. f 5,195 ; 
Wed. postm. O. f 2,— ; M«vr. N. N. te 
D. f 1,73; J. N. te 's H. I 1,235 ; N. N. 
te W. f 3,465 ; H. te 's B. f 10,— ; Mej. 
A. T. te A. f 2,50 ; H. J. H. te St. JST. 
f 2,50; H. te H. Gem. G. f 0,50: N. 
postm. onleesbaar 10 bl. post. f 0,50 ; P. 
B. en E. B. te S. van de gem. led>n e. a. 
vrienden f 25,35; R. L. M. te N. P. v. 
eenige vrienden f 6,— ; H. te R. f 2,50; 
N. N. te M. f 2,50; X. IJ. Z te A. 
f 2,50; Mej. J. den H. te B. f 1,— ; A. 
A. v. d. M. te R. f 2,50 ; Dr. J. J. Str. 
te D. f 10,- ; G. L. te ü. f 0,25 ; P. S. 
te V. f 1,— ; Wed. H. G. Burg. te T. 
f 1,50 ; J. P. H. W. te A. f 1,—; R. V. 
te ü. f 2,50 ; J. R. Cz. te M. 1 1,- ; E. 
J. V. te L. f 5,— ; verzameld door L. te 
H. t 2,50 ; K. te D. f 5,— ; J. W. te H. 
i 0,50 ; J. F. C. te 's H. f 2,- ; L G. 
te L„ 1 Joh. 4 : 11 f 16,50 ; N. N. te 
Dalfs. f 2,50. Te zamen f 492,56. 

De Commissie ook namens de Weduwe, 
S. F. MONHEMIUS, Burgemeester. 
A. H OP 't HOLT, Predikant. 
W. VAN WIJGERDEN, Ouderling. 
H. ENGELEN, Hoofdonderwijzer. 
A. J. VAN WAARDHUIZEN, Gem. ontv. 

ZUILICHEM, 24 Nov. 1890. 
( Wordt vervolgd.) 

De Thesaurier-boekhouder der Com
missie tot het beheer over de kerkge
bouwen enz- der Christelijke Gerefor
meerde Gemeente, bericht dat de vijfde 
jaarlijksche ultloting heeft plaats 
gehad in de geldleening groot 
f 35ÜOO, gesloten ten behoeve van 
den bouw der school aan de Maruix-
straat, en dat daarbij ter aflossing zijn 
aangewezen de Nrs. 

10, 33, 70, 221, 329, 
betaalbaar met bijvoeging van 3 maan
den interest, Donderdag 26 Maart 1891, 
des avonds vau 8 tot 10 unr, in de 
Consistoriekamer der Nieuwe Kerk 
Keizersgracht. 

II. SH tUiJISJl iX Mhs. 
AMSTERDAM, 1 December 1890. 

De Kerkeraad eener Christelijke Ge
reformeerde Gemeente vraagt uit be
hoefte, onder gunstige voorwaarden 

5 0 0 0  G L  
in aandeelen ter leen, rentende naar 
37*%- . 

Aanbiedingen en vragen om inlich
ting onder letter II. bij den Uitgever 
van de Bazuin te Winterswijk. 

Aan de bijzondere school der Ohrist. 
Geref. Gem. te GIESENDAM, wordt ge
vraagd een 

ONDERWIJZER. 
Salaris f 450 'sjaars. Kostgeld f 250. 
Adres den Hoofdonderwijzer 

L. BROUWER. 

HUISHOUDSTER 
gevraagd, bij een eenig persoon ; 
niet beneden 50 jaar, zonder kinderen, 
lid der Chr. Geref. Kerk. 

Brieven worden ingewacht onder 
letter II., bij den Boekh. T. v. D. 
ZEE te Koudutn. 

Een gehuwd persraon, 32 jaar oud, 
C. G., xoekt plaatsing voor 

LAM)- OF TffiWIM, 
voor jacht of visscherij, koetsier of an
derszins. R flecteerenden vervoegen zich 
bij den Boekh. H. BIJLENS te WIN
TERSWIJK. 

GRAÏSTfflP H 
GlUFSONOlffiTEPi 

SWITTERS & TERPSTRA, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. 

GRONINGEN. 

SMAAKVOLLE MVÖIiltlM !! 
lOO zeer fijne visite- of Naam

kaartjes, in net etui, voor slechts 
55 cents. Zij overtref

fen alle anderen in prijs en kwaliteit. 
U kunt zelf de lettersoort kiezen — 
monsters gratis en franco. — Wie er 
500 aanbrengi, ontvangt zelf lOO 
gratis vau dezelfde kwaliteit. 

Een pakje Gereformeerde Nieuw
jaarskaarten gesorteerd in meer dan 
12 soorten. Geheel nieuw! Prachtig! 
Degelijk ! Rijk in goud geïllustreerd, 
voor slechts 35 et. •fcil Wie 
5 pakjes bestelt, ontvangt 1 pakje 
gratis van dezellde kwaliteit. 

Een pakje prachtige Felicitatie-
kaarten met Euveioppes, gesorteerd 
in meer dan 11 soorten. Geheel nieuw! 
voor slechts 2HT 30 ct. Wie 
5 pakjes bestelt, ontvangt 1 pakje 
gratis van dezelfde kwaliteit. 

Een »kleine Snelpersdrukkerij" of 
zelfwerkende India rubber Stem
pel, bewerkt vau nickel-zilver. Ge
heel nieuw !! — met 1 Ha co il Stem
pelinkt. Gelieve hiervoor goed dui
delijk uw naam met of zonder beroep 
en woonplaats op te geven —. voor 
slechts 7© ets. '•BI Wie 5 
aanbrengt, ontvangt, zelf 1 India 
llubber Stempel gratis van de
zelfde kwaliteit. 

CET WKL! Wie alles bestelt 
voor slechts I 2,— ontvangt bo
vendien nog Cadeail a. schuif
bare penhouder van nickel-zilver met 
pen, b. schuifbare potloodhouder van 
uickel zilver met potlood, c. keurig ge
graveerd lak-cachet (men geve hiervoor 
op 2 letters). 

|HF" Wederverkoopers genieten ra
bat. 

Om op tijd te kunnen klaar kouien 
verzoek ik zeer vriendelijk de bestel
lingen zoo spoedig mogelijk in te zen
den. — Alles wordt franco toegezon
den door geheel Nederland. 

AllltES 
O. de Boer Sz., 

(Groothandel) ISalk. 

Aan de Drukkerij der H ci'ZCU-
inrichting te NEERBOSCH is uit
gegeven : 

KONING WILLEM III 
SCHETSEN UIT HET LEFEN VAN 
OEN LAATSTEN VORST UIT HET 

HUIS VAN ORANJE. 
DOOR 

E. Jf. VKESIEMIIAAL. 
Met portretten der Koninklijke Fumi 

lie en platen. 
PKIJS 50 CENT. 

Te bekomen in eiken solieden 
Boekhandel en te ontbieden van den 
M t o e k h a n d e l  d e r  W e e z e n i n -
richting te NEERBOSCH. 

fEBffig1** Bij vernieuwing wordt 
de aandacht gevestigd op 
het zoo boeiend geschre

ven, en geheel ten bate van de zoo 
d r i n g e n d  n o o d i g e  E v a n g e l i e s  a -
tiearbeid onder Israël uitgegeven 
werkje : 

UIT DUISTERNIS TOT LICHT. 
GODS LEIDINGEN MET ELIEZER KROPVELD, 

Geb. Israëliet, thans Pred. te Alblasserdam. 
Prijs : 216 bladzjjdeu groot, 80 ets. 
en gebondeu in een prachtig stempel-
bandje f 1,15. 

Kan men bij gelegenheid vau het 
St. Nicolaasfeest. Kerstmis of bij het 
afleggen van de belijdenis des geloofs 
boeiender, prachtiger of doelmatige 
cadeau geven, dan dit werkje ? Welnu, 
bij 25, 50 of 100 Ex. tot d' t doel 
genomen is de prijs aanmerkelijk min
der gesteld. Vooral ter uitdeeling 
op het a. s. Kerstfeest wordt er de aan
dacht op gevestigd. Alom te bekomen 
of te ontbieden bij den Uitgever 

A. GEZELLE MEERBURG 
te Heusden. 

Verschenen bij KIRBERGER & KES-
PER, AMSTERDAM: 

Gaat in door 
de Enge Poort! 

Eene vriendelijke roepstem tot het geloof 
in Jezus Christus. 

Naar het Engelsch van 
C. 11. Spurgeon. 

Gebonden f 1,50 Ingenaaid f 1,— 
Vroeger verscheen: 

J A  E N  A M E N . .  
Beloften Gods voor ieder en dag des jaar s. 
Geschikt, verklaard en toegepast door 

C. bb. Spurgeon. 
Gebonden f2,40 Ingenaaid f 1,90 

H1EUWE SliUGiSl'lti-
KEÏV, verschenen bij T. SLAGTER 
te Kollnm: 
Voor Chr. Jfongelingsveree-

nigingen. 
Gerard Galama. UK S( 1101' WIlUKG, 30 ct. 

8 ex. f 2.00. 
> » UK SCHEPPING, 25 ct. 

6 ex. f 1.25. 
» » MICHIKL ADRIAANSZOON 

DE RUITER, 35 ct. 6 
ex. f 1.80. 

C. F. Schöttelndreier. JONGELING, LET 
<>P IIRT KIMHJ, 80et a ex. 35 et. 

UIT IIET DAGEIMKSCII LEVEN, 2e serie 
40 cent. 

TWEE HELDEN, 20 cent, 5 ex. 80 cent 
Voor Chr.l4napenvcreeni-

gingen. 
J. Leppink. DE LOTEIilJ, 15 cent, 5 ex. 

60 cent. 
» DK KERMIS, 15 eent, 4 cx. 

50 eent. 
» DK HN \ PEN VEREEN IGING, 15 

cent, 4 ex. 50 cent. 
» KAARTSPELEN, 15 cent, 3 cx. 

40 cent. 
Voor Clir. «longedochters-

vereenigingen. 
Gerard Galama. DIENSTBODE EN M0-

Dl.sTK, 20 cent, 4 ex. 70 ct. 
» MIJN DOCHTER GEEF MIJ 

UW HART,20 et , 3 ex 50 ct. 

ZONDAGSCIIOOLONDEII WIJZER. 
Wie veel geschikte KMiMtHT-

MtOiCH.IËCS voor weinig geld wil 
hebben, vrage een proefpakket aan, 
't welk franco wordt toegezonden door 
den boekh. F. W. WIELENGA, Groot-
zand te Sneek. 

N.B. De zaak is verplaatst 
in 't huis, voorheen bewoond door den 
boekh. J. J. WIARDA. 

W I E  
had durven verwacht en, dat nu reeds 
het zoo beroemde boek, getiteld : de-
schenk van een Christelijke» 
Vader aan zijne opwassende 
kinderen door «1. JAM ES, 
vertaald door Prof. ff. UE15TS, voor 
verminderden pri]s zou worden aange
boden. Het is 437 bladz. groot, en 
kostte vroeger f 4.40. Maar door bui
tengewone omstandigheden is het, na 
toezending van postwissel, thans ver-
krggbaar bij ZALSMAN te Kampen, 
voor f 1.50, waarbij dan nog GltA-
T1S wordt gevoegd: lo. Ciroote 
Kleinigheden, door E. «I. VEE-
MEHHAALi; 2o. Overzicht der 
Kerkgeschiedenis door II. 
POOCMEIJTER, 3o. Bekn. ver
halen uit de (Geschiedenis van 
Nederland door 1*. VEIt&EKS 
en 4o. een fraai plaatje, voorstellende 
de Theologische School te Kam
pen. 

Een schoon aanbod voor zeer wei
nig geld. 

Schrijf op den postwissel: JAMES. 

M Bestuurders en Onderwij-
• zers van Zondagsscholen ver

zuimt niet te vragen den uitvoeriffen 

C A T A L O G U S  
voor het a.s. Kerst fe est9 

VAN 

A. FERNHOUT, 
Singel o.d. Torensluis 165, 

AMSTERDAM. 
II.IS. Zondagschoolbesturen 

worden opmerkzaam gemaakt op een ge
heel nieuwen Itooster, ingericht voor 
leerlingen van de laagste, middelste en 
hoogste klassen. Voor scholen die niet in 
klassen verdeeld zijn, is de rooster B zeer 
aan te bevelen. Deze rooster is door on-
derwyzers der Zondagschool afd. Jachin 
te Middelburg met bijzondere zorg saam-
gesteld en reeds 3 jaar als proef gebruikt. 
Hy voldoet uitstekend en is volgens 
verschillende verklaringen practisch be
werkt. Belanghebbenden gelieven prosp. 
aantevragen bij den uitgever K. LE 
COINTRE te Middelburg. 

Bij J. H. BOS te Kampen is verschenen: 
Een Woord aan Neêrlands Volk, 

BIJ 'T GRAF VAN 
Koning Willem III, 

niet Portret. 
Om dit ernstig tijdwoord, opgrooteschaal 
ouder ons volk te kurnen verbreiden vóór, 
op en na de begrafenis van Z. M. is de prijs 
zeer laag gesteld: 5 ct., 25 ex. a 4 ct., 100 
ex. a 3 ct., 500 ex. a 21/s ct. 

Bestelling s. v. p. per omgaande! 
Aanbevolen aan allen die om's Hee

ren wil 't. Vaderland en 't Oranjehuis lief
hebben. 

Attentie s. v. pj 
Het oude jaar spoedt ten einde en 

weldra staat het nieuwe weer voor de 
deur. Dan verlangt ieder, behalve zijn 
bloedverwanten, of afwezige vrienden 
en kennissen geluk te wenschen en wat 
is hiervoor gemakkelijker dan het zen
d e n  v a n  e e n  k a a r t j e ?  

Let dus op dit goedkoope aanbod en 
laat ieder, die nog niet voorzien is, 
zich vervoegen bij den Boekhandelaar 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Voor slechts één gulden toch 
ontvangt men 100 net gedrukte 

Visitekaarten 
in fraai étui. 

Maar dit is nog niet alles! Neen, 
daarbij ontvangt men nog gratis een 
prachtige n, Christelijken SCHEUR
KALENDER voor het jaar 1891. 

Voor toezendiug per post wordt 15 
cent berekend. 

TRAKTAATJES 
Zoolang de voorraad strekt, bied ik 

aan : 
Eene serie van 12 kleine boekjes van 

R. PAARSALL SMITH, getiteld : 
No. 1. De weg der rechtvaardigma-

king. 
» 2. Hoe zullen wij tot de heilig

making komen ? 
» 3. Hoe zullen wij tot de rust 

ingaan ? 
» 4. Uw Maker is uw Man. 
» 5. De heerschappij is op zijn 

schouder. 
» 6. »Keer weder". 
» 7. Eene woeste plaats. Een 

woord voor geloovigen in 
den druk. 

» 8. Een woord tot twijfelenden 
of bekommerden. 

» 9. Spreekt van niemand kwaad. 
» 10. Het geheim der overwinning. 
» 11. Is God in alles? 
» 12. Een rein hart. 

Deze kunnen geen dienst doen voor 
de Zondagsschool, maar wel voortreffe
lijk als traktaatjes voor volwassenen. 
Élk boekje bevat 16 bladzijden en is 
op gekleurd postpapier gedrukt. De 
prijs was tot heden per ex. f 0.07a/2; 
per Serie van 12 Nos. 0.60; 25. ex. 
f 1.—. Voor een prijs waarvoor men 
anders een traktaatje van 4 bladzijden 
koopt, bied ik ze aan, 

per 100, gesorteerd voor f 1.— 
» 500, » » » 4.50 
» 1000, » » d 8.— 

Men zende postwissel, met vermelding: 
»Traktaatjes," aan den Uitgever H. BIJ
LENS, te Winterswijk. 

ZONDAGSSCHOLEN 
die met het a.s. Kerstfeest gaarne 
iets aan de Kinderen willen geven, en 
weinig geld hebben, worden attent 
gemaakt op de 

BiJBELSCHE 
PRENTEN 

TWAALF SOORTEN, GEKLEURD, 
a 1 cent, 

en de 
Trakt es 

over de Bijbelsche Geschiedenis 
met een plaatje, voor 60 cent de 100, 
beide verkrijgbaar bij ZALSMAN te 
KAMPEN. 

Snelpersdruk van Zalsman te Kampea. 



No. 51 Acht en dertigste Jaargang. 'Vierde Kwartaal.) 1890. 

tan«n uit è Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. 
e) 

(Ten voordeele der Theologische School te Kampen.) 

a.a »• «»«* * Vrijdag 19 December 1890. ^!ta4"tat **«** 

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika ƒ I.75. Voor Z-
Afrika ƒ 3. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs, 12V2 ct. Advertentiën van 
1-10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertontiën 3/2 maal 

U I T G E V E R :  

H .  B U L E I M S ,  
W I N T E R S W I J K .  

veitentièn en bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
RUKKI.K (J. I H. ZAXSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 

der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan DE ADMINISTRATIE TE 
K AMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken 
ter recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). — 

Attentie s. v. p. ! 
Doordien de Me Kerstdag 

en Sfieuwjaar op Mtonderdat) 
vallen, moet Wli IMZI f l 
die twee nummers op Woens
dag gedrukt worden, men 
gelieve alssoo de toezendin
gen daarvoor een dag te 

'vervroegen. 
Synodale Commissie. 

Nieuw Dordf. 

De Synodale Commissie, gezi-n de 
verklaring van de Classis wum onder 
Nieuw Dordt behoort, alsmede die van 
de Prov. Synod. van Drente, en we
tende dat aan de Synodale bepalincr 
voldaan is, brengt met vertrouwen de 
belangen dier gemeente ter kennis van 
al de gemeenten in het vaderland, met 
den wenseh dat de poging om aldaar 
een kerkje en pastorie te krijgen, rij
kelijk door den Heere gezegend worde 

Onderstaande toelichting van wege 
je Classis kan iedereen doen oordeelen 
oVer den dringenden geestelijken nood 
dier streek. 

De Synodale Commissie, 
W. H. GISPEN. 
J. HUSSELS. 

1.. S. 
Matth. 25 : 40. 

In den Zuid-Oosthoek van Drente is in 
de latere jaren het graven van turf met 
kracht aangevat. Gevolg daarvan is, dat 
eene zeer talrijke bevolking van arbeiders 
van alle zijden samenstroomt om hier le
vensonderhoud te vinden. Helaas, voor hen 
de zorg voor het dagelijksch brood nood
zaakt allen een plaats te vinden op zóó 
grooten afstand der oude gevestigde gemeen
ten, dat, na den zwaren arbeid in de week, 
de rustdag schier een werkdag wordt, in
dien er nog honger naar het brood des le
vens bestaat. 

Velen echter, door de groote afstanden 
bij weinige begeerte en natuurlijke traag
heid afgeschrikt, brengen den Zondag door 
in eigen woningen zonder godsdienst, of 
Dog dwazer, velen zelfs in de herbergen, 
die maar al te spoedig daar verrijzen. En 
zoo komen deze menschen tot een gevaar
lijken toestand, ja gaan menigwerf zedelijk 
verloren. 

Met name moet dit gezegd worden van 

K e r k e l i j k e  e n  G e m e e n t e l i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z  
e 0 ome, die in de omstreken van Nieuw 
or recht binnen enkele jaren van honder

en o duizenden van bewoners is ge
klommen. 

Reeds arbeidden de predikanten van Em-
men zoowel als de predikant van Nieuw 
Amsterdam daar sedert eenige jaren, zoo
wei voor gemeenteleden als voor die bui
ten onze kerk waren, allermeest dooi' pre-
! mg in een kerk of in een schuur. Maar 

die taak kreeg een ernstig karakter, toen 
bleek, dat geen gelegenheid te vinden was, 
groot genoeg om de toestroomende hoorders 
te bevatten. Wat nu te doen'? Zich tot 
de Classis wenden, was de eerste weg. Oe 
Classis nam de zaak ter harte ^ Hare 
Predikanten overtuigden bij prediking al
daar zich van de groote behoefte en de 
gebiedende noodzakelijkheid om een plaats 
tot prediking te erlangen. 

De in zake Nieuw Dordt benoemde Clas-
sicafe Commissie kwam eindelijk in dit voor
jaar tot de overtuiging, (en met haar was 
ook de Classis van hetzelfde gevoelen), »dat 
„de geestelijke nood dier streken dringend 
»eiseht, nog dit jiar daar een kerkgebouw 
„te doen verrijzen, dat minstens voor 300 
»hoorders plaats moest bevatten. 

Van buiten onze kerk onTving zij reeds 
den benoodigden grond voor kerk en pastorie 
terrein, juist waar zij het wenschte. Zelfs 
ontving een der commissieleden van som
mige grondeigenaars, die ook hetwensche-
lijke der zaak inzagen, toezegging tot een 
bedrag van vele honderden guldens. De 
Classis spande ook finantiëel hars krach
ten in, maar kon daarmede nog op verre 
na niet in de behoeften dier arme en ver-
stokene bevolking voorzien, die, door zelve 
meer dan f 200 te beloven, het ernstige 
harer begeerte had bewezen. 

Mocht deze zaak niet ter kennis worden 
gebracht van andere gemeenten in onze 
provincie ? Ja, eischt de geestelijke nood 
niet gebiedend de hulp der gansche kerk 
te vragen ? De Classis, aldus van oordeel, 
beriep zich bij de Provinciale vergadering 
op een der eerste plichten van den geloo-
vige, nl. barmhartigheid te oefenen. En 
gehoor vindende bij de Provincie, hoopt zij 
ook langs dezen weg gehoor te vinden bij 
geheel de kerk. 

Broeders en zusters in Christus, die uit 
de duisternis overgebracht zijt tot het licht, 
U allereerst wege de nood van zoo velen, 
die zelfs het aanbod van genade nu nog 
niei kunnen hooren. Aan uw hart leggen 
wij de vraag voor: Zoudtgij wenschen, dat 
eenmaal deze menschen moesten zeggen: 
De Christenen vergaten ons, of zeiden: 

l Gaat heen, wordt verzadigd en wordt warm ? 
't Geldt hier een gedenkteeken te stich

ten, een bewijsstuk te geven van onze liefde 
tot den Heere en tot den naaste; endaar-
om verzekeren wij ons van U betere dingen 

Helpt ons, broeders kerkeraden ! ° 
Helpt ons allen, die den Heere 'liefhebt' 
Gaarne geven wij, des verlangd, no2 meer

dere inlichting Ook willen wij wel waar 
zu s gewensent wordt een woord ter aan-

V mg eener collecte in uwe gemeenten 
spreken. ö 

En heeft iemand Uwer een gave voor 
deze zoo dringende zaak, hij zende ze aan 
oe Synodale Commissie of aan den Secr -
penningmeester der Commissie voor den 

eikbouw, Ds. L. (J. Goris te Emmen (Dr.) 
üinde de Heere het gewicht er van op 

uwe harten. 
Namens de Commissie voornoemd, 

L. G. GORIS, Secr. penrn. 
Namens de Classis Coevorden, 

M. ROOSEBOOM, Scriba. 

SNERK, 1 Dec.'90. Tot onze innige smart hoorde 
de gemeente lieden morgen van haren Leeraar, Ds. 
G. Elzt-nga, dat ZEw. de roeping der gemeente te 
Kampen had aangenomen. Daar zij meende, dat dit 
de weg des Heeren was, hopen wij genade te krij
gen om te berusten in 6o3b nandelingen. 

Namens den Kerkeraad, 
Y. I>OOTSMA, Scriba. 

(Door eene vergissing nu eerst opgezonden. Y. B.) 

GEN DEREN, 7 Dec. ]890. Heden morgen was 
het verlangde tijdstip gekomen, dat de door ons 
b< geerde leeraar, de \VelEerw. Heer J K ran 
Haeringen, in ons midden werd bevestigd in het werk 
der bediening des hrifigeu Evangeliums, door zijn 
zwager den WelEerw. ||eer Ds. J. van Ha. ringen, 
die tot onderwerp zijner iv.de nam Jexaja 62 : 0 en 7 
Des namiddags verbond onze geliefde leeraar zich pl. ch-
tig aan de Gemeente, en aanvaardde zijn dienstwerk 
naar aanleiding van het woord van Paulus uit Efeze 
6 '• 19. De Heere stelle hem tot eeuen uitgebrei-
den zegen in het middeu van ons, tot heil der Ge
meente en die daar buitiII zijn, en tot verheerlijking 
vau 's Heeren naam, — is de wensch en bede des Ker
ke raads. 

Namens denzelvcn, 
G. liRANDKRHORST JoHZ , 

Scriba. 

WINSCHOTEN, 10 Deo. 1890. Heden werd 
alhier onder leiding van onzen Consulent, Ds. G. 
Deddens. tot Herder en Leeraar dezer gemeente be
roepen, de WelEerw. Hyer Ds. J. A. Bult te Mee-
den. Dat Z Ee.rw. onze roeping moge aannemen, 
is de wensch en bede van Kerkeraad en Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
H. JAGER , Scriba 

HAULEHWIJK, 15 Dec. 1800. Gieter-namid
dag was het een gewichtig oogenblik voor ouze ge
meente. Onze zoo algemeen beminde leeraar, de 
WelEerw. Heer J. Fokkinga, nam zegenend afschi-id 

van de gemeente, naar aanleiding van Hand. 20 : 32. 
Een talrijke schare was opgekomen om deze zijne 
laatste rede te hooren. Smartelijk en roerend was 
het voor de gemeente, die laatste woorden te moe
ten hooren van hem, die ongeveer 2x/2 jaar met 
zooveel vrucht en zegen onder ons als Herder en 
Leeraar werkzaam was Hard valt het ons, ZEw. 
te moeten missen, maar de wil des Heeren geschiede. 
Dat de Almachtige ZEw. ook te Houwerzijl tot een 
uitgebv. iden zegen stelle, en de ledige plaats alhier 
spoedig vervuil»*, waartoe reeds pogingeu zullen 
aangewend worden, is de wensch van ons hart. 

Namens den Kerkeraad, 
E. v. D. WAL, Scriba. 

VliOOMSHOOP, 16 December 1890. Gisteren 
morgen maakte onze geachte leeraar aan de gemeente 
bekend, dat hij een roeping had ontvangen van de 
gemeente te Ezinge. i)e Heere bescliame ons in onze 
stillö hope niet, dat hij zijn gezegenden werkkring 
alhier nog niet zal verlaten. 

Namens den Kerkeraad, 
P. VAARTJES, Scriba. 

RUINEHWOLD-KOEKANGE, 17 Dec. '90. Wij 
zijn in onze Verwachting teleurgesteld. De WelEw. 
Heer l)s. T. Oegema heeft voor de roeping bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
A. MIDDI-LVELD. 

(•nl vangt-n wi.ir dc Tlieol. School. 
Van de Gem. te Beilen . f 10 785 

» Hijken . . . 3^2* 
» Westerbork . -3 
u Dwiugelo . - 12 10 
h Die ver . . - 9 50 
" Elburg . . 8^81 
u Emmeu . # 9 3Q5 

Aaiden . . . 8^28 
Sleen ... 0;60 

" Nw. Amsterdam . - 5 70 
» Schoonoord . . 2 54,5 
» Zwartewaal le coll. - 8 46 
" Hlija . . . 8 — 

Uurum . . . 1933 
» Dokkum . _ - 24 97 
w Driesum . . - 12,60 
n Ferwerd . . - 10,12 
» Hollum . . - 1,02 
f Holwerd . . - 1,25 
w Kollum . . - 7,80 
11 Lioessens . - 10 75 
n .\J 11 rm erwoude . -5,12 
w Wanswerd . - 15,— 
// Vries . . - 4.10 
n Rozenburg . - 1 50 
w Z. lieijerland . . g'25 
m Z. lieijerland . . ^ 26 
u Spijkenisse . _ 0'0q 
11 Giessendam . - 12i0 
n Uithuizen t . 26 7j 
» üithuizeu (6 Dec-coll) - 28^25 
ti Woidcndorp . . l'485 
» Barcliem (2e eoll.) - 5.4,45 
•' den Haag (Wagenstraat) 

3e c.Jl, . . . 23;_ 
» Ommen (6 Dec-coll.) - 35,655 

» Gendereu „ . 3J.;41 
i Zierikzee „ - 17 20 
» Middclstuin „ . 19,40 

Door Ds. O. 11. Bavinck te llazerswoude. 

Stichtelijke Lectuur. 
Eene noodzakelijke bede. 
»Leid O D S  niet in verzoeking, maar 

verlos ons van den booze." Geen recht 
geaard vader verzoekt zijn kind tot 
ongerecht igheid.  V e e j  m i nder  Hij ,  d ie  

de zijnen bemiüt met eene onbeschrij
felijke liefde, en van wiens huis, eeuw 
in ' en eeuw uit, heiligheid het sieraad 
en de eere is. »Verre" zoo lezen wij, 
»zij van goddeloosheid en de Al
machtige van onrecht." Toch leerde 
Jezus bidden: »Leid ons niet in ver
zoeking." Hoe moet dit verstaan ? De 
duivel is de verzoeker, maar deze zou 
geen macht hebben om ons te verlei
den, zoo de Heere hpt hem niet toe
liet. De Schrift zegt, dat Satan Da-
vid aanporde om het volk te tellen, 
en op eene andere plaats, dat God dit 
deed. De duivel deed dit als vijand 
van God en Gods kind, en de Heere 
deed het, in zooverre Hij regeert, en aan 
zijn bestuur ook Satan onderworpen is. 

Ook komen Gods kinderen onder des 
Heeren bestuur op plaatsen, waar alles 
tot zonde lokt. En de Heere geeft 
niet altijd genade, die hen zou doen 
staande blijven. Hij kan dit wel doen, 
inaar is er niet toe verplicht. Hij laat 
het soms, of om hen te kastijden (ge- ] 

I lijk een moeder het dwingerige kind 
| soms het mes niet uit de handen ueemt, 

maar toelaat, dat het zich wondt, op
dat het zoo door droeve ervaring ge
leerd tot gehoorzaamheid koine), of om 
de les der afhankelijkheid dieper in de 
ziel te prenten. 

»Leid ons niet in verzoeking!" dat 
o 

is dus: Ach, laat niet toe, dat Satan 
mij aanvalle ; laat mij niet komen op 
gladde plaatsen, waar de voet zoo lich
telijk uitglijdt, op plaatsen waar aller
lei strikken gespanuen, allerlei kuilen 
gedolven zijn ; of, zoo het U goed dunkt 
mij te laten verzoeken en te midden 
van vele en velerlei verleidingen te 
brengen, schenk mij dan veel genade, 
in mij is geen kracht, houd Gij mij 
dan staande, laat mij geen oogenblik 
aan mijzelven over. 

»Verlos mij van den booze." De 
duivel is louter boosheid. Hij haat 
God met een volkomen haat, en kant 
zich met list en geweld tegen 's Hee
ren zaak. 

Verlossen van den booze doet God, 
als Hij open oog geeft voor Satan's 
strev'en, en tot geestelijk waken brengt; 
als Hij de gevaren doet zien, en ont
vluchten ; als Hij na droeve struikeling 
diepgaand berouw schenkt, innige zie-
lesmart, en zóo belet door van de eene 
zonde in de andere te vallen, te blij-

I ven afdalen op het hellend vlak, maar 
daarentegen in den weg van gebed en 
strijd doet opklimmen naar de berg-
toppeu van lictit en leven ; als Hij in 
de ure des stervens de ziel tot zich 
neemt in het heerlijk Paradijs, waar 
Satan niet komen mag, waar de juich
toon wordt gehoord : »de strik is ge
broken, mijne ziel is ontkomen." 

»Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons van den booze." Hoe noo-
dig is deze bede. Het gebed is inder
daad het wapen in den geestelijken 
strijd. Alle wapenen uit het tuighuis 
der menschen zijn ijdel Dit wapen is 
beproefd. 

De Heiland zelf gebruikte het in de 
dagen zijns vleesches. Tegenover den 
storm der verzoeking stelde Hij in 
Gethsémané de macht des gebeds. Och, 
of wij meer biddende waren, biddende 
om vervuld te worden met dien Geest, 
die alleen het geweld en de list van 
Satan doet te boven komen. Zou de j 

ure, die David vallen zag, voorafgegaan I 
zijn door uren van ernstig en innig 
gebed ? En zou Petrus bezweken zijn, 
indien Hij, in stee van te steunen op 
zijn geloof et* op zijne liefde tot Jezus, 
ootmoedig op 's Heilands waarschuwing 
gelet en Diens bewaring gevraagd had ? 
Zouden wij niet gansch anders zijn in 
ons persoonlijk, huiselijk en maatschap

gift gebonden in 'tkerkzakje . f 10,— 
* Van N. N. die gaarne een Chr. Ger. 

gymnasium zag; door Dr. H. Bavinck f 25,— 
* Van de Gem. te Kampen (6 Dec.-coll.) - 65,48* 

p .  o .  J .  NEDERHOED. 
Middelstum, 16 Dec. 1390. 

De inzenders worden vooral verzocht 
bij hunne giften op te geven, of het een 
6 Dec -collecte is ; anders wordt zij niet 
ats zoodanig geboekt. 

Volgens de laatste berichten is er een wei" 
mg vooruitgang bij onzen geliefden br. Ds. 
J. Nederhoed ; doch hij is nog niet buiten 
gevaar. Believe het den Heere, ZEw. weldra 
tot ons aller blijdschap geheel weder op te 
richten. 

f-

Ontvangen voor de Zending. 
Door Ds. Geerds, gev. in 't kerkzakje te 

Appingedam, uit dankbaarheid . f 2,50 
Door Ds. Doorn te 's Gravenhage, v/d Heer 

v. d. S. voor Soemba . . - 5,— 
Door C. Valstar, bijeenverz. door de Zon-

dagsch.-kinderen der Vereen. »De vreeze 
des Heeren is het beginsel der wijsheid" 
te '8 Gravenhage ... - 3,— 
Doesburgh, 16 Dec. 1890. 

B. DE MOEN, 
Penningmeester. 

Zending onder Israël. 
Van W. H. V. te Kampen . . f 1,00 
Vau O. Zwaagatra, Oudeschoot . - 2,54 

Welk een heerlijke tijd zal het zijn, wanneer ook 
Israël zijn Kerstfeest zal vieren. Thans dwaalt het 
als balling, als vreemdeling nog rond; maar eens 
zal de tijd komen, dat het aan Bethlehems kribbe 
met ons neerknielt, en in Jezus van Nazareth zijn 
Koning erkent. Gelukkig wanneer wij dien tijd bid
dend verwachten, en inmiddels aan zijne toebrenging 
meaearueiucu. 

Voor bovenstaande onzen vriendelijken dank. 
E. KROPTKLD, 

Secr.-pngmr. 

Invv. Zend. in de prov. Friesland. 
Outvangen gedurende eene maand niets ander8 

dan de gift door S. T. Bruina van de Chr. Geref. 
Jongel. Vereeniging Pr. 12 : 1 te 1'taneker f 4.— . 

Met bijzonderen dank voor het genoemde en sterke 
begeerte naar meer door den pennm. 

G. BRAMKR. 
Boxum, 16 Dec. '90. 

Aan belanghebbenden wordt mede ge
deeld, dat de twee onderstaande adressen 
van Theol. Studenten voor de vakantie ver
keerdelijk zijn opgegeven in het Jaarboekje 
voor 1891 van P. v. d. Sluys Jr. 

Ze moeten zijn gelijk in dat van 1890 : 
J. Gommer — Weierswold bij Koevorden. 
H. T. Hoeksema — Appingadam. 

pelijk leven, zoo wij gewend waren aan 
den verborgen omgang met God ? 

»Leid ons niet in verzoeking, maar 
verlos ons VHU den booze!" Schrijven 
wij deze bede op de wanden van onze 
binnenkamer, en schrijve de H. Geest 
haar recht diep in de tafelen onzer 
ziel. 

NOTTËN. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM-
Waarde vriend. 

Van tijd tot tijd ontwaar ik, dat men
schen mjjne brieven aan u leztD, die dit 
eigenlijk niet moesten doen. Zij worden 
er door ontstemd, voelen er zich door ge
raakt, en wreken zich dan in eenige groo
te en scherpe woorden, of dagen mij tot 
een tweegevecht (altijd met de pen) uit. 

Nu spijt me dit om hunnentwil, want 
zij kunnen noch mijne schrijfwijze, noch mijn 
blik op de dingen veranderen. En daar 
ik niet strijdlustig van aard ben, vat ik de 
uitdaging ook hoogst zelden ernstig op. 

Te meer omdat anderen, die ook mijne 
blieven aan u lezen, niet lezen de bladen, 
die zooveel te zeggen hebben, en zulke schel
klinkende orakeltaal den volke verkondi
gen. » De Bazuin" bevat ook afwisseling ge
noeg, en voor hen die veel van twistrede

nen houden, is het waarlijk geen slechte 
of onvruchtbare tijd. 

Waarbij nog komt, dat ik in het geval 
verkeer van vele dingen niet te weten, en 
volstrekt niet in den Bijbel kan vinden, wat 
anderen zoo maar voor 't grijpen en op
scheppen hebben. 

Neem, wat ge wilt: de vivisectie, de pros
titutie, de drank-, de school-, de sociale, de 
kerkelijke kwestie; da kwestie van hooger 
en middelbaar onderwijs, van geneeskunde, 
vooral geesteskrankheid, levens-verzekering, 
brand-assurantie, begrafenis-en zieken-fond-
sen, de legerkwestie, de koloniale kwestie en 
tal van andere kwesties meer: zij bestaan 
eigenlijk niet voor sommige Christenen. Als 
men hunne uitlegging van eenige Schrif
tuurplaatsen maar zonder bedenken of te
genspreken overneemt,' of zelfs zonder be
paalde aanhaling van teksten maar tevre
den is met het woord »beginsel'', men be
hoeft dan nooit meer te vragen : is het 
ook ? — men wett dan hoe het is, en spreekt 
het met groote vrijmoedigheid uit. 

Tot die gelukkigen behoor ik niet, en 
daarom ben ik al blijde en dankbaar, zoo er 
een enkele maal eens iets geschiedt, waar 
ik voor zou stemmen, als ik er iets in te 
zeggen had. 

Zoo is b. v. de tegenwoordige regeling van 



het lager onderwijs, naar mijn gevoelen, 
een stap in de goede d. w. z. de ware rich
ting, waar ik voor gestemd zou hebben, 
zoo ik daartoe geroepen ware. En dat 
met, omdat »de Standaard" het zeide, of om 
dit ministerie een genoegen te doen, maar 
omdat zij mij voorkomt in het belang der 
waarheid te zgn. 

De eeuwenoude leugen, die Roomsehen 
en Gereformeerden beheerscht, de leugen 
Tan de theocratie onder de Nieuw-Testa-
mentische bedeeling, is de laatste en diep
ste oorzaak ook van den strijd over het 
onderwijs der jeugd. Die leugen is, wat 
het onderwijs betreft, belichaamd in het 
stelsel: onderwijs van overheidswege. Want 
wie onderwijs geeft, voedt ook op, d. i. 
geeft zedelijke vorming en geeft de regelen 
aan ter onderscheiding van goed en kwaad. 
Daarom werd in de wet de bepaling opge
nomen, dat de onderwijzer, van overheids
wege, d. i. door de overheid bekwaam en 
goed gekeurd, aangesteld en bezoldigd, het 
onderwijs moet dienstbaar maken aan de 
opleiding tot alle Christelijke deugden. Dat 
is de lengen, die onze natie vergittigt en 
voortgaat te vergiftigen. De overheid vraagt 
er zelfs niet naar of die onderwijzer, die 
tot alle Christelijke deugden moet opleiden, 
eenig begrip van genoemde deugden heett, 
of hij Christen, Jood of atheïst is. Neen, 
de overheid gaat eenvoudig op het voet
spoor der ouden voort. Wat vroeger de 
Roomschen, later de Gereformeerden deden, 
dat doen nu de liberalen d<) z, g. neutra
len, maar nu van overheidswege het Chris
tendom of de Christelijke deugden onder

wijzende en inprentende onder den nieu
wen naam en met den nieuwen inhoud van 
Christendom boven geloofsverdeeldheid, een 
godsdienstleer en deugdenleer, waar Joden 
en Turken en Heidenen ook vrede mede 

hebben. 
De laatste regeling van het lager onder

wijs, hier te lande, heeft, helaas! die leu
gen niet uit het leven weggenomen maar 
toch een kleine bres geschoten in de een-
beid van het stelsel. De overheid Leeft 
althans iets gedaan, dat rechtvaardig is en 
in het belang der waarheid. Zij heeft den 
ouders, die hunne kinderen wenschen te 
doen onderwijzen overeenkomstig den eiseh, 
dien zij gelooven door God, in de H. Schrift, 
hun opgelegd te zijn, geldelijke tegemoet
koming toegezegd, zoo overigens de scho
len, waarin dit onderwijs gegeven wordt, 
voldoen aan de eischen der wet. 

Het is niet veel, niet wat het wezen 
moest, dat stem ik van harte toe. Maar 
het is iets, een wolkje als een mans hand. 
Iets dat in de richting van de waarheid 
en de gerechtigheid is, iets dat de echte 
staatskerkelijken van modern af tot Gere
formeerd toe zeer tegen de borst stuit, dat 
hun het scheldwoord: revolutionair op de 
lippen brengt. En dat zelfs acht ik een 
goed teeken. 

En omdat dit nu slechts iels en niet alles 
is, veroordeelen sommigen, met groote 
woorden, hunne broederen, die zich ver
plicht achten, dat iets te aanvaarden. 

En zoo als het nu met deze zaak gaat, 
gaat het met vele andere dingen. Men 
spreekt en stelt zich aan, of men 'tmaar 
voor 't zeggen heeft, de dingen hier op 
aarde te maken, zooals men gelooft, dat zij 
zijn moeten. Onze toestand is niet onge-
Ijjk aan dien van de Joden in Babel. Toen 
waren er ook, die Gedalia niet dulden kon
den, omdat hij zich niet tegen het bestaande 
verzette. Tot dit getal behoorde Jeremia 
niet, hij predikte onderwerping aan het 
oordeel Gods, en wees niet naar herstelling 
van hetgeen geweest is maar naar een 
schooner toekomst heen. 

En daarin zit het hart van den strijd 
en de verdeeldheid ook in onze dagen. 
Wie in onze eeuw deel neemt aan de re
geering, van kiezer af tot minister toe, 
moet met het bestaande rekenen en de 
toestanden, zooals die door de revolutie 
geworden zijn, als feiten en feitelijk be
staande, aanvaarden Wie dat voor God 
niet durft of kan doen, moet zich onthouden. 

En daarom moeten wij nuchter worden. 
Wellicht zal een volgend jaar dezen en ge
nen ontnuchteren. Als de liberalen weder 
onbeperkt zullen heerschen, zal het er 
waarschijnlijk niet beter op worden. 

Eene nieuwe Christelijke-historische partij 
schijnt in de maak te zijn. Deze partij kan 
zich, volgens de Wageninger, vrij wel ver 
eenigen met «ons Program" maai geens
zins met de uitlegging van Dr. Kuyper ! 
En waarom niet met die uitlegging, die 
toch niemand bindt ? 

Ik voor mij geloof, dat velen die nu 
met zoo groote bitterheid tegen Dr. Kuy
per zich stellen, hem hoogelijk vereeren 
en bij zijn woord zweren zouden, zoo hij 
zijn machtig talent maar gebruikt had om 
de Ned. Herv. kerk te handhaven en de 
Rijks-Universiteit te steunen. Want de 
stiijd onzer dagen loopt voornamelijk om 
t.et wereldlijk heiligdom en den aardschen 
tabernakel, om die zijde van de kerk die 
zichtbaar, aardsch, voorbijgaande en ver
gankelijk if. Or^e geestelijke droogheid, duf

heid, onvruchtbaarheid, en daarmede in ver
band onze zedelijke machteloosheid, is daar 
zoowel oorzaak als gevolg van. Het Ko
ninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar 
gerechtigheid, vrede en blijdschap door den 
Heiligen Geest. Deze goederen boeien de 
geesten nu veel minder dan de kerkelijke 
goederen, de kerkelijke rechten en zoo 
voort. En vandaar zeker ook het ver
schijnsel, dat men in den strijd tegen dron 
kenschap, ontucht en andere openbare zon
den, zoo weinig van de kerk en zooveel van 
de staatsmacht en de politie verwacht. 

Dezelfde gedachte be'ieerscht het kerke
lijk vraagstuk. Prof. Lindeboom heeft het 
mij euvel geduid, dat ik Afscheiding en Do
leantie een noodsprong op Gereformeerd 
terrein heb genoemd. En ik dacht, dat dit 
zoo klaarblijkelijk is, dat het geen bewijs 
noodig heeft. De historie, van de dagen 
van Calvijn af, bewijst dit. De Gerefor
meerde kerk heeft nooit bestaan uit een 
zeker aantal geijkte geloovigen, zij 't o >l< 
in bloot objectieven zin, maar uit de ge-
heele burgerij op elke plaats, Doopers en 
andere sectarissen uitgezonderd. Calvijn 
erkent zelfs, dat onder de wreede tirannie 
des pausdoms wel ware maar geen zuivere 
kerken Christi aanwezig zijn. waarin God, 
tot een getuigenis zijner trouw, de over
blijfsels ziji s verbonds gelaten heeft. Maar 
omdat aan de kerken onder den paus de 
svechte foniie" ontbreekt, is de reformatie 
noodig en wettig, ook al heett zij scheu
ring van de uitwendige eenheid dei1 keik 
ten gevolge, en dat om de zet>r gegionde 
reden, dat de Heere Christus die «fonne" 
der kerk niet aan de menschelijke wille
keur heeft overgelaten, maar zelf, in ziin 
Koninklijk recht, als Wetgever, die orde
ningen in zijn woord ons geeft. 

In 1816 neeft de Nederlandsche Her
vormde of Gereformeerde kerk een be-
stuursregeling ontvangen, die in beginsel 
onwtttigen in inhoud onbijbelsch en orige-
reformeeid is. 

Onwettig, omdat de koning, volgens de 
toen bestaande en geldende kerkorde, die 
Ook door het burgerlijk gezag erkend was, 
de bevoegdheid niet hal, zulk eene rege
ling te maken, en aan de kerk op te leg 
gen. 

Alleen op dezen grond is, naar mijn ge
voelen, de Scheiding, in plaats van te vroeg. 
18 jaar te laat geschied. 

Onbijbelsch, omdat de Heere Christus, 
noch onder de oude noch onder de nieuwe 
bedeeling, aan eenigen koning of burgerlijke 
overheid de bevoegdheid heeft toegekend, 
of de maeht verleend, om voor de ambten, 
de leer en de sacramenten der kerk bepa
lingen te maken, en die met gezag of' 
wat hier hetzelfde is, met geweld aan de 
kerk op te leggen. 

En ongereft rmeerd, omdat noch in de 
publieke belijdenisschriften, noch in de 
historie ol in de historische ontwikkeling 
van de Gereformeerde kerk plaats is voor, 
zij 't ook feitelijke, leervrijheid, en in rang 
en hoogheid opvolgende besturen. 

En omdat deze dingen alzoo zijn, heb
ben onze ouden zich veor Uod en hun ge
weten gebonden gevoeld, den sprong te 
moeten doen. Zij deden het in de vreeze 
Gods en niet in hoogheid des haiten of 
met het doel om nu eene nieuwe geh el 
zuivere kerk te stichten. Wel bleek het 
later, dat er in de Scheiding ook eene .sek
tarische strooming was, die in Ds Scuolte, 
haar man had, maar Scholte heeft zelf aan 
de C'ock verklaard, dat het misverstand bij 
hem lag, en dat hjj nooit m t de Cock 
had moeten medegaan, wijl zij beiden 
iets geheel anders bedoelden. De Cock 
heeft zelfs, met den tijd en de toestanden 
en met zich zeiven worstelend, tot den 
Koning zich gewend om van den Oranje -
Vorst te vragen handhaving van de ware 
religie en van de waie Gerefoi meerde (nog 
niet afgescheiden) kerk. Eerst toen alles 
vruchteloos bleek, had de daad van 13 0c-
tober 1839 plaats, en Prof. Wielenga heeft 
het met de stukken bewezen dat zij, die 
deze daad verrichtten, in hun bewustzijn 
meenden, ook staatsrechterlijk de oude Gere
formeerde of publieke kerk hier te lande 
te zijn. 

Van kindsbeen af heb ook ik in de Schei
ding geleefd, en nooit heb ik er oude men
schen anders over hooren spreken. 

Alles wat men ondervond, beschouwde 
men als onrecht en geweld. En hoe sterk 
dit bewustzijn thans nog bij de Doleeren-
den is, is algemeen bekend. In het offi
cieel verslag van het bestuur der Kerke
lijke kas te Amsterdam, dezer dagen pu
bliek gemaakt, komt zelfs de vei klaring 
voor : de Nederduitsch Gereformeerde kerk 
van Amsterdam bezit thans vijftien kerkge
bouwen, over elf van deze heeft zij echter 
op dit oogenblik niet de vrije beschikking. 

Deze elf kerkgebouwen zijn natuurlijk 
de elf kerken der Hervormden. 

Indien nu deze bewering niet heeft de 
ibeteekenis van een grap, maar werkelijk 
ernstig gemeend is, bewijst dit wel, hoe de 
zaak in bet bewustzijn der Doleerenden 

.slaat. Eu zoo stond de zaak ook in het 

bewustzijn der eerste Afgescheidenen. Men 
heeft den nieuwen kerkelijken en staats
rechterlijken toestand als een opgelegden 
nood aanvaard en moeten aanvaarden en 
gaat, tot op dezen dag, nog voort met na-
pleiten. Maar het is gebleken, dat het niet 
aangaat de lijuen van overeenkomst tus-
schen de scheiding van Rome en van de Ned. 
Herv. kerk consequent door te trekken. God 
verandert de tijden en stonden, en ons te
genspartelen baat op den duur niet. 

Afscheiding en Doleantie zijn twee vor
men van eenzeltde grondgedachte. Maar 
geen van beide kon of kan die grondge
dachte, in al hare gevolgen, toepassen in 
en op de bestaande kerk. De Afscheiding is 
terecht gekomen in een huishoudelijk re
glement van 1839 en de Doleantie in het 
reglement van de Kerkelijke kas, en zoo is 
het tusschen die beide geworden de ge
schiedenis van den pot en den ketel 

Het biijtt dan ook mijne overtuiging, 
die ik op de Synode van Assen in een 
voorstel belichaamd heb, dat vóór alle din
gen , van weerszijde verklaard moet wor
den : art. 27—29 der Geloofsbelijdenis in 
dien zin op te vatten^ dat afscheiding van 
de Ned. Her;... kerk, zooals die thans en 
sedert 1816 bestaat, de roeping is der ge-
loovigen (belijders in Gereformeerden zin), 
omdat die kerk de »rechle forme" der 
kerk mist. 

Zoolang men het op dit punt niet eens 
is, is alle poging tot oplossing van het ver
schil, nair ik vrees, verloren moeite. Ver
geef' mij de langheid van dozen brief, en 
geloof mij, 

t.t. 
GISPEN. 

He vervolging.  
(1834 - 1839.) 

XII. 
Met al de macht, waarover ze beschik

ken kon, politieke, rechterlijke en militaire 
macht, trachtte de Regeering «de uitge
leide gemeenten" tot de bekentenis te bren
gen, dat ze een nieuwe secte, eene tot nog 
toe niet bestaande gezindheid, een nieuw 
kerkgenootschap vorm Jen. 

Die gedragslijn is terstond na «de 
Scheiding" door de Regeering aangenomen 
en niet een hardnekkigheid, die tegen recht 
en billijkheid indruiseht., heett ze daaraan 
vastgehouden tot op den huidigen stonde. 

Om het standpunt, door de Regeeiing van 
meet af ingenomen, en de eisclien dienover
eenkomstig, aan «de uitgeleide gemeenten" 
door haar gesteld, juist te leeren kennen, 
moeten we inzonderheid met drie staats 
stukken rekening houden. 

Het eerste is de Ministerieele Missive 
van 27 Nov. 1834. 

Het tweede de Ministerieele Missive van 
11 Dec 1835. 

Het derde het Koninklijk Besluit van 5 
Juli 1836. 

In deze officieele stukken heeft de Regee
ring haar standpunt zoo duidelijk moge
lijk aangegeven. Tegelijk heeft ze daarin 
de eischen en voorwaarden geformuleerd, 
waarop zij toelating en erkenning aan «de 
uitgeleide gemeenten" wilde vergunnen • n 
vrijheid van godsdienstoefening verleenen. 

Ueze stukken moeten we dus nog even 
inzien en in verband daarnieê het antwoord 
nagaan, door «de uitgeleide gemeenten" 
offic.eel daarop gegeven. Wij hebben ons 
dan niet in persoonlijke meeningen te ver
liezen, maar naar de officieele beseheiden. 
zelve ons «oordeel te lichten. 

De Ministerieele Missive van 27 Nov. 
1837 is reeds vioeger bijna geheel dooi 
ons geciteerd. Wij kunnen dns hier u,et 
opgave van een paar punten volstaan. 

Zij was een antwoord op twee adressen 
door de «ouderlingen en diakenen der Geref. 
Gemeente van Doveren, Genderen en Gan-
soyen" of «den Kerkeraad" derzelfde Ge
meente bij Z. M. dtn Koning ingediend, 
Nov. 1834. 

Met kennisgeving dat. «de gemeente zich 
«heeft afgescheiden van het Nederlaudsch 
«Herv. kerkbestuur" vragen ze mei een 
beroep op Ar. 190* 191, 193 en 196 dei-
Grondwet, tegenover reeds ondervonden 
aanranding hunner rechten van de zijde 
der plaatselijke Overheid, handhaving hun
ner vrijheid van godsdienstoefening en be
scherming in het wettig bezit hunner goe
deren als Geref. gemeente. 

Wel verre van ook maar eenigen steun 
te vinden bij de Hooge Regeering, luidde 
het antwoord in bedoelde Missive zoo on
gunstig mogelijk. 

O. a. werd daarin van Regeeringswege 
verklaard : 

«dat zij (de kerkeraad en de personen 
«die zich met hen hebben afgescheiden van 
het Nederl Herv. Kerkbestuur)" «in deze 
«scheuring volhaidende, niet langer als 
«Hervormden of' Ge.eformeerden kunnen 
• worden aangemerkt, vermits et geen ari-
«der Herv. kerkgenootschap in dezen lande 
«erkend wordt als datgene, welks organi-
«satie is geregeld door de reglementen en 
«verordeningen, welke door den Koning 
«zijn bekrachtigd en bestuurd wordt vol-
j-gens de voorschriften daarin vervat." 

Na verder gedecreteerd te hebben «dat 
«de kerken en kerkelijke goederen te Do-
« veren en Genderen behooren aan het Herv. 
«kerkgenootschap en dat hij zich vau dat 
«genootschap afscheurende, alle regt van 
«ooispraak daarop verliezen" wordt hun 
zelfs aangekondigd «dat de grondwet hun 
geenszins het recht geelt tot godsdienst
oefening." 

Als grond voor deze bewering wordt 
aangegeven, dat «alleen aan de in het ko-
«ninkrijk beslaande gezindheden bescher-
«ming naar de grondwet wordt verleend." 

Daarmeé werd dus als met één penne-
siieek van Overheidswege beslist, dat de 

uitgeleide gemeenten," niet tot een bestaande 
gezindheid behoorden, maar als iets nieuws 
en vreemds werden aangemerkt en dus 
buiten de wet stond n. 

Hel eindvonnis luidd • dan ook onbarm
hartig : «dat zij derhalve geen aanspraak 
«hebben op vrijheid tot uitoefening van 
«godsdienst, voor en aleer de secte, welke 
*zij door hunne scheuring willen vormen, door 
* den Koning erkend en daaraan met de bi
jstaande gezindheden, regt op gelijke bescher-
»ming verleend moot zijn." 

In deze laatste door de Regeering zelve 
onderschrapte woorden, wordt het eigent-
lijke punt in kwestie aangegeven. Op 
welke voorwaarden die «erkenning" zou 
zijn te verkrijgen, wordt hier nog niet ver
meld. Dat zou later volgen. 

Doch zooveel is reeds hieruit duidelijk, 
dat «de uitgeleide gemeenten" de verkla
ring van een Geref. gemeente te zijn, moesten 
loslaten en aan den Koning hadden te vra
gen of ze als gemeenten mochten ontstaan 
en bestaan. Ontstaan en bestaan bij gratie 
van den Koning. Om toelating en erken
ning moest worden gevraagd. 

