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Ayer's Hair Vigor.

Bereid door Dr J C Aver

&

Co.,

Lowell. Mass

Buckten Aruten Zalf.

Het grootste geneeskundige wonder
in de wereld. Er wordt voor ingestaan dat het spoedig geneest Brand,
wonden, Kneuzingen, SnijwondenZweren, Salt Kheum, Koortswonden,
Kanker, Aambijen, de kou in voeten
en handen, likdoorns, dwangnagels,
gebarsten handen en alle huidziekten,
voorde gent-zing in ieder geval wordt
ingestaan of het geld wordt teruggegeven. 25 cents per doosje. Te koop in

H. Walsh's

Apotheek

te Holland.

Geheel Vrij.
Zij, die Dr. King's Nieuwe Ontdekking hebben gebruikt, kennen hare
waarde en zij, die het nog niet hebben
gebruikt, hebben nu de gelegenheid
om het kosteloos te proberen. Gaat
naar den geadverteerden apotheker en
haalt een Proef-Flesch cratis. Zend
uw naam eu adres aan 11. E. Huckler
&
Co., Chicago.-en krijg een proefdoos
je van Dr. King's Nieuw Lever Pillei
gratis, zoowel als een exemplaar vai
de Gids tot Gezondheid en Onderwi;
zer van 't Huisgezin, gratis. Al he
welk u zekerlijk eoed zal doen en nietzal kosten. 11. Walsb, Apotheker.
Genezing voor Hoofdpijn.
Als een geneesmiddel voor alle vormen van Hoofdpijn is Electric Hitter
bewezen bet allerbeste te zijn. Het
bewerkt een grondige genezing en de
vreeselijkste gewone schele hoofdpijn
wijkt voor deszelfs invloed. Wij dringen ei bij allen, die er mee behebt zijn,
op aan om zich eene flesch aan te schaffen en dit geneesmiddel eerlijk te beproeven. In gevallen van gewone verstopping geneest Electric Hitter door
de noodige opwekking aan de ingewanden te geven en weinige gevallen weer8ï aan lansen tijd het gebruiken yan
deze medicijn. Beproef, het eens.
Groote Ilesschcn slechts 50 cents bij 11.
Walsb te Holland en A. De Kiuif te
52] w.
Zeeland.
:

Meid Gevraagd.
Een meid uit de "country", ongeveer 20 jaar out), voor een familie van
acht personen, moet goed kuuncn wasschen en strijken. Goed loon vooreen
goede meid. Adres
31tf
HOPE Cnuitcn PASTORIE.
Een Gulden Bocksken.

De Kampvechters. Eene allegorie
door Edwaid Manro. In lijn cartonnen
bandje 25c.
Dit werk stelt voor op zinnebeeldige
wijze de geloovieen strijd op aarde.
J. IJ. HULST, Grand liapids, Mich.
31 3w.

Het Geneest Stulpen.

MK. STEKETEE.

Mijnheer! Zendt mij nog twee fles
schen meer van uwe Worm Destroyer;
mijn dochtertje gebruikte eene fleseh
en heeft sedert geene stuipen meer gehad; zij is nog slechts drie jaren oud.
Ik gevoel onveilig als ik deze remedie
Achtend,
niet in hul# heb.
Mus. JAMES SAXTON*.
Menominee. Mich.
Vraaz uwe drogist om Steketee's
"Worm Destroyer. l'rijs 25ct.
28—tf
Wormen bij Paarden.

WAT DE

MENSCIIEX ZEGOEX VAN*

STE-

KETEE'S VAHKEXS CIIOLEUA GENEESMIDDEL.

M. M. Johnson, Lehigh, Neb. Ik gaf
Steketee's Varkens Cholera Genees-

middel aan mijn zieke varkens. Het
flreef de wormen uit en de varkens begonnen spoedig te eten en vet te wor-

den.
F. J. Wolderman, Morris, 111.—Na
een pakje gebruikt te hebben, schrijft
hij: "Zend mij twee honderd pond."
"\V. W. Stambaugh, Kunkle, O.—lk
gebruikte uw Varkens ChJleraGeneesmiddel voor wormen bij paarden. Het
dreef als met stoom de wormen uit de

paarden.
Prijs 50c. in de apotheken; GOc. per

post.

G. G. STEKETEE,
Grand Rapids, Mich.
Zes pakjes voor $2.00 als ge zelf de
expreskosten betaalt.
2ltf.
Adres;

j

|

De ketterij, dat de tijd dor wondeMrs. J. 11. Ilorsnyder, 152 Paciilc
ren
voorbij is, dagteekeLt van later daAve., Santa Cruz, Cal., schrijft:
en had nimmer plaats in de getum,
"Toen ik als een meisje in Reading,
Ohio, op school t-'ing, had ik een lievi- dachten der Chiisteuen in vroegere
gen aanval van hersenkoorts, liij mijn eeuwen.
Laat ons nu nog ten laatste nagaan,
herstel bevond ik mij geheel kaal en
de
irctenschapiiclijkc vmaq op dit gebied.
vreesde
ik
gedurende een langen tijd
Het
bewijs Jat ziekten kunnen gene
altijd zulks te zullen blijven. Vrienden drongen er bij op aan om Ayer's zen worden op het gebed des geloofs,
llair Vigor te gebruiken en dit doende is zeer duidelijk geworden in dit laud
en in Europa, zoodat dokters, predibegon
kanten, mannen en vrouwen vau alle
Mijn Haar te Groeten
klassen daarvan zijn overtuigd geworen ik heb nu zulk een fraai hoofd met den. Hij vootbeeld, een der meest gehaar al-s iemand verlangen kan, of- leerde dokters in dit laud, die schatten
schoon het van blond in donker bruin vergaderd had door zijne praktijk onder de rijke uienschen in London, zeiveranderd is."
"Na een aanval van ziekte, kwam de mij dat hij Diet alleen in genezing
mijn haar bij geheele kamvallen uit. op het gebed geloofde, maar getuigde
dat hij ia zijn ouderdom volkomen ge
Ik gebruikte twee flesschen
nezen was van eene kwaal, die wel 50
Ayer's Hair Vigor
jaren geduurd had, waarom hij wel
werk had kunnen doen, doch die
cn nu ls mijn liaar meer dan een el zijn
door eenig medicijn kon worden
niet
lang en zeer dik en zwaar. Ik heb dit
maar waarvan hij geweggenomen,
middel met even goede uitwerking aan
heel genezen was op het gebed des geanderen aanbevolen."—Mrs. Sidney
Carr, 140>0 Kegina St., Ilarrisburg, Pa. loofs.
Ik heb hier voor mij de gedrukte ge"Ik heb Ayer's lïair Yigor geduren- tuigenissen
van vier leeraren der Enjaren
en
algebruikt
de verscheidene
gelsche kerk, met hun eigeo hand ontijd voldoende uitkomsten verkregen. derteekend, die door de geleerdste dokIk weet dat het 't beste middel voor ters erkend waren ongeneeslijk te zijn
het haar i?, dat er gemaakt wordt."— en door middel van het gebed des geC. T. Arnett, Mammoth Spring, Ark. loofs geheel genezen werden, en daar-

na hun werk naar gewoonte weer kouden verrichten. Een daarvan zegt:
"Ik ging naar een dokter, die meest
ervaren was in keelziekte in London,
en na mij voor
weken onder behan leling gehad te hebben, getuigde
hij eindelijk dat mijne keelkwaal ongeneeslijk was. Hij zeide mij dat ik
het prediken moer-t opgeven, en mijne
stem moest in acSt nemen, zelfs in een
gewoon gesprek, om mijne stem niet
geheel te verliezen. Na te Hetshan
het voorgebed ontvangen te hebben,
was ik oogenblikkelijk genezen en mijne stem volkomen hersteld. Niet alleen deze kwaal, maar ook de jicht, die
wij reeds vele jaren geplaagd had,
werd uit mijn lichaam genomen."
Ik zal nu eenige gevallen van orga
nische ziekten vermelden, die tot mij- latitischen Oceaan
ne persoonlijke kennis zijn gekomen.
Ik nnet hier eindigen, verzoekende
ik
Verleden herfst,
toen
eene Mr. Cook en
alle onderzoekers naar de
Tunbijwoonde
te
vergadering
om zaken te gaan onderzoewaarheid,
briilge Wells, vereeuigde ik mij in het
die waarlijk hebben plaatsgehad.
gebed met Admiraal Fishbourne, W. ken,
Meer
dan een jaar geleden beweerde
W. Sruith, M. D. en Miss Emma Green, Dr. Spier in de Independent, dat de
om voor zes personen te bidden, die geloovers in
behoor
met verschillende k A-alen bezocht wa- den tot een dergeloofsgenezing
namelijk
twee
klassen,
ren. Onder deze was eene Mrs. Fooks "besliste bedriegers, of personen van
van iVorthing, eene vrouw wel bekend een
zwak verstand, lichtgeioovige geen zeer beroemd in die stad Haarziek- steldheid
en gereed om iedere niéuwe
te was kanker in de linkerborst. Een dwaasheiite
omhelzen."
voornaam dokter, vooral op het gebied
Terwijl wij hun recht betwijfelen,
van kanker, verklaarde op nauwkeu- om aldus te spreken.zal ik voor mij,bij
rig ondcrzcck. dat dit een snelle kanhet gezicht van deze daadzaken van
ker was, en niet door snijding kon ontegensprekelijke zekerheid, daadzabinnen
weggenomen worden; zij moest
ken, die door het publiek steeds meer
twee jaren daaraan sterven. Toen wij aanschouwd
en aangenomen worden,
voor haar baden, was haar linkerarm gedrongen zijn te gelooven, dat de
Dit
er zelfs krachteloos door gemaakt.
God van hemel en aarde deze dingen
was haar toestand op dien tijd. Kort voor de wijzen en verstandigen verbor
daarna ontving ik een brief van Admi gen heeft en dat Hij ze aan de kinderraai Fishbourue, dat Mrs. Fooks vol3 geopenbaard heeft, nl. aan Clekomen van dien kanker genezen was. ken
mens, Justinus de Martelaar, Ireneus,
Dit getuigenis werd spoedig versterkt Tertulianus, Origenes, Maarten Ludoor Dr. Srnitb, na een zorgvuldi? on- ther, John Knox, Bengel, ltichard baxderzoek. Hij zeide dat de genezing vol- ter, Aartsbisschop Tillotson, John
komen was. Op eene vergadering voor Wesley en C. G. Finney."
heiligmaking en geloofsgenezing, geASA MAIIAN.
houden in Trinitv Church, Hackney.
Vit liet Engclscli vertaald.
London, Ds. John Allen, leeraar, gaf
Mrs. Fooks getuigenis van bare volkoCalvijn en Servetus.
mene genezing voor een groote menigte menschen, genezen niet enkel van
DOOR MR. HERMAN VAN DER VEN.
den kanker, maar ook van de verlamIn liet 21ste nummer van DJSGKONDming in den arm.
WET.haaIt Mr. Knlvoord een voorval
Vóór ik'verder ga, wil ik stilstaan uit de geschiedenis op om de noodlottibij Ds. John Allen, die blijkbaar van ge gevolgen aan tetoonen der ZondagsGod de gave der gezondmaking ont- wet. Een ander contribuant poogt
vangen heeft. Sedeit hij van boven- roet et"j ander stukje geschiedenis, dat
genoemde gemeente leeraar werd,heeft toevallig in het zelfde nummer voorhij de gp woon te gehad eiken Dinsdag komt, te bewijzen dat er in de kerkeeene vergadering voor geloofsgeuezing lijke omwentelingen aan Zondagswetin de kerk te houden. Als het gevolg ten iu 't geheel niet gedacht werd.
dier vergaderingen schrijft hij in een Noch bij het optreden, noch bij het afbrief, juist door mij ontvangen: "Se treden vau het Calvinisme als staatsdert April 1883 hebben 155 personen kerk kwam de Zondagskwestie in aangetuigenis gegeven, dat zij alleen door merking.
het geloof in Jezus van ziekte genezen
Wat nu die hatelijke kerkelijke twiszijn. Onder deze gevallen noemt hij ten betreft, waardoor de Christelijke
3 van kanker: 2 van tumor: éen hunvolken eeuw in eeuw uit beroerd wer
ner hal er drie) 5 van hartkwalen: 5 den, deze zijn altijl begonnenen voortvan tering; 1 van vallende ziekte en 1 gezet door menseden van soortgelijk
van een ziek been, dat 33 jaren geduurd gehalte als de Sabbatisten. Het waren
had, en die op het geloofsgebed volko- kamergeleerden, wier geuie eu denkmen genezen was, na 13 jaren in het kracht onze verwondering evenzeer
hospitaal doorgebracht te hebben."
verdienen als de ontdekkingen vau
Ik geef deze gevallen enkel als voor- Frankiin, Newton en Fulton. Natuurbeelden. Ik zal nii nog twee gevallen lijk waren zulke uitstekende vernufverhalen, waarmede ik persoonlijk be ten met hunne uitvindingen bijzonder
kend werd, terwijl ik de «enoemde ver in hun schik. Vandaar dat zij, die
gadering bijwoonde.
een uieuw godsdienststelsel verzonnen
Tijdens deze vergadering waren mij- en saamgesteld hadden, bo ven inenscbene vrouw en ik de gasten van John lijke pogingen aanwendden om dit inIlenry Gordon, voorheen van Schot gang bij het volk ingang te doen verland,'maar nu acht
geleden schaffen, want het heette altijd dat de
met zijne vrouw uit Italië gekomen. eere GoJs en de zaligheid der zielen af
Heide deze personen waren mijne spt- hanketijk waren van hei aannemen
ciale vrienden, hebbende hen in 1877 hunner leerstellingen. Door de harts
op hunne eigene kosten ontmoet te Ge- tochtelijke vooringenomenheid met einevc, vanwaar ik met hen naar Italië gen denkbeelden ontstond die verdogmatieging, waar ik etnizen tijd hun gast schrikkelijke verharding
oleef. Ongeveer 18 jaren geleden werd ke hardheid
waardoor de voorvechMrs. Gordon bezocht met een erge in- ters der respectieve kerken zich altijd
wendige kwaal, tengevolge waarvan onderscheidden. Met een stelselmatizij Schotland verlieten en zich in Ita- ge woede, die ieder mensehelijk meusch
lië vestigden. Eer zij Schotland ver- de haren te berge doen rijzen, tracht
lieten, hadden zij alle mogelijke mid- ten de Koomsche theologen de viije
delen van de geleerdste dokters aange- ontwikkeling van den menschelijken
het zelfden ben—te onderdrukwend, doch geen baat gevonden. In geest
Italië deden zij er ook alles voor bij de ken. En toen de I'rotestantsche voldokters wat ze maar konden, doch ook ken aan de klauwen van den bisschop
dit was alles vruchteloos en het scheen van Hotte ontkomen waren en het Kadat hare kwaal spoedig in den dood tholicisme verworpen hadden, waren
zou eindigen. Zij besloten eindelij*, zij daarmede nog niet verlost van den
zoo het mogeliik was, naar London te noodlottigen invloed van kunstig verreizen en hun ouden vriend, D<. John zonnen gods iienststelsels. Helaas, de
Allen, te bezoeken. Toen zij te Parijs macht van het dogma, de stelselzucht
waren, werd door hen aldaar een der en de rampzalige logika leven voort en
meest geleerde dokters ueraa Ipleegd. zetten nog heden het gemoed van onNa. langdurig onderzoek besloot hij telbare brave Christenen In vuur en
dat geen medicijn, van welken daar vlam.
Die dingen hebben door de Hervorook, iets voor haar kon doen. Hij gaf
haar ecnigen raad omtrent spijs, om ming wel eene belangrijke gedaanteware het mogelijk, daardoor haar le- verwisseling ondergaan, maar hun inven nog iets te verlengen. Zij getuigt: vloed niet verloren. Het zou mij niet
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Voor DE GRONDWET.

Overdenkingen over Goddelijke
Genezing, Ondervinding

derzelve, en andere
Gebedsverhooring.

DOOR MR. JACOB ANDERSON.

Vervolg van no. 30.
Dtiirom geloof Ik ook in deze de
waarheid, beschreven in Iloro. 14: 2-',
23. te mogen toepassen, nam.: "Ilebt
trij geloof, hebt dat bij uzeiven voor
God, enz.
Eenige weken geleden leed mijne
vrouw aan rheumatiek, zij nam medicijnen welke haar niet baatten. Door
de pijn werd zij gedrongen het ten laatste—wa.nl dat is al te veel ons ongelukongeloof—op den Ileere te werpen,
welke de plju plotseling wegnam, waarvan zij volkomen overtuigd is.
Wijl wij nu toch, ter eere mijns

want HIJ hield mijne ziel immer onder
een beilzaoien druk mijner onwaar»
digbeid, zoo dat de minste eer of voorrecht boven anderen, mijne ziel tot
tranen van dankbaarheid bewoog zooals het nog is door Zijne genade."
"Ebenhaezer, tot hiertoe heeft ons
de Heere geholpen."
Doch nu ten slotte wat mag de Heere
voor gehad hebben om mij, een eenigen
soon. door zulke diepe wegen te doen
gaan? Hier kon ik het rechte antwoord niet op vinden, te meer daar wij
na drie Jaren bier geweest te zijn, naar
deze plaats moesten vertrekken, ook
met zeker bewustzijn het was Gods
weg. Afgezonderd van ouze landsliedeu, vreemdeling in een vreemd land.
De oplossing zal wel voor de eeuwigheid gespaard blijven. Doch is mij
een klein schemerlicht opgegaan waarop ik in mijn vorig stuk heb gewezen
en hein of haar van Gods kinderen die
met den Geest des onderscheids bedeeld zijn, moet ik verzoeken dit met
het voorgaande, ten minsten een deel
er van, in verband te lezen, of het den
Heere mocht.behagen meer licht over
onder de Hollanders aangesteld. Zijn zulk eenen weg te geven. Amen.
naam was Jacobus de llooij, aan velen
voor DE GRONDWET.

Ileilands, aan het punt van het verhoor
onzer gebeden zijn, zoo vergun mij,
geliefde lezer, tot sterking van uw geloof en tot verheerlijking van onzen
verbonds God, nog één bijzonder geval
er bij te voegen, hoewel het met geene
physische genezing in betrekking staat.
Het was in het jaar 1854, in de maand
Januari, vier jaren nadat de'lleere
mij wonderbaar In eeu grooten strijd,
om op den dag des Heereo niet te werken, ondersteund en verlost had, na
een geloofsbeproeving van 12 weken
zonder verdiensten, na welken tijd ik
een plaats kreeg aan het entrepot te
Rotterdam, alwaar ik toen eer en aanzien van menschen en een zalige rust
in mijnen God genoot, dat het den
Ileere goed en in Zijne wijsheid noodig achtte ODS andermaal door een louteringsvuur te doen gaan, waaraan
noch wij noch anderen konden denken.
De Heere stuurde nl. een man in onze woning, een predikant uit N. A.,
met wien wij goed bevriend waren,
vroeger als barbier te llcllevoetsluis
woonachtig, doch die later te Cincinnati, N. A., als Baptisten zendeling
der lezers wel bekend. Welke motieven hij gehad heeft toen hij ons alles
zoo rooskleurig afschilderde, de Heere
weet het. Althans hij kende onze goede omstandigheden en moest weten
dat wij met naar Amerika te gaan, in
geen enkel opzicht onzen toestand konden verbeteren, doch "de luensch bedenkt zijnen weg, maar de Heere bestuurt zijnen gang."
Tegen mijn wil voelde ik mij aange
pord om toe te stemmen." Erontstond
een .machtige strijd van buiten, eerst
met mijne vrouw en wanneer hetopenbaar werd, ook met mijne superieuren,
en van binnen met mij zelveu. Vleesch
en geest kwamen er tegen op. Worstelende verscheidene weken met den
Heere in smeeken en gebeden, om mij
Zijnen wil duidelijk te openbaren,daar
ik geen voldoenden grond vinden kon,
waarom ik nu, nu de Heere mij zoo
kennelijk en ten aanzien van een menigte van geloovigen en ongeloovigen
had geholpen, mijn vaderland verlaten
zou. Van geldzucht en speculatie was
mijn hart door genade vrij. Om de
zonden in Holland te ontwijken, behoefde ik het ook niet te doen, die
heerschte over de geheele wereld en
waar ik ook ging, nam ik mijn in zich
zeiven onrein hart me le. En ik ( genoot het nabijzijn van mijn dierbaren
Jezus. Waarom zou ik nu zulk een
welstand opofferen en mij zeiven en
mijne vrouw aan zooveel moeite en
wat riiet al blootstellen?
In Februari '54 kwam ik op zekeren
middag thuis voor het middagmaal. Ik
vond mijne vrouw zeer in opstand over
Gods wegen, zooals ik het moest aanzien. Ik had diep medelijden met haar
en wenschte evenzeer als zij van zulk
een dwazen(?) drang ontslagen te zijn.
Zij kon en kan nog in dit opzicht 'aan
Gods leiding gelooven. Zoo verliet ik
na het maal. diep gebogen mijne woning. Op mijn werk aangekomen, gaf
ik mijn gemoed lucht in klachten en
gebadCn en met tranen bad ik dat God
mij Zijnen wil uiocht doen verstaan.
Hierop kreeg ik in mijn gemoed als
met een ho irbare stem liet bevel dat
de Heere Mozes gaf. Ex. 14:13: "Zegde
kinderen Israels dat zij voorttrekken."
Hierop antwoordde ik in kinderlijke
vnjmoedigheid: "Ach Ileere, ik heb
niet te bevelen." Ik dacht dat dit geen
gepast antwoord op mijn gebed kon
zijn. Doch de Geest liet mij nietiaug
in het donker, maar beduidde uiij dat
ik in dit geval bet zelfde geloof t.e -beoefenen had. "Nu dan mijn God,"
pleitte ik, nu volkomen overtuigd dat
alles van den Heere en tot Zijne eer,
"danzijtGij ook machtig het hart
mijner vrouw over te buigen tot volg
baarheid. O, maak dan ook haar stil
door te berusten in den weg, dien Gij
met ons houdt, diep en onverklaarbaar
als dezelve nu oot voor ons is."
Eu nu, liqvc lezer, de uitkomst van
mijn onderhandelen met Jehova onder
de leiding van mijnen Iloogepriester
en Advokaat
want een gebed in den
eigenlijken zin was het niet
was dat
toen ik des avonds thuis kwam ik mij
ne vrouw volkomen eenswillend vond.
Zij volgde voortaan als een kind, den
ganscben loop der dingen en hielp in
met eene bereidvaardige hand zonder
morren of tegenspreken. Ik volgde
haar in stille betrachting, verheerlijkende mijnen God in mijn innigste
wezen,
hoezeer
mijn
uitwendige
mensch als een ter dood veroordeelde
moest volgen.
Den Isden Maart daaraan volgende
verlieten wij onzen vaderlandsche bodem rnet rog 321 van onze landslieden,
waarvan sommigen dit stuk nog in
handen mogen krijgen. Mr. de Rooij
en een zekere Mr. Persijn, onder wiens
geleide wij stonden, niet meegerekend,
beiiichen, beklaagd, bewonderd en mijne ziel hangende aan den onzienlijuen
als zag ik Hem. Ik doelloos Mijn
vrbnd de ltooij mij plagende met redenen die mij tot wauhooD hadden
kunnen brengen, ware mijn God niet
zoo almachtig en getrouw geweest.
He lezer gelieve uit dnze (de lt xdj's)
raad (?) liefde en oprechtheid te den
ken als hij of «ij het kan. De ltooij
bad mijnen zwakken toestand naar
het lichaam in Holland gezien, niet
tegenstaande volhardt iu zijn«s aanprijzen. Nu zijn wij op zee, de deur
tot terugkeeren gesloten en nu wordt
mij van denselfden tnensch, voorstellingen gemaakt dat, wanneer ik in
Amerika niet snijderen wilde
welk
vak ik vroeger gevolgd had
ik- beter
te huis yebhven was. Al wat ik op zulke
reden kon antwoorden, was: "O. b
kommer u daar niet over, de Heere die
mij zendt, heeft reeds alles voor mij
bereid." Nu dat had Hij. Mijne
vrouw deed hare mond tot klagen niet,
open, voordat zij mij met haar iu armoede en ellende gedompeld zag, en
ik, daar de Heere alle deuren sloot,
niennul helpen kondeen Hij niet toeliet dat iemand een raad voor ons wist,
tot de lorrezak greep, om onder spot.
en hoon en verachting van anderen en
van mijne vrouw gebukt daar heen
ging biddend om genade op hoop teg'n
hoop in'B Ileeren wil te berusten. Is
dat nu Gods weg daar ge het zoo moedwillig in Holland hebt verworpen?
Hierop kon ik slechts vragen, wie haar
tot hiertoe heeft doen stil zijn. Ila!
kwam de vijand van binnen: daar bm
je nu mijnheer waar is nu al je luister
en eer? Onder al zulke aantijgingen
hield de Heere ruijn geloof staande en
vast zoo dat ik onder vele tranen kon
zeggen: "Ja mijn vijand ik ben in
Gods hand en hoe bitter ook de weg,
Hij zal uitkou s"; geven. Dat de Heere
deze weg met mij hield wijl ik in hoogmoed over mijnen stand zou geraakt
zijn, daar ook zorgde de Ileere voor;
-

De Toekomst van het Calvinsme,
DOOR DR. H. BAVINCK.

Vertaald en Ingezonden door Ds. J. Keizer.
Het jaar 1892 was een jaar van groot
belang voor de Gereformeerde Kerken
van Nederland. Twee invloedrijke
groepen van Kerken, welke hun oorsprong hadden, de cene in de afscheiding van "de Hervormde Kerk" in
1834, de andere, in de scheiding van
1886, werden na vele onderhandelingen vereenigd, en hielden in Juli 1892,
hunne "Eerste Algemeene Synode van
de Geref. Kerken in Nederland."
Om verschillende redenen heeft deze
gebeurtenis veelbelangstellinggewekt.
Het was iets onvoorziens en onverwachts. Ongetwijfeld hadden beide
groepen dezelfde .Belijdenis en Kerkregeering, alsmede de overtuiging dat
een Gereformeerd Christen aan zijn
Bijbel en Belijdenis verplicht is om te
breken met de "Hervormde Kerk." In
betrekking echter tot "de Methode
van lleformatie" d. i. de wijze waarop
deze breuke tot stand moest komen,
bestond een belangrijk verschil. Dit
verschil beheerschte de houding, welke
de twee groepen aannamen opzichtens
"de Kerkelijke goederen," en de Burgerlijke Overheid. "De Christelijke
Ger. Kerk'" afkomstig van de scheiding
in 13,'i1, had allengskens zichselve leeren beschouwen als een geheele nieuwe Kerk, die alle gemeenschap, zoowel
met de besturen als met de enkele leden der Hervormde Kerk had verbroken.
Gevolgelijk voerde zij geen processen om de Kerkelijke goederen en presenteerde zich aan de Overheid, als
een nieuwe en verschillende organisatie. De zoogenaamde "Nederlandsche
Ger. Kerken" ontstaat] uit de beweging van 1880, waren echter van het
denkbeeld "Scheiding" afkeerig: koesterden meer het denkbeeld "lleformatie" en beschouwden zij zichzelven als
de oude, oorspronkelijke Kerken, welke slechts het onwettig synodaal bestuur, door de overheid iu 181 U ingevoerd, afgeworpen hadden en teruggekeerd waren tot de Kerkenordening
van D»rdt, 1618—19 welke nooit wettig
was afgeschaft. Zij weigerden als
eene nieuwe organisatie naast de beslaande Kerk, erkend te worden cn beweerden dezelf le Kerken te wezen, die
in de inde eeuw de Hervorming aangenoineu hadden cn nu om even gewichtige, zoo niet gewichtiger redenen, de
Synodale hiërarchie verwierpen.
Overeenkomstig hiermede maakten
ze aanspraak op de Kerkelijke goederen en met't oog op de afwijzing van
hunne aanspraken door den wereldlijken Ilechter noemden zij zich "dokerenden" dat is die zich beklagen over
het onrecht, liun door de overheid aangedaan.
Dit verschil, hoewel niet rechtstreeks de Belijdenis rakende, was van
ernstigen aard. Hierdoor hadden de
onderhandelingen tot vereenigtng met
de gescheiden broederen, welke de
Kerken van 1886 onmiddelijk geopend
hadden, geen geval behalve misverstand en miskenniou, aa< gaaude de
positie van beide partijen. Meer dan
eens scheen het dat de poging tot vereenuiug geheel misliikken zou. In
plaats van elkander te nadereu, bleef
led :T op zichzelf. En toch, niettegenstaande deze moed benemeude voorteekenen kwam men óp de Synode van
Leeuwarden en den Ilaae. tot een pro-,
visiuDeele basis van veieet.i/ing. Tegen alle verwachting, ja tegenstand
van buiten in, kwam de veieeniging
zelf tot stand in 1892. Zoowel bier als
in het buitenland, trok dit resultaat
de aandacht. Veler belangstelling
moge haar oorsprouir gehad hebben in
de vrees voor den wassenden invloed
van het Calvinisme; wij weten echter
ook dat dezelve bij velen voortkwam
uit warme liefde voor de Gereformeerde beginselen en die bet geleid heeft
tot warmen dank aan God, dat hij op
het. beslissende oogenblik harten en
zinnen in zijnen vrede bewaard had.
Niemand kan ontkennen, dat door deze Vereenii/lng het Calvinisme op
nieuw in Nederland vasten voet en
een beteekenis heeft verkregen, welke
beteekenis door sommigen overschat,
door anderen evenzeer te gering geacht
wordt.
Het merkwaardig verschijnsel dat
het Calvinisme eenigermate hersteld
zoude worden in zijn vorigen luister,
deed bij velen de vraag wijzen of het
Calvinisme een toekomst heeft.
Er zijn slechts weiuigen die nu nog
aan het Calvinisme levenskracht toekennen
Vo'ueiis de meerderheid
heeft bet zijn tijd gehad; is het verouderd; nabij de verdwijning; ja aireede
dood en eerzaam begraven. Maar onze gedachten zi|n niet altijd Go Is gedachten.
Het merk vvaardig Iléveil van 't Cal-/vinisiue in Nederland, rechtvaardigt
tenminste de vraag of het vatbaar ia
voor verdere en rijkere out>vikkeling,
voor deze en volgende eeuwen; of het
bestemd is een bescheiden plaats en
een eigen roeping te vervullen, onler
de Kerken i.er toekomst; of God voor
heeft door deze "revival" van zijne
Kerk in Nederland, zijn volk niet
slechts hier, maar ook in het Buitenland te benedijen. De herleving van
het Calvinisme in Nederland, zal voor
ons van grooter belang sciiijnen naar-j
mate wij meer op de hoogte zijn met
ds ge-chieienis van Nederland en de
positie door dit kleine land eenmaal op
Godsdienstig, Kerkelijk en Politiek!
terrein ingenomen, en waardoor het'
machtigen invloed uitoefende op Kerk',
en thjoigie in het Buitenland. Voor

i

Voor stukken onder dtt hoofd stelt de Redactie zich. wat den Inhoud, en wat stijlen
taal betreft, niet verantwoordelijk.
De kolommen van De Grondwet staan voor
ledereen, die op gematigden toon over zaken
van algemeen belang schrijft, open. Toch
behoudt de redactie zich het recht voor om
■onder opgave van redenenstukken te plaatsen of te weigeren.
Ingezonden stukken, waarvan de schrijver
iande Redactie zijn naam niet opgeeft, worJen niet geplaatst.
Stukken, die niet geplaatst worden, kunnen niet aan de schrijvers terug gezonden
■orden, maar worden vernietigd,
H>"t liefst worden ondergeteekende en niet
te lanïe stukken geplaatst.

erg verwonderen dat er nog heden Katholieken ztjn, die een Calvinist of Lutheraan—Lutherschen en Calvinisten,
die een Servetus aan hun wraak "admajorem Dei gloriam" zouden opoffe
ren. Maar nergens spreekt het fanatisme zich zoo duidelijk uit als in de
boeken der Sabbatisten. Ilun godsdienststelsel is al eeuwen lang in de
maak en nog idet afgewerkt. Intusschen denken zij dat op de omhelzing
van hunne leer alles aankomt en de
geest, die hen bezielt, treedt in al hunne werken op den voorgrond. Die menscben zien overal spoken en draken • en
hellopoelskaken. Zij leeren dat het
mensebdom in het algemeen bestemd
is voor vernietiging. In den dag der
opstanding zal de aarde overdekt worden met de lichamen der zondaars.zooals wij zijn, en de vromen, die zalig
wordeu—;Sabbatlsten natuurlijk—zullen dan over ons heen wandelen, totdat eindelijk de niet Sabbatisten verteerd of verbrand zijn. En op den uitroep: "wel verschrikkelijk, waar haalt
gij toch die heilsleer vandaan?" is hun
antwoord: "Uit de 11. Schrift. Gij anderen gebruikt maar een hal ven, maar
wij raadplegen den geheelen Bijbel.
Zift hier ou/.e bawijzen." En dan leggen zij u een stapel lijvige boeken voor,
die een verslag van hun onderzoek be
vatten. Van Gen. I tot het laatste
vers der Openbaring toe wordt tekst
voor tekst o •erwogen, getoetst en ontleed of uit het lid gerukt, verwrongen
en misvormd, al naar het te pas komt
en dan vclgt ten slotte deconclusie dat
de Sabbatisten de alleen wijze en brave meoschen zijn. En dat zij zoo weinig bijval vinden, dit komt omdat het
getal vromen altijd maar klein is op
«arde en er veel meer gekken dan wijzen zijn; ergo moet men het verstand
en de godzaligheid bij de minderheid
de Sabbatisten zoeken. Ilunne leer
der duivelen is zoo overdreven dat zij
het geloof aan een eeuwig zalig leven
een kardinaal punt in de Christelijke leer— aan den invloed van den
vorst dar duisternis toeschrijven. Het
gezegde: "Gij zult den dood niet ster
ven" (Gen. 3:4) meenen zij datdegrond
is, waarop de mensehen bouwen, die
aan de onsterfelijkheid der ziel gelooven. Ik bemerk echter niet dat de
menschen voor en na den zondvloed
aan die woorden des satans eeuig gewicht gehecht hebben. Dat wij allen
sterven moeten, werd nooit ergens
weersproken en het graf werd meestal
als het einde van 's ruenschen loopbaan
beschouwd. Wel bestond er een onbestemd verlangen en eeu donker vermoeden, bij sommigen zelfs een stellige verwachting en hope, des eeuwigen
levens, maar geen enkele belofte, die
eenige zekerheid gaf. "Geef mij een
troostwoord voor den dood, edele Ulys
ses," is de grondtoon, die geheel de oude wereld doorklinkt.
Toen echter de Heere Jezus de' welbekende zielroerende troostwoorden gesproken en door Zijne opstanding en
hemelvaart verzegeld had, toeu ontstond er een beweging onder Zijne volgelingen, waarvan de wereldgeschiedenis geen voorbeeld iieeft. Toen zien
wij de vroeger zoo sterk aan hunne
aardsche goederen gebeebte Joden, die
Jezus volgden, alles verlaten, om de
blijde boodschap d r verlossing en des
eeuwigen levens alom te gian prediken. Toen achtten zij alle dingen
schade bij vergelijking Mr heaaeKche
gelukzaligheid, zoodat zij ballingschap,
honger, geeselslagen en een smartelij
ken dood vrijwillig en blijmoedig doorstonden in het vooruitzicht om bij Jezus in het vaderhuis te ziin.
Zoo krachtig werkte dat geloof op
het menschelijk gemoed. En tot op
den liuidigen dag is dit bij de Cluistenen van alle'kleur en gezindheid het
zelfde gebleven. Het is de troostgrond
voor stervenden en voor levenden.
't Is maar een korte tijd dan zien wij
elkander weer," roept de een den ander toe in het gezicht van den dood
Welnu, dat geloof in die verlossing,
die zalige hoop der onsterfelijkheid,
die eenige troost bij de groeve der vertering, wordt door de predikers der
Sabbatisten een ei genoemd, door de
slang in het Paradijs gelegd en op den
mesthoop van Rome uitgebroeid. Zij
maken het erger dan de verwaande
Stoïcijnen, die de hoop op eeuwige
voortduring voor een dwazen waan
verklaarden, die de goden (niet de satan) meedeelden, om de jammeren van
helleven dragelijk te maken. Ziet
zoodanig is het allooi van die trotsche
kerk, die ons voor haar gezag wil doen
bukken.
Overigens beeft de geschiedenis van
Calvijn eu Servetus met de Zondagsrust niets gemeens. De wreede rechtspleging— hoe verschrikkelijk ook
was overeenkomstig de gewoonte van
dien tijd. Wellicht hebben die van
Gei eve gemeend, dat zij juist zoo handelen moesten, omdat in 't Oude Verbond aan de Jolen het verbranden van
toovenaars b-tvolen was. Dan hebben
zij maar blindelings een bijbelwoord
maar heel verkeer! toege
letterlijk
past, net als de Sabbatisten dit doen
uiet het vierde gebod, zonder zich te
storen aan tijd en toestand of aan de
out wikkeling, die door het Christendom aangebracht is. Maar de Heiland,
die door den ongelukkigen stelselsmeter Servetus op den brandstapel aangeroepen werd, zal zich zeer zeker
over zijn arme ziel outferind hebben,
toen de beulen met hem gedaan hadden. Voorts heeft het woeden der
geestelijken de ontwikkeling van bat
Christendom niet kunnen beletten en
wordt de vooruitgang in gods lienstige
kennis eiken Zondag door de prediking
verspreid.
des Woo ds onder bet
En wat iu het punt van kwestie alles
afdoet: de Calvinisten bedreigen onze
vrijheid niet; zij zijn onderling verdeeld en oefenen geen invloed uit op
de publieke zaken van ons land.
New Era, Oceana Co., Mich.
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INGEZONDEN.

"Na mijne aankomst te London ging
ik naar eene der vergaderingen, gehouden door Ds. John Allen en daar werd
voor mij gebeden naar Jak. 5 :14, 15
en ik werd oogenblikkelijk genezen en
vervuld met den Heiligen Geest en sedert dien tijd ben ik immer wel geweest en dat is nu meer dan zes maanden geleden."
In het gezin van Mr. Gordon ontmoetten wij een ander geval van genezing op het gebed, bijna zoo opmerkelijk als het voorgaande. Eene weduwe, dienstbaar in het huisgezin, ongeveer 40 jaren oud, gaf ons het geval
'van hare eigene genezing, aan de waarheid waarvan niet te twijfelen is.
Meer dan een jaar geleden had zij
een verschrikkelijke pijn in hare linkerhand gekregen, die daardoor zeer
opgezwollen was en eerst eeu zwarte
eu daarna een roode kleur kreeg. Kort
daarna werd baar arm verlamd. In dezen toestand nam zij intrek in een der
stads hospitalen en gedurende drie
maanden werd aan haar gedaan, wat
de medische wetenschap vermocht,
zonder echter voor haar ojk maar de
minste verbetering aan te brengen.
Teu laatste besloten de dokters te za
men, dat er voor baar umar éen middel
bestond en dat was den arm af te zetten. Zij gaf hieraan hare toestem
ming en zat reeds in de kamer om hare
beurt af te wachten, doch voor deze
keer kwam er voor haar geene gelegenheid en haar geval werd dus voor eene
week uitgesteld.
Gedurende dezen
tijd besloot zij om haar arm niet te la;
ten afzetten. Om deze reden werd zij
uit het hospitaal verwijderd als ongeneeslijk. Daarna ging zii eiken dag
naar een ander hospitaal, en genoot aldaar een zorgvuldige behandeling voor
drie maauden. Oöder dit alles werd
haar toestand steeds slechter en eindelijk bleef zij uit hopeloosheid te huis.
Op het gehoor van genezingen op het
gebed door Ds. John Allen, giug zij
daarheen; hier werd voor hare genezing gebeden en werd zij gezalfd. Al
haar lijden hield oogenblikkelijk op
en toen zij te huis kwam, bevond zij
dat zij het volle gebruik van haarband
en arm had, welke sedert immer volkomen gezond zijn gebleven. Een voornaam dokter, daarbij tegenwoordig,
getuigde dat haar herstel een duidelijk geval van geloofsgenezing was,
zoowel als dat van Mrs. Gordon en
Mrs. Fooks, van orgacische ziekten,
ten oenen male ongeneesbaar door dokters en medicijnen.
Onder de aangekondigde sprekers,
voor de vergadering voor heiligmaking
bestemd, waren ook Mr. en Mrs. Th jrp,
van St. Leonard, bij de zee. In de
vergadering voor goddelijke genezing
verhaalden deze dat zij met cenige anderen voor een jongeling gebeden had
den, die doof en stom was geweest van
zijne geboorte en dat hij op hun gemeenschappelijk gebïd beide spraak
en gehoor had gekregen. Dit geval is
boven allen twijfel, verheven en mec-r
dergelijke gevallen van geneziug zijn
er geweest, aau deze zijde van den At-

-A.prii.
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hen die in staat zijn dezen invloed
naar waarde te schatten, zal misschien
het bovengenoemde zich uitbreiden tot
de vraag, of deze herleving niet van
beteekenis kan zijn voor de Gereformeerde Kerk en theologie, als een geheel, en van dienst kan zijn om den
stroom van ongeloof en van anti Christe gaan. Wij
telijke beginsels
willen trachten op genoemde vragen
een antwoord te geven en te dien einde pogen we te schetsen (I.) het karakter van het Calvinisme, (2.) Da historische en nationale beteekenis welke het
in Nederland verkreeg. (3.) De beteekenis die het voor andere landen hebben
kan.
(1.) Het Calvinisme vormtéén bizondere type onder del'rotestantsche Kerken eu Confessie's. Meestal wordt dit
type door Gereformeerd omschreven.
Toch zijn de woorden Calvinistisch en
Gereformeerd, hoe ook verwant, geenszins van dezelfde beteekenis.
Laatst
genoemde is meer beperkt, dan het
eerste. Gereformeerd is een theologische term; een Kerkelijke en godsdienstige onderscheiding. De naam Calvinisme is van wijder begrip en duidt
een bizondre type aan, in de politieke,
sociale en civiele sfeer des levens. Het
duidt aan, die eigenaardige levens- en
wereldbeschouwing, welke voortkwam
uit den machtigen geest van den Franschen Hervormer. Calvinist is de naam
van een gereformeerd Christen in zoo
verre hij een bizonder beginsel vertegenwoordigt, niet slechts In betrekking tot Kerk en theologie, maar ook
opzichtens het sociale en politieke leven, de kunst en de wetenschap.
Het grondbeginsel van dit Calvinisme is de belijdenis van Gods absolute
Souvereinlteit. Het uitgangspunt, voor
het denken en het doen van den Calvinist, zijn niet zekere eigenschappen
b.v. de liefde of de gerechtigheid, de
heiligheid of het recht Gods, maar
God ?elf als zoodanig in de eenheid van
al zijn eigenschappen tn de volmaaktheid van heel zijn bestaan. Uit dit
grondbeginsel kan alles wat specifiek
gereformeerd is afgeleid en verklaard.
Het was dit grondbeginsel dat leidde tot scherpe onderscheiding van het
geen Godes en des schepsels is; tot het
uitsluitend gezag van de 11. Schrift;
tot de algenoegzaamheid van Christus
en zijn werk; tot dealmachtigheid van
het werk der genade.'
Vandaar ook de scherpe onderscheiding tusschen het Goddelijke en het
menscbelijke in den Persoon, en de

Calvinisten, zich altijd gekenmerkt
heeft door eeuwige activiteit, door
een rusteloos streven om alle dingen
te brengen onder de discipline van
Gods wet en dusdoende dienstbaar te
maken tot de verheerlijking Gods.
Het kan niet worden ontkend dat uit
kracht hiervan de moraal somtijds een
wettische karakter en een overdreven
ernst en gestrengheid verkreeg. Maar,
zoo zelfs, heeft het Calvinisme tal van
deugden gekweekt, welke bewezen
hebben van de grootste waarde te zijn
voor het huisgezin, de maatschappij,
en den staat. De liefde voor het huisselljk leven, matigheid, reinheid, net-
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RHEUMATIEK,
Kneuzingen,

hebben onder Calvinistische
nen.
Wonll Vervólgd.
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Voor DE GRONDWET.

Een Oorzaak van Wettige Bij-

The Parlaiuieiit of Religions and Religioiis Congresses

Tandpijn,

heid, orde, gehoorzaamheid, kuischheid, ernst, industrie, economie, zijn
deugden, welke ten allen tijde gebloeid
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GEO. DALENBRG.
27 3m
Roseland, 111., P. O. box 55.

Wij hebben een volledigen Kruidenierswinkel geopend, in verband met
onzen Vleeseh Winkel, zoodat wij alles voorhanden hebben, wat in die lijn
voor huishoudelijk gebruik noodig is.
We zijn gevestigd op den hoek van
de Markt en 12de Straten en zullen

J. H. DAVERMAN, ARCHITECT.

521-522 MICHIQAN TRUST

J. H. OAVERMAN, Architect

Huishoudelijke Winkel.
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Winkel en Goederen
'

TE KOOP.

Four small boys on a frolic are we,
As light hearted and happy as boys csn bc;
The reason forthis we wil! Not screen,
Our mothers now use th-3 While P.lac'i^e.

Jonkman & Dijkema
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Een Groote Keus
Nieuwe
Voorjaars
Modegoederen
ontvangen bij

Miss De Vries & Co.
die wij voor zeer billijke prijzen te
koop aanbieden.

Wij noodigen de Dames van Holland
en omstreken uit om onze Goederen te
komen zien en naar onze Prijzen te

BUILDING,

GRAND RAPIDS. MICH.

trachten door vlugge en eerlijke be- Adres
handeling onze kalanten ruet onze lage
prijzen en goede kwaliteit van waren

te gerieven.
VAN ZWALUWEXBURO

CO.
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in ons voorjaars Kleercn Departement.
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Voorjaar? Cassimeres,
Voorjaars Worsteds,
Voorjaars Clievóits,
Voorjaars en Zomer Kleeren

••<«;

-

s

van alle Modes cn Prijzen.
mail»', Jonsens' en Kinder Pakken, Hoeden en Petten,
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lIEEREN ARTIKELEN, PARAPLUIES, ENZ.
Alles opgeruimd voor de

Laagste Prijzen.
JONKMAN

&

DIJKEMA,
30-ly

Holland, Mich.

Agent voor de "WHITE,"" de beste Naaimachine in de wereld. NaaldeD,
Olie, enz. Allerlei soorten van Xaai Machines gerepareerd.

vernemen.

No. 7 E. WESTERN AVE.

IMCxisil^Cï^oia,
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MCicli.

East SsL-u.gSL-tu.ols., Mioh
Handelaar in alles wat noodig ia. Vraapt naar hetueen £D niet ziet.
hebben het voor billijke prijzen
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Heuppijnen,

belsche Echtscheiding.
Mijn bedoeling was niet om ZEw. te
beleedigen, maar volgens Gods Woord,
één van tweeën, Rev. E. Hos moet kunnen bewijzen dat de rechterlijke scheiding ter oorzaak van hoererij aangevraagd wordt, en zoo niet is er geen
TRADÊ
icettiye Bijbelsche scheiding gegrond op
m( edwillige
verlaten alleen. En zoo
wij de kantteekeningen lezen over
Matt. 5:31,32 en 19: 4—9 wordt het
ons maar al te duidelijk dat ZEw. om
andere reden niet scheiden kan, al was
geneest alle ziekten der
het dat zijn vrouw 70 maal 7 maal hem
HORST, der LO.VGBN
verlaten had en zoo zij de 490ste maal
met schuldbelijdenis en berouw terugcn tier Koel.
kwam, haar weder moest aannemen.
Dit houd ik staande, zoo de rechterAlleen in origineele Pakjes.
lijke scheiding niets anders is dan verlaten, ZEw. met geen vrede des harten Prijs
Cents
W
zijn ambt kan uitoefenen. Dit bedoel- Prijs
Cents
de N. N. toen hij vroeg of zoo iemand Prijs
Cents
in de bediening kou wezen. Gods
Woord beslist dit.

AAN ISRAEL.
Och (h)arm Israël, het is al geen Israël dat uit Israël is, noch dat den
naam van Israël draagt; "zij zeggen
dat zij Joden (Israelietec) zijn en zijn
het niet." Gij ijvert zonder verstand
met verachting van Gods Woord, voor
iemand al is bet dat zijn wettige
vrouw hem verlaten heeft, hij toch
zooals gezegd wordt, zich schuldig gemaakt heeft aan mishandeling van
twee naturen van Clnistus; tusschen zijn vtAuw. Het spreekwoord zegt:
de uitwendige en inwendige roepiDg; "soort zoekt soort." Dit is mijn eertusschen het teeken en de beteekende ste en laatste woord aan u, Israël.
N. N.
zaak
Op gelijke wijze ontsprong uit deze
Voor DE GRONDWET.
bron de leer van de absolute afhankelijkheid van het schepsel, zooals dit
"Onze Toekomst."
uitdrukking vond in de Calvinistische
DOOR MR. A. SLINGELAND.
Belijdenisschriften betrekkelijk de
de
voorzienigheid,
voorverordineering,
In nummer 3 van het Bonds-orgaan,
de verkiezing, de oimacht des men"Ouze Toekomst," las ik een stuk, aan
schen. Door dit beginsel kwam de het hoofd hebbende, beginselloosheid,
Calvinist tot die alles beheerschende, na het stuk gelezen te hebben, kwam
logische theologische methode weltte de gedachte in mij op, wie van deze
hem van de Iloomsche en van andere twee zou toch bedoeld worden, óf Ds.
Protestantsche Godgeleerden onder- De Beij, óf "De Nederlander." Ten
scheidt. Hij streeft naar de erkenning 2de dacht ik, hoe is het mogelijk dat
en de handhaving van God als God, een Leeraar en tevens medewerker
tegenover alle schepsels, niet alleen op aan het blad onze toekomst zich op gehet gebied der theologie maar op elk lijke voet stelt met een San lus weleer
terrein des levens en des wetens. In die de kleederen bewaarde dergenen,
het werk der Schepping en de wederge- die Stefauus steenigden en ook zelfs
boorte. in zonde en genade, in Adam een welgevallen had in het booze werk
en in Christus, in de Kerk en in de dat verriclit werd. Medewt-rker schijnt
Sacramenten, overal is het God die ook noch een paar stceuen dispooiebel
zijn Souvereiuiteit openbaart en hand- te hebben voor een overledene predihaaft en doorvoert, trots alle minach- kant die zich niet meer kan verdedi
ting en tegenstand. Er is iets heldhaf- gen (hoewel niet direkt, toch indirekt)
tigs en grootsch en aangrijpends in dat bewijst uw twijfelachtig schrijven.
deze Calvinistische opvatting.
Indien de "Nederlander" recht is kan
In haar licht wordt heel de loop der men Ds. De Bcij wel vau de lijst der
geschiedenis, éénc Yeusachtige worste- gereformeerde predikanten afschrapling, w-iarin God zijn souvereiuiteit pen. Ik was van gedachte dat het
doorvoert en deze, als een bergstroom, blaadje onze toekomst moest dienstop het einde, allen tegenstand doet baar zijn totsamenbinding der Jongeverwinnen en het schepsel willens of lingen, doch niet om indirect laster te
onwillens maar in elk geval tot een verspreiden van een overledene prediabsolute erkenning brengt van zijn God- kant. Het ia mijns inziens zeer gedelijke glorie. Alle dingen zijn uit vaarlijk vergif toe te dienen aan een
God en keeren gevolgelijk tot God te- jeugdig blaadje als. "Onze Toekomst,"
rug. Hij is God en blijft God nu en indien de hoeveelheid wat te groot
voor eeuwig: de Jehovah, de zijnde, wordt kan het mogelijk doodelijke gedie is, die was, die komeu zal.
volgen hebben. Het zou zeer voorDaarom gaat de Calvinist in alle din- zichtig zijn dat medewerker die het
gen op God terug, en rust niet voor hij stuk heeft laten overplaatsen in "Onelke zaak teruggespoord heeft tot het ze Toekomst" zich bewust was dat hetsouvereine welbehagen Gods als baar geen hij overlaat plaatsen waarheid
uiterste en diepste oorzaak. Nooit bevat en niet een naamloos stuk uit
verliest hij zich in de verschijnselen een blad zooals bchrijver zelf beweerd
der dingen maar hij dringt door tot niet weet welke partij het vertegenhun wezen.
Achter de pbenotnena woordigt. Dit is ver beneden de waarzoekt hij de noumena, de dingen die digheid van een Leeraar. Een iegelijk
men niet ziet waaruit de dingen die die Ds. De Bcij gekend heeft weet zeer
Hij goed dat hij niet de man was die symmen ziet zijn voortgekomen.
neemt zijn standplaats niet in het mid- pathiseerde met modernisme, zooals
den der geschiedenis maar buiten den "De Nederlander" dit uitdrukt, maar
tijd, beklimmende de hoogten der eeu- veeleer een tegenstander van hetgeen
wigheid. De Geschieienis is niets an- in strijd was met Calvinisme. Ik heb
ders dan de trapswijze outvouwing van eenmaal een uitdrukking hooren doen
hetgeen voor G »d een eeuwig heden is. dat eei predikant gelijk was aan een
Voor zijn hart, zijn denken, zijn leven, schuurpaal in het land waar het vee
vindt de Calvinist geen rust indeaard- zich nu en dan aan scnuurt. Dit
sche dingen, de sfeer van het worden, schijnt in toepassing gebracht te zijn
het wisselende en 't voor altijd voorbij- zelfs na deu dood van den ouden heer.
gaande. Van het proces der zaligheid Mogelijk ondervindt medewerker dit
gaat hij terug op het besluit der zalig- ook nu en dan zelf,doch wanneer uit in
heid, van de geschiedenis op liet idee. het leven geschied kan men zichzelf
verdedigen. Doch een iegelijk wachHij blijft niet staan in het voorhof
spreken van
des tempeU maar tracht in te gaan in te zich echter om laster te
de knechten derlleeren daar zij ge
Hij
op
ziet
heiligdom.
binnenste
het
zijn om den volken de woorden
alles sub specie aetermitatis. Als Gods- roepen
te verkondigen.
dienst is, volgens de oude definitie, Gods
Iloseland, 111.
die "virtus per quarn homines Deo
exhidebitum cultum et reverentiam
Baat in Zes Uur.
gelijk
bent" en als Godgeleerdheid i
de
van
aanduidt,
kennis
het woord
Benauwende Nieren en Blaas ZiekGod en van alle and re dingen als ge- ten verlicht in zes uur door het "NIEU
plaatst in verband met en onder ge- WE GUOOTE ZUID AMEUIKAANSUIIE
subordineerd aan God, dan is de Calvi- NIEREN GENEESMIDDEL. Dit nieuwe
nistische Godsdienst de Godsdienstig- geneesmiddel is een groote verrassing
ste en zijn theologie de meest theologi- wegens de verwonderlijke snelheid,
sche van alle.
waarmede het verlichting geeft bij
Dit Calvinistisch oeginsel echter, is te pijn in de blaas, nieren, rug en alle
te rijk en te deelen der waterloozings organen bij
universeel en gevolgelijk te
worden tot mannen en vrouwen. Het verlicht de
vruchtbaar, om beperkt
een bizondere type van Godsdienst en moeilijkheid bij het wateren en pijn
Godgeleerdheid. Het Calvinisme heeft daarbij door het bijna onmiddelijk te
een bizoudere beschouwing van de we- verhelpen. Indien gij schielijke verreld en bet leven als een geheel; het is lichting en genezing wenscht, dan is
als 't ware eon philosophie geheel op dit uw geneesmiddel. Te koop bil Dr.
zichzelf. Ook het zedelijk leven, dat 11. Kremers, apotheker te Holland,
50 af.
op Cal vinistischen bodem groeit.draagt Mich.
een bizonder karakter. In de eerste
plaats is het opmerkenswaardig dat
Altijd Voorhanden.
het Calvinisme, trots de verwachtinechte Haarlemmer Olