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O f f i c i ë e l e K e r k e l i j k e B e r i c h t e n , V e r s l a g e n enz.
(Uit Het Kerkblad van 28 April 1893.)
Berichten.

Classis Sneek.

Inwendige. Zending en Bijbele.lportagc in Noord Brabant en Limburg.

Vergadering der Classis Sneek op Woensdag 31
Mei a.s. des voormiddags te 9 ure, in de consistorie
der Nieuwe kerk te Sneek. Stukken voor bet a«renum worden tot 12 Mei ingewacht bij den Consu
lent der roepende kerk.

Van de Zendings-vereen. der Ger. kerk te Wanswerd

a d. Streek

f 5,—

Hartelijk dank voor deze gaven ! Yoor de
laatste maal verantwoordt de laatst ondergeteekende mede deze gaven. Tengevolge van
zijn aanstaand vertrek uit Brabant werd lts.
j. van Haeringen VAN WERKENDAM be
noemd tot Penningmeester voor de Inw. Zend.
en Bijbelcolport. Alle gaven en bijdragen zende
men

dus aan ZIJN ADRES.

Dat ze onzen geliefden broeder rijkelijk toe
vloeien ! Worde de Commissie steeds meer ver
blijd door den onmisbaren steun der kerken en
vereemgmgen, van vele broeders en zusters, van
alle vrienden begunstigers van een arbeid, zóó
noodig en tevens zoo kennelijk van den lleere
gezegend, als de arbeid der Jnw. Zending in
het arme Brabant is.
Namens de Commissie,

Ds. J H. FEKINGA.
,
Ds. Js. VAN DER LINDEN.
s Bosch, 17 Apr. '93.
üet

adres van l»s. ,»*. van dei* Uil-

dempte Burgwal.

a 0. té 's Gravevihaoe, Ge

Prov. Syn. Zuid-Holland.
13e kerkeraden der Geref. kerk van Rotterdam, door
de vorige provinciale Synode aangewezen otn de e.k.
provinciale Synode van de kerken in Z. Holland sa
men te roepen, berichten bij dezen, dat genoemde Sy
node D. V. zal gehouden worden op Woensdag'7
Juni in het kerkeraadsgebouw, Amman straat? te
Rotterdam. Alle voorstellen voor het agendum en
a e s n ? en voor deze provinciale Synode, gelieve
men e zenden aan het adres van den heer T. Tromp
Oosterstraat, Rotterdam.
Namens deputaten ad hoe van de beide
kerkeraden te Rotterdam,
P. BlESTERVELl).

Provinciale Synode in Drente.
De Kerkeraden der Geref. Kerken te Hoogeveen
A en B roepen bij dezen de verschillende Classen
in de Prov. Drente op, tot het houden eener Pro
vinciale Synode te Hoogeveen, Woensdag 14 Juni
1893. Punten of vragen voor de Agenda, en alle
verdere stukken op die Synode betrekking hebbende,
worden zoo spoedig mogelijk ingewacht bij een der
ondergeteekenden.
Namens de Kerker aden voornoemd,
Ds. J. GROENEWEGBN.
A. VAN ENGEN.

Classis Dokkum.
Naar aanleiding van de »Berichten," Kerkblad
Ko. 14 en 15 over de rapporten, wordt de op 4
Mei aangekondigde Classicaie Vergadering tot na
dere aankondiging uitgesteld.

Namens de 3 Kerken,
H. H. WOUDSTRA, Actuarius.

Namens den Kerkeraad der Geref. kerk
van Gaastmetr,
G\ P. GEERTSEMA, Praeses.
H. W. HENSCHEN, Scriba.
P. W. SLUIJTER, Consulent.

Vergadering D. V. Woensdag 17 Mei.
Zuidhorn.
H- SCHOLTEN, Corr.

Classis Tholen.
Vergadering op Woensdag 17 Mei te Bergen op
Zoom in de bovenzaal van het Militair-Tehuis.
De vergadering begint des morgens half tien.
Stukken voor 't agendum worden ingewacht voor
10 Mei bij den ondergeteekende.
•Namens den Kerkeraad v. d. roepende kerk,
A. H. VAN DEE Kooi.
Bergen op Zoom, den 24 April '93.

Classis Zwolle.
Vergadering der Classis Zwolle niet gelijk eerst
gemeld is op 3 Mei, maar op Woensdag 24 Mei.
Aanvang 's morgens J0 uur, Plantagekerk Zwolie.
Punten voor het agendum in te zenden voor 10 Mei
aan den Scriba.
Namens de Kerkeraden der Geref . Kerken A en D,
H. KlTIK, Praeses.
F. RISPENS, Scriba.
Steenwijk, 24 April 1893.

OOST3URG, 24 April 1803. Bij den kerkeraad der Geref.
kerk alhier, is bericht ingekomen van den WelEerw. Heer H.
C. van den Brink, Cand. te Hilversum, dat ZEerw. voor de
roeping naar deze gemeente heeft bedankt.
Namens den Kerkeraad,
Jz. RISSEEUW AZ., Scriba.

Classis Zutphen.
De Gereformeerde kerken in de Classis Zutphen
worden opgeroepen ter vergaderirg, die D. V zal
gehouden worden te Vorden op Donderdag 1 Juni
e.k., aanvangende voormiddag 9 uur.
De stukken voor het Agendum worden vóór 13
Mei bij ondergeteekende ingewacht.
M. SIPKES
Winterswijk, 24 April 1893.
De Classis Rotterdam der Gereformeerde Kei ken in
Nederland, vergaderd te Rotterdam 19 April 1893,
heeft praeparatoir onderzocht den candidaat F. A.
van der Heijden, en dezen broeder met algemeene
stemmen toegelaten om te staan naar de Bediening

des Woords, cn lieju uiHodlon bciuejjljcicu geoccia uij
de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Namens de Classis voornoemd,
M. VAN DEN BOOM, Praeses.
J. W. GUNST, Scriba.

KAMPEN. De kerkeraad der Geref. kerk B verzoekt be
leefd, alle stukken en brieven voor hem bestemd, in het ver
volg te willen opzenden aan het adres van hunnen Voorzitter
Ds. J. J. Weëterbeek van Eerten.
BRETJKELEN, 14 April 1893. Door het goede bestuur des
Heeren zijn ook te Breukelen de kerken A. en B. saamgesmolten, zoodat de Gereformeerde kerk daar nu ongedeeld be
staat.
Namens den Kerkeraad en op zijn last,
M. "VAN WAART.

FRANEKER, 17 April 1893. He kerkeraad d»r Gerefor
meerde kerk alhier deelt, met dank aan den Heere en met
de bede, dat vele kerken eveneens dit voorrecht mogen
verkrijgen, aan de zusterkerken mede, dat met 16 April jl ook
hier de ineensmelting der beide Gereformeerde kerken na ap
probatie der Classis is tot stand gekomen. Het was j 1. Zondag
een heugelijke dag voor de kerk des Heeren te dezer plaatse.
De consulent Ds. J. Hania Pzn bevestigde de ineensmelting naar
aanleiding van Ps. 87 : 2—3, eii des avonds trad Ds. F. M.
ten Hoor voor de gemeente op, en wees op het heugelijk feit
dat heden door den Heere tot stand was gekomen en beves
tigde dat naar Eph. 4. van af vers 2 tot 7.
Namens den Kerkeraad,
L. HOFSTRA JZ.
N. P. TUININGA.

P.S. Men gelieve alle stukken voortaan, te adreseeren aan Ds.
F. M. ten Hoor.
BEVERWIJK, 17 April '93. Onze algemeen beminde
Leeraar J. Smit ontving eene roeping van de Geref. kerk te
Hoogvliet. De Heere besture het zoodanig, dat ZEerw. met
vrijmoedigheid kan bedanken, dan zou de eenparige wensch
van Kerkeraad, gemeente en vele anderen vervuld worden.
Namens den Kerkeraad,
J. L. YAN APELDOORN, Scribi.

Dokkum, 18 April '93.

Classis Enumatil.

de Geref. gemeente te Aalden. Wij werden verontrust, want
wij zoudtn 0 zoo jraarne zien, dat hij in ons midden bleef.
Het ia dai ook de wensch van heel de gemeente, en velen bui
ten haar, dat de Heere het zoo besture, dat hij voor die roe
ping kan bedanken en nog lang in ons raiddén moge blijven
arbeiden n het Evangelie.
Namens den Kerkeraad,
W. J. WUBS.

NIJMEGEN, 23 April 1893. Een nieuw bewijs van de
groote goedheid Gods mocht onze kleine gemeente in de afgeloopen week ondervinden. Door eene familie die onbekend
wenscht te blijven, werden drie aandeden in de geldleening
ten laste der kerk alhier, tc zamen groot f 300 geschonken.
De Heere vergelde in ruime mate deze weldaad aan de milde
gevers en geve, dat dit goede voorbeeld navolging moge
vinden.
Namens den Kerkeraady
ALBT. ROMPELMAN, Scriba.
NIEZ1JL, 23 Apr 1 1893. Hedenmorgen maakte onze ge
achte Leeraar J. A. de Bruijn bekend, tot blijdschap van kerke
raad en gemeente, dat ZEw. voor de roeping van de gemeente
de Leek had bedankt.
Namens den Kerkeraad,
J. MARTENS, Scriba.
LEEUWARDEN, 23 April. Onze geliefde leeraar, J. van
Andel, heeft eene roeping ontvangen van de Ger. kerk te Gro
ningen A. Hoewel wij lla rujm 14 jaar
Woord des Heeren
uit ZEw. mond mochten hooren verkondigen, kunnen wij nog
niet zeggen: het is genoeg; maar begeeren het nog, evenals in
den beginne tot in lengte van dagen uit zijn mond te mogen
hooven verkondigen en toepassen.
Namens de Geref. Kerk A,
CORN. BIJLENGA, Scriba.
ONSTWEDDER MUSSEL, 23 April. Onze geliefde leeraar
Ds. E. Buurma maakte na de morgengodsdienstoefening aan
onze gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van

SUAWOUDE, 24 April '93. Dagen van ernst, hoop en
vrees zijn doorleefd, nu wij gister morgen na de prediking uit
den mond van onzen Eerw. en beminden Leeraar Ds. J. W.
Draijer mochten hooren, dat hij, na alles overwogen en het
aaugezicht des Heeren gezocht te hebben in diepe afhankelijk
heid des harten, meende den raad des Heeren hier nog niette
hebben uitgediend, en alzoo kon zeggen: Ik blijf bij u. Groot
was de blijdschap van kerkeraad en gemeente, dat Hij die re
geert deze genade aan ons heeft geschonken. Hem zij de lof,
die tot hiertoe veel zegen op ZEw.'s arbeid gaf. Geve de Heere
zijn zegen verder aan zijn persoon en over zijne werkzaamhe
den. broeder Roolvink sprak als tolk der gemeente nog een
woord «tot ZEw., wien staande door de gemeente werd toe
gezongen Ps 134 : 3.
Vit naam des Kerkeraads,
K. J. ALLEMA, Scriba.
•^0T nw'aARK'IV. 24. Amil '93.. De kerkeraad der Geref. kerk
aliiier
geeft bij dezen kennis aan de kerken, dat ook
door zijn kerk is gebroken met de Synodale Organisatie van
1816 en db Dordsche Kerkenorde, uit den jare 1618 en '19,
weer geldig is verklaard. Hij verzoekt mitsdien in correspon
dentie te treden met de andere kerken, die eveneens dat juk
verbroken hebben en dezelfde Kerkenorde erkennen.
Namens den Kerkeraad,
A. MINTJES, Praeses
K. HOOGENKAMP, Scriba.
BURUM, 24 April '93. Gister maakte onze geachte Leeraar
Ds. H. Siertsema de gemeente bekend, met vrijmoedigheid voor
de roeping van Gerkesklooster te hebben bedankt. Dit besluit
stemt ons tot blijdschap. Moge de Heere het met zijnen zegen
kronen.
Namens den Kerkeraad,
K. RADEMA, Scriba.
BREDA, 24 April 1893. Aan de Gereformeerde kerken in
Nederland wordt hiermede bericht, dat onder het voorzienig
bestuur des Heeren ook te Breda de Gereformeerde kerk weer
is openbaar geworden. Onder de leiding van den WelEerwaarden
heer Ds. II. J. Binnema, daartoe, als consulent, aangewezen
door de Classis Klundert, is den 12 April 1893 de kerkeraad
bevestigd en aldus de Gereformeerde kerk te Breda geconstitu
eerd. Deze kerkeraad heelt voor zyne kerk de Kerkcnordenig
van 1619 aanvaard, met de uilzonderingen door de Generale
Synode den 17 Juni 1 892 te Amsterdam vastgesteld, en wenscht
in één kerkverband te leven met de Gereformeerde kerken in
Nederland. Het adres dezer kerk is bij den ondergeteekende
Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk te Breda,
H. SCHOLTENS Kz., Scriba.
WILSUM (Gr. Bentheim), 24 April 1893. Gisteren werd
de gemeente alhier bekend gemaakt, dat onze algemeen ge
achte en beminde leeraar Ds. W. Bron ger eene roeping ont
vangen heeft van de gemeente Neermoor in Oost-Friesland, en
dat hij voor die roeping heeft bedankt. Wij zijn verblijd. Ruste
's Heeren zegen op dit besluit, en vervulle Hij spoedig de
behoefte der teleurgestelde gemeente.
Namens den Kerkeraad,
J. BROOKHUIS, Scriba.

VEERE, 24 April 1893. Gisteren was het voor de ge
meente alhier een gewichtvolle dag. Haar algemeen gpachte
Leeraar C. Steketee Cz. nam 11a een ruim elfjarig verblijf af
scheid van haar, tot teist gekozen hebbende Jeremia 17 : 16.
Na de prediking sprak één der Ouderlingen, in naam van Ker
keraad en Gemeente, den naar Bolnes vertrekkenden Leeraar
toe, waarop hem Zingende toegebeden werd Ps. 121 : 4. Moge
de Heere de ledige plaats weldra met den man zijns raads
vervullen 1
Namens den Kerkeraad,
J. VAN DER KLEIJN.
DE KRTM, 25 April 1893. Beroepen te Gees (Drente) de
WelEerw. Heer Ds. H. L. Beijer.
Namens den Kerkeraad,
J. KRIKKE.
HAZERSWOUDE, 26 April'93. Dat onze beminde Leeraar
voor de roeping naar de kerk B. te Maasluis bedankt heeft,
strekt ons tot blijdschap.
Namens den Raad der kerk,
JOH. FRANCKEN, Scriba.

Ontvangsten.
Ontvangen vuur de Tlieul. School.
Van de Gemeente te:
Apeldoorn A
f 20,50 Meeden
f
Vlaardingen A
- 15,88 Scheemda
Zaandam B 1/2 coll.- 11,90 Midwolda
Leiden A
• 32,03 Oostwold
Leiden C
'/2 coll.- 16,25 Winschoten
Boskoop A»6,— Nieuw Beerta
Boskoop B
u
•
2,50 Oude Pekela
Hillegom
»
3,18 Hertel
.
Rijnsburg
„
8,65 Bleiswijk
f
Katw. Binnen „
6,985 Capelie a/d IJssel
Koudekerk
„
4,60 Charlois
.
Katwijk a/zee .
7,78 Delfshaven
Hazerswoude
„
- 12,43 Hoek van Holland
s
Sassenheim
3,91 Hoogvliet
Leiderdorp
„
- 21,26 Katendrecht
Surhuizum
»
1,75 Maasland B
Oudega
„
2,66 Maassluis A
Nijega-Opeinde «
•
1,87 Overschie
Rottevalle
,,
•
1,876 Pernis
Drogebam A
„
2,50 Poortngaal
kooten-Twijzel „
2,45 Rhoon
Üurum
»
5,14 Rotterdam A
Oostermeer
„
2,64 gift uit Botterdam A Veenwoudsterw. „
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„
1,75
dam B
.
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n
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Amsterd. B
„
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f 276,615 de helft
f Ede
.
van een extra gift
Vau den Heer C. P. v.
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Renssen v/d Vereen,
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„Bidt den Heer des
van een horloge
Oogstes" te Rottergetax. op f 1,50
dam
.
f 0,75
- 278,365 Door i)s. "W. Doorn
Dieren A
- 21,915
te 's Hage van een
Poortvliet
3,85
zwakke zuster
.
Veendam
- 14,92
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7.86
ll'35
11,35
7,63
13,21
21,69
21,69
3,87
3.87
15.33
15
33
16,76
16.76
f,65'
f,65®
10^60
10,60
g'o5
9,05
40'—
40,—
9 51'
9,51®
4'
4,—
28*,06
28,06
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17,58
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8,29®
8,29;
17,82
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2,98,10,16'
10,16®
138^70
138,70
1,—
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105,45
2 50
2,50
26,72
28,32
28,32®!
7_
7,—
6177
61.77
5*10
5,10
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5,—

J. NEDERHOED,

Penningmeester.
Middelstum, 24 April 1893.

Ontvangen ten behoeve der Kas voor E111. Pr.,
Pr. Wed. en -Weezen.
Van de Gem, te

WERKENDAM, 24 April 1893. Gisteren werden wij grootelijks verblijd, doordien onze geachte Leeraar Ds. J. v. Hae ringen na ernstige overweging geen vrijheid had gevonden, de
roeping naar Ommen op te volgen, maar voor dezelve had
bedankt. Dat de Heere een en a der tot eer zijns Naams,
met zijne hooge goedkeuring bekrone.
Namens den Kerkeraad,
A. BRIENEN, Scriba.
BOLSWARD, 24 April
Gisteren morgen na het einde
der godsdienstoefening werd de Kerkeraad en
gemeente ten
diepste verontrust, doordien onze geachte leeraar Ds. R. J.
v. d. Veen bekend maakte, eene roeping te hebben ontvangen
van de kerk te Hoogeveen B. De kerkeraad en gemeente
koestert de stille hoop, dat ZEerw., nog maar ruim dertien
maanden in ons midden werkzaam, met volle vrijmoedigheid
voor die roeping zal bedanken.
Namens den Kerkeraad,
J. v. DIJK, Scriba.
GRONINGEN, 24 April 1893. Een aandoenlijke ure door
leefde de Gemeente gisterenavond, doordien ook haar geachte
Leeraar |)s. J. D. van der Munnik zijn afscheidsrede uitsprak
naar aanleiding van Hebr. 12 : 10, 2a, vooreen groote schare,
waaronder ook eene Deputatie van Kerk B. De vermaning
óm met lijdzaamheid te loopen de loopbaan ons voorgesteld,
aan de hand van onzen Koning Jezus, deed de gemeente moed
vatten, dat ook Hij naar zijne belofte voor dit deel zijner kerk
zal zorgen. Aan het einde zong de Gemeente den vertrekkenden
Leeraar toe Ps. 121 : 4.
Nameas den Kerkeraad der Geref. Kerk A,
A. JONKHOFF, Scriba.

Geldermalsen
f 2,00 Zutfen
Well
- 3,75 Varsseveld
Poederoijen
- 2,00 Amstelveen
Aalst
- 1,00 Amsterdam A
Culemborg B
- 9,65 Bussam
Vuren
- 1,00 's Gravenland
Opheusden
- 3,50 Hilversum A
Tiel
- 14,216 Naarden B
Apeldoorn B
- 13,60® Ouderkerk A
Velp A
- 33,71® Nieuwer Amstel,
Dieren A
- 20,99
Overtoom
Scherpenzeel
- 22,04 Diemen, WaterNijmegen
- 21,36
graafsmeer
Velp
- 80,87 Andijk
Aalten A
- 12,36 Enkhuizen
Aalten B
- 14,77 Hoorn
Neede
. 3,75 Medemblik
Barchem
- 7,86 Opperdoes
Gendringen
- 1,40 Urk
Geesteren
. 17,51 Haarlem A
Doesburg
- 8,78 Goënga, Gouw
Vorden
. 5,90
Uit de Catechisatiebus te Oudega Smallingerland
Gift van S. N. kerk B te Amsterdam
Idem onder letters S. N. te Amsterdam

. 26 12
- n',25
- 17] 12S
- 188,9&
7^2
1,60
- 14,69
.
6^25
3,85®
-

16,80

.
.
-

7,00
15,25®
27,90
6,20
7,60
8,25®
60,00
17,50
11,91

.
.
.

2,50
J ,00
i'qo

Al de gemeenten worden verzocht minstens
driemaal te collecteeren, daar de uitgaven stij
gen en zeer vele zijn.
G. J. BHUGSMA, Algemeene Penningm.
Schrans bij Leeuwarden, 22 April 1893.

VourlzcUtng hiervan in

't

e. v.

\r.

Stichtelijke Lectuur,
{Leerrede van Gustav Knack.)

Waarschuwing voor achter
uitgang in het geestelijk
leven.

Schriftbeschouwing.
Het Evangelie.
1.
Mark. 1 : 15.

Gelooft het Evangelie.

zich verre bovede opvattinsr. die zich
de Joden van zien tijd aangaande het
koninkrijk God hadden gevormd, ja,
onderscheidde sh wezenlijk van deze.
Algemeen meen men toch, dat het rijk
trods naar aardhen trant van onderen
opwaarts rijzénen met uiterlijk gelaat
te VOOrschÜn t,dfin win
Tficfpn deze
voorstelling ka,te Jezus zich beslist.
Het Rijk Godiwas hem een rijk dor
hemelen, een ik, dat van den hemel
afdaalt en ons den hemel verplaatst
Vestigen zou hizich, niet door zwaard
of wondermach maar door de stille,
verborgene wering des Woords en des
Geestes, een zid gelijk, dat onmerk
baar opwast, ?odat de plant er is
voor men ze zit. Waarmede toch zou
God beginnen ? Met van de goederen
des koninkrijks [ie te geven, welke er
ue voornaamstevan waren, de geeste
luke, de ontcezene. dia welke het tot
een hemelsch kninkrijk maakten, van
andere natuur dn de lijken dezer we
reld, ja zelfs dat het oude Davidsrijk,
dat hoewel geheligd, toch nog aardsch
was. Die geeselijke goederen, wier
uitdeeling en inbezitneming aan de
uiterlijke rijksoprichting vooraf zouden
gaaUj waren dezelfde, die reeds vroe
ger als goederen eens nieuwen Verbonds
waren aangekondigd. De vrede met
God, gegrond op eene eeuwige verzoe
ning der sonde, zou zich openbaren in
gemeensctap aan zijnen Geest, die het
volk in h>t licht der kennis van Gods
wil, en ia de wegen van Gods gebod
wandelen ieed. Het rijk Gods zou voor
alles een lijk der gerechtigheid zijn, wel
te verstaaj van eene gerechtigheid beter
vau gehalte dan der farizeën. Vandaar
dat het evangelie van Jezus slechts voor
hen eei e Uijde boodschap was, die, arm
van geest hongerden naar de gerech
tigheid, die van boven kwam ; hen al
leen heette hij dan ook zalig, omdat het
koninkrijk alleen voor hen beteekenis
had, als vervulling van iets wat hun
hart begeerde.
v. ANDEL.
( Wordt vervolgd.)

Het antwoord op de vraag : hoe krijg
ik vergeving van zonde? geeft ons hel
evangelie, tteeüs
hierom is het van
in
groot gewicht te weten, wat het evan»Indien gij dan niet [waakt" en ui gelie ons verkondigt.
door mijne woorden niet tot bezinning;
Het Grieksche woord » evangelie" wijst
en bekeering laat brengen, zoodat uwes in zijne allereerste beteekenis het loon
werken uit het geloof en de liefde: aan, dat een bode ontvangt voor de
voortkomen als ware vruchten der be goede tijding, door hem overgebracht.
keering, en gij dus ook het overige niet
Zoo komt het echter slechts bij onge
versterkt, dat sterven zou, »indien gij wijde schrijvers voor ; de Schrift gebruikt
dan niet waakt, zoo zal ik over u komen
het uilsluitend om er de boodschapping
als een dief\ en gij zult niet roeten, op zelve door aan te wijzen, 't Is ontleend
wat ure ik over u komen zal," om u te aan het woord »evangeliseeren", eene
bezoeken en te straffen. Was dat soms gunstige tijding overbrengen, dat wij in
een ernstige vermaning, dat de Heere de vertaling der Zeventigen aantreffen.
dien opziener uit dit leven wilde op Bepaaldelijk wordt het gebruikt van de
roepen, en wel plotseling, en dat dan
kondgeving van het door Christus ge
de eeuwige dood over hem zou komen
worden heil
en zijn naam uit het boek des levens
Ouder dan het woord is de zaak. Het
zou uitgedelgd worden? Geliefden, dit evangelie toch is, volgens Gal. 3 ; 8,
zjjn ernstige, weemoedige overdenkingen, reeds aan Abraham, ja, nog vroeger,
die wij echter niet mogen afwijzen, en Gen. 3 : 15 aan Adam verkondigd, eene
waarbij wij niet te denken hebben aan ster gelijk, die terstond na het invallen
dezen of dien, want de Heere mikt met
der duisternis aan den hemel verrees.
zijn scherpe pijlen op ons. Want by
Van het evangelie wordt dan ook, Hebr.
een ieder, die zich grondig onderzoekt, 4 : 2, 6, gezegd, dat het aan de vade
zullen wel ten minste eenige sporen
ren verkondigd is; zelfs kan van deze
gevonden worden van de kenteekenen verkondiging gezegd, dat zij alle beschik
van den naderenden geestelijken dood, kingen der genade Gods omvat. De
die ik vooraf genoemd heb, want de prediking des heils moge in de dagen
neiging om weer achteruit te gaan en I des Nieuwen Verbonds klaarder den sa
te versterven, hebben wij allen, en als I menhang aller heilsweldaden met Chris
wij niet voortdurend van den Heere I tus laten uitkomen, wijder van omvang
olie voor onze lampen vragen, zullen I is zij niet. Het evangelie der belofte
ten laatste slechts de lampen overblij- I dekt zich ten volle met het evangelie
ven, gelijk bij de dwaze maagden ;maar der vervulling.
In één opzicht echter is er een be
zonder olie kunnen wij niet voor Hem I
bestaan, maar hebben wij te vreezen, langrijk onderscheid ; sinds Christus ver
dat Hij ook tot ons zegt: »Ik heb u schijning toch neemt het evangelie de
nooit gekend ; gaat weg van Mij, gij boodschap in zich op, dat de grondsla
gen der vervulling van het te voren
werkers der ongerechtigheid !"
Wat is het zalig worden toch eene I aangekondigd heil gelegd zijn, door het
hoogst ernstige zaak! Wij weten toch I weik van den beloofden Messias. Bren
ook niet, op wat ure de Heere over ons I gers dezer heilmare zijn de apostelen
komen zal, als wij geen gehoor geven der nieuwe bedeeling, wier getuigenis
Leer en Kerk regeering.
aan zijn woorden, niet vreezen voor I niet alleen in hunne schriften, maar
zijn woord en ons niet ernstig onder ook in dat van eiken prediker van het
•let oordeel van Voetius
zoeken voor zijn aangezicht. Wat ik I evangelie, voortzetter als deze is van
het werk hunner prediking, voortleeft. over «Ie wijze van behande
u bidden mag, gebruikt daartoe toch
ling der zaken in Synodale
dezen Zondag; laat u door niets ver- I Zoo als apostolisch evangelie beeft het
vergaderingen.
strooien, maar ga in uwe binnenkamer vooral voor ons beteekenis; hel Oud
testamentisch evangelie is niet aan ons,
en stel u voor Hem, die de Geesten
In de Synode kunnen de zaken op twee
Gods heeft, de sterren in zijn hand I die van nature Heidenen zijn, verkon derlei wijze worden behandeld. De eene
houdt, en harten en nieren proeft, en I digd ; eerst als evangelie der vervulling wijze van behandeling is deze, dat de za
vraag Hem, wat Hjj van u denkt, of is het tot ons gekomen,
ken die te behandelen zijn, door den praeAan het woord evangelie worden in het ses worden voorgebracht en toegelicht,
gij soms ook niet te licht zijt in de I
Nieuwe Testament eenige nadere bepa en dat zij dan door de verschillende le
heilige weegschaal.
lingen toegevoegd. Voor alles heet het den worden besproken en het voor en te
De Heer zegt verder: »gij hebt" —
en daarmede laat hij toch eenig vroo- I evangelie »des koninkrijks", nader, des gen van alle zijden wordt behandeld. Na
onder deze be dat dit geschied is, en de discuss ën zyn
lijk licht vallen op de donkere schilde koninkrijks »van (iod
rij, die wij beschouwd hebben — »gij I naming werd het van Christus verkon geëindigd wordt door meerderheid van
1
Mark. 1 : 14. Zij dient om aan stemmen
:
het besluit der vergadering
hebt," zegt Hij verder tot dien opzie- I digd,
vastgesteld.
ner, in uw gemeente, buiten de velen, I te wijzen, dat het verkondiging is van
blijde boodschap dat het koninkrijk
Dewijl niet alle sprekers de gave
die gevaar loopen te sterven en het de
>
hebben om kort en bondig hun oordeel
geestelijk leven geheel en al te verlie- 1Gods gekomen is, Luk. 11 : 20, en zich
ta zeggen, of hun gevoelen te verdedi
zen, »eenige weinige namen" eenige 'in de onmiddellijke uabijheid bevond der
aan wie het evangelie verkon- gen,
.
worden soms de discussiëu noopersonen, maar ook slechts »weinigen, ' I tienen,
j
werd. Mark. 1 : 15. Daardoor deloos gerekt, en niet weinig tijd ver
1
>die hunne kleederen niet bevlekt hebben." I distel
het zich rechtstreeks aan de his spild.
Dit woord doet ons denken aan een sloot
'•
Br komt bij, dat er in elke vergade
der vele voorschriften onder het Oude 'torie aan, God had reeds een koninkrijk
aarde gehad; op Sinaï toch werd ring wel mannen zijn, die geen grooVerbond, waarin verboden was een doode op
<
Hij koning in Israël. Zelfs had Hij ter genot schijnen te kennen dan zichaan te raken, wilde men niet onrein
tot Messias des rijks verheven ; zelven te hooren en die dus over elke
worden ; men moest zich, waar dit I David
I
plaats gegrepen had, weder reinigen. 1was de koning de Gezalfde niet, Ps. zaak die ter tafel komt korter of lan
Hierdoor zijn
Want als de Heere hier zegt:»gij hebt 132 : 10 en droeg hij niet den titel ger het woord voeren
eenige weinige namen te Sardis, die ivan Zoon ? Ps. 90 : 27, 28. Maar dat de vergaderingen waarin op deze wijze
was voorbij ; het koninkrijk was wordt gewerkt van langen duur.
hunne kleederen niet bevlekt hebben," alles
f
De tweede wijze van behandeling is
dan wil Hij daarmede te kennen geven ; 1van Israël, tegelijk met den Gezalfde,
er zijn daar toch nog oprechte zielen, 1weggenomen ; Israël was Gods volk nog, deze: De zaak die te behandelen is
wordt door den praeses ter tafel ge
die met uwen geestelijken dood en met 'maar Gods rijk niet meer. Toch had
profetie de wederoprichting des ko
bracht ; vervolgens wordt de zaak in
hen, »die sterven zouden," geen inwen- de
c
dige aanraking en gemeenschap gehad
ininkrijks aangekondigd, als vrucht van handen gegeven van de commissie van
wederoprichting van Davids troon. rapport, of er wordt eene afzonderlijke
hebben, maar terwijl gij insliept, o, de
c
Dat
rijk zou geene herhaling vau het commissie benoemd die de zaak on
wachter, en allengs met u, hier en daar
I
zijn, maar iets nieHWS, dat in het derzoekt ; een rapport opstelt ; dit aan
eene ziel in doodsgevaar kwam, zoo oude
c
is er toch te Sardis een klein getal, coude slechts zijn uitgangspunt had. de vergadering overlegt, en dat dan
dat waakt en nog leeft, en zich door 1Voor alles toch zou het van geestelijke door de vergadering met of zonder vele
vol zijn. Het koningsvolk is discussiën, gewijzigd of ongewijzigd
de kracht mijner genade voor alle be- goederen
g
van zijne zondeschuld, kent wordt aangenomen of ook wel ver
smetting des vleesches en des geestes gereinigd
P
wet, zoodat het geen leermeester worpen.
zorgvuldig bewaard heeft, en »deze zul- de
o
Deze wijze van behandeling bespaart
len met mij wandelen in witte kleederen, rmeer noodig heeft, is bekrachtigd tot
overmits zij het waardig zijn" niet door eeen wandel in de gerechtigheid, bezit veel tijd dewijl zij vele noodelooze dis
profetischen Geest; 't is thans waar cussiëu voorkomt of ook afsnijdt en de
zich zelf, maar om mijnentwil, door den
d
het levend geloof, waarmede zy mij 1lijk, innerlijk zoowel als uiterlijk, eene vergaderiug door het rapport eeu ge
gemeente. Maar tot deze motiveerd oordeel hoeft.
aangrijpen en aangegrepen hebben, zoo- geheiligde
g
Nu is uit de Synodale handelingen
dat al hun werken en hun gansche le- ggeestelijke goederen beperkt zich het
ven uit het geloof voortkomen, en zij Iskoninkrijk Gods niet. Rijksvormig treedt bekend, dat in de Synoden der Chr. Ger.
te midden van een gemeente, die den hhet op de puinhoopen aller wereldrijken kerk de eerste wijze van behandelen
op. 't Is een rijk, waaruit onvrede en
werd gevolgd en in de Synoden der
geestelijken dood te gemoet gaat, als 0
gebannen zijn, ja, waaruit ten
Ned. Gereformeerde kerken daarentegen
wijze maagden de olie des Heiligen ellende
e
Geestes in de lampen hunner harten
tten laatste ook de dood gebannen wordt; de tweede.
De vraag, welke wijze vau behandeling
al zijne kinderen zijn weer in één land
dragen. »Deze zullen met mij wande- a
len in witte kleederen," en waardig hhereenigd, en de doodeu keeren tot de de beste is, of aan welke de voorkeur be
zijn te staan voor mij, den Zoon des levenden weer; over alle volken voert hoort gegeven, mag wel behoorlijk
heerschappij tot in eeuwigheid, en overwogen alvoreus de Synode straks
menschen. Men zal hun aandoen het het
h
te samen komt. E>" zal dan gekozen
alle schatten der wereld worden in den
blinkend fijn
lijnwaad der heiligen en a
moeten
worden tusschen die twee be
dienst
zijns
Gods
gesteld
;
God
zelf
woont
zij zullen tot de groote schare gesteld d
handelingswijzen.
worden, die voor mijnen troon staat in
ii zijns volks midden, en overschaduwt
Daarom acht ik het niet kwaad het
het met zijne heerlijkheid. De oprich
met witte kleederen en palmtakken in h
fl
ting
van
dat
rijk
komt
tot
stand
door
oordeel
van Voetius hierover ter over
hunne handen. »Zij zullen met mij
wandelen," d.i., in mijn eeuwige, zalige tusschenkomst van den Messias, Davids weging te geven aan de provinciale ver
Gods Zoon, gezalfd met den Gees1, gaderingen en aan de leden der aan
gemeenschap zullen zij daarboven vreug- Zoon,
^
koning, maar tevens middelaar des staande Synode, waarin, zoo ik vertrouw,
de en blijdschap hebben; ja, die hier k
door wien Jehova spreekt, en mannen zitting zullen hebben die vroe
een verborgen leven leiden met Christus Woords,
V
in God, zullen, als Hij geopenbaard middelaar der verzoening, door wien Je ger behoorden tot de Chr. Ger. kerk of
tot de Ned. Geref. kerken.
ontzondigt, van wien alle profeten
wordt in heerlijkheid, met Hem in hova
h
Dit oordeel van Voetius, te vinden
hebben gesproken, en op wien alle va
heerlijkheid geopenbaard worden.
h
in zijn Pol. Eccl. pars 3 pag. 211 is
deren hebben gewacht.
NOTTEN.
Sloot Jezus prediking zich aan his aldus:
{ Wordt vervolgd.) J torie
tc
en profetie aan, toch verhief zij j
üjp de vraag: *Of hot nuttig is dat
Openb. 3 : 1— 6.

van het begin der Synode af, eenigen
als ordinaire raadgevers uit de leden der
Synode gekozen en aangesteld worden,
d;e in alle zaken of ten minste in zaken
van grooter aanbelang voor de Synode de
beslissing vooraf gereed maken ? geeft hij
dit antwoord : Een zoodanig iets schijnt
door Hyperius, tract. cit. pag 812 goed
geacht en bevorderlijk te zijn tot een
gemakkelijk en korte bespreking deiSynodale verrichtingen. Maar van de
andere zijde schijnt dit minder veilig
te wezen en aan de vrijheid der Synode
te kort te doen (praejudicare) en den weg
tot de oligarchie, de heerschappij van
enkelen, te banen, hetwelk een voort
durend ongeluk is voor den kerkelijken
bodem waar de duivel rondwandelt, die
altjjd lagen legt waarvoor de kerken
altijd te waken hebben.
Want nauwelijks kan het plaats vin
den dat de door dezelfde en gedurende
de Synode vaste raadgevers te voren
gereed gemaakte oordeelen, niet zouden
overgaan in voorloopige beslissingen,
ten minste dat ze zoo vrij door de le
den der Synode zouden onderzocht en
indien het zoo goed dunkt, zouden ver
worpen worden, als zoo ze door hen
niet vooraf waren gereed gemuukt.
Want de raadgevers, die zeiven een deel
vau de Synode uitmaken zouden, door
hunne stemmen te vereenigen met die
van een deel der anderen, die gemak
kelijk door hen te belezen zijn, gemak
kelijk de schaal naar hun kant kunnen
doen overhalen. Voor dit alles moet
men zich ten strengste wachten."
Dit oordeel van Voetius is dus gun
stiger voor de eerste wjjze vau behan
deling dan wel voor de tweede. Wel
is het waar, dat men ook voor de ver
schillende zaken verschillende rappor
teurs kan kiezen en dat hierdoor het
bezwaar van Voetius voor een deel weg
valt, maar toch moet worden erkend,
dat dezelfde personen dikwijls voor meer
dere zaken worden verkozen en dat dus
het gevaar waarop Voetius wijst, voor
eeu groot deel blijft bestaan.
l£n in kerkelijke vergaderingen be
hoort, zooveel mogelijk, alles vermeden
te worden wat tot de heerschappij van
weinigen kan leiden. Moge het al waar
zijn dat er eene aristocratie des geestes
is, en dat de persoonlijke invloed van
den een altoos grooter is dan die van
een ander, eene Synode mag niet me
dewerken om den invloed van enkelen
boven die van anderen te doen gelden.
In eene Synode hebben alle leden de
zelfde rechten en behooreu die rechten
door allen gelijkelijk geëerbiedigd te
worden.
Daarom geef ik ook de voorkeur aan
de

eerste

wijze van behandeliug, al is

het onV dut. die meer tijd vereischt.
Het gevaar, dat de stem van een of
die vau weinigen in de kerk de over
wegende worde blijft bestaan en de
oligarchie, d. i. de feitelijke regeering
van enkelen, behoort in de gemeente
des Heeren niet te huis.
DE COCK.

AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM.
Waarde Vriend,
Wat is het toch een geluk, voor het le
ven op deze wereld, dat er idealisten zijn !
Zij zijn het, die hnnnen
hannen medemenschen
het hoofd boven water houden, als de vloed
van de werkelijkeid des levens of de vloed
der tegenspoeden hen dreigt te verzwelgen
Zij hebben, in hun geest, eene voorstelling
van de volmaakte werkelijkheid, van de
volmaakte wereld ; en zjj zien die wereld
door alle onvolmaaktheid heen, en achter
alle onvolmaaktheid. De bestaande wer
kelijkheid ontmoedigt hen niet, maar prik
kelt veeleer tot al ernstiger streven en al
consequenter drijven naar het ideaal. Zij
zoeken niet meer, zij hebben het gevonden;
ZÜ zijn grootbezitters. Wel niet altijd groot
grondbezitters, want hun bezit is hoog in
de lucht, maar toch bezitters van iets, dat
niet gewogen of gemeten kan worden en
met geen goud kan worden betaald.
Het lijden van een idealist zal, dunkt
mij, hoofdzakelijk daarin bestaan, dat zijne
medemenschen traag, vaak weerspannig en
onleerzaam zijn, meer gehecht aan den grond
dan aan de lucht. Althans in Nederland
is het zeer moeilijk de menschen warm te
maken. Er behoort veel geduld en veel
zeemanschap toe om de menigte een stapje
vooruit te krijgen.
Over het algemeen prijst en laakt men
nog de nuchterheid, de kalmte en bedaard
heid van het Nederlandsche volk. Welk
oen verschil tusschen ons en de Belgen !
Ofschoon wij vlak naast elkander wonen en
eens één waren, is de tegenstelling toch
zeer groot. Zooals gij weet, heeft men ook
daar geruimen tijd zich bezig gehouden
met de regeling van het kiesrecht, en stond
men eindelijk voor de keus : óf toegevee
aan den volksdrang óf: burgeroorlog en
omwenteling.
De behoudsmannen hebben het daar tot
't uiterste laten komen en niet toegegeven
vóór er burgerbloed vloeide.
Opmerkelijk is het daarbij, dat de kroon,
of het koninklijk gezag, bijna niet in dezen I

strijd betrokken is. De liberalen hebben
dat gezag reeds lang tot de bescheidenste
grenzen beperkt, het van de kroon afgeno
men en aan zich getrokken. Ze hebben de
Christelijke religie, met alle hun ten dienste
staande middelen, ondermijnd, van invloed
op het publieke leven beroofd en, zooveel
in hen was, ook in de volkskringen pogen
uit te roeien, en daarvoor in de plaats ge
steld, zooals de Standaard het onlangs
treffend juist noemde, den dienst van god
intellect en god mammon. En zoo is het
geschied, dat nu de minder bevoorrechten,
in naam zelf van de godheden des liberalismus, tegen hun overheerschers in verzet
komen en zeggen: wij willen niet langer
uwe knechten zijn, wij willen ten minste
door uitoefening van het kiesrecht, invloed
op s lands zaken hebben, wijl we ook
menschen, ook burgers, ook belanghebben
den bij hit algemeen belang zijn.
Indien de idealisten, die de leus in
de wereld gebracht hebben van : vrijheid,
gelijkheid en broederschap, nog eens kon
den terugkeeren en de tegenwoordige we
reld aanschouwen, zou 't hun, denk ik, niet
mêevallen. Vooral op 't stuk van gelijk
heid en broederschap zouden ze zich zeer
teleurgesteld zien. Ze hadden een hoog
ideaal, bedreven gruwelen in naam der vrij
heid, en zouden nu moeten erkennen, dat
de tegenwoordige maatschappij in weinig
beter conditie is dan toen zij de wereld
verlieten.
Men zou zoo zeggen, indien er sprake is
van gelijkheid, gelijkheid voor de wet, ge
lijkheid als burgers van den staat, dan zou
die gelijkheid daarin allereerst moeten uit
komen, dat al die burgers het recht had
den om de personen te kiezen die de wet
ten des Lands helpen tot stand brengen,
en de voorstellen of voordrachten der Over
heid beoordeelen, en de uitgaven, de financiëele belangen mede behartigen en con
troleeren. En juist dit is het, waartegen
men zich, ook in ons laDd, zoo hardnekkig
verzet, en dat men in België heeft moeten
afdwingen en afpersen, en nog maar ten
deele verkrijgen kon, niet vóór er burger
bloed vloeide !
Indeidaad, het is eeri geluk voor de we
reld, dat er idealisten zijn. Want als men
de werkelijkheid van het leven neemt zoo
als zij is, zou men de wereld allicht als
onverbeterlijk dwaas en slecht gaan be
schouwen. Gij weet, hoe ten onzeut juist de
kiesrecht-uitbreiding, waartoe onze tegen
woordige Regi ering een voorstel bij de
Volksvertegenwoordiging hoeft ingediend,
ook de mannen van Christelijke belijdenis
verdeelt,

en

een groot deeJ, wellicht het

grootste, (met zekerheid valt daar nog niets
van te zeggerij van de volksvertegenwoordigors, juist dit eerste en natuurlijkste recht
van het volk, met velerlei redenen en op
onderscheidene gronden, aan het volk be
twist. En dat niettegenstaande vrij alge
meen de gedachte leeft, dat het er toch,
den een of anderen tijd, to^ komen moet
en toe komen zal. Maar men wil het te
genhouden, zoolang mee kan, en maakt
juist daardoor den toestand steeds inge
wikkelder en gevaarlijker.
Verwonderen moet het u dan ook ni6t,
als gjj bespeurt, dat ook onder het volk
dat den Christus beljjdt, verwarring en ver
deeldheid is, en sommigen dreigen de kluts
kwijt te raken, en reeds spreken van Chris
telijk socialisme, dat mij altijd in de ooren
klinkt, alsof iemand beweerde in het bezit
te zijn van wit zwartsel.
En evenmin moet het u verwonderen,
als gij leest van eenige samenwerking van
antirevolutionairen en radicalen. De ker
kelijke kwestie bederft ten onzent schier
alles. Dit getuigt eenerzijds nog wel voor
den godsdienstigen geest onder ons volk,
maar anderdeels werkt deze kwestie ook
als gif in de aderuu van ons nationaal le
ven. Zij, die zich vrienden noemen van de
Ned. Herv. kerk, sluiten zich meer en meer
bij de liberalen op staatsterrein aan, wiil
dit, zoo beweren ze, een eisch is van de
liefde, die zij der Ned. Herv. kerk toedra
gen. De Gereformeerden daarentegen den
ken er niet aan ooit een stem te geven aan
een liberaal, maar velen zien er geen been
in, des noods een radicaai te kiezen, om
dat deze meer de rechtvaardigheid en da
gelijkheid vau alle burgers en van alle ker
ken zegt te willen bevorderen. Ook hierin
zit ik zeg niet een ideaal, maar toch wel
idealisme. V roeger zijn we van de Roomsche kat gebeten; nu hoopt men van den
Radicalen kater betere dingen te zullen on
dervinden.
Het is mij ook kwalijk genomen, dat ik,
naar aanleiding van de ionsste verkiezincr
te Leeuwarden, sprak van een politiek der
wanhoop. Vooral bij onderwijzers aan Chris
telijke scholen schijnt dit niet in goede
aarde gevallen te zijn. Dit spijt mij, om
dat ik altijd geleerd heb en mijn best heb
gedaan om er naar te leven, dut de dominé
en de schoolmeester vrienden behooren te
zijn, en samen moeten werken, wijl zij el
kaar noodig hebben om in waarheid geze-

gend te arbeiden. Maar wat niet kun, dat
kan niet. Stemmen is een werk, dat een
Christen niet zonder zijn geweten doen kan,
althans doen mag, en over het geweten is
God alleen rechter.
Als we om des beginsels wil geen libe
raal kunnen kiezen, dan weet ik niet op
grond van welk beginsel we wel een radi
caal moeten kiezen. Liberalen en radica
len leven uit één grondbeginsel, ze zijn van
dezelfde afkomst, maken één familie uit.
Als het aankomt op het kritiekste, komen
ze tot elkaar en bij elkaar, tegen ons. Ze
hebben op 't oogenblik een onderlingen fa
milietwist, maken burengerucht, krijgen
een standje voor de deur ; en nu komen
wij, antirevolutionairen, en zeggen : den ra
dicalen geef ik de voorkeur en de libera
len zullen en moeten er onder. Dat be
valt natuurlijk de radicalen, ze schudden
ons de hand en zeggen: ferme kerels ben
jelui, je komt kordaat voor je beginsel uit.
Maar — er kan een tijd komen, dat de fa
milietwist weder wordt bijgelegd, en dan
werpen ze, met vereende kracht, den vreem
de de deur uit.
Merkwaardig is nn reeds de jongste ver
kiezing in Harlingen. In Leeuwarden is
de heei' Gerritsen gekozen, ook door an
tirevolutionairen. Nn het bij de herstem
ming te Harlingen stond tusschen den li
beraal en den antirevolutionair, zou men
mogen verwachten, dat de radicalen zon
den gezegd hebben: de antirevolutionair
verdient de voorkeur boven den liberaal.
Te meer omdat ze den lieer Heemskerk
kennen, en weten hoe hij, in den Amsterdamschen Gemeenteraad, dikwerl aan hunne
zjjde staat. Maitr ze hebben eenvoudig het
omgekeerde gedaan van wat de antiievolutionairen in Leeuwarden deden, en waren
er maar eenige tientallen antirevolutionaire
kiezers minder opgekomen dan was de li
berale heer Bouwman nu lid van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal, in plaats van
wijlen de heer Oppedijk.
Die het leest, merke hierop I
Ook in Amsterdam kaD men 't opmer
ken. De heer Hovy had een reeks uitne
mende voorsteilen, de regeling van het on
derwijs betreffende, aan den Raad gedaan,
voorstellen die, zonder het onderwijs te
schaden, veel geld aan de stad zouden be
sparen. Natuurljjk kwam geheel de libe
rale familie iu opstand, zorg en vreeze. Op
éen na werden alle voorstellen verworpen.
B. en W. waren het echter met den heer
Hovy eens, dat ook minvermogenden een

le weken nog een oud milicien, die ons
een milde bijdrage van eenige vrienden
zelf kwam ter hand stellen. Tegen
woordig kunnen wij niet veel jongelin
gen in het Tehuis verwachten, én ten
gevolge van drukke exercitiën én door
dien er zeer weinig Protestanten hier
thans in garnizoen zijn. Maar dit kan
veranderen. Intuschen gaan de uitga
ven door. Wij bevelen het Tehuis in
aller liefde aan.
Namens het Bestuur,
Js. VAN DER LINDEN.

's Bosch, 18 April '93

»JTachin".
ISeoordceling.

Van de firma Höveker en Zoon te Am
sterdam ontvingen wjj ter inzage een Ca
talogus van de uitgaven der Vereeniging
»Capadose."
Behalve eene volledige opgave van titel
en prijs der uitgaven, met enkele proeven
van de bewerking der platen, bsvat deze
Catalogus eene collectie Zondagschoolkaartjes, waaronder ook bewijzen van »Tegenwoordigheid" en »Goed cedrag."
Deze collectie is door onze Commissie
zeer gunstig ontvangen. Zij biedt eene rij
ke verscheidenheid aan en de bewerking
is inderdaad fraai. Vooral de vooistellin
gen uit de Bijbelsehe Geschiedenis ziju
goed geslaagd.
De kaartjes zjjn van zeer verschillende
grootte en prijs, sommige in vellen, andere
in pakjes. De Zondagschoolonderwijz"r, die
zijnen leerlingen eens iets moois wil en kan
geven, zal hieruit ongetwijfeld eene keuze
kunnen doen naar genoegen.
Als wij eene aanmerking mogen maken,
zou het deze zijn : waarom is op één der
kaartjes een Fransche tekst gfplaatst? Is
dit wellicht voor Fransche families? Voor
de Zondagschool althans zien wij daarin
weinig nut.
S. J. VAN WIJCK, Secretaris.
Scheurkalenders in de Kazerne.

Van den WelEd. Heer G. P. Ittmann, te Rotterdam .
.
f 5,00
Van M. v. d. K. te Slikkerveer
» 10,00
Slechts twee giften ; maar giften, die de
kas merkelijk stijven; weshalve zij ons
grootelijks hebben verblijd. Niet ieder
echter heeft over gvoote sommen te be
schikken ; te minder omdat thans voor zoo
veel arbeid der liefde onze belangstelling
wordt gevraagd. Daarom worde niemand
ontmoedigd bij de gedachte aan de slechts
kleine bijdrage, die hij kan afstaan ; ook
enkele stuivers zelfs, zullen met blijdschap
en dankbaarheid worden ontvangen.
Ook deze zaak zij den Heer der Leger
scharen biddend aanbevolen !
Driesum.
E. KROPVELD.

Concept-Regeling

kleinigheid moeston betalen voor het on
derwijs hunner kinderen. Dat de armen

VOOR

geheel van bet betalen viij zijn, spreekt van
zelf, en daarover bestond geen verschil.
Maar minvermogenden, iemand die b.v. f 15
in de week verdient, B. en W. stelden voor

Gaarne hadden we onzen lezers geheel
net belangrijke stuk terstond medegedeeld,
maar de Bazuin heeft daartoe geen ruimte
en om buitengewone onkosten te maken
geen vrijheid; te meer omdat alle kerke
raden de Concept-Regeling ontvingen en

zulke menschen 6 i centen in de week te
laten betaltn voor éen kind, 8 centen voor
twee kinderen, en voor elk kind meer 3
centen.
' Maar zelfs dat was den radicalen heer
Nolting nog te kras. Iemand die f 15 in
de week verdient, kan geen cent school
geld betalen beweerde dit Raadslid. Hoe
de vaders het dan moeten maken, die niet
zelden minder dan f 15 in de week ver
dienen, en om der consciëntie wil voor hun
kinderen geen gebruik kunnen maken van
de openbare school, gaat den heer Nolting
niet aan. De heer Heemskerk vroeg hem
dan ook zeer leuk, of hij dien regel ook op
de Christelijke scholen wilde toepassen
door b.v. subsidieering ? Maar het radi
cale antwoord van het radicale Raadslid
luidde kort en zakelijk : wel neen, de open
bare school staat open voor allen ; daarheen»
daarheen !
Ik moet eindigen en wensch op 't oogen
blik ook niet meer te zeggen. Ik zeg al
leen maar: wat is het toch g Jukkig, dat
er idealisten op de wereld zijn!
Van harte
t.t.

DE

OPLEIDING VAN DLENAREN DES

WOORDS IN DE GEREFORMEERDE KERKEN.

dus zij, die er in de eerste plaats over
oordeelen moeten, geen behoefte hebben
aan plaatsing in de Bazuin.
We wenschen echter het gehesl stuks
gewijze in de Bazuin op te nemen, opdat
ook alle belangstellenden het kunnen leeren
kennen.
Reeds nu geven we de Bijlagen, waarin
de practische uitkomst der overwegingen
en de voorstellen zijn geformuleerd.
Tevens verzoeken wij verschoond te blij
ven van ingezonden stukken, deze zaak be
treffende. De Bazuin heelt altijd den regel
gevolgd om geen zaken te beoordeelen, die
bij de kerkelijke vergaderingen thuis behooren en daar reeds in behandeling zijn.
Het stuk van Ds. van Kamp, voorko
mende in het vorige nummer, staat in geen
het minste verband met de Concept-Rege
ling. We ontvingen het reeds in Maart en
konden het nu eerst plaatsen, zonder te
weten dat de bovengenoemde regeling reeds
van de pers was. Ook Ds. van Kamp was
hiermede onbekend.
Red.

GISPEN.
der Jezuïeten Martin, de
opvolger van pater Anderledy, is gekozen
in het oorspronkelijke klooster van Loyola
en de orde te Azpeïtia bij Loyola in Spanje.
Het is een somber gebouw, doch nog niet
te somber als gebleken is voor de keuze
van den » zwarten paus", zooals de Gene
raal der Jezuïeten wel genoemd wordt.
Pater Martin is zelf ook een Spanjaard en
betrekkelijk jong voor zulk een ambt, dat
den Paus te Rome eigenlijk onder toezicht
moet houden. Hij is 47 jaren oud. In
dien hij tijd van leven heeft, kan bij een
tweede Pater Beckx worden.
De

generaal

Militair Tehuis te 's Bosch.

Voor alle gaven hartelijk dankzeggend,
verzoekt de ondergeteekende, om alle
liefdegaven, voor het Militair Tehuis
bestemd, vooreerst te zenden aan het
adres van den heer J. It. de ütflilrft
alhier. Door de goedgunstige hulp
van vele vrienden hebben we ons Te
huis voor de Militairen kunnen behou
den, "w reeds vele jaren. Het Bestuur
is hier recht dankbaar voor. En
dat het door sommige jongelingen zeer
gewaardeerd wordt, bewees voor enke

BIJLAGE A.

Concept-Statuten voor de
Theologische School.
Art. 1. De Gereformeerde kerken in
Nederland onderhouden ook voortaan hare
Theologische School, ten dienste van hen,
die voor den Dienst des Woords wenschen
te worden opgeleid.
Art. 2. Doze Theologische School zal
gevestigd zijn te
Art. 3. Deze Theologische School zal
in verband worden gesteld met de Theolo
gische faculteit der Vrije Universiteit, voor
zoover het mogelijk blijkt vanwege de Ker
ken de daarvoor vereischte overeenkomst
met de Vereeniging voor Hooger Onder
wijs op Gereformeerden grondslag aan te
gaan.
Art. 4. De gezamenljjke kerken verzor
gen deze Theologische School, voor wat het
onderwijs aangaat, door Deputaten, die te
dien einde door de Generale Synode dezer
kerken worden gemachtigd en geïnstru
eerd.
De aanwijzing van deze Deputaten wordt
opgedragen aan de Provinciale Synoden,
voor olke provincie één.
Voor de uitwendige aangelegenheden be
noemt en instrueert de Generale Synode

een Directorium van vijf Deputaten, voor
zooveel noodig buiten haar leden.
Zoo voor Curatoren als Directeuren wor
den tegelijkertijd secundi aangewezen.
Deze Curatoren en Directeuren dienen
van Generale Synode tot Generale Synode,
en rapporteeren in de laatste.
Art. 5. De aanstelling, de schorsing en
het ontslag van hen, die aan deze School
onderwijs zullen geven, geschiedt, op voor
dracht van de Deputaten Curatoren, en
voor zooveel noodig, in gemeen overleg
met de Directie der Vrije Universiteit, door
de Generale Synode.
Zij voeren den titel van hoogleeraar of
lector.
Art. 6. Het College van hoogleeraren
heeft het recht vau examineeren en tot
verleening van den graad van Candidaat
tot het praeparatoir examen.
Art. 7. Tot de lessen dezer School wor
den alleen zulke leden van een der Gere
formeerde kerken toegelaten, die na on
derzoek blijken in staat te zijn de lessen
te volgen, en, vanwege hun kei keraad, goed
getuigenis aangaande hun belijdenis en
wandel kunnen overleggen.
Bij het in te stellen onderzoek behoort
te blijken, dat zij in kennis gelijk staan
met hen, die met goed gevolg het propaedeutisch examen aan de Vrije Universiteit
hebben afgelegd. Wie hiervan diploma be
zit, wordt van het onderzoek vrijgesteld.
Art. 8. Het aantal boogleeiaren, en de
vakken door elk hunner te onderwijzen,
worden bepaald in de instructiën der Ge
nerale Synode voor Curatoren en hoog
leeraren.
De jaarlijksche Series lectionum wordt,
op voordracht van het College van hoog
leeraren, voor zooveel noodig in gemeen
overleg met de Theologische faculteit deiVrije Universiteit, door Curatoren vastge
steld.
Ait. 9. De studie aau deze School duurt
vier jaren. Elke cursus vangt aan medio
September, en eindigt de laatste week van
Juni.
Tusschentijds is er een Kerstvacantie en
een Patschvacantie.
Art. 10. Voor het volgen der lessen
wordt telken jare ƒ
voldaan. Door
deze betaling verkrijgt men recht tot bij
woning van alle lessen.
Art. 11. Het College van hoogleeraren
oelent opzicht en tucht over de ingeschre
ven studenten uit, en heeft als uitersten
maatregel het recht een student van de
School weg te zenden.
Art. 12. De Deputaten Curatoren oefe
nen toezicht uit op de belijdenis der hoogleeraien en lectoren, opdat alles uit hun
onderwijs geweerd blijve, wat afbreuk zou
doen aan de belijdenis der kerken.
De hoogleeraren en lectoren hebben zich
te dien einde bij hun optreden te verbin
den aan de Drie Formulieren van Eenigheid der kei ken en te onderwerpen aan
het opzicht van Curatoren.
Art. 13. Voor hen die niet in staat
zijn zeiven in de kosten van hunne oplei
ding te voorzien, en zoowel geestelijk als
veistandelijk een meer dan gewonen aan
leg toonen te bezitten, l^an, voor zoo verre
de Provinciale Synoden en Classes hierin
niet voorzien, een zeker aantal beurzen of
huisvesting door de Deputaten Directeuren
beschikbaar worden gesteld.
Art. 14. Het inkomen en het pensioen
der hoogleeraren en lectoren zal in de in
structie van boogleer.trsn worden geregeld.
Art. 15. De gelden voor de instandhou
ding dezer school benoodigd, worden gevouden : 1° uit interesten, huren of andere
inkomsten van wat deze school bezit of te
eeniger tijd mocht komen te verkrijgen;
2° uit legaten en giften ; 3° uit collecten
in alle kerken te houden; en 4° uit de
collegegelden.
Art. 16. De overgang van de Theolo
gische School in dezen gewijzigden vorm
zal op last en met volmacht der kerken
ten uitvoer worden gelegd door Deputaten,
hiervoor door de Generale Synode te be
noemen, edoch met dien verstande, dat ver
kregen rechten van de tegenwoordige Theo
logische Docenten aan de Theologische
School in geen enkel opzicht worden ver
kort.
Deze Deputaten ontvangen hiervoor van
de Generale Synode een afzonderlijke in
structie, en rapporteeren op de eerstvol
gende Synode.
BIJLAGE B.

Concept van overeenkomst
tusschen de Gereformeerde
kerken in Nederland eenerzijds en de Directeuren van
de Vereenigiug voor fllooger Onderwijs op Gerefor
meerden grondslag ander
zijds.
Contractanten, beiderzijds bezield met den
wensch, om de Theologische School der
Gereformeerde kerken op voet van zelfstan
digheid, te doen saamwerken met de Theo
logische faculteit der Vrije Universiteit,
zonder dat aan de verschillende herkomst,
het onderscheiden karakter en het uiteen
loopend bestuur van b«ide inrishtingen af
breuk worde gedaan, zijn overeengekomen
als volgt:
Art. 1. Beide inrichtingen zullen door
haar respectieve besturen gevestigd worden
in eenzelfde, nader bij onderlinge overeen
komst te bepalen plaats van ons land ; mits
altoos met dien verstande, dat te dier plaatse
een Gereformeerde kerk besta.
Art. 2. Contractanten anderzijds zullen
de Theologische faculteit niet losmaken
van de overige faculteiten, maar ook deze
vestigan ter plaatse waar de Theologische
faculteit zal zijn.
Art. 3. Contractanten zullen het daar
heen leiden, dat de docenten in de Theo
logie, thans werkzaam aan de Theologische
School, als hoogleeraren in de Theologische
faculteit, en de hoogleeraren, thans werk
zaam in de Theologische faculteit, als hoogleeraren in de Theologische School be

noemd worden, en zulks vóór een later
vast te stellen dag.
Art. 4. Contractanten verbinden zich
elke drie maandeu aan elk dezer hoog
leeraren te doen uitbetalen de som van
f .... , en voor deze som elk de helft
te zullen storten; alsmede voor de regeling
der pensioenen van hoogleeraren nader
overeen te komen, altoos onder eerbiedi
ging van de door de tegenwoordige titu
larissen verkregen rechten.
Mocht door een der titularissen hierte
gen bezwaar worden gemaakt, zoo zal hem,
zoolang hij in dienst is, zijn dusver bedon
gen salaris worden uitbetaald door wie
hem aanstelde; in welk geval de mede
contractante hiervan de helft aan de an
dere contractante vergoedt.
Art. 5. Contractanten zullen elk harer
zijds aan Curatoren, in overleg met de
hoogleeraren, die alsdan aan beide instel
lingen gelijkelijk benoemd zijn, vrijheid gevpn en hen uitnoodigen, om de verdeeling
der studievakken, der college-uren, de tucht
op de studenten en de examina, alzoo te
regelen, dat voor beide inrichtingen, zoo
veel mogelijk, eenzelfde Series lectionum,
zij het ook onder verschillend hoofd, gelde,
en dat eenzelfde examen, zoo de candidaat
slaagt, recht geve op een dubbel diploma,
voor elk der beide instellingen één.
Art. 6. Indien door vertrek, ontslag of
sterfgeval een der tegenwoordig aan beide
inrichtingen arbeidende boogleeraren mocht
uitvallen, zullen contractanten de normale
saamstelling van het aantal hooglee aren
aan hare inrichtingen onderling regelen, en
bij toerbeurt, de eerste maal door het lot
vast te stellen, het initiatief nemen voor
de vervulling, desvereischt, van den vacanten katheder.
Art. 7. Dit initiatief zal hierin bestaan,
dat de contractante aan hare mede-con
tractante uiterlijk binnen zes maanden een
tweetal presenteert, en dat dit tweetal de
goedkeuring van de mede-contractante,
binnen gelijken termijn, erlangen moet.
Weigering van goedkeuring kan alleen
plaats hebben met redenen omkleed. Ge
schil hierover ontstaan, zal door arbiters,
beiderzijds één, en een derde, door deze
beide te benoemen, beslecht worden.
Is alzoo het tweetal definitief vastgesteld,
dan deelt de contractante, die het initiatief
heeft, aau hare mede- contractante mede,
wien zij wenscht te benoemen, en geschiedt
de benoeming van dezen voor beide instel
lingen op een zelfden dag.
Art. 8. Contractanten stellen beiderzjjds
een gelijkluidende formule op, volgens
welke de hoogleeraren van beide inrichtin
gen zich binden aan de Drie Formulieren
van E«nigheid der Gereformeerde kerken.
Art. 9. Contractanten oefenen beider
zijds, elk voor haar eigen instelling, op
zicht over het onderwijs der hoogleeraren.
Art. 10. Contractanten wijzen beider
zijds elk voor hare inrichting een gelijk ge
tal Curatoren aan, die, voor zaken het theogische onderwijs betreffende, steeds over en
weer tot het bijwonen van elkanders ver
gaderingen worden uit^enoodigd, met recht
niet vau stem, maar van advies.
Art. 11. Het recht van schorsing en
ontslag der boogleeraren berust bij beide
contractanten, elk voor haar eigen instel
ling ; doeh zij verbinden zich dat rscht als
maatregel van tucht niet uit te oefenen,
dan in overeenstemming met elkander. Bij
gebleken onmogelijkheid om tot overeen
stemming te geraken, geven zij de beslis
sing over aan afzonderlijke Deputaten, drie
in aantal, hiertoe door de Generale Synode
der Gereformeerde kerken te benoemen,
mits deze Deputaten, noch als hoogleeraren,
noch als Curatoren of Directeuren aan een
der beide inrichtingen verbonden zijn.
Ait 12. De contractante eenmzijds wijst
vijf Deputaten aan, die, als Directeuren
der Theologische School, alles wat op de
stoffelijke en geldelijke aangelegenheden deiTheologische School betrekking heeft, in
overeenstemming met de contractante an
derzijds regelen.
Hieronder is begrepen : 1°. de uitbeta
ling der salarissen ; 2°. bet in gereedheid
brengen der noodige localiteiten voor col
leges, vergaderingen, promoties, openbare
redevoeringen enz.; 3°. de beurzen voor de
studenten ; 4°. de aanstelling van een pe
del ; 5°. de regeling der college- en exa
mengelden ; 6°. de inrichting van een huis
voor studenten.
Art. 13. Mocht een der contractanten
er toe over willen gaan, om boven het
vastgestelde kader, nog ééu of meer hoog
leeraren, of ook lectoren, aan hare instel
ling te verbinden, en bewilligt de medecontractante niet in deze zaak, dan behoudt
zij het recht zulk een benoeming zelfstan
dig te doen, mits op beding, dat le voor
de benoeming de regel gelde, die hierbo
ven is aangegeven, alleen met dit onder
scheid, dat na wederzijdschu goedkeuring
van het tweetal de benoeming slechts door
de eene contractante geschiedt; 2e. dat uit
zoodanige benoeming nooit eenige gelde
lijke verplichting voor de mede-contractante
voortvloeie ; en 3e dat Art. 8 en 11 ook
voor hem gelde.
Art. 14. Contractanten zullen de toe
lating tot de colleges en examens voor beide
instellingen regelen op voet van gelijkheid,
voor wat aangaat de vereischte kennis, ter
wijl contractante eenerzijds zich het recht
voorbehoudt, voor wat aangaat hare in
stelling, nog andere confessioneele en ker
kelijke voorwaarden hieraan te verbinden.
Art. 15. De Curatoren van beide in
stellingen regelen, zooveel noodig, de vooi
hun collegiën noodige saamwerking bij on
derlinge overeenkomst, waarop zij de goed
keuring van beide contractanten vragen.
Art. 16. Contractante eenerzijds wijst
Deputaten aan, die, zoolang de kerken niet
in Synode vergaderd zijn, namens de ker
ken met de contractante anderzijds in ondeihandeling kunnen treden, en, voorzooveel hun instructie dit uitwijst, namens
haar kunnen handelen.
Van deze instructie geschiedt raededeeling aan de mede-contractante.

Art. 17. Beide contractanten zullen de
collegegelden op zoodanige wijze heffen, dat
ze voor beide instellingen op een bedrag
worden gesteld, dat ineens wordt voldaan,
en daarna voor de helft door elk der beide
contractanten wordt geëigend.
Art. 18. Bij verschil over de beteekenis
van deze overeenkomst, staat de beslissing
aan drie arbiters, door elke contractante
één, en de derde door deze twee, te be
noemen.
BIJLAGE C.

Instructie voor Deputaten in
zake de onderhandelingen
over de Theologische school.
Art. 1. De kerken in Synode generaal
vergaderd, benoemen (buiten het Curatori
um der Theologische school en buiten bet
Bestuur van de Vereeniging voor Hooger
Onderwijs op Gereformeerden grondslag)
zeven Deputaten, die in last ontvangen
den overgang van den bestaanden toestand
der Theologische school in haar nieuwen
toestand voor te bereiden.
Art. 2. Deze Deputaten benoemen zei
ven hun moderamen en regelen hun werk
zaamheden.
Art. 3. Zij ontvangen in last, om op
den voet van bijgaand concept met het
Bestuur van de Vereeniging voor Hooger
Onderwas op Gereformeerden grondslag te
onderhandelen over de vraag, of dit Be
stuur gezind en genegen is, om op dien
voet met de kerken een overeenkomst aan
te gaan.
Indien dit Bestuur wel tot overeenkomst
genegen is, maar tegen een der gestelde
bedingen bezwarea heeft, of bijvoeging van
andere bedingen verlangt, zijn zij gemach
tigd hierover voorloopig te onderhandelen,
en gelast om in hun rapport aan de eerst
volgende Synode een gewijzigd voorstel in
te dienen.
Art. 4. Zij ontvangen in last, om met het
sub 2 genoemde Bestuur te onderhandelen
over de plaats van vestiging en dienaan
gaande een gemotiveerd voorstel bij de
eerstvolgende Synode in te zenden.
Art. 5. Zij ontvangen in last, om, bij
aldien met genoemd Bestuur genoegzame
overeenstemming voor het sub 3 en 4 be
doelde kan worden verkregen, met dit Be
stuur te onderhandelen over eene door hen
op te stellen Concept-regeling voor den
overgangstoestand, die nauwkeurig geheel
den gang afbakent, dien de zaak zal heb
ben te nemen.
Art. 6. Zij ontvangen in last, eene Con
cept-instructie te ontwerpen voor de De
putaten Directeuren, voor d6 Deputaten
Curatoren, voor de hoogleeraren, en voor
de toelating van studenten tot de Theolo
gische school. Bij bet ontweipen dezer con
cepten zullen zij bedacht moeten zijn op
zoodanige regeling als de saamwerking
van deze Theologische school met de Theo
logische faculteit het meest kan bevorde
ren.
Art. 7. Zij zijn gelast en gerechtigd, om
in de plaats, die zij als plaats van vestiging
voordragen, om te zien naar de noodige localiteit, en desvereischt na onderhandeling
met het sub 3 genoemde Bestuur, voorstel
len dienaangaande in te dienen, alles met
behoorlijke opgave van localiteit, ligging,
kosten van aankoop en verbouwingskosten.
Art. 8. Zij ontvangen in last, om met
de Vereeniging voor Voorbereidend Univer
sitair Onderwijs in onderhandeling te tre
den over de overneming van de literarische
opleiding, en over bet zich stellen van deze
Vereeniging, voor zooveel de belijdenis
aangaat, onder het toezicht der kerken.
De vrucht dezer onderhandelingen bieden
ze in een behoorlijk concept van overeen
komst, en dito van regeling van overgang
aan de eerstvolgende Synode aan.
Art. 9. Zij gaan bij alle hunne onder
handelingen uit van het beginsel, dat de
rechten der kirken geen schade mogen lij
den, en dat de rechten der personen, die
thans verkregen zjjn, in niets worden ver
kort.
Art. 10. Zoodra zij met hun arbeid ge
reed zjjn, vatten ze de uitkomst hiervan
samen in een rapport verzeld van noodige
concepten, en wenden zich tot de roepende
kerk om door tusschenkomst van deze een
Generale Synode der kerken voor de af
doening van deze zaak te doen bijeenko
men.
Deputaten voornoemd :
H. BAVINCK.
G. VAN GOOR.
A, KUYPER.
L. NEIJENS.
B. VAN SCHELVEN.

Ingezonden,
AAN DEN EERW. HEER REDACTEUR
v. D. BAZUIN.
Hooggeachte Redacteur !
Overtuigd, dat U zóó »liberaal" wel zal
zijn, een plaatsje te gunnen aan »een stem
uit de Geref. Kerken" van iemand, die de
misdaad heeft begaan de candidatuur van
den heer Gerritsen te Leeuwarden t,e steu
nen, verzoekt ondergeteekende het vol
gende in »de Bazuin" op te nemen.
In uw interessante »brieven" schreef U
de woorden : »ik voor mij beschouw de
verkiezing van Gerritsen als een daad van
politieke wanhoop." Op dit citaat volgden
andere woorden, die, met de bovenstaande,
spoedig een «dienaar des Woords" en een
»leeraar," docent of professor, uit Kampen
van de wijs brachten en hun de kunst van
lezen verleerden. Dat nu is slechts voor
een gering deel U te wijten. U gebruikte
een woord van onzen Heiland om uwe
meening toe te lichten omtrent de roeping
van onze Chnst. hist. kiezers in dezen, maar
m. ^ i. verkeerd. Het woord n.1. »geef den
Keizer, wat des Keizers is, en Gode wat
Gods is.'' Dit woord toch werd gesproken
om den Farizeën te beduiden, dat bun list

mislukt was om Jezus te doen kiezen tusschen de theocratische inrichting van den
Joodschen staat en de cesaristisehe indee
ling in het wereldrijk van Tiberius, of, wil
men eenvoudiger, tusschen het eertijds van
Israël en het ondergeschikt zijn aan Rome's
monarch. De Heere wilde zeggen en zeide :
»niet het één of het ander, maar het één
in en door het ander." M. a. w. gij hebt
de zaken te nemen zooals ze nu zijn en
u te buigen onder de vrijmachtige beschik
king Gods, die u onder Tiberius' scepter
bracht." Nu gaat het toch immers niet
aan voor' een Theoloog, uit deze woorden
een parallel leefregel te distilleeren voor
onze toestanden en nog minder voor dit
speciaal geval. Dat was m.i. uwe fout
en van deze maakten »vader Ploos" en
professor (!) Lindeboom handig gebruik om
nu eens ach en wee te roepen over het
verschrikkelijke dezer verkiezing te Leeu
warden. Achab en Josafat, Malthusianisme
en cholera, ja, wat niet al, moet dienst
doen om het ^geschetter der liberale pers"
nog wat voort te dragen en te beter te doen
slagen. Dat vele dominés niet lezen kun
nen, is in Friesland bekend, dat hun de
Logica te machtig is, ook, — maar nu
blijkt bovendien, dat ze geen verstand van
politiek hebben. En, eenmaal aan het
doorrijden, moeten ook »den broederen (?)"
smetten aangewreven worden van »vermen
ging," van »uitdooving" van ware geest
drift bij ons volk, om van het overige
maar te zwijgen. Eilieve, waar moet dit
been T Dat de > Gereformeerde Kerk," be
nauwd voor de Herv. Kerk liever Gerritsen
niet gekozen zag en daarom den twee
Christ. Onderwijzers de ooren wiesch, die
openlijk de voorkeur van Gerritsen hadden
betoogd, (dat waren de heer v. Mnnster
en de ond.) laat zich vatten. Maar wat
moet men zeggen van de artt. der Heeren
Ploos v. A. en Lindeboom 7 Dit, dat zij
toch Friesland eens mogen leeren kennen
in zijne >volksnoodendat ze eens, vol
attentie, lezen de artt. van den redacteur
v. >de Standaard" over de quaestiedezei1 ver
kiezing ; dat ze eens kalm nagaan, hoe er
eerst een eigen candidaat gesteld is, daar
na, slechts uit voorkeur om de kieswet-Tak,
de heer Gerritsen gesteund is op een politiek
program, dat op 4 cardinale punten (zie
't uitnemend betoog in »de Standaard") ons
braeht nabij ons verlangen. En eindelijk,
dat men toch geen vrome frazen aaneen
lijm-i om het vonkje geestdrift, dat bij een
deel van >ons" volk in Friesland in de asch
Van onkunde en onbegrepen belang ligt te
gloren, te dooven. Begrijpt men de een
voudige waarheid niet, dat iemand, die
niet stemt, bij ons kiestelsel, toch stemt,
het zij zoo. Men kan medelijden hebben
met de onvatbaarheid dier lieden voor zulk
een rekenkunstig axioma, maar ook misprjjzen, dat men de »goê gemeente" zand, zij
het dan ook vroom zand, en onbewust, in
de oogen strooie. Laten wij liever waken
en — nuchteren zijn, voor de eischen van
elk politiek moment, in verband met ge
zonde politiek. Dankzeggend:
Uw bestendige lezer,
W. v. D. WIELEN, Christ. Ond.
Leeuwarden, 17 April '93.
Aan de Redactie van *de Bazuin."
Naar aanleiding der »korte verantwoor
ding" van Ds. van Lingen wilt ü mij
misschien toestaan enkele opmerkingen te
maken om, kon het zijn, dezen zoo gelief
den broeder er toe te brengen zijn weg nog
eens te overpeinzen of althans anderen te
wijzen op hetgeen, m.i. in genoemde bro
chure den nauwkeurigen toets niet kan door
staan.
Laat ik dan voorbijgaan de verschillen
de zinsneden, die immers zoo moeilijk te
verantwoorden zijn, als op blz. 8 : «wij
moesten alles overgeven, zij niets," op blz.
16 dat beweert wordt »dat bij den Doop
de Heilige Geest in 't kindeke indaalt" op
blz. 23 : »wij hebben er naar gevraagd in
Amsterdam, 's Gravenhage, in Leiden, Arn
hem en overal is ons dezelfde getuigenis
gegeven, dat Modernen, dronkaards en
hoereerders zijn gebleven."
Maar laat mij dan wijzen op hetgeen op
blz. 19 voorkomt, waar Ds. van Lingen
schrijft: » Ware de Chr. Geref. Kerk geweest,
wat zij moest zijn, zij had zeker nooit de
Nederd. Geref. Kerk voor een ware kerk
erkend," maar eilieve, waarom ging de
schrijver dan zelf tot deze kerk over, die
toen toch zeker dan al niet was, wat zij
moest zijn ?
En wanneer hij schrijft: >Wilt gij nog
een sterker bewijs. Geen gering getal van
gecensureerden in de Christ. Geref. Kerk,
met velen, die om de Kerkelijke straf te
ontloopen, tijdig waren gevlucht, werden
met open armen, zonder meer door de
Doleerenden opgenomen" blz. (24), mag ik
hem dan heiinneren, de juistheid dezer be
wering daarlatende, dat toen Ds. van
Lingen als consulent voorzat om te Kuilen
burg den Doleerenden Kerkeraad te doen ver
kiezen en daar ook een Chr. Geref. lid was,
die om het verzuimen der godsdienstoefe
ningen (hij kerkte steeds bjj de Ned. Geref )
gecensureerd was en mede wilde werken
tot bedoelde verkiezing, en aan Ds. van
Lingen gevraagd werd of hiertegen bezwaar
ware, zijn antwoord volkomen ontkennend
was.
En waar hij op blz. 26, 27 en 28, als
hém reeds vroeger bekend, allerlei leelijke
intentiën mededeelt van de woordvoerders
der Vije Universiteit, is het dan niet won
derlik, dat Ds. van Lingen, in weerwil
van dit alles, zijn zoon daar ter studie zond
en zoo toch zeker medeplichtig werd ?
Ook om te weten hoe hij vroeger het
standpunt der Ned. Gereformeerden van
ganscher harte omhelsde, behoeft men
slechts het voorwoord van zijn eerste preek
in »Uit de diepte" te lezen, waar het toen
heette, dat hjj zijn lieven Doleerenden
broeders niets weigeren kon.
Waar het dan blijkt, dat Ds, van Lin
gen in eigen persoon, immers onbewust,
zoo gedwaald heeft en zoo gemakkelijk

veranderd is, dat hij zelfs in datzelfde

Kuilenburg, zoo ernstig den Doleerenden
op het gevaar van eene vereeniging met
de Chr. (ierelormeerden wees, en hij desmet
temin later Cbr. Gerei, in den hevigsten
graad werd, »plus royaliste que le roi," had
hij dan ook, gedachtig aan het »neemt el
kander aan nog niet een wnle onze moge
lijk verkeerdheden kunnen dragen om Ie
trachten ons terug te brengen in het rech
te spoor ! Ook ten dienste van dat gym
nasium, hetwelk zoo de liefde heeft van
zijn hart en waar hij zoo noode kan ge
gemist. Geve God, door zijn groote gena
de, hem dit nog in le zien, en brenge Hij
de dwalenden, hetzij ons of hen, dan ook
in den door hem gewilden weg.
de Mauri.

M, BROER

Verbetering. In het stuk van Ds. van Kamp (zie
vorig nr.) staat: «besluiten" in plaat» van „be
slissen", „bedruktheid" in plaats van „beduchtheid."

Getrouwd:
LUK AS VAN AGEN,
EN

Gehuwd:
JAN FERNHOÜT
KN
JANTINA WEITS1NA DE VRIES.
SMILDE,

23 April 1893.
De Heere verblijdde ons hedenavond
met de geboorte van een welgeschapen

ZOOI.
J. BALHUIZEN JU
G. BALLIÜIZEN—
REYMERINK.
AMSTERDAM. 22 April 1893.
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Commissarissen: Mr. Th HEEMSKERK, L. J S. VAN KEMPEN, Jhr. Mr.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J E. N. Baron SCUIMMELPENNINCK VAN
DER OYE en H. SERET. Directeur: H. J. VAN VULPEN.

He Maatschappij sluit alle sonrtcai verzekeringen van KA
PITAAL en EIJFKEiVTa!: tot elk bedrag.
AfcESTliM eu AGENTESSEN ni< den beschaafden stand
gevraagd.
Gevraagd:

w hunne 25-jarige Echtver-w
(fSeeniging te herdenken.
®
Hunne dankbare kinderen.
TJFO DOORN, 26 April 1893.
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29 April 1893.
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AMSTERDAM,

28 April 1893.
Rosmarijnsteeg 4.
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tegen S of fl5 Mei, van goede ge
tuigen voorzien, bij L. BAKKER,
Oldenbarneveldtstraat 79 Amsterdam.
Het B e s t'u u r der Chr. School te
Uithuizermeeden W. G. vraagt een

5 blauwe postzegels zendt aan
ZALSMAN te Kampen, ontvangt daar
voor per omgaande post franco

EEN BOEKJE,

waarin tal van goede recepteu door
een Veearts, voor ziekten van

paarden,
koeien

ONDERWIJZER,
ff

Zoo God wil, hopen
geliefde Ouders

onze '
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/U den 4en Mei a.s. hun

(1 jarige Eclitvereeiilgiug
IJ te herdenken.
[T
Gode alleen de eer !
T)
Hunne dankbare Kinderen,
rf
Behuwd- en Kleinkinderen.
ST.TEDRECHT. April '93.

Heden overleed, zacht en kalm,
in de vaste hoop des eeuwigen
levens, mijn dierbare Echtge
noot en der kinderen zorgdra
gende Vader en Behuwd-vader

fi^redcrik Hendrik Hik,
in den ouderdom van 80 jaren
en 6 maanden.
Wed. F. H. DIK
en Kinderen.
SCHEEMDA,

15 April 1893

voor de laagste klas. Brieven franco
aan het hoofd der School
P. S. VAN DER SCHAAR.

Uitgeloot:
Aandeel 3>'o. 53
van de leening ten laste der Gerefor
meerde Kerk te Zwolle (A), betaalbaar
bij den Heer W. L. VAN DER VEGTE.

Aandeel INo. 29
f
l~
f

van de leening ten laste der Christe
lijke School Goudsteeg, betaalbaar bij
den Heer H. KLINKERT HJzn.

4°|0 Geldleeniug,
'en behoeve van de stichting
van een nieuw kerkgebouw
groot f £5000, in stukken van ( IOOO,
fSOO, I BOO, en fSO, aan te gaan
door de Gereformeerde kerk te Franeker,
vastgesteld bij besluit van de op 22
Maart 1893 gehouden vergadering van
de vereenigde kerken A. en B.
Gelegenheid tot inschrijving tot den
koers van 100 procent bestaat tot 1
Mei 1893 bij de kerkeraadsleden en bij
P. Posthuma & Zoon, Harlingen en Fra
neker.
Namens de vereenigde kerken A en B.
Ds J. M.' TEN HOOR, pres.
L. HOFSTRA Jr, scriba.

GiUFSIim ra
f.lUMOMJiSN'to

De jongste onzer lievelingen,

\\\m\\\l (MISLIJS,

17 April 1893.

Heden overleed onze jeugdige
vriend,' en lid onzer JongelingsO
O
vereeniging,

mm sciioiJ.MKS,
in den bloeien den leeftijd van
bijna 231/2 jaar.
Trooste de Heere zijne diep
bedroefde Ouders, Broeders en
Zus.ters, die niet behoeven te
treuren al9 degenen die geen
hoop hebben, en heilige Hij
deze roepstem aan onze jeug
dige harten, om te zoeken de
dingen die boven zijn.
Namens de Chr. Jongelingsvereeniging,
T. HUNSE, Secretaris.
BKILKN, 18 April 1893.

SWITTERS * TKRPSTRA,

Steenhouwers, Zuidersingel straat.
GRONINGEN.

Algem. Assurantie-kantoor.
«K. A. SMEHES & Co.t eZutphen.
Verzekering van kapitaleu bij
overlijden, lijfrenten, pensi
oenen.
Transport-verzekering van goederen
en geldswaarden binnen- en buitenland.
Speciale verzekering van kerken en
scholen tegen Brandschadè.
Verzekering van werklieden tegen on
gelukken enz.
Alle inlichtingen gratis.

PINKSTERFEEST!
Ter u i t d e e 1 i n g aan kinderen op
Zondagsscholen worden aanbevolen, de

TRAKTAATJES UT PLAATJES
over de Bijbelsche Geschiedenis.
100 Ex. 60 Ct ; 200 Ex. a 50 Ct.;
300 Ex. a 40 Ct.

Gekleurde Prenten
over de Bybelsche Geschiedenis O. & N.
Test. a 1 Cent.
Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALSMAN te Kampen.
LASTBRIEVE1M
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E. VONK.

^ Zaterdag 6 Mei hopen D.V.^
(W on ze zeer geliefde ouders rtitf)
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S OÜDKERK.
G. Chr. VONK-

FRANEKEK,

AALTJE HULLEMAN.
Die tevens hunnen dank betuigen
voor de vele bewijzen van belangstel
ling ondervonden bij hun huwelijk.
GENKMUIDEN, 28 April '93.

cornllis» nm

Maatschappelijk Kapitaal: Een half millioen gulden.

P. H. *•.». AHEE, |

werd gisterenavond in den jeug
digen leeftijd van 24 weken van
ons genomen.
IJ PARS
B RADS.UA.

ADVERTENTIES

I

bevestigd te AMSTEItlftAM, Vijzelgracht 51.

BROER.

Misschien herinnert zich bij 't lezen van
bovengenoemden naam nog een ot ander
lezer van de Bazuin, die zeer getrouw van
geheugen is, wat we van het werk der Bel
gische Zendingskerk ter dier plaatse in Au
gustus '92 hebben geschreven.
Voor mij althans behoort de Zondagmor
gen te Jette doorgebracht tot eene van de
aangenaamste herinneringen aan mijn be
zoek van België. Gaarne deel ik daarom
mede wat br. Haksteen mij voor een paar
weken schreef, in de hoop, dat velen met
mij door gebed en liefdegaven dien arbeid
mogen steunen. »Ik ben," zoo schrijft hij,
»heel bigde, dat gij Jette nog niet hebt
vergeten. Het werk daar verdient de be
langstelling, de gebeden, en de helpende
liefde van de vrienden van den Heer en
zijn Rijk. Ik ben dankbaar u te kunnen
zeggen, dat wij daar gezegend voortwerken.
Met het oog op de beslistheid van ver
scheidene van die mannen en vrouwen, die
onze bijeenkomst geregeld bjjwonen en Chris
telijke bewijzen geven, dat zij voor den
Heer zijn gewonnen, heb ik er ook (des
Dinsdagsavonds van 8-9 uur) eene cate
chisatie-bijeenkomst geopend. Deze wordt
door een 20-tal geregeld bijgewoond. Ik be
handel met hen den Roomschen catechismus,
dien ik vergelijk en wederspreek met en door
het woord de" Heeren, waaraan ik dan het
onderwjjs van den Heidelb. catech. verbind.
Wij zullen zien, of zij het volgend jaar mt t
het paaschfeest kunnen worden aangenomen.
Gij ziet, dat ik «langzaam aan" tot regel
stel in mijn omgang met hen. Het woorJ
des Heeren en mijne ondervinding gedu
rende de 36 jaren van mjjn arbeid in de
Belg. Zend. Kerk dwingt er mij toe. Wij
zijn zoo blijde, dat we daar nu een klein
harmonium hebben, het bevordert de lief
lijkheid en geeft verlichting aan den spre
ker bij het zingen onzer liederen met die
vrienden."
Tot zoover ds. Haksteen. 't Blijkt hoe
zijn werk de steun der Geref. Kerken ver
dient. Zoo iemand of eenige kerkeraad er
wat voor over heeft, zend het mij maar,
ik zal wel zorgen, dat het in goede handen
komt.
A. VAN DER SLUIJS.
ENKHUIZEN, April '93.

ra. 130 : •«.

I

hunne 35-jarige Echtverceniging te herdenken.
Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen,
A. H. BROER.
grada j. BROER.
S. J. OÜDKERK—

«lette.

$

Amsterdamsche Maatschappij van
Levensverzekering.

Op den 6den Mei a.s. hopen
D. V. onze geliefde Ouders

voor Afgevaardigden naar Provinciale
en Classicale vergaderingen,
Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze geliefde Moeder
Behuwd- en Grootmoeder

AALIJL VAN lll ii V » ,
Wed. van wijlen den Heer H
A. S BRUGTS, in den gezegenden ouderdom van ruim 82
jaren.
De hoop op een zalig weder
zien troost ons in onze droef
heid.
S. H. BRUGTS.
G. P. BRUGTS.
A. BRUGTS—
v. ENGBRINK.
A. P. BRUGTS.
KAMPEN,

20 April 1893.

a 3 Cent.
attestaties

voor mannelijke en voor vrouwelijke
leden,

a I Cent
ATT EBTATI10f»
voor doopleden,
ït B dcui

Verkrijgbaar bij G. PH ZALSMAN te
Kotrif'th, die ze alom franco verzendt.

Doopboeken.
lidmatenboeken.
Notulenboeken.
•kasboeken.
Attestatiën.
Eastbrieven (dubbel)
op extra qualiteit papier.
Verkrijgbaar bij H. J. VAN DER
VEGT.
Boek & papierhandel, Zwolle.

en varkens.

B.'ij den

uiterever J. DEN BOER te
is vanwege het Geref. Trak
taatgenootschap »Filippus'' verschenen:
LXXXVI. De Wandelende Jood 2 ct.
LXXXVII. De kwalen van onzen
tijd. door Ds. A. Littooij 10 ct.
195.
Wel ongelukkig
1 ct.
Twee Tekstkaartjes op
karton.
Twee
id.
op
gewoon papier.
Deze tekstkaartjes, bestemd om bij
brieven en visitekaartjes ingesloten te
worden, kosten:
100 ex. karton
.
.
f 0,50;
gewoon papier
- 0,40
250 ex. karton
.
.
- 1,00;
gewoon papier
.
.
- 0,80
500 ex. karton
.
.
. 1 75 •
gewoon papier
- 1,40
1000 ex. karton
•
- 2,50;
Breu/eeleu

gewoon papier

.

.

- 2,00.

GOED EN GOEDKOOP!

De Geschiedenis der Christ. Geref.
Kerk in Nederland, aan het volk ver
haald door
J. Verhagen
met een voorwoord van

Jr.,

M. ilOOKUTZIJI.
Tweede druk. 556 bladz. De
eerste druk kostte . . . f 5,—
De Mozaïsche Wet, door J.
VAN ANDBL. 104 bladz. » 1,25

Eene stem uit de Geref'ormeerde Kerk in Amerika,.

64 bladz

» 0,40

Bijbelsche Tafereelen, door A.
C. DE ZWART. Met 24
plaatjes, 96 bladz. ...» 0,30
Deze viei boeken worden franco aan
huis verzonden, aan hem of haar die
een postwissel van f 1,50 zendt aan
ZALSMAN te Kampen, met het bij
schrift »(*oed en goedkoop."
Brief schrijven onnoodig.

Vrije Universiteit.
De jaarvergadering zal dit jaar, naar wij
hopen te Arnhem gehouden worden, en wel
zeer waarschjjnlgk den 29 Juni, terwijl de
ure des gebeds dan weör aan den vóór
avond plaats heeft. Wij herinneren ons
nog levendig de samenkomst te Groningen,
en den broedeilijkeD en opgewekten geest
die daar heerschte. Veel is er weör sedert
dien tijd gebeurd. (Jok is de strijd niet
uitgebleven ; doch wij die gelooven, dat
alle dingen medewerken moeten ten goede,
zijn er van overtuigd, dat ook de stormen
en de donkere dagen dienstig zijn in de
Hand van den Hemelschen Landman, om
de boomen dieper wortelen te doen schie
ten.
Wanneer de broederlijke liefde slechts
blijven mag, en de geest der ootmoedig
heid, door welke de een den ander uitnemender acht dan zichzelven, kan ook, bjj
verschil van inzicht, de uiting daarvan niets
dan goeds voortbrengen. Het Fransche
spreekwoord »du choc des opinions jaillit
la vérité" (ait de wrijving der meeningen
spruit de waarheid voort) blijft nog altjjd
van kracht.
Moge echter de broederlijke liefde nim
mer verflauwen, doch steeds toenemen.
De mannen die zicb hebben aangegord voor
den arbeid der Vrije Universiteit, mogen
zonder grootspraak of zelfverheffing met
Nehemia zeggen: »het werk is groot en
wijd" — maar daarom juist kan de eene
den andere niet missen, doch moet de band
der eenheid steeds meer gevoeld worden,
en de heilige bezieling steeds toenemen.
Daardoor wordt die ook bij anderen opge
wekt.
Het was mij een groot genoegen dezer
dagen te vernemen, dat een onzer predi
kanten, zelf ook eenmaal student aan de
Vrije Universiteit, onder zijn catechisanten
begonnen was sympathie voor het Hooger
Onderwijs op den gondslag der H. Schrift
aan te kweeken door hen tot het geven
van geregelde kleine geldeljjke bijdragen op
te wekken. Dit is een uitnemende zaak.
Waar men voor begint te geven, blijft ook
de belangstelling niet uit.
Moge dit voorbeeld veel navolging vinden I
W. HOVY.

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen-

Een en veertigste Jaargang.

No, 18

1893.

(Tweede Kwartaal.)

ZUIN.

DE BA

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland".
(Ten voordeele van de Theologische School te Kampen.)
^
Vrijdag

lorl ii : ia, -J3laaét öe 0.1511111

Hul «erscliijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, f r. per post
ƒ1.50. Yoor Oost-Friesland en Amerika / 1.75. Voor Z.
Afrika f 2.50. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrü 121/2 ct. Advertentiën van
1—10 regels ƒ 1 ; elke regel meer 10 ets. Roekh.-advertentiën 3/2 maal.

5

„Ai)
Möl

'Ié |jet lioor ulieten tael

lo9t), frunen,

en

P H .

in uluc getaclfüc

3tjn?Hagg. 1:4

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den
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UITGEVBK G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukken
der Medewerkers, en Buitenlandsehe Bladen aan dHr. C. MULDER IE
KAMPEN ; — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). —

Z A L S M A I M ,
k a m p e n

Officiëele Kerkelijke Berichten, Verslagen enz.
(Uit Het Kerkblad van 5 Mei 1893.)
Bij dit Ir. behoort een Bijvoegsel.
M. BB!
Om Hemelvaartsdag moet de Ba
ssuin een halven dag vroeger c»|> de
post zijn. Inzenders van EScrichti n,
Advertentiën enz, gelieven hierop
te rekenen. Zoo ook voor het Kerk

gendijk op Donderdag 1 Juni a.s , beginnende des
voormiddags te 9 uur. Punten voor het Agendum
worden vóór 18 Mei ingewacht bij Ds J. Gideonse
te Broek o/L.
Namens den Kerkeraad voorn ,
J. A. KLERQ.
W. DEN HENGST.
Helder, 1 Mei 1893.

blad.

Berichten.
Uitbreiding der Theologische
School.

De Algemeene Thesaurier voor de
Uitbreiding der Theol. Schooi maakt
door dezen aan belanghebbenden be
kend, dat van de rentelooze leening
ten behoeve dier School zijn uitgeloot
de Nos. 197, 6, 219, en 18.
Tegen toezending of overlegging van
de bewijzen van aandeel kan de Uit

betaling van af heden dagelijks plaats
hebben.
Voorts: dat op zijn daarfcw gedaan verzoek eer
vol ontslag is verleend aan Ds. H. B. GEUCHIKS te
Bunschoten als Olass Collectant-Correspondent voor
de Uitbreiding van de Theo). School in de CJasse
Amersfoort, en dat in zijne plaats is benoemd
Ds. J. DIJK te Oud-Loosdrecht.
En in dezelfde betrekking in de plaats van Ds.
J. M. MULDER te Aalten, die eerlang vertrekt- naar
's Hertogenbosch, voor de Classe Zutphen
Ds. H. TE VELDE te Varsseveld.
Den beidon aftredenden broeders wordt namens het
Curatorium der Theol. School hartelijk dank ge
zegd voor hunne vele en goede diensten aan haar
en door haar aan de kerk bewezen, terwijl de ker
keraden in voornoemde Classen en de Class Coll Correspondenten in de andere Classen onzer kerk
verzocht worden van deze veranderingen nota te ne
men.
J. NEDERHOED,
Algem. Thesaurier.
Middelstum, 1 Mei 1893

Rapport »Huish. Reg."
Namens Deputaten voor Huishoudelijke Regelin
gen verzoekt ondergeteekende, dat in het Rapport
dat door hen aan de Kerkeraden is toegezonden, de
volgende correctie worde aangebracht:
Op bladz. 47 (punt 56) worde aan het sub 2e
gezegde toegevoegd: »Behoudens de beslissing der
Synode over punt 58 (blz. 48)."
Klundert, 27/4 '93.
J. H. FERINGA.

De Provinciale Synode van Groningen
vergadert D. V. Woensdag 21 Juni voormiddags
10 uur te Groningen in het kerkgebouw in de
N. Ebbingestraat.
De stukken voor de agenda benevens opgave der
Afgevaardigden met hunne Secundi en de woon
plaatsen der Ouderlingen moeten vóór 27 Mei bij
ondergeteekende worden ingezonden.
Rekendag- Dinsdag 20 Juni.

Zuidhorn.

H. SCHOLTEN, Prov Corr.

Classis 's Bosch.
De Geref. kerk te Genderen, aangewezen als roe
pende kerk, maakt aan alle kerken in de Classis
bekend, dat de e. k. Classicale vergadering D V.
zal gehouden worden te 's Hertogenbosch, op Dins
dag 9 Mei, aanvangende te 9ya uur.
Uit naam des Kerkeraads,
J. K. V. HAERINGEN, Pres.

Classis Heerenveen.
Vergadering Woensdag 17 Mei e. k. in het
kerkgebouw der Geref. kerk te Heerenveen.
Aanv. 11

ure_

J. DEKKER, Corr.

Classis Ommen.
Vergadering op Woensdag den 24 Mei te Den
Ham. Aanvang s morgens 10 uur. Stukken voor
't agendum in te zenden tot 14 Mei aan den onder
geteekende.
Namens den Kerkeraad der Gereformeerde
Kerk te Den Ham,
J. J. KUIPER, Pres.

Classis Alkmaar.
De kerkeraad van Helder roept bij dezen de ker
keraden in de Classis Alkmaar op ter vergadering,

welke D. V. zal gehouden worden te Broek op Lan-

HEERDE, 16 April 1893. Heden maakte onze geachte
Leeraar, de WelE^rw. Heer Da M. vaa der Vegte, de ge
meente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de ge
meente te Veenendaal B. In een verblijf van ruim 14 jaren be
dankte ZEerw. voor twaalf beroepen en ook nu nog hoopt de
Gemeente, dat ZEerw. voor dit beroep met vrijmoedigheid zal
kunnen bedanken.
Namens den raad der Geref. Kerk,
W. J. VAN APELDOORN, Scriba.

's BOSCH, 1 Mei '93 Gister iu de avond-godsdienstoefe
ning nam onze hartelijk g- liefde Leeraar Ds. Js. van der Lin
den zegenend en vermanend afscheid van ons, naar aanleiding
van Filipp. 2 : 27a. Bijua 1 1 jaren mocht ZEerw. in ons
midden arbeiden. En die arbeid was niet vergeefsch. Ge
tuige de nette kerk en pastorie, die ZEerw. met de gemeente
bouwde; getuige het uitnemend gebouw d r Chr. School; ge
tuige al de arbeid der liefde voor onze gem en te en voor heel
ons gewest; getuige vooral de prediking des Woords, altijd
frisch immer nieuw ; eene prediking, die voor velen ten rijken
Zegen was. Van hen ziju er reeds iu Christus ontslapen, die
nacht en dag God dienen in zijnen tempel. Ouderling C. van
Wijnen was dan ook de tolk der g.heele gemeente, toen hij
zeide, dat het heengaan van dezen geliefden Leeraar ons allen
diep smart, doch dat wij in 's Heeren doen wenschcn te be
rusten, met de bede, dat de Heere onzen Leeraar stelle tot een
rijken z> gen voor de kerk van 's Gravenhage. Ja de Heere
geleide onz^n onvergetelijken Leeraar en de zijnen, in zijne
liefde en trouw, al de dag>n tot voor den troon vau God, waar
geen pijnlijk scheide meer gekend wordt.

Namens den Kerkeraad,
J. R. DE MILDT, Scriba.

GORINCHEM, 26 April 1893. Hedenavond werd, na ge
houden bidstond, met overgroote meerderheid van stemmen
beroepen Ds J. van Andel van Leeuwarden
Dat wij spoedig
mogen vernemen : ik kom tot u, is de wensch vau kerkeraad
en gemeente.
J. SNOEK. Scriba.
LEEUWARDEN, 30. April. Onze geli• fd< L«er»ar Ds. J.
van Andel ontving eene tweede roepinpr, van de gemeente te
Gorinchem. Wij gunnen gaarne beide gemeenten én Gronin
gen éu Gorinchem een goeden Herder en Leeraar, zooals w'g
hebben, maar vragen toch den Heere : Ach, breek de banden
niet, dit. Gij zelve gelegd hebt tusschen hem en ons, door
hem van ons weg te nemen.
Namens den Kerkeraad,
COND BIJLENGA, Scriba.

BROUWERSli/VELV, 1 Mei 1893. Tot ons leedwezen
heeft Ds. C. J. 1. Engelbrecht \ an Andel voor onze roeping
moettn bedanken. De Heere geve ons gelaten Hem te zwijgen
en tevens te verbeiden.

Namens den Kerkeraad,
M. v. D. BIJL JAZ.
DlEMEN en WATERGRAAFSMEER, 2 Mei 1893. Het
adres van de Ger kerk van D. en W. is van af heden bij den
Ouderling C. A. vau Wijngaarden, Middenweg D 7 te Water
graafsmeer.
G. F. MULDER,
Sub. • Scriba.
Ontvangsten.

LEI OEN, 30 April. Heden avond nam onze geliefde
Leeraar Ds. H. Beuker met de apostolische zegenbede 2 Thess.
1 : H, 12, afscheid van zijne gemeente, de zustergemeenten,
die geheele kerk in Nederland en zijne talrijke vrienden
lu
hem verliezen wij een getrouw dienaar van Jezus Christus,
de 8 jaren de gemeente te Leiden en 30 jaren de kerk in Ne
derland met toewijding vau heel zijne persoonlijkheid gediend
beeft, «n door de hem geschonken gaven tot rijkeu zt-gm
is geweest. De hartelijke toegenegenheid, welke hij zich door
mildheid van hart bij vastheid van beginsel en door oprecht
heid van wandel verworven had, werd den laatsten tijd ken
nelijk openbaar. Daarvan getuigden ook de sprekers die hem
het laatst vaarwel toeriepen ;br. Landwthi namens den kerke
raad, Dl). Holster en Rudolph als mededienaren, Ds. Donner
als vriend en Prof. de Cock als oud-leermeester, die onverwacht
dit afscheid mocht bijwonen. Vervulle de Heere onze God de
toegebeden wenscheu, geleide Hij hem en de zijnen Veilig tot
hunne bestemming, doe Hij hen aldaar een gezegend arbeids
veld vinden, eu zoo mogelijk dezelfde waardeering, die hij hier
verwierf.
Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk -d,
H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM Scriba.
Alle stukken, bestemd voor de Geref. Kerk A. (Hooigracht)
te Leiden, worden verzocht aan het adres van den Scriba :
DK. H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM.
BOLNES, 30 April 1893. Heden was het voor onze ge
meente een ware dag van blijdschap en dankzegging. Onze
beroepen Leeraar Ds. C. Steketee van Veere werd n.1., met
goedgunstige toestemming van onzen geachten consulent. Ds.
A. den Hartogh van Heerjansdam, door zijn zwager Ds. S. T.
Goslinga van Schiedam, in ziju dienstwerk ingeleid en beves
tigd, sprekende over 1 Kor. 4 : 1 en 2 ; waarin ZEerw. de plaats en
de taak van den Leeraar, alsmede de roeping van Leeraar en ge
meente onderling uiteenzette
De nieuwe Leeraar verbond zich
des avouds hartelijk en waardiglijk aan zijne gemeente, heb
bende tot tekst 2 Kor. 2 : 14—16. De dankbare triumizang
van den grooten Apostel over den gelukkigen voortgang en krach
tige werking van het Evangelie, wenschte ZEerw. in alle be
scheidenheid eu nederigheid ook voor deze plaats van den Heere,
en de opgekomen groote schare verheugde zich met ousover de
groote weldadigheid des Heereu, ons onwaardijen, te beurt ge»
vallen. Ds. S. Sleeswijk Visser, van Rijsoord, dat met meer
zusterkerken was vertegenwoordigd, sprak ten slotte nog een harte
lijk woord ; terwijl zoo 's morgens als 's avonds de bekende zegen
bede uit Ps. 134 onzen geliefden Leeraar werd toegezongen.
Stelle de Heere ZEerw. ten rijken zegen, zoo voor deze plaats
als hare omgeving, tot in lengte van dagen, en scheuke Hij
ook de herderlooze gemeente te Veere, die zooveel verloren heeft,
wat zij in hare omstandigheden Van noode heeft, mocht het
weZen in 's Heeren gunst spoedig een waardigen opvolger van
haren eens zoo geliefden Dienstknecht, dit is ons aller wensch
en bede. Slechts 6 maanden waren wij herderloos na het ver
trek van onzen geliefden Leeraar Ds. A. Mulder naar Schoonrewoerd, zoodat wij met recht mogen zingen : Looft den Heere,
onze ziele en vergeet geene van zijne weldaden !
Namens den Kerkeraad,
G. KAMSTEEG, Scriba.
VLISSINGEN, 30 April 1893. Heden herdacht onze geachte
leeraar Ds. B. Veenstra den dag, waarop hij voor 30 jaren als
Bedienaar des Woords bevestigd werd. Tot tekst had hij ge
kozen Markus 16 : 15 en hoewel het anders nooit zijne ge
woonte is zichzelvcn, maar alleen den Heiland aan de ge
meente voor te stellen, week hij in deze ure daarvan een wei
nig af, door ook een en ander uit zijn leven mede te deelen.
Reeds van zijne jeugd af had hij veel lust voor het predik
ambt gehad en na vele moeilijkheden mocht hij eindelij* het
voorrecht smaken, zijne lang gekoesterde begeerte vervuld te
zien. Na oorspronkelijk bestemd te zijn voor de evangelie
bediening ouder de Heidenen, heeft hij ook iu het Vaderland
nog een vijftal gemeenten gediend. Bij het einde der godsd.enstoefening werd den leeraar de zegenbede uit Ps. 134
toegezongeu. Moge het hem gegeven worden nog langen tijd
in onze gemeente met vrucht werkzaam te zijn.
Namens de Geref. Kerk A,
J. Bos, Scriba.

Out \ angeii t oor de Theol
Van
Zetten
f
Winterswijk »/2 coll. Leiden B ï/s coll.
-

de Ge
4,12*
28,175
7,655

Middelstum, 1 Mei 1893.

School.

meente
Oostburg
f 7,184
Wormer
- 9,68
Wommels
- 11,17
J. NEDERHOED,

Penningmeester.

Ontvangen voor de Zending.
Door Ds Dooru te 's Gravenhage, vau eene zwakke
zuster
.......
f 5,
Door 1. Joosten te Amsterdam, van de wed. J. te W. - 2,50
Door Ds Sijbesma, uit de catechis bus te Oudega
Small.
2,50
Door Ds. Duursema, gev. iu 't Kerkz. te Uithuizen
- 5,—
Door Rev. P. Ekster, v/d vereen. «Dorcas" der
Holl. Chr. Ger. Gem. aan Alpine Avenue te Grand
Rapids, Michigan U.S. 41 doll.
...
- 100,
Door Ds. Loois te Pernis, giften gev. in de coll. te
Rotterdam A.
- 9,37
Door Ds. Stutvoet te Oosterend, Texel, door de kna
pen vereen. bijeenverz. f 8,— en voor 't lezen van
Ztfud. boekjes f 0,80 te zameu
...
- 8,80
Door Ds. v. d. Sluis te Stroobos, van N. N. te Gerkesklooster
2,50
Door A. Bergsma te Bedum, uit 't Zend. busje v/d
Zondagsch. te Onderdendam ....
- 3,—
Voor de uitzending var Dr Scheurer:
Vau de Zend. vereen, te Kampen
.
10,—
Coll. v.d. Gem. Marum, geh. bij eene Zend rede van
Ds. W. Breukelaar, ua aftrek der kosten
.
• 12,75
Ceil- v.d. Gem. Dragten ......17,08
n
Varsseveld
....
- 24,85
N. 11 In het vorig nr. staat: Door Ds Goslinga, uit de
Zangsch. busjes te Schiedam f 41,578 dit moet zijn f 45,—.
B. DE MOEN.

Penningm.
Doesburgh, 24 April 1893
(Kerkblad No. 17.)

Ontvangen toor de Zend ng
Door C. Mac Lean, v. d. Ger. Zend.-vereen, te Klun
dert
f 20,—
Door H. Dekker te Zaandam van N. N.
.
4,—
n
p
uit de busjes der jeug
dige collectanten
......21,50
Van de Ger. kerk A. eu B. te Harderwijk
.
- 50,—
Door C. M. v. Heijzelendoorn te Delfshaven, van eene
vriendin f 2—, en f3,57 samen .... 5,57
Door C. M. v. Heijzelendoorn te Delfshaven uit 't
busje v. d. wed. A. Kop f 2,46 en f 3,70 samen - 6,16
Door Ds. Sieders, v. d. Ger. Jongel.-vereen. „Rora.
8 : 3li" te Vlaardingen
....
- 3,50
Door Freule A. B v. Panhuijs te Velp, uit het busje
van M. de J.
.
.
.
.
.
- 5,69
Door Freule A. B. v. Panhuijs te Velp, uit het busje
van J. M.
.
2,476
Ooor Freule A. B. v. Panhuijs te Velp, uit het busje
van L A.
....... 3,42
Door Freule A. B. v. Panhuijs te Velp, uit het busje
van G. G.
3,63
Door Freule A. B. v. Pauhuijs te Velp, uit het busje
fan C. E.
6,0 7*
Door Freule A. B v Panhuijs te Vtlp, uit het busje
van G. Zw.
.
.
.
.
.
- 4,106
Door Freule A. B. v Panhuijs te Velp, uit het busje
van D. J.
],80
Verzameld door G. Slotema in 't Zend. hu*je «Het
lleidenbloempje" op dc Zondagavondbijeeukomsten
te Houwerzijl
.
.
,
.
.
- 4,—
Door Mevr. Fiet, v. d. Vrouwen ver. der 1ste Holl.
Chr. Ger. Gem. te Muskegon, N. Amerika 8,25
dollars
20,11
De opbrengsl; v. b. busje van Leonardus v. Heyningen
Bz. te 's Gravenhage
.
5,—

Door Ds. Mulder, van de jonged.-vereeniging te Aalten f 6,—
Door Ds. Vos te Veendam, v. d. Zangver.
.
- 3,38
Door idem, gev. in 't kerkz.
...
- 1,—
Voor de uitzending vau Dr. Scheurer: Coll. v. d.
Oem. Veendam
...•••* 22,82
Coll. v. d. Gem. Ezinge
•
22,22
Door H. Dekker, v. d. Meisjesver. »Martha" te Zaandam - 2,50
Door A. Kingma v. d. Zend.-vereen, te Wauswerd
a. d. Streek
81,
Door Ds. v. d. Veen, v. d. Chr. Jonged.-vereeu. te
Bolsward
.
.
.
.
•
•
•
• 6,64*
Door Ds. den Hartogh, uit de Catechis.-bus te Heer
jansdam
5,--^
Coll. v. d. Gem. Zierikzee
.
\\>4
B. DE MOEN,
Boesburg, 1 Mei 1893.
P enning:tester.
—

Zending onder Israël.
Door den WelEd. Heer L. Groeneveld, Hoofdon
derwijzer te Grand-Rapids : de Ji-eift van de
halfjaarlijksche opbrengst uit de bus vau ZEda.
scholieren
.
.
.
.
.
.
.
f 21,95
Vau Br. B. J. v. d. B. te Zwolle
...
- 2,50
Door Br. K. de Geus: collecte te Waarder,
bij een bidstond voor Israël
f 18,24
Van de Jonged.-Vereen. «Martha"
t e Leiden
.
.
.
.
- 1,50
- 19,74
»Heere hoe lange?" Zoo zuchtte de Gemeente des Heeren
ouder de oude bedeeling, en zoo vragen ook wij met het oog
op de bekeering van Israël. Maar hoe lang dit volk zijn
Messias ook verwerpt, eens zal het Hem erkennen, het zal zien
Hem dien het heeft doorstoken, en weenende zal het komen
tot den Heer en zijne goedheid. Dat heeft ouze God be
loofd; dat wordt door de Kerk des Heeren biddend verwacht.
Vriendelijk dankzeggend voor hetgene ons weer Uit Amerika
en eigen erve is toegezonden, wordt de Zending onder Abra
hams nakomelingen allen vrienden van het Godsrijk biddend
bevolen door
den Secretaris-Penningm,
Driesum.
E. KBOFVELD.
(Kerkblad No. 17.)

Zending onder Israël.
Door Br. K. de Geus: uit liet busje van Mej. van
Giessen te Leiderdorp ....
f 2,50
Door G. Man9: van de Jengel, v. te Andel « 5.00
f 7,50.
«Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed
dat ik tot God voor Israël doe is tot hunne zaligheid." Kun
nen wij dit woord van den Apostel lezen zonder dat wij met
diep medelijden bewogen worden, jegens Abrahams nakomelin
gen ; zouder dat ook ons gebed voor hen opklimt tot God
in den hemel ? Gedenken wij hunner dan gedurig voor dentroon der genade, en de gaven der liefde zullen mildelijk
vloeien.
Voor het ontvangene zegt vriendelijk dank
de Secretaris-Penningmeester,
E. KROPVELD.

Driesum, 1 Mei '93.

Inwendige Zending in Zuid-Iloiland.
Van de Kerken :
den Haag A
f 48,44
Maassluis B
f 64,00
Berkel
- 16,81
Overschie
- 10,03
Bleiswijk
- 6,936 Portugaal
- 2,11
Zwarte aal
- 5,85
Rhoon
- 7,646
Capelle a/d IJsel
- 5,91 Rotterdam B
- 95,75
Charlois
- 4,00
Rotterdam, nagift - 0,50
Delftshaven
- 23,11 Schiedam A
- 27,456
Hoek v. Holland
- 10,00* Scheidam B
- 31,25*
Hoogvliet
- 4,60
IJselmonde
- 5,60
Katendrecht
- 25,96
Kralingen
- 64,09
Maasland B
- 17,75
Pernis
- 14,96
Maassluis A
- 12,4G
Deze worden dankzeggend tot navolging vermeld.
M. H. K. MOL,
Zwartewaal 1/5 '93.
Penn.

Ontvangen

voor de llulpbehoevende kerken in de
Classis Appingedam.

Collecte van de Gem. te:
Spijk B
f 7,705 Delfzijl
i 24,—
't Zandt
- 20,28 Schildwolde
- 3,55
5
Woldendorp
- 1,74 Garrelsweer
- 13,47'
Stedum
- 10,27* Siddeburen
- 7,21
Bierum
- 22,13 Ten Post
- 18,—
6
't Schild
- 2,04 Appingedam
- 16,85
Spijk A
- 17,91 Loppersum
- 9,02
Nieuwolda
- 6,88 Wagenborgen
- 5,10
Deputaten voor Hulpbeh. kerken in de Classis Appingedam,
Ds. VELDMAN, Garrelsweer.
Ds. VAN HALSEMA, Siddeburen.

Ontvangen voor de Coinm van Evangelisatie in
de Prov. Gron.
Collecte vau de gem. O verschild

,

.

.

f 1,63

H. VAN HOOGEN,

Penningm.

Agenda
v/d Classe Edani, Donderdag 4 Mei voorm. 10 uur.
1 Opening der vergadering. 2, Onderzoek der
Lastbrieven. 3. Lezing der Notulen. 4. Rapporten.
5. Voorstellen 6. Instructiën. 7. Benoemingen. 8.
Regeling der vacatuurbeurten en consulentschappen.
9. Inning der coll. v/h Wed. fonds en Universiteit.
10. Verrekening van Classekosten. 11. Arl 41/. v/J
D. K. 12. Sluiting der Vergadering.
M. VAN DER MAST, Cl. Cone</>o»d.
Edam, 21/4 '98.
(K, rkbl. d X.. ! ?.)

Zie vervolg iu het Hijvucgsci.

voorgaande gedachte verklaard wor
den. Zij duiden aan, dat de offerande
van Christus deze geheele wereld
geldt, en wat men zou kunnen noe
men de wortelzonde, of de zonde in
den wortel, verzoend heeft. In en
door den val van Adam is de geheele
wereld gevallen en zucht zelfs de redelooze creatuur onder de dienstbaar
heid der zonde, maar hoopt ook van
die dienstbaarheid verlost te worden,
ten dage der publieke aanneming van
de kinderen Gods. Rom. 8 : 19—22.
Zoo spreekt ook Paulus, Coloss. 1 : 20,
van de verzoening aller dingen, het
zij der dingen die op de aarde, hetzij
der dingen die in de hemelen zijn.
Alle deze dingen heeft Hij „tot zichzelven" verzoend en weder in de
rechte betrekking tot Hem gesteld.
Daarom is Hij een weinig minder ge
worden dan de engelen, opdat Hij,
door de genade Gods, voor allen den
dood smaken zouden. Men zie voorts
Hebr. 2, in verband met Ps, 8.
De waardigheid en kracht van den
dood van Christus volgt uit de groot
heid van den persoon, die deze ver
zoening teweegbracht. In Stelling XI,
drukken de vaderen dit aldus uit:

en heiligende genade begeert en in dien ven en zyu evangelie kennelijk aaneen.
droeven toestand uit dit leven gaat, is Voorts blijkt het uit de titels, die hij de heilmare bekend, dat elk die in hem
gelooft, gerechtvaardigd wordt van alles,
voor eeuwig verloren !
n.
zich gaf. Hij heette zich den Menschenwaarvan hij door inachtneming der wet
Wie
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Van den dood van Christus, en de Ver
niet
gerechtvaardigd worden kan va
uit net boek dus levens worden uitge- 14, en wees er zich door aan als den
lossing der menschen daardoor teweeg
38, 39.
aaan,
en
t
k
zinnen
naam
(den
naam
van
van God verkorenen vertegenwoordiger
gebracht.
Maar de prediking der apostelen be
den mij trouw gebleven, armen zondaar, en heer van het heilig hemelsch ko
perkt
zich niet tot de prediking van
die door mijn bloed overwonnen heeft) ninkrijk. Tot zoover valt deze titel alNiet dubbelzinnig of geheimzin
Christus, als dengene, in wiens naam
Deiyaen
voor
mynen
Vader
en
zyne
en
zoo samen met dien van Messias, eu is
nig spreken de vaderen zich uit ten
gelen, gelijk hy ook iu Mattheüs 10 er tusschen beide dit onderscheid, dat wij vergeving van zonden verkrijgen en
aanzien van het karakter, de beteezegt : »een iegelijk, die mij belijden zal de Messiastitel zich aanknoopt aan de tot zonen worden aangenomen ; het ia
kenis en waarde van den dood van
voor de menschen, (niet bloot met den profetie, die den koning des Godsrijks een alomvattend evangelie, dat ons alle
Christus.
mond, maar met zijn gansche leven en aanwijst als een gezalfden Davidszoon. rijksgoederen brengt. Paulus heet' dan
Zij noemen den dood van Christus:
bestaan, zoodat hij aan alle plaatsen Dat- hij nochtans met voorliefde den ook Hand. 20 : 25, een prediker van
een
goede reuk van Christus is) — titel Menschenzoon zich gaf, terwijl hij het koninkryk Gods ; zijn evangelie om
in Stelling III „de eenige en hoosgtvoldien zal ik ook belijden voor mijnen dien van Messias vaak terughield, ver vat alle heil, dat door tusschenkomst van
maakte slachtofferande en voldoening
Vader, die in de hemelen is, maar wie klaart zich daaruit, dat het volk aan Christus tot stand gebracht is. Men
voor de zonden. Van oneindige kracht
houde toch in het oog, dat het evange
zich mijns en mijner woorden zal ge dezen laatsten titel vleeschelijke ver
lie
met de prediking van de weldaden,
en waardij, overvloedig genoegzaam om
schaamd hebben in dit overspelig en wachtingen vastknoopte, terwijl deze aan
de zonden der geheele wereld te verzoe
zondig geslacht, dien zal zich de Zoon de benaming Menschenzoon niet verbon die ons in het koninkrijk der hemelen
des menschen ook schamen, wanneer den konden worden. Bij Daniël toch inleiden, niet uitgedrukt eu ten einde is.
nen."
hij kooien zal in de heerlijkheid zijns wordt tegenover de monsterdieren, de Integendeel behoort tot het evangelie
Hier wordt de eigenlijke voorstel
Vaders met zijne engelen." O, wi'lk roofgestalten, met opzet het beeld eens alles, wat God ons beloofd heeft om
ling der H. Schrift, in eenvoudige en
een eer en heerlijkheid zal dat zijn, menschenzoons gezet, om te doen uit trent onze verlossing. Want al zijn wij
duidelijke bewoordingen uitgedrukt.
broeders en zusters, als de Heere de komen, dat de Christus, en zyu rijk begenadigd en tot zonen aangenomen
De dood van Christus is, in den vol
namen zijner geliefde dienstknechten met hem komen zal in aardsche zwak in deu Geliefde, zoo zijn wij nog niet
en maagden openlijk voor zijn eeuwigen heid, maar in eene, waarin de kracht verlost van de verzoekingen der zonde,
len zin des woords, een offerande.
Vader zal noemen en belijden en Hem uit de hoogte zich volbrengt. Tevens van de kwellingen des duivels, van de
Met maar een opoffering van een mende bruid in de armen voeren zal. Wat wijst de titel Menschenzoon bij hem, ge zwakheden des vleesches, van de ver
schenleven voor een hoog, zedelijk
zal dat heerlijk zijn, als alle engelen lijk reeds bij Daniël, terug naar het in drukkingen der wereld ; ook zijn wy niet
ideaal; en niet maar een slachtoffer
kunnen hooren: >deze is een goede en Gen. 3, beloofde vrouwenzaad, dat den zoo geoefend in den dienst van God, dat
worden van eigen inspanning of niengetrouwe dienstknecht, die eene goede kop der slang verpletteren zal. Zoo blijkt wij reeds voor zijn aagezictn, kunnen
en getrouwe dienstmaagd geweest, en uit zijne titels duidelijk, dat hij meer staan in het rijk der heerlijkheid, noch
schelijken hartstocht en boosheid, maar
zij
zijn, ofschoon velen zich omkeerden dan verkondiger des koninkrijks is, de zoo in de gemeenschap des lijdens van
eene offerande naar de wet; een bloe
tot de groote menigte, mij getrouw ge gene namelijk, die het brengt en re Christus opgenomen, dat wij reeds onze
dig zoenoffer, een voldoening voor de
kroon mogen dragen. Al wat nu op
bleven !"
geert. Ook tusschen hem en de goe
zonden.
„Deze dood is daarom van zoo groote
Hoe heerlijk zal dat zijn, en wat zal deren des koninkrijks is een nauw ver onze verlossing betrekking heeft, behoort
De dood van Christus is de vervul kracht en waardij, omdat de persoon, de Vader dan met hen doen, die zijnen band. Bij hem berust, Luk. 7 : 48, de inede tot het evangelie. Daarom is alle
ling van het schaduwachtige offer, dat, die denzelven geleden heeft, niet alleen Zoon trouw gediend hebben ? De Zone macht om zonden te vergeven en, Matth. dienst des Woords in de gemeente evan
gelieprediking, evengoed als de verkon
onder de oude bedeeling, op den groo- een waarachtig en volmaakt heilig Gods zegt : »wie mii dient, de Vader 11 : 28, ruste te geven. Ja, hij doopt diging van de genade Gods tot verge
ten Verzoendag den Heere gebracht mensch, maar ook de eeniggeboren zal hem eeren." Wat dat echter voor met den Heiligen Geest, Matth. 3:11, ving der zonde, waarmede de evangelie
een eer en heerlijkheid zijn zal, die de
werd, en, in het algemeen van het zoon Gods is, van hetzefde eeuwig en Vader den trouwen dienstkechten en en beschikt over de gave des konink prediking begon. Ook behoort tot haar
lijks. Luk. 22 : 29. Ook verwerft hij
schuldoffer, dat is een herstelling des oneindig wezen met den Vader en den maagden zal aandoen, dat heeft geen zelf de in zijn evangelie toegezegde wel de prediking der toekomst van het rijk
rechts, een voldoening van het ge Heiligen Geest; hoedanig een onze Ver oog gezien, geen oor gehoord eu is in daden. Zijne ziel geeft hij tot een los- uods, zooals het in heerlykheid opge
schonden recht, een herstelling van losser behoorde te zijn. Vervolgens ook, geen menschen hart opgekomen. Maar prys voor onze zielen, Matth 20 : 28, richt wordt, waarin wij gemeenschappe
lijk verheerlijkt zullen worden, en naar
het gebroken evenwicht en de betrek omdat zijn dood verbonden was met het ik denk hierbij aan hetgeen in het boek zijn bloed tot vergeving onzer zonden, de bestemming, den volke Gods gegeven,
Esther staat, als koning Ahasveros den Matth 26 : 28. Ook verbindt hij ons
king tusschen God en den mensch. gevoel des toorns Gods en van den vloek,
koningen en priesters zullen zyn.
goddeloozen Haman vraagt: » wat zal geheel en al aan zijn persoon, hij eischt
Maar steeds knoopen de apostelen,
De zonde is verbreking van dat even dien wij door onze zonden verdiend men met dien man doen, tot wiens eer
algeheele oversifte aan zich. Matth. ook waar zij het evangelie in dezen al
wicht, zij is onwetteliikheid, onge
hadden."
de koning een welbehagen heeft ?'' Toen 10 : 37-42, de opneming van zijn juk
les omvattenden zin verkondigen, het
Men vergelijke hiermede Zondag heeft die ongelukkige in de meening, Matth. 11 : 29. en van ziin kruis. Matth
rechtheid.
heil der verlossing aan Christus vast.
dat het hemzelf gold, geantwoord
Jö : 24.
Verzoening nu is de herstelling van 15 van den Catechismus.
fan gelijk zij de verzoening, het grond»tnen zal hem het koninklijke kleed
Ten volle komt de nauwe betrekking
GISPEN.
het geschoilden reci/door voldoening
brengen, dat de koning pleegt aan te tusschen wat Christus is en wat hij ver leggende heil, bepaaldelijk aan zijnen
aan dat recht. Hierop komt de ge
trekken, en het paard, waarop de ko- kondigt in het evangelie van Johannes, dood verbinden, zoo doen zij het de
verlossing bepaaldelyk aan zijn leven,
Stichtelijke Lectuur
heele leer en de geheele handeling
nin pleegt te rijden ; en dat de konink aan het licht. In dit evangelie worden
Rom. 5 : 10. Zij prediken de blijde
lijke kroon op zijn hoofd gezet worde de zegeningen van het koninkrijk der
van het schuldoffer en zoenoffer neêr.
{Leerrede van Gustav Knack.)
En men zal dat kleed en dat paard hemelen onmidddellijk aan zijn persoon boodschap, dat Christus leeft om ons
Met offerdier vervult de plaats van
met zich te doen leven, het leven der
den schuldigen zondaar. Zoo lezen we, Waarschuwing voor achter geven aan een uit de vorsten des ko- verbonden. Christus is er het kort be kennis en der heiligheid, des vredesen
nings,
van
de
grootste
heeren,
en
men
grip van al de rijksgoederen. Zoo vult
uitgang in het geestelijk
Lev. 17 : 11 : „Want de ziel des
zal het dien man aantrekken, tot wiens dit evang. lie de andere aan ; hei rijk der blijdschap; dat hij leeft om voor
leven.
ons te bidden en voor ons te overwin
vleesches is in het bloed ; daarom heb
eer de koning een welbehagen heeft
zelf treedt op den achtergrond, maar
Openb. 3:1—6
ik het u op den altaar gegeven, om
en men zal hem op dat paard doen rij ter wille van zijn koning. Wel sluit nen en dat hij wederkomen zal in heer
lijkheid om ons ook naar den lichame
den door de straten der stad, en men het zich evengoed als de diie eerste
over uwe zielen verzoening te doen ;
IV.
de zoonsaanueming deelachtig te maken
zal voor hem roepen : alzoo zal meu
evangeliën aan het verleden aau, de d o o r o p w e k k i n g i n h e e r l y k h e i d , e n o m
want het is het bloed, dat voor de
Behoort gij nu tot de weinigen, die dien man doen, tot wiens eer de koning lijn der gewijde heilsfeiten en instellin
ons de zichtbare goederen des konink
ziel verzoening zal doen."
hun kleederen niet bevlekt hebben ? Ik een welbehagen heeft 1" Maar wat zal de gen van het volk des verbonds, maar
rijks te doen erven. Het rijksevangelie is
Dit is de grondgedachte van het vraag u op het geweten at: getuigt de Vader dan met doen om des Zoons wi
zoo, dat het al deze instellingen als louter Christus-prediking ; en geene pre
gansche Evangelie. Christus is geko Heilige Geest u nu, dat de Heere bij met hen, die hunne kleederen niet be schaduwen voorstelt, dien Christus waar
diking kan zich met de apostolische dek
men om zijne ziel tot een rantsoen, deze woorden u op het oog heeft, en vlekt hebben, maar overwonnen hebben heid worden. Christus is de ware Be ken, dan die, gelijk deze, prediking is
een losprijs te geven voor velen. In voelt gij nu ook dezen inwendigen door net bloed des batns ! Wie ooren vrijder, 8 : 31, 36, het ware Paasch- van Christus, als vau hem, door wien
troost, denkende : al ben ik ook zeer heelt om te hooren, die hoore, wat de lam, 19 : 36, 37, de ware Wolkkolom,
wy de goederen des koninkrijks in het
de brieven aan de Romeinen, Galaten zwak en ellendig, zoo weet ik toch, dat Geest tot de gemeente zegt ! Amen
8 : 12, het ware Manna, 6 : 32, de verbond der genade aan Abraham en
en Hebreën, en op verschillende plaat 1 k tot mijn heven tieere Jezus in har
Heere God, geef, dat wij hooien, ware Rots, 7 : 37, de ware Volksher
sen in al de Schriften des Nieuwen telijke betrekking sta, dat ik Hem recht hooren en ter harte nemen, zoodat der, 10 : 1 —18, 12 : 13, de ware Tem zijn zaad beloofd, in ons dadelijk bezit
verkrijgen. Een evangelie, waarin Chris
Verbonds, wordt datgene geleerd, wat liefheb, en het doet mij innig leed, dat de duivel uw Woord niet weder uit ons pel, 2 : 19, ja, het licht en het leven, tus gebruikt wordt, is het Apostolische
hart wegneemt! Gij hebt zeer ernstig der wereld, 6 : 33 ; zoodat zich alles in niet.
men goddelooslijk met den naam van mijne heide tot Hem met nog veel vu
riger is. Jiii, zeg my, boeleert gy in tot ons gesproken, Gij hebt het ons hem samenvat, wat tot de goederen des
VAN ANDBL.
bloedtheologie bestempelt.
't geheel niet met de wereld ? Ziet gij nauw aan het harte gelegd ; o, moch hemelrijks gerekend wordt, dê verlich
Wij belijden dus te gelooven, dat ook volstrekt niet om naar devleesch- ten onze harten voor U geopend geweest ting, 12 : 46, de vergiffenis 3 : 18, de
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM.
de dood van Christus is een wezen potten van Egypte en bevlekt gij uwe zijn ! Mochten wij tot die elleudigen levendmaking, 5 : 25, de Geestesmede
Waarde Vriend}
kleederen
niet
in
het
verkeer
met
de
behooren, welke gebroken van hart zijn deeling, 7 : 19, de opstanding, 5 : 29,
lijke zoenofferande, ter voldoening
ongeloovigeu,
gelijk
er
geschreven
staat,
Dat
wij
op eene onvolmaakte wereld le
en
voor
uw
Woord
beven,
want
die
de
verheerlijking,
17
:
24.
Krachtens
aan het recht van God. Maar deze
maar wandelt gy naar het bevel des ziet Gij in Jezus aan en troost Gij om dit inuig verband tusschen persoon en ven, predikt ons, in deze dagen, de natuur
zoenofferande is, wat de schaduwach
Heeren : »scheidt u af, en raakt niet Jezus wil. Och, Heere bod, wij suiee- weldaad stelt Christus zich in het evan niet minder dan de menschenwereld. We
tige verzoening niet was : van onein aan, hetgeen onrein is, en Tk zal u keu U, of Gij door den H. Geest in de
gelie van Johannes dan ook voor als genieten een zeldzaam vroeg en schoon
dige kracht en waardij. Daarom kan tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot stilte, in de binnenkamer heden nog over den eenigen weg tot God ; niemand, zegt voorjaar, maar lijden zoo zeer onder de
zij niet herhaald worden. De kracht zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de ernstige woorden van den Zone Gods hij, komt tot den Vader, dar, door mij, aanhoudende droogte, dat het gebrek aan
van Christus als zoenoffer is oneindig, de Almachtige?" Ik bid u, onderzoekt met ons spreken wilt, ze als een spie 14 : 6. Alleen hij, die Hem aanschouwt water zich op vele plaatsen reeds nijpend
wijl Hij niet met dierenbloed, maar u, of gy tot de weinigen behoort, van gel voor ons houden en ons zeggen, komt niet in het verderf, 3 : 16 ; alleen laat gevoelen en vrees de harten veryult,
wie de Heere hier zegt: »dat zij hunne wat Gij van ons denkt of ons leven des hij die zijn vleesch eet, heeft het eeuwige
met zijn eigen bloed in het heiligdom kleederen niet bevlekt hebben.
geloofs en der liefde nog in bloei staat, leven, 6 : 54; tot hem moet men ko bij de gedachte aan de vruchten des velds
is ingegaan, eene eeuwige verlossing
Maar houdt dan, wat gij hebt, ge
of de liefdevlam nog helder in ons men om den Geest te ontvangen, 7 : 39. en het gras voor de beesten. Op het oogenteweeggebracht hebbende. Oneindig liefden, en zoekt steeds iu nauwere ge
brandt, onze geestelijke pols nog krach Het geloof en het evangelie valt ten blik is de lucht wel bewolkt, maar de re
in waarde, zoodat het offer van één meenschap met den Zone Gods te tre tig slaat en ons hart warm klopt voor volle samen met het geloof in den Chris gen blijft uit. Weérprofeten voorspellen
voldoende is voor allen. Oneindig in den, opaat ae wereia steeas meer u Hem, die ons liefgehad heeft tot in den tus, het geloof dat hij een betrouwbaar een zeer natten zomer, doctoren houden de
gekruisigd worde en gij der wereld, en
Cholera-vrees levendig, en zoo wordt het
kracht, zoodat dit offer nooit ver- de heerlijke belofte, waarmede deze brief dood O, leid ons naar ziiu liefdevuur, profeet is, met het geloof dat zijn
Heilige Geest, opdat ons hart warm en woord in hemzelven zijne vervulling genot der aanschouwing van bet jonge
geefsch, vruchteloos of zonder gevol aan de gemeente sluit ook aan u ver brandend worde door de kracht van heeft.
groen zeer getemperd.
gen zijn kan.
vuld worde : »die overwint" in de kracht ziju bloed, en is er soms een hart, dat
Zoo is hij eene zon gelijk, die in het
Het Paradijs is verloren.
Gevolg hiervan is, dat de dood van van het bloed van het bloed van Jezus, gevaar loopt te sterven, breng dat weer bewustzijn der zijnen steeds hooger rijst.
En dat juist vergeten wij ieder oogenChristus overvloedig genoegzaam is den Zone Gods, wie Satan, en de we tot het leven en tot waar berouw terug. Vandaar dat in de prediking der Apos blik. Het is de eerste en eenvoudigste
reld met al haar dreigingen, en vleie- Verhoor ons, en maak ons tot overwin telen na den Pinksterdag, evena's in het
waarheid, die wij moeten leeren en die
om de zonden der geheele wereld te
..
.
.
.
i
i
i i i
rijen, en zijn eigen vteescn en Dioea naars, opdat ook wy eens met Jezus Evangelie van Johannes het koninkrijk
ons an6r hart
verzoenen.
overwint, en, onder de tucht des Hei wandelen in witte kleederen en ODze achter den koning terugtreedt. Ons zijn, zoo zelden goed leeren. In
een mQiiniaan en
is
iets
van
een
Socialist,
Hier wordt weder een van die groote ligen Geestes, spoedig bemerkt, waar naam niet uitgedaan worde uit het boek door de bijzondere zorg des Geestes, een
beginselen en diepe gedachten uitge zich een oude wond zytier ziel ver des levens, maar de Zone Gods tot onze tweetal proeven van apostolische evau- een Monnik. Bij den eea ^0Iht dit meer
anderen dat, maar ver
sproken, waaraan onze belijdenis toont of een neiging tot of een begin diepe beschaming, doch ook tot onze gelie-prediking bewaard, waaruit dit boven en bij den eI1
van nature.
dorven zijn wij all
De ver
schriften zoo rijk zijn. Stonden ze er van den geestelijken dood, wie dat spoe zaligste vreugde, ons belijden moge voor kennelijk blijkt. De eerste is die van
et
övül
dig merkt, zich aanstonds in het gebed zijnen Vader en zijne engelen ! Verhoor retrus op den Pinksterdag. Hier ver blinding, die h S g 18 van deze ver
niet in, we_zouden niet durven hopen, begeeft en niet eer rust, voor alles door
et
0 onophoudelijk zoeken
ons om Jezus wil! Amen.
kondigt Petrus Jezus op grond van zijne dorvenheid, do
dat ze er, in onze dagen, in zouden het bloed van het Lam weder gerei
aar een volmaakte wereld, die
en
tasten
n
(Vertaald.)
opstanding uit de dooden en zijne zit
komen.
nigd is, en hij in de kracht van dat
NOTTEN.
ting aan Gods rechterhand aan als den- de uitkomst zal zijn der menschelijke ontHet groote beginsel is, dat de offer bloed weer in de rechte verhouding tot
gene, in wien de proretie van den Uhris- wikkelin# en ~ vroomheid.
tus vervuld is, daarna wekt hij zyne
men de (jeretormeerden in Neder-»
ande van Christus algenoegzaam is. God komt te staan, en zijne werken,
Schriftbeschouwing.
omdat zij met dat bloed besprengd zijn,
hoorders op om hem als hun Heer en land niet mederekent, ademt de geheele
Er behoeft niets aan toegedaan, niets
weder vol worden voor God — »wie
Messias te erkennen, zich tot God te gereld thans liefde, vrede en verdraagzaam
Het Evangelie.
bijgevoegd: geen dagelijksche, on overwint," spreekt de Heere, die de
bekeeren, en in den naam van Jezus heid. Men behoeft slechts de kerkelijke en
II.
bloedige offerande, geen zucht, geen Geesten Gods en de sterren heeft, »wie
Christus zich te laten doopen, tot ver
godsdienstige bladen te lezen om hiervan
(Slot.)
traan; volstrekt niets. Met éene of overwint en volhardt tot het einde toe,
geving hunner zonden ; ten laatste ver
die
zal
met
witte
kleederen
bekleed
wor
In aansluiting aan de profeten ver zekert hii hun. dat zij in dezen weg de een diepen indruk te ontvangen. Maar het
ferande heeft de Middelaar in eeuwig
is eene liefde, vrede en verdraagzaamheid
heid volmaakt, al degenen die gehei den," die zal eeuwig in mijn onschuld bond Jezus den toegang tot de schat- gave des Geestes ontvangen zullen. Hand.
prijken, »en ik zal zijnen naam geenszins kameren des koninkrijks aan zijn eigen 2 : 38, vgl. 10 : 43. JNiat anders pre van een eigenaar^'8e s°Oi't. Eene liefde,
ligd worden, Hebr. 10 : 24.
uitdoen uit het boek des levenswant persoon. Van zijn evangelie is hjj-zelf dikt Paulus. Blijkens de rede, ons van die niet ziohzelven zoekt, maar slechts de
De woorden: „overvloedig genoeg hij is getrouw tot in den dood. Maar het middelpunt Reeds in de drie eerste hem bewaard in Hand. 13, bewandelt hij gebreken van
aöae •. Een vrede, die
zaam om de zonden der geheele we- wie zjjne zaligheid niet werkt met vreeze evangeliën komt dit uit. In Mark gelijken weg als Petrus: ook hij wijst het bestaanSrecht betwist aan allen die niet
jreM ie yerzotatifix^," jnoeten uit de eu beving, wie niet staag reinigende 8 i «35: 10 : 29 verbindt hij zichzel- ' aan dat Jezus de Christus is, en maakt van de P&rtjj zijn, eene verdraagzaamheid
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die alleen de onverdrageljjken niet kan of
wil verdragen.
Waarlijk, valsch is de wereld en wat uit
de wereld is 1 In onze dagen heeft het
valsche een hoogen trap van ontwikkeling
bereikt. Op het oog is het valsche niet
zelden mooier dao het echte, en daardoor
kan een kenner nog wel eens het onder
scheid ontdekken.
Dezer dagen verklaarde de Kerkelijke cou
van de Ned. Herv.
kerk, dat Dr. Kuyper bedreven heeft de
zonde tegen den H. Geest en dus, volgens
de ouderwetsche leer, voor eeuwig ver
loren is en nooit zalig kan worden. DH re
dacteur van deze courant is een geleerd en
zeker, in zijn kring, ook wel een zeer vroom
man, Hoogleeraar vanwege de Ned. Herv.
kerk aan de Universiteit te Leiden. En
nu zult gij het wel met mij eens zijn, dat
zulk een banbliksem, van een Leidsch pro
fessor, geen voer hooi in brand steekt, maar
de uitspraak teekent toch, wat er omgaat
m een hart, waaruit zulk een vonnis over
een medemensch kan opwellen. Wij weten
niet, wat deze Hoogleeraar verstaat door
»den Heiligen Geest," evenmin wat hij
rant, officieël orgaan

leert van het wezen der zonde en in het
uizonder van de zonde tegen den H. Geest
Ook weten wij niet, of hij gelooft aan liet
bestaan van een eeuwige verdoemenis, en
zoo ja, hoe hij dat dar, lijmt met de idéé
van de liefde Gods tot alle zijne schepselen,
en welke zijne uitlegging is van 1 Cor.
15 : 28. Maar zonder dit te weten, kun
nen wij toch uit zulk een uitspraak wel
kennen de vinnigheid van den haat tegen
den man, dien God gebruikt heeft als een
machtig middel in zijn hand, om, in de
latere jaren het Gereformeerde volk van
Nederland te doen opwaken uit den slaap,
en met hooger geestdrift te bezielen voor
de belijdenis der waarheid en voor de rech
ten der kerk.
Ook mij is eens de onderscheiding te
beurt gevallen om, niet slechts in een vroom
blad, maar in een Gereformeerd blad, voor
gesteld te worden als iemand die, van tijd
tot tijd, door den duivel bezeten was. En
van wijlen Mr. Groen van Prinstei er werd
heuschelijk aan de menschen ve.teld, dat
hij, enkele malen in zijn leven, een voet
val voor Satan deed !
Voor mij is dit minder opvallend, wijl
ik van kindsbeen af gewend ben aan het
denkbeeld van een afgescheidene te zijn, en
te moeten leven en lijden buiten de leger
plaats. Maar het pijnlijke zit juist hierin,
dat de leelijkste dingen met de schoonste
benamingen vaak genoemd en geple"gd
worden. Vooral in de latei e jaren is eene
vinnige vroomheid aan het woord gekomen,
eene vroomheid die buiveren doet, eene
onverdraagzaamheid in den naam des Hee
ren, die het inuei lijke teekent van menschen,
die wij niet oordeelen maar overlaten aan
het oordeel van Hem, die aller Rechter is.
In dezen stand van zaken zou het, naar
mijn oordeel, zoo wenschelijlc zijn, dat het
overschot der Gereformeerden meer en
nauwer zich aaneensloot. In het ooo- an
die ons omgeven, ziju wij te zamen onnut
geworden. Hoe wij elkander meer tegen
staan en, met meer of minder harde woor
den, bestrijden en ontkrachten, des te meer
genoegen verschaffen wij aan onze gods
dienstige iandgenootec, die beweren van
het Gereformeerde niets te moeten hebben.
Ot'26 oneenigheid vindt haar grond meestal
in piactische belangen, niet in verschillende
beginselen en grondgedachten, maar in de
toepassing op hetgeen bestaat, en in het
meer of minder i ogen om te verkrijgen,
wat nog niet is. Onze eeuw heeft, in het
algemeen gesproken, gebrek aan zelfkennis,
eti dat gebrek meen ik ook wel eens in
onze kringen op te merken
Dit gebrek
heeft weder ten gevolge gebrek aan menschenkennis. Al heeft men een voortieffelijk beginsel en de verstandelijke kracht
om al de gevolgen die er inzitten, naar de
wetten van het denken, er uit te halen,
dan is men er nog lang niet. Dan moeten w© nog de menschen hebber, die öf
zelf dat beginsel hebben gevat met zijn ge
volgen, öf gedwee genoeg zijn om te vol
gen,
Want ons ontbreken de middelen otn
eene groote gedachte, hoe voortreffelijk
ook, door te voeren en de bestaande toe
standen te veranderen. Iu den Hervor
mingstijd was de gedaante der wereld een ge
heel andere dan nu, en gevolgtrekkingen uit
vergelijking met dien tijd gemaakt, hebben
daardoor een zeer bedenkelijke zijde. Men
ziet, in onze dagell) tegen een scheuring
min of meer volstrekt niet op, en de bur
gerlijke Overheid staat buiten onzen strijd,
is tegenover iedereen welwillend, maar
houdt ten slotte toch haar stuk vast. En
zoo geschiedt het dat we, met het oog op
dat een en ander, in voortdurende span
ning leven en de eene verontrusting plaats
maakt voor de andere.
Op Dondeidag 27 April 1.1., bad in de
Nieuwe Westerkerk te Rotterdam eene ge
beurtenis plaats die, door de velen die er
deelgenoot van mochten zijn, niet licht zal

worden vergeten. Dr. Scheurer, de eerste
Zendeling-Arts vanwege de Gereformeerde
kerken in Nederland, werd op indrukwek
kende wjjze ingezegend als Dienaar des
Woords onder de Heidenen en Mahomedanen. De bekwame hand van Ds. Biesterveld heeft een k urig verslag van deze
handeling geleverd in de Gereformeerde
Kerkbode, dat ik het genoegen heb u hier
nevens te zenden.

dat de Heere regeert. Hartelijke dankbe
tuigingen sprak hij uit aan de bestuuiders
van de Ned. Geref. Zendingsvereeniging, de
Deputaten, en bijzonder Ds. Lion Cachet en
Dr. Maxwell (waar hij 4 jaren gewoond
had). Hij beval zich in aller belangstel
ling en voorbede aan. Na het zingen van
Ps. 121 : 1 sprak Dr. Maxwell in het Engelsch (vertaafd door Ds. Lion Cachet) die
een heerlijk getuigenis van Dr. Scheurer
gaf. Hij sprak zijn blijdschap uit deze ure
mee te doorleven, als zijnde zelf Zendeling
arts. Hij verhaalde, hoe de Britsche Ker
ken 160 Zendeling-artsen hebben, 63 daar
van in China. 170 studenten in de medi
cijnen bereiden zich tot Zendeling-aris voor.
Hij wees nog op den zegen der genees
kundige Zending — en sprak zijn harte
lijke wenschen uit voor Dr. Scheuror.
Ds. Donner sprak nu het slotwoord, waar
in hij bijzonder wees op hetgeen de Zen
deling-arts heeft gedaan, en zijn blijdschap
uitsprak over de vereeniging van het werk
der Zending. Daarna ging hij in daukgebed voor, liet zingen p". 121 : 4 om bid
dende afscheid te nemen van Dr. Scheurer
en zijne gade. De zegen werd op de schare
gelegd, en dankbaar gin<* men huiswaarts.
P. B.

We bevestiging en afvaardi
ging v. Elr. SC11EUREIK
in de Westerkerk, Auunanstraal, botterdam, Blon
derdag 27 April 1893.
Lang voor zeven ure was het ruime kerk
gebouw reeds door een groote schare bezet,
waaronder men zeer vele predikanten uit
alle oorden van het land opmerkte.
Met het zingen van Ps 68 : 16, werd
de samenkomst geopend, onder welk zin
gen Ds. Van Minnen, de president der De
putaten voor de Zending den kansel beklom.
ZEerw. heette de gemeente, de afgevaar
digden van de Zendingsvereenigingeu enz.
hartelijk welkom. Hij sprak van de beteekenis dezer ure voor br. Scheurer en
zijn echtgenoote — en voor allen, die in
de Zending belangstellen.
Daarna wees
hij er op, dat h< t arbeiden in het rijk Gods
getuigt van 't zo. k n der eere Gods, van
liefde tot Jezus, v;in net gunnen der ge
nade den Heidenen, van het geloof in de
beloften des Heeren. Met den wensch, dat
deze ure voor allen een recht gezegende
zijn moge, besloot ZE-iw zijne toespraak.
Na voCgegaaii te zijn in hartelijk yebed,
werd gezongen van het Berijmde Gebed des
Heeren het derde v> rs.
Ds Lion Cachel sprak nu de bevestigingslede uit. Na gelezen te hebben het eerste
gedeelte van Lucas 10, riep ZEerw. tot den
lot des Heeren op.
De wil des Heeren is het, dat de pre
g d,es evangelies tot alle volkeren kome, en dal het koninkrijk Gods ko>ue, waar
menschen wonen. De Heere zelf vestigt
dat Rijk. Hij plant zijne Kerk, maar mid
dellijk, door den dienst des Woords.
Zoo ook zendt de Heere zelf. Anders
geen mandaat. In het voorgelezene wordt
gezegd, hoe de Heere zendt. Noq andere
zeventig. Dus naast de apostelen ook an
deren en op andere wijze ; doch altijd naai
de plaatsen, waar Hij zelf komen zou. Ge
zonden dus naar een aangewezen plaats.
En waarom maar 70, waar de oogst zoo
groot is ? Opdat wij bidden, dat de Heere
arbeiders uitsLoot.e. Het vei band hier dus
tusschen ons bidden en de uitvoering zijns
Raads. Het is een arbeid des oogstes, niet
des zatiens.
En dan gezonden niet om het gemakke
lijk te hebben, maar onder de wolven. Toch
onversaagd en onbezorgd, want Ik zende u.
AJs boiien des vredes komen in de huizen
en steden ; niet als asceten maar ook niet
als heeren, eten wat u wordt voorgezet.
Met een dubbele opdracht: genees de kran
ken, en zeg: het koninkrijk Gods is nabij
u gekomen.
De geneeskunde in de zending, de medical mission. Zoo was een groot deel van
de wonderen van Jezus, wonderen van ge
nezing. Het laatste wonder des Heeren was
't genezen van Malchus. Maar altijd in
verband met de prediking des Evangelies.
Daartoe gat de Heere zijne discipelen macht
Matth. 10 : 1 enz. De apostelen deden dit.
dan ook. Macht, om te genezen, onmid
dellijk en door middelen, gelijk ook de Heere
zelf het deed. Zoo zalfden de discipelen
met olie. Was dat alleen voor den eersten
tijd ? Bestaat die gave der gezondmaking
wel meer ? Wel: wij oetenen die kracht
niet meer, door ons ongeloof.
Nog veel voorbeelden zijn er vau gene
zing op het gebed. De gave moet opge
wekt door gebed en studie. Die gave komt
uit in het maken der diagnose. Er zijn
onderscheidene gaven
Maar ze moeten óf
extraordinair door den H. G., ót ordinair
door studie opgewekt, Zoo moet iedere
Zf ndeling hebben de gaven der talen. Hij
die nu de gave der gezondmaking heeft,
opgewekt zijnde door studie, en in verband
met Evangelieprediken gebracht, is de Zen
deling-Arts, met een eigen werkkring.
Eerst genezen en dan prediken. Dus niet
bloot filantropie — neen Zendeling-Arts;
een welgeordend dienaar. Hij moet door
het genezen tot het harte komen. Het is
een middel beproefd in China, Mongolië,
Afrika, Palestina.
Zeer reeds gezegend. Menige deur daar
door reeds geopend,
Maar welke is de kerkelijke status van
den Zendeling-Arts. De D. K. O., Voetius
kennen hem niet. Maar indien het er niet
instaat, dan moet het er in. Doch men
kan in de Zending niet forceeren.
In dit geval is er echter geen moeielijkheid. Wa.it deze broeder wordt bevestigd
als Dienaar- en daarna afgevaardigd als
Zendeling-arts, Honderd jaar geleden ging
ook een aits als zendeling naar Afrika.
Dr. v. d. Kemp, Nu weer. Door de lei
ding Gods tot dat werk geroepen en ge
leid
straks uitgezonden door de Depu
taten der Gereformeerde Kerken. Een plech
tig oogenblik ! Wat nu geschiedt, is een
onderpand van Gods trouw, eene opwek
king om voort te gaan. De Heere stoote
nog velen uit!
Nu werd gezongen Ps. 72 : 2. Als nu
werd door Ds. Lion Cachet het bevestigingsformulier voorgelezen. Daarna werd ge
zongen Ps. 134 : 2, onder welk zingen Ds.
Cachet de.n kansel verliet — de Deputaten
zich rondom den nedergeknielden Zendeling
schaarden, en dezemetbandopleggingtotzijn
werk ingezegend werd, waarna de gemeente
zong Ps, 134 : 3. Daarna sprak Ds. Lion
Cachet br. Scheurer nog barteljjk toe met
ernstig vermaan. Gezongen werd Ps. 86 : 5.
Alsnu beklom de bevestigde zelf den kan
sel. Hij getuigde van zjjn blijdschap met
den hem opgedragen last. En wel omdat
de Heere het wil. Zeg tot de Heidenen,

Laat mij ten slotte u nog mogen mel
den, dat ons Vaderland weder een zijner
edelste zoneu verloren heeft in den dood van
Mr. Rutger Jan Graaf Schimmelpenuinck van
Nijenhuis, Opper-Kamerheer van H. M.
de Koningin en Grootmeester van haar huis,
Voorzitter van den hoogen Raad van Adel,
oud Minister van financiën,
oud lid van de
Tweede Kamer der Staten-üeneraal, en in
tal van andere burgerlijke betrekkingen en
verhou.lingen bekend, geliefd en geëerd als
een
ouderwetsch
Vaderlander, op echt
vriend en zeer getrouw dienaar van het
Huis van Oranje. Wie dat eenvoudig en
aantrekkelijk gelaat eenmaal kende, vergat
het niet weer, eu gelooft alles, wat men in
den Haag vau 's mans welwillendheid en
hulpvaardigheid vertelt. Hetzij men Graaf
Rutger Jan zag in eenvoudige burgerkleeding of in het gala-costuum aan zijn hoo
gen rang verbonden, de voorzijde van het
bovenlijf geheel bedekt met kruisen en ster
ren, de een al schitterender dan de ander,
altijd weid men getroffen door het eenvou
dige in ziju voorkomen en de gemakkelijk
heid zijner beweging, schijnbaar niets ziende
en toch alles opmerkende
Hjj moet de
mau geweest zijn die eens tot den Koning
zeide : Sire ! geef aan het volk weder eene
Vorstin! Maar het beste is, wat Dr. van
Gbeel Gildemeester aan de geopende gioeve
mededeelde als den besten troost, die er over
blijft, de woorden die de ontslapene kort
voor zijn dood uitsprak: »Alleen op Gods
genade bouw ik. Ik ken geen andere hoop
dun het bloed van Christus."
|

We zijn dus weder ben waarlijk i delen
edelman ar mei-. Maar God is machtig om
in de plaats der vaderen weder zonen te
verwekken en zich te ontfermen over al de
nooden van het volk en de belangen van
Nederland en Oranje.
Van barte
t.t.
GISPEN.
Naar wij vern-jmen, heeft de Holl. Christ.
Ger. Kerk in N. Amerika een tweede po
ging gewaagd om Prof. D. K. Wielengate
beroepen als Docent aan haar Theologische
School te Grand-Rapids. We hopen, dat
ZEw. zich evenmin als den eersten keer
daardoor van zijn p0st aan onze Theol.
School zal laten aftrekken.—
De

feestdag der Christelijke Jongelings-vereenigingen in Nederland.

Op den aanstaanden Hemelvaartsdag zal
het Nfderlandsch Jongelingsverbond zijn
Veertigjarig bestaan herdenken te Dordrecht.
De bijeenkomst belooft belangrijk te zijn,
mede door de tegenwoordigheid van den
heer van Oosterwijk Bruijn, die, uit ern
stige krankheid hersteld, weder, als een
vaderlijke vriend, in den kling, waarin hij
zoozeer geliefd is, hoopt op te treden.
Op denzelfden dag zal te Amsterdam
vergaderen de Nederlandsche Bond van
Jongelings-vereenigingen op Gereformeerden
grondslag.
Het uitgebreide programma
belooft een drukken dag, waarbij nog drie
referaten komen, belangrijk van inhoud en
strekking.
Op Nieuw-Zeeland hehhen de vrouwen
politiek stemrecht verkregen. De galantelie is zelfs zoover doorgedreven, dat zij haar
stemming per brief mogen ten uitvoer bren
gen.
Sedert 2 Juni 1891 is in Frankrijk eene
wet gekomen op de zoogenaamde wedden
schappen bij wedstrijden vau menschen of
dieren, waarvan de staat 2 percent trekt,
en welk bedrag aangewend wordt voor open^
bare liefdadigheid en ondersteuning van al
lerlei instellingen van dezen aard. In het
eerste half jaar trok de staat reeds 2 millioen francs ; het geheele kapitaal der plaats
gehad hebbende weddenschappen bedroeg
dus 100 miilioen. In 1892 bedroeg het S
millioen dus 150 miilioen kapitaal was ver
wed ; zegge verdobbeld op het welslagen
van de eene of andere partij, een mensch
of ook een dier,
In Engeland tracht iemand propaganda
te maken voor het Mahomedanisme. Het
is zekere Abdallah WilHam-Quilliam, een
voormalig Wesleyaansch prediker, die ge

durende zijn verblijf te Tanger in Marokko ' vertrokken en dit toonen, door ons gedurig
Muzulman is geworden. Te Liverpool heeft
met hunne gaven te verblijden.
hij eene moskee geopend en men zegt, dat
Namens het Bestuur,
reeds een vijftigtal Eugelschen tot den Is
J. R. DE MILDT.
lam zijn overgegaan Abdallah heeft bij den
dienst een orgel en gezang ingevoerd. Hij
's Bosch, 1 Mei 1893.
predikt in het Arabisch en de dienst ein
digt met, een gebed voor Koningin Vic
In hartelijken dank ontvangen voor het
toria, en den Sultan als hoofd en bescher
mer der geloovigen!
Militair Tehuis te Kampen :
van de Zendings Vereeniging te Kampen
f 5,00.

VRUMIFIRA VOOR GER».
SCHOOIMKRWIJS, BE0. T. MS.

Namens het Bestuur,
H. v. OLST, Penningmeester.

Voor de derde maal!

Nu H M. onze geëerbiedigde KoninginRegentes zoo vriendelijk is geweest een- eu
andermaal kennis te willen nemen van den
arbeid onder de militairen door middel van
den Kalender, spreekt het wel van zelf, dat
dit ons aanmoedigde om ook thans H. M.
op de hoogte te brengen aangaande hetgeen
in '92 was verricht; wij deden dit in het
volgend schrijven.
Driesum, 4 April 1893.
Aan
Hare Majesteit de Koningin- Weduwe,
Regentes van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Mevrouw !
Heeft het Uwe Majesteit behaagd reeds
tweemaal Hare belangstelling te willen be
tuigen in hetgeen tot heil onzer militairen
door het Gereformeeid Traktaatgenootschap
»Filippus" wordt gedaan, hoe zou dan on
dergeteekende het kunnen nalaten om ook
thans Uwe Majesteit in kennis te stellen
met betgeen dienaangaande in 1892 is ver
richt. Dientengevolge is het hem een groot
genot ingesloten verslag, benevens enkele
uitgaven
van ons Traktaatgenootschap
Uwer Majesteit te mogen aanbieden; zich
overtuigd houdende, dat het Uwer Majes
teit aangenaam zal zijn te vernemen, dat
de toewijding aan het welzijn onzer krijgs
lieden allengskens toeneemt, en dat mits
dien onze geringe pogingen aanvankelijk
niet ongezegend blijven. Onzen eenvoudigeu arbeid verder in Uwer Majesteits Hooge
belangstelling eu steun aanbevelende; en
met de bede, dat onze, uit den dood ver
rezen
Heiland
Uwer Majesteits troon
schrage, en ook Hare Majesteit-, onze geëer
biedigde Koningin tot in lengte van dagen
rijkelijk zegene, heeft de eer met verschul
digde eerbied en achting zich te noemen,
Uwer Majesteits onderdanigste dienaar
E. KROPVELD,
Gevolmachtigde van »Filippus"
tvoor het verspreiden van Scheur
kalenders in de Kazerne."
En zie 1 ook dit schrijven werd weer wel
willend beantwoord. Zelfs spoediger dan
wij gedacht hadden, ja bijna zoo spoedig
als het kon, werden wij voor de derde
maal met een Koninklijke Missive vereerd ;
slechts een paar dagen, nadat wij onzen
briet hadden verzonden, werd ons het vor
stelijk antwoord ter hand gesteld, hetwelk
aldus luidt:
's Gravenhage, 6 April 1893.
Secretarie
van
II. M. de Koningin-Regentes.
No. 560.
Ingevolge de bevelen vau Hare Majesteit
de Koningin-Regentes heb ik de eer den
WelEdelen Heer E. Kropveld, gevolmach
tigde van »Pilippus" voor het verspreiden
van Scheurkalenders in de Kazerne Hoogstderzelver dank te betuigen voor de toe
zending van een verslag en enkele uitga
ven van het Gereformeerd Traktaat Ge
nootschap »Filippus," met belangstelling
door Hare Majesteit ontvangen.
De Particuliere Secre
taris van H. M. de
Koningin-Regentes,
w. g.
S. M. S. DE RANITZ.
Aan
den Heer E. Kropveld
voornoemd.
Moeten we ook in dezen de hand des
Heeren niet zien en eikennen; is niet Hij
het, die de harten der koningen neigt bis
waterbeken, en is het niet een groot voor
recht, dat Regenten en Regentessen van
een land deu arbeid in het Koninkrijk Gods
steunen en aanmoedigen ? Daarom verheugt
het ons zeer, dat wij voor de derde maal
met een schrijven van onze geëerbiedigde
Vorstin zijn vereerd, en het ons volk bij
vernieuwing is gebleken, dat de arbeid
der Christelijke liefde door Hare Majesteit
op prijs wordt gesteld.
Laat dat ook bij ons zoo wezen, en laat
de belangstelling hoe langer hoe meer toe
nemen ; vooral ook in het heil van den
soldaat.
Wie nog wenscht te vernemen, hoe het
in 92 met de Kalenders in de Kazerne is
gegaan, dien willen we zoolang de voor
raad strekt, op aanvrage eene circulaire,
zooals ook H. M. de Koningin er een heeft
ontvangen, gaarne toezenden. Lezen kan
men haar in elk geval zonder schade ; en
door haar te overwegen beoordeelen we
misschien onszelven en anderen.
Arbeiden terwijl het dag is, dat is onze
roeping; den arbeid te willen zegenen, dat
heeft God ons beloofd.
E. KROPVELD.
Driesum, 17 April '93.
Militair Tehuis te 's Bosch.
Van twee leden der Jong. Ver. te
Nijverdal
f 1,375
Van N. N. te Genderen
.
- 2,
Het verblijdt ons deze gaven te kunnen
vermelden. Hartelijk dank aan die vrien
den te Nijverdal en aan den gever te
Genderen, die onbekend wenscht te blijven
Mogen onze vrienden, van nabij en verre,
or.s blij^n gedenken, nu de groote pleiter
voor ons Tehuis naar 's Gravenhage is

Zending.
Mijnheer de Redacteur !
In het nummer van uw blad van 14:
April 1.1. geeft de heer S. Datema zijne be
vreemding te kennen, dat er nu gecollec
teerd wordt en geld schijnt te zijn om br.
Scheurer naar Midden-Java te zenden, ter
wijl br. Hekkert uit gebrek aan geld tot
nogtoe niet wordt uitgezonden.
Dit doet br. D. bijna twijfelen of geld
gebrek wel de reden is van het niet uit
zenden van br, Hekkert, en bescheiden
vraagt hij voor zich en anderen eenige in
lichting op dit punt.
Ik meen, M. d. R. aan dit verzoek te
kunnen voldoen, en doo dit gaarne tot weg
neming van misverstand, en verwacht van
U, dat gjj even bereid zult zijn het vol
gende tot inlichting in uw blad op te ne
men.
De Zendingscommissie stelde aan de Sy
node te Leeuwarden, 1891, voor, »om met
»'t oog op de groote kosten aan de uit
rusting van twee Zendelingen verbonden,
»in verband met minder sterk gestel van
»Hekkert, dien broeder voorloopig in Ne»derland te doen blijven." (Hand. dier Syno
de pag. 29.)
In overeenstemming met dit voorstel aan
de Synode besloot de Z. C. in hare verga
dering van 6 en 7 October 1891 te Delft,
dat br. Hekkert voorloopig nog in Neder
land zou blijven, altijd met dien verstande
dat hij als candidaat-Zendelingleeraar met
goedkeuring der Z. C. hier tijdelijk in het
Evangelie werkzaam zou zijn, waarom dan
ook zijne ordening eerst plaats zou hebben
bij zijne uitzending naar de Heidenwereld.
Zoo behoorde dan gebrek aan geld wel
degelijk tot de bezwaren tegen de uitzen
ding van br. Hekkert tegelijk met br. de
Bruijn. De uitrusting, overtocht en eerste
nederzetting van twee Zendelingleeraren en
hunne vrouwen vorderden uitgaven, die de
krachten der Zendingskas verre te boven
gingen.
Maar het minder sterke gestel van br.
Hekkert, die in den laatsten tijd veel aan
kooitsachtige aandoeningen leed, droeg
mede het zijne bjj tot het besluit der Zen
dingscommissie dien broeder tijdelijk in Ne
derland te houden.
Dit tweede bezwaar is, sedert Hekkert
hier is, er niet lichter op geworden. De
doctoren ontraden hem stellig naar de Indiëa te gaan, zijn gestel is naar hun oor
deel niet bestand tegen het tropische kli
maat en in geen geval mag hij in koorts
achtige streken geplaatst worden. In een
gezonde streek in ons Vaderland zou hjj
kunnen dienen, maar niet in onze Indië.
Gevolg hiervan is dat de Zendings-deputaten, na ernstige overweging, het voor
hen teleurstellend en smartelijke besluit
hebben moeten nemen, br. Hekkert van zjjne
betrekking tot de Zending te ontslaan, met
de bijvoeging hem bij de a.s. Synode aan
te bevelen, om hem, na voldoende examens
door de Classe, beroepbaar te stellen voor
de keik in Nederland.
En wat betreft de uitzending van br.
Scheurer als Zendeling-arts.
Ten eerste waren er tegen zijne uitzending ganschelijk geene bezwaren bjj de
Zeudings-deputaten;
ten tweede is de behoefte aan arbeiders op
het Zendingsveld op Midden-Java grooter
dan elders in Indië ;
en eindelijk, men vergete niet, dat de uit
zending van dien broeder geschiedt in over
leg met de Nederlandsche Gereformeerde
Zendingsvereeniging, en er voor zijne uit
rusting en overtocht ook gecollecteerd en
bijgedragen wordt door velen van de oor
spronkelijk Nederduitsch Gereformeerde ker
ken, waardoor de kosten gemakkelijker zijn
te dragen.
Ik hoop, dat deze inlichtingen br. Datema en anderen genoeg zullen zijn. U, Mijn
heer de Redacteur, bij voorbaat dankzeg
gende voor de plaatsing,
blijj ik Uw Dn. en Br. in Christus,
J. H. DONNER.
Leiden, 24 April 1893.
I n g e z o n d e n .

Wandopening vragen.
Het moet er zeker voor gehouden wor
den, dat het vragen van handopening aan
geen enkele kerk kan worden opgelegd.
De Kerkenorde van Dordrecht spreekt er
niet van, zij spreekt slechts van »voorweten of advies van de classis daar 't zelve
tot nog toe gebruikelijk is geweest."
Bij de »Chr. Gereformeerden," was het
een vaste gewoonte geworden, dat elke
kerk, die tot een roeping wenschte over te
gaan, vooraf handopening vroeg op de classicale vergadering.
Bij de T> Nederd. Gereformeerden," was
van geen handopening sprake.
En aangezien »alle bepalingen, die tot
uitvoering van de Kerkenorde in ieder der
tk-ide kerkengroepen hebben gegolden," op
gehouden hebben van kracht te zijn, zoo
moet ook gerekend worden, dat deze be
paling is vervallen.
Wat was toch die handopening?
Was zij een nieuwigheid, door de »Chr.
Gereformeerden" ingevoerd, en vroeger ge
heel onbekend.
Zoo stellen sommigen bet voor.
Zelfs Dr. Wagenaar, op het gebied der

kerkelijke historie en der kerkelijke gebrui
ken waarlijk geen vreemdeling, schijnt tot
deze gedachte over te hellen. In de>Geldersche Kerkbode" schrijft deze geachte broe
der, onder het opschrift »Handopening
vragen."
»Ons was deze zaak geheel vreemd. Im
mers in ons vroeger kerkelijk samenleven
als Nederd. Geref. kerken hadden wij nooit
van handopening gesproken. Wel kenden
we deze in de Ned. Herv. kerk. Daar
echter beteekende het handopening vragen :
op nieuw van Regeeringswege de toezeg
ging ontvangen van het bestaande rijkstractemenl. Zjjn wi] wei ingelicht — en an

ders houden wn ons voor beter aanbevo
len — dan ontstond in de Christelijke Ge
reformeerde kerk de rede van het hand
opening vragen daaruit, dat de classe zich
verbond tot het uitkeeren van een supple
toir tractemerit, diar waar de kerken be
riepen op een tractement, dat beneden een
gesteld minimum bleef. In het algemeen
echter kan er in ons vrne Uerelormeerd
kerkelijk leven van geen handopening sprake
zijn."
Was in vroeger dagen het vragen van
handopening niet bekend ?
Vergissen wij ons niet, dan bestond de
gewoonte om handopening te vragen, zeer
zeker, maar het was geen vaste regel voor
alle kerken. Br was sprake van tweeërlei
handopening. De handopening van den
magistraat, en de handopening in de classicale vergaderingen. Over de handopening
van den magistraat loopt thans de quaektie niet. Wat de handopening in de clas
sis betreft, slechts in sommige classes was
men hieraan gebonden.
Jacobus Koelman o. a. in zijn werk
»Het ambt en de pligten der ouderlingen
en diakenen," sprekend over het werk van
de classis, zegt: »In sommige classen moet
ook de handopening, dat is vrijheid om tot
een nieuw beroep over te gaan, verzocht
worden."
In Ypey en Dermouts > Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde kerk," waar ge
sproken wordt over de predikantsberoe
pingen in Friesland, lezen wij : overal in
de stadsgemeenten moest handopening, zoo
als men het noemde, van den magistraal
gevraagd worden, gelijk mede, wanneer door
denzelveu de beroepingen waren goedge
keurd, dit insgelijks kerkelijk in de klassi
kale vergaderingen moest geschieden."
En wat nu de vroegere »Chr. Gerefor
meerden" betreft, waar en wanneer men
het vragen van de handopening verplich
tend gesteld heeft voor alle kerken, weet
ik niet; maar op de Synode van 1872
sprak men uit: »Aan de classicale verga
deringen is opgedragen loe te zien, dat
geene handopening tot het beroepen van
een leeraar worde gegeven, tenzij het blijkn,
dat de gemeente in staat is naar behoo
ren een leeraar te onderhouden."
Deze bepaling zal wel vrucht zijn van
vele ellenden, die men hier en daar had
aanschouwd en doorleefd met betrekking
tot den financiöelen toestand van sommige
kerken, die maar leeraars beriepen, zonder
eerst neder te zitten en de kosten te over
rekenen.
J. W. GUNST.
Rhoon.

lloekaankomliging.
Iets uit het Leven van »Oude
Antje" door J. Kok 2e druk. - Sneek,
F. W. Wielenga. Prijs f 0,15.

Dit is een onopgesmukt verhaal deikorte bekeerings- en levensgeschiedenis ee
ner vrome viouw, door h«ar zelve onopzet
tel ijk en ongekunsteld verteld uit den over
vloed des harten, en alzoo opgeteekend en
uitgegeven door Ds. J. Kok, destijds pre
dikant te Idskenhuizen, thans te JutrijpHommerts. Uit dit boekske kan men het
weêr ervaren : al wat natuurlijk is, ook in
de taal van den eenvoudigen, armen Chris
ten, laat zich met graagte lezen ; al is het
dat geleerden er wel wat op te zeggen rouden hebben. In 't voorbijgaan wordt
men hier soms bij een huiselijk tooneel ge
voerd, dat doet sidderen, al kou zij die
het ondervond, juichen. Zooals dat van
die drie dagen toen de cholera in huis
trad, toen eerst het oudste zoontje bekeeid
stierf; de volgende, nog onbekeerd zijnde,
op 't moederlijk gebed bleef leven en lateibekeerd werd, hoewel zijn doodkist reeds
in huis stond ; terwijl den anderen mor
gen een dochtertje van vier jaren in deze
zelfde kist werd gelegd, binnen 9 uren
zóó gestorven, — dat de moeder op het graf
ha: er twee kinderen ko'i zingen. Zoo als
men 't daar leest, gelooft men het ook.
C. M.
De kwalen van onzen tijd door A.
Littooij, Predikant te Middelburg
Prijs 10 cents. Breukelen, J. den
Boer 1893.

Dit geschrift van 24 bladz. verdient vooral
aanbeveling, omdat het zoo van pas is in
onze dagen. Er wordt op bevattelijke wijze
in aangetoond, waarin de menschen al le
niging der uooden zoeken, maar waar de
oorsprong van het kwaad eigenlijk ligt;
en gewezen oi> het eenige redmiddel tegen
de ongeloofs-theorieën. De schrijver is al
gemeen bekend. Ds. A. Littooij verdient al
ler dank voor den arbeid aan deze uitgave
van »Filippus" weör besteed en het boekje
veel debiet.
C. M.

Korrespondentie.
De Redactie zal, zoo men aan
haar verzoek niet kan voldoen,
geen stukken naar aanleiding
der Concept-regeling w e i g e 
ren. Maar zij wenscht in elk
geval, dit Concept zelf vooral
onder de oogen der lezers te
brengen.
RED.

Amsterdamsche Maatschappij van
Levensverzekering,

ADVERTENT1EN'
Gehuwd:
MARINUS LUK AS MULDERS
EN
HENDRIK JE GOMMERT.
SCHOON BBEEK,
26 April 1893.

Gevestigd te jiM§T£RII4S3, Vijzelgracht 51.

Maatschappelijk Kapitaal: Een half miüioen gulden.

Getrouwd:
F. GUNNINK Bzn.
EN
J. J. BURGHOUT
die, mede namens wederzijdsche betrek
kingen, dauk betuigen voor de ontvangene belangstelling.
KAUPEN, 27 April 1893.

Commissarissen: Mr. Th HEEMSKERK, L. J S. VAN KEMPEN, Jhr. Mr.
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J E. N. Baron SCHIMMELPENNINOK VAN
DER OYE en H. SERET. Directeur-. H. J VAN VULPEN.

Ofte Maatschappij sluit alJe soitrten verzekeringen van KA
PITAAL en Ei IJl FII EtH XE tot elk bedrag.
AGK.V'TK.U en AGENTESSEN uit den beschaafden stand
gevraagd.
Na eene gelukkige echtvereeniging van 23 jaren, overleed
heden in den gezegenden ouder
dom van 79 jaren, mijne gelief
de Echtgenoote Mejuffrouw

Getrouwd:
BEREND JAN VAN DALFSEN
EN
HENDRIKA HAMMER,
die, mede namens wederzijdsche fami
lie, hunnen hartelijk en dank be
tuigen voor de vele blijken van belang
stelling, vóór en bij de voltrekking
van hun huwelijk ondervonden.
GENEMUIDEN,
28 April 1893.

PIETKIITJK VAN'T WOUT,
mij nalatende uit haar vorig
huwelijk eene dochter van wijlen
den Heer JAC VERGTJNST. Eene
korte doch ernstige ongesteld
heid maakte een einde aan haar
voor ons zoo dierbaar leven De
Heere, Wiens doen majesteit en
heerlijkheid is, leere ons Hem
te zwijgen.

Getrouwd:
WILLEM VAN RIJSWIJK Ja.
EN
MARIA VAN EETEN
die, ook namens wederzijdsche Familie,
hunnen hartelijken dank betuigen voor
de talrijke bewijzen van belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden.
DORDRECHT
/ 2 MEI 1893.
VEEN BIJ BEUSDEN, 1

Uit aller naam,
L BOON.
OUDSHOORN,
26 April 1893.

Heden
behaagde
het den
Vrijmachtige van ons weg te
nemen ons geliefd kind

Door 's Heeren goedheid beviel he
den zeer voorspoedig van een welge
schapen ZOOIV, B. DWARSHUIS —
BKEITSMA, geliefde Echtgenoote van
K. J. P. DWARSHIUS.
DOCKTJM, 29 April '93.

HOELOF JAM,
in den ouderdom
maanden.

S. MEIJERING
G. MEI TERING —
DE WEERD

,ai
Zaterdag 1 3
Mei
hopen
' =' D. V. onze geliefde Ouders
'b|

SwiLDE,
29 April 1893.

jij
GERRIT VAN KEN HEUVEI,
W
' ï1
EN
y
j ErVGKLIJNA KLIZAKKTII SPIERING, U

Hunne dankbare kinderen,
DORDRECHT,

Y>

SIPKEM. BAKKER,

4 Mei '93.

^3C3C3C5iCDi£|3C3iC3CDC3iC3C^

in den ouderdom van 67 jaren.
Zijn leven was hem Christus,
het sterven hem gewin
Dit
troost ons in onze droefheid
WED S. M. BAKKER VAN TEHWISGA.
G. BAKKER
W. BAKKERKRAMER
J. DE BOERBAKKER.
J DE BOER.
E ENSING—
BAKKER.
C ENSING.
BERGUM,
2 Mei 1893.

tf
Den 12 Mei hopen onze ge- VI
UL liefde Ouders
JJ

2
(£

JAGOB STAPPER J
l.UKTJK KUIST 1

/¥ hunne 55-jarige EchtUL vereeniging te herdenken.
aa Schenke de Heere ons een
T dankbaar hart ook voor deze
weldaad.
[f
Namens hun Kinderen, BeW
huwd- en Kleinkinderen,
ff
JACOB STAPPER JR.
U, ALPEN, lage zijde, 2 Mei 1893
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Heden overleed in den ouder
dom van ruim 72 jaren, onze
geliefde Moeder Behuwd en
Grootmoeder

A.

VAN DER WAL,

WED VAN WIJLEN DEN HEER
A. KLOOSTERZIEL,
De wetenschap, dat zij in
den Heere ontslapen is, troost
ons in dezen weg van droef
heid.
Namens de kinderen behuwden kleinkinderen,
W. KLOOSTERZIEL
HK. KLOOSTERZIEL,
's HEERBNBROEK, 24 April 1893.

Heden behaagde het den
Heere van mijne zijde weg te
nemen, mijnen geliefden echt
genoot

FIIEE11K DOORNBOS,

in den ouderdom van bijna 61
jaren. Gedurende !5 jaren wa
ren wij door den band des hu
welijks
vereenigd. Met
mij
treurt eene eenigste dochter,
de vrucht van ons huwelijk
Dit is echter onze troost, dat
wij gegronde hope mogen heb
ben, dat de overledene thans
juicht voor den Troon des Lams.
WEDW. F. DOORNBOS,
GEB NAUTA,
en Dochter.
Vrienden en bekenden gelieven
deze algemeene als bijzondere ken
nisgeving aan te nemen.

msmmmmmtSÊsmma

Algem. Assurantie-kantoor.
df. A. SM EO ES & Co. te Zutphen.
Verzekering van,, kapitalen bii
overlijden, lijfrenten, pensi
oenen.
Transport- verzekering van goederen
en geldswaarden binnen-en buitenland
Speciale verzekering van kerken en
scholen tegen Brandschade
Verzekering van werklieden tegen on
gelukken enz.
Alle inlichtingen gratis.

„De Roeper"
Geref.
Weekblad
T-»
T-.-l.
1

onder Red.
J
1 T .
rroi
Lindeboom, £ost siecnts
F 0.95 per halfjaar. In de eerstvol
gende No's zal de »coiicept-regeling" voor opleiding van Dienaren
des Woords van - stuk tot stuk worden
besproken.
Agenten gevraagd tegen billijke
vergoeding.
De uitgever,
A. GEZELLE MEERBURG.
Heusden.
van

4 ct.

4 cl.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen :

Eenige korte vragen
VOOR DE
kleine kinderen
DOOR
.IirAKITK BORSTIVTS
IN LESSEN VERDEELD, DIE MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN
TIOOR
O. O. doornbos.
Deze uitcave. OP soed xpanier met
o
'
i
duidelijke letter gedrukt, kost

niet meer aan 1 cent.
Een ex. ter kennismaliina- wordt on
verzoek terstond franco toegezonden.

4 ct.

a 3 Cent.
ATTESTATI ES
voor mannelijke en voor vrouwelijke
leden.

a 1 Cent
ATT ESTAT1EN
voor doopleden.

a 1 Cent.
Verkrijgbaar bij G. PH ZALSMAN te
Kampen, die ze alom franco verzendt.

Doopboeken.
Lidmatenboeken.
Notulenboeken.
Kasboeken.
Attestatiën.
Lastbrieven (dubbel)
op extra qualiteit papier.
Verkrijgbaar bij H. J. VAN DER
VEGT.
Boek & papierhandel, Zwolle

DE HARTOG.

PINKSTERFEEST!
Ter uitdeeling aan kinderen op
Zondagsscholen worden aanbevolen, de

TRAKTAATJES HET PLAATJES
over de Bijbelsche Geschiedenis
100 Ex. 60 Ct ; 200 Ex. a 50 Ct. ;
300 Ex. a 40 Ct.

Gekleurde Prenten

leden behaagde het den Al
machtige na eene hevige, kort• stondige ziekte van ons weg te
nemen onzen
onvergetelijken
Echtgenoot en Vader

.'hunne 25-jarige Echt ver- O
!J eenigiug te herdenken.

j a '

van zestien

LASTBR110 V EIX
voor Afgevaardigden naar Provinciale
/"Ni
• I
i
en utassicaie vergaderingen,

4 ct.

in de eerste plaats met dankbaarheid blij
ven gedenken de leden van de Vereeniging
»Vrienden der waarheid." Toen nog slechts
enkele gaven ons den nood, waarin wij wa
ren, nog te levendiger deden gevoeleu, wa
ren de leden van deze Vereeniging reeds
ijverig bezig om door jaarlijksche bijdragen
onze zorgen te verlichten, 't Zjjn nu reeds
tien jaren, dat wij door de vriendelijke be
moeiingen van Br. S. Guldemond te Am
sterdam, die voor de inning dezer bijdragen
zorgt, om dezen tijd des jaars met eene
raiine handreiking verblijd worden ; die dit
jaar bij v. de som van f 300 nog te boven
ging. Het is ons eene behoefte des harten
daarvoor hartelijk dank te zeggen aan allen
die ons reeds zoo langen tijd op deze wijze
steunden. En inzonderheid aan onzen Br.,
die met denzelfden jjver blijft voortgaan
om deze gaven der liefde bijeen te zame
len. Worde het hem gegeven om nog lang
zich van deze schoone taak op zulk eene
schoone wijze te kwijten.
Wel is het bedrag der contributies min
der dan in de eerste jaren, toen dit telkens
de som van f 500 te boven ging. Doch
velen van degenen, die mede oorzaak zijn
van deze vermindering, brengen ons tegen
woordig hunne gaven op eene andere wijze,
hetgeen ous even lief is, als het maar tot
z'n doel en bestemming komt. Enkelen
slechts hebben ons hunne gaven onthouden,
omdat zij niet meer met ons gaan, en die,
toeil liet er op HAD kwam om cte reoLbea
der Gereformeerde kerk te handhavon, zoo
terugschrikten van hunne roeping, dat zij
de «vrienden" verlieten, en ook de Vrjje
Universiteit den rug toekeerden. Doch wij
willen niet zien op dezulken die tegen ons
zich gekeerd hebben, hoezeer dit ons ook
smart. Doch veeleer dankbaar erkennen,
dat er nog zoovelen met ons bleven ; en
dat het getal dergenen die een open hart
en eene geopende hand hebben voor de
heerlijke taak, die wij ons ten duel gesteld
zien, steeds grooter wordt.

over de Bijbelsche Geschiedenis O. & N.
Test. a 1 Cent.
Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALS
MAN te Kampen.
Bij den Uitgever F. W. WIELENGA
Sneek verscheen dezer dagen de
Tweede druk van

te

IETS DIT HET LEVEN VAN
OUDE ANTJE,
Eene bekeerings- en levensge
schiedenis,
DOOR,
J. KOK.
PRIJS 15 Ct.
De schrijver meldt in de voorrede:
»Zij vtrtelde onophoudelijk door van
de wegen die God met haar gehouden
had, en sprak met eene beslistheid en
blijdschap, zooals men die niet dikwerf
hoort."

GOED EN GOEDKOOP!
De Geschiedenis der Christ. Geref.
Kerk in Nederland, aan het volk ver
haald door

J. Verhagen Jr.,
met een voorwoord van
M. HOOItUTZlJT.
Tweede druk 556 bladz De
eerste druk kostte ... f5,—
De Mozaïsche Wet, door J.
VAN ANDEL. 194 bladz. » 1,25
Eene stem uit de Gerefor
meerde Kerk in Amerika.
64 bladz
» 0,40
Bijbelsche Tafereelen, door A.
C. DE ZWART. Met 24
plaatjes, 96 bladz. ...» 0,30
Deze vier boeken worden franco aan
huis verzonden, aan hem of haar die
een postwissel van f g,50 zendt aan
ZALSMAN te Kampen, met het bij
schrift »Goed en goedkoop.'*
Brief schrijven onnoodig.

Dezer dagen verscheen :

HE KEKKE IS MIJN 1IEKHI K.
MEDITATIËN OVER PSALM XXIII.
DOOR
H. BJtfiüKER.
Gebonden in linnen stempelbandje.
I°cijs 45 cent.
Dit boekske is door den Schrijver
bestemd tot een aandenken voor züne
vele vrienden bij zijn vertrek naar
N.- Amerika
Leiden.

Si. IIÖJ^^ EIt.

In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:

Aan contributiën: door den
heul v. R. van G. A. te E. f 3 ; door het
loc. com. Amsterdam saldo f 381 ; door
den heer A. van der Breggen te Leimuiden f 1 ; van W. H. te A. f 500 ; door
den heer J. T. Braker te Dorkwerd f 26;
duor het Loc. comité te Maassluis uit
Maasland t 30, uit Maassluis f 50 ; samen
t 80 ; door Ds. J. J. van der Vlies te Wijckel
f 20 50 ; door den heer G. Hoppe te Vree
land f 64; door den heer J. O. te D. van
W L. 1' 1 ; door J. Bos te Almelo I 27.50 ;
coutr. door J. Oerlemau te Drongelen f 69.'
Aan collecten : Ger. Kerk te Wad
dingsveen f 8.33 ; Ger. kerk te Amsterdam
B, V2 collecte f 276.60, van V. S. BuitenAmstelkerk i 2/s = fl, samen f277.60, boven
dien bevonden zich nog in deze collecten 1
zilveren horloge en een pakje postzegels;
Ger. kerk te Alkmaar t 10.75, halve col
lecte id. Surhuizum f 1.75, id. Oudega
f 2.66, te Nyega-Opeinde f 1.87, Rottevalle
f 1.871/ü, Urogeham A £ 2.50, Rosten en
Twijzel t 2.45; Burum f 5.14, Uostermeei
f 2.64, Veeuwoudsterwal f 1.30, Wester
geest f 1.75, Kollum f 7.50, Drachten
f 11.6872 ramen f 43.12 ; Yj coll. id. Lei
den O. t 16.25, Boskoop A. t 6, Boskoop
B. f 2.50; Hillegom f 3,18, Rjjnsburg
f 8.65V2, Katwijk Binnen f 6.9872, Kou"
dekerke 4.6OY2, Katwijk aan Zee t 7.771/;),
Hazerswoude t 12,48, Sassenheim f 3.92,
Leiderdorp f 21.26, samen f 93.61 ; van
idem te Molenaarsgraaf f 4, idem Zaandam
B f 12 ; van de Geref. kerk te Aalten B
t 31.35 ; van idem te Viaardingen B f 30 28 ;
van idem te Colijnsplaat f 7.821/2 ; van idem
te Oliebergen f 13.27%; van idem te
Hilversum B f 36.19%; van idem te
1 holen B (halve coll.) f 4.08% ; van idem
te Krimpen aan de Lek t 5.05; van
idem te Viaardingen A f 15.88 ; van de
Gerei, kerk te Winterswijk (halve coll.)
f 28.17%; van idem te Winterswijk
f 28.21 ; van idem te Leiden B (balve coll,)
t 7.65% ; van idem te Goes f 21 ; van
idem te Nieuwdorp f 8.34; van idem te
lerseke f 10.75; van idem te Baarland
f 5.77; van idem te Wolfertsdijk f 12.75%
van idem te Kruiningen f 9.50; van idem
té Biezelinge f 5.26 : van idem te Bleskenszand f 4.85.
Aan schenkingen : door Ds. B.
van Schelven uit- Den
Bnsr.h— f* 1x •)
rlon
—
uuu
heer L. W. C. Keuehenius van L. S. J. v.
lY. i d0 ; door de Halvestuiversver. te
\meisfnoit. danWnffpr vnnr hfit, aanvaarden
van het beroep van hel beroep van Ds.
Bouman f 10 ; door den heer G. Hoppe te
v reeiauu i u.
Voor de Medische faculteit:
Door den heer G. U. van den Pauwert. van
de 2%-centsver. te Maassluis.

Voor het Hispitiiim:
Door den heer H. Seret, te Hof van Delft,
van een belangstellende dame f 5.
»oor net smit"*5""""»:
RÜ
r*.. xx.
A TT. de Harfn,»
•y PVAI
j-IWJ. xji.
'-'-'5 :iijgü&umen : M. M. te Sn. * 4; A. H. H. te V.
f 10; N. N. te V. f 40; van de % stuivereeniging te Amsterdam t 6.90; door
den heer W. H.f van Mej. J. S. H. f 25;
T f!. van
rjuciuou uaivcvan f*
. . Bremon
««jou
stuiversvereemging f 3Q . ^00r P_
PonHnrnvAnLi
n ~ 1 ' -1
sen
i, van ue Vg-siuiv.ver.
heer TT JJOJ GOUIA
x4- 13.27 j/o ! dnnv
achter de Hoven te Leeuwarden van 34
contribuanten t 48,20; door gez. v. d.
PaUWert. uan de 21/,
+.Q iVTanaolnlc.
f oct
—
1a
Z.
1 <io.50; door mej. J. te Gr. 3maandel.
"tjui van ae naive stuivciavci. i is.zu;
door ti». .T
rlomjinrl iaarliiksehe p,onivl_
buties van leden der vereeniging »Vrien
den der Waarheid"
_ T-ittienz.
k m I OOI.IU.
S. J.
penningmeester.
Hilversum.

xr IL/I
R
i.1

Vrije Universiteit.
Onder degeDen die ons de eerste hulp
boden voor het Studiefonds, mogen wij wel

Riiy de collecten
maoi
—" j do
uu loiigw niuui
moest dp ÜVcfl-n
01 CS in
uAouia rtnv/i
givü ouo
AU.

VCiaiiu" ^
Bodegraven

ontvangen worden vermeld.

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen,

Bijvoegsel van De Bazuin No. 18, 1893.
Vervolg van blad*- *•
AGENDUM
Der Classis Leeuwarden te houden op 3 Mei 1893.
1.

Opening.

2.

Onderzoek der geloofsbrieven.

3. Aanwijzing van het moderamen.
4. Lezing van
e handelingen der vorige vergaderin£.

5. V rsehillende rapporten :
a
van de deputaten der hulpbehoevende Kerken
in zake Wartena en Hijum.
b. van de commissie van bezuiniging.
van de commissie in de zaak van Garijpc
Oudega.
6. Instructie der Kerk van Wirdum : De Clas
sis noodige de Prov. Synode uit, het voorstel ter
Algem Synode te brengen, dat deze op hare hoede
zij tegen het aanbrengen van gewichtige verande
ringen in de opleiding voor den dienst des Woords,
welke zoude kunnen leiden tot ontevredenheid en
scheuring.
.
7. Benoeming van deputaten voor de rai ïculiere Synode.
8. Regelinc der vacaturebeurten.

9. Onderzoek naar art 41 der Dordtsche Kerken
orde
10. Aanwijzing der Keik voor de snannoeping
der eerstvolgende Classis.
11. Vaststelling der korte notulen.
Sluiting der vergadering.
Namens den

Kerkeraad der roepende
Kerk van Bergum,
Os. J. Kooi.
(Kerkblad Nu. 17.)

Classis Gorinchem.
Vergadering D. V. Donderdag 4 Mei 1893, des
voormiddags ten 10 uur te Gorinchem.

AGENDUM.
1. Opening van de Vergadering.
2. Onderzoek van de Credentiebrieven
3. Voorlezing van de acta der vorige vergade
ring en ingekomen stukken.
4. Rapporten van Deputaten.
5. Benoeming van Deputaten volgens art. van
de huishoudelijke bepalingen.
6. Benoeming van Deputaten voor de Provinci
ale Synode.
7. Regeling van Oonsulentschappen en Vacatuur
diensten.
8. Verzoek van enkele leden der Geref kerk. te
Leerdam B. om de grenzen van de kerken Leeidam
en Schoonrewoerd te wijzigen.
9. Verzo' k van enkele broeders te Meerkerk om
advies betreffende de plaatselijke kerk ald.iai
10. Welke rechten moeten worden toegekend
aan leden, die wonen buiten de grenzen dei plaat
selijke kerk ? (Gorinchem)
11. Rondvraag volgens art. 41 D. K.
De Kerkeraden worden herinnerd, dat elke k<rk
twee afgevaardigden behoort te zenden voorzien
van een Credentiebrief.
Broeders uit plaatsen, waar nog geen Gerefor
meerde Kerkeraad is opgetreden, en die het advies
begeeren te ontvangen zullen tot de vergadering
gaarne worden toegelaten
De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leerdam B,
J. VAN THIKL, Praeses
J. DE MIK, Scriba.
Leerdam, 17 April 1893.

(Kerkblad No. 17-)

AGENDUM.
ie

t,oor de Vergadering der Classis Leiden D V.
houden op Donderdag 4 Mei in het kerkgebouw
Oude Vest te Leiden. Aanvang ten 9 ure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.

Opening.
Onderzoek der credentie-brieven
Lezing der notulen v. d. vorige vergadering.
Rappoit van de kerkvisitatoren.
Benoemingen.
Voorstellen.
In zake het Gymnasiaal Studiefonds »kerk-

hulp"
b idem

het

rapport v. Deput. voor de Theol.

School.
.
.„
c. idem de Comm. voor de kas »ex bonis publicis
(Leiden A.)
7. Inning v.d. collecten en rekening v. d quaestor.
8. Onderzoek naar Art. 41 D. K.
9. Commiss. v. d. Hulpbehoevende kerken.
10. Bepaling v. tijd en plaats der volgende verg.
en aanwijzing v. d. roepende kerk.
11. Sluiting.
Namens den Kerkeraad te Sassenheim,
J. THIJS, Praes.
M. GROOTEGOED, Scriba.
(Kerkblad No. 17.)

Kort verslag van de gewone verga
dering der kerken in de Classis Bolsward, gehouden op Woensdag 5
April te Bolsward.
Ds. S. Bosma opent deze Vergadering met het
laten zingen van Ps. 68 : 8, het lezen van den 46steu
Psalm en gebed.
Ds H. Nieborg is Praeses, Ds. S. Bosma Scriba,
en Ds T. Prins assessor.
De credentiebrieven worden nagezien en de no
tulen gelezen en goedgekeurd, waarna door Ds. S.
Bosma rapport wordt uitgebracht namens de Com
missie in zake een schrijven uit de Classis Leiden.
H ierop volgt de bespreking van het reglement
voor de Kerkvisitatie, dat behoudens enkele wijzi
gingen door de Classis wordt aangenomen.
Bij de rondvraag naar art. 41 D. K. worden
eenige adviezen gegeven, o.a. betreflende eene tucht
zaak in de kerk v. Wommels.
Thans worden besproken de ingekomen stukken,
waaronder 2 adviezen in betrekking tot de appro
batie van beroepingen
Tot Deputaten voor de aanstaande Prov. Synode
worden gekozen, de dien. des Woords:
Ds. R. K. Brouwer, secundus Ds. S. Bosma, Ds.
K. J. v/d Veen, secundus Ds. T. Prins.
De Ouderlingen:
D. Scheepsma, secundus S. v/d Berg.
L. Yntema, secundus F. Weerstra.
Tot. secundus voor de kerkvisitatoren wordt ge
kozen Ds. K. Pel.
De Kerk van Exmorra wordt als roepende kerk

om tot getrouw bezoek dier vergadering mede te
5. Ds. Schouten houdt de korte predicat.ie over
werken, de zaak aan te bevelen, en intusscnen op
1 Tim 5 : 22. Als tekst voor de volgende Classis
de bede van Tiels kerkeraad te letten, en zoo mo
wordt aan Ds, Ruijs opgegeven Joh. 3 : 16.
gelijk met finantiëelen
steun de diakonie aldaar bij
6. Door Ds. Ouendag wordt een rapport gele
Na h?t zingen van het 3 de vers uit den Avo id
zen over de kerkvisitatie, hetwelk stof tot blijdschap
te
staan.
zang, sluit Ds. K. J. v/d Veen deze vergadering
De vacatuurdiensten worden zóó geregeld, dat
biedt ov r den toestand der kerken
met dankgebed.
_
ieder predikant in de e.v. drie maanden slechts één
7. Ds. Ruijs rapporteert namens de deputatie
Namens de Classis,
Zondag eene vacante 'gemeente behoeft te dienen.
vo^r Approbatie en Los-'makingen,
dat noch voor
Ds S. BOSMA, Scriba.
het een noch voor het ander eenig verzoek is inge
Ds. Koster sluit de morgenzitting met dank
(Kerkblad No 17.)
gebed.
komen
^
_ ,
In de middagzitting, door Ds. de Jong met gebed
8. De Classicale Correspondent deelt mede, dat
Kort verslag van de Vergadering
geopend, worden eerst de attesten van een broeder
door Dep. v Inw Zend. en Bijbelcolp. gevraagd is
der Classis Praneker, gehouden 6 April
de storting van f 60 als halfjaarlijksche bijdrage
uit Ede, die wenscht toegelaten te worden tot een
1893.
examen volgens Art. 8 D.K. geapprobeerd. Met
van de Classis Klundert.
De Voorzitter der vorige vergad., Ds. van Goor,
9. Het voorstel van Ds. Feringa tot reorgani
het oog op dat examen verzoekt de kerk van Ede,
opent na het lezen van Ps. 87 en nadat gezongen
dat de Classis het volgende voorstel ter Prov. ver
satie van den arbeid der Inw. Zending en Bijbel
is Ps. 87 : 2, de verg. met gebed.
gadering brenge: > De Synode besluite om het
colp- in N. B. en Limb. wordt met groote meer
Als praeses treedt op naar toerbeurt Ds v Xjinderheid van stemmen aangenomen. Bezwaren tegen
i>goedvinden der Synode," bedoeld in Art. 8 D K.
gen ; tot assessor wordt benoemd Ds. v iioor; tot
het voorstel op finantiëel gebied zullen aan het eind
»goeddeela te laten afhangen van een onderzoek om
scriba Ds. Lanting.
der vergadering nog ernstig overwogen worden.
»den examinandus door commissies te hooren oefenen
I)e geloofsbrieven worden onderzocht en in oide
10. De rondvraag naar art. 41 loopt spoedig ten
»in deze of gene gemeente." De Classis verandert
bevonden.
einde, na het uitgebrachte rapport over de kerkvi
het woord : goeddeels in mede en zal zóó gewijzigd
Dertien kerken zijn vertegenwoordigd door Zo
het voorstel op de provincie brengen.
sitatie.
afgevaardigden.
11. Bij de rondvraag over den arbeid der ker
Aan een protesteerenden broeder uit kerk A te
De notulen der vorige vergadering worden gele
ken in plaatsen, waar nog geen Geref. kerkeraad is,
Arnhem wordt medegedeeld, dat tusschen hem en
zen en, behoudens een kleine opmerking, goedge
brengt Ds. Feringa goede tijding over Geertruiden zijn kerkeraad zijne zaak eerst moet worden afge
keurd.
handeld en hij zich daarna, als hij het noodig keurt,
berg en Raamsdonk.
Een schrijven van een broeder uit een der ker
12. Ouderling Hendriks rapporteert namens Dep.
met schriftelijk protest tot de Classis kan wenden.
ken. behelzende een aanklacht tegen de ^ kerkraad,
v. d. Zending. In vei band met dit rapport wordt
Naar aanleiding van dit geval besluit de Classis,
in 't bizonder tegen de diakenen, wordt yolezen.
besloten dat de volgende Classis, waarop de belan
dat voortaan ieder, die iets door de Classis wenscht
Nadat de afgevaardigden di r kerk inlichting in
den der Zending bizonder behartigd zullen worden,
behandeld te zien, zijne zaak schriftelijk zal moeten
dez zaak hebben gegeven en ook genoemde broe
zal gehouden worden in de week van Pinksteren,
voordragen.
der, die in de nam.-zitting ter vergadering werd
tenzij het met het oog op de Referaten noodzake
Twee lidmaten uit eene kerk A verzoeken, dat
geroepen, is gehoord, werd deze zaak tot een goed
de Classis hun kerkeraad zal gelasten, om hunne
lijk later zou moeten.
einde gebracht.
13
Als Dep voor de Prov. Synode worden be
attestatiën af te geven, dan willen ze die brengen
Een brief van het Bestuur der vereen. »de Ker
in kerk B ter zelfder plaatse. De Classis kan dat
noemd :
kelijke kas" te Winsum zich aanmeldende als hulp
Di. Feringa en Schouten, ouderlingen Versluijs en
verzoek niet inwilligen, en oordeelt, dat zulk een
behoevend, met verzoek d it de Classis het hare doe
overgang niet zonder goedvinden van beide kerkera
v. Drimmelen, Primi, en Di. Ouenda,g en Ruijs, ou
t.-r aanzuivering van een tekort, wordt niet in be
den behoort te geschieden.
derlingen Hendriks en Dave, Secundi.
handeling genomen, wijl de Kerkel. kas geen orgaan
14. ° Ingekomen een gravamen tegen de kerDe attesten van Ds. Eisma van Bennekom, die de
is der kerk. Daar echter de aanvraag ook door den
roeping van Scheveningen aannam, worden geappro
keraadsformatie te Breda
De Cla-sis besluit, opdat
kerkeraad wordt, gedaan, wordt hierover verder ge
beerd en aan dien broeder eervol ontslag als lid der
niet een van beide methoden van reformatie ge
sproken. De Classis doet haar toezegging van f 100
Classis verleend. Tot consulent voor Bennekom
krenkt zou worden, zich te wenden tot den ker
uit de coll. voor hulpbeh. kerken. Vooits spanne
wordt benoemd Ds. van Schelven uit Wageningen.
keraad van het Herv. genootschap te Breda met
zij zelf alle krachten in.
Wordt besloten dat voor de prov. Synode te Apel
het verzoek de reformatie ter hand te nemen.
Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek tot
15. Een voors'el tot vermindering van vacaturedoorn nog eenmaal class. vergadering zal worden
ineen smelting der kerken A en B te Franeker, over
gelden van Moerdijk wordt aangenomen : een ander
gehouden, zoodra de deputaten door de generale
eenkomstig een advies van ineensmelting, vermeld
voorstel tot verhooging van de vacatuurgelden voor
Synode benoemd voor regeling der opleiding van
in Kerkbl. no 17 (uitgezonderd art 5), behoudens
de andere kerken wordt teruggetrokken.
dienaren des Woords, voor huishoudelijke bepalingen
approbatie der Generale Synode.
16. De vacatuurbeurten worden geregeld tot
enz. hunne rapporten aan de kerkeraden verzonden
De aanvrage voor de kerken van Midlum en Harzullen hebben, en deze in de gelegenheid kunnen
ultim. Mei.
lingen B om inwoning der zwakke kerk van Mid
17. De bespreking van de finantiëele
bezwaren
zijn geweest om die in hunne vergaderingen te be
lum in die van Harlingen B, wordt, wijl het con
verbonden aan het voorstel tot reorganisatie van den
spreken. Op die vergadering der Classis moeten
cept van inwoning niet ter vergadering aanwezig
arbeid der Inw. Zending wordt verschoven naar de
dan de primi en secundi afgevaardigden naar de prov.
is, verdaagd tot de eerstvolgende Class. veig. Tot
Syn. tegenwoordig zijn, om ten volle geinstrueerd
volgende Clas>is.
zoolang blijft de tegenwoordige regeling bestaan.
18. De kerk van Fijnaart vraagt, hoe de kerke
te worden. Tot deputaten voor de prov. Syn wer
Op het agendum stond een vraag van de kerk
raad moet handelen met iemand die in onwettige
den benoemd de broeders : D.D. Ringnalda en Wa
B van Harlingen, betreffende het Cla^s. quotum, of
scheiding van zijn echtgenoote leeft, en zich stellen
genaar als primi, de Jong en van der Zanden als
dit niet onevenredig hoog was in vergelijking met
wil onder het opzicht van den kerkeraad
Gead
secundi, en van de ouderlingen de broeders : Lonkdat in de vroegere Classis Bolsward. Daar Har
viseerd wordt om aan zijn wensch te voldoen, maar
huijzen van Heteren en Thomassen van Velp als
lingen reeds voldoende is ingelicht, trekt zij deze
ook niets onbeproefd te laten om de verzoening te
primi, en Cossink van Arnhem en Jansen van Ede
vraag in.
bewerken
als secundi.
De Classis besluit niet in te gaan op een vraag
19. Punten voor het Agendum van de Prov.
Ds. Franssen uit Winterswijk, penningmeester der
uit bovengenoemde kerk, of openbare belijdenis in
Synode worden vastgesteld.
kas e. b. p., zond een verzoekschrift aan de Classis om
strijd is met art 61 D. K., omdat de Classis zich
30. De volgende Classis zal gehouden worden te
de kerkeraden op te wekken, dat zij spoedig voor
niet voor een concreet geval geplaatst /.iet In zoo
Klundert en worden saamgeroepen door Dinteloord.
die
kas collecteeren. Alzoo geschiedt. Ook wordt
verre het de vraag geldt: »Wat is in dezen de ker
21. I's Ou"ndag vraagt nog inlichting over de
eene collecte voor hulpbehoevende kerken verwacht.
kel. wet ?" is de verg. van oordeel dat onderzoek en
afwezigheid van Broeders, die altoos als Adviseurs
De voorzitter sluit de vergadering. Ds. van
openbare belijdenis niet in strijd is met de historie.
iUuwé'zig waven : en Ds. Schouten over het werk
Schelven uit Dieren gaat voor in dankgebed.
Wat betreft de uitdrukking : «gewoonheid der ker
van den Consulent in de vacante kerk
Namens de Classis,
ken," hier meent zij dat »kerken" in enkelvoudigen
22
Bij de rondvraag naar art. 43 wordt geen
J. BREUKELAAR, Scriba.
zin moet opgevat worden.
aanmerking gehoord
(Kerkblad No. 17.)
Nadat er pauze is gehouden, wordt aan de kerk
23. Na dankgebed door den scriba wordt de
van Praneker A toestemming gegeven tot toepassing
Kort verslag der Classis Winschoten,
vergadering ges'oten.
van de 2e trap der kerkel. censuur in een tuchtNamens de Classis,
13 April 1893.
zaak.
A. SCHOUTEN Wz., Scriba.
Nadat de vergadering op gewone wijze was ge
De kerk van Lollum vraagt : wij/.iging der Cl.is(Kerkblad No. 17.)
opend, de lastbrieven en notulen goedgekeurd wa
sicale grenzen en acht het, om verschillende rede
ren, wordt verslag uitgebracht van het oordeel der
nen profijtelijker bij de Cl Bolswa d te worden
Veigadering van de Classis Arnhem,
kerkeraden over de predikantstraktementen. Deze
ingedeeld
Haar wordt geantwoord .lat het begrip :
gehouden 12 April 1893 in het
zijn over het algemeen te laag. De Classis spreekt
»genabuurde kerken," 't welk zij als hoofdbezwaar
kerkgebouw van kerk A te
na het gehoorde het wenschelijke uit, dat zij over
indient, zoo rekkelijk is, dat dit geen invloed kan
het algemeen verhoogd worden en zal dit ter ken
Arnhem.
uitoefenen. Na breedvoerige discussie besluit de
nis van de e. k. Prov. Synode brengen.
Ds. Diermanse, naar toerbeurt praeses, opent de
Class. met algem. stemmen, dat Lollum voortaan bij
Rapport van den arbeid te Finsterwolde. De af
vergadering,
laat
zingen
Ps.
84
:
6,
gaat
voor
in
de Cl. Praneker zal blijven.
gevaardigden van Oostwold vragen, of het mogelijk
gebed, leest Efez. 1 : 14 en houdt eene korte toe
Tot deputaten voor de Prov. Synode worden ge
is, dat een persoon van Classis wege aldaar worde
spraak.
kozen : Ds. J. v. Goor en Ds. M Meijering en de
aangesteld. Door de Classis wordt ten slotte het
Uit het onderzoek der geloofsbrieven door de brs.
ouderlingen : A. Elshout en H S Sijtsma ; secundi:
noodzakelijke uitgesproken, dat er te Finsterwolde
DD. Wagenaar en van der Zanden blijkt, dat 21
Ds F. M. ten Hoor en Ds. W. J. S. van Lingen en
geregeld gearbeid wordt en zal dienovereenkomstig
kerken door 41 afgevaardigden vei tegenwoordigd
de ouderlingen : S. J. Bruinsma en Kamstra. Be
een schriftelijk verzoek bij de commissie voor In
zijnsloten wordt een paar voorstellen, die ingekomen
wendige Zending worden ingeleverd.
Tot assessor wordt gekozen Ds. de Vlieg, tot
zijn, te zenden naar de Prov. Syn. om door te gaan
Na mededeeling aangaande Blijham komt aan de
scriba Ds Breukelaar.
naar de Generale Synode.
orde het verzoek om te Bellingwolde eene gemeente
De praeses heet Ds. Ringnalda uit Apeldoorn, voor
De quaestor doet verslag over 't Class. quotum.
té stichten. De Classis wordt voor het geldelijke
het eerst tegenwoordig, en den emeritus predikant
Bezwaren desbetreffende dooi' de kerken van Lol
niet aansprakelijk gesteld. De comm. voor Inwen
Kapteijn,
als ouderling afgevaardigd, hartelijk
lum en Franeker A en B geopperd, worden na
dige Zending, op deze vergadering vertegenwoor
welkom.
eenige bespreking aanvankelijk weggenomen.
digd, zal Bellingwolde als vrucht van haar arbeid
De notulen der vorige verg. worden gelezen en
Gekomen tot het onderzoek naar art. 41 D. K
steunen. De Classis heeft geen bezwaren en willigt
na eene kleine aanvulling goedgekeurd.
worden adviezen gegeven inzake tuchtzaken aan de
mitsdien
het verzoek in.
De
comm.
voor
onderzoek
naar
de
kerkelijke
kerken van W. Terschelling, Midsland en IzumDs. J. A. Bult wordt als Consulent aangewezen,
toestanden te Schaarsbergen doet eenige mededeelinmarum.
met de opdracht om, zoo noodig, als vertegenwoor
gen, doch kwam met haren arbeid nog niet gereed
De kerk van W. Terschelling en Midsland legt
diger der Classis bij de stichting op te treden.
en wordt gecontinueerd.
nog eene begrootingslijst over, die inlichting geeft
De verkiezing van deputaten naar de Prov. Sy
Aan een paar broeders wordt opgedragen de
aangaande de finantiëele
krachten, met 't oog op
node wordt uitgesteld tot eene volgende buitenge
huishoudelijke regeling der Classis te laten drukken.
een te beroepen predikant.
wone vergadering, die gehouden zal moeten worden
Deputaten voor een nieuwe classicale indeeling
Voorts wordt kennis genomen van een paar in
op nader te bepalen tijd.
rapporteeren, dat zij met een drietal brs. uit de
gekomen stukken v/d Dep. v. d. Alg kas voor
De kerkvisitatie zal dit jaar nog volgens het tot
Classis Harderwijk saam vergaderden en tot het vol
hulpbeh kerk. en van de Class. Bolsward.
hiertoe gebruikte reglement geschieden.
gende voorstel zijn gekomen Van de twee Classes
De collecten voor Em. pred , Inwend. Zend. en
Na onderzoek naar den toestand der gemeente en
Arnhem en Harderwijk worden er drie gemaakt op
Theol. School worden gestort. Ds Lanting wordt
na het regelen der predikbeurten wordt de verg.
deze wijze:
voortaan belast met de inning van alle collecten
met dankzegging door Ds. A. v. d. Veen gesloten.
Tot Arnhem zullen behooren : Arnhem A en B,
Er wordt besloten, dat ze voortaan bij 't begin
Namens de Classis,
Bennekom, Ede, Heteren, Nijmegen, Oosterbeek,
der vergad. zullen gestort worden.
J. KOOL, Scriba.
Randwijk,
Renkum, Scherpenzeel, Wageningen,
Nadat nog een en ander van minder belang, is
(Kerkblad No. 17.)
Westervoort, Velp A en B, en Zetten.
besproken, sluit Ds. v. Lingen, na 't zingen van
Tot Harderwijk: Doornspijk, Elburg A en B,
Ps. 65 : 2, de vergadering met dankzegging.
Kort verslag de Classicale Verga
Ermeloo, Harderwijk A en B, Hattern, Nunspeet,
iïamens de Classicale vergad.,
dering
van de Classis Gouda, gehou
Nijkerk,
Oldebroek,
Putten
en
Wezep.
A. P. LANTING, Scriba.
den 1.1. 18 April te Oudewater.
Tot de nieuwe Classis Apeldoorn : Apeldoorn A
en B, Barneveld, Beekbergen, Dieren A en B, Epe,
Ds. Winckel opent de vergadering na het zingen
Verslag van de Vergadering der
H eerde, Kootwijk, Lunteren, Voorthuizen en Wavan Ps. 79 : 4 met gebed, lezen van Cor. 13.
Classis Klundert gehouden te Klun- penvelde.
De lastbrieven worden door de br. J. v. Oei en
dert 11 April 1893.
B. J. v. Rhijn nagezien. Van de 14 kerken blijken
Een der deputaten wenscht Dieren A en B bij
13 door 25 afgev. tegenwoordig te zijn. Twee
Arnhem te laten, en in dat geval zag een ander
1. Ds. Ruijs opent de vergadering. ZEw. laat
vaardigden een ouderling en diaken af. De redenen
gaarne Hattem bij Apeldoorn gevoegd. Met meer
zingen Ps. 119 : 17, leest 1 Cor. 3 en gaat daarna
gehoord hebbende, worden de diakenen met keur
derheid van stemmen worden beide veranderingen
voor in gebed.
stem toegelaten.
goedgekeurd, en aldus gewijzigd zal het voorstel
2. Eene commissie benoemd tot het nazien der
Als moderamen nemen zitting : Ds. B. J. v. d.
naar de Prov. Synode worden gebracht.
credentie-brieven, rapporteert, dat zij in orde bevon
Berg voorzitter, Ds. J. v. d. Berg scriba, Ds. J.
Deputaten voor praeadvies in zake eene provin
den zijn en na vaststelling der presentielijst blijkt,
Osinga assessor.
ciale kas ter ondersteuning van diakonieën in de zorge
dat alle kerken aanwezig zijn. Enkele niet afge
De notulen voorgelezen van de vorige vergadering.
voor behoeftige krankzinnigen lezen hun rapport.
vaardigde ambtsdragers wonen de vergadering bij.
De ingekomen stukken worden voorgelezen.
De Classis besluit die zaak aan de diakonieën over
3. In het Moderamen worden gekozen naast den
Bij monde van Ds. Winckel wordt verslag uit
te laten, nadat met blijdschap werd vernomen, dat
Praeses, Ds. Ruijs, Ds. Feringa ais Assessor; Ds.
gebracht van de Deputaten inzake 2 protesten uit
enkele broeders op zich namen om alle diakonieën
Schouten als Scriba.
kerk B Gouda. Na breedvoerige discussie zullen
in Gelderland tot eene vergadering over die zaak
4. De notulen der vorige vergadering door Ds.
de kerkvisitatoren volgens besluit der Classis zoo
uit te noodigen. De kerkeraden worden opgewekt
Feringa gelezen, worden goedgekeurd.

aangewezen voor de buitengewone vergadering,
welke op 16 Mei te Wommels zal worden gehou-

spoedig mogelijk kennis nemen van de kerk B
over harigige zaken.
Inzake als censuur wordt geoordeeld, dat deze
onwettig door den kerkeraad is uitgeoefend als in
strijd met art. 79. Gekozen tot deputaten van Prov.
Syn. :
Pr. Ds. Winckel, sec. Ds. Osinga, pr. Ds. v. d
Berg Sr., sec. Ds. de Jong, pr. Oud. J. Heij, sec Oud.
J. v. Oei, pr. Oud. A. W. Raken, sec. Oud. de Gruijter.
Regeling van de kerkvisitatie.
De grensregeling van Oudewater, zoodat de Schans
de kerkelijke grens zal zijn, wordt goedgevonden.
Inzake Nieuwerkerk a/d IJsel wordt na eenige
discussie het besluit van de Prov. Syn. gehandhaafd.
Aan een kerk wordt ondersteuning toegezegd.
Tijdshalve blijft de rondvraag volgens Art. 41
achterwege.
Regeling der vacatuurbeurten.
Haastrecht 4 Juni Cl. Leiden. Bergambacht 11
Juni Ds. Winckel; Krimpen a/d Lek 11 Juni Ds.
J. v. d Berg; Waddingsveen 18 Juni Ds. de Jong ;
Moordrecht 2 Juli Ds. B. J. v. d. Berg; ReeuwijkSluipwjjk 9 Juli Ds. J. Osinga; Schoonhoven B
16 Juli Classis Leiden.
De kerken Schoonhoven A, B zullen de eerst

Concept- Regeling

volgende Classis bijeenroepen.
Te ongeveer 8 ure wordt de vergadering dooi
den voorzitter Ds. v. d. Berg gesloten met gebed
en dankzegging.
J. v. D. BEUG, Scriba.
(Kerkklad No. 17)

Kort verslag van de Classis Rotterdam,
gehouden Dinsdag 18 April 1893.
Ds. v. d. Boom opent als praeses van de roepende
kerk Capelle a/d IJsel de vergadering, laat zingen
Ps. 135 : 1. gaat voor in het gebed, en leest voor
1 Pelr. 5. ZBVV. presideert naar toerbeurt de ver
gadering; Ds Biesterveld fungeert als assessor, Ds.
Gunst als scriba Allereerst gaat de vergadering
over tot het afnemen van het praeparatoir examen
van den candidaat F. A. van der Heijden. Ds. van
Veelo examineert in de exegese van het O. T. ; Ds.
Gunst in die vun het N. T,; beiden naar den grond
tekst ; D*. Biesterveld examineert in de Dogmatiek
Met algemepne stemmen wordt aan br v. d. Heijden
toegelaten te staan naar de bediening des Woords,
en hij dus beroepbaar gesteld voor de Gereformeerde
Kerken
In de namiddagzitting werden de notulen gelezen
en vastgesteld Vorder wordt d<>or verschillende de

putaten rapport gedaan aangaande de hun opgedra
gen onderzoekingen, en door de classis naar ^aanleiding der rapporten besloten : a. in een verschil
tusschen de diaconie van Rotterdam B en die van
Kralingen, de èe. stgenoemde in het gelijk te stel
len ; b. in zake een verschil te IJselmonde, eene de
putatie te benoemen om te trachten deze zaak te
recht te brengen ; c. in zake een verzoek van C. G.
om in den dienst des Woords te worden hersteld,
dat aan dit verlangen niet kan worden voldaan.
Enkele punten van het agendum werden terug
gen 'men, en andere aangehouden, omdat er toch
nog een classicale vergadering moet zijn voor de
e. k. prov. synode. De grenzen tusschen Capelle,
Kralingen en Rotterdam zullen nader door die ker
ken onderling worden geregeld. Voorts wordt nog
bepaald, dat voortaan de vacante kerken der clas
sis, zonder vasten voorganger, elke maand bediening
des Woords zullen hebben. In betrekking tot eene
missive van de Deputaten voor hulpbehoevende ker
ken in Nederland wordt besloten aan Deputaten te
antwoorden, dat er door de vele behoeften in eigen
classis en provincie geen overschot is in de kas voor
hulpbehoevende kerken. Aan de kerk van Stellen
dam (in de classis Brie!Ie ) wordt ƒ100 's jaars toe

gestaan. Op de vraag van Schiedam A, hoe te han
delen met leden, die, tijdens de kerkelijke censure
op hen is toegepast, voor hun lidmaatschap bedan
ken, wordt als opinie der classis gezegd, dat men
in die gevallen niet met de censure kan doorgaan
Op het verzoek van Rotterdam B om een jaarlijksche collecte voor »het Gesticht voor Chronische lij
ders" aldaar, wordt besloten te antwoorden, dat de
kerkeraad met dez-i geheele zaak zich tot de provin
cie heeft te wenden. Van een broeder, die geëxami
neerd wil worden naar art. 8, zal het bericht door
gezonden worden naar de provincie. Bij de rond
vraag naar art. 41 D. K. wordt aan verschillende
kerken raad gegeven in verschillende tuchtzaken.
De vergadering wordt gesloten. Ds. Biesterveld
gaat voor in dankgebed
Namens de Classis voornoemd
J W GUNST Scriba.
De vacature-beurten werden aldus geregeld :
Berkel Ds. Veder, Ds. v d Boom, Ds. Bouma.
Bleiswijk Ds. van Veelo.
Ho igvliet Ds. Vonk, Ds. Boonstra, Ds. Goris.
Overschie Ds. Wolff, Ds. de Braai, Ds. Goslinga.
Poortugaal Ds. Biesterveld, I)s. Lion Cachet," Ds.
Gunst.
(Kerkblad No. 17.)

En de kerk berooft zichzelve muelwillia
predikant, openstond. Maar hun getal, dat
omgang, en eene voldoende gelegenheid
in het tmbt der Doctoren op het oog
van de uitnemende gaven en krachten,
niet hooger dan op een twee- of drietal
om zich veelzijdig te ontwikkelen. En ter
had.
welke de Heere in zulke mannen voor den
per jaar te schatten is, blijft althans in
wijl twee inrichtingen zich jarenlang be
WOORDS IN DE GEREFORMEERDE KERKEN.
Maar indien we verder tot den wortel
dienst des Woords haar schenken wil.
den gewonen, normalen toestand der ker
helpen moeten, en aan hulpmiddelen voor
der beginselen toruggaan, treedt de theoloEr ligt ongetwijfeld veel waars in deze
ken veel te klein, om daarvoor eene afzon
studie (bibliotheken) gebrek lijden, kan dit
(Vervolg.)
logie met heel andere eischen op dan de
aanbeveling van eene tweeërlei opleiding. derlijke inrichting in stand te houden Bo
alles aan ééne inrichting van stonde aan
De Deputaten gian voor de gegeven Con Maar naarmate het hier verdedigde stelsel
kerk, vermits ze ook in verband komt te
vendien zou zulk eene aparte opleidings
in een beteren toestand worden gebracht
cept-Statuten van de volgende beschouwingen helderder ingedacht wordt, springen ook
staan met het geheel onzer menschelijke
school het ernstig gevaar meebrengen, dat
Eindelijk geldt tegen de bestendiging
J
kennis.
uit.
de nadeelen en schaduwzijden, die er aan
zij juist door haar afzonderlijk bestaan tal
van eene tweeërlei opleidiug ook nog dit
Want wel is de Godgeleerdheid eene
verbonden zijn, te duidelijker in het oog.
De Gereformeerde kerken aanvaardden bij
va
mannen opwekte, en lokte naar het
bezwaar, dal, zij welbezien goheel in strijd
heilige wetenschap, als in beginsel, voor
Ten eerste toch laten de menschen in
hare vereeniging op de Generale Synode
ambt, die daarvoor noch roeping noch
is met, het beginsel en het doel van de
werp en doel van de andere wetenschappen
het algemeen, en zoo ook de studeerenden, gave ontvangen hadden.
te Amsterdam (altoos binnen de perken
vereeniging, welke de Gereformeerde ker
onderscheiden. Maar beide hebben ze toch
zich niet op die wijze in twee klassen van
harer bevoegdheid, en alzoo zonder hiermee
Maar niet alben is het licht, de bewijzen
ken in 1892 gesloten hebben. Beginsel
haar laatsten grond en hare diepste een
rijken en armen indeelen. De middelmatigen
te bedoelen, dat haar bepalingen boven
te ontzenuwen, die voor het behoud en
toch .vas de eenheid des geloofs en deiheid in God en in zijne Souvereiniteit. God
vormen ook in aanleg en gaven de meer
Gods Woord of als gelijkstaande met de
het nut van eene tweeërlei opleiding aan
belijdenis. En doel was niet uitwendige
is de (schepper van beide terreinen, van
Belijdenis zouden gelden) »het beginsel, derheid. Iedere school moet met dit feit
gevoerd worden. Er kleven aan dit stolsel
samenvoeging, maar innerljjke, geestelijke
natuur en genade. Uit Hem zijn alle we
dat de kerk geroepen is, een eigene inrich rekenen. Zij mag en kan hare eischen niet
nog andere bezwaren en gevaren, die het
ineensmelting. Eene tweeërlei opleiding au
tenschappen En samen hebben ze ook één
zoo hoog stellen, dat alleen de rijkbegaaf geheel onaannemelijk maken.
ting tot opleiding harer leeraren te hebben,
werkt dit doel zoo krachtig mogelijk tegen ;
doel: de eere van zijn Naam. Ze hebben
den daaraan zouden kunnen voldoen. Zij
tenminste wat de Godgeleerde vorming be
Het grootste
bezwaar
bestaat wel
zij bestendigt de tweeheid, doet de ver
alle te zamen, ofschoon elk op eigen wijze
treft." Zij spraken daarbij echter tevens zou dan zichzelve ontoegankeliik en on daarin, dat er aan de beide scholen en al schillende herkomst en geschiedenis der
de gedachten Gods op te sporen en te'
bruikbaar maken voor de minder bedeelden
uit, dat deze verklaiing niet bedoelde:
zoo ook in de kerken een tweeërlei theo
kei ken voortleven, en verhindeit de volle,
vertolken, die H ij in natuur en Schrift
»lo om het aloude Gereformeerde begin en arbeiden aan haar eigen ondergang. Zij logische richting opkomt en bestendigd
hartelijke samensmelting.
neergelegd heeft.
moei in wetenschappelijke eisclien, in jaren
sel van vrije studie te vernietigen ; noch
wordt, waardoor de eenheid der gemeente
Om alle deze redenen is er niöt wel
Voorts is de Heilige Schrift wel aller
van studie, in bedrag der kosten zich
ook 2o om verandering te brengen in de
wordt geschaad en de liefde en vrede
twijfel mogelijk, ot gedeeldheid van oplei
schikken naar de werkelijkheid. En iedere
Gereformeerde wijze van kerkelijke examiwordt geweerd. Verscheidenheid van in ding moet ten hoogste schadelijk en ge eerst het beginsel der theologie, en ter be
waring, prediking en verdediging aan de
inrichting van onderwijs levert daarom
natie der aanstaande Dienaren des Woords;
zicht is goed ; eenvormigheid is ook in de
vaarlijk worden gekeurd. Er rest slechts
kerk toebetrouwd. Maar ze heeft toch nog
altijd ook zulke mannen af, die zelfs het
evenmin 3o om iets te laten vallen van den
kerk en de theologie geen rijkdom maar één conclusie: Eenheid van opleiding is
peil van het middelmatige niet in ieder op
eisch van wetenschappelijke ontwikkeling,
armoede ; maar verschil van richting werkt in ieder opzicht gewenscht en noodzake eer.e veel wijdere strekking. Zij is niet
net privaat eigendom der kerk, maar is ook
zicht hebben bereikt.
die steeds door de Gereformeerde kerken
altijd schadelijk in de kerk van Christus.
lijk.
een boek voor de menschheid, voor huisge
Maar ten tweede is zulk een tweeërlei
gesteld is, en ook 4o niet, om tegen te
Gemeenten en predikanten worden er door
II.
en maatschappij, voor wetenschap en
te spreken, dat de vereenigde kerken over
opleiding, waarvan de eene een goedkooin partijen verdeeld. In plaats van samen
Hoedanig behoort die oplei zin
kunst. Zii
is O
eeen boek d P.r rfilirrio on
dar
«
VU UV/1
per, korter en gemakkelijker weg tot het
de regeling dezer zaak, later, indien noote arb' iden aan één werk : de uitbreiding
ding
te
zijn
1
moraal
alleen,
maar
ze
is
norma
en
richtvan
het
Koninkrijk
der
hemelen,
gaan
ze
ambt
baant
dan
de
andere,
op
Gereformeerd
dig, hebben te oordeelen."
snoer, geneesmiddel en correctief voor alle
Indien nu de opleiding voor de Dienaren
ten eenenmale verwerpelijk.
tegenover elkaar staan, raken ouderling
Met het laatste, de nadere regeling de standpunt
wetenschappen. Zij is altijd en overal een
Voor Rome moge ze verkieslijk wezen, aan het disputeeren en theologiseeren, en
des Woords in de Gereformeerde kerken
zer zaak, maakte de Generale Synode zel
lamp
voor den voet en een licht op het
wijl
dit
verschillende
ambten
kent.
Aan
in den regel één en eenerlei behoort te
ve reeds een aanvang. Ze was van oordeel
verteren
elkanders kracht. Zeer licht
pad. En daarom hebben alle wetenschap
wezen, dan komt in de tweede plaats de
kruipt op die wijze de dwaling en ketterij
Luther moge zij een oogenblik wenschelijk
dat de geheel verschillende bepalingen en
pen de Heilige Schrift noodig en dus ook
de vraag aan de orde : Welke en hoedanig
zijn voorgekomen. Maar een Gereformeerde in Jezus' gemeente in. Onwillekeurig toch
usantiën, welke voor de opleiding van
de
voorlichting der theologie.
moet deze dan zijn ? Nog moeilijker en
kerk kan ze niet goedkeuren, omdat ze
Dienaren des Woords tot dusver in de
zal de ééne school eeue vrijere, de andere
Daarbij komt, dat alle wetenschap, ook
beid-) kerkengroepen hadden gegolden, op diep doordrongen is van de eenheid en ge
eene strengere richting gaan ver;egen woor- ernstiger dan de eerste, is deze tweede
die der theologie, opkomt uit de den mensch
vraag. Ze hangt mot do diepste beginse
jijkbeid van de Dienaren des Woords, en
den duur niet konden blijven bestaan. Op
digen. En zooals de geschiedenis leert, en
ingeschapen aandrift naar kennis, uit den
len s.iam, en is niet dan uit die beginselen
nog onlangs de droeve uitkomsten ain de
sommige punten, vooral in het peremptoir daarop altijd zoo sterk mogelijk den na
hem eigen drang naai weten. De kennisse
zelve te beantwoorden.
theologische, let wel, kerkelijke scholen in
examen, bracht zij reeds eene voorloopige druk leüt. Eene tweeërlei opleiding heelt
Gods was oorspronkelijk niet gelijk Rome
Tweeërlei belangen zijn bij dit ingewik
altijd tot gevolg, dat er ook onder de
Zwitserland en Schotland getoond hebben,
overeenstemming tot stand.
leert, een bovennatuurlijke gave, maar be
kelde vraagstuk betrokken: die van de
Dienaren des Woords een tweeërlei klasse
Maar eene afdoeude regeling was te veel
zal de vrijere richting dan altijd de jeug
hoorde tot het beeld Gods en tot het we
Kerk en van de Wetenschap. En alleen
en stand onderscheiden wordt, van weten diger krachten tot zich trekken, die straks
omvattend, om in deze eerste Generale Sy
zen van den mensch. En wel is die kennode reeds ontworpen en behandeld te schappelijk en van pruct.isch gevormde pre in de gemeente tegen de meer behoudende een eerlijke en trouwe behartiging van
nis door de zonde verduisterd geworden
beider belangen kan ons een juist en dui
richting pns;tie. ^aan nemen, en verzwak
kannen worden. Zij liet deze voor hare dikanten, mannen van hoogeren en lageren
evenals alle andere kennis door haar is be
delijk
antwoord
aan
de
hand
doen.
king van het geloof voorbereiden. Maar
opvolgster over en gaf aan een vijftal De graad. De eenen laten zich voorstaan op
dorven ; en wel is ze thans alleen langs
De belangen der kerk zyn bij de e vraag
ook, indien dit gevaar niet aanstonds zich
hun degelijker studie, op hun dieper ken
putaten in last, om in zake de opleiding
buitengewonen weg, door revelatie en illu
gemoeid
in
dubbelen
zin.
In
de
eerste
mocht
voordoen,
komt
er
toch
tusschen
de
nis. En bij de anderen ontwikkelt zich
van Dienaren des Woords eene regeling te
minatie, in den mensch hersteld. Maar
plaats hangt de welstand en bloei der kerk
beide scholen weldra eene onaangename
ontwerpen en dit concept minstens drie zeer licht die andere soort van geestelijke
toch is er ook in den toestand der zonde,
middellijkerwijze af van de Dienaren die
en verderfelijke concurrentie. De zucht om
zelfverheffing, welke juist uit reactie de
maanden vóór de eerstvolgende Synode
dank zij de algemeene genade, een drang
haar leiden, en dus van de school waar
studie veracht, op eene onmiddellijke lei de meerdere te zijn of het grootst aantal
aan de Kerken mede te deelen.
naar weten overgebleven, die, mits door de
deze gevormd zijn. De gemeente heeft
discipelen te lokken, komt in strijd met de
ding des Geestes afgaat en, in stede van in
Voldoende aan deze opdracht, hebben
J
i .• ...
,... r
verlichting dos Heiligen Geestes in het
v-ruuvrucuuge en degelijke mannen van
eischen van gehalte en degelijkheid. De
bediening d^s Woords, sterkte zoekt iD
Deputaten hiervoor benoemd de hierbij ge
rechte
spoor geleld, der gansche wetenschap
noode, onberispelijk, wakker, bekwaam om
ééne school wordt die van de mingegoeden,
gemoedelyke toespraak en mystieke dwe
voegde regeling ontworpen, die zij de eer
het aanzijn geven kan, en ook zoekt door
te leeren. Aau de opleiding dezer Diena
van de gevorderden in leeftijd, van de
perij.
hebben met hun voorafgaande overwegingen
ren is dus der kerken zeer veel gelegen. te dringen tot de kennisse Gods. Er is dus,
zwakk ren in aanleg; terwijl de andere
Daarbij komt dan nog in de derde
aan de kerken aan te bieden.
voor den Christen, die aile wetenschap al
Haar eigen welstand, de bediening des
plaats, dat zulk een practische opleiding school haar eere gaat stellen in haar hoodus opvat, principieel geen tegenstelling
Woords,
de
zorg
der
zielen,
de
uitbrei
gere
eischen
en
meerdere
degelijkheid.
En
niet geeft, wat men er mede bedoelt eti er
Bij de voorloopige regeling dezer ge
tusschen de theologie en de andere weten
ding van Gods rijk en de eere van zijnen
van verwacht. Men hoopt langs dezen weg ook langs dezen weg wordt het verschil
wichtige aangelegenheid achten Deputaten,
JNaam hangen met deze opleiding ten schappen. Zij vormen voor hem samen
in
de
gemeente
ingedragen,
en
deze
zelve
predikanten
te
vormen,
die
voor
den
ar
dat er vooralsnog geene aanleiding bestaat,
één organisch geheel. De mensch is er
nauwste samen. Ook heett de kerk bij de
verdeeld, straks verscheurd.
beid in de gemeente geschikter en nuttiger
om het elfde punt uit het besluit der
oorspronkelijk
en door de verlichting des
school, waar de Godgeleerdheid beoefend
Maar een dubbele opleiding splitst ook
Leeuwarder Synode nader ter toetse te zijn, dan die meer wetenschappelijk opge
Heiligen Geestes ook thans weer toe be
wordt,
en
hare
Dienaren
gevormd
worden,
en
versnippert
de
kracht.
Dit
geldi
zoo
leid worden. Maar do ervaring leert, dat
brengen en komen alzoo vooral een drietal
kwaamd, om God in alle dingen in God te
nog een ander belang. De theologie is na
wel intellectueel als financieel.
En in bei
zij, die minder rijk met gaven
vragen in aanmerking, maar die een dui ook
zien en te kennen. Hij rust niet, vóór hij
melijk eene heilige Wetenschap. Zij ontleent
derlei
opzicht
zijn
de
Gereformeorde
kfrkeu
zijn
bedeeld,
toch
later
in
de
ge
delijk antwoord vet eischen. De eerste vraag
eenheid in zgu denken en harmonie, sy
haar beginsel, voorwerp en doel niet aan
niet zoo rgk, dat zij zich de weelde van
meente blijken veel meer nut van eene
raakt den bestaanden toestand: Is het
de natuur, maar aan de genade ; ze komt, steem, in al zijne kennis heeft gebracht.
eeu
tweetal
scholen
mogen
en
kunnen
ver
degelijke
opleiding
te
hebben
getrokken,
wenschelijk, om drf thans bestaande tweeërlei
De geschiedenis leert dan ook, dat deze
in haar tegenwoordigen vorm, niet uit het
oorloven. De kosten, die eene school voor
aan aanvankelijk gedacht werd. ^n omge
opleiding te bestendigen, of verdient een •
wetenschappelijke beoefening der theologie
gevallen creatuur, maar uit de herschep
de opleiding van predikanten, niet enkel
heid van opleiding daarboven de voor keerd kweeken die soort the 'logische scho
(van de formuleering der Godskennisse door
ping vooit. Haar beginsel is de Heilige
om haar in te richten, maar om ze, gelijk
len, waar practische vorming hoofdzaak is,
keur ?
de kerken, wel te onderscheiden) niet uit
Schrift,
h"t
Woord
onzes
Gods.
Die
Schrift,
het behoort, in stand te houden, na zich
wel Dienaren, die allerlei Christelijken ar
Indien het laatste, dan geldt de tweede
nu is niet uitsluitend, maar dan toch in de de zichtoaar geïnstitueerde kerk, maar vrij,
sleept, zijn niet gering. Er is jaarlijks voor
beid ter hand nemen ; maar zij boezemen
vraag, het ideaal: Hoedanig behoort naar
eerste plaats aan de gemeente van Christus als heel de Christelijke wetenschap, uit den
elke
school
nu
reeds
het
vierde
van
eene
hun
geen
liefde
in
voor
de
theologie,
en
Gereformeerde beginselen die ééne opleiding
geheiligden drang naar kennis bij de Chris
tonne gouds noodig, En als men dan be gegeven. Haar zijn de Woorden Gods
laten het zelfstandig denken onontwikkeld.
te wezen ?
telijke volken is te voorschijn gekomen, en
toebetrouwd. Zij is de pilaar en vastigheid
denkt,
dat
de
Gereformeerde
kerken
over
Het
voorbeeld
van
Engeland,
Schotland,
En wanneer ook deze vraag duidelijk en
als vanzelf in den kring der wetenschappen
der
waarheid.
Zij
is
door
den
Geest
des
het algemeen niet lijk zijn ; bedenkt, dat
Amerika, waar de meeste predikanten in
voldoende is beantwoord, betreft de derde
eene, ja de eerste plaats heeft ingenomen.
Heeren geroepen en bekwaam, om dat
zulk een practischen geest worden opgeleid, er nog zooveel is te do^n ; en dat scholen
vraag den W6g waarlangs, en de wjjze
De theologie in dezen zin kan dus ook de
Woord
Gods
te
bewaren
en
te
prediken;
en
stichtingen
van
allerlei
aard
onze
hulp
waarop deze gewenschte eenheid van op leert, hoe de waarheid er slechts opper
wetenschappen niet missen. Zij is niet
geestelijk uit te leggen en te belijden; te
vlakkig gekend wordt en de dwaling er en ondersteuning vragen ; zou het dan toch
leiding het best kan worden verkregen.
zonder haar, maar door hare hulpe ont
handhaven en te verdedigen. Zij heeft het
niet onvei ant woordelijk zijn, om gansch
gemakkelijk ingang vindt. De prediking
staan. Zij onderstelt veelzijdige literarische
Goddelijk
ius
docendi,
het
recht
en
den
verarmt er door, is volstrekt geen predi ennoodig en alleen ter wille van een lie
I.
en philosophische propaedeuse. Zij komt
plicht om te leeren, om de gedachten Gods
velingsdenkbeeld, meer dan de dubbele
king van het Woord, maar eene aangename
ieder
oogenblik met alle vakken der we
Is eenheid van opleiding ge en stichtelijke toespraak, en de gemeente kosten te maken, en jaarlijks een 50.000 te stellen tegenover de wijsheid en ook als
tenschap in aanraking. En deze weten
wenscht ?
profetesse van den naam des Heeren te
wordt er niet door opgebouwd in de ge gulden uit te geven, waar men met een
schappen hebben, om zuiver te gaan, de
25.000 kon volstaan ? En evenzoo staat getuigen. Het beginsel, door de vereenig
nade en kennis van haren Heere en Zalig
Op het terrein der vereenigde Gerefor
leiding der theologie van noode en hare
de
kerken
aanvaard,
is
dus
in
dezen
zin
het
onder
de
Gereformeerden
met
de
we
maker.
meerde kerken bestaat thans feitelijk eene
voorlichting uit de Heilige Schrift. De
eer te eng dan te ruim. Er is voor de
De Gereformeerde kerken hebben dit tenschappelijke krachten. Ze hebben alle
tweeërlei opleiding voor de Dienaren des
wetenschappen liggen niet als de vakken
kerk
eene
inrichting
noodig,
daargelaten
beschikbare
krachten
noodig,
om
op
theo
stelsel,
hoewel
het
bekend
was
en
bestond,
Woords ; bestaan een tweetal scholen ; een
van een schaakbord gescheiden naast elkaar,
nu hoe die ontsta, ten eerste ter opleiding
dan ook te allen tijde met bewustheid be logisch terrein eenigermate aan hunne roe
dubbel stel van Hoogleeraren ; eene onder
maar snijden en kruisen elkander ieder
harer Dienaren, en ten tweede ter vervul
scheidene voorbereidende en Godgeleerde streden. En zij hebben door hare weten ping te beantwoorden. Ze zijn niet rijk
oogenblik. Daarom is. er een strijd der
ling
harer
profetetische
roeping.
Meer
genoeg,
om
op
den
duur
ook
wetenschap
schappelijke inrichtingen, hetzij deze dan
studie ; verschillende wetenschappelijke en
wetenschappen. En juist daardoor is in
echter volgt uit het beginsel der kerk, als
pelijk een tweetal scholen en een dubbel
kerkelijke exumina. De aard en inrichting ejn meer seminaristisch of universitair ka
het Christelijk Europa ten slotte de idee
instituut, dan ook niet. Indien er alzoo
rakter droegen, een stel predikanten ge stel van hoogleeraren er op na te houden,
van beide scholen, die te Kampen en to
opgekomen om in de Universiteit de een
van elders g en andere belangen in het
die precies hetzelfde werk verrichten. Ook
kweekt, die in den strijd tegen allerlei op
Amsterdam, loopt, gelijk ieder weet, zeer
heid aller wetenschappen te zoeken.
spel kwamen, zou de kerk als zoodanig
hier kunnen dus de krachten en gaven beter
komende dwalingen en ketterijen volkomen
verre uitetn.
De geïnstitueerde kerken mogen dus, op
met
eene
theologische
school
desnoods
kun
besteed
en
voor
andere,
even
dringende,
voor hun taak berekend bleken en de ge
Nu is er meermalen ten gunste van zulk
zichzelve beschouwd, aan eene te harer be
nen volstaan ; zo zou reeds hierdoor in
werkzaamheden aangewend worden.
meente hebben opgebouwd en bevestigd in
eene gedeelde opleiding zeer krachtig ge
schikking zijnde Theologische school genoeg
Alleen dan — wii stemmen toe — zou staat zijn gesteld, om als ecclesia inStituta,
haar allerheiligst giloot. Op dit voetspoor
pleit. En de gronden, die men daarvoor
hebben en daarmndfi tevreden kn nnAn 7:iin ?
een tweetal inrichtingen gewenscht zijn, ten volle aan have roeping te beantwoor
hebben dan ook onze Gereformeerde kerken
heeft aangevoerd, zijn niet van gewicht
de Gereformeerde beginselen eischen, dat
indien het getal studenten straks in de den. Uit de kerken, als ecclesiae institu- de theologie als wetenschap niet in een
ten vorigen jare verklaard, dat het bezit
ontbloot. Het feit is toch niet te loochetutae, d.i. als zichtbaar geïnstitueerd, kan seminarie worde opgesloten, maar ook met
vier-, vijfhonderd liep.
Maar ook dat
ten van eene eigen inrichting in niets tekort
ne i, dat er ook onder da studeerenden
mocht doen taan den eisch van wetenschap is niet het geval. Thans tellen beide toch nooit de noodzakelijkheid worden af alle Wetenschappen in organisch verband
groot verschil is in aanleg en gave, en
geleid, dat de theologie ook in don meei
scholen samen niet meer dan een 130 theo
bovendien in leeftijd en vermogen. De pelijke ontwikkeling."
h'ede en aan de Universiteit eene eigen
studenten.
Kn
dit getal is eigenlijken zin als wetenschap ouder de we- plaats inneme. Aan die beginselen waren
Eindelijk sluit eene wetenschappelijke logische
weg
der gymnasiale
en universitaire
studie schjjnt voor sommigen te lang en opleiding voor de Dienaren des Woords niet alleen met het oog op de behoeften tenschamien ontrede, en als een eigen fa de Gereformeerden zeiven te allen tijde ge
niet uit, dat mannen, die op lateren leef der kerken geheel voldoende, maar juist culteit in den kring der universitaire we trouw. Zij hebben overal bewust en be
te kostbaar te zijn. De ondervinding leert
tenschappen hare plaats inneme. Uit de
dit totaal is ook noodig, om de studenten
ook, dat zij, die op gevorderden leeftijd tot tijd oprechten lust ontvangen om den Heere
slist aan eene Universiteit boven eene
niet slechts zichtbare, maar ook geïnstitu
in zijn Evangelie te dienen, op eene andere onder elkander die vorming to doen vinden,
bekeermg komen en daarna tot de studie
Theologische school de voorkeur gegeven.
eerde,
kerk
laat
zich
niets
anders
en
niets
welke in dezelfde mate tot hunne ontwik
wijze en langs een anderen weg tot het
zich begeven, niet zelden met rijken zegen
Waar zg het hoogere konden bereiken,
meer afleiden, dan dat er eene theologische
keling bijdraagt als het onderwijs der
ambt komen. Wie dit onkent, miskent het
in de gemeente des Heeren, soms boven
waten zij nimmer met het mindere, ook
Hoogleeraren en het verkeer in de school. school beschikbaar moet zijn, die gelegen
beginsel van vrije studie, en vergeet boven
anderen, hebben gearbeid. Indien er slechts
voor de opleiding harer Dienaren, tevre
heid biede voor de opleiding van hare
één streng wetenschappelijke opleiding be dien, dat voor dezulken in de Gerefor Alleen onder eene dergelijk aantal vinden
den.
(Slot hierna.)
meerde kurken altijd de weg over ait. 8 de studeutn de noodige wrjjving van ge leeraren, en voor het vervullen van die
staat, vvuidt voor dezen (zoo beweert men)
Snelpersdruk
van
Zalsman
te Kampen.
«ie weg tot het ambt volkomen afgesneden, i der D. K. O., en die van opleiding bij een dachten, «ene genoegzame keuze voor den profetische roeping, die onze geloofsbelijdenis
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U I T G E V E R :

UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz.. Stukken
der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan dHr. C. MULDER IE
KAMPEN ; — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). —

C. PH. ZALSM AiM,
K A M P E N .

O f f i c i e e l s K e r k e l i j k e B e r i c h t e n , V e r s l a g e n enz.
(Uit Het Kerkblad van 12 Mei 1893.)
ÖTIENS, 7 Mei. Ollder lp.idino- vnn mi7pn (ronnlitan pAnan-

Berichten.

Prov. Synode van Zeeland.
De Kerkeraad van de Geref. Kerk Ie Goes, door
de Prov. Synode van Middelburg 1892 aangewezen
om de eerstkomende Prov. Synode van Zeeland
samen te roepen, bericht door dezen, dat genoemde
Prov. Synode D. V. zal gehouden worden in, het
Kerkgebouw der Geref. Kerk te Goes op Woensdag
14 Juni a s. Stukken voor het Agendum worden
vóór of op den 27 Mei ingewacht bij den Voor
zitter van den Kerkeraad.
De Kerkeraad voornoemd,
Ds. W. KAPTE]JN Pz , Voorz.
C. ORANJE LZ., Scriba.

Provinciale Synode in Friesland
Ondergeteekenden, gedeputeerd door de Raden
der Gereformeerde Kerken van Leeuwarden A en B
roepen bij dezen de Classen in de Provincie Fries
land op, tot het houden eener Synode te Leeuwar
den, 14 Juni 1893, 's voormiddags 10 uur.
Punten voor het Agendum, benevens de namen
en woonplaatsen der Afgevaardigden met hunne Se
cundi, worden ingewacht vóór 1 Juni e. k aan het
adres van een der beide ondergeteekenden.
Ds. J. v. ANDEL.
W. C. v. MOTSTE».

Classis JKoevorden.
Vergadering op Woensdag 24 Mei te NieuwAmsterdam. De vergadering begint des morgens
negen uur.
Namens den Kerkeraad v. d. roepende Kerk,
R. HULS.

.

Nieuw-Amsterdam,

H. G. BROUWER, Scriba.
bORINOHEM. Zondag 7 Mei nam onze geliefde Leeraar
Df>. K. van Goor afscheid van onze gemeente, om zoo de Heere
wil Zaterdag 20 Mei met zijn gezin per stoomschip Maasdam
van uit'Rotterdam naar ziju nieuwe standplaats Holland, Michigan, Noord-Amerika te vertrekken, Na in het morgenuur
de gemeente naar aanleiding van Eilipp. 1 : 27a grwezm te
hebben op hare roeping: „te wandelen waardiglijk het Evan
gelie," nam hij in het avonduor hartelijk afscheid van ons met
de woorden in Hand. 20 : 36 : wEn als hij dit gezegd had
heeft hij nederknielende met hen allen gebeden." Aan het
einde zijner treffende rede werd hem door een der ouderlingen
namens de gemeente een hartelijk woord van vaarwel toege
sproken, waarna door den Leeraar aller nooden en behoeften
den Heere in den gebede werden opgedragen. Na afloop der
godsdien tsoefeniug was er eene groote schare, die zich verdrong
in het kerkgebouw, om van de gelegenheid gebruik te maken
den vertrekkende» Leeraar een laatsten handdruk te geven. Oud
en jong was diep bewogen en was het aan te zien, dat ze
slechts noode scheidden van een Leeraar of vriend, die in zijn
slechts ruim tweejarig verblijf in de gemeente hare oprechte
liefde en de algemeene achting en toegenegenheid mocht ver
werven. Zij de Heere hem en de zijnen ten voor- en achter
tocht op zijne reize naar Amerika en stelle Hij hem daar ten
uitgebreiden zegen, is onze hartewensch.

Namens den Kerkeraad, J. SNOEK.
ONSTWEDDER-MUSSEL, 7 Mei. Bij vernieuwing wer
den wij verontrust. Onze geachtc Leeraar Ds. E. Buurraa
maakte ons heden na afloop van d ;n dienst bekend, ook nog
een roeping te hebben ontvangen van de Geref. gemeente te
Koevorden. Het blijft onze innige begeerte, dat hij bij ons
moge blijven en groot zou de blijdschap van ens en heel de
gemeente wezen, zoo hij voor beide beroepen bedanken kon.

Namens den Kerkeraad,
W. J. WULES.

GRONINGEN, 8 Mei 1893. Heden ontving de gemeente
het zoo zeer teleurstellend bericht, dat Ds. J. van Andel voor
ónze roeping meende te moeten bedanken. De Heere voorzie
genadiglijk in onze behoefte.
A. JONKHOFF, Scriba.

De Classis Kollmn
heeft in hare verg. van 4 Mei 1893, den Eerw. heer
7. Kramer, cand. in de H. Godgeleerdheid, peremtoir geëxamineerd en met algemeene stemmen tot
de bediening des Woords en der Sacramenten toe
gelaten, met de bede dat de Heere dezen jeugdigen
broeder tot een ryken zegen stelle voor de kerken
in Nederland en het Koninklijk Gods, overal waar
hij geroepen zal worden.
Namens de Classis,
Js. BOOTSMA, Scriba.

Classis Amsterdam.
Namens de Gereformeerde kerken alhier A en 13,
belast met de voorbereiding van de classicale ver
gaderingen, hebben ondergeteekenden de eer de ker
kraden te herinneren aan de inzending hunner te
behandelen zaken ter e.k. vergadering, die JD.V.
staat gehouden te worden op Woensdag 14 Juni a s.
De inzending geschiedt bij den laatst ondergeteekende.
H. GROENENDIJK C.AZ.
J. GULDEMOND, Huidénstr. 3.

Classis Amsterdam. Het adres der kerk van Diemen en Water
graafsmeer is voortaan C. A. VAN WIJNGAARDEN, Middenweg
D. 7. te Watergraafsmeer.
,

Namens den Kerkeraad,

Namens den Raad der Geref. Kerk A,

8 Mei 1893.

Amst. 1 Mei '93.

Ontvangsten.

lend, den WelKerw. Heer Ds. Neijenhuis van Britsum, werd
op een Da met algemeene stemmen tot Herder en Leeraar be
roepen, de WelEerw. Heer Ds. Gideonsc te Broek op Lange-

Tweetal te Bodegraven : Ds. J. Breukelaar te Nijmegen en
Ds. J. D. van der Velden te Middelburg.

Namens den Kerkeraad der Geref. Kerk,
C. BATELAAN. Scriba.

NLJERMIRDUM, OUDEMIRDÜM EN SONDEL Drie
tal : Ds. J. J Steinhart te Knijpe, Ds. H . K. Zijlstra te Nes
en Wicrum, Ds. H. R. Nieborg te Exmorra.

Namens den Kerkeraad,
E. H. v. D. VEER, Scriba.
SEROOSKERKE OP WALCHEREN, 25 April 1893. Be
dankt voor het beroep naar de Gereformeerde *erk te Serooskerke B door Ds. j. D. van der Velden V. D. M. te Middel
burg.

Namens den Kerkeraad,
P. MELIS, Scriba.
ANDEL, 30 April 1893. Na de morgengodsdienstoefi-ning
maakte onze geachte Lceraar C. J. I. Engt-lbregt aan de ge
meente bekend, dat ZEerw. voor de roeping naar de gemeente
Brouwershaven had bedankt. Wg ziju verblijd. De Heere
stelle hem verder in deze gemeente tot een uitgebreiden zegen,
is onze wensch en bede.

Namens den Kerkeraad^.
H. VAN WAARDHUIZEN, Ouderl.-Scriba.

SCHEEMDA, 8 Mei '93. Gisternamiddag werd, na gehou
den godsdienstoefening, onder leiding van onzen geachten Con
sulent Ds. Bult van Winschoten, bij vernieuwing een poging
aangewend tot 't verkrijgen van een herder en leeraar. Uit
het te voren opgemaakt drietal werd met algemeene stemmen
beroepen Ds. D. Vrieling te Appelscha
Moge dize zoo een
stemmige begeerte blijk zijn van den wille Gods, dat thans de
man zijns raads is aangewezen, tot blijdschap vau den Kerke
raad en velen daar buiten.

Namens den Kerkeraad,
J SCHOT-TE, Scriba.

KOEVORDEN, 8 Mei. Alhier is onder leiding van Ds.
Beijer te de Krim, beroepen Ds. Buurma van Onstweddermussel.
Geve de Heere hem in dezen licht en vrijmoedigheid, om
eene Gode welbehageüjke keuze te doen.

Namens den Kerkeraad,
J. H. ZWAVELING, Scriba.
WESTERBORK, 8 Mei 1893. Het adres van de Geref.
kerk van Westerbork is van af heden aan J. Lubbers te
Westerbork. Alle stukken haar aangaande worden aan boven
genoemd adres verzocht.

Namens den Kerkeraad,
J. LUBBERS, Scriba.

BEVERWIJK, 8 Mei '93. Algemeen was de blijdschap,
toen gisteren door een der ouderlingen werd bekend gemaakt,
dat onze Leeraar J. Smit (die wegens vacature afwezig was,)
had bedankt voor 't beroep naar Hoogvliet. Zegen e de Heere
hem voorts in zijnen arbeid, die hier zeer wordt gewaardeerd,
en waarop ook God zichtbaar zijnen zegen doet rusten.

Namens den Kerkeraad,
J. LI. VAN APELDOORN, Scriba,

HEERDE, 8 Mei 1893. Na de godsdienstoefening van gis
teren maakte de WelEerw. Heer H. M. van der Vegte de ge
meente bekend, dat ZEerw. voor de roeping van de gemeente
Veenendaal B. met alle vrijmoedigheid had kunnen bedanken.
Dat 's Heeren zegen moge rusten op het besluit.

Onltangen voor de Theoi. Schooi.
Van de Gemeente te
f 15,84 't Schild
f l,26fi
- 15,60
Schilwolde
- 1,42
- 21,35* Siddeburen
- 5,25*
- 23,24
Nieuwwolda
- 9,42
- 4,65
Woldendorp
- 2,14®
6
" 12,88
Wagenborgen
- 4,16
- 12,70
Hommerts J/s Coll. - 4,05
Westervoort
- 2,35
- 14,42 Smilde A
- 9,25
- 13,—
Leeuwarden A
- 21,77
• 20,—
Arum
- 6,81
• 15,08

Delfzijl
Appingadam
l^ierum
Spijk A
Spijk B
Garrelsweer
koppersum
Loppersum (vorige
Coll.)
Stedum
Tenpost
't Zandt

J. NEDERHOED,

Penningmeester.

In wend. Zending en ilulpbeh. kerken in Friesland.
Ontvangen voor de Uitbreiding der Theoi.
School de volgende Jaariijksche bijdragen.
Classe Stadsk anaal.

Class. Coll Correspondent Ds. E. Buurma.
S e 11 i n g e n.

H. Maarsin g

.......

f 2,50

J. NEDERHOED,

Algem. Thesaurier.
Middelstum., 8 Mei 1893.
Ontvangen ten behoeve der Kas voor Em. Pr.

J. VAN DIJK, Scriba.

Ontvangen van de gemeente te:
Sexbierum
f 12,60 Stiens
f 2,69
St. Anna Parochie A - 6,13
Wirdum
- 7,50
Boxum
- 10,00
Hallum
- 17,00
Garijp
- 7,62® Arum
- 7,20
Beetgum
- 8,00
Wolvega
- 7,80
Suawoude
- 7,30
Idskenhuizen
- 6,50
Mar rum
- 7,15
Echten
- 2,15
Hijlaard
- 9,82
Oldeboorn
- 4,10
Hijum
- 3,54
Scharnegoutum
- 17,16
Met hartelijken dank voor het ontvangene wordt deze zaak
in de liefde der gemeenten aanbevolen.

Pr. Wed. en- Weezen.
St-, Anna Parochie A
st. Anna Parochie B
St. Jacob Parochie
Beetgum
Berlikum
Bergum
Britsum
Suawoude

Garijp
Hallam
Hijlaard
Oenkerk
Stieus

Wirdum

f

9,37
- 4,00
- 3,40
- 6,71
- 9,40
- 5,04
- 9,56
- 7,01
- 6,70
- 16,16
. 5,80
. 6,35
. 2,?8
- 8,90
- 7,02
. 19,17
. 737
. 4,945

Arum
Zwartsluis B
Schipluiden
Oostburg
2de Collecte
Longerhouw, Schettens -

Cubaard

5,96

W. WOLSINK,

Longerhouw. Schet
tens
f
Schraard
Wommels
Wons
.

Cubaard
Gaast, Piaam
Witmarsum
Oosterend
1 olsward A
Bolsward B
Exmorra
Helmond
Helenaveen
Heusden

•
•

Andel
Werkendam A
Werkendam B
Nieuwendijk
Sleeuwijk

>
-

-

-

-

St. Anna Parochie, 8 Mei '93,
8,54
4,70
8,28
6,00
3,50
8,50
2,74
9,25
8,48
3,64
3,25
2,80
1}55
3,10
10,85
18,50
4 47
41,10
6,70

. gf00

Bij dezen een dringende uitnondiging! En
dat is ! dat toch al de gemeenten op tijd col
lecteeren voor bovenstaande kas, opdat de Pen
ningmeester niet in de moeilijkheid kome, om
op tijd te kunnen uitbetalen
Er komt o zoo
weinig in, zoodat nog meer dan twee derde
der gemeenten dit boekjaar nog niets hebben
gezonden. En nu zullen er wellicht zijn die
zeggen : wat een drukte ; maar geliefden, ie
dere huismoeder met een groot gezin weet, dat
er veel noodig is om rond te komen. Weet,
geachte Broeders Predikanten, het geldt hier
uwe oude of ongelukkige ambtsbroeders of hun
ne weduwen of weezen En gij gemeenten, het
is voor uwe weleer zijnde, nu rustende, Predi
kanten, of zoo de Heere hen heeft weggenomen,
gelijk er velen zijn, het is voor hunne wed en
weezen. Kom Broeders en Zusters, verblijdt
uwen Pennigmeester met milde collecten en veel
extra-giften, tot eer van Hem die gezegd heeft:
wat gij aan den minste mijner kinderen gedaan
hebt, dat hebt gij aan Mij gedaan. In afwach
ting van milde stroomen voor de 70, die het
noodig hebben, blijf ik intusschen
Uw aller Penningmeester der Kas,
G. J. BKUGSMA,

Schrans bij Leeuwarden, 8 Mei 1893,
Ontvangen voor de Zending.

W. J. VAN APELDOOREN, Scriba.

Namens den Kerkeraad,

Zending onder Israël.
Door Mej. Jakoba Zeldenrijk, Gouda: driemaan delijksche opbrengst uit haar busje f 16,00
Idem uit dat vau Mej. Greeve te 's Gravenhage
......
f ?,50
f 19,50
Onze trouwe Jakobn maakt niet zelden ons blij ; elke drie
maanden zendt zij ons den inhoud der busjes, en immer een
hartelijk schrijven er bij. De Heere doe haar en haar help
sters ervaren, dat, waar wij voor Israël zaamlen en sparen,
Hij dat werk der liefde uit genade wil loonen, en ook voor
Israël zelf met zijn zegen wil kronen.
Driesum, 6 Mei '93.
E. KROPVELD, Secr.-Pngmr.

Middelstum, 8 Mei 1893.

Namens den raad der Ger. Kerk,
BOLSWARD, 8 Mei. Heeft de kerkeraad met de gemeente
ernstige dagen van spanning doorleefd, gisteren morgen na
bet einde der godsdienstoefening maakte onze geliefde Leeraar
Ds. R. J. van der Veen de gemeente bekend, dat hij Voor de
roeping naar de kerk te Hoogeveen B. had bedankt. Toen
ZIXIERW. dit besluit mededeelde, ontglipte menig oog een traan
van stille blijdschap, aJs bewijs hoe innig de gemeente aan
haren Leeraar verbonden is. Het was dan ook uit het hart
der gemeente gesproken, toen ouderling H. van der Veen den
Leeraar onder gepaste bewoordingen dank zeide voor zijn ge
nomen besluit, en gaarne stemde de gemeente met dezen
Broeder m, door
den Leeraar biddend toe te zingen het 3
vers van Ps. 134. Schenke de Heere op dit besluit zijnen onmisbaren zegen.

Door H. J. te Boveld, uit de catechis. bus te Alblasserdam B
.
.
.
.
.
.
.
6,156
Door H. Koornstra, v. d. Zend.-vereen. te Koudum
- 5,—
B. de MoEN,
Doesburgh, 8 Mei 1893.
Penningmeester.

Door H. v. d. Meijden te Delft de opbrengst v. h.
Negertje op de Zondagssch. aan den Overslag na af
trek der onkosten
.....
f 6,08*
Door Ds. Sluijter, v. h. Zondagav. gezelschap te Bos
koop
......... 3,55
Door Ds. Siertsema, v. d. Zangvereen. te Visvliet
- 1,926
n
v
Catechis.
»
- 2,905
t,
„
n
Pieterzijl
- 6,—
ti
t,
u
Burum
- 14,17
Door Ds Sijpkens, v. d. Mannenvereen. t^ Delfzijl
- 6,70
Door Ds. Medema te Murmerwoude bij Dokkum, van
N. N.
1,50
Door Ds. Draijer, gev. in 't kerz. te Suawoude
- 1,25
Door L. M. Streng van kerk A te Delft
.
- 2,50
Van de Chr. JongeL-vereen. Spr. 23 : 23a te Mid
delburg
10,35
Door Ds. Los, v. d. Chr. Jongel.-vereen, te OudV o s m e e r
.
.
.
.
.
.
.
. 3 , 5 8
Voor de uitzending van Dr. Scheurer Coll. v. d. Gem.
te Hattem

Coll. v. d. Gem. te De Leek

35,—

...

- 15,68

Penn.

Agenda.
Classis

Dokkum.

De uitgestelde Cl. Verg. van 4 Mei zal D. V. ge
houden worden Dinsdag 23 Mei a. s. te Dokkum
in kerk B, aanvang voorm. 9Y2 uur.

AGENDUM.
1. Opening der verg. door den aangewezen
praeses.
2. Onderzoek der credentie-brieven.
3. Storting v. d. gehouden collecten Em.-pr.,
wed. en weezen en E. B. P., en hoewel voor dezen
keer niet Classicaal bepaald, is 't noodig en gewenscht ook eene collecte voor Hulpbehoevende ker
ken mee te brengen.
4. Aanwijzing van Assessor en Scriba.
5. Lezing der notulen v. d. vorige vergadering
en van ingekomen stukken.
6. Rapporten.
7 Paesens. a. Indien de ondersteuning der hulp
behoevende kerken voortaan zal blijven geschieden
uit de Cl. kas, verzoekt de kerk van Paesens c. a.
in den Cl. omslag van f 10 op f 7 te worden ge
bracht (Art. 1 Conc.-regeling).
b. De Classis bepale dat 't bezoek der kerkvisitatoren één a twee weken te voren in de kerk
moet worden afgekondigd (Art. 2 Conc.-reg)
c. De Classis besluite om de Cl. verg. toegan
kelijk te stellen voor allen, tenzij er zaken behan
deld worden, die niet voor publiceering bestemd
zijn. (Art. 5a)
d. Art. 56 worde uitgebreid, opdat deze bepa
ling ook gelde voor niet-vacante kerken, als de pre
dikant wettiglijk veihinderd is.
e. Aan Art. 5g worde toegevoegd: indien na
twee vrije stemmingen nog geene beslissing is ge
vallen, zal de praeses er toe overgaan eene herstem
ming te doen plaats hebben tusschen hen, die de
meeste stemmen op zich vereenigden, met dien ver
stande, dat uit hen genomen worde het dubbele
van het aantal personen, die gekozen moeten worden.
/. De Classis keure goed, dat niet alleen ouder
lingen, maar ook diakenen, zoo de ouderlingen ver
hinderd zijn, met keurstemmen ter vergadering kun
nen afgevaardigd worden (Art. 5b).
8. Murmerwoude a. Ds. P. Medema vraagt emeri
taat aan.
b. Deze kerk vraagt als hulphehoevend om finantieelen steun van de Classis en de Inwendige Zen
ding, evenals ten vorigen jare.
9. Akkerwoude. Deze kerk zou den finantieelen
steun, die ze vóór de vereeniging genoot, ook nu
gaai'ne ontvangen.
1 ' . Reitsum. Hoe moet gehandeld worden met
doopleden, die met hun kind ten doop komen nit
eene gemeente onder 't Synodaal verband ?
11. Hantum. Hoort huwelijksinzegening, doen
van openbare belijdenis (zonder doop) en bevesti
ging van ouderlingen en diakenen bij 't werk van
een oefenaar of regeerend ouderling ?
12. Art. 41 D. K.
13. Bepaling van tijd en plaats der volgende ver
gadering. 14. Sluiting.
H. H. WOUDSTRA,
Dokkum, 8 Mei '93.
Actuarius.
Voortzetting hiervan in "t e. v!

sterk en geweldig te zijn in den strijd.
Welk een troost: Alles is volbracht!
De schuld is betaald ! tëene
volkome
ne gehoorzaamheid is door Christus ver
worven ! De duivel is te niet gedaan !
De dood is gedood en verslonden tot
overwinning. De hel is gesloten voor
al Gods volk om plaats >e maken voor
den hemel van Gods heerlijkheid.
Alle
dingen
zijn
gereed. Alles
is volbracht. De hemel is geopend
door Christus' volbracht werk, waarop
als de kroon op zijn arbeid volgde de
opstanding en de hemelvaart. En die
hemelvaart is de waarborg voor de geheele gemeente van hare opname in den
hemel. Waar Christus is, daar zal ook
zijue gemeente wezen. En dat niet om
hetgeen zij was eu deed, maar om den
arbeid van Christus, om zijtw gerechtig
heid.
Zullen wij echter ingaan in den he
mel, dan moet Christus in ons zijn.
Dan moeten wij in Christus onzen Heer
en Middelaar gevonden hebben. Dan
moet Christus ook in ons hart zijn triumftocht gehouden hebben. Dau moet
Hij koning in ons zijn. Dan moeten
de vijanden uit ons hart verdreven zijn.
Dan moet Hij met blijdschap ontvan
gen zijn. Dan moeten wij ons met lief
de aan Hem onderwerpen. Dan moet
zijn wet in ons hart geschreven zijn.
Dan moet Christus en de ziel één zijn,
opdat Hij zich aan ons kunue openba ren en tot ons kunne spreken van
vrede.
Eu is dan door Christus komst iu ons
hart reeds bij aauvang de hemel in ons
neergedaald, naar de mate zijner inwo
ning iu ous wordt ons dan ook duide
lijk, hoe zalig het is bij en met den
Heere te zijn ; tevens als een zeker on
derpand onzer hemelsche erfenis. Tot
dat Hij ons opneemt in zijn heerlijk
heid, om dan te zijn, waar Hij nu is,
en voor eeuwig bij Hem te zijn in zijne
zalige nabijheid in den hemel.
J. -J. A. PLOOS VAN AMSTKL.

beginne
aan eene rechtsverhouding rika. Het volgende bericht las men dezer
geen gerucht maakte op straat. Doch ik
tusschen zich en den mensch in het le dagen in de couranten :
besef, in klimmende mate, dat ik ouderven
riep,
zonder
er
aan
de
vaderlijke
Ilat tte Koning der eere inga !
De eerste buizenpost in Amerika is te wetsch begin te worden. Tot hiertoe meende
eeuigszins
afbreuk
door
(e
doen.
't
Was
Ps. 24 : 7—10.
Philadelphia in tegenwoordigheid van den
deze, dat de measch door gehoorzaam postmeester-generaal geopend, en wel van ik, dat Deputaten Synodi aan do Synode
Hot was een das van groote vreugde
heid worden zou, wat hij nog niet was, het hoofdpostkantoor naar een op y 3 m Ü' verantwoording schuldig zijn en aan nie
toen David, vergezeld van het volk, de
maar krachtens zijne bestemming wor afstand gelegen bijpostkantoor. Als eerste mand anders. Maar gij weet, hoe sommige
ark opbracht naar de stad, die naar zijn
den moest — erfgenaam Gods. Kind voorwerp dat verzonden is, werd door den
Kerkbodes, en ook zelfs de Heraut, begon
naam was genoemd. Met hoeveel eer
was hij, maar zulk een, dat niet ver generaal postmeester een in de Amerikaan- nen zijn op de handelingen van Deputaten
bied en gejuich werd de arke Gods in
schilde van een knecht ; want hij kon sche vlag gewikkelde Bijbel in de buizen Synodi voor de Zending onder de Heidenen
gehaald in Jeruzalem ! Welk eene on
zichzelf de wet nog niet stellen, maar leiding gelegd met de volgende schriftelijke
en Mabomedanen een scherpe critiek te oefe
gemeene vreugde werd er bedreven ; hoe
boodschap : »Het eerste gebruik, dat ii\ de
was gehouden om blind gehoorzaam te
weerklonk de muziek door het ruime
Vereenigde Staten van de* eerste pneuma nen en hun doen publiekeljjk te veroordeezijn, en hij leefde wel, maar had het
tische post gemaakt wordt, dient om daar len en de gemeenten op te wekken, haar
luchtgewelf; hoezeer huppelde David
leven nog niet in zijne macht. Was mee een exemplaar der Heilige Schrift, de
voor de ark des Heeren, zoodat hij niet
geldelijken steun te onthouden. Zoo wor
hij echter, wat zijn standpunt medebracht, verhevenste boodschap, die ooit aan de wa
wist, zich nederiger en geringer aan te
den
de kerkeraden enz., onwillekeurig ge
een gehoorzaam kind, dan zou God zelf
reld gebracht is, te verzenden. De Heilige
stellen voor het aangezicht des Heeren !
hem wijs en machtig gemaakt hebben, Schrift is gewikkeld in de Amerikaansche bracht onder de macht van een zekere open
Wij zouden mogen vragen : waartoe
bare, kerkelijke meening; zoo wordt het
hem opvoerende tot het standpunt des vlag, het zinnebeeld van 65 miljoen ge
al dat vreugdebedrijf, waar de ark des
kerkeljjke leven verwereldlijkt, zoo wordt
zoons, die des vaders geheimen kent, des lukkige menschen."
Heeren werd opgevoerd ? Het scheen
Een gouden horloge werd mede verzon »de pers" een macht, die in de kerk des
vaders zegelring draagt, wijs en mach
wel kinderachtig en verachtelijk in de
den.
Bijbel en horloge kwamen in goeden
tig als Hij, erfgenaam van zijn licht en
Heeren gaat meé tellen evenals in de po
toestand terug.
oogen van velen. Michal althans er
van zijn leven, heilig en onsterfelijk
litiek.
gerde zich hieraan. Maar zoo gaat het.
met tiem. berechtigheid moest de
Is het niet wonderlijk ?
Ik voor mij zal mijn oordeel over de
Als soms de nietigste dingen gebeuren,
mensch alzoo tegenover Hein verwer
Wonderlijk, hoe ver de uitvinding en Concept-regeling dan ook bewaren, totdat
aan moet er een feest wordeu aange
ven ; er moest een tijd in zijn leven ko
de toepassing van de natuurkracht, den deze zaak aan de orde gesteld wordt in de
richt. En al geschieden er dan ook
men, waarop hij voor zijnen Vader ver
luchtdruk in onzen tijd gaat.
nog zoovele dwaasheden en flauwhe
kerkelijke vergaderingen, waarin ik zitting
schijuen kon als een die was, zooals deze
Wonderlijk, dat een postmeester-generaal heb. En ik wil den Deputaten Synodi
den, daar mag niemand den spot mede
hem wilde, omdat hij aan allen eisch,
zulk een verklaring aflegt van den Bijbel. voor deze aangelegenheid niet eens de vraag
arojven, 01 net wordt hem kwalijk ge
hem gesteld, beantwoord had. Allee
nomen. Maar als het geldt de dingen
Wonderlijk, dat er een land op de we voorleggen : is het verstandig, is het menschop dezen grondslag der tierechtiühei
van Gods koninkrijk, dan vindt de we
reld is waar, tegen het einde d&r negen kundig gehandeld, reeds nu met zulk een
wilde God de betrekking tuschen zich
reld alle vreugdebetoon dwaas en be
tiende ei uw, 65 millioen gelukkige men ingrijpend voorstel tot de kerken te ko
en den mensch volmaken en vereeuwi
spottelijk. Voor de wereld is niets onschen
wonen.
gen. Want als de mensch, in plaats
men ? maar hen eenvoudig wjjzen op het
\\T
. J . 1 "1. 1uuvenai,
1 aai
Ti er in
• zulk
11 een
wezenlijkers en dwazers dan de dienst
>voiiuenijK
vau door gehoorzaamheid rechtvaardig
troostvolle voorbeeld van hunne collega's
des Heeren. En hoe inniger de vreug
te
worden, door ongehoorzaamheid land nog ontevreden menschen zijn, die het de Deputaten voor de Zending, opdat de
de is van 's Heeren volk, en hoe nauwer
schuldig werd, dan zou de betrekking zoo bont maken, dat zij door de justitie oppositie, die tegen hun voorstel gevoerd
en teederder hun leven is voor den
vervallen zijn ; de mensch zou ophou t->t de galg veroordeeld worden, gelijk voor
woidt, hun niet als iets vreemds toeschijne.
Heere, met hoe meer spot en smaad
den kind, ja, mensch te zijn, en, in plaats een paai jaar te Chicago geschied is.
Zij, die van onze onderlinge geschillen en
hetzelve overladen wordt. De Christus,
\XT
\ - 1 I. _
•
-x-r -1 . -1
van zoon, stof worden. Zoo was de
we uouoen in i\eaenana nu ook een
verschillen getuigen zijn, toonen eene be
vooral de gekruisigde Christus is nog
oorspronkelijke verhouding, en langs postmeester-géneraal, een Hoofddirecteur
langstelling, die wel eens twijfel doet ont
steeds tot ergernis van den Jood, en
welken weg de mensch ook verlost wordt,
van Post en Telegrafie, den heer Havelaar, staan omtrent de goede bedoelingen en
tot dwaasheid van den Griek.
nooit zal het met verkrachting dezer
oud-minister van Waterstaat en lid van de
Toch moeten wij ons rekenschap ge
wensclien, die zij voor ons koesteren. Doch
heilige verhouding ziju.
ven van de blijdschap van David en
Tweede Kamer, die ook tot zoo iets in ten laatste en in den diepsten grond, hangt
Nu zou niemand God van hardheid
van het volk Israëls, waar de ark werd
ons lot niet van menschen af. Vooral
hebben kunnen beschuldigen, als Hij al staat zou zijn, die ook zou kunnen schrij
opgevoerd. Waarin lag de oorzaak dier
VPU : »de H. Schrift is de verhevenste bood
schijnt het velen te hinderen, dat we nu
len mensch het leven ontnam, zonder
blijdschap? Was het niet, omdat aan
zich ooit weer met hem iu genadige ge Schap die ooit aan de we eld gebracht is.
rok bij de Regeering bekend zijn als de
r/
j 1 •• 1 1
11
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deze ark de bijzondere tegenwoordig
AIOO wouuenyk kan alles gaan. Uien man
meenschap te stellen. Maar God is —
Gereformeerde kerken in Nederland. Ver
heid des Heeren was verbonden ? Op
Liefde ; en wat heeft Hij nu in zijne ont die een sieraad is van de antirevolutio
leden jaar reeds heeft de Synode en de
die ark rustte de heerlijkheid des Hee
ferming gedaan ? Datgene — wat hij
naire partjj, een voorstander en bevoi de Synodale Commissie der Ned. Herv. kerk
ren en van daar sprak de 11 eere. Die
niet behoefde te doen ; Hij heeft name raar, zooveel mogelyk, vap. Zond.igsrust en
Schriftbeschouwing.
een vertrouweiyk schrijven aan de kerkeark was dan ook geplaatst in het hei
lijk het verheven beginsel ons ten bate
zondagsheiliging is aan het hoofd van Pust
raden gericht, om hen op de noodzakelijk
lige der heiligen en van het heilige ge
in toepassing gebracht, dat de ziel van
Biet bloed van Jezus.
en Telegrafie in Nederland 1
scheiden door een dicht voorhangsel.
heid te wijzen, dat alle goederen en in
het
ieu>e
plaatsvervangend
voor
de
ziel
I
Onze eeuw is een zeer wonderlijke eeuw 1 schrijving der diakonieën op naam der NeNiemand dan ook mocht in dit heilig
des zoudaais tusschenbeide komt Had
Aan de eene zijde een steeds toenemende, derlandsche Hervormde kerk werden ge
dom komen dan de Hoogepriester, en
Hoe noodzakelijk berouw en bekee
Hij naar zijue strengheid willen hande
dat wel eenmaal des jaars, na verzoe ring ook zijn, niemand meeue, dat God
openbare afval van den waren dienst Gods ; plaatst, opdat niet, te eeniger tijd, de Ge
len, dan zou Hij van geeue plaatsver
ning gedaan te hebben voor des volks ous weer in genade aanneemt, omdat wij
en aan de andere zijde een ontwikkeling
reformeerden daar de handen naar zouden
vanging hebben willen weten, maar den
en ook voor zijne eigene zonden.
van Chiistelijke liefde en geloof, in allerlei uitsteken. Op het standpunt der Synode
berouw neboen en ons bekeeren. Laat schuldige zeiven gestraft hebben. Onze
Waar nu aan die ark zooveel gele
elk boeteling er toch levendig van doorwerken en instellingen van barmhartigheid
schuld tegenover God toch is niet met
zeker een verstandige maatregel. De Ne.1
.
.1 . L 1. .
1 1 , *
1
gen was, eu wel de tegenwoordigheid uroiigen
£iju,iuii iiem siectns in den naam
eene geldschuld te vergelijken ; in dat en menschlievendheid zich openbarend, zoo derlandsche Hervormde kerk en de Gere
des Heeren in den weg van genadebevau Jezus genade bewezen kan worden. geval toch moet de rechter tevreden als geen andere eeuw te aanschouwen geeft !
formeerde kerken zijn twee kerken, die lichtooning, daar kunnen wij wel nagaan, Niets wordt in den regel minder beseft
zijn, ZOJ hein de geldboete betaald wordt. Een staatsmacht, die weinig ot niet met lichtelijk van elkander te onderscheiden zjjn,
waarom vooral David, de man naar Gods dan de noodzakelijkheid der genoegdoe
onverschillig of deze betaliug door den
God rekent, en — in de hoogste ambten die men kennen kan aan belijdenis, tucht
harte, zoo verblijd was, dat de ark, die ning, dis Jezus door zijne 7,elf-offerande
hoofdschuldige, of door iemand te zij
en
bedieningen mannen optredend, die zich
en wijze van kerkregeering. Maar ook deze
weleer smadelijk was weggevoerd door heelt aangebracht. Men roept tot God
nen
behoeve geschiedt. iMaar onze de belijdenis van 's Heeren oppermacht
maatregel vindt tegenstand en at keuring.
de Filistijnen, en die later was opge om genade, eu beklaagt zich er over schuld is vau zadelyken aard; zij is
uiet
schamen
!
Er
zijn ook in de Ned. Herv. kerk wolnomen in het huis van Abinadab, en dat God niet hoort, in spijt er vau dat eene misdaad. Is het dan met groot
Waarlijk, een wonderlijke tjjd 1
die dus niet verkeerde, waar hij behoorde men zich oprecht bekeerd heeft; maar dat God, om zoo te spreken, ten eige
licut nog velen, die hechten aan een histo
Ik geloof dan ook, dat mijne landgenoo- risch en ideëel recht en, in verband daar
te zijn, nu werd opgevoerd naar de — men vergeet, dat God ons buiten nen koste, eene plaatsvervanging be
ten, die tegenwoordig in zoo grooten getale mede, ook aan den n&am : Gereformeerd.
plaais harer bestemming ; wel nog niet Christus niet hooren kan. Dan roept schikt? Dat toch heeft God gedaan
ten volle, maar toch aanvankelijk. Im
meu weer tot Jezus maar zonder hem
Het hindert hun, dat de Afgescheidenen en
Het ware reeds veel, zoo hij plaatsver naar Amerika vertrekken, dat over het al
mers te Jeruzalem zou de tempel Gods aan te merken en iu te roepen als den
Doleerenden nu dien naam dragen en de
vanging toegelaten had, gesteld dat zulks gemeen niet doen, omdat zij een hekel heb
gebouwd worden. Eu daar zou de Heere eenigeu weg tot God. Alzoo komt men met zijue eere vei'eenigbaar ware ge
ben aan hun Vaderland maar om andere
Regeering geen bezwaar opperde tegen het
wonen, opdat het volk aldaar zou sa
niet verder, en blijft men zonder vrede. weest ; maar Hij heeft meer gedaan —
oorzaken. Moge het hun welgaan en het
voeren van dien naam. Vóór veertig jaren,
menkomen, om te verschijnen voor het
Er ontbreekt kenuis ; men weet niet, zelf heeft Hij een plaatsvervanger ge
getal gelukkigo menschen door hen verme toen het Conservatisme nog macht had over
aangezicht des Heeren.
waarom het noodig was, dat Christus geven ; want hij heeft zijuen zoon niet nigvuldigd worden. Maar dat het ons pjjn
deze dingen, zou het ook niet gebeurd zijn.
Is het dus wonder, dat er groote blijd voor ons stierf, eu waarom zijn offer voor zich gespaard, maar Hem voor ons
doet, zoovelen te zien heengaan, medene ue toenmalige Kegeermg weigerde (nog in
schap was bij David en het volk, waar
Onze zonden uitdelgt en de goederen allen overgegeven, tot een losprijs voor
mende niet alleen een grooter of kleiner 1857) den naam Gerelormeerd zelfs in ver
die zoo kostbare ark,
kostbaar
vanwege
des
konmkrijks over ons brengt.
onze zielen.
, '
O
kapitaal, maar bovenal, bij velen althans, binding met » Christelijk Afgescheiden." En
de tegenwoordigheid des Heeren, die er
't Is daarom dringend noodig, dat wij
( Wordt vervolgd.)
een
schat van geloof en belangstelling in
nu, zoo zonder slag ol stoot, de kerken
aan verbonden was, werd opgevoerd een helder inzicht kingen in de door
VAN ANDEI,.
het
kerkelijk
leven, behoef ik u niet te zeg
vrij te laten hun eenig waren naam ook
naar de stad Davids ? Welke schat is Christus gedane verzoening der zonde
i i
ii
i
gen. De rijkdom van Amerika wordt, üoe in het publieke leven te dragen, ik kau
er kostelijker dan de Heere zelf ? Is r\
utn ecu ter zoover re Komen is het uooAAN EEN VRIEND TE JERUZALEM.
langer hoe meer, de armoede der overige begrijpen, dat dit velen onaangenaam
Hij uit het midden weg, dan is de eere. dig, dat wij vooraf ons de verhouding,
Waarde Vriend,
wereld.
dan is alles weg. De Heere is het mid waarin God tot ons staat, zuiverder be
is. Ook is het niet onbegrijpelijk, dat men
delpunt van alle blijdschap en heerlijk wust zijn.
Leest ge nog wel eens in de Camera
Zooals ge uit de nieuwsbladen zult ver in administratieve klingen het nog niet goed
heid. Hij immers is de Koning der eere,
Uitgaande vau de onderstelling, dat Obscura van Hildebrand ? Wij, in Neder nomen hebben, is de le Mei rustig voor begrijpt, en moeilijkheden in den weg legt.
sterk en geweldig in het strijden. Is bod tot den mensch iu eene vaderlijke land, hebben tegenwoordig wel iets anders bijgegaan. Vooral in onzen tijd geldt het
Want een ambtenaarsblik is nog weder an
er blijdschap, waar een koning zijn in
verhouding staat, komt men van zelf
te doen dan boeken te lezen, waaruit men woord : elke dag heeft genoeg aan zijn ders dan de blik van een Minister. Maar
tocht houdt, welke blijdschap mag er
tot de gevolgtrekking, dat Hij evengoed veel 1 eren kan
Vooral wanneer zij ou- eigen kwaad. Als er een socialisteudag het best is, dat we vele dingen aan den
dan niet zijn, waar de Koning der eere, als elk vader zijne kinderen enkel op
derwetsch en min of meer aristocratisch
zonder groote stoornis voorbijgaat, zijn we tijd overlaten. De teerling is geworpen, en
de Heere der heirscharen zijn zegetocht hun berouw vergiüenis schenken kan.
zijn. ïviaar ik kom zoo op dii (Jamera, om - al blijde. De rol, die sommige lieden op stil voortgaan is voor ons de aangewezen
houdt in de stad zijner inwoning?
Eene genoegdoening moet er zijn, ge
dat ik dacht aan den schietblaasbalg. Wel
kerkelijk gebied spelen, de rol van den weg.
Maar die opvoering had dieper en
wis, maar eene zedelijke is voldoende,
licht
herinnert
gij
u
het
geval
van
die
juf
zwarten
man, dien men dreigt te zullen
De hoogleeraar van Leeuwen van de
hooger beteekenis. Zij toch zag op de zulk eene, die door berouw, belijdenis
frouw op de trekschuit, die gehoord had, roepen als de kinderen niet zoet zijn, spe
Hemelvaart van Christus. De Zone Gods en betering wordt gegeven. Maar
Utreehtsche Universiteit heeft
op de
dat er in Nederland spoorwegen zouden
len de socialisten op maatschappelijk ge
toch zou komen tabernakelen in ons da gevolgtrekking, die meu uit deze onjongste vergadering van de Ned. Herv.
komen en bewogeu was over het lot der bied. Zij weten dat zij gevreesd worden, predikanten-Vereeniging zelfs een referaat
vleesch, om daarin onzen vloek te dra derstelliug afleidt, is onjuist, hoe zuiver
gen, en de door ons schuldige gehoor zij ook uit haar afgeleid schijnt. YVaar schippers, en hoe die welgemoede schip
en dat versterkt in geen geringe mate hun aan dit onderwerp gewijd. Z. H. G. eischt
zaamheid te vervullen en onzen strijd
toch zit de fout ? Meu vergeet, dat de
r verklaarde, dat het geval met die spoor innerlijke kracht. Zij werpen gedaehten den naam Gereformeerd op voor de Ned.
te strijden en eene volkomene overwin Vader, van wien men spreekt, God is, wegen niets was, uit het oogpunt van con in de samenleving, die de kiemen bevatten
Herv. kerk eu tracht de beteekenis van de
ning over al de zondige machten der God, de Heilige, die voor alles te re- currentie, en een veel grooter gevaar van nieuwe toestanden en verhoudingen,
regeeiingsbeslissing ten onzen aanzien zoo
hel te behalen. En nadat Christus nu keuen heeft met zijne Goddelijke heer dreigde, namelijk de schietbaasbalg. Zeer gedachten die meer uitwerken dan dyna
kLin en onbeduidend mogelijk te doen
alles volbracht had en met zijn eigen lijkheid. Wij tasteu mis, als wij van aanschouwelijk legt hij voor de juffrouw
miet, al meenen zijzelven ook, dat het dy schijnen. Ook keurt Z. H.
^ a t ver
bloed was ingegaan in het binnenste den aardschen vader uitgaan, om uit
uit, wat een schietblaasbalg is, en hoe men
namiet en petroleum-argument het krach
trouwelijk
schrijven,
dat
ik
boven
noemde,
heiligdom, en nadat Hij, ten bewijze dat dezeu af te leiden, wat de hemelsche
komt in het kantoor van die inrichting, tigste bewijs voor de waarheid hunner leer
zeer af, omdat de naa» : ® ere ^oi'meerd
Hij aan het recht Gods voldaan had,
Vader is ; want er is bij alle gelijkheid,
met
zijn
kofier
gaat
staan
op
een
luik,
dat
zal
blijken.
wordt prijsgegeven, want hg necht aan dien
was opgestaan uit de dooden, voer Hij deze groote ongelijkheid tusschen beiDe Concept-regeling voor de opleiding naam, in verband ® e l
' UB zit y a n k 6r _
triuinfantelijk op ten hemel. Hij was deu, dat de een schepsel is, en de an den naam draagt van de plaats, waarheen
men
wenscht
te
gaan.
Men
is
b.
v.
te
van
Dienaren
des
Woords
in
de
Gerefor
ken
en
kerkelgke
goedeien.
jg ^
eenmaal op aarde gekomen, en er was der God. God — degeue, die geene
gejuich in den hemel. Mocht dan nu vaderlijke betrekking handhaven en be Rott rdam en wil naar Amsterdam, Goed. meerde kerken is met groote belangstel b.'grijpen. Ik k e " mB nscüen, die van de
Men gaat op het luik staan en — j U ut — ling ontvangen, en veroorzaakt weder nieuwe
bij 's Heeren hemelvaart niet gelden het stendigen wil, tenzij zijn kind zijne eere
belijdenis der weieiormeerde kerk niets
„ nf hflzitiav
U-l"l
woord des Psalm-dichters: Heft uwe zij, omreden Hij als de Heilige slechts daar gaat het, onder den grond door, en onrust. En als gij bedenkt, dat de Theo meer kenn«"
"
oeuiQen. an
hoofden op, gij poorten, en verheft u, datgene bestendigen mag, wat uitloopt na eenige seconden komt men te Amster logische School het troetelkind is van de
n:
lk
toch zegg«
ben Gereformeerd wantgij eeuwige deuren ! opdat de Koning op zijne heerlijkheid. God houdt zijue dam weder boven.
kerken uit de Scheiding van '34 geboren, ik beo niet Afgescheiden of Doleerend; hetder eere inga. Wie is die Koning der waardigheid op tegeuover het schepsel,
Ik weet uiet, of die juffrouw nog leeft, zal het u met vreemd voorkomen, als er
welk aezeuae logische waarde heeft, als
eere ? De Heere, sterk en geweldig, zelfs al is het, gelijk de mensch, vau en of zij, ia haren hoogen ouderdom, nog
een krachtige oppositie openbaar wordt, wanneer iemand zegt: ik ben wit, want ik
de Heere, geweldig in den strijd. Heft ziju geslacht, Hand. 17 : 29, en al
couranten leest. Maar indien dit wel het tegen de voorgestelde Regeling. De vraag ben niet zwart
uwe hoofden, op, gij poorten ! Ja, heft draagt het den heerljjken Zoonstitel,
val is, zal zij zeker met verbazing gele van de noodzakelijkheid, de wenschelijkhei<3>
Onder de Ned. Hervormden heb ik broe
op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning Luk. 3 : 38, door niemand tot < rfgez£ d
zen
hebben,
dat
de
profetie
van
den
schip
de
mogelijkheid
van
zulk
een
regeling
ders,
vrienden en vriendinnen, die nog even
der eere inga! Wie is Hij, deze Koning naam zijner heerlijkheid te maken, ja,
11 » ^ e n
per
werkelijk
en
aanvankelijk
in
vervulling
nu
door
de
kerkelijke
vergadering®
hartelijk
zijn als voorheen. Maar over het
der eere? De Heere der heirscharen, het leven te laten, die geene vrucht
voor Hem afwerpt, door met Hem Hem is getreden ; nog wel niet om menschen te laalste door de generale Synode beantwoord algemeen zijn onze godsdienstige landgenoodie is de Koning der eere.
n
br WPlunhon
y,uu ,'***
«uj
Welk een heil voor de gemeente des te beoogen eu te willen, als het Hoogste vervoeren, maar toch reeds om postpaketten "AuoLciJ wuiuBii, uctciium
ten ons tegenwoordig niet welgezind. Dat
op die wijze van plaats te doen veranderen. dat men zulke gewichtige kerkelijke belan er in 't verborgen veel gedaan wordt, om
lieeien, waar de Heere na zoo veel,na Goed.
alles volbracht te hebben, ten hemel
Daaruit nu verklaart zich, dat God,
In welk land dit geschiedt, behoeft ge gen, waarover ingrijpend verschil van ge ons in allerlei moeilijkheden te wikkelen,
ingaat, als degene, die getoond heeft gelijk uit de geschiedenis blijkt, vau den waarlijk niet te vragen. Natuurlijk in Ame- 1 voelen bestaat, binnenshuis behandelde en komt, van tijd tot tjjd, aan het licht. Wij

Stichtelijke Lectuur.

worden getuchtigd, en ziet, wij leven ! Er
is van buiten strijd en van binnen vreeze.
En op mij heeft dat alles deze uitwerking,
dat ik hoe langer hoe meer ga gelooven,
dat in de Kerkelijke vereeniging van 1892
waarlijk iets van God is. Was alles uit
den mensch dan zouden we, dunkt mij, veel
meer voorspoed hebben. De Gereformeerde
kerken hebben echter de liefde en de geest
drift van het opkomend geslacht, van onze
studeerende jongelingschap, en mitsdien de
toekomst.
Doch hetgeen ik u schrjjf, wordt ook door
anderen gelezen en ik mag dus niet te ge
meenzaam worden. Ook heb ik het weder
lang gemaakt. Ik moet dus eindigen en
groet u met de u bekende gevoelens.

arbeid een deel van uwe liefde. Liefde
maakt het werk en de lasten licht.
L. LINDEBOOM.

Buitenlandsche Kerken.

Overigens hield hjj zich met allen Christelijken arbeid van den dag bezig, en was
twintig jaren predikant van de Vrije Evan
gelische gemeente te Nice. Op de eerste
Synode van »de Vereeniging der Vrije
Evangelische gemeenten" was hij een der
Secretarissen, en woonde bijna altijd hare
Synodes bij. Zijn beschikking voor zjjne
begrafenis teekent eenigermate zijn onaf
hankelijk karakter.
Hij had deze vier
maanden te voren met potlood, niet zon
der inspanning vanwege de pijn, maar met
vasten wil opgeschreven, als volgt. » Voor
mijn begrafenis. Zonder eenigen toestel ;
laagste fatsoenlijke klasse. Geen brieven
van mededeeling. In mijn graf, au Ch&teau.
Geen grafschrift. De initialen tusschen de
datums van geboorte en sterven en de
woorden: Roep mij aan in den dag be
nauwdheid ! Verzoek aan Rev. Dr. Murray
Mitchell, oud-zendeling, om alleen bij mjjn
begrafenis te leiden, —. zonder een woord
van mij te zeggen. Bij gebreke van hem,
den heer Draussin ; anders niemand, — in
stilte begraven. 9 December 1892. LEON
PILATTE." — Zoo is ook geschied. Doch
daar Dr. Munay Mitchell niet genoeg in
het Fransch bedreven was, sprak de leeraar
Draussin, een mede-redakteur en vriend,
een korte rede uit bij het graf tot de al
daar verzamelde menigte
C. M.

Dr. G. Vos, tot dusver docent aan de
Theoi. School van de Holl. Christ. Ger.
kerk in N. \merika, te Grand-Rapids, heeft
voor de tweede maal een roeping ontvan
gen als professor aan Princeton-College, in
New Jersey, en heeft deze roeping aange
nomen. In dezen nood en om andere re
denen meer heeft bet Kuratorinm gemeend
terstond nogmaals pogingen te moeten doen
om Prof. D. K. Wielenga aan hunne Theoi.
School te verbinden. Wellicht een geoor
loofd egoïsme ; "doch ook wij hebben, nóg
meer dan den vorigen keer, onze dringende
redenen en behoeften om in de krachten
t.t.
van Prof. Wielenga te mogen behouden,
GISPEN.
wat wij hebben.—
Als iets nieuws meldt de Hope, dat aan
Volksnooden.
Hope-College voor professoren en studenten
e6n student in het Hoogduitsch gepredikt
Voor Kranken en Krankzinnigen.
heeft. Daar het Engelsch meer de taal des
»En Zijne twaalf discipelen zamengeroe- lands is, wordt den studenten aangeraden
pen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht zich vooral op het Nederlandsch en Hoog
over al de duivelen en om ziekten te gene
duitsch toe te leggen, vooral wanneer hun
zen. En Hij zond hen henen om te pre
voornemen is gemeenten van die stammen
diken het Koninkrijk Gods, en de kranken te bedienen. —
gezond te maken." Luk. 9 : 1 en 2.
De Kommissies voor de Tentoonstelling
Heeft de gemeente des Heeren wel de noo- in Chicago doen het hare om alle kerkSubsidie.
dige aandacht gewijd aan dit samengaan van gèn otsehappen op de »Worlds Pair ' ver
De Schoolbesturen, dré subsidie van de
evangelieprediking en krankengenezing ? O, tegenwoordigd te hebben. Dan stelt men
Vereeniging voor Geref- Schoolonderwijs
ja — gij moogt dit bevel en deze belofte n.1. de photographieën der kerkgebouwen
kunnen vragen, voor liet toekjaar 1892/93
aan de twaalven niet zoo maar overbren
ten toon, en doet hier eene beschrijving
gen op de geloovigen van dezen tijd . . van de waarde der kerkelijke goederen,
worden verzoekt, hunne kwitantie te zen 
Dat, broeder, weet ik ook wel, zwijg gij kerk, pastorie, school enz. bij. Voorts het
den aun den penniuguieester der Vereeni
stil en gelief eerst een uurtje na te 'den aantal gemeenten in den staat, predikanten, ging :
ken over die vraag, vóór gij uwe en mijne vakante gemeenten, zondagsscholen met het
Ds. T. BOS, te lied urn.
nalatigheid onder een hoop van tegenrede- aanta! ondei wijze, s, jongel.- en jonged.-ver.
nen en bezwaren bedekt. Laat me thans enz. alsmede het zielengetal, en dat der
Gelijk reeds in andere bladen gemeld is,
slechts dit mogen vragen en aan uwe en Avondmaalgangers.—
heeft de heer H. Reinink de benoeming
aller biddende overweging aanbevelen : Leert
In alles konkurrentie! In N. Amerika als Rector aan het op te richten Gymnasium
de Zaligmaker hier o. a. niet:
gaan enkele stemmen op, die vragen, moe
te Pretoria (Transvaal) aangenomen ; welke
lo. dat Hij de Geneesheer is zoowel des ten wy niet ophouden met leeraren uit Nebetrekking ZËd , na als doctor gepromo
lichaams als der ziel ?
derlaud te beroepen ¥ Zoo worden de plaat veerd te zijn, zal aanvaarden. We behoe
2o. dat genezing en geneeskundige ken sen voor onze stndenten te zeer bezet, en
ven niet ie zeggen, dat, hoe kort de heer
nis en arbeid een vrucht is van en behoort dikwijls door wie ? Anderen wijzen daaren
Reinink ook werkzaam is aan onze Tneol.
bij do openbaring van Gods genade in den tegen op 'net voorrecht, wanneer zij man
School, dit heengaan voor haar een verlies
Zoon des menschen, die in het Evangelie nen als DD. H. Beuker en K. van Goor
moet genoemd worden. De Heere, die totvan >het Koningrijk Gods" den menschen krijgen, en zeggen dat dit een zegen is.Ter wijl nutoe immer in de behoeften der Theoi.
wordt bekend gemaakt ?
toch nog steeds duizenden ook uit Neder School voorzag, doe haar ook nu weder
3o. dat Hij, onmiddellijk of inden weg land naar Amerika komen, die, naar de ge zijne hulp ondervinden. Moge de Heer
der middelen, Zijne kinderen en dienaren meenschap der heiligen, toch ook bearbei Reinink ook in zijn nieuwe betrekking ve
wil bekwamen en gebruiken tot betooning ding behoeven.—
len ten zegen zjjn.
van deze Zijne macht en barmhartigheid tot
De Ref. Kirch. Zeitung nr. 16 spreekt
genezing der kranken?
naar aanleiding eener brochure aldus over
In Duitschland alleen telt men 43000
Die overtuiging, dat geloof heeft nu on- de Joden-kwestie.— »Een Gymnasiaal
verkoopers van realistische en onzedelijke
langs geleid tot de uitzending van onzen leeraar Dr. W. Pohlmann heelt eene lans romans. Van vele kanten wordt echter steeds
eersten Zendeling-arts, Dr. Scheurer; wien
voor het Jodendom gebroken. »Het Jo
meer deze handel tegengestaan. Niet zelden
de Heere veilig geleide en voor vele hei dendom PQ zijne vijanden" heet het ge wordt ook in de laatste tijden in vele rij
denen tot zegen stelle, voor ziel en lichaam ! schrift, waarin hij zulks deed. De vijan
ken van Europa deze lectuur gerechtelijk
^t. a. s. aanvaardt die broeder met zijne digheid tegen de Joden komt, volgens hem,
vervolgd.
echtgenoote de verre reis, naar Midden- uit nijd en beroeps konkurrentie voort De
ava. Dat zij a. s. Zondag en voori du Joden zijn verstandiger, vlijtiger en zaak
Talrijke Tzechen verhuizen uit Boheme
rend in al de Gemeenten worden gedacht 1 kundiger dan de Christenen, dit is het gan
naar N. Amerika, vooral naar Wisconsin.
ZÜ en al onze broeders en zusters in de
sche geheim en de strijd tegen de Jo Oorspronkelijk waren deze Roomsch Velen
Heiden wereld hebben voortdurend behoefte den is een strijd »van de duisternis tegen
hebben daar echter hun godsdienst geheel
het licht." De Ref. K. Z. zegt hierop: laten varen, in doen en denken. Een zeker
aan het gebed en aan al de liefde der Ge
meenten.
»Die man moet een verwonderlijken bril aantal is echter tot het Protestantisme
ZOQ voortgaande — zou ik afdwalen, en
hebben, waarmede hij de dingen rond zich, overgegaan. In Wisconsin telt men thans
den regel overtreden, dat men »bij den tekst"
althans de Joodsche zaken, beschouwt; van
zes gemeenten van tot oet Protestantisme
moet bljjven. Dit geldt niet alleen voor de lasteringen, die iu Joodsche bladen, en overgegane Tzechen.
in den laatsten tijd ook door het »Kleine
n preekstoel, maar in alle stoelen en stukDagblad" tegen het Christendom uitge
Ken. Hoeveel misverstand, hoeveel verwar
In Rusland is een Protestantsch leeraar
ring van begrippen, hoeveel verdeeldheid braakt wordsn, schijnt hij niets gelezen te Meijer vervolgd en tot vier maanden ge
onder de menschen zou er voorkomen zijn, hebben. Voor ons heeft de Joden-kwestie vangenisstraf veroordeeld, omdat hij een
had men zich steeds aan dien eersten regel eene godsdienstige en nationale beteekenis. Griekschen boer getrouwd heeft met eene
Van alle spreking en samenspreking gehou
ijene godsdienstige, omdat de Joden zich
Protestanisehe. Een ander leeraar Molden !
nog steeds op talrijke wijzen als vijanden trecht, die eene Russische boerin aange
Ter zake dan.
van het Christendom openbaren. Eene na
nomen had, is tot zes maanden gevange
Over kranken in verband inet het Evan- tionale, omdat wij zoomin dit vreemde volk
nisstraf veroordeeld, waarna hij zal worden
gelie wilde ik een en ander zeggen. Over van den Jordaan eene heerschende stelling verbannen.
onze roeping om onze eigene kranken in in het Duitsche rijk toekennen kunnen, als
uisgezin, familie en Gemeente te verzor de vreemde natie van de Seine. Onze va
De grootste bibliotheek der wereld is
gen op Christelijke wijze, hetwelk veel deren hebben de vreemde heerschappij der
de nationale bibliotheek te Parijs, die meer
zegt; ook over de roeping om aan an Franschen afgeweerd, nu geldt het de dan 2 millioen drukwerken en ongeveer
dere kranken lafenis te brengen, en den weg vreemde heerschappij der Joden af te we
200000 handschriften bevat.
te zoeken naar de krankbedden dergenen ren, die door hare onbeperkte kapitaal
Het verschil tusschen de Keizerlijke bi
die God niet kennen, om ook hun de ver macht een gezag in handen hebben, dat
bliotheek te St. Petersburg en het Britsch
zoening door het bloed van Christus bekend even noodlottig is voor de zelfstandigheid
Muzeum is slechts 12000 boekdeelen ; de
te maken.
der Duitsche natie, als de legermassaas van
laat&te bevat n. 1. anderhalf millioen boek
't Verblijdt me, dat ik al aanstonds kan een Napoleon. Duitschland voor de Duit- deelen ; die te Petersburg is het grootst.
spreken over een poging om tot behartiging scbeis en het Duitsche volk voor onzen
München 900000 ; waaronder een groot
dier roeping de Nederl. Christenen op te Heere Jezus Christus! Daarbij zal het toch aantal pamfletten zijn.
wekken, wat meer zegt hen daartoe te wel blijven moeten ï" — Wij hopenzulksook
De Koninklijke bibliotheek te Ber ijn
vereenigen en hun »werk te verschaffen."
voor ons land. Doch hoeveel werkelijks 800000 deelen.
Misschien herinnert gij u, dat in Maart hiervan in do maatschappelijke toestanden
Die te Kopenhagen 510000. Te Dresden
'92 in de Bazuin en vele andere bladen
waar zij : toch moet de Christen o. i. niet
500000. Te GÖttingen 500000.
eene roepstem is uitgegaan om de zieken zoo bang zijn voor de Joden, en zich niet
De Koninklijke bibliotheek te Weenen
zorg, in het gansche land, te organiseeren, door een steeds meer opkomend anti-Se- heeft 400000 binden ; en die der Stadsop Geref'. grondslag. Ziekenzorg, ziekenhui
mitisme laten leiden. Als de ongeloovigen Hoogeschool 370000.
zen, opleiding van verzorgers en verzorg uit ongeloof ook de Joden niet kennen
sters, een gasthuis, een medische faculteit... willen (het volk, waaruit de Christus ge
Harvard College bij Boston in N. Ame
dat alles is in het plan dier broeders be boren is) en daarom licht tot Jodenhaat, rika, ontving reeds aan giften en erflatin
grepen.
of' ook tot konfessioneele dweperij over gen f 900000. Doch sedert dien ontving
Een veelomvattend voornemen ! Te groot slaan, — wordt het o. 1, voor de ware deze oudste Amerikaansche Hoogeschool
en te grootsch om ... er aan te begin Christenen en Gereformeerden tjjd, om dat twee en een half millioen van den heer
nen ? Tot roem van Gods goedheid, dat dwalende Jodendom te beschermen en voor
Wilder van Massachusetts.
met.

Velen hebben hun belangstelling be-

xuiga ; reeus Kwamen eenige tientallen guldens in en — te Amsterdam is dit goede
werk al in gang. Het begin is er dus al.
En nu de goede tijding, die ik u
wou brengen. Zoo de Heere wil, zal er
Vrijdag 9 JUNI, te AMSTERDAM, in het lo
kaal »De Eensgezindheid" een Alg. Verg. ge
houden worden van alle belangstellenden in
ge Gereformeerde ziekenverzorging. Zoodra
het program dier vergad. aan de bladen
zal zijn verzonden, deel ik u den hoofdin
houd mede. Verblijd u al vast met mij, dat
de Christelijke barmhartigheid zich opmaakt
om op een nieuw veld van arbeid de kruis
banier te planten, in den naam van den
God des ontfermens.
Als gij kunt, zorg dan dat gij, zoo de
Heere wil en en wij leven, dien Vrijdag en
ook Donderdag vrij hebt en te Amsterdam
komt. Donderdag, 8 Juni houdt de Vereen
tot Christ. verz. van Krankzinnigen en Ze
nuwlijders hare Alg. Verg., die ook zeer
belangrijk zal wezen. Daarover later. Die
Vergaderingen passen goed bij elkaar. Kran
ken en krankzinnigen : beiden zijn zij lijders,
beider getal is zeer groot, onze roeping je
gens beiden is dezelfde, en onze Zaligma
ker kan ze allen genezen en Hij alleen.
Geef ook aan die vergaderingen en aan dien

hen op te treden. —

Een inwoner vau Brunswijk, die het lijk
Van uit Amerika heeft eene Commissie
zijner vrouw had laten verbranden, wilde pogingen aangewend om het Oberammerhaie asch-urn bijzetten op de begraaf gauerpassie-spel naar de Tentoonstelling te
plaats der stad. Het konsistoria heeft ech Chicago te krijgen. Men moet 2 millioen
ter hare machtiging hiertoe geweigerd, en gulden aan de spelers aangeboden hebben.
het ministerie heeft deze bekrachtigd.—
De burgemeester van Oberammergau, de
De heer Léon Pilatte, Fransch predi heer Lang, zou het echter geweigerd heb
kant, ééu der eerste kweekelingen van de
ben, omdat men van deze zaak geen han
vrjje gemeenten in Frankrijk, en door ons delsartikel wil maken, daar dit Passie-spel
meermalen aangehaald als redakteur van
om de tien jaren wordt opgevoerd, teneinde
l hglise Libre : de Vrije Kerk, overleed op eene gelofte van deze gemeente, tijdens
Goeden Vrijdag op ruim 70-jarigen leeftijd. een feest gedaan, te vervullen.
Hij schreef behalve in bladen en tijdschrif
ten verscheidene brochures en traktaten.
Het Duitsch Weeshuis te Jeruzalem had
Hij was ook de oprichter van voornoemd in 1892, volgens het 31ste Jaarverslag,
Christelijk weekblad. Ook heeft hij van 131 jongens en 7 meisjes ter opvoeding.
1855 — 60 zich gewijd aan een nieuwe uitgave Negen hunner waren blind en nog vele
der voornaamste werken van Calvijn; als andere gebrekkig. Het personeel bedroeg
de Kommentaren op het N. Testament, de met directeur, onderwijzers en bedienden
Institutie en de Psalmen. Bij gelegenheid
24. Negen mijlen van Jeruzalem, hjj Ramder herdenking van de herroeping van het leh, te Bir Salem heeft het Komité een
Edikt van Nantes gal bij de verzamelingedik- landbouwkolonie gesticht. Men wil rond
ten en arresten uit, die op deze geschiedenis het weeshuis ook eene kolonie stichten
betrekking hebben. Hij was steeds fel gekeerd voor oud-kweekelingen, mits zij alleen Prowjgen xtome en tegen ai wat naar staats testantsche vrouwen huwen. Men heeft
kerk en hare heerschappij riekt, zoodat hij het helaas ervaren, dat zij wanneer zij in
somwijlen in gezelschap van eene1 partij hunne woonplaatsen terugkeerden, door de
geraakte, waar hjj naar de beginselen niet Mohammedaansche omgeving van het Chris
hoorde; zooals het meer Franschen gaat. tendom verbasterd waren.

Concept- Regeling
VOOR DE OPLEIDING VAN DLENAREN DES
WOORDS IN DE GEREFORMEERDE KERKEN.

{Slot.)
III.

Langs weikeu weg is die op
leiding te verkrijgen ?
In het voorafgaande kwamen we tot een
drieëerlei besluit. Ten eerste bleek ons,
dat voor den vrede en den bloei der ker
ken eenheid van opleiding niet alleen wen
schelijk, maar ook dringend noodzakelijk
is. In de tweede plaats werd ons duide
lijk, dat eene kerk, op zichzelve beschouwd,
tevreden zou kunnen zijn met de beschik
king over eene eigen inrichting ter oplei
ding van hare Dienaren en ter vervulling
van hare roeping ten opzichte van de haar
toebetrou wde Woorden Gods in het kerkelijke
Doctoraat. Maar ten derde bleek het even
zeer een eisch der Gereformeerde beginse
len te zijn, dat de theologie niet opgeslo
ten wierd in een seminarie, maar als eene
eigen, vrije wetenschap in organisch ver
band wierd gezet met alle andere weten
schappen.
Indien hierbij de lijnen zuiver en duide
lijk getrokken zijn, kan het thans niet
moeiljjk zijn, om ten slotte nog kortelijk den weg aan te wijzen, waarlangs de
gewenschte eenheid van opleiding in de
Gereformeerde kerken kan worden verkre
gen. Immers, alleen zulk eene inrichting
kan tegelijk aan de behoeften der geïnsti
tueerde kerken èn aan den ei*ch der Ge
reformeerde beginselen, ten opzichte van de
wetenschap, voldoen, die eenerzijds het ka
rakter draagt van eene Theologische school,
waai over de kerken de vrije beschikking
hebben, en toch ter andere zijde ook tege
lijkertijd is eene Theologische faculteit
temidden der Universitaire wetenschappen.
Hieraan nu beantwoorden de beide thans
bestainde inrichtingen niet. De Theolo
gische school te Kampen gaat wel van de
kerken uit, en dekt in zooverre geheel
het door de kerken gemeenschappelijk
overeengekomene. Maar de theologie wordt
daar gedoceerd niet om haars zelfs wil,
als wetenschap, maar alleen ter opleiding
van aanstaande predikanten ; zij staat met
de andere wetenschappen in geen organisch
verband ; en het ligt buiten de bevoegd
heid der kerken, die school ooit tot eene
Universiteit uit te breiden en alzoo van
harentwege ook de andere wetenschappen
daar te laten onderwijzen en beoefenen.
Maar ook de Theologische faculteit aan
de Vrije Universiteit op Gereformeerden
grondslag te Amsterdam komt met de
hierboven gestelde eischen niet overeenWel staat de theologie daar met andere
wetenschappen in een universitair verband.
Maar de regeling, die de kerken in beginsel
hebben aanvaard, vindt in haar geene toe
passing. De kerken kunnen niet over haar
beschikken. De overeenkomst, die voorloopig tusschen de Vereeniging voor Hooger
Onderwijs en de Gereformeerde kerken
aangegaan werd, kan niet beschouwd als
voor dit doel genoegzaam. De macht van
de Synode der Gereformeerde kerken in
zake de benoeming en het ontslag van de
Hoogleeraren in de Theologische faculteit
is zeer beperkt, en kan, bij onverhoopte
botsing met het Bestuur der Vereeniging
voor Hooger Onderwijs, zoo licht het on
derspit delven. Ook missen de kerken in
deze overeenkomst de noodige en toch zeer
goed te vinden waarborgen voor den door
haar gewenschten gang van het onderwijs
en de opleiding van Dienaren des Woords.
Daarom kan eene goede eenheid van
opleiding
alleen
daardoor
verkregen
worden, dat beide inrichtingen met elkander
samensmelten, en de eene van de andere
het goede overneemt. Ook hier, evenals
ten vorige jare bij de vereeniging der ker
ken, is het wenschelijk, dat zooveel moge
lijk de schijn worde vermeden, alsof de
eene inrichting in de andere over- en opga.
Die schijn is hier echter te moeiljjker te
weren, omdat bij samensmelting in ieder
geval ééne inrichting verhuizen moet. Nu
kan niemand er in ernst aan denken, om
de Vereeniging voor Hooger Onderwijs te
verzoeken, om hare Universiteit naar Kam
pen over te brengen en met de Theologi
sche school te vereenigen. Kampen heeft
iu geen enkel opzicht daarvoor eenige
aanbeveling. Reeds heeft deze stad voor
du Theologische school zoo weinig bekoor
lijks, dat er meermalen ernstig aan hare
verplaatsing is gedacht, en alleen het be
zwaar der kosten daarvan vooralsnog heeft
teruggehouden. Het zou dus voor de hand
%gen> om de Theologi che school naar
Amsterdam over te brengen en daar met
de Theologische faculteit der Vrije Univer
siteit te vereenigen. Maar er bestaan toch
ook hiertegen geen kleine bedenkincren.
Niet zoozeer de schijn, dat de Theologische
scnooi aan eenvoudig verdwijnt en plaats
maakt voor de Theologische faculteit. Maar
er zijn aan eene Universiteit in eene groote
stad ook op zichzelf nadeelen verbonden.
De sterke en veelvuldige verleiding kan
voor het zedelijk en geesteljjk leven der
studenten een niet te onderschatten gevaar
opleveren. De drukte van het verkeer en
de grootte der afstanden kan een bezwaar
worden voor den geregelden gang en de
gelijkheid der studiën. En de duurte van
het leven doet de kosten van heel de Uni
versiteit uit den aard der zaak in niet
geringe mate stijgen. Deze bezwaren zou
den zelfs een zoo ernstig karakter kunnen
aannemen, dat de voordeelen van rijker
omgang, beter studiemiddelen en veelzijdiger vorming daartegen misschien niet'ge
noegzaam konden opwegen. In elk geval
heeft de Synode aan de plaats der vesti
ging van hare Theologische inrichting zeer
opzettelijk hare aandacht te wijden. En
indien ze tot de overtuiging kwam, dat
verplaatsing wenschelijk ware, zou zij aan
het Bestuur van de Vereeniging voor Hoo
ger Qndeiwjjs desvereischt een voorstel
daartoe moeten indienen. En met haar
zou men aan moeten overleggen, wat ten
slotte, alles wel overwogen, voor geheel

onze positie -en de toekomst onzer kerken
het meest gewenscht scheen.
De samensmelting zelve zou overigens
niet moeilijk tot stand zjjn te brengen. De
inrichting, aan welke de kerken voortaan
de opleiding harer Dienaren toevertrouwde,
zou alleen eene dubbele qaaliteit moeten
aannemen en in een dabbel karakter moe
ten optreden. Eenerzijds behoorde ze eene
theologische school te zijn, die van de ker
ken uitging en door haar werd bestuurd ;
en anderzijds eene theologische faculteit, die
ouder het Bestuur der Vereeniging voor
Hooger Onderwijs in organisch verband
met de overige faculteiten stond. Zulk
een samensmelting en dubbele qualiteit der
scholen kan natuurlijk alleen gevonden
worden in de personen der Hoogleeraren,
en in eene dubbele aanstelling, die hun
eenerzijds van de kerken en anderzijds van
het Bestuur der Vereeniging gewerd. De
eerste benoeming stempelde de inrichting tot
eene theologische school der kerken; de
andere tot eene faculteit der Universiteit.
Indien de Synode dan ook besluiten kon
tot samensmelting der beide scholen, i.ou
zij lo. de Hoogleeraren hebben aan te wij
zen, die zij voortaan met de opleiding ha
rer Dienaren wenschte te belasten, en 2o.
deze Hoogleeraren, op nader te regelen
wijze, aan te bieden aan het Bestuur der
Vereeniging voor Hooger Onderwijs, met
verzoek om ook zijnerzijds deze Hoogleeraren
aan te stellen, of ook, indien reeds aange
steld, te blijven erkennen als Hoogleeraren
en ze alzoo als eene eigen faculteit te incorporeeren ia de Universiteit. Indien het
Bestuur der Vereeniging voor Hooger On
derwijs zich hierin vinden kon, ware de
de ineensmelting der scholen practirch zeer
spoedig verkregen.
Alleen, daarmede ware de zaak wel vooi
het oogenblik, maar nog niet voor de toe
komst geregeld. Voordat de Synode be
sluiten kon, om hare Theologische school
in dezen zin ook in het corpus Universitatis te laten incotporeeren, en met de
Theoligische faculteit saam te smelten, zou
zij zich met het Bestuur der Vereeniging
over tal van zaken hebben te verstaan,
opdat niet later het door haar aanvaarde
beginsel geschonden en hatr recht verkort
wierd. Zondet vaste stipulatiën over benoemiug en ontslag der Hoogleeraren, toe
zicht op het onderwijs en de examina enz.,
zouden de kerken niet mogen overgaan tot
een voor de toekomst der kerken zoo gewich
tig besluit, als de ineensmelting van Theolo
gische school en Theologische faculteit.
Wat de benoeming der Hoogleeraren
aangaat, zou het denkbaar zijn, dat deze
ook in de toekomst eerst van de zijde der
kerken plaats greep, hetzij dan van de
Synode, of van een bepaald getal harerzijds
daartoe aangewezen deputaten, met onver
korte bevoegdheid en macht van het Be
stuur der Vereeniging, om deze door een
benoeming zijnerzijds te laten volgen. Of,
indien men meer minnelijke schikkinc
wenschte, zou de benoeming beurteling's
de eene maal kunnen beginnen van de zijde
der kerken, de andere maal van het Be
stuur der Vereeniging, met recht over en
weer van veto. d.i. van niet-bekrachtiging.
Zulk een voorkomend veto zou dan öf tot
eene poging tot verzoening van beider be
langen leiden, of wel het- zou aan de ker
ken onverkort het recht laten om hare Hoog
leeraren te handhaven en hunne colleges
voor haar studenten verplichtend te stellen.
Eene dergelijke regeling ware ook bij het
eventueel ontslag der Hoogleeraren te tref
fen. De Synode der Geref. Kerken be
houdt vanzelf altijd bij de Hoogleeraren,
die ze aanstelde, ook het recht van ontslag
en het recht om hunne colleges voor de
studenten te verbieden. Natuurlijk loopen
de zaken goed, zoolang tusschen de kerken
en de Vereeniging voor Hooger Onderwijs
de rechte verstandhouding bestaat. Maar
de kerken moeten ook voor het onverhoopt
geval van botsing hare rechten behouden
en uiet eensklaps in verlegenheid kunnen
worden gebracht door het Bestuur eener
particuliere Vereeniging. Dit wordt voor
komen, wanneer de benoeming en het ont
slag der Hoogleeraren door de Synode, ook
afgedacht van gewenschte bekrachtiging
van de zijde des Bestuurs, baar onvermin
derde kracht behoudt en het voor de stu
denten dus als regel geldt, dat zij altijd
onderwezen zullen worden door dezulken,
die vanwege de kerken zijn aangesteld.
Het toezicht op het onderwijs leveit min
der moeilijkheden op. Want niet alleen
eene Theologische School, maar eene Theo
logische faculteit heeft daaraan behoefte,
en kan daar niet buiten. Aan de Synode
worde dus het recht toegekend, om door
deputaten het ouderwijs der Hoogleeraren
na te gaan en zoowel met het oog op de
zuiverheid als ten aanzien van de geschikt
heid. voor de opleiding van aanstaande Die
naren te beoordeelen. Opmerkingen dien
aangaande behooren dan. eerst aan do
Hoogleeraren, en daarna, indien noodicr.
ook aan de Synode en aan het Bestuur
der Vereeniging te worden meegedeeld. En
de kerken behouden de bevoegdheid, om,
in overleg met het Bestuur der Vereeni
ging, en desgevorderd ook zonder mede
werking van dit Bestuur, de noodige maat
regelen te nemen.
Evenzoo kan er van de zijde der Theo
logische faculteit geen bezwaar bestaan, om
der Synode het recht te laten, om door
hare deputaten de verschillende examina
bij te wonen. Wel zouden de kerken er
van moeten afzien, om zeiven door hare
Curatoren die examina te laten afnemen.
Want niet alleen zou dit practisch meer
en meer onuitvoerbaar worden, gelijk de
ervaring in Kampen leert. Maar het is
ook noodzakelijk, om volgens de door de
kerken
zeiven gemaakt» bepaling de
oude, Gereformeerde wijze van examlnatie
te herstellen; de examens van school en
kerk te onderscheiden; en zoowel hetpraeparatoir examen in de classes voor alle
studenten verplichtend te stellen, en dus
ook in deze zaak gelijkheid te brengen.
De eischen der praeparatoire en peremptoire

examens, die daarvoor ten vorigen jare zijn
vastgesteld, kunnen thans eenvoudig door
de Synode worden bestendigd. Alleen ware
het wenschelijk, dat de Synode aan hare
Hoogleeraren opdroeg, om bij de toelating
van studenten op hunne colleges en tot de
examina niet alleen te letten op aanleg en
kennis, maar ook op Godsvrucht en leven
voorts ook, om toezicht te houden op han
del en wandel der studenten, en bii het
candidaats-examen vooral instemming met
de Gereformeerde belijdenisschriften, en
minstens éénjarig lidmaatschap eener üere
formeerde kerk te eischen.
Indien nu zoodanige ineensmelting van
Theologische school en Theologische facul
teit tot stand kwame, zou de billijkheid
eischen, dat de salarissen der hoogleeraren
voor de helft door de kerken, en voor de
andere helft door de Yereeniging voor Hooger Onderwijs wierden gedragen. De fond
sen der .theologische school blijven daarbij
natuurlijk geheel het eigendom der kerken
en worden ook in de toekomst ten nutte
van de met de Theologische faculteit wel
vereenitjde, maar toch altoos zelfstandige,
school aangewend. Thans echter bestaat
de lbeologische school met alleen voor de
theologische, maar ook voor de literarische
opleiding. Bij ineensmelting der eerste met
de lheologiscbe faculteit blijft alleen deze
laatste over. De kerken komen dan voor
de keuze te staan, om deze literarische op
leiding op te heffen, of maatregelen te ne
men, dat deze in stand bleve.
Bij deze keuze kan de beslissing niet
twijfelachtig zjjn. Immers, de literarische
opleiding is te Kampen in de laatste jaren
aanmerkelijk verbeterd. Er zijn reeds drie
leeraren, die uitsluitend met het propaedeutisch onderwijs zijn belast. De gebou
wen, die de kerken te Kampen bezitten,
en met groote kosten verkregen, zijn thans
doelmatig ingericht, en zouden waarschijn
lijk niet zonder aanzienlijke schade van de
hand kunnen worden gedaan. Met betrek
kelijk geringe kosten zou de literarische op
leiding te Kampen dus in een compleet
gymnasium kunnen overgaan. En naast
het gymnasium te Zetten en te Amsterdam
ÏOU een derde gymnasium, meer bepaald
voor het noordelijk deel des lands, werke
lijk in eene groote behoefte voorzien.
Indien de kerken dus besloten, om de
literarische opleiding te Kampen te laten
bestaan, zonden zij echter, daartoe als kerken
niet bevoegd, van de regeling dezer oplei
ding zich moeten terugtrekken. Er bestaat
echter reeds sedert jaren eene Vereeniging
voor Voorbereidend Universitair Onderwijs
op Gereformeerden grondslag. En het ligt
dus voor de hand, dat de kerken aan deze
Vereeniging den voorslag doen, om de ge
bouwen te Kampen over te nemen, de daar
bestaande literarische opleiding allengs te
doen overgaan in een gymnasium, en zich
als Vereeniging, voor zichzelve en voor hare
scholen, voor wat de zake der religie aan
gaat, onder het toezicht der kerken te
stellen. Indien zoodanige regeling getroffen
kon worden, zou er niet alleen geen be
zwaar bestaan, maar zou het ook eene ze
delijke verplichting der kerken zijn, om
een gedeelte van de fondsen der Theologi
sche school voor de Vereeniging beschik
baar te stellen, teneinde aan de haar op
gedragen taak te voldoen. De fondsen der
Theologische school zijn toch door de ker
ken niet alleen voor de theologische, maar
ook voor do literarische opleiding te Kam
pen bijeengebracht, en zouden daarom, bij
afscheiding van het theologische gedeelte,
ook voor een gedeelte op het op te richten
gymnasium moeten overgedragen. Zeer
gemakkelijk zou dit alles alzoo geschikt
kunnen worden, dat de gebouwen te Kam
pen op billijke voorwaarden aan de Ver
eeniging voor Voorbereidend Universitair
Onderwjjs werden overgedaan.
In afwachting van hetgeen de Synode
in deze aangelegenheid zal besluiten, scheen
het ons niet raadzaam, nu reeds verande
ring voor te stellen in de voorloopige re
geling der kerkeiyke examina.
Op grond van bovenstaande overwegin
gen hebben Deputaten voornoemd de eer
u voor te stellen, dat de Synode besluite:
le. Dat de kerken in den aangeduiden
zin eene poging zullen aanwenden, om hare
Theologische School met de Theologische
faculteit der Vrije Universiteit in verband
te zetten.
2e. Te dien einde voorloopig te arres
teeren de bij dit rapport gevoegde Concept-Statuten voor de Theologische school.
Zie Bijlage A.
3e. Evenzoo voorloopig te arresteeren
het hierbijgaande Concept van overeenkomst
met bet Bestuur der Vereeniging voor
Hooger Onderwijs op Gereformeerden grond
slag. Zie Bijlage B.
4e. Te benoemen eene commissie be
staande uit zeven Deputaten, te kiezen bui
ten het Curatorium van de Theologische
School en builen de Directie der Vereeni
ging voor Hooger Onderwijs op Gerefor
meerden grondslag.
5e. Aan deze Deputaten te geven de
hier in concept bijgaande Instructie. Zie
Bijlage C.
6e. Saamroeping der kerken in generale
Synode te gelasten, zoodra deze Deputa
ten hun rapport bij de roepende kerk zul
len hebben ingediend; opdat niet deze,
maar de eerstvolgende Synode definitief in
deze zaak beslisse.
En 7e. Hangende d6ze onderhandelingen
de examina der Caudidaten geregeld te la
ten, gelijk dit op de Generale Synode te
Amsterdam geschied is.
En hiermede deze gewichtige aangele
genheid aan de genade onzes Heeren aan
bevelende, hebben zij de eer dit hun rap
port aan de Synode aan te bieden.
Deputaten voornoemd :
H. BAVINCK.
G. VAN GOOR.
A. KUYPER.
L. NEIJENS.
B. van SCHELVEN.
Un-'cht, Aj>ril 1893.

Ingezonden,
Mijnheer de Redacteur !
Dr. Kuyper in
Heraut" de » Concept-Regehng voor de opleiding van Diena
ren des Woords in de Gereformeerde ker
ken" besprekende, zegt onder andere het
volgende:
»En wat nu he. rapport zelf betreft, zoo
is blijkbaar uitgangspunt, dat de kerken
haar Theologische School niet alleen behou
den, maar zelfs zeer aanmerkelijk zullen
uitbreiden en verrijken, niet alleen in het
personeel,

maar ook

wat de positie aan

gaat, die ze inneemt. Zelfs gnat men niet
te ver, door te zeggen, dat: ging het den
weg van bet rapport op onze kerken eer
lang een t heologische bchool zullen bezit
ten, die in omvang en beteekenis die van

Getrouwd:
G. STAGGER
EN
B. KETEL,
die hunnen hartelijken dank betn gen
voor de vele blijken van belangstelling
bij hun huwelijk ondervonden

Amsterdamsche Maatschappij van
Levensverzekering.
Gevestigd te
L
Vijzelgracht 51.
Maatschappelijk Kapitaal: Een half millioen gulden.
AMSTI

Commissarissen: Mr. Th HEEMSKERK, L. J S. VAN KEMPEN Jhr. Mr.
A. P. DE SAVORNIN LOHMAN, J E. N. Baron SCiIIlVIMELPENNINOK VAN
DER OYE en H. SERET. Directeur: H. J. VAN VULPEN.
"e Maatschappij sluit alle üniii tcn ferzekerinsen van KAl'ITAAL en LHFKIiSTii
elk Itcdrag.

Ooor 's fleeren goedheid beviel mijn
geliefde Echtgenoot, ANTJE SKVENSMA,
heden van een welgeschapen ZOOTC.
J DE RAAN.
GHAND-RAPIDS, MICH ,
18 April 1893

ACiliüTliü en .ICHfi.lTKSÜEÜ uil den beschaarden staud
gevraagd.
lieden

De Heere zij den Geref. Kerken gena
dig, opdat zij niet prijsgeven eene »EIGENE
inrichting" voor de opleiding harei aan
staande Bedienaren des Woords !"
Wij meeneu de lezers der >Bazuin", die
geen lezers van » Heraut" of * Roeper" zijn,
geen ondienst te doen, met bovei staande
onder hurne hunne aandacht te brengen
en vereenigen ons voorloopig met het
volgende woord van tde Heraut . » Wachten
we thans af, of wellicht nog juister denk
beelden uit de discussie zullen opduiken.
De za>ik is het waard, dat men er zoo
rnstig mogelijk over nadenke, niet met
het oog op allerlei bijmotieven maar met
het oog op wat geëischt wordt door de
eer onzes Gods."
J. N F,DERHOE O.
Middclstum, 22 April 1893.
N.B. Dit stuk i9, blijkens den datum, reeds eeni"
gen tijd in ons bezit ; omdat wij eerst de Conceptregeling zehe onder de oogen ouzer lezers wilden
brengen, hielden we het tot hiertoe achterwege.

IvED.

ïnnin-

V oor de vele bewijzen van belang
stelling, van hier en elders ondervonden,
bij gelegenheid van ons 2 5 - j a r i g
Huwelijksfeest,
betuigen
wij
onzen hartelijken dank.
J. FLESCH.
N. PLESCH-Louw.
AMSTKRDAM, 12 Mei 1893.
Govert Flinkstraat 332, boven.

in den ouderdom van 33 jaar
Hy is nu bij zijn Heiland, dien
hij liefhad en in Wien hij ge
loofde. Dit geeft troost in de
groote droefheid over zijn ge
mis.
G. HOVING.

WKD.

P. WIGBOLDUS.

TEN POST,
2 Mei 1893.

A

Heden werd ons, na kortston
dige ongesteldheid, onze

Öiementia

'\

T

VHderlandsche Ihtologie, en

van het frissche en oorspronkelijke van
Spurgeon. Wij danken onzen waarden
broeder voor deze kostelijke gedachtenis,
en wekken alle onze lezers op, ze bij hun
boekhandelaar te bestellen. Ze zullen ei,
onder 's Heeren zegen, veel aan hebben.

en Kchtgenoote

UITHUIZKRMEEDEN,
3 Mei '93.

ö

JAKOB S.

HOEKSTRA

Na eene ongesteldheid van
drie dagen overleed heden mor
gen onze lieve
oud 16 weken.
De Verbondsbelofte is onze
troost.

H

Ds J. VAN ANKEN.
G. VAN ANKENV D. BKÜG
URK, 8 Mei 1893.
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TRIJNTJE J. v. (I. VEI DE

H hunne 'J5-j;irige Eclltver- M
|L| ccnfgiiig mogen gedenken.
w
Ï4
Hunne dankbare kinderen, ly>
y
UILTJE K.n
Q
«
AALTJE HOEKSTRA.
g
ff OoSTERMBEK,
ff
Mei 1893.
. ^

ff
UL

H u w e l i j k s v o l t r e k k i n g

18

Heden behaagde het den
Heere van leven en dood van
onze zijde weg te nemen onze
eenigste geliefde Dochter

ü. BGBItltT KOUS SLUlTlili J
§ IIAAIMSUKKMlMlN|
(T den 16den Mei hunne SS5-j;iljj »'ige Kclitvereeniging te
[y herdenken.
li )
Hunne dankbare Kinderen,
/f
R. SLUITER.
1
TJ SLUITER.
H
H. SLUITER.
ff
TIETJERK, 1893.
Sé»
Ps. 103 : 1.

Tj
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n

T
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Getrouwd:
MARTINÜS HERMAN WIERSEMA,
Wedr. van T. Bos
Wildervanky
EX

GEERTJE HAMSTER,
Finsterwolderpolder.

FREDERIKUS TOREN,
Oostwolde,

EN

GEESSIEN HAMSTER,
Fin&terwoldei volder.
Ndiuwolda, 9 Mei 1893.

J. HOEKSTRA.
J MONSMA
en kinderen
RIKN,
8 Mei 1893.
Kennisgeving aan Familie, Vrien
den en Begunstigers.

ATTESTATiES

voor doopleden.

a 1 Cent.

Verkrijgbaar bij Ü. P H ZALSMAN te
Kampen, die ze alom franco verzendt.

ILidina ten boeken,
ilotulenboeken.
Uastboeken.
/Ittestatiën.

ni MIIJIK.llï TEK HAAR

^

Tjas Dinsdag, 16 Mei, hunneW
'ii'ia-Jarige llchlvircenite herdenken.
Hunne dankbare kinderen.
(^BUNSCHOTEN,

F94)

I

Zoo de Heere wil, hopen on- l#
0<) ze geliefde Ouders

§

Jan van Buuren |>

oo den 17 Mei as. hun 25-jarige BCclitvereenigiiig te
OO gedenken.
^0
OC)
Den Heere alleen zij eer en
00
S)

Hunne dankbare kinderen.
MAASLAND,
10 Mei 1893.

<ïk>
$0

ü^astliricveu (dubbel)
c&tra qualiteit papier.

Verkrijgbaar bij H. J. VAN DER
VEGT.
Boek & papierhandel, Zwolle

PINKSTERFEEST!
Zondagsscholen worden aanbevolen, de

TIlAkl.UTJIiiS MüT PLAANKS
over de Bijbelsche Geschiedenis
100 Ex. 60 Ct. ; 200 Ex. a 50 Ct •
300 Ex. a 40 Ct.

Gekleurde Prenten
over de Bijbelsche Geschiedenis O. & N.
Test. a 1 Cent.
Bij toezending van het bedrag wor
den ze franco verzonden door ZALS
MAN te Kampen.
Bij den Uitgever P. W. WIELENGA
Sneek. verscheen dezer dagen de
Tweede druk van
te

J|

IliTS UIT HET LBVliN VAN
Olilll! ANTJE,
e"c bekeerings- en levensge
schiedenis,
DOOR

Uitgeloot No.

59 en 60.

Aan Sollicitanten
Vader en

Moeder

in
.,1Cll'atha"

PRIJS 15 Ct.
De schrijver meldt in de voorrede:
»Zij vertelde onophoudelijk door van
de wegen die God met haar gehouden
had, en sprak met eene beslistheid en
blijdschap, zooals men die niet dikwerf
hoort."

GOED EN GOEDKOOP!

w ordt bericht, dat een echtpaar uit den
Haag is benoemd.
Namens het bestuur,
L. C. ORANJE

De Geschiedenis der Christ. Geref.
Kerk in Nederland, aan het volk ver
haald door

GluKmuTi
GRAFMommm

met een voorwoord van

«WITTERS * TERPSTRA,

Steenhouwers, Zuidersingelstraat.
GRONINGEN.

Algem. Assurantie-kantoor.

Magdelcna Vogelaar p

op

J. KOK.

naar de betrekking van

EN

BARTFiA KARSTEN.
RUINKRWOLD, 6 Mei '93.

in den bloeienden leeftijd van
15 jaren. Zwaar valt ons deze
slag, maar wij wenschen Gode
te zwijgen, die niet antwoordt
van zijne daden. Eene sukke
ling van vijf maanden "maakte
een einde aan haar voor ons
zoo dierbaar leven ; doch wij
treuren niet als degenen die
geen hope hebben.

Gereformeerde Kerk A, (voorheen Chr.
Ger. gemeente) Baani

Is 8 Mei '93-

Getrouwd:
TAKE KAMER

a 1 Cent.

Ter uitde eli ng aan kinderen op

Eb'n-Haëzt-r.
U\
Zoo de Heere wil en wij le- JJ
''en, hopen onze geliefde Ouders 2*

||j

mannelijke en -voor vrouwelijke
leden.

iloopboeken.

Jff Psalm 103 : 1 en 9 op rijm. M
j|
Den 15 Mei 1893 zullen D. V. U
y onze geliefde Ouders
y

1'hThR HOKLEWIJN

Mei '93.

A.'XT

voor

WILLEM FOK HELI KUS,

^ Zoo de Heere wil, hopen on-(\l<
(tijze geliefd6 ouders

Ondertrouwd:
REINDER DELHAAS
van Rotterdam
EN
PIETERNELLA DE WIT
van Hellevoetsluis.

a 3 Cent.

y

Hunne dankbare Dochter en 1|
a. *• Schoonzoon.
fj
H RLLEVOETSLUIS,
14 Mei '93.
H

Rr.D.

ADVERTENTIEN.

voor Afgevaardigden naar Provinciale
en Olassicale vergaderingen,

<KJS>

H JOHANNA Al) 1ANA v d. SLUIS

|j
M
H

Na ontvangst van dit bedrag franco

Ds J SLUIJS

(|

.

DOOR
A. LIT100IJ Pred. te Middelburg.
Zij beslaat + 33 i»ag. en kost
25 cent.

in den ouderdom van ruim één
jaar door den dood ontnomen.
Gods verbond is ons tot troost
in onze diepe droefheid.

aaC3£3S3C3C3£|2C3Cai£3C%S
H
95-jarige Biehtverccy niging van
ANIIKIKS WILLEll I)E WIT

ling- voor de oplei<ïin«»- van dienaren
des W oords wel
overeenkomstigde
bedingen ?

i'BHIKVEW

an Pamilie en Vrienden roepen
wij bij ons vertrek naar N.-Amerika
een hartelijk VAAItTWEL toe.
Aan boord van de » Veendam."
A. STEEN.
J. STEEN—
v. D. BEREKAMP.

ij

Eerstdaags verschijnt bij de Flakkeesche Boekdrukkerij te MiddelharnU
DE BROCHURE:
Is de Concep t-rege-

toezending.

YBKLTJlü,

De Heere is mijn Herder. Medi
tatiën over Psalm XXI11 door 11.
Beuker. Leiden D. Donner, 1893.
Een keurig geschenk zond Ds. Beuker
aan allen, die hem hebben leeren kennen en
liefhebben, als eene gedachtenis bij zijn
vertrek naar N. Amerika. Wie een oog
slaat in deze meditatiën, begrijpt teistond,
hoe het komt, dat de prediking van dezen
Evangeliedienaar zoo boeien en stichten
kon. Zijn woord is gezond, aangrijpend,
hartelijk, het vloeit uit het hart en spreekt
tot het hart. Daar is kennis in van de
wegen des Heeren, van de beproevingen en
vertroostingen Gods ; iets van het degelijke
oude,

mnn

l'fll'ki; WlllllilLlllS,

Boekaankondiging.

onzer

overleprl

geliefde Echtgenoot en mijner
beider kinderen zorgdragende
vader

alle vrije kerken overtreft."

L. L. in » De Roeper" handelende over
diezelfde »Concept Regeling" spreekt aldus :
»Dit stuk heeft de verdienste, dat het
duidelijk is voor ieder, die met aandacht
kan lezen.
Wat velen vreesden, maar niemand
stellig zal hebben verwacht, wordt hierin
uitgesproken, nl. de opheffing der Theol.
School en de inlijving of saamvoeging
van de Theol. afdeeling der School met
de Iheol. tac. der Vrije Universiteit !
Een Concept »tot regeling der oplei
ding," dat aan deze Deputaten is op
gedragen, is het niet.
Deputa'en ge
ven hierin slechts hun eigen wensch en
gevoelen, en nemen de vrijheid vóór tot
die sregeling van de opleiding wordt
overgegaan, aanneming van hun voorstel
te vragen.
Wij zijn het eens met hen, die meenen, dat reeds daarom dit Concept
NIET IN behandeling kan komen, èu dat
het een der »bedingen" van de vereeni
ging ter zijde stelt.
Wij raden daarom alle Kerkeraden en
ieder lid der Kerkeraden enz., eenvoudig
aan de Classen en öynoden te aaviseeren : Dit Concept ii niet ontvankelijk en
de indiening zeer af te keuren als eigen
machtig en — hoogst gevaarlijk.
Niet ten onrechte werd deze dusge
naamde »Concept-Regeling" reeds beti
teld als :
CONCEPT-ACTE No. 2.

IIIMM,

A. SME1IES & Co. te Zutphfn.
Verzekering van kapit a ' eM

overlijden, lijfrenten, pensi
oenen.
Transport- verzekering van goederen
en geldswaarden binnen- en buitenland.
Speciale verzekering van kerken en
scholen tegen Brandschade.
Verzekeriner van werklieden IPOWI
nn.
?en on-

J. Verhagen J r .,

bladz. De
eerste druk kostte . . . f 5,—
De Mozaïsche Wet, door J.
VAN ANDEL. 194 bladz. » 1,25
Eene stem uit de Gerefor
meerde Kerk in Amerika.
64 bladz
0,40
Bijbelsche Tafereelen, door A.
C. DE ZWART. Met 24
plaatjes, 96 bladz. ...» 0,30
Deze vier boeken worden franco aan
huis verzonden, aan hem of haar die
een postwissel van f 1,50 zendt aan
ZALSMAN te Kampen, met het bij
schrift »fcioed en goedkoop."
Brief schrijven onnoodig.
Tweede druk. 556

rrpl n L-lron en/.

Alle mlicütingen gratis.

Snelpersdruk van Zalsman te Kampen.