En hoe dacht »de kerkeraad der Geref. 
gemeente van Genderen c. a. over deze 
Missive, die bem met de gemeente in de 
eerste plaats gold ? 

Van zijn kloek verweer vernemen we 
een volgende maal. 

D. K. WIELENGA. 

Politieke Beschouwingen. 

De Tweede Kamer is sedert eenige dagen 
bezig met de behandeling van de begroo
ting voor 1891. 

De Indische begrooting is reeds goedge
keurd met slechts enkele veranderingen. 

Om den weinigen tijd die nog restte voor 
't Nieuwe jaar, had de voorzitter verzocht 
zoo min mogelijk algemeene beraadslagingen 
te houden ; later zou hij de Kamer in de 
gelegenheid stellen de algemeene politieke 
toestanden te bespreken. En de Kamer 
hield zich daaraan. 

Natuurlijk werden bij de Indische be
grooting vooraf verschillende kwestiën ter 
sprake gebracht Het waren de oude, nog 
altijd niet opgeloste 

Maar ook nu weêr bleek, dat 't gemak
kelijker valt het bestaande af te keuren dan 
iets beters er voor in de plaats te geven. 
Slechts op enkele punten was onder de le
den eenstemmigheid. 

De Minister van Koloniën, de heer Mackay, 
liet dan ook niet na dit, op zijne wijze, in 
't licht te stellen. Hij toonde zich wel op de 
hoogte der zaken en bekwaam om 't debat 
te beheerschen. De begrooting werd dan 
ook zonder stemming aangenomen. 

Daarna kwamen verschillende kleine ont
werpen aan de orde, die alle aangenoipen 
werden. 

Bij een daarvan : verhooging van subsi-
diën voor kweekscholen ter opleiding van 
onderwijzers, ontspon zich tusschen den Mi
nister van Binnenlandsche zaken, den heer 
Lobman, en enkele liberale leden een eenigs-
zins beteekenend debat. Die leden wilden 
slechts f 35000 en niet f' 50000 meer toestaan, 
omdat — en dit was ook 't voornaamste 
argument, — zij ondersteuning naar gelang 
van het slagen der kweekelingen niet goed 
en te duur achtten. Maar de Minister 
deed duidelijk uitkomen, dat anders door ve 
len, die geen onderwijzer wenschen te wor
den, misbruik van de kweekscholen zou wor
den gemaakt gelijk reeds zoo dikwijls geschied 
is; dat zijn stelsel tot zelf controle drong 
en zou medewerken om de opleiding voor 
den Staat minder kostbaar te doen worden. 
Immers, hoe meer bijzondere kweekscholen 
er kwamen hoe voordeeliger. Aan de Rijks
kweekschool kostte elke onderwijzer f3500, 
aan de bijzondere kweekschool slechts f700 
aan 't Rijk, terwijl beide voor den Staat 
dezelfde waarde hebben. 

Dat was een harde pil voor de heeren ! 
Het algemeen debat bij de Staatsbegroo-

ting voor Nederland werd geopend met een 
verklaring van den heer Tak namens zijne 
liberale vrienden, dat zij, nu later gelegen
heid zou gegeven worden tot politiek debat, 
daarvan thans afzagen. 

Namens de antirevolutionairen verklaarde 
de heer A. van Dedem daarmede in te stem
men : de natie verlangde meer naar daden 
dan naar woorden ! 

Zoo echter dacht de heer Domela ïvieu-
wenhuis er niet over; hij oordeelde de po-
liek van dit Ministerie evenzeer te licht 
als die der liberalen; ook warmde hij 't 
verhaal nog eens op, dat de Koning, tegen 
zijn wil, buiten behandeling der zaken was 
gehouden. 

Evenmin wilden die Roomsch-Catholieken 
zwijgen, die nu eenmaal tegen de ingediende 
legerwet in verzet zijn gekomen. 

't Was hun aan te zien en uit hun re
deneeren zelve te merken, dat zij alles be
halve op hun gemak waren. 

En dit verwondert ons niet. Om af te 
breken wat men zelfheeft opgebouwd, daar
toe behoort moed, en moeten wel over
wegende redenen bestaan! 

Hoofdzakelijk vroegen zij of al de leden 
van 't Ministerie instemden met die leger
wet ; beklaagden zij zich, dat ook in andere 
zaken te weinig op hunne wenschen werd 
gelet; oordeelden zij dat niet genoeg was 
verricht en te weinig bezuinigd, en dat, 
wilde de Regeering de legerwet doordrijven, 
de eenheid der rechterzijde dan verbroken, 
de overwinning van 1887 er dan door ver
loren zou zijn. Wel wilden zij zich niet 
principieel tegenover 't Ministerie stellen, 
maar of zij voor de begrootingen zouden 
kunnen stemmen . . . dat was nog de vraag ! 

De heer Hchaepman echter achtte het ver
werpen van begrootingen, om redenen daar
buiten gelegen, verkeerd. 

Minister Mackay gaf antwoord, en geluk
kig kloek en mannelijk antwoord. Mocht 
de verklaring van bovengenoemde Room-
sche leden «der Regeering al zeer on
aangenaam zijn" — zij vroeg niet in de eerste 
plaats wat deze of gene partij wilde, maar 
wat het Landsbelang eischte. Een verkla

ring, die wij te meer met genoegen 
vermelden, omdat een der Roomsche afge
vaardigden zich niet ontzag voor te rekenen, 
dat, als de Roomschen de antirevolutionairen 
niet bij de volgende verkiezing stemden, deze 
zeker 16 van de 28 plaatsen zouden verlie
zen en de liberalen weer de meerderheid 
verkrijgen. 

De heer Mackay meende echter, dat zij 
beter deden de behandeling der wet af te 
wachten ; deze wilde geen inbreuk op de 
vrijheid des volks. 

In elk geval was het behoud der plaats
vervanging geen Roomsch dogma, zeide hij 
zeer ter snede. 

Tegen de opvatting van den hr. Nieuwen-
huis ten opzichte van de Koning kwam hij op; 
daarvan was niets waar. Op behandeling van 
de steden-wet vóór de verkiezing van '91 
bleef hij aandringen, terwijl uitbreiding van 
't kiesrecht werd toegezegd. 

Men ziet dus : enkele Roomschen zetten 
alles op spel. 

Wel nu, dat is ter hunner verantwoor
ding ! 

Gelukkig, dat het Ministerie en~de anti-
revolutionaire-partij slechts vragen wat nut
tig is voor 't Land. 

Moet dan op de legerwet 't Ministerie 
stranden, de meerderheid uiteenspatten —• 
het karakter van beide blijft dan toch on
gerept, de eer ongeschonden. 

Dat echter reeds nu 't Ministerie niet meer 
op een meerderheid zou steunen, zien wij niet 
in. 
Doch — bij de behandeling der hoofdstukken 

van de begrooting en de ingediende wetten 
zal 't wel nader blijken. 

Voorshands was echter noch bij hoofd
stuk Buitenlandsche zaken, noch bij dat van 
Justitie van een minderheid sprake ; beide 
werden aangenomen. Woensdag kwam dat 
van Binnenlandsche zaken aan de orde. 

NOORDTZIJ. 

Buitenlandsche Kerken. 
De Presbyteriaansche kerk in Canada 

telde op het laatst van 1859 158000 leden-
avondmaalgangers. Dit is omtrent een 
vermeerdering van 6000 bij het vorige jaar 
vergeleken. De georganizeerde gemeenten 
vermeerderden van 1837 in 1888 tot 1920 
in 1889. De Zondagscholen, inet 124000 
geregelde bezoekers, gaan in gelijke- mate 
vooruit. Ging deze kerk zoo voort, dan 
zou zij binnen een kwarteeuw verdubbeld 
zijIT. — Intusschen is de Pransch-Cana-
deesche bevolking met toestemming van 
hei Engelsche gouvernement onderworpen 
gebleven aan de kerkelijke belasting of 
geestelijke tienden. De boeren moeten aan 
hun pastoors de tienden van hun oogst 
betalen. Totnutoe was het voeder vrij van 
belasting, maar de bisschop van Trois-Ri-
vières heeft bevolen, dat, nu het koren 
zoo verminderd is, de boeren voortaan 38 
francs per duizend bussel voeder zullen 
moeten opbrengen. Al de bisschoppen zou
den zijn voorbeeld willen navolgen. Dit 
bevel veroorzaakte groote beweging onder-
de Roomschen in Canada, die overigens 
zeer gehecht zijn aan hun keik.— 

In Brazilië stierf Dr Blackford, uitge
gaan van de Presbyteriaansche Zending. 
Toen hij, dertig jaren geled n, in het land 
kwam, vond luj er slechts een enkelen zen
deling, die hem eenige maanden vroeger 
daarin was voorgegaan. In den tijd dien 
Blackford arbeidde, zijn er 3000 lidmaten 
van Roomsch Presbyteriannsch geworden, 
en er zijn nu 32 leeraars werkende.— 

In een Spaansch dagblad, te Madrid uit
gegeven, vond men onlangs het volgende 
te lezen, volgens Evangile et Liberté.• » Dank 
zij God: wij naderen eindelijk den tijd, 
waarin de ketters streng gestraft werden. 
De herstelling van de rechtbank der in-
kwiz tie is een plicht, door onzen tijd op
gelegd. Welk een feest, wanneer wij onze 
tegenstanders zich zullen zien verwringen 
in de vlammen van den brandstapel!"— 

De Amerikaansche Zendelingen in Tur
kije schrijven, dat de Armenische Christe
nen ten doel staan aan een stelselmatige 
vervolging, die door het gouvernement zelf 
wordt georganizeerd. Ziende, dat het Ma-
homedanisme terrein verloor en dat de 
Chdstenen in invloed toenamen, heeft men 
het op eene verhuizing van Muzelmannen 
in die streken aangelegd. Circassiërs, Tar
taren en Koerden die er in toestemmen, 
worden naar verschillende landprovinciën 
gezonden, en eene ko.nmissie, die te Kon-
si antinopel zetelt, deelt die nieuwaange-
komenen aldaar in op de punten, waar 
de Christenen het meest zijn, om alzoo hun 
invloed tegen hen te steUen. De meesten 
dier verhuizers of immigranten zijn maar 
ten halve beschaafd. Een groot aantal zijn 
struikroovers Men laat toe, dat zij het 
land afloopen, de Christenen beroovende 
en mishandelende ; en terwijl de Christe
nen met gevangenis bedreigd worden, in
dien zij vuurwapenen dragen, zijn deze 
baudiften tot aan de tanden gewapend en 
diagen in een bandelier gewren van het 
beste model, die ook door het gouverne
ment verschaft worden. Alles is er op 
berekend oui liet bestaan der Christenen 
te belagen en hen te ruïneeren. De totnutoe 
publieke gronden worden vervreemd ten 
gunste der nieuwe bewoners. Door honderd 
andere middelen tracht men de Christelijke 
bevolking tot ellende te brengen en de 
vorderingen van het Islamisme te begun
stigen. De door den staat gesteunde scho
len zijn Mohammedaansch, de Christenen 
zijn er van uitgesloten ; en daar de School
opzieners allen Mozelmannen zijn, maken 
dezen de Christelijke scholen het leven zeer 
bitter.— 

C. M. 

Prof. S. van Velzen had 14 December 
het voorrecht zijn 81sten jaardag te ge
denken. Zij de Heere onzen geliefden voor
ganger steeds meer tot licht eii sterkte, — 
waarin hij zich dan ook tot roem van Gods 
genade verheugen mag, — naarmate de 
levensavond daalt. 



Een lipt » pr0eve van een »Italiaansche Katho-
se gemeente is genomen te San Remo. 
°'gens de somma der godsdienstige en 
uigerlijke leerstellingen, door de stichters 

eü aar  hlad II Labaro verbreid, belijdt 
het gezag der H. Schrift, en de over-

evenng der Apostelen en kerkvadeis dei-
eerste eeuwen, in de symbolen dei vier 
e e i s t e  oecumen i sche  conc i l i e s .  Men  ve r -  j  

we 'pt echter den Syllabus, de nieuwe dog
ma s der Onbevlekte ontvangenis van Maria, 
en van de Onfeilbaarheid des pmsen. Men 

, • .^ ^a°htmaal onder beide gestalten, 
verkiezing der bisschoppen en pastoors 
door de geestelijkheid en de leeken. Gods
dienstoefeningen in de taal des volks. De 
priesteis mogen huwen. Overeenstemming 
°P de voorn aamste punten met de kerk I 
van het Oosten, de Episkopale kei k in En
geland en die van Amerika, de Oud-katho
lieken in Nederland, Duitschland, Zwitser
land, Frankrijk en Oostenrijk. Wat. het I 
nationaal karakter aangaat, bewaakt zij de 
leerstellingen der Katholieke hervorming, 
die de grootsche Italiaansche traditie uit
maken van Dante, Marsilius van Padua, 
Arnoud van Brescia. Savanaiola, Tam hu 
l lni, Gioberti, Rosmini en Audisio. Zij 
zegent de nationale wedergeboorie, en eer 
biedigt deze door hare dienaren en dooi
de instellingen, zoo.ils die hut vaderland I 
door de volksstemming dezer eeuw is toe
gekomen. De tijd zal leeren, of zooY kerk 
voorspoediger zal zijn dan die van Pater 
Hyaciiithe.— 

V l i l l l i K M I i l M  V O O i !  l i l i l l l i F .  

S C I H I O L O M R W I J S ,  R E 0  0 ,  T  « o s  

FILIPPUS, Redactie. E. KHOPVELD. 
Bij onzen Uitgever J. DEN BOEK te Breit-

kelen is verschenen, en door hem aan de 
leden verzonden: 

No. 37a. Ter begrafenis van onzen Ko
ning. Prijs 1 Ct. 

No 131. Heil wensch aan Bruidegom en 
Bruid. Prijs 1 Ct. 

No. 132. Een genoegelijk uiteinde. (Een 
Oudejaarsavond-traktaat) Prijs 1 Ct. 

No. LXXVI. aFilippus." Twee samen
spraken voor Christel Jongel. Vereen. 
Prijs 10 Ct. 

Wie der leden het bovenstaande niet I 
mocht ontvangen hebben, berichte dit aan 
den Uitgever. 

Het Bestuur van »Filippus." I 

» FJLIPn 8">C01\TKIBUTIK. 
ilroeders Correspondenten en andere 

vrienden, van wien wij de eéniributien 
der tot-gezondene kwitantie» nog niet 
hebben ontvangen, worden beleefd doch 
dringend verzocht ons de gelden vóór 
het einde des jaars ie doen toekomen 

Namens het llestuur van Filippus, 
II. HOOFT Jz., 1'eiiningm. 

Kampen, 17 Dec '1)0. 

SCHEURKALENDERS IN DE KAZERNE. 
Van W. H. V. te Kampen .  f 2,— I 
Van Sergeant v. d. Wal, Leeuwarden - 1,—-
Van twee bazuinlezers te Alblasserdam - 0,80 

E. KEOPVKI.D. 

Separatie en lloleaiilic. 
IV. 

De brochure van Dr. Kuyper is eene 
aanvulling en ten deeie ook eene correctie 
van wat hij vroeger in het Tractaat en in :  

de Heraut over de kerk geschreven heeft. , 
Daar sprak hij over de kerk voornamelijk ] 
als vergadering der uitverkorenen of der 
gedoopten ; nu handelt hij uitsluitend over i 
de kerk als vereeniging van geloovigen in ] 
kerkrechtelijken zin, d. i. als vereeniging ; 
van dezulken, die belijdenis hebben atge- 1 
legd en tot een godsdienstig doel zich sa- I 
men hebben verbonden. Door deze aan- < 
vulling is Dr. Kuyper velen onder ons j 
genaderd en heeft hij zich verwijderd van i 
hen, die het begrip der Doleantie in zijn t 
uiterste gevolgtrekkingen trachten vast te 1 
houden en toe te passen. Wij konden deze c 
theoretische uiteenzetting over de kerk als \ 
instituut dan ook buiten bespreking la en, i 
ware het niet dat het belang van dit on- i 
derwerp ons tot liet maken van eenige be
denkingen drong. ° j 

Dr. Kuyper handelt in dit. vlugschrift 1 
alleen van de kerk als instituut-; haar ve> - £ 
borgene geestelijke zijde laat hij er geheel c 
buiten. Yan de kerk als instituut beweert s 
hij nu, dat ze ontstaat door eene ivilsdaad 1 
van de geloovigen. Daarbij wijst hij er o 
telkens op, dat deze wilsdaad zedelijk en d 
geestelijk niet vrij is, maar gebonden aan 1 
Gods Woord, bl. 5 en 9. Wij mogen dit g 
bij de beoordeeling niet uit het oog vei- k 
liezen. Maar de kerk ais instituut ont- u 
staat dau toch alleen uit eene kerkrechte- t 
lijk geheel vrije wilsdaad van de geloo- t 
vigen. De belijders stichten de kerk in C 
dezen zin, 9. De belijdenis in zulk eene I v 
kerk ; de orde harer regeering ; het verband 
met andeie kerken hebben rechtsgeldigheid d 
alleen door vrije vaststelling en aanvaar n 
ding der geloovigen 11, 12. Lid, althans h 
ten volle lid, met »zelfverworven" rechteu E 
wordt men eerst door vrijwillige toetre- e 
ding 13—16. Het ambt heeft alleen gezag z 
over hen, die er zich vrijwillig onder ge- d 
steld hebben 10, dus niet over gedoopten tr 
14, niet over hen die de gemeenschap ver- k 
laten 20. Iemand, met attestatie van el- rt 
ders komende, is kerkrechtelijk vrij om ai 
zich bij de kerk op zijne nieuwe woonplaats u 
al dan niet aan te sluiten en moet door d 
die kerk geheel vrijwillig worden aange- te 
nomen 13, 14, 19. 0] 

Deze voorstelling schijnt bij de eerste w 
kennismaking onweersprekelijk, te meer vi 
ouidat ze met herhaald beroep op Voetius sc 
wordt gestaafd. En toch komt ze mij voor, In 
eenige belangrijke elementen in het kerk- de 
begrip te miskennen, of althans niet ge- kt 
noegzaam in rekening te brengen. ki 

1. De onderscheiding tusschen de kerk lij 
als organisme en de kerk als instituut heeft de 
zonder twijfel recht van bestaan, maar mag w; 
nooit zoo op de spits gedreven worden, I de 
dat zjj tot eene tegenstelling wordt. De I re 

kerk is immers altijd beide tegelijk. Zy 
is op hetzelfde oogenblik coetus et mater 
fideiium, d. i. vergadering en moeder der 
geloovigen. Nu lezen wjj op bladz. 15 : 
door wedergeboorte wordt men ingelijfd 
in het mystieke lichaam van Christus; 
door den doop komt men in de zichtbare 
algemeene Christelijke kerk; maar door 
belijdenis wordt men toegelaten tot het 
volle genot van de leden dei' geïnstitueerde 
kerk. En op bl. 23: actief lid van de kerk 
word ik niet door den doop, die buiten 
mijn weten omging, maar door belijdenis. 
De tegenstelling, tusschen de kerk in dezen 
drievoudigen zin gemaakt, deed verwach
ten, dat men eerst door belijdenis lid wordt 
van de kerk als instituut, welke immers 
ook geheel op eene vrije wilsdaad van de 
belijders beiust Maar Dr. K. drukt zich 
voorzichtig uit en zegt: door belijdenis 
krijgt men het volle genot van het lid
maatschap der geïnstitueerde kerk. Dit 
is juist ; maai dan ligt er ook in opge
sloten, dut de doop mij wel ter dege in 
verba d zet met de geïnstitueerde kerk, 
en dut deze wel rechten heeft op hare 
(natuurlijk niet. op alle) gedoopten, en dat 
er zonder twijfel ook eene ambtelijke roe
ping bestaat tegenover hen, gelijk Dr. K 
vroeger meermalen uitgesproken heeft en 
ook nu nog, bl. 57, erk> nt. Vanzelf ver
schilt deze roeping teg nover gedoopten 
van die tegenov* r ! elijders. Het is er mee 
als in den Staat ; alle Nederlanders zijn 
burgers, maar er zijn mondig'en en unmon-
digen, met verschillende rechten en ver
plichtingen. Zoo ook zijn er in de kerk 
onvolwassene en volwassene leden. Maar 
allen zijn burgers van het rijk Gods, tot
dat zjj beslist door woord of daad het te
gendeel bewijzen. 

2. Het is niet stelleed waar, dat eeiie 
kerk als instiluut ontstaat door eene ge
heel vrije wilsdaad der belijders. Het is 
waar In sta.itsrechteljjken maar niet in 
kei krechtelijken zin. Geen uitwendige macht 
kan geloovigen dwingen, om een kerk te 
stichten, een kerkeraad te benoemen, de 
bediening van Woord en Sacrament in te 
stellen enz. Dat stem ik volledig toe. 
Maar zijn geloovigen ook in kerkelijken 
rechte vrij, zoo of' anders te doen ? Ik 
geloof het niet. Onderstel, dat op e< ne 
of andere plaats door inissionairen arbeid 
geloovigen komen, maar dezen weigeren 
tot het stichten eener kerk over te gaan ; 
heeft dan de kerk, welke daar het evan
gelie bracht, niet het recht en de ambte
lijke roeping, om die geloovigen te ver 
manen, te dringen, eu bij volharding ker
kelijk te straffen ? Maken zulke geloovigen 
zich dan alleen geestelijk en zedelijk te
genover den Heere — wat Dr. K. ten volle 
erkent, maken zij zich ook niet kerk
rechtelijk schuldig? En zoo ook met ge 
doopten, die blijven weigeren om belijdenis 
af te leggen. Zijn deze niet alleen' gees
telijk, maar ook kerkrechtelijk daartoe 
niet ten duuiste verplicht? Heeft de ge-
institueeide kerk geen ambtelijke roeping 
tegenovei dezulken? Het geestelijke en 
het kerkrechtelijke sluit immers elkander 
niei uit. 

3. Misschien stemt Dr. K. dit toe. Maai
bij zal zeggen : dit zij zoo, maar de kerk 
heeft toch geene macht om hen te dwin
gen. Zeker niet, maar het recht der kerk 
mag niet met dwang worden verward. 
Toch zegt Dr. K. op bl. 14: een verhui-
tend lid is wel van Godswege geroepen 
Dm zi -,h aan te sluiten bij de kerk op zijne 
lieuwe woonplaats, en de kerk aldaar is 
wel van Godswege gebonden om hem a.in 
;e nemen, maar, zoo volgt er dan, in ker-
celijken rechte gesproken, kan noch het 
iich aanmeldend lid aan de kerk, noch de 
teik aan dat lid geweld aandoen. Evenzoo 
>.1. 18 : een van elders komend geloovige 
)f een nieuw bekeerde is van Godswege 
jebonden om zich bij de kerk te voegen, 
naar geen uitwendige macht kan hem daar-
oe dwingen, en de geïnstitueerde kerk 
ïeeft Jonneet geen recht op hem. Eindelijk, 
>p bl. 20 lezen we : iemand, die de kerk 
vil verlaten, kan men vermanen, dringen ; 
naar divingen kan men hem nooit; het 
•echt tot heengaan moet dus erkend worden. 

Welnu, de tegenstelling, hier gemaakt, 
s onjuist. Dwang heelt de kerk nooit 
)eze hoort thuis op het gebied van den 
Staat. De kerk heeft juist een ander recht 
lan de Staat, een recht van te vermaren, te 
treffen, te bannen en weder op te nemen. 
!n dat nebt heeft zij te handhaven te^en-
ver allen, die de kerk d. i. den Koning 
er kerk ongehoorzaam zijn. Indien iemand 
aar verlaat, zich weigert bij haar te voe 
;en, als gedoopte, weigert tot belijdenis te 
omen enz., dan duldt zij dat; zij kan en 
rag en wil niet dwingen] Maar het recht 
at dat alles erkent zij daarmede niet. In-
egendeel, zij spreekt in den naam van 
Jhristus haar oordeel uit, en bedient zicti 
an de sleutelen des Hemeliijks. 

4. De kerk, die pilaar en vastigheid 
er waarheid is en dat gelooft te zijn, kan 
ooit het recht erkennen om haar te ver-
iten, zich niet aitn te sluiten enz. De 
.oomsche kerk heeft dit goed begrepen, 
n zoolang zij aan zichzelve gelooft, kan 
j niet anders spreken, dan dat alle ge-
oopten haar toebehooren enz. Alleen I 
laar, wij betwisten haar dat zij de ware 
erk is, en wij houden staande, dat zij de 1 
•chten der ware kerk zich wederrechtelijk ; 
inmatigt. En daarbij komt nog, dat zij 1 
it deze haar vermeende rechten tot staats- i 
vang besluit. Deze dwang volgt nog niet t 
rstond uit haar beweerd eigendomsrecht c 
> alle gedoopten, bl. 6, 22. Dat is er t 
el de onderstelling, maar niet de oorzaak c 
in. Maar de staatsdwaug, dien de Room- I 
he kerk eischt, waar zij de macht in g 
inden heeft, vloeit voort uit de ook door d 
i Gereformeerden gehuldigde theorie, dat 'l 
irk en staat niet gescheiden naast elkaar k 
innen leven, dat kerkelijke straf burger- v 
ke straf na zich moest sleepen, dat in ii 
n Staat niet waar kon wezen wat valsch d 
is in de kerk. Nu erken ik ten volle s 

moeilijkheid, om op Protestantsch ter- k 
in het absoluut karakter der kerk te L 

handhaven. Maar dat ontneemt niets aan 
de waarheid der stelling, dat eene kerk, 
die als kerk (niet: in de sfeer der burger
lijke vrijheid) het recht erkent om haar te 
verlaten enz., in diezelfde mate ophoudt 
kerk te zijn en eene godsdienstige veree
niging naast andere met gelijke rechten 
wordt. 

5. Eindelijk, indien de geïnstitueerde 
kerk op eene kerkrechtelijk geheel viije 
wilsdaad berust, dan trekt Dr. K. daaruit 
terecht h>-t gevolg, dat zjj, die met de re 
formatie niet inedegaan, niet buiten hun 
wil en weten om, als leden van de Dolee-
rende kerk mogen beschouwd «orden. Dat 
is eene gewichtige concessie. Maar valt 
er eigenlijk niet veel meer? Hoe kan bij 
dit uitgangspunt de Doleantie nog als eene 
eigene metbode van reformatie naast de 
Separatie worden gehandhaafd ? Op welken 
grond wordt beweerd, dat een kerkeraad, 
dat enkele geloovigen het recht hebben, 
om. buiten weVn en zonder d> n wil der 
anderen, het i stituut te veranderen en 
het kerkverband te verbreken ? Met welk 
recht beweren deze enkelen, te handelen 
in naam van en voor allen, die zij niet 
eens hebben geraadpleegd ? Waarop gron
den zij hunne aanspraak, dat zij hetzelfde 
lichaam en hetzelfde instituut zijn geble
ven en dus de goederen hun toekomen ? 
Wat is het recht voor de bewering, dat 
zjj, die met de reformaties niet medegaan, 
een nieuw schismatiek Synodaal instituut 
hebben opgericht ? Indien ren kerkeraad 
eene Geref. kerk Arminiaansch, Baptistisch 
enz. zou willen maken, dan zijn de leden 
geen kudde schapen, over wier kerkelijk 
leven de kerkeraad naar goedvinden be 
schikt, zegt Dr. K. bl. 56. Maar waarom 
mogen die leden wel als eene kudde scha
pen behandeld worden, indien een ker 
keiaad eerie kerk van Synodaal Dordtsch 
maakt; altijd in de onderstelling, dat eene 
kerk ais ins'ituut op eene wil.-daad dér 
belijders berust? 

Deze bedenkingen kwamen in mij op 
onder het aandachtig herlezen van i>r. Kuy-
pers brochure. Ze ontnemen niets aan 
tiire belangrijkheid voor de zaïk der ver
eeniging. Naar ik meen, hebben do ge
schriften van Ds. ten Hoor en Dr. Kuyper, 
elk op eigene wijze, die veieeniging be
vorderd. Dat hoop ik in een slotartikel 
nog kortelijk aan te toonen. 

H. B.l VINCK. 

Ha Costa herdacht. 
Een der weinigen van de nog op aarde 

levende tijd- en strijdgenooten van wijlen 
Mr. 1. da Costa, de Weledelgeboren heer 
P. van Eik, »de ruim 76-jarige vreemd -
ling en pelgrim op aarde, wiens oogen ge 
vestigd zjjn op den Heer, die alles wel zal 
maken op zijn tijd," le eft liet Christelijk 
publiek verrast en verrijkt, met de uitgave 
van een keurig boekske. 

Op 7 Mei i889 moest de heer van Eik 
zijne teed<n- beminde gade, »wier 'even 
was met Christus verborgen in God," aan 
den Heere, die haar aan hem geschonken 
had, teruggeven. In de zoo droevige en 
eenzame uren, na 7 Mei, dacht hij veel 
aan da Costa en nan al des Heeren dad n. 
En de uitkomst van die herdenking wordt 
nu het Christelijke publiek aangeboden. 

De h e e r  Egeling, Boekhandelaar te Am
sterdam h eft gezorgd voor een uiterlijk 
gewaid, dat geheel in overeenstemming i.s 
met d' koninklijke, eenvoudige, en ware 
denkbeeld n, van den e'enigen da Costa 

Uil een rijken schat van aanteekenin-
gen, de eigen woorden van da Costa be
vattende, heeft de auteur van dit boekske, 
met Christelijke vereering en fijn gevoel, 
een aantal gezegden, spreuken, en korte 
b' schouwingen verzameld, die alle be
trekking hebben op den Zaligmaker en het 
geloof in zijnen naam, op den weg des 
levens en wat op dien weg af en aar.ge-
1 erd moet worden 

Het is waarlijk een gulden boekske, eene 
liefelijke herinnering aan den beirJnnelijken 
da Costa, groot als dichter, maar, als 
Christen, klein voor zijn God. 

Wij wenschen velen h t genot toe dez3 
levenswoorden te le/.en, t" verstaan, en er 
zegen door te ontvangen. De grijze broe
der, die ons daartoe de gelegenheid gaf, 
ontvange onzen dank voor deze kostelijke 
gave. RED 

^°s altijd de oude kwestie. 
De z. g. Doleantie is oorzaak geworden, 

dat er te Amsterdam, te Kampen, te Zwolle 
enz. een instituut openbaar geworden is, 
wier leden zich in rechten aan de Synodale 
organisatie van 1816 hebben verbonden en 
die sedert de kenmerken van de ware kerk 
nist. Naast dat instituut, de Ned. Herv. 
Kerk genoemd, staat een instituut, de 
Ned. Geref Kerk genoemd, dat gezuiverd 
is, eene Gereformeerde kerk kan heeten. 

Te Ulrum is in 1834 in 't wezen dei-
zaak hetzelfde geschied als in 1886 te Am
sterdam enz. Dat wordt immers aange
nomen ? 

Welnu, ook te Ulrum waren er in '34 en 
volgende jaren, die duidelijk getoond heb-
aen niet als leden van het gezuiverde in
stituut te willen gerekend worden ; zij heb
ben zich niet met Gereformeerden aldaar 
feieenigd, maar er zieh tegen verklaard en 
ien vervolgd, In rechten hebben die zich 
tan de Synodale organisatie van 1816 ver-
londen, en hun instituut miste de ken
nerken van de ware kerk ; wie van hen 
ot de Gereformeerde kerk te Ulrum wilde 
ivergaan moest, als stond hij geheel bui- i 
en alles, wat men noemt, zijne belijdenis i 
iverdoen; want van dat instituut, de i 
?ed. Hervormde Kerk te Ulrum, mochten 
;eene attestatiën aangenomen worden. Mij < 
unkt, zóo stelt men Amsterdam en Ulrum, ( 
36 en '34 wezenlijk gelijk. Te Ulrum i 
:on dus »de reformatie der kerke" niet t 
reêr ondernomen worden, evenmin als dit 1 
i de Hervormde kerk na 1886 te Amster- s 
am ; want in 1886 was die kerk te Am- s 
terdam een instituut geworden, die de 1 
enmerken van de ware kerk mist, en te 
flrum reeds in 1834. In een instituut d 

toch, dat de kenmerken van de ware kerk 
mist — eene valscbe kerk naar art. 29 is 
geworden — kan toch zeker s de reformatie 
der kerke" niet geschieden. Dus evenmin 
te Ulrum na '34 als te Amsterdam, nadat 
de z. g. Doleantie gevestigd was. 

Tenzij dan, dat te Ulrum na '34, bijv. 
in '39 of in '69, de zaak zoodanig in de 
war geraakt is, dat er de Gereformeerde 
kerk weer een o/igereformeerde geworden 
is en het instituut, dat de kenmerken van 
de ware kerk miste, weer een Gereformeerde 
is geworden. — Of '39 en '69 dat heeft 
kunnen doen, — daarover wellicht later.— 

Ik blijf nog eerst bij '34 tot '39. 
De vraag is nu : stond, bijv. in de noor

delijke provinciën, Ulrum alleen? Hoe 
moet men denken over de daad der Gere
formeerden te Smilde, te Groningen, te 

I Bedum enz., die in '35 of '36 zich insti-
tutair vereenigd hebben ? Kon men ook 
daar zeggen : naxst ons bestaat nu een in-
sliiuut, eene Hervormde kerk, dat de ken
merken van de ware kerk mist, in rechten 
aan de Synodale oiganisatie van 1816 ver
bonden ? Met andere woorden : is de ge
boorte-acte der kerk te Ulrum alleen eene 
echte, of die van de andere kerken of gemeen
ten ook ? Als te Ulrum alleen de forma
tie Gereformeerd recht liep, en te Smilde, 
Groningen, Bedum enz niet, omdat men 
zich daar separeerde, zich alscheidde van 
de kerk, die nog eene Gereformeerde was 
en bleej, en eene nieuwe kerk stichtte, dan 
staat het er bij ons in 't Noorden heel wat 
treurig bij. Dan is er bij ons tot 1886 
maar één ware kerk geweest, n 1. te Ulrum. 
Daar alleen was dan — misschien tot 1839 
of '69 — eene gezuiverde kerk tegenover 
de Hervorm ie kerk, een instituut dal daar 
de kenmerken van de ware kerk miste; 
maar te Smilde, Gioningen, lieduin enz. 
kwamen »afgescheidene" of »gesepareerde" 
kerken, naast de Hervormde kerk, die op 
die plaatsen altijd nog Gereformeerde ker
ken bleven, met nimmer wettig afgschalte 
Kerkorde en Formulieren van Eenigheid. 

Maar dan is Ds. de Cock ook direct in 
de war geraakt. Hij heeft d;in één goede 
zet in zijn leven gedaan, n.1. te Ulrum. 
Ie ömilde, Groningen, Hedum enz. waar 
hij de opzieners bevestigde, liep bij al mis. 

Wie eftt gelooft, zegge het rond en rid
derlijk ; ik beschouw zulk eengevoelen als 
de grootste miskenning van het werk Gods 
in die jaren. 

Mij dunkt, er zal wel niemand in de 
Chr. Geref. kerk zijn, die beweert, dat al
leen te Ulrnui de zaken goed liepen, en 
voorts de beweging direct mis liep. 

Aangenomen dus, dat ook te Smilde, 
Groningen, Bedum enz. Gereformeerde ker
ken of gemeenten openbaar werden, die 
zich niet afscheidden van de Gereformeer
de kerk daar ter plaatse, maar waar de 
Gereformeerden zich institutair vereenig-
den op goede Gereformeerde grondslagen, 
en zich als zoodanig openbaarden naast een 
instituut, dat de kenmerken van de ware 
kerk miste, in rechten aan de Synodale 
organisatie van 1816 verbonden; kerken 
die plaatselijk voortzetting waren van de 
kerk der Vaderen, met wettige successie 
of opvolging, historische vooitzetting in 
rechte lijn en op wettige wijze; ware Ge
reformeerde keiken — dan mochten ook 
daar de kerken ot gemeenten zeggen : gij 
leden van de Ned. Herv. kerk, die toont 
met de Gereform erde kerk niet meê te 
willen, maar die u blijft vastklemmen aan 
de o.-ganisatie van 1816, gij zijt leden van 
een instituut, dat de kenmerken van de 
ware kerk mist; gij zijt leden van een 
valscbe kerk, naar art. 29 onzer Belijdenis 

En sedert wanneer, en waardoor is nu 
die kerk, of dat instituut, weer een Ge-
retoruieerde kerk geworden, en de Gere 
formeerde kerk in eene gesepareerde, eene 
kerkrechterlijk ongereformeerde veranderd ? 
Is de toestand wezenlijk niet veranderd, dan 
bestond er te Bedum enz. reeds sedert 1836 
een Gereformeerde kerk naast een valsch 
instituut, en is dat niet eerst in 1886 zoo 
geworden. T. Bos. 

Aan den Eerw. Kerkeraad 
der Chr. Ger. Gemeente te Bedum. 

Eerwaarde en Geliefde Broeders, 
In No. 48 van »de B.zui.n" richt Gij aan 

de Deputateu der Chr. Gei. Kerk een ver
zoek om nadere inlichting aangaande de 
bedoeling van hun schrijven aan de Ge
meenten in No. 43 van genoemd weekblad. 
Aan dat verzoek willen wij gaarne voldoen. 

Onze bedoeling was geenszins, dat de 
verschillende vei gaderingen der Chr. Ger. 
Kerk terstond na liet ontvangen van de 
missive der Leeuwarder Synode alle ver
dere behandeling van de Concept-akte zou 
den laten rusten. Dat kan en dat ma» 
niet, omdat de Synode der Chr. Ger. Kerk 
die behandeling aan de verschillende ker
kelijke vergaderingen heeft opgedragen en 
het volgend jaar antwoord verwacht. 

Mair de mogelijkheid bestaat, dat die 
Concept-akte verworpen wordt, dat op den 
door haar gelegden grondslag de vereeni- 1 

ging niet wordt getroffen, en dat onze Sy
node in 1891 aan de Ned. Ger. Kerken 
zai moeten zeggen : langs dezen weg en 
op deze voorwaarden mogen wij tol geene I 
vereeniging overgaan. 

De Synode van de Ned, Ger. Kerken te 
Leeuwaiden onderstelde en voorzag die 1 
mogelijkheid. Oordeelende naar den indruk, 
waai mede de Concept-akte in de Gemeen
ten en kerkelijke vergaderingen onzerzijds r 
nntvangen werd, achtte zij verwerping dier r 
Doceept-akte zelfs zeer waarschijnlijk. Zij t 
•ichtte daarom eene missive ian de Christ. k 
3eref. Kerkeraden en zei daarin als het k 
-vare : indien eventueel de Concept-akte b 
loor U verworpen wordt, welnu, wijst Gij z 
lan een grondslag voor de vereeniging d 
lan ; zegt Gij dan eens, op welke voorwaar- ri 
len Gij vereeniging met onze kerken zoudt a 
Lunnen aangaan; omschrijft vrij Uwe ei- z< 
chen ; alleen maar, eischt niets, wat in p 
trijd zou zijn met onze belijdenis en ker- le 
:enorde ! 

Die missive nu ligt er. Naar ons oor-
eel zal de Ghiist. Ger. Kerk niet kunnen 

handelen, alsof zij deze niet ontvangen had. 
Zij zal ze niet eenvoudig voor kennisge
ving kunnen aannemen, en stil ter zijde 
leggen. Naar ons oordeel zal de aanstaande 
Synode der Chr. Ger Kerk niet kunnen 
volstaan met het antwoord : de Concept
akte verwerpen wij, op den door haar ge
legden grondslag kunnen en mogen wij ons 
niet vereenigen ! Maar zij zal, nu eenmaal 
de missive der Leeuwarder Synode daar 
ligt en door alle kerkeraden ontvangen is, 
ook geroepen zijn om positief te bepalen, 
in welken weg en op wat wijze zij veree
nigen kan en mag. Zij zal het minimum 
voorwaarden hebben vast te stellen, onder 
welke zij in haar conscientie vrijheid tot 
vereeniging vindt. 

Of nu de kerkeraden der Chr. Ger. Kerk 
behalve de Concept-akte ook nog die mis
sive hebben te behandelen, en een oordeel 
daarover door de Classikale en Provinciale 
Vergaderingen ter Synode moeten bren
gen, dat blijve aan die kerkeraden zeiven 
overgelaten. Zij kunnen natuurlijk die mis
sive stil ter zijde leggen. Wij als Deputa-
ten hebben nie' de minste bevoegdheid, om 
hierin ook maar het geringste voor te 
schrjjven. Maar ons oordeel is, dat er 
niets tegen is, dat de kerkeraden en ker
kelijke vergaderingen ook over deze vraag 
der Leeuwarder Synode hun gedachten la
ten gaan, en zichzelven eens afvragen, wat zij 
ais voorwaarde voor de vereeniging zouden 
stellen. De arbeid der Synode wordt daar
door voorbereid en gemakkelijker gemaakt. 
En voor liet belang der zaak is de moeite 
niet te groot. 

Hiermede meenen wij, aan Uw verzoek 
te hebben voldaan. Meer dan dit ons oer
deel kunnen wij niet geven. Gij zeiven 
zoudt de eersten zijn, om tegen overschrij
ding onzer macht te waarschuwen. 

Met heilbede en broedergroete, 
Namens de Deput. voorn., 

H. BAVINCK. 
•Boekaankondiging. 

Robert Moffat, De kampioen voor 
vrijheid en recht, Uit den Franschen 
tijd, Satans handlangers, en een, Ver
rader. 

Zijn alle lieve en leerzame kinderboek
jes, mede uitgegeven bij D. Donner te 
Leiden. 

Wie voor het Kerstfeest nog niet voor
zien is, verzuime niet er kennis mede te 
maken. 

Wij verzuimden nog de aandacht te ves
tigen op eene pennevrucht van den heer 
J. van 't Lindenhout, uitgegeven bij Mil-
born te Nijmegen, onder deu titel van: 
Uit de portefeuille, Levenservaringen. Het 
zijn schetsjes en herinneringen van ont
moetingen, kleine stukken levensgeschie
denis van ongenoemden, die meestal, hoe 
eenvoudig ook, iets belangrijks bevatten, 
en met genoegen gelezen worden. RED. 

Getrouw tot den dood. Een ver
haal uit den Camisarden-krijg. (Na de 
herroeping van hei Edict van Nan-
tes.) Door J. Lion Cachet. Schrijver 
van »Het, huisgezin van den Huge
noot." Met 20 platen. Amsterdam, 
Hövekcr ()• Zoon. 

Dit verhaal uit den altijd boeienden gods-
dienstkrijg dezer Fransche Hugenoten, Ca-
misarden genoemd, verdient zeer onze aan
beveling. "Het is den auteur goed gelukt 
aan een beschrijving van die bloedige ge
schiedenis de novellistische voorstelling te 
verbinden; en niettemin een juisten in
druk van die Camisarden, profeten en 
geestdrijvers te geven. Men wordt niet 
noodeloos lang over bijzaken bezig gehou
den. De lezer krijgt zelfs den indruk, 
hier konden nog meer verwikkelingen aan
gebracht zijn ; stof te over ; doch de schrij
ver bleef hierin sober; om waar te blijven, 
denken we. We hadden zelfs die «profeten" 
meer in hun uitersten willen zien. Ook 
op hun vergaderingen. Het is echter of de 
schrijver ze met verschooning wilde behan
delen. Die Christenen hebben trouwens 
dan ook genoeg geleden. Wat meer gloed 
en levendigheid had nochtans niet geschaad, 
bij al dit goede ; waarvoor we den schrij
ver dank zeggen, — en den Uitgever veel 
debiet toewenschen. 

»Tehuis, Heerlijk Tehuis /" door 
Mevr. O. F. Walton. Uit het En-
gelsch. Utrecht, J. G. Broese. 1889. 

De schoone titel stelt ons aangaande den 
inhoud niet te leur. Het is een filanthro-
pisch verhaal van een knaap, voor wien het 
lied zijner gestorven moeder, op een draai-
orgel gespeeld — een onuitwischbare troost 
en herinnering aan zijn bestemming voor 
de eeuwigheid bleef, terwijl hij zelf ook 
voor andere ongelukkigen in de achterbuur
ten dienstbaar werd, om hen met dien 
troost op te beuren, en als voorganger in 
3en wijklokaal op te treden. Het lied: 
• Nothing unclean" : »Neen, niets onreins" — 
lat ook door 't verhaal loopt, wordt in mu-
siek erbij gegeven. C. M. 

Militair Tehuis te 's Bosch. 
Ontfangen in hartelijken dank : 

Joor Br. T. de Haan te Nieuw-
Vennep, van de Chr. Jong.-ver-
een. aldaar . . f5 

Jit het busje van Nico Vetten te 
Dordt . . » 30, -
De penningmeester werd zeer verblijd 

net deze bijdragen. Ter geeder ure kwa
den ze. Ónze jeugdige vriend Nico Vet
en bezorgt ons jaarlijks een hoogst wei
omen steun. Hij neemt de moeite, we-
elijks kleine bijdragen in te zamelen en 
eeft 't genot, aan 't eind van 't jaar met 
•lk een som ons Bestuur te kunnen verblij-
en. Dank ook aan al de vrienden in Dord-
3clit, voor hun steun. Allicht is ook in 
ndeifl plaatsen een jong vriendje, die oi.s 
)ó zou kunnen en willen helpen ? We ho-
an het zeer en bevelen ons Tehuis in al-
r liefde aan. 

Namens het Bestuur, 
Js. VAN DER LINDEN. 

's Bosch, 15 Dec. '90. 



ADVERTENT1ËN. 
G e t r o u w d :  

HENDRIK KRANS 
EN 

MICH1ELDA JANSJE DOI.TER, 
die tevens hun dank betuigen voor 
de vele bewijzen van belangstelling voor 
en bij ban huwelijk ondervonden. 

KAMPEN, 11 Dec. 1890. 

Voorspoedig bevallen van een wel
geschapen ZOON, JOHANNA WIL-
LEM1NA SCHUURMAN, geliefde Echt
genoote van G. KRUIMER. 

HTJIZEN, N.-HOLLAND. 

L)oor 's Heeren goedheid voorspoe
dig bevallen van een welgeschapen 
DOCHTER, MAKIA TRIJSELAAR, 
geliefde Echtgenoote van 

C. METSELAAR. 
ZIERIKZEE, 6 Dec. 1890. 

.Heden werden wij verblijd door de 
geboorte van onze DOROTHÉA. 

STUTVOET. 
OOSTEREND op Texel, 
9 December 1890. 

Heden voorspoedig bevallen van een 
welgeschapen DOCHTER, 

Mej. J. G. DE BOER — 
BEKKERING. 

HEERENVEEN, 12 Dec. '90. 

H eden beviel mijne geliefde Echt
genoote S. A. BORSBOOM, zeer voorspoe
dig van een welgeschapen zoon. De 
Naam des Heeren zij geprezen! 

H. ALTING. 
WESTBROEK, 14 Dec. 1890. 

oor de vele bewijzen van belang
stelling den 19 November '90 aan ons 
betoond, zeggen we hartelijk OAJÜ14 , 

J. v. DAM 
en Echtgenoote, 

UTRECHT. 

D. V. hopen mijne geliefde 
Ouders 

T. T. VENHUIZEN 
EN 

G. K. VAN DUINEN 

den eersten Kerstdag a. s. 
hunne 35-jarige JEcht-
vcreciiiging te herdenken. 

Hun eenige zoon, 
T. VENHUIZEN JR. 

HORNHUIZEN, Dec. 1890. 

Heden morgen overleed zacht 
en kalm, na een zeer smarte
lijk, doch geduldig lijden, ia ha
ren Heer en Heiland, mijne ge
liefde, onvergetelijke Echtge
noote 

C. 6. S. ALTINK, 
in den ouderdom van ruim 32 
jaren, na een hoogst gelukkig 
huwelyk van jaar, mg na
latende twee lieve jongens. 

De Heere sterke mij in dezen 
diepen weg van rouw. 
Van uwe deelneming overtuigd, 

Uw diepbedroefde 
MAR. BREEBAART. 

AMSTERDAM, 
12 December 1890. 

Onze Jongel -ver., die gedu
rende haar vijftienjarig bestaan 
niemand door den dood verloor, 
is thans in rouwe. 

Na een sleepeude ziekte werd 
op ruim tweeëntwintigjarigen 
leeftijd 

Sienien Wieriuga 
uit haar midden weggenomen 
eu heden werd door de leden 
der vereeniging zgn stoffelijk 
overschot grafwaarts gedragen. 

Heerlijk was zijn heengaan. 
Allen, die hem bezochten, ver
manende, was het zijne bede: 
Kom Heere Jezus, kom haaste-
lijk, opdat ik uwe heerlijkheid 
aanscbouwe. 

Dat zulk sterven ons ten ze
gen zij. 

Namens de Vereeniging, 
H. WIERINGA. 
J. BOLHUIS. 
J. A. KIERS. 

TEN POST, 12 Dec. '90. 

Heden overleed ons zoo innig 
geliefd eenigst zoontje 

Everl Jakob, 
in den leeftijd van ruim 4 jaar. 
De Verbonds-belofte is onze 
eenigste troost. Sterke de Heere 
ons in dit voor ons zoo smar
telijk verlies. 

H. KOOPMAN. 
T. KOOPMAN— 

SKBENS. 
WESTERWIJTWERD, 

13 December 1890. 

Zondag 14 December w>.s 
voor de gemeente alhier een 
droeve dag, toen zij in den na
middag door de jammertijding 
overvallen werd, dat haar Ouder 
ling 

J. van As 
in de eeuwige ruste was in
gegaan. 

Na een kort, doch smartelijk 
lijden, was hem de uré reeds 
afgesneden, eer nog de mare 
van zijn ziekbed de gemeente 
had bereikt. Groot was de ver
slagenheid, die bij het hooien 
van zijn sterven o;;s allen op 
het hart sloeg, ook omdat de 
gemeente in hem een harer oud
ste en trouwste voorgangers 
verliest. 

Voor onzen geliefden Broeder 
echter, was door Gods eeuwige 
genade in Christus het sterven 
gewin. 

Thans, na van de zwakten 
zijus lichaams verlost te zijn, 
juicht hij voor den troon vau 
zijn God, wien te dienen en 
groot te maken hem de lust en 
de eere zijns levens was. 

Namens den Kerkeraad, 
A. v. BUEREN, 

D. VAN DEN BERG, 
Ouderling 

BRUINISSE, 
16 Dec. '90. 

Den 20sten November be
haagde het den Heere vau leven 
en dood, na een langdurig lij
den, vau mijne zijde weg te ne
men, mijn geliefde Echtgenoot 
en der kinderen zorgdragende 
moeder 

«WIIIËTJË yilSHKIIili, 
in den ouderdom van bijna 53 
jaar. Wij hopen Gode te zwij
gen, wiens doen majesteit is. 

K. VERBURG. 
N.-Amerika t A. VERBURG-
Keokuk Iowa. I G. V tóRBURG. 

F. VERBURG. 
M. VERBURG. 

OUD-LOOSDRKCHT, 
16 December 1890. 

Heden trof ons de gevoelig
ste slag des levens, daar op het 
onverwachts, hoewel reeds lang 
sukkelende, van onze zijde door 
den dood werd weggenomen 
mjjn dierbare Echtgenoot en der 
kinderen zorgdragende vader 

A R E N D  R O S ,  
in den ouderdom van 58 jaren 
en 7 maand. 

Ons gemis is groot, doch wij 
hebben de vaste overtuiging, 
dat wijl hem het leven Christus 
was, hem nu het sterven gewin 
is. Allen die hem in zijn leven 
gekend hebben zullen beseffen, 
wat wij in hem verliezen. t  

Wed. A. ROS-VAN DER BEEK 
en kinderen. 

SPRANG, 16 Dec. 1890. 

Bede om hulp! 
Ondergeteekenüen vragen dringend 

om eenige gaven voor een ouden broe
der, die zeer behoeftig is. Hij is even
als zijne Echtgenoote lid der Herv. 
Kerk. Een advertentie, voor hem ge
reed gemaakt om in de Standaard hulp 
te vragen, werd onderteekend door 
enkele predikanten uit de Herv. Kerk, 
en door een predikant en een ouder
ling van onze kerk. 

Dit laatste beschouwden bedoelde 
Orthodoxe predikanten als een voldoende 
reden om hunne ondertekening in te 
trekken, en de opzending der adver
tentie te weigeren. Wij vertrouwen 
echter dat er bij u niet zulk een enghar
tigheid en kerkisme zal bestaan, waar
door men liefdeloos en onbarmhartig 
wordt jegens hen, die oud en arm zijn. 

Wij gelooveu immers ook het 

woord: »Doet wel aan alle menschen." 
F. M. TEN HOOR. 
L. HOFSTRA Jr. 
H. KAMSTRA. 

FRANEKER. 

„Veldwijk" 
Het BESTUUR heeft de eer belang

stellenden te berichten, dat de jaar
verslagen en ook de kwitanticn 
aan HH. Correspondenten verzonden 
zijn. 

M. J. CHEVALLIER, 
1 ste Secretaris 

ISliMK'o, Dec. 1890. 

„VELDWIJK." 
Het BESTUUR bericht dat l). V. 

met midden Jannari e. k een 
paar VMMjJOEJKH zulten wor
den geopend. Verzoek om plaatsing 
wordt ingewacht bij den GENEESHEER-
DIRECTEUR. 

M. J. CHEVALLIER. 
1 ste Secretaris. 

ERMELO, Dec, 1890. 

sur Op Mei, vroeger of later. 

K K K  M O  D I S T  1 5  
(dames Hoeden) op een roijaal dorp in 
Friesland, met beste ouijieviticr, wenscht 

' ~ O * 
haar zaak over te doen (voor jon
gelieden «eer geschikt) door een 
voorgenomen vertrek bij de a. s. stu
diën van haar Broeder, waarom een 
net burger lllli* je op een goeden 
stand in KAMPEN in huur gevraagd 
wordt, 

Voor gegadigden verdere inlichtingen 
bij Mej. J. KOOLSTRA te WOMMELS 
of bij W. KOOLSTRA, zeilmaker te 
DOKKUM. 

Er biedt zich aan een 

SCIIIIMipilSMIÏ, 
Christ. Geref. 22 jaar, (wees) om direct 
in dienst te treden. 

Br. fr. aan G. J. RIJKEN VAN 
OLST ; adres: den Heer J. WIJERS, 

Holthaterweg buiten de 
Noorden berg, 

DEVENTER. 

Een Jongeling van goede familie 
zoekt tegen a. s. MEI eene betrekking 
als IBcdicndc in eene 

Maiiufactuurzaak. 
Hij is drie jaar als zoodanig in een 

flinke zaak werkzaam en van de bes
te getuigschriften voorzien. 

Brieven fr. onder lett. D. Bureau de
zes te Winterswijk. 

SIAAkVOLLB MYOERIM 1! 
100 zeer fijne visite- of Naam

kaartjes, in net etui, voor slechts 
2MP' 55 cents. ""SS®® Zij overtref
fen alle anderen in prijs en kwaliteit. 
U leunt zelf de lettersoort kiezen — 
monsters gratis en franco. — Wie er 
500 aanbreng1, ontvangt zelf ÏOO 
gratis van dezelfde kwaliteit. 

Een pakje Gereformeerde Nieuw
jaarskaarten gesorteerd in meer dan 
12 soorien. Geheel nieuw! Prachtig! 
Degelijk ! Rijk in goud geïllustreerd, 
voor slechts 35 Ct. "9® Wie 
5 pakjes bestelt, ontvangt, '1 pakje 
gratis van dezelfde kwaliteit. 

Een pakje prachtige Felicitatie-
kaarten met Euveloppes, gesorteerd 
in meer dan 11 soorten. Geheel nieuw! 
voor slechts 30 ct. 'WO Wie 
5 pakjes bestelt, ontvangt 1 pakje 
gratis van dezelfde kwaliteit. 

Een »kleine Snelpersdrukkerij" of 
zelfwerkende India rubber Stem
pel, bewerkt van nickel-zilver. Ge
heel nieuw !! — met 1 flacon Stem
pelinkt. Gelieve hiervoor goed dui
delijk uw naam met of zonder beroep 
en woonplaats op te geven — voor 
slechts UC 70 cis. iJC Wie 5 
aanbrengt, ontvangt zelf 1 India 
IBllbber Stempel gratis van de
zelfde kwaliteit. 

ÜVEIJ! Wie alles bestelt 
voor slechts f 2.— ontvangt bo
vendien nog Cadeau a. schuif
bare penhouder van nickel-zilver met 
pen, b. schuifbare potloodhouder van 
nickel-zilver met potlood, c. keurig ge
graveerd lak-cacbet (men geve hiervoor 
op 2 letters). 

S/0T" Weder verkoopers genieten ra
bat. 

Om op tijd te kunnen klaar komen 
verzoek ik zeer vriendelijk de bestel
lingen zoo spoedig mogelijk in te zen
den. — Alles wordt franco toegezon
den door geheel Nederland. 

ADRES 
O. de Boor JSz., 

(Groothandel) Italk. 

G1UFSTHP B 
filMFiöMMTBR 

SWlTTKüb & TEKPSTK.1, 
Steenhouwers, Zuidersingelstraat. 

G KONINGEN. 

„VERRASSING." ~ 
MOO vel beste fijne kwaliteit post

papierÏOO daarbij pussende eil-
veloppes, 1 flaccn beste zwrfrtrtttfcf, 
1 fleschje schakellijm, 1 doos met 
6 teekenpotlooden, 1 tabaks 
pijp, 1 sigarenpijp, l prachtig 
zelfwerkend potlood (mechaniek), 
25 beste stalen pennen met ver
rassing. Dit alles voorslechl sfM,20 
aan den winkel en f t,30 tegen in
zending van postwissel, waarop staat 
»verrassing" of ouder rembours, 
door den Boekhandelaar 

JOH. OP 't HOLT. 
STADSKANAAL, (nabij 't gemeentehuis.) 

Vrijdag 19 Dec. verschijnt bij J. H. 
BOS te Kampen : 

1)1! VMMG 
\AN DE 

CIIIUST. GÜMF. MM 
TOT m STAAT. 

REDE, 
uitgesproken bij de Overdracht van het 
Rectoraat der Theol. School, den 18den 

December 1890, 
DOOR 

I I .  M I E  C O C M i .  
Prijs 60 cent, 

Verschenen is de tweede, her
ziene druk van 

Eenige opgaven 
bij de bijbelles 

DOOR 
SIPUES. 

Prijs 6 cent, 25 ex. f 1.25. 
H.H. predikanten en Godsdienston

derwijzers kunueu ter kennismaking een 
gratis ex. bekomen bij den Uitgever 
H. BULENS te Wintersicijk. 

V an wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap »FILIPPUS" is bij den 
Uitgever J, DEN BOER te BREUKELEN 
verschenen : 

No 131. MMeilwensch aan 
Bruidegom en Mtruid. Prijs 1 Ct. 

No. 132. Een genoegelijk uit
einde. CEen Oude f aarsavond-
traktaat.} Prijs 1 Ct 

No. LXXV1. » F Hippus." Twee 
samenspraken voor Christel. 
Jongel. Vereen. Prijs 10 Ct. 

Verschenen TER HILVERSIJMSCHE 
BOEK- & HANDELSDRUKKERIJ 
(FLÖRKE & WITZEL): 
Een zeer practisch ingerichte 

Rooster van Lesure 1 
uitsluitend tendienste van Cliristelij 
ke scholen, waarop de Bijb. Ge
schiedenis als No 1 van alle vakken voor
komt. 

Prijs f 0.15, opgeplakt f 0.30. 
benevens de Modellen A — F: 
waarvan F ook gezegeld geleverd wordt. 

Dezer dagen verscheen : 

A C  T A  
der tweede Voorloopige Synode 

VAN 
KKDKRDUITSCHE GEREFORM. KURKEN, 
Gehouden te Leeuwarden in 1890. 

Prijs f 1.10. 
AMSTERDAM, J. A. WORMSER. 

11.11. Zondagschoolbest uren 
worden opmerkzaam gemaakt op een ge
heel nieuwen Itoostcr, ingericht voor 
leerlingen van de laagste, middelste en 
hoogste klassen. Voor scholen die niet in 
klassen verdeeld zijn, is de rooster B zeer 
aan te bevelen. Deze rooster is door on
derwijzers der Zondagschool afd. Jachin 
te Middelburg met bijzondere zorg saam-
gesteld en reeds 3 jaar als proef gebruikt. 
Hij voldoet uitstekend en is volgens 
verschillende verklaringen practisch be
werkt. Belanghebbenden gelieven prosp 
aantevragen bij den uitgever K. LE 
COINTRE te Middelburg. 

ZONDAGSSCHOLEN 
die met het a.s. Kerstfeest gaarne 
iets aan de Kinderen, willen geven, en 
weinig geld hebben, worden attent 
gemaakt op de 

BIJBELSCHE 
PRENTEN 

TWAALF SOORTEN, GEKLEURD, 
a f cent, 

en de 
Traktaatjes 

over de B ij b e 1 s c b e Geschiedenis 
met een plaatje, voor 60 cent de 100, 
beide verkrijgbaar bij ZALSMAN te 
KAMPEN. 

VROEGER 190 CT. Gedachten THANS 90 CT. 
VROEGER 100 CT. VAN THANS 60 CT 
VROEGER90 CT. J. F. SCHIMSHEIMER. THANS50CT. 

Het is mij gelukt die degelijke, ern
stige, gevoelvolle poëzy van dezen dich
ter machtig te worden eu verkoop ze 
aldus nit: 

hene wandeling door de H, Schrift, 
prijs f 1.90 nu 90 ct. 

(ieeslelijke Poëzy, prijs fl.— nu 60 et. 
ttijbelschc gedachten, prijs f 0 90 nu 

50 ct. 
\ \ ] . ±  f ]  i . i i n  e e n s  g e n o m e n  v o o r  
ilIlC ^ slechts f'I.OO, waar 

van enkele maar weinige meer voor
handen zijn, haaste men zich en zendt 
postwissel waarop staat: Schimsheimer, 
aan T. SLAGTER, te Kollum. (Fr.) 

Verschenen bij KIRBERGER & KES-
PER, AMSTERDAM: 

Gaat in door 
de Enge Poort! 

Eene vriendelijke roepstem tol het geloof 
in Jezus Christus. 

Naar het Engelsch van 
C. II. Spurgeon. 

Gebonden f 1,50 Ingenaaid f 1,— 
Vroeger verscheen: 

J A  Ë 5 i  A M E N .  
Beloften Gods voor lederen dag des jaars. 
Geschikt, verklaard en toegepast door 

C. Si. Spurgeon. 
Gebonden f2,40 Ingenaaid f 1,90 

Attentie s. v. p.! 
Het oude jaar spoedt ten einde en 

weldra staat het nieuwe weer voor de 
deur. Dan verlangt ieder, behalve zijn 
bloedverwanten, of afwezige vrienden 
en kennissen geluk te wenschen en wat 
is hiervoor gemakkelijker dan het zen
d e n  v a n  e e n  k a a r t j e ?  

Let dus op dit goedkoope aanboden 
laat ieder, die nog niet voorzien is, 
zich vervoegen bij den Boekhandelaar 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Voor slechts één gulden toch 
ontvangt men 100 net gedrukte 

Visitekaarten 
in fraai étui. 

Maar dit is nog niet alles ! Neen, 
daarbij ontvangt men nog gratis een 
prachtige n, Chrlstelijken hCHEUK-
KALENDKR voor het jaar 1891. 

Voor toezending per post wordt 15 
cent berekend. 

Bij vernieuwing wordt 
de aandacht gevestigd op 
het zoo boeiend geschre

ven, en geheel ten bate van de zoo 
d r i n g e n d  n o o d i g e  E v a n g e l i e s  a -
t i e a r b e i d onder Israël uitgegeven 
werkje : 

UIT UULSTMS TOT IJCIIT. 
GODS LEIDINGEN MET ELIEZER KROPVELD, 

Geb. Israëliet, thans Pred. te Alblasserdam. 
Prijs: 216 bladzijden groot, 80 ets. 
en gebonden in een prachtig stempel-
bandje f 1,15. 

Kan men bij gelegenheid van het 
St. Nicolaasfeest. Kerstmis of bii het, 
afleggen van de belijdenis des geloofs 
boeiender, prachtiger ot doelmatiger 
cadeau seven, dan dit werkie ? Welnu. 
bij 25, 50 of 100 Ex. tot dit doel 
genomen is de prijs aanmerkelijk min
der gesteld. Ëpp Vooral ter uitdeeling 
op het a. s. Kerstfeest wordt er de aan
dacht op gevestigd. Alom te bekomen 
of te ontbieden bij den Uitgever 

A. GEZELLE MEERBURG 
te Heusden. 

I s  v e r s c h e n e n  e n  b i j  a l l e  B o e k h a n d e l a a r s  t e  v e r k r i j g e n ,  

Bet Jaarboekje der Ghr. Gereform. Kerk 
VOOr M89M (vroeger Uitgave v. VuLzen) Prijs 30 Cent. 

Bevat Dag- en Bijbelkalender, opgave van alle markten en watergetijden. 
Nauwkeurige statistiek van de Chr. Geref. Kerk, Chr. Scholen, Zondagsscholen, 
Jongel. en Jonged.-Vereen, enz. enz. Voorts bevat het mengelwerk stukjes van 
Ds. W. H. GISPFN, Ds. A. v. D SLUIJS, DS. H. G. DE JONGE, Ds. W. 
S. VELTMAN enz. enz. Spoedige opgave wordt beleefd verzocht door den 
Uitgever 

I*. v. d. SI,UIJfS. 
ENKHUIZEN. 

Snelpersdruk van G. PH. Zalsman te Kampen. 



No. 52 Acht en dertigste Jaargang. 'Vierde Kwartaal.) 1890. 

Stemmen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in ledertal. 
Sioct n : i«, 25ïaa£t te üasiun! 

(Ten voordeele der Theologische School te Kampen.) 
VriirlflO" ÏWpiïlhpr IftQO ^ ÖEt boor ulicbcn tacl be tp/bat gij taaont in utac gctaeïftic 
V r i j U d g  Ó U  U Ü « » Ü I U U Ü i  I O Ï 7 U .  ö u i 5 e n ,  e n  5 a ï  b i t  ö u i #  t a a e ^ t  3 i j n ? H a g g .  1 : 4  

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post 
ƒ1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika/ 1.75. Voor Z.
Afrika f 3. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal 
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 121/g ct. Advertentiën van 
1—10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal. 

U I T G E V E R :  

H .  B U L E I M S ,  
W I N T E R S W I J K .  

Advertentiën en bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den 
DRUKKER Gr. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken 
der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan DE ADMINISTRATIE TE 
KAMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken 
ter recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). — 

K e r k e l i j k e  e n  G e m e e n t e l i j k e  B e r i c h t e n ,  e n z .  
I¥. IS.! 

Omdat nieuwjaar op Don
derdag valt, wordt het vol
gende nnmnier van ons S »S; s «I  
op W oensdag gedrukt; men 
gelieve aixoo de toezending 
daarvoor een dag te vervroe
gen. 

Korrespondenlie. 
isoginmtls wordt verzocht op de kol

iekten voor de Theol. (School te zetten, 
of ze 6 I) e c. kollckt en zijn Uaa» 
Ds. JScderhoed nog steeds gevaarlijk ligt. 
k o n d e n  d e  g i f t e n  v o o r  d e  u i t b r e i 
ding niet verantwoord worden. Op
gaven voor de Theol. School in 't vol
gende nummer. 

Theologische School. 
De verwisseling van het rectoraat had 

op de aangekondigde wijze plaats. De af
tredende rector, Prof. H. de Oock, hield 
eene rede over » üe verhouding van de Chris
telijke Gereformeerde kerk tot den Staat" 
Waarna ZEw. het bestuur der School aan 
zijn opvolger, Prof. Noordtzij, overgaf. 
Behalve de Docenten en Studenten — met 
uitzondering van Piot. van Velz^n, wien 
de dokter het bijwonen der lezing had ont
raden, — behoorden ook D.D. Bavinck, El-
zenga en Sijpkens, alsmede vele kerke-
raads- en gemeenteleden van Kampen tot 
de toehoorders.. 

t-

Aan de Gemeenten in Zuid-Holland. 
De Commissie voor de Inwendige Zen

ding in Zuid-Holland wendt zich tot u 
met een dringend verzoek. In den laatsten 
tijd vloeiden de gaven voor den gewich-
tigen arbeid der Inwendige Zending in dez<-
proviticie niet ruim. Vele gemeenten col
lecteerden nog niet. Kreeg de Oommissie 
vroeger soms zeer ruime giften van jonge-
lings- en jongedochters-vereenigingen, — weid 
bij het verdeden va» de opbrengst van Ca
techisatie-bussen dikwijls aan haar gedacht 
ook van die zijde gewerd ons dit jaar zeer 
weinig. Op dit oogenblik staat de Com
missie voor een uitgave van tweehonderd 
gulden en de kas van den penningmeester 
is ledig. Bovendien heeft zij voor rente 
en aflossing van geleend geld te zorgen, en 
de wekelijksche onkosten der stations As-
peren, Abbenbroek en Geervliet te betalen. 
Van uit meerdere plaatsen, van het evan
gelie verstoken, komt de roepstem tot de 
Commissie: arbeid toch ook hier, het is 
zoo dringend noodig, doch het antwoord 
moet zijn: wij kunnen niet, want »de kas 
is ledig." Waren de inkomsten gelijk 
vroeger, de Commissie zou èn hare gewone 
uitgaven kunnen dekken èn, (nu aan den 
Hoek van Holland eene gemeente gesticht, 
was, die door den arbeid der Commissie 
tot stand kwam), op meerdere phiatsen 
het woord der waarheid doen verkondigen. 

Met vrijmoedigheid komen wij met het 
dringend verzoek tot de gemeenten : Gij, 
die nog niet hebt gecollecteerd, doet het 
toch spoedig en gij, die gecjllecteerd hebt, 
collecteert nog eens voor ditmaal. De In
wendige Zending vroeg steeds, slechts éene 
collecte — zendt er ditmaal een buiten
gewone ^ bij. Gaven van de verschillende 
vereênigingen zijn de Commissie zeer wel
kom. En worden er van God gezegende 
leden der gemeente gevonden, meteen hart 
voor de evangelie-verkondiging op die plaat
sen, waar het evangelie nu niet wordt ge
hoord, verblijdt de Commissie door uwe 
liefdegaven haar toe te zenden. 

De Heere geve aan dit woord een goede 
plaats in veler hart, om voor deze gewich
tige zaak van het hunne mild af te zon
deren. 

De Commissie voor de Inw. Zending 
in Z. Holland, 

J. J. IMPETA te Alfen a/d. Rijn, Praeses. 
P. BIESTERVELD te Rotterdam, Secretaris. 
J. STRIJKS te lUioor?, Penningmeester. 

luwend. Zend. in Noord- ttnibanC. 

De kwitmtiën, door ons verzonden, zijn 
alle geïnd. Den Kerkeraden, die onze In-
wend. Zending zoo goedgunstig blijven 
steunen, zeggen we hartelijk dank. Deze 
steun is ons van groote beteekenis. Zon
der denzelven konden we niet arbeiden, ge
lijk we doen. En ware het, dat meer 
Kerkeraden en Vereenigingen ons vaste 
bijdragen schonken, dan ware reeds een 
tweede arbeider naast t>r. Binnema werk
zaam, wat toch zoo dringend noodig is. 
Breda wacht. Venlo roept. Maastricht dient 
bearbeid. Wij werken voor de Heid-'nwe-
reld. En dit moet. Maar is de toestand 
in deze twee Zuidelijke Provinciën van 
ons eigen Vaderland niet van dien aard, 
dat allen zich moesten opmaken, om onze 
medearbeiders te zijn ? 

Namens de Commissie, 
Js. VAN DEH LINDEN. 

's Bosch, 19 Dcc. '90. 

BEUGEN OP ZOOM, 14 December, fleden is 
onder leiding van den WelEevw. Heer Ds. de Ko
ning van Krabbendijke, uit een te voren bekendge
maakt drietal, Ds. tjteketee te Veere, Ds. v. d. Berg 
te Gouda en Ds. Brouwer te Amsterdam, met bijua 
algemcene stemmen beroepen Ds. C. Steketee te 
Veere. De Koning zijner kerk geve den beroepen 
leeraar een keuze te doeu tot eer van Hem, die alles 
regeert, en tot welzijn onzer Gemeent. 

G. J. AUGUSTIJN, Scriba. 

NOORDWIJK a/ZEE, 19 Dee. '90. Heden 
avond is onder leiding van onzen Consulent Ds. W. 
Reukema met meerderheid van stemmen tot Herder 
en Leeraar alhier beroepen Ds. A. op t Holt te 
Zuilichem. Geve de Heere ons onze begeerte. 

Namens den Jverkeraad, 
K. PASSCHIER, Scriba. 

BT-VOLLEN 110VE. L. 1. Rustdag maakte 
onze geliefde Leeraar Ds. M. van den Boom, aan de 
Gemeente bekend, dat hij voor de roeping naar de 
Gemeente te Dassen had bedankt. De Heere, die 
onze behoefte kende, heeft het hart van zijn Dienaar 
hiertoe geneigd; llern komt de dankzegging ervoor 
toe. Dat de zegen des Heeren er op ruste en de 
gemeente Dussen ook spoedig moge verblijd worden 
met een Herder en Leeraar. 

Namens den Kerkeraad, 
r. CORPORAAL, Ouderling. 

WESTBROEK, 21 Dec. Heden morgen mochten 
wij tot onze blijdschap uit den mond van onzen 
geliefde Leeraar Ds. H. Alting hooren. dat hij met 
volle vrijmoedigheid voor de roeping naar Wormer-
veer i>ad bedankt, en Z.Eerw. zich bij vernieuwing 
aan onze Gem. verbond. Moge de Koning zijner 
duurgekochte gem. dit besluit met zijne goedkeuring 
bekronen tot uitbreiding van zijn rijk en tot ver
heerlijking van zijn Naam, is onze weuseh en bede. 

Namens den Kerkeraad, 
A. GROOTENDORST, Scriba. 

ZUILIGHEM, 21 December 1890. Heden mor
gen na de Godsdienstoefening maakte onze geachte 
Leeraar Ds. A. H. op 't Holt aan de gemeente be
kend, dat hij eene roeping had ontvangen van de 
gemeente te Noordwijk. De Heere beschame onze 
stille hope niet, dat wij spoedig uit zijn mond mo
gen hooren : ik blijf bij u ! is de wensch en bede 
van gemeente en Kerkeraad, 

Namens den Kerkeraad, 
A. J. VAN WAARDHUIZEN, Scriba. 

1ERSEKE, 21 Dec. '90. Heden werd uit een te 
voren gemaakt drietal, bestaaude uit de WelEerw. 
Heeren Goedbloed te Nieuweudijk, Goslinga te 
Bolsward en Brink te Almkerk, eerstgenoemde tot 
herder en leeraar onzer gemeente gekozen. Onze 
bede is, dat de Heere het hart van zijnen dienaar 
neige om deze roeping op te volgen. 

Namens den Kerkeraad, 
J. MOLHOEK, Scriba. 

HOEK VAN HOLLAND, 21 Dec. 590. Werden 
wij voor drie weken verontrust, daar onze beminde 
Leeraar C. H. F. Krohne de gemeente bekend maakte, 
eene roeping te hebben ontvangen van de gemeente 
te Zalk, hedenmorgen werden wij zeer verblijd, door
dien ZEw. bekend maakte, voor genoemde roeping 
te hebben bedankt. Daarop werd gezongen Ps. 134 : 
3. Dat 'a Heeren zegen verder op deze keuze rus
te. Hij geve de Gemeente te Zalk spoedig den 
man des raads te mogen vinden, is de wensch van 
Kerkeraad en Gemeente. 

Namens den Kerkeraad, 
M. B. BENARD, Scriba. 

BRIELLE, 22 Dec. 1890. De dag van gisteren 
was voor onze gemeente etn dag van blijdschap. 
Onze beroepen leeraar, de WelEerw. Heer J. H. 
Laatsman, werd in ons midden in het werk der be
diening des heiligen Evangeliums bevestigd, door on
zen Consulent, den WelEerw. Heer Mol van Zwar
te waal, naar aanleiding van Philipp. 2 : 29. 

Des avonds verbond zich onze leeraar aau de ge

meente, die tot onderwerp nam 1 Cor. 2 : 1—5. 
Het was ons goed in het huis des gebeds te zijn, 
om te mogen ondervinden het goede van 's Heeren 
hand. Ruim een jaar waren wij vacant en nu gaf 
God ons weer een dienstkneeht uit zijne hand. On-
dersteune de Heere zijn knecht en stelle hij hem 
ten zegen voor de gemeente en velen buiten haar. 

Namens den Kerkeraad, 
J. K. DEUR, Scriba. 

SAPPEMEER, 22 Dec. Na een jaar herderloos 
geweest te zijn mochten wij Zondag den 21 Dec. 
liet voorrecht genieten, weder een Leeraar in ons 
midden bevestigd te zien, door onzen Consulent Ds. 
J. Karsen, naar aanleiding van Ezechiël 33 : 7-
Des uademiddags verbond zich ouze waardige Leeraar 
Ds. J. Spoelstra aan de gemeente, met eene treffende 
leerrede over Ps. 127 : 1 en 2. De Heere zegene 
Z Eerws. arbeid aau deze plaats tot de komst van 
zijn Koninkrijk, is onze wensch en bede. Bij dezeu 
betuigen wij onzen hartelijken dank aan h.h. Predi
kanten en bijzonder aan onzen waardigen Consulent, 
voor de diensten in de vacature aan ons bewezen. 

Nameus den Kerkeraad. 
S. BAKKER. 

ZALK, 23 Dec. '90. Wij zijn teleurgesteld. Ds. 
C. H. I1. Krohne heeft voor de roeping bedankt. 

Namens den Kerkeraad, 
J. v. D. WAL, Scriba. 

Kas voor Knier, pred., pred. wed ei 
weezt. . 

3e coll. 
Classis Stadskan aal. 

Gem. te Wildervank . . f 31 67 
u N. Pekel—A . . . ig'35 
11 Onstweddc . t - 13 LO 
» O. ïWussel , . - 16 17 
» Sellinge , . . . 8^10 
o Weerdiugermoud . - 2,40 
» Mussel-Kanaal . . 
w Stads-Kanaal , . - 20 

Van de Classis Stads-Kanaal voor 't tekort - 50,— 
Classis W a r f f u m. 

Gem te Uithuizermreden O. G. - 13,03 
C l a s s i s  D r o g e h a m .  

» Bergum . . - 6,70 
ii Drachten . . - 13,55 
ii Drogeham . . - 5,50 
ii Oudega . . - 10,75 
u Rottevalle . . - 8,01* 
ii Surhuisterveen . - 6,25 
u Ureterp . . - 2,54 
ii Veenwoudsterwal . - 4,505 

n Westergeest . . - 5,30 
Classis Heeren v een. 

n Idskenhuizen . . - 10,10 
Classis F r a n e k e r. 

ii Harlingen . . - 21,10 
i i  A r u m  . . . -  8 , 8 0  

Fraueker . . - 17,28s 

ii St. Anna Parochie . - 11,02 
,i Beetgum . . - 5,15 
» Minnertsga . . - 7,32 
ii Tjnmmarum . . - 6,19 

Classis Heerevee u. 
u Wolvega . . - 10,65 

Classis Assen. 
n Een 2e coll. - 3,— 
ii Appelscha ,, - 5,30 
» Smilde „ - 11,77 
ii Borger „ - 3,55 
ii Roden 3e coll. - 5,15 
ii Smilde „ - 8,43 
ii Vries „ - 4,50 

Classis Koevorden. 
„ Koevorden 3e coll. - 7,20 
n Aalden „ - 11,27 
II Gees „ - 7,50 
„ Schoonoord „ - 2,06 
II Sleen „ . 3,7l5 

Classis B e i 1 e n. 
II Westerbork „ . 3,20 
II Diever „ . 8,50 
„ Dwingeloo H . 10,286 

,i Koevorden voor 't tekort - 6,— 
,, Sleèn „ . 2,— 
„ Nieuw-Amsterdam „ . 8,43 
,i Diever „ - 8 — 
II Ruinerwold in 't kerkzakje - 1,— 

Classis Ommen. 
II den Ham voor 't tekort - 18,19 
II de Krim 3e coll. . 8,40 

Gilt van eene zuster uit Linden . 2,50 
Classis V arsseveld. 

Gem. te Varaseveld voor 't tekort - 16,85 
II Aalten 3e coll. en extra coll. - 36,60 

Classis H a 11 e m. 
ii Hattem 3e coll. - 18,30 
» Heerde „ . 11,175 
» Wezep „ . 18; 

II Apeldoorn „ . 36, 
» Wapenvelde 2e coll. . 3,'65 
II Geestereu 3e „ - 24, 

Classis Leiden. 
3e coll. 

II Leiden, Heerengracht . - 30,97 
II Alpben . . - 41,64 
II Bodegraven . . . 19,40 
II Hazerawoude . , . 33,97 
„ Katwijk . . 20^50 
II Nieuwkoop . , . 4 , 9 2  
,, Noordwijk , , . 6,31& 
u Oude Wetering . . 11,52 
u Rijnsburg , . . 26,44 

Gem. te Sassènheim . . f 9 37 
11 Waddinxveen . . . 18^29 
# Boskoop , _ -13 61 
O Voorschoten 2e coll. - 13^35 
II Leiden, Hooigr. voor 't tekort - 39,30 
11 Sassenheim „ - 7 70 
11 Sassenheim een gift . 6, 

Classis Delft. 
" de 1'ier 3e coll. - 11.50 
" Zegwaard „ . 15,80 
11 Maasland ,, . 10 10' 
» 's Gravesande , .10 
11 's Hage Nobelstr. gift v. F. J. V. - 2̂ 50 
» Scheveningeu voor 't tekort - 36,15 
11 Maasland „ - 2 50 

Classis Rotterdam. 
» Bolnes 2e coll. - 14,87" 
II Katendrecht 3e „ . 38,70 
11 Schoonhoven „ . 15,58 
« Hoogvliet „ . 7,'IJ0' 

Nagekomen gift Rotterdam . 1 _ 
Classis Gorinchem. 

Gem. te Noordeloos 3e coll. . 20,50 
» W?.11 » - 3'50 
» Spijk voor 't tekort - 7,93 
1, Vuren „ . 120 

Classis Dordrecht. 
11 Dordrecht, Kromhout 3e coll. . 80, 
> Dordrecht, Lindengr. ,, . 27* 
11 Giessendam „ - 8 R0 
1, Sliedrecht „ . 34/75 
n 's Gravendeel „ - 13 28 
II Barendrecht „ . 1034 
n B.uendrecii t nagifc j 
n Dordrecht, Kromh. vcor 't tekort - 84*34 
II Barendrecht „ . 7^0 

Classis Vlaa rdingen. 
1, Vlaardingen 3e coll. - 36,58 
>1 Numausdorp 2e „ - 8 
H Hellevoetsluis 3e » - 14 28 
11 Middelharnis . 27, 

SpijKenisse „ . 12^20 
» Brielle 4e » - 7,22 
11 Hellevoetsluis gev. in 't kerkzakje - 5,— 
11 Znid-Beijerland 3e coll. - 8,25 
11 Vlaardingen voor 't tekort - 15,— 
11 Middelharnis „ - 7 50 
11 Stellendam „ - 2 60 
11 Zwartewaal „ - 4 
n Zuid-Beijerland „ . 5,20 
11 Hellevoetsluis „ - 6 40 
11 Oud-Beijerland „ - 8, 
» Spijkenisse „ . 5 ,  
11 Brielle „ . 5 , 7 4  
II Numansdorp „ .2 60 
» Rozenburg „ . 2[o8 
ti Westmaas „ - 6 50 

Ingekomen bij L. Hoeker» : 
Gem te St. Anna Parochie voor 't tekort - 8,43 

w Tjummarum „ . 493 
u 's Hage, Nobelstr. „ . 20' 
• Ezinge „ " . 12 _ 

Van den heer v. d. S., 's Hage „ . 5  

Gem. te Uithuizermeeden O. G. „ . 9 53 
11 Rottevalle n - 10 
11 Westergeest „ . 5 '  
11 Oudega H § 
M Baambrugge }) . U'40 

Hartelijk dank voor alle collecten en 
bijdragen. De Heere make het verder 
wel. 

Zijn er nog Gemeenten, waar de 3e 
coll. niet is gehouden, dan vertrouwen 
wij, dat die spoedig zullen worden op
gezonden. 

Het Bestuur, 

J. J. KUIPER, Pres. 

C. S. Boss, Secr. 

L. HOEKERS, Penm. 

Ontvangen voor de Zending. 

Door C. H. Fraser, v/d Zusterkrans te Baarn f 7,50 
Door T. de Haan, v/d Chr. Jongel -vereen. 

te Nieuw-Vennep . # . JQ 
Idem door Ds. Stadig, van eene Catechi

satie te Leimuiden . - 3 
Door Jennigje Kinkhorst te Zwartsluis ver

zameld in haar Zend. busje . - 3 07® 
Verzameld door het dochtertje van H. de 

Vries te Oostzaau . IQ 
Door C. de Rijcke, gev. in het kerkzakje te 

Middelburg, Lange delft . - 5 90 
Door l)s. Donner wat volgt : 
Door Ds. Doorn, gevonden in de coll. te 

's Hage Nobelstr. . . - 2 50 
Door D. Jette te 't Zandt, de opbr. v/d 

Zondagsschool te Leermens . - 2 75 
Van J. Flier te Geldermalsen . - ]' 
Van Mej. de Wed. Vallentgoed . - lo' 
Van N. N. gee. in 't kerkzakje, in den 

dankstond op de Hooigr. te Leiden - 2 
Uit t Zend. busje van N. M. Sleijser te 

Leiden . . . - 2 50 
Door L, Parlevliet uit *t Catechisatiebusje te 

K a t w i j k  . . . .  3 , 3 6 5  
Door Ds. Beuker van Mej. v. d. H. - 2 50 
Van II. C. Fros .... i'. 
Uit 't Zend. busje van Douma te Harlingen - 3 93 
Van N. N. te O. Pekela . . . 

Van N. N. te Leiden . . f 10,— 

B. DE MOBN, 
Penningmeeser. 

Doesburgh, 22 Dec. 1890. 

Zending onder Israël. 
Door C. H. Fraser, Baam : namens den Zus

terkrans . . . . f 7,50 
Door K. de Geus : van J. G. Schouten, na

mens de Chr. Jongelingsv. te Andel - 4,50 ' 
Door W. de Vries, Middelburg : uit het 

'kerkzakje ... - 1,— 
Welk een heerlijke gelegenheid biedt het Kerst

feest ons aan om onze liefde aan Israël te betoonen. 
Immers dan worden wij er met nadruk aan herin
nerd, hoe Israël, tot wien de Christus is gekomen, 
maar dat de Christus verworpen heeft, zondet dien 
Christus zoo diep ongelukkig is; maar er tevens 
aan herinnerd, dat Israëls val de rijkdom is der 
wereld. 

Zij daarom het Kerstfeest ook voor het oude volk 
van God, ten rijken zegen ! 

Met hartelijken dank, voor bovenstaande bijdragen. 

E. KROP VELD, 

Secr.-penm. 

Inw. Zend. in de prov. Friesland. 
Uit de Classe Drogeham. 

Van ae Gem. te Bergum . . f 5,80 
„ Drachten . . - 15,62 
,, Drogeham . . - 4,— 
„ Kottevalle . . - 6,14 
„ Oudega . . - 8,40 
„ Surhuisterveen . - 5,52 
„ Ureterp . . . 2,90 
„ Veenwoudsterwal . - 5,84 
„ Westergeest . - 4,— 

Dat 's Heeren zegen ruste op de Gem., gevers en 
gaven, ia de wensch van den pennm. 

G. BRAMER. 
Boium, 22 Dec. '90. 

Liefdegaven. 
Voor den Bouw eener Kerk en Pastorie 

te Nieuw-Dordt. 
Dec. 18 Colleete der Gem. te Vries f 5,80 
Dec. 22 Collecte der Gem. te Groningen - 10, 

Tevens ontvingen wij van den Heer W. Kiers te 
Leilens de door ZEd. ons toegezegde f 300, ter
wijl de Heer K. Ensink ons bekalve de reeds ge
schonken f 100 nog eens zooveel n. 1. f 100 ter 
hand stelde, welke hij, om het kerkgebouw 1 me
ter hooger dan het oorspronkelijk plan te maken, 
had toegezegd. Van NIEUW SCHOONEBEEK ontvingen 
wij nog een STATEN-BIJBEL voor den predikstoel, 
2 kerkzakjes, een voorlezers lessenaar, de beloofde 
banken 20 stuks en den predikstoel. 

Hartelijk dank aau al die milde gevers. 
W ij zouden meer willen zeggen, maar de redactie 

verwijst ons naar eene andere rubriek, waarvan wij 
gebruik hopen te maken. 

Wie kan ons nog dienen met een bijbel en psalm
boek voor den voorlezer en psalmboek voor den pre
dikstoel ? V 

Namens de Commissie voor Kerkbouw, 
L. G. GOKIS, Secr.-Penn. 

Emmen, 19 Dec. 1890, 

In het nummer van 19 dezer komt een 
drukfout voor, die al te zinstorend is. Er 
staat n. 1. in Let stuk door de Synod. 
Comm. geplaatst, dat namens de Classis 
Coevorden de zaken toelicht, tweede colom, 
*door prediking in eene KERK of in een 
schuur". Dit »kerk" moet zijn »[KEET]" 
n. 1. »eene licht getimmerde arbeiderswo
ning." 

Nieuw-Dordt met zijne meer dan 35 
Chr. Geref. gezinnen is nog evangel. station, 
en MET gemeente. Zoo kan dus geld en 
postwissels geadresseerd aan de Chr. Geref. 
Gem. te Nieuw-Dordt niet dan met groote 
moeite en een langen omweg bij de posterrj 
worden ontvangen door den ondergetee-
kende. Men adresseere: Ds. Goris, Em
men, Dr.; en vuile op den postwisselstrook 
in : voor N.-Dordt. 

L. G. GORIS, V. D. M. 
Emmen, Dr. 

Een gebod van den Keizer 
Augustus. 

En het geschiedde in diezei ve da
gen, dat er een gebod uitging van den 
Keizer Augustus. 

Luk. 2 : 1. 

Het komt ons nu goed te pas, dat 
onze vaderen niet de Christelijke feest
dagen hebben afgeschaft. 

In hun tijd voelde men minder de 
waarde van eene opzettelijke herinne-



ring aan de groote heilsdaden Gods tot 
onze verlossing, dan in onze dagen. Zij 
hadden den strijd tegen de verbastering 
des Christelijken geloofs ; wij tegen den 
afval. Zij streden om de ware kerk; 
wij om de kerk zelve, om haar God-
delijken oorsprong, haar bovennatuurlijk 
karakter, haar eeuwige bestemming. 

Die jaarlijksche terugkeer naar Bethle-
hem, dat toeven bij de kribbe, dat 
luisteren naar de blijde boodschap, door 
een engel op aarde gebracht, dat op
vangen der hemelsche koren van het 
lied des Goddelijken welbehagens in men-
schen, o, het doet ons zoo goed, het 
versterkt en verkwikt ons, als wij wer
kelijk aanbidden, als we zien en ge
voelen, dat ons zulk een Hoogepriester 
betaamde, die daar is heilig, onnoozel, 
afgescheiden van de zondaren en hoo--
ger dan de hemelen geworden. 

Dat goede kon niet uit Nazareth, maar 
moest uit Bethlehem komen. 

En daartoe moest het Keizerlijk ge
bod dienen. Daartoe moest alles sa-
men- en medewerken. Het was de vol
heid des tijds, waarin God zijnen Zoon 
heeft gezonden, geworden uit eene vrouw, 
geworden onder de wet. 

Op het standpunt van Augustus heeft 
dit gebod eene gansch andere beteeke-
nis dan op het standpunt van Maria. 

Wat Maria beweegt om met haar 
ondertrouwden man mede te gaan naar 
Bethlehem, om beschreven te worden, 
wijl zjj uit het huis en geslacht van 
David is, dat is aan Augustus geheel 
onbekend. Het zou, ook al had hg er 
kennis van gehad, hem weinig belang
rijk zijn voorgekomen. Zijn bevel ging 
over alles. En een koning uit het 
huis van David boezemde hem geene 
vrees in. Hij voelde zich machtig ge
noeg om alle uitspattingen der Joodsche 
dweepzucht te bedwingen. 

De overwegingen in Maria's hart zijn 
van te teederen en persoonlijken aard, 
dan dat zij die aan iemand openbaren 
kon. Dat blijft tusschen God en haar. 
Het Keizerlijk gebod is voor haar slechts 
de aanleiding om mede te gaan naar 
Bethlehem. 

Van historische rechten spreekt zij 
niet. Aanspraken op iets werpt zij 
niet op, en laat zij nergens gelden 
Familie-betrekking, vrienden of beken
den, die haar gastvrijheid verleenen in 
de stad harer vaderen, heeft zij niet. 
Zij gaat naar de wellicht eenige 
herberg van het stedeke, onder het ge
ringe volk. Zelfs daar is geene plaats 
voor haar. Zij moet naar den stal. 
En in den stal baart zij haar eerstge
boren zoon, windt hem in doeken en 
legt hem neder in de kribbe, omdat 
voor henlieden geene plaats was in de 
herberg. 

De machtige Keizer te Rome wist van 
dat alles niets. Hij weet niet, wat won
der van Gods liefde en macht hier in 
het leven des Joodschen volks en der 
geheele menschheid ingrijpt. Hij kent 
de verre strekking niet van zijn eigen 
gebod, en hij is machteloos in zijne 
macht, machteloos tegenover den raad 
des Heeren, waarin dat kindeke in de 
kribbe verordineerd is om de geheele 
wereld te beroeren en — eindelijk te 
overwinnen. 

Hoeveel is er geschied sinds het 
oogenblik, waarop Samuël te Bethlehem 
kwam, om den jongsten van Isaï's zo
nen te zalven tot Koning over het huis 
Israëls ! Geschied bij het volk uit Abra
ham gesproten, geschied in de wereld ! 
Het huis van David is sinds eeuwen 
geen regeerend Koningshuis meer. Het 
is gedaald, altijd meer gedaald. De 
naaste erfgenaam tot den troon is eene 
vrouw, gehuwd met een timmerman. 
Haar zoon zou Koning moeten zijn op 
den troon zijner vaderen, zijnde van 
moederszijde en — zoo hij een men-
schelijken vader had, — ook van va
derszijde uit het huis en geslacht van 
David. 

Maar daaraan denkt niemand, nie
mand dan Maria alleen. Tot haar is 
het woord gekomen: Gij zult bevrucht 
worden en een zoon baren, en zult zijtien 
naam heeten Jezus. Deze zal groot zijn 
en de Zoon des Allerhoogsten genaamd 
worden, en God de Heere zal Hem den 
troon zijns Vaders Davids geven; en Hij 
zal over het huis Jacobs Koning zijn in 
der eeuwigheid en zijns Kortinkrijks zul 
geen einde zijn. 

De laatste Koning uit het huis van 

David is in waarheid de grootste. In 
Hem is geheel het Koningschap ver
vuld. 

Niet herstelling van het aardsche 
Koninkrijk van David, maar volmaking 
van het Koninkrijk der hemelen lag en 
ligt in den raad Gods. Dat heeft Maria 
zeker niet doorzien, dat was voor het 
vleeschelijk Jodendom verborgen, en dat 
Augsutus zelf door zijn gebod heeft 
medegewerkt om de heilsgedachten Gods 
in daadzaken openbaar te maken, is 
stellig nooit in zijn hart opgekomen. 

Laten wij, op het Kerstfeest, deze 
dingen bedenken. Ook nu verkeert de 
wereld in eene wonderlijke verwarring, 
en de strijd om de hoogste macht en 
het laatste woord is nog niet beslist. 
Ook de gedoopte volken hebben even 
als vroeger de Joden, hun geschiedenis 
van opgaan, blinken en verzinken. De 
schaduw, zoowel als het spotbeeld, van 
een zichtbaar Godsrijk is er geweest, 
en is ten ondergaan, of sleept zijn 
schijn leven voort. De heerschappij van 
Augustus komt weêr boven, en met den 
Koning in de kribbe rekenen de vol
ken nauwelijks meer. Al ruwer wordt 
de kreet der gekerstende natiën aller
wegen gehoord : Wij hebben geen Ko
ning dan den Keizer ! Niet het dogma 
der kerk van Christus, maar het dogma 
van Cesar of wel het dogma der alle 
gezag verwerpende volken bescheerscht 
de eeuw. 

Die gang der historie moge ons ont
roeren, maar niet ontmoedigen. Het 
»wormpke Jakobs" en het volkske Is
raëls wordt ook nu nog wonderbaar be 
waard, en nog altijd hoort het 't woord 
des Almachtigen : zijt niet verbaasd, want 
Ik ben uw God! 

Nog altijd komen die bekommerd 
zijn vanwege hunne zonden, die ver
moeid en belast zijn, die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid, tot dien 
Koning in de kribbe, en nog altijd vin
den zij daar verzadiging en rust bij 
den Heere onze gerechtigheid. Nog 
altijd zijn er, die de vertroosting ver
wachten uit Zion, en die komen 0111 te 
aanbidden, die belijden in de wereld: 
de Heere is onze Rechter, de Heere is 
onze Wetgever, de Heere is onze Ko-o 1 

ning; Hij zal ons behouden. En hoe 
meer de zichtbare gestalte van het Gods
rijk voor het zinnelijk oog verdwijnt, 
hoe meer de ziel, door het geloof, zich 
hecht aan. het onzichtbare wezen, en 
zich uitstrekt naar den heerlijken dag 
der openbaring van Christus, als Hij, 
zonder zonde, zal gezien worden, van 
degenen die Hem tot zaligheid ver
wachten. 

Zoo wy op deze dingen het hart ge
richt hebben, zal het ons goed zijn op 
het Kerstfeest. De naklank van den 
Engelenzang zal in onze zielen ruischen. 
Wij zullen de hoofden opwaarts heffen 
en vooruit zien. En zoo wij in licha
melijke armoede, in kommer en ellende, 
in rouwe en eenzaamheid, verlaten en 
onbekend; zoo wij in zielen-nood en 
zuchtende onder het lichaam des doods 
ter neder zitten, zullen wij het woord 
des Getrouwen verstaan: zoo Hij ver
toeft, verbeidt Hem ; lly zal gewisse-
lijk komen en niet achterblijven. 

En er zal een heimweeklank uit ors 
binnenste ten hemel rijzen : Kom haas-
tiglijk, Heere Jezus ! 

Leer en Kerkregeering. 
Kalme discussie. 

In het jongste Heraut-nummer be
spreekt Dr. Kuvper het door Ds. Beu
ker geschrevene in het December num
mer van de Vrije Kevk over zijne bro 
chure Separatie en Doleantie. Dr. K. 
meent gerechtigd te zyn tot de conclu
sie: »dat men uit het door Ds. Beuker 
geschrevene ziet dat kalme discussie toch 
doel treft; dewijl Ds. B. zegt dat het 
hem bijzonder beviel dat uit de brochure 
van Dr. K. blijkt, dat toch niet.de doop de 
grens aangeeft van de institutaire Kerk, 
maar de belijdenis des geloofs". 

In afwachting van hetgeen Ds. B 
tot nadere verklaring hierop zal zeg
gen, veroorloof ik mij nu reeds de op
merking, dat ik in mijne Rede, den 18den 
dezer uitgesproken, juist het tegenover
gestelde gevoelen heb beweerd en wel 
degelijk de kinderen, die in eene plaat
selijke gemeente gedoopt zijn als leden 
dier gemeente beschouw en dit als het 
gereformeerde gevoelen heb verdedigd. 

Maar dat door vele Doleerende broede
ren alle gedoopten beschouwd worden tot 
de plaatselijke gemeente te behooren 
{welk gevoelen ook nu weer op nieuw 

in de Friesche Kerkbode wordt verde
digd door Dr. Wagenaar) acht ik ten-
eenenmale in strijd met de H. Schrift 
en onze Belydenis. 

Doch wij weten nu dat Dr. K. en 
en Dr. Wagenaar in dezen van gevoe
len verschillen. Er is echter een an
der punt waarop ik meen nu reeds op
merkzaam te moeten maken n.l. dit, dat 
Dr. K. zegt: »onder hetgeen Ds. Beu
ker looft komt o.a. dit voor: dat toch 
niet de Doop de grens aangeeft van de 
institutaire Kerk, maar de belijdenis des 
geloofs. 

Deze verklaring stellen wij op hoo-
gen prijs. 

Immers in het Reglement van 1869 
wordt juist het tegenovergestelde stand
punt ingenomen, en worden tot de in
stitutaire Kerk als volle leden ook ge
rekend, zij die nog maar alleen gedoopt 
zijn". 

Dit arme Reglement heeft het dus 
alweer gedaan. 

Toen ik dit las kwam er twijfel bij 
mij op of Dr. K. het Reglement wel 
ooit aandachtig gelezen heeft. Onge
rijmd zou ik dergelijken twijfel willen 
noemen en toch bestaat er grond voor. 

»Bij het Instituut komt het juist aan 
op de vraag" zegt Dr. K., »welke le
den medezeggenschap hebben." En wat 
zegt nu het Reglement? Kent dit mis
schien het medezeggenschap toe aan al 
hare leden, d. i aan allen die tot de 
gemeente behooren? Hebben wij inder
daad eene Kerk waarin mannen en 
vrouwen, zij die belijdenis deden en ook 
zij die alleen door den doop tot haar 
behooren, medezeggenschap hebben? 

Volgens de Heraut moet men dit wel 
denken. 

Die echter het Reglement kent, leest 
in Art. 2: Stemgerechtigd zijn a!Ie mans
lidmaten der Gemeente, die belijdenis des 
geloo/s afgelegd hebben en niet onder cen-
sure staan. 

Uitgesloten van het medezeggenschap 
zijn dus alle vrouwelijke lidmaten en 
alle gedoopten die nog geene belijde
nis deden. 

Wat wil Dr. Kuyper meer? Of kan 
het nog duidelijker worden uitgedrukt, 
d it de gedoopten niet beschouwd wor
den als leden, die recht hebben op de 
volle gemeenschap? 

Om het beeld van Dr. K. te blijven 
gebruiken zeg ik, dat het met de ge
doopten in de gemeente is, als met Ko
ningin Wilhelmina, die thans wel ter
dege Koningin is, maar als Koningin 
nog niet kan handelen. Dit recht zal 
zij eerst op later leeftijd erlangen door 
het aangaan van beëedigde stipulatien. 
Zoo zijn ook onze gedoopte kinderen 
leden der gemeente, maar leden die eerst 
latei-, door het doen van belijdenis me
dezeggenschap bekomen. 

Kalme discussie acht ik, ook in den 
kerkelijken strijd, zeer gewenscht. Maar 
indien hiertoe gerekend wordt het Re
glement het tegendeel te doen zeggen van 
hetgeen er staat, dan acht ik het beter 
elke discussie af te snijden. 

De beschuldiging, alsof er ook maar 
door éeu onzer aan gedacht ware om aan 
hen die geene belijdenis deden de rechten 
van hen die het wel deden, toe te kennen 
is geheel uit de lucht gegrepen. 

Misschien beleven wij nog den tijd 
dat na eene nauwkeurige lezing van het 
Reglement zelfs Dr. Kuyper het gaat 
prijzen. 

Doch hoe dit ook zij, wij mogen nu 
verwachten, dat de voornaamste beschul-
diging tegen het Reglement zal wor
den ingetrokken. 

Onze gedoopte kinderen, dit zegt 'net 
Reglement, zijn leden der gemeente — 
doch stemgerechtigde leden zijn alleen 
alle manslidmaten, die belijdenis des ge
loofs hebben afgelegd en niet onder een-
sure staan. 

En waar Dr. K. het Reglement juist 
het tegenovergestelde deed zeggen ver
wacht ik eene openlijke en ronde her
roeping. 

Hierdoor alleen blijft kalme discussie 
mogelijk. 

de Cock. 

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM. 
Waards vriend, 

Gij hebt zeker ook met belangstelling 
de verslagen in de bladen gelezen van het
geen in onze Tweede Kamer dezer dagen 
gesproken werd. Van wege de treurige 
omstandigheden was er geen tijd om thans 
een uitvoerig politiek debat te houden. 
Even als in een huisgezin de dood des va
ders altijd eenige stoornis in den dagelij k-
sc'nen gang van zaken teweeg brengt, zoo 
gaat het ook in het groote huisgezin dei-
natie, wanneer een Koning sterft. Vooral 
is dit nu met ons het geval, nu geen man
nelijke troon-opvolger meer den Konings
staf kon opnemen. 

En van dit droevige feit mogen wij niet 
anders dan met de grootste kieschheid en 
voorzichtigheid spreken. W. nt eene Ko
ningin is ons nog overgebleven als een 
kostbare schat, en eene Koningin-Regentes 
die, in de kracht des Heeren, de zwaré 
regeertaak op zich nam, en van wier liefde 
en toewijding, van wier ernstige begeerte 

om het land ten zegen te zijn, de natie 
overtuigd is. 

Maar dat neemt niet weg, dat de Re
geering tegenwoordig eene zeer moeilijke 
taak heeft. Door vrienden, zoowel als door 
politieke vijanden, ziet zij zich tégengewerkt. 
Zij doet óf te veel öt te weinig, en nooit 
iets goeds. Den een hindert de Christelijke 
kleur, de ander ergert zich aan sommige 
personen, en weinigen zijn er die, zij het 
al niet in theorie, dan tooi) in de practijk, 
de Regeering niet beschouwen als uitvoer
ster van den wil der partijen, van den 
volkswil. 

De Roomschen vooral maken het tegen
woordig erg. De taal die zij, in de laatste 
dagen, voerden, droeg niet het kenmerk 
van uit een waar Christelijk gemoed te 
komen, of werkelijk het belang des Lands 
te beoogen. Zij hebben nu eenmaal elkan
der opgewonden met de leus : geen per
soonlijken dienstplicht. En voor die leus 
zetten ze nu alles op haren en snaren. 

Terecht zeide dan ook de president-mi
nister, de heer Mackay, niet te weten, dat 
de plaatsvervanging een Roomsch dogma 
is. Ook de heer Schaepman beweert dit 
niet. Ware de persoonlijke dienstplicht 
in strijd met eenig leerstuk der Roomsche 
kerk, deze trouwe zoon der kerk zou, op 
dit punt, niet zoo conciliant zijn. Maar het 
is bij de Roomschen al niet veel beter dan 
bij ons. Ook daar zijn Let niet allen koks, 
die lange messen dragen, en ook hun valt 
het moeilijk te erkennen, dat de heer 
Schaepinan meer doorzicht en politieke 
wijsheid heeft dan de meesten hunner. Als 
staatkundige partij of als bondgenoot in 
den strijd tegen het liberalisme, zijn de 
Roomschen dan ook weinig betrouwbaar ; 
niet zoo zier, omdat zij Roomsch zijn, want 
in dit opzicht weet men, wat men aan hen 
heeft en tot hoe ver samenwerking mogelijk 
is ; maar omdat zij in hun binnenste niet 
allen het liberalisme afgestorven en te on
derling verdeeld, te weinig gedisciplineerd 
zijn, in staatkundigen zin. 

Overigens heeft alles ook zijne komieke 
zijde. De zonderliugste dingen voegen de 
heeren en hunne korte redevoeringen samen. 
Opheffiug van al do rijks-universiteiten en 
heide-ontginning, theologische faculteiten 
en zieke koeien ! Ik denk dikwijls aan die 
oude juffrouw, die, het Kamervei slag lezen
de, van al die vragen en opmerkingen welke 
aan den Minister van Binnenlandsche za
ken gedaan werden, uitliep : zoo'n man 
z'n hoofd moet wel omloopen ! 

Nu is het ook waar: de heeren zijn aan 
elkander gewaagd en kennen het klappen 
van de parlementaire zweep. Daarbij 
itomt, dat de groote strijd nu niet gestre
den wordt. Later, bij de behandeling dei-
ingediende wetsontwerpen, b. v. de steden-
wet, de legerwet en de wet op de besmet
telijke ziekten, zullen de partijen elkan
ders tanden kunnen zien. Indien namelijk 
dit alles nog vóór de verkiezing'n in het 
volgende jaar behandeld kan worden. Bij 
die verkiezingen zal het gansche land we
der in beweging komen. 

Hoe al die bitterheden en scherpheden 
in 's lands belang kunnen zijn, is voor ons, 
geringe inenschen, moeilijk te vatten. Doch 
het schijnt toch zoo te wezen, anders ware 
het al te onbetamelijk, waar zoovele ge
wichtige zaken onafgedaan moeten blijven. 

We hebben een strengen en kouden win
ter. Voor schaatsenrijders en ijslief hebbers 
een verrukkelijke, voor armen en zwak
ken en velen die aan de koude zijn bloot
gesteld, een verschrikkelijke tijd. Reeds 
stierven onderscheidene personen van kou
de en gebrek ! Indien nu de theorie van 
sommigen, dat alleen de diakonie hulp mag 
bieden in nood, en dat geen Christen recht
streeks iets mag weggeven, maar alles 
eerst moet neêrleggen aan de voeten dei-
diakenen, en dat de diakenen alleen oude 
weduwen en geheel veriatenen ondersteu
nen mogen, in toepassing gebracht werd, 
zou de jammer niet te overzien zijn. 
Maar gelukkig blijkt, in omstandigheden 
als de tegenwoordige, dat de natuur, ook 
op dit gebied, boven de leer gaat. 

Ware alles gebleven gelijk het onder de 
kleine kudde te Jermalem in den beginne 
was, dan zou er gewis onder de belijders 
des Heeren niet die vernederende en voort
durende armoede bestaan. Men deelde 
toen aan allen mede, naardat ieder van 
noode had. Bij de uitbreiding der kerk 
evenwel werd dit steeds moeilijkeren naar
mate de wereld zelve kerk werd, kreeg 
ook het pauperisme vaste vormen in de 
Christelijke samenleving. Die bisschop (ik 
weet op 't oogenblik zijn naam niet) 
die de armen de schatten der kerk noemde, 
had het wel bij 't rechte einde en meende 
het wel goed, maar die schatten kunnen 
zoo toenemen, dat de kerk werkelijk zuch
ten moet onder de bezwaren dezes rjjk-
doms. 

Vooral is dit het geval in onzen tijd. 
De machteloosheid der volkskerken, om 
armoede en ellende te voorkomen, is in 
alle landen gebleken. De wijze der »be
deeling" is zoo, dat een teeder gemoed 

huivert bij de gedachte van te moeten: 
»trekken." Millioenen schats zijn nog, op 
naam der kerk, op het Grootboek der Na
tionale schuld ingeschreven, maar de ar
men krijgen er geen snéde droog brood 
meer om. Dat is kapitaal, en aan dat 
kapitaal mogen diakenen niet komen. De 
wekelijkscbe inkomsten zijn niet half vol
doende om zelfs aan alle armen maar een 
kleinigheid te geven, en alle stichtingen 
^an het hoogstnoodige te voorzien. Dui
zenden bij duizenden hebben aan de kerk 
den rug toegekeerd en onder dezen zijn rij
ken en armen. De armen zoeken, op grond 
van hun lidmaatschap, van de kerk nog 
te halen, wat er van te halen is, (en dat 
is niet veel) en voor het overige is de par
ticuliere weldadigheid opgetreden om te 
doen, eensdeels hetgeen der kerke is, en 
anderdeels om de duizenden geloof loozemen-
schen in hunne behoeften te hulp te ko
men. 

Dit is de werkelijke toestand van het 
oogenblik. 

Ook in onze Christelijke Gereformeerde 
kerk is de mogelijkheid nog niet gebleken 
van terugkeer tot den toestand der oor
spronkelijke Jeruzalemsche gemeente en 
het pauperisme in de kerk is iti plaats van 
overwonnen veeleer uitgebreid. De ar
men uit de provinciën komen naar de 
gioote steden en daar vooral hoopen de 
nooden en ellenden zich opeen. Men geeft, 
zoolang er nog wat is, en dan ? 

Dan zal God zorgen ! Ik wil alleen maar 
zeggen, dat men in dezen tijd zooveel moet 
geven, als men kan. De zomer is de rech
te tijd voor theoreliseeren ; nu in dezen 
bangen winter moet men geven, weldoen, 
weldoen aan alle inenschen, ook aan on-
waardigen, (wijl het menschen zijn), maar 
meest aan de huisgenooten des geloofs! 

Ik heb wel eens gezegd : als de Heere 
Jezus nu in een stal geboren werd, en gij 
wist wat gij nu weet, en geloofdet wat gij 
nu gelooft, zoudt ge dan niet alles over 
hebben om die jonge moeder en dat kindeke 
wel te doen ? Zoudt ge er niet alles 
heen brengen, zooveel in uw vermogen 
was? Welnu, noch die moeder, noch dat 
kindeke heeft uwe hulp of gaven meer noo
dig. Maar dat kindeke, alles geleden heb
bende en tot zijne heerlijkheid ingegaan, 
roept ons nu toe : wat gij gedaan hebt aan 
den minste Mijner, dat hebt gjj aan Mij 
gedaan, en wie éen hunner een beker koud 
water gaf, zal zijn loon geenszins verliezen. 

Och, of de herinnering aan 's Heeren ne-
derige geboorte ons nog eens deed gevoe
len die wonderbare liefde Gods, die de bron 
is onzer verlossing uit tijdelijke en eeuwige 
ellende ! 

Van harte 
t.t. 

Gispen. 

N.B. Gij hebt zeker, in mijn vorigen 
brief, den datum : 13 Oct. 1839 veranderd 
in: 1834? 

•»e vervolging. 
(1834-1839.) 

XIII. 
Met alle recht mag het antwoord door 

den Kerkeraad van Genderen c. a. op de 
Ministerieele Missive van 27 Nov. 1834 
een kloek verweer worden genoemd. *) 

Ds. Scholte zat te dier tijd in de gevan
genis te Appingadam. 't Is dus buiten hem 
en gelijk hij later schreef (Officieele Stuk
ken p. 119) »door den kerkeraad zei ven 
»is gereed gebragt en aan Z. M. den Ko-
»ning opgezonden." 

Daarom verdient het des te meer onze 
aandacht. De beschuldiging, alsof de ker-
keraadsleden door Scholte »op het sleep
touw werden genomen" en zelve niet goed 
wisten, wat ze wilden, wordt daardoor alleen 
reeds afdoende weerlegd. 

De ouderlingen en diakenen van Gen-
deren waren zich blijkens dit antwoord 
zeer goed hun standpunt bewust. 

Zij beginnen met de opmerking, dat de 
Minist. Missive »op verkeerde gronden 
rust" en dat ze daaruit de vrijmoedigheid 
ontlenen om Z. M. te verzoeken daarop 
terug te komen. 

Al aanstonds toonen ze een helder in
zicht te hebben in de kwestie waarover het 
gaat, door te zeggen: »Er zijn in gemelde 
»dispositie (de Minist. Missive) drie pun-
»ien, welke ons betwist worden: 1) de 
» gegrondheid en wettigheid onzer afschei-
»ding van het bestaande Hervormd kerk
bestuur, 2) ons regt tot vrije godsdienst
soefening, 3) onze aanspraak op de kerken 
»en kerkelijke fondsen van Do veren en 
»Uenderen." 

Een voor een worden nu de hun door 
de Missive betwiste punten door hen ge
handhaafd. 

Het eerste punt behoeft nauwelijks door 
ons te worden gememoreerd. Alleen treft 
het ons, dat ook zjj hier met nadrok voorop 
stellen ide onwettigheid "van 'net tegen-
»woordige Herv. Kerkbestuur, hetwelk niet 

') Het komt voor onder Nr. 4 ia de Adressen 
aan Zijne Majesteit den Koning aangeboden, ter 
handhaving van Godsdienst en Godsdienstvrijheid 
overeenkomstig de Grondwet door de bedrukte en 
doleerende Gemeenten enz. Met een voorrede van 
Scholte zei ven. Te 's Grnvenhage bij J. van Gol-
verdinge 1835. 

Mijn collega de Cock staat das blijkbaar in deze 
op een ander standpunt, dan door de eerste uitge
leide gemeenten is ingenomen. Zij brachten blijkens 
deze Adressen als «bedrukte en doleerende gemeen
ten" haar beklag in bij de Overheid. De Cock is nu 
doleerend geworden over de rechterlijke macht, zoo
als hij pag. 37 zijner jongste Rectorale Kede ver-



»uit den boezem der kerk, maar uit dien 
»der politieke overheid zijn aanwezen ont
leent." (pag. 18) 

Onder «de Gescheidenen" was in dien 
tijd daarover ook geen verschil. De Sy
node met geheel hare bestuur sin l ichting 
was in aller oog een onwettig .bestuur, 
dat tegen alle recht en rede in over de 
kerk des Heeren gebood. 

Het tweede punt, n.1. het recht tot vrije 
godsdienstoefening, is in verband met onze 
bespreking van meer aanbelang. 

Eenvoudig, maar in die eenvoudigheid 
grondrg en onweerlegbaar, verklaren zij in 
dezen: 

»Wat ons regt tot vrije godsdienstoefe
ning betreft, zoo werpt ons de bewuste 
«dispositie tegen, dat, daar er in deze lan-
»den geen ander Hervormd Kerkgenoot-
»schap erkend wordt dan datgene, welks 
«organisatie is geregeld door de regiemen
sten en verordeningen, die door den Koning 
«bekrachtigd zijn, wij alzoo door onze at-
«scheiding eene secte willen vormen, welke 
«geen aanspraak kan maken op de gelijke 
«bescherming' door de Grondwet aan alle 
«de in ons land bestaande gezindheden 
«verleend. 

»Het smart ons, Sire ! dat onze Gemeente, 
«die door hare afscheiding terug gekeerd 
«is tot den staat, waarin zich de Hervormde 
«Kerk des lands en ook onze Gemeente, 
«van den tijd der Reformatie af, tot de 
«verschijning van het tegenwoordige Kerk-
«bistuur in 1816 toe, bevonden heeft, met 
«den naam van secte bestempeld wordt. 
«Dan, hoe dit ook zij, die secte bestond er, 
«toen U. M. in 1815 onze Grondwet be-
«zworen heeft, en dus is, volgens die Grond-
«wet, ook aan onze secte eene gelijke be 
«scherming als aan alle de overige gezind-
»heden verleend geworden. Hoe zou dus 
«aan onze Gemeente een regt mogen ont
zegd worden, hetwelk [I. M. zelf toekent 
«aan een kerkgenootschap, hetwelk zich 
«eerst na de bezweering der Grondwet ge-
» vestigd heeft." 

Zij zijn zich dus bewust, dat ze ook naar 
de Grondwet de aloude Gereformeerde ge
meente te Genderen c. a. zijn. Wat hun 
door de Grondwet is toegekend o. a. het 
recht op vrije godsdienstoefening behoeven 
ze niet als gunst aan te vragen, mag hun 
veelmin ontnomen worden. 

Zeker is in hunne schatting het Herv 
genootschap een ander dan de kerk, voor 
welke zij als opzieners en Diakenen opko
men. Als met even zooveel woorden spre
ken zij dat uit. 

Doch dat is een «kerkgenootschap, het-
«welk zich eerst na de bezwering der 
«Grondwet, gevestigd heeft." 

't Is volkomen dezelfde redeneering en 
bewijsvoering, die we alreê in het Adres 
der geloovigen van Groningen en Drenthe, 
d.d. 1835 hebben aangetroffen. 

Het Herv. Genootschap is hun niet slechts 
een valiche kerk, maar het is ook een nieuw 
genootschap, opgericht in 1816. Volgens 
hun innige overtuiging kan het dan ook 
in geenerlei opzicht rechten doen gelden 
of aanspraak maken op de rechten van de 
Geref. gezindheid in de Grondwet van 1815 
verzekerd. Het bestond toen zelfs nog niet. 

«De Ouderlingen en Diakonen der Geref. 
«Gemeente van Genderen" c. a eischen die 
rechten op voor de gemeente, over welke 
de Heere ben tot opzieners gesteld lie-ft, 
als zijnde van de Gereformeerde gezindheid 
in de Grondwet van 1815 genoemd. 

Dat recht, aan de Grondwet ontleend, 
geven ze niet op, al vragen ze tegelijk «om 
«vrijelijk te mogen samenkomen, en onze 
«Godsdienst te oefenen en te regelen over-
«eenkomstig de grondslagen, die wij in 
«onze openbaar gemaakte acte van afschei
ding vastgesteld hebben." 

Over het derde punt behoeven wij hier 
geen woord te verliezen. Reeds vroeger 
hebben we hot door hen betreffende deze 
zaak geschrevene bijna in zijn geheel aan
gehaald. 

Zij handhaven het recht der gemeente 
op die goederen enz. dewijl ze naar hunne 
overtuiging (en de gronden daarvoor geveu 
ze op) «o»; altijd de aloude Geref. Gemeente 
van Genderen c. a. ts, waarin door »de 
Afscheiding" geen verandering gekomen is. 

Toch laten ze~ ten slotte uitkomen, dat 
ze ofschoon ze hun recht handhaven, op 
het uiterste van dat recht niet zullen staan, 
maar bereid zijn om met behoud van de 
oude grondslagen tot een schikking te ko
men. 

Al spoedig werd echter openbaar, dat 
van de zijde der Regeering voorwaarden 
gesteld werden, die niet konden er. mochten 
worden ingewilligd. 

D. K. WIELENGA. 

Politieke Beschouwingen. 
Reeds in ons vorig overzicht deelden wij 

mede, hoe enkele Roomschen in de Tweede 
.Kamer, bij de behandeling van de Staatsbe-
grooting, van hun weerzin tegen het ontwerp-
militie-wet deden blijken, en alles wat door 
de gemeenschappelijke actie in '88 is ver
kregen, op 't spel zetten. 

Wij voegden er aan toe, wat bet laatste 
betreft: «dit is ter bunner verantwoording," 
en waarom ? 

Om deze reden, dat nimmer tusschen An
tirevolutionairen en Roomschen een bond-

omvcrwerpen en dreigen met bet niet meer 
steunen van de Antirevolutionairen bij de 
eerstkomende verkiezingen — zij dat geheel 
op eigen verantwoordelijdheid doen, zon
der op 't Ministerie of de antirevolutionaire 
partij de schuld te mogen werpen^ van 't 
mogelijk te niet gaan der meerderheid. Im
mers zij wisten reeds in '88 dat wij afschaf
fing van de plaatsvervanging wilden. Toch 
stemden zij antirevolutionaire afgevaardig
den en klapten zij in de handen bij 't tot stand-
komen van dit Ministerie. Maar waarom 
dan nu de houding aangenomen, of hun iets 
vreemds ware overkomen ? . • 

Ieder gevoelt het ongemotiveerde van 
hunne houding. 

Bovendien. De woordvoerder der an
dere afdeeling van de Roomsch Catbolieken, 
Dr. Schaepman, heeft, zoowel te Hulst en 
te Gouda als nu verleden week weer te 
Amsterdam, duidelijk onder de aandacht 
gebracht, dat onderscheid dient gemaakt tus 
schen hoofdzaak en bjjzaak, en dat wij 
niet dan om waarlijk principieele, afdoende 
redenen het groote voordeel prijs mogen ge
ven, dat een Ministerie, dat tegen de re
volutie en voor de geopenbaarde waarheid 
partij kiest, 0 7er land en volk brengt. 

Maar dit wordt door de thans opposite-
Roomschen geheel over 't hoofd gezien. 

En tegen zulk een bedrijf komen wij op, 
om het even, of 't van Roomsche, of van 
Protestantsche zijde uitgeoefend wordt. 

Dat is 't wat wij ook tegen 't voordu
rend streven van Mamix hebben. 

't Gaat inderdaad gemakkelijk met tal van 
Schriftuurplaatsen te schermen en voor ze
ker deel van 't volk den schijn aan te ne
men alsof men alleen zelf de H. Schrift op 
alle gebied laat doorwerken. 

't Gaat o zoo gemakkelijk immer te cri-
tiseeren, want geen mensch is nu eenmaal 
volmaakt — en wantrouwen te zaaien. 

Maar elk verstandig Christen, die een 
weinig nadenkt, weet deze twee dingen : 

dat men zich wel met tal van Schriftuur
plaatsen kan tooien, en toch tegen de H. 
Schrift bandelen, en voorts 

dat al zulk streven nog nimmer iets an
ders beeft teweeggebracht dan verzwakking 
van de Christelijke actie en doen teloor gaan 
van wat God gaf. 

Zeker! we hebben acht te geven op el
kander tot opscherping der liefde, maar zoo
dra dit acht geven wordt wantrouwen zaaien 
en doen staan tegenover elkander, om bij
zaken in de practijk, van hen, die zelfs ker
kelijk bijeen behooren — dan is zulk een 
streven reeds geoordeeld; tenzij men durft 
beweren, dat de Christelijke Geref. Kerken 
den Hervormde zijn gelijk geworden en de 
meest ongelijksoortige bestanddeelen in zich 
hebben opgenomen. 

Zoo niet, laat men dan toch eens ophou
den met dat wroeten in eigen ingewanden, 
tot vermaak des vijands, en op een andere 
manier de gebreken der practijk of des be
ginsels, zoo die er zijn, bij geestverwanten 
zoeken uit te zuiveren. 

Helaas echter ! een deel van 't bij uitstek 
Gereformeerde volk heeft blijkens de historie 
wel eens meer door sectarischen geest ge
leid, remmend ingegrepen en veel goeds 
bedorven. 

Baten de lessen der geschiedenis evenwel 
niet — dan zal de Heere wel weêr op zij
nen tijd toonen, hoe Hij er over oordeelt ! 

Wij wenscben echter aan 't uitlokken 
van zulk een oordeel niet mede te doen. 

Wij laten dat liefst aan mannen als Dr. 
Bronsveld over ! 

Vandaar ook dat we slechts een enkele 
maal onze waarschuwing doen hooren. 

Om echter tot de Tweede Kamer terug 
te keeren, 't is juist gegaan als wij ver
moedden. 

Wij merkten reeds op, dat, met 
het oog op de houding der bovenbedoelde 
Roomschen, nog niet gezegd kon worden, 
dat bet Ministerie niet meer op een meerder
heid zou steunen; 't zou bij de behande
ling der hoofdstukken van de begrooting etc. 
wel blijken." 

En wat is nu gebeurd? 
Dat reeds bijna alle hoofdstukken zijn aan

genomen ; de meeste zonder stemming; dat 
van Oorlog, waarop de aanval zich natuurlijk 
concentreerde, met slechts 19 stemmen ; 
tegen; zelfs dat van Finantiën was zeer 
gelukkig. 

Dat van Marine had 't harder te verant
woorden. Doch daarvoor lagen de oorza
ken elders. 

Slechts hier en daar werd in de begrooting 
eenige verandering aangebracht. Zeker, er 
was weinig tijd, en vergeten mogen wij 't 
niet, dat de algemeene behandeling zooveel 
mogelijk verdaagd is. 

Toch kunnen wij tevreden zijn, al zijn 
wij niet voldaan. Wij hadden erger ge
vreesd. 

Op voorstel van Dr. Schaepman is be
sloten met 50 tegen 36 stemmen de steden-
wet op 13 Jan te behandelen. 

Goed zoo. 
NOORDTZIJ. 

Buitenlandsche Kerken. 
In le Chrétien Beige lezen wij het vol

gende uit Italië. 
De «Levend begravenen." — «Het Kloos

ter der Levend begravenen" te Napels, 
dat sedert vier eeuwen gesloten was ge
bleven voor elk profaan bezoek van niet-
ïeestelnken, is op bevel van den Mrnrster 

HF, 

Onder dezen waren er acht, die tegen haar 
eigen wil, maar met den wil of op bevel 
harer ouders. da><r ingekerkerd waren. De 
politie heett hierop orders gegeven om alle 
kloosters in Zuid-Italië, die voor liet pu
bliek gesloten zijn, op dezelfde wijze te 
doorzoeken. Deze ontdekkingen hebben 
niet weinig opschudding in liet land ver
wekt. Zullen daardoor eindelijk eens de 
oogen opengaan van zoovelen, die niet wil
len zien ?— 

Het Rijnsche Zendingsgenootschap in 
Bannen heeft eene oproeping gedaan tot 
Duitsche geneeskandigen, om als Zendings
artsen in dienst le treden. Overmits in 
Engeland en Amerika reeds honderden van 
zulke zendelingen werken, hoopt men, dat 
ook Duitsche geloovigf, jeugdige doktere 
zich daartoe willen afzonderen. — Er wordt 
in Pruisen onder de Protestanten sterk ge
petitioneerd tegen de.terugroeping der Je
zuïeten.— C. M. 

Te Genève overleed de emeritus profes
sor aan de akademie, Alphonse Favre. Hij 
was lid der Geologische maatschappij te 
Londen. Evenals meer geologen en pale-
ontologisten in onze eeuw, had de heer 
Favre, ondanks de hypothezen der moderne 
wetensch ip, zijn onwrikbaar geloof in een 
almachtig en alwijs God vastgehouden, als 
Schepper en Bestuurder van het heelal 
Hij bleef een n.eiier.ig en nauwgezet Chris
ten. 

De onlangs vermelde godsdienstige om
keering in het plaatsje Mont d'Orfano, ten 
gevolge der oneenigheid van de bevolking 
met den Roomschen priester, die het be
dienen moest, schijnt beslag te krijgen. Se-
deit drie maanden verricht de Methodis
tische predikant van Intia er geregeld den 
dienst, en bet volk blijft zijn prediking 
bezoeken. 

In New-York zijn 90000 Israëlieten en 
deze hebben een vijftigtal Synagogen. 

Een Roomsch woordvoerder te Washing
ton heeft het feit betreurd, dat van 8 niil 
lioen zwarten in de Vereenigde Staten 
slechts 200000 het Katholicisme belijden. 
Bij de drie millioen behooren tot de Metho
disten-kerken, hetzij als werkelijke lidmaten, 
als toehoorders, of a!s kweekelingen hunner 
scholen. Een groot; aantal maken meer 
deel uit van de Baptistische kerken. 

Te New-York overleed de heer Brace, 
die wel den naam van kindervriend ver
diende. Hij heeft daar allerlei gestichten 
of azylums opricht voor verlaten kinderen. 
In 3-5 jaren werden er 250000 jongens en 
meisjes opgenomen. Meer dan 70000 zijn 
er in achtenswaardige gezinnen geplaatst. 

Piofessor Drummond, die onder de Schot-
sche studenten zulk een opwaking heeft te
weeggebracht, heelt de maand September 
in Japan doorgebracht om de studenten 
van Tokio en Kyota: te evangelizeeren. 

Separatie en Doleantie. 
V. 

Voor een paar weken hief iemand in dit 
weekblad eene klacht aan over bet 
twistgeschrijf, dat thans opnieuw over Af
scheiding en Doleantie aan den gang was. 
Zulk eene klacht kin ik goed verstaan ; 
meermalen ben ik geneigd, ze zelf te uiten. 
Niet alleen loopen de onderlinge liefde en 
het wederkeerig vertrouwen altijd min of 
meer gevaar, door zulk voortdurend twisten 
geschokt te worden. Maar eenvoudige le
den der gemeente worden er ook door in 
de war gebracht, en weten ten slotte niet 
meer, waaraan zich te houden. Nauwelijks 
toch heeft de een iets opgebouwd, of een 
ander staat gereed om het af te breken. 
Er zijn er geen twee, die gelijk over deze 
kwestiën denken, leder meent, het het beste 
te weten. Telkens boort men nu dezen 
dan genen zeggen : had men mijn raad maar 
gevolgd 1 Het is werkelijk, om medelijden 
te krijgen met onze kerkei aden, die geroe
pen zijn, om over Concept-akte, Memorie 
van Toelichting, Missive der Leeuwarder 
Synode, en allerlei in de bladen daarbij ge
geven Toelichtingen of Verduisteringen zich 
een oordeel te vormen, en een besluit te 
nemen. 

Daarom kan bet goed zijn, om na de kri
tiek, die ik mij in de voorgaande artikelen 
veroorloofd heb, ten slotte een woord van 
verzoening te spreken, en op de overeen
stemming te wijzen die bij alle verschil 
toch tusschen de strijdende partijen 
aanwezig is. Er zijn natuurlijk aan beide 
zijden uitersten. Daar zijn er aan onzen 
kant, die de afscheiding op de spits drij
ven en haar de eeuig ware reformatie noe
men, die over de doleerenden nies anders 
hebben te zeggen dan dat zij zich eenvou
dig terstond bij ons hadden moeten voegeu, 
en die het beginsel der scheiding doortrek
ken op ieder levensterrein, in den staat 
zoowel als in de wetenschap. Daar zijn 
er aan de overzijde, die op kerkelijk 
terrein van niets minder willen weten dan 
van afscheiding, die het element van se
paratie, dat ook in de doleantie aanwezig 
is, miskennen, en de doleerende Kerk eener 
plarts voor de Kerk houden, welkegezag heeft 
ove. alle gedoopten, tot zelfs de Roomschen 
toe. ' tiet verschil tusschen deze beide uiter
sten -vrij sterk. Het geldt de vraag, wat de 
Kerk tó/'-'st is, organisme of instituut, ver-

of' moeder der geloovigen, of de 
^ i als instituut product is van deleden 

wel boven hen staat en in zicbzelve 
rust 
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, vVanneer wij echter deze beide uitersten 
ter zijde laten, die voor de waarheid dei-
tegenpartij geen oog hebben en beide een
zijdig van hun beginsel uit doorredeneeren; 
dan is er voor het overige veel grooter 
overeenstemming dan men gewoonlijk denkt. 
Zelfs staan Ds. ten Hoor en Dr. Kuyper 
dan veel dichter bij elkaar, dan men in den 
regel zich voorstelt. Vooral door het laatste 
geschrift van Dr. Kuyper is dat duidelijk 
uitgekomen. Hij spreekt daarin alleen van 

de Kerk als instituut, en verstaat daaron
der de vereeniging van allen, die belijde
nis des geloofs hebben afgelegd. Ook hij 
aanvaardt ten volle de omschrijving dei-
Kerk als vergadering der geloovigen, niet 
maar der uitverkorenen of der gedoopten. 
Dit ligt nu geheel op de lijn van Ds. ten 
Hoor's gedachtengang. Het was juist zjjn 
groote bezwaar, dat Dr. Kuyper dit mis
kende. Ik ben dan ook overtuigd, dat Ds. 
ten Hoor zich, wat dit punt anngaat, met 
de brochure van Dr. Kuyper van ganscher 
harte zal kunnen vereenigen. En niet al
leen hij, maar vele anderen, die gelijke be-
zwaien hadden, zullen door het jongste 
vlugschrift van Dr. Kuyper dankbaar en 
voldaan wezen. 

Maar daarmee valt dan ook hot verschil 
in beginsel, dat Ds. ten Hoor tusschen 
zichzelven en Dr. Kuyper trachtte aan te 
toonen. Ik heb in een der vorige artike
len gezegd, dat het m. i. aan Ds. ten Hoor 
niet gelukt was, het principieel verschil
lend Kerkbegrip aan te wijzen, dat. tus
schen Separatie en Doleantie bestaan zou 
Vooral na de brochure van Dr. Kuyper 
moet hem dit moeilijk vallen. Want hij 
oordeelde, dat Dr Kuyper, in strijd met 
de belijdenis, altijd van de Kerk als ver
gadering van uitverkorenen of gedoopten 
uitging. Maar zie, thans houdt Dr. Kuy
per evengoed als hij zelf staande, dat bij 
de kerk in kerkrechtelijken zin alleen aan 
de belijdende geloovigen mag worden ge
dacht. Het verschil in beginsel, het prin
cipieel onderscheiden kerkbegrip is daar
mede uit bet debat verdwenen. 

Voorts, Ds. ten Hoor en Dr. Kuyper 
stemmen volkomen oveieen in de beschrij 
ving van het onderscheid tusschen Separatie 
en Doleantie. Dat onderscheid wordt door 
Dr. Kuyper zoo eenvoudig en duidelijk be
schreven, en de kerk-, staats-, en burger
rechterlijke gevolgen van beide worden zoo 
helder in het licht gesteld, dat haast een 
kind het begrijpen kan. Niemand zal, denk 
ik, de waarheid dier beschrijving kunnen 
betwijfelen. Daarbij komt nog, dat Dr. 
Kuyper het recht der scheiding volstrekt 
niet in beginsel betwist, integendeel dat 
ten volle erkent. Omgekeerd zal Ds ten 
Hoor het recht der doleantie niet geheel 
kunnen bestrijden. Wel schijnt hij zoo te 
spreken. Maar hij kan dit niet bedoelen ; 
hij zou dan met de geschiedenis onzer eigene 
Afscheiding in strijd komen. Immers, wat 
is tusschen de Afscheiding van 1834 en de 
Doleantie van 1886 de groote overeenkomst? 
Dit, dat beide beweren de historische voort
zetting der oude Geref. Kerken te zijn en 
daarom aanspraak hebben op haar titel en 
goederen. Die overeenkomst is zoo groot, 
dat het verschil in methode van reformatie 
en in rechtsbasis voor die aanspraak, dat 
ik overigens ten volle erken, daartegenover 
bijna geheel verdwijnt. Hoe meer wij over 
en weer op die overeenkomst letten, hoe 
dichter wij tot elkander zullen naderen! 

Al verder is er overeenstemming in de ver
houding tot de Ned. Herv. Kerk Onzer
zijds is er menigmaal bezwaar tegen ge
maakt, dat de Doleerenden al de Ned. 
Herv. leden als leden van hunne Ker
ken bleven beschouwen. Ook dit bezwaar 
is thans uit den weg geruimd. Dr. Kuyper 
beperkt het aantal leden der doleerende 
kerken thans tot hen, die betuigen met 
de reformatie mede te gaan. De doleerende 
kerk is op die wijze evengoed eene kerk 
naast en tegenover de Ned. Hervormde als 
de Chr. Geref. Alleen met dit verschil, 
dat de doleerenden er nog eenigen tijd de 
terminologie op na houden, dat bijv. de 
Ned. Herv. Kerk te Amsterdam sedert 1886 
is het nieuw opgerichte, schismatieke, Sy
nodale instituut. Eene terminologie, waar
van (ik zeg niet : het onware, maar) bet 
paradoxale de handhaving op den duur on
mogelijk zal maken. 

Door dit alles meen ik, dat wij heel wat 
nader tot elkander zijn gebracht. En ik 
heb moed, dat wij ook in de overige pun
ten van verschil tot overeenstemming zul
len komen. Zoo geloof ik niet, dat iemand 
onder ons bet Reglement van 1869 zal wil
len handhaven, indien er de vereeniging 
v.in afhangt. Men kan tegen dat Regle
ment bezwaar of geen bezwaar hebben, 
maai wie zou den moed hebben, om, indien 
een andere weg van rechtszekerheid dei-
goederen o verblijft, op dat Reglement de 
vereeniging te laten afspringen ? 

Omgekeerd geloof ik niet, dat de Sy
node der Ned. Ger. Kerken den moed zóu 
hebben, om de vereeniging tegen te hou
den, indien onze Synode het volgend jaar-
met de voorwaarde tot haar kwam, dat het 
oprichten van tegen kerkeradeu na de ver
eeniging ophouden zou. 

Dan zou er nog maar één verschilpunt 
overblijven, n.1. de Theol. School. Indien 
wij er nu toe konden besluiten, om de be
handeling dezer kwestie uit te stellen tot 
na de vereeniging, dan zouden wij naar 
mijne overtuiging een heel eind gevorderd 
zijn. Zouden de verschillende Kerkelijke 
vergnderingen niet in de richting dezer 
denkbeelden kunnen oordeelen en beslui
ten ? 

H. Bi VINCK. 

Iets over den Zuid-Oosthoek 
van Friesland. 

Over den Zuid-Oosthoek van Friesland 
is in den laatsten tijd nog al eens gespro
ken en geschreven. Tot vóór korten tijd 
lag die groote streek land daar aan zich
zelven overgelaten. Hier en daar eene 
kerk, waarin een moderne dominé gedu
rende korter of langer tijd eene zedeleer 
aanprees aan zeer weinige toehoorders. 
Thans staan die kerkgebouwen bijna geheel 
doelloos daar, door niemand worden ze 
meer bezocht. Gedurende eenige jaren 
heelt de Commissie voor Inwendige Zen
ding in Friesland daar gearbeid en op het 
oogenblik trekken drie broeders in den 
Zuid-Oosthoek rond om den menschen Bij 
bels en tractaten aan te bieden en vooral 
om met ben te spreken over hunne eeuwige 
belaugen. Zij deelen ons mede, dat er stre
ken zijn, waarin menschen wonen, die van 

God en Christus letterlijk niets weten. 
Velen echter zjjn met bitteren haat tegen 
den Bijbel en het Christendom vervuld. 
Het kan ons niet verwonderen, dat in die 
streken op maatschappelijk gebied woelin
gen ontstaan en het socialisme daar tal 
van aanhangers wint. Immers die God 
verlaat, heeft smart op smart te vreezen ; 
met het verwerpen van God en zijn Woord 
heeft de armoede gelijken tred gehouden. 
Als ge van Heerenveen langs de vaart naar 
Hoornsterzwaag wandelt, gaat ge voorbij 
gehuchten, die den naam dragen van Bel
gië, Moskou, Petersburg enz. De bewoners 
van die gehuchten hebben bet in den win
ter bitter arm, vooral als de winter streng 
is, zooals op 't oogenblik. De hutten zijn 
van zoden gebouwd en hebben dikwijls 
geen schoorsteen. Daarbinnen is aan alles 
gebrek. De menschen hebben meestal geene 
kleedei-en, om hunne schaamte te dekken 
en 's nachts geene dekens, om zich te be
veiligen tegen de koude. De Commissie 
voor Inw. Zending heeft mij opgedragen, 
dezen toestand ter kennis van de Christe
nen in Nederland te brengen, eu bun te 
verzoeken, ons kleederen te zenden, opdat 
onze colporteurs ze aan die menschen kun
nen brengen. De Christelijke Jongedoch-
ters-vereeniging te Sexbierurn zond mjj 
reeds een pak broeken, hemden enz., onze 
colporteurs zeiden, toen ik het hun meö-
gaf: «Wij zijn er zeer blijde meê, doch 
wij moesten honderd zulke pakken kunnen 
wegbrengen." Christenen in Nederland! 
toont, dat gij de woorden van onzen Heere 
Jezus verstaat: «Zalig zijn de barmharti-
gen, want hun zal barmhartigheid geschie
den." Wij kunnen alles gebruiken ; al zijn 
de kleederen niet nieuw, als ze maar bruik
baar zijn, ontvangen wij ze gaarne. Laat 
ieder zijn kleerkast eens nazien, wie weet, 
hoeveel hij ongehinderd kan missen. 

Broeder A. E. Smilde te Heerenveen 
heelt zich bereid verklaard, de goederen 
in ontvangst te nemen. Zendt ze s. v. p. 
aan zijn adres. 

J. WESTERHUIS. 
Heerenveen, 16 Dec. 1890. 

Ons Jaarboekje. 
Met genoegen vestigen wij weder de 

aandacht . an de leden der Christ. Geref. 
en Ned. Geref. Kerk op het Jaarboekje, 
door den heer van der Sluijs, te Enkhui
zen, uitgegeven. Het bevat een volledige 
statistiek voor beide kerken, (wat de Ned. 
Geref. Gemeenten betreft natuurlijk zonder 
opgave van zielental), alsmede van de Oud 
Gereformeerde kerk in Pruissen, de Bel
gische Zendingskerk en de Hollandsche 
Christelijke Gereformeerde kerk in de Ver
eenigde Staten van N. Amerika. Voorts 
opgave van Christ. Geref. Gemeente-scho
len met de namen der hoofden, Jongelings-
en Jongedochters-vereenigingen, en andere 
Vereenigingen of Commissiën. Kalender 
met een tekst voor eiken dag, watergetij
den enz., benevens mengelwerk. 

De geringe prijs brengt het boekje on
der het bereik van velen. Moge ook op 
dezen arbeid een rijke zegen rusten, en 
de uitgever zijn moeite en arbeid over-
vloediglijk beloond zien ! 

RED. 

OUDEKHERPEII 
door bet Hoofdbestuur der Evangelische 

Alliantie voorgesteld 
VOOR DE 

WEEK VAN VEREENIGD 
GEBED 

in het begin van het jaar 1891. 
Zondag 4 Januari. 

Onderwerp voor de prediking. 
De heerlijkheid van den Drieëenigen God. 
Jer. X : ,6 en 7 ; Hab. III : 3 en 4 ; 

2 .Cor. IV : 6 en XIII : 14. 
Maandag 5 Januari. 

Schuldbelijdenis en Dankzegging. 
Schuldbelijdenis van de zonden der na

tiën en hunne heerschers ; van kerken en 
hunne leeraars; van huisgezinnen en per
sonen. Gebed voor een levendiger besef 
van het ware karakter en de gevolgen dei-
zonde. 

Dankzegging voor vrede onder de vol
ken ; voor tijden van voorspoed ; voor ver
meerderde gelegenheid tot uitbreiding van 
het Zendingswerk; voor' grooteren ijver in 
de gemeenten ; voor meer onderlinge broe
derlijke liefde bij Gods kinderen. 

Ps. LI; Nehem. IX : 1-19; 1 Job. 
1 : 4—10; Jes. XXVI : 1-14; Zeph. 
III : 14-20 ; Ps. CXLVII. 

Dinsdag 6 Januari. 
I)e Algemeene Kerk. 

Gebed voor de Kerk van Christus ; dat 
de kracht des Heiligen Geestes op baar 
ruste ter harer afscheiding van de wereld 
en tot hare overgaye aan den Heer; voor 
de eenheid van alle leden ; voor bijzondere 
Kerken, dat allen die zich Christenen noe
men tot een nieuw leven opgewekt en in 
waarheid bekeerd worden ; dat zij oveial 
getuigen mogen zijn van Christus door 
heiligen wandel, ijver en liefde; dat de 
schrikwekkende wasdom van Romauisme 
Priesterheerschappij eu ongeloof worde te
gengegaan. — Gebed dat de internationale 
bijeenkomst te Florence in April aan
staande, moge bekroond worden met een 
bijzonderen zegen. 

Rom. XII; Joh. XVII; Jes. XLI: 10-20; 
1 Cor. XII : 12-28; Ef. IV : 1—16; 
2 Tim. III. 

Woensdag 7 Januari. 
De Volken en hunne Heerseheis. 

Gebed voor nationale gerechtigheid en 
vrede; dat de neiging tot wetteloosheid, 
sociale afgunst en twisten moge worden 
gebreideld door eerbied voor de Goddelijke 
wet en door wederzijdsche verdraagzaam
heid ; dat de volken niet tegen elkander 
zondigen door de invoering van opium, 
sterken diank en andere verderfelijke mid
delen ; dat de slavenhandel geheel worde 
uitgeroeid; dat alle machthebbenden re-
geeren mogen in wijsheid en in de vreeze 
des Heeren. 
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Dat het peil der Openbare zedelijkheid 
verhoogd worde; dat de dag des Heeren 
beter moge worden in acht genomen en 
de toenemende bloei van kunst, wetenschap 
en handel strekke tot verheffing van het 
menschdom en tot eere van God. 

Rom. XIII; Math. V : 1 — 20; Jes. 
LVI : 1-8; 1 Tim. II : 1-10; Jac. 
IV : 1—12; 1 Petr. II : 11—25. 

Donderdag 8 Januari. 
Inwendige Zending en Zending onder 

de Joden. 
Gebed voor de velen die in Christelijke 

landen leven buiten God ; voor ongeloovi-
gen en twijfelaars ; voor evangelisatie on
der Roomsch-Katholieken ; voor den Chris
telijken arbeid onder bijzondere klassen dei-
maatschappij, als : krijgslieden, zeelieden, 
politiedienaren, tram- en spoorwegbeamb
ten, fïibiiekarbeidsters, verwaarloosde en 
onverzorgde kinderen, enz. — Gebed voor 
den arbeid in asylen en doorgangshuizen, 
en dien der middernachtzending. 

Gebed voor Israël, dat onwetendheid en 
vooroordeel mogen weggenomen worden 
en voor een zegen op de verspreiding van 
het Nieuwe Testament onder de Joden ; 
dat hun meer sympathie door de Christe
nen moge betoond worden ; dat God spoe
dig Zijne bedoelingen met Zijn volk ver-
vulle, en verhaasten moge den dag vaa 
Christus' komst op aarde. 

Jes. LX; Handel. IV : 13—31 ï Matth. 
X : 1—16; Luk. XV ; Joh. III : 14—21 ; 
Rom. XI; 2 Petr. III. 

Vrijdag 9 Januari. 
Zending onder Mohnincdanen en Heidenen. 

Dankzegging voor vermeerderde belang
stelling, voor aanbiedingen van persoonlij
ken dienst, voor den vrijen loop van het 
Woord en geopende deuren over de geheele 
wereld. 

Gebed dat de kracht des Heiligen Geestes 
moge rusten op alle zendelingen en op do 
verkondiging van Gods Woord; dat velen 
tot God mogen gebracht worden ; dat zoe 
kenden en onzekeren tot eene beslissende 
keuze mogen gebracht worden ; dat vrees
achtige geloovigen vrijmoedigheid mogen 
bekomen om Christus te belijden ; dat de 
Christenen geene hinderpalen mochten zijn 
voor anderen door eigen onstandvastigheid; 
dat het voorrecht en de plicht om het 
Evangelie te brengen over de geheele we 
ïeld door de Kerk moge worden begrepen, 
en dat meer mannen en vrouwen zich aan 
dien dienst in vreemde landen mogen toe
wijden. — Gebed voor de zendelingen zei 
ven, voor gezondheid van ziel en lichaam, 
voor een juist oordeel en voor een ge
moed en zin geneigd tot liefde, geduld en 
heiligheid. 

Ps. LXVI; Joël II : 23 — 32 ; Jes. LV ; 
Ps. LXVII; Mark. XVI : 14 - 20 ; Ef. 
VI : 10—20 ; Hand. XXVI : 12—18. 

Zaterdag 10 Januari. 
Onze huisgezinnen. 

Gebed dat onze zonen en dochteren waar
lijk bekeerd mogen worden ; dat zij mogen 
worden opgevoed in de tucht en vreeze 
des Heeren en kracht ontvangen om de 
verleidingen van hunnen leeftijd te weer
staan. Voor al het bijzondere werk ten 
behoeve der kinderen, voor Hooge-, Mid
delbare- en Lagere scholen, voor lijken 
zegen op Christelijke jongelings- en jonge 
dochtersvereenigingen ; dat aan ouders de 
genade worde geschonken hunne kinderen 
tot den Heere te biengen, zoowel door 
woord als door voorbeeld. 

Mark. X : 13—22; Spr. IV; Deut. 
VI : 4-15; Ef. VI : 1-4; 2 Tim. II 
vs. 1—16 ; Mark. X : 13—22; Jes. XLIV 
vs 1 — 8. 

Zondag 11 Januari. 
Onderwerp voor de prediking. 

De openbaring van Christus in Zijn volk. 
Joh. XVII : 21—23; Col. I : 27; 2 

Thess. 1:12; Ef. III : 10-21. 
Wederom is het ons een voorrecht de 

uitnoodiging tot Vereenigd Gebed te mo 
gen verzenden. Terwijl wij ons mogen 
verheugen over toeneming van Christelijken 
arbeid op menig gebied en uitbreiding d.-r 
zending, is er toch ook reden tot diepe ver
ootmoediging voor zeer vele gebreken. Im
mers de geest van oproer en ontevreden
heid, de haat en de aanvallen tegen Gods 
Woord, schending van den dag des Hee
ren, wereldzin, onzedelijkheid en eigenge
rechtigheid nemen uteeds toe. 

Doch God de Heere regeert. Laat ons 
tot Jezus gaan met onze gebeden, vol ver
trouwen op Hem en in de verwachting alles 
van Hem te zullen ontvangen. Laat ons 
vragen en bidden in geloof, indachtig dat 
Hij die het beloofd heeft ook getrouw is; 
laat ons bidden in hope, bedenkende dat 
Hem gegeven is alle macht in Hemel en 
op aarde; laat ons bidden in lielde, we
tende dat Hij ons heeft liefgehad, en door 
broederlijke eensgezindheid toonen, dat wij 
zijn één lichaam in Christus. 

Mochten in Nederland en zijne Oost- en 
Westindische bezittingen cle gebedssamen 
komsten in de eerste week van het jaar 
1891 rijk gezegend zijn. 

Het Comité der Evangelische Alliantie 
in Nederland, 

F. VAN BYLANDT. 
J. D. VAN WASSENAER VAN ROSANDE. 
J. E. N. SCHIMMELPENNINCK VAN DEK OïE. 

lEockaaukondiging. 
Stads- en dorps-almanak BETHEL 

voor het jaar 1891, onder redactie 
van H. Pierson. 

3e serie; 9e jaargang. 29stejaar
gang. Met twee plaatjes, 's Gra-
venhagc, W. A. Beschoor. 

Deze almanak ten voordeele van het ge
slicht Bethel is in aard en doel bekend. 
De inhoud van dit jaar beveelt zich weder 
vooral aan door verscheidenheid op filan
tropisch gebied. 

De Apostel der vrijheid. Een ver
haal door J. de Liefde. 2e Druk. 
Dordrecht, Koebrug ge en de Zeeuw. 
Prijs ƒ 0.25. 

Een herdruk van dit verhaal, beschrij
vende de bekeering van een zendeling in 
den dienst der intern itionale, komt in onze 
dagen zeker zeer goed te pas. 

De geschiedenis van Jozef. Een 
boek, vooral voor jongelieden. Naar 
het Hoogduitsch door Otto Funcke. 
A msterdam, Höveker en Zoon. 

Deze uitgave van de Vereening Ier be
vordering van Christelijke lectuur, behoeft 
nauwelijks aanbeveling. De schrijver zal 
straks wereldbekend zijn, indien hij 't niet 
aireede is. Zijne lichting is reeds meer 
dan eenmaal in ons blad aangewezen. Ook 
de vorm van zijne behandeling. Hierover 
behoeven we dus niet uit te weiden. Dat 
dit onderwerp van behandeling de Funcke-
lezers zal uitlokken, laat zich verstaan. »Het 
is een feit — zegt de plaatsvervangende 
voorrede met recht — dat kleine kinde
ren en professoren te allen tijde evenzeer 
met, deze geschiedenis waren ingenomen." 
Het boek is vervaardigd naa>' aanleiding 
van een reeks preêken, die Funcke hierover 
hield, als over •» eene schoone geschiedenis." 
En waarin bestaat die schoonheid? Onte
genzeggelijk is ze schoon »om de wonder
bare gouden onderlaag, die door de lotgn-
vallen van Jozef telkens heenschemert, n. 1. 
het beeld van den Heiland ; ... de red
der van zijne broeders, die hem verguisd 
hadden, de redder ook van het volk in 
welks midden hij een slaaf was." Maar 
voor hen die Jezus niet kennen, ligt deze 
zijde der geschiedenis achter een sluier. 
De schoonheid er van is dan ook vooral 
deze : dat zij »ondanks er gejn enkel won
der, in de gewone bet.eekenis van het woord, 
in voorkomt, ons één groot, doorloopend, 
heerlijk wonder le aanschouwen geeft. Een 
wonderloos wonder, en toch een groot, heer
lijk wonder, namelijk het bestuur der God
delijke Voorzienigheid vol wijsheid en hei
ligheid, vol strengheid en ontferming over 
elke menschelijke ziel in het bijzonder." 

C. M. 

ADVERTENT1EN. 
O n d e r t r o u w d :  

G ER RIT GROOT NIBBELINK, 
her. Pred. te Hijken 

EN 
FREDEüIKA OVERSTEEG. 

DINXPERLOT (Breedenbroek). 
DINXPKKLOO. December 1890. 

G e t r o u w d :  
J. v. D. SLUIS 

EN 
S. HOEKERS, 

die mede namens wederzijdsche Fami-
liën, hartelijk (lailk zeggen, voor de 
talrijke bewijzen van liefde en belang
stelling, voor en bij hun huwelyk on
dervonden. 

HAULINGEN, 
17 December 1890. 

tJe Heere verblijdde ons heden dooi
de voorspoedige geboorte van een 
zoom. 

L. ORANJE. 
J. C. ORANJE— 

ADRIAANSE. 
MIDDELBURG, 

17 Dec. 1890. 

Door Gods goedheid voorspoedig be
vallen van eene dochter Vrouwe P. E. 
A. VAN ASCH VAN WIJK— 

DE GEER. 
UTRECHT, 

20 Decembei 1890. 

D. V. hopen mijne geliefde !=§ 
Ouders U 

F. F. VENHUIZEN JP| 
EN U> 

G. K. VAN DUINEN IJ 
den eersten Kerstdag a. s. y 
hunne 35-jarige Echt- f| 
vcrecniging te herdenken. <r| 

Hun eenige zoon, ^ 
F. VENHUIZEN JR. JBF 

HORNHTJIZEN, Dec. 1890. |B| 

Heden onisliep in zijn' Heer 
eu Heiland onze geliefde zorg
dragende Vader en Behuwd-
vader 

D. B. Cazemier, 
in den ouderdom van 76 jaren 
eu 5 maanden. Was h\j reeds 
geruimen tijd zwak en sukke
lende en sprak hij daarbij het 
verlangen uit om ontbonden te 
worden, thans geniet hij, out-
daan van het lichaam der zonde, 
de ruste die er overblijft voor 
het volk vau God. 

Smartelijk valt ons, zjju ge
mis, doch zijn geloovig en blij
moedig heengaan troost ons. 

B. CAZEMIER. 
J. CAZEMIER— 

BOSMA. 
TBR HEIL, Gem. Rodeu, 

15 Dec. '90. 

Heden overleed, na een lang
durig, doch geduldig lijden, onze 
geliefde medebroeder 

nm 1)E JONG, 
in den ouderdom vau bijna 60 
jaar. Werd hij voor vele jaren , 
door Gods almachtige genade 
in Christus, wedergeboren tot 
ee ie levende hope, hij mocht 
daarna ruim 12 jaren de ge-
meeute dienen, eerst als diaken 
en daarna als ouderling. 

Wij hadden hem gaarne nog 
in ons midden willen behouden, 
doch de wil des Heeren was 
anders. Hij is iugegaan iu den 
vrede, en wij benijden hem de 
» ruste" niet. 

Staart zijne bedroefde We
duwe, met tal van Kinderen en 
Behrjwdkinderen, weemoedig op 
het stoffelijk overschot vau den 
dierbaren Man eu Vader, ge
lukkig behoeven zij »niet te 
treuren als die geene hope heb
ben." Moge de Heere ben 
troosten, zooals Hij alleen dat 
kan en wil, opdat zy voordeel 
mogen trekken uit het leed, is 
onze wensch eu bede. 

Namens den Kerkeraad, 
W VISSER Pre,,. 

URK, 10 Dec. 1890. 

Hedenmorgen overleed zacht 
en kalm in haar Heer en Hei
land, schoon jaren lang lijdend, 
toch nog zeer onverwachts, mijn 
hartelijk geliefde, onvergetelijke 
Echtgenoote en der Kinderen 
zoo dierbare Moeder, 

MINTJE 
LEEN DEKT VAN DIGGELEN, 

in den ouderdom van bijna 62 
jaar, na een hoogst gelukkige 
echt vereeniging van bijna 42 
jaa r. 

De God, wien te dienen de 
keuze van haar leven was, zij 
onze steun en sterkte. 

H. v. D. SCHAAR 
en Kinderen. 

HEER EN VEEN, 
17 December 1890. 

Heden overleed onze waarde 
Broeder 

Wouter Leen. 
Hij diende als Diaken de ge

meente, zooveel hij kon. 
Zij hij nu in de Triumfeeren-

de kerk, gelijk hij hier in de 
strijdende was. 

Ons betaamt te zwijgen op 
Gods doen en Hij vervulle de 
ledige plaats. 
<• Namens den Kerkeraad, 

J. A. KLERCQ 
Praeses. 

F. C. HEILMAN. 
Scriba. 

HELDER, 
19 December 1890. 

Heden overleed alhier, na 
langdurig lijden, in den ouder
dom van bijna 27 jaar, onze 
geliefde Zoon, Broeder en Ver
loofde 

J. J, JOCH, 
Theol. Oandidaat te Ihrhove. 
Ons geloof, vermeld in 1 

Thes*. 4 : 14, lenigt eenig-szins 
de smart onzer ontroerde harten 

Wed J. JUCH en Kinderen. 
JACOBA JOHANNA 

HARDERWIJK, 
20 Dec. '90. 

Heden overleed i 
dom van r" ;™ 81 
geliefde Vat 
der, de Heer 

Lainbei 
I» 

weduwnaar 
FROUKJE MAI 

Uit 
< 

HEEREN VEEN, 
21 Dec. 18S 

i Heden overleed, na een smar
telijk lijden van eenige weken, 
zacht e;i kalm iu haren Heer 
en Heiland, tot diepe droef
heid vau mij en hare eenige 
zuster, mijne geliefde Echtge
noote 

innette Frederika 
Steimceg, 

in den ouderdom van bijna 64 
jaren, waarvan ik ruim 30 jaren 
met haar iu een genoegelijken 
echt verbondeu mocht zijn 

C. WEBER, 
UITHUIZEN, 

22 Dec. 1890. 

GAL. 6 : 2. 
Wie wil, door Christelijke barmhar

tigheid gedreven, een 16-jarigen wees. als 

BAKKfcRSLEERLING, 
kost, inwoning en verdere opleiding in 
het vak verschaffen? 

Nadere inlichtingen geeft gaarne M. 
SMINK JR., Voorz. der Weezen-Com
missie van de Christ. Ger. Gemeente 
te VVoRMKltVKER. 

Op Mei. vroeger of later. "3*3 

EU II 011 IS TE 
(dames Hoeden) op een roijaal dorp in 
Friesland, met beste omgeving, wenscht 
haar zaak over te doen (voor jon
gelieden zeer geschikt) door een 
voorgenomen vertrek bij de a. s. stu
diën van haar Broeder, waarom een 
net burgerllllisje op een goeden 
stand in KAMPEN in huur gevraagd 
wordt. 

Voor gegadigden verdere inlichtingen 
bij Mej. J. KOOLSTRA te WOMMELS 
of bij W. KOOLSTRA, zeilmaker te 
DOKKUM. 

Heeren Geen 
pakken f 17! fabriekswerk! 

Wie zich nog een nette, soliede 
en tevens goedkoope 

DMl-iSAlSON, 
WINTEROVERJAS of WINTERPAK 
willen aanschaffen, vragen eens de sta
len bij ondergeteekende en zende de
zelve na keuze met maatjas of pak 
terug. Men ontvangt spoedig het 
bestelde en zal bij proefneming over 
myne aflevering zeer tevreden zijn. 

Terwijl een nette coupe wordt ge
garandeerd, wordt ook alles net en so
liede gevoerd en afgewerkt. ALLES 
wordt franco teruggezonden. 

Men vrage stalen! ze worden 
franco gezonden. 

Onder vriendelijke aanbeveling, 

A. SHIT Jzoon., 
Ileerenkleermakerij, b/d Waag 

te WOLVEGA. 

Zooeven is van de pers gekomen, 
eene derde herziene druk, van 
't wereldberoemde werkje: 

DE NAVOLGING VAN CII11ISTES, 
DOOR 

Thomas a Keinpis, 
Prijs in prachtbandjel f.OO. 

Verkrijgbaar bij alle soliede Boek
handelaars, en bij den Uitgever J. C. 
VAN SCHENK BRILL, DOESBURG. 

„VERRASSING." 
lOO vel beste fijne kwaliteit post

papier, iOO daarbij passende eil-
Veloppes, 1 flacon beste zwarte inkt, 
1 fleschje SCllOkel/iflll. 1 doos met 
G teekenpotlooden, 1 tabaks
pijp, l sigarenpijp, l prachtig 
zelfwerkend potlood (mechaniek), 
35 beste stalen pennen met ver
rassing. Dit alles voorslecht 
aan den winkel en f Ë,30 tegen in
zending van postwissel, waarop staat 
^verrassing" of onder rembours, 
door den Boekhandelaar 

JOH. OP 'tHOLT. 
STADSKANAAL, (nabij 't gemeentehuis.) 

GEDACHTEN DEK EEUWIGHEID 
DOOR 

Dr. J. A. BENGEL 
PltlJIS f I.40. 

Uitgave van H. BULENS te Win
terswijk. • 

W I E  
had durven verwachten, dat nu reeds 
het zoo beroemde boek, getiteld : Ge
schenk van een Christelijken 
Vader aan zijne opwassende 
kinderen door Jf. JAMES, 
vertaald door Prof. N. BSEETS, voor 
verminderden prijs zou worden aange
boden. Het is 437 bladz. groot, en 
kostte vroeger f 4.40. Maar door bui
tengewone omstandigheden is het, na 
toezending van postwissel, thans ver
krijgbaar bij ZALSMAN te Kaïnpen, 
voor f 1.50, waarbij dan nog CrltA-
TIS wordt gevoegd: lo. Groote 
Kleinigheden, door li. J. VKE-
ÜEHMAAIL 5 2o. Overzicht der 
Kerkgeschiedenis door H. 
POOLMIHJER, 3o. Bekn. \ er-
halen uit de Geschiedenis van 
Nederland door I». VEIIOKRS 
en 4o. een fraai plaatje, voorstellende 
de Theologische School te Kam
pen. 

Een schoon aanbod voor zeer wei
nig geld. 

Schqjf op den postwissel: JAMES. 

Dezer dagen verscheen: 

A C  T A  
der tweede Voorloopige Synode 

VAN 
NEDERDCITSCHE GEKEFORM. REKKEN, 
Gehouden te Leeuwarden in 1890. 

I'rys f 1.10. 
AMSTERDAM, J. A. WORMSER. 

Van wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap »FILIPPUS" is bij den 
Uitgever J, DEN BOER te BREUKELEN 
verschenen : 

No 131. IMeilteensch aan 
Bruidegom en Bruid. Prijs 1 Ct. 

No 132 MSen genoegetijk uit
einde. (Een Oudejaarsavond-
traktaat.) Prijs 1 Ct. 

No. LXXVI. >1? Hippus." Twee 
samenspraken voor Christel. 
Jongel. Vereen. Prjjs 10 Ct. 

OM PLAATS TE HAM 
wordt een pakket van vijf boeken 
waarvan de prys vroeger was 

f 3.20 
thans aangeboden voor 

een gulden. 
Men profiteere, vóór dat de voorraad 

is opgeruimd. 
Onder Kruis en Lijden. Woor

den van Vertroosting, verzameld uit 
de werken van Monod, Tholuck, Vi-
net c. a., prijs f 1. 

Spreuken voor de keu
ken, door J. de Liefde, prijs » 0.40 

Stichtelijke Rijmen door 
Isaak Watts, prijs » 0.30 

Geestelijk lBundeltje. 
Verzameling van brieven, door 

CORN. RUESINK 
f 0.60. 

Het Christendom in Neder
land tot op den tijd der lier 
vorming (K erk geschiedenis) 

DOOR 
H. KARSSEN, 

met eene inleiding van 
Dr «. II. L.AMEIXS 

PRIJS f 0.90. 
Tegen postwissel met vermelding 

»Om plaats te maken" worden 
bovengenoemde vijf boeken thans franco 
verzonden door den Boekhandelaar H. 
BULENS te Winterswijk. 

Attentie s. v. p.! 
Het oude jaar spoedt ten einde en 

weldra staat het nieuwe weer voor de 
deur. Dan verlangt ieder, behalve zijn 
bloedverwanten, of afwezige vrienden 
en kennissen geluk te wenschen en wat 
is hiervoor gemakkelijker dan het zen
d e n  v a n  e e n  k a a r t j e ?  

Let dus op dit goedkoope aanbod en 
laat ieder, die nog niet voorzien is, 
zich vervoegen bij den Boekhandelaar 
ZALSMAN te KAMPEN. 

Voor slechts één gulden toch 
ontvangt men 100 net gedrukte 

Visitekaarten 
in fraai étui. 

Maar dit is nog niet alles! Neen, 
daarbij ontvangt men nog gratis een 
prachtige n, Christelijken HCHEUK-
KALENDELT voor het jaar 1891. 

Voor toezending per post wordt 15 
cent berekend. 
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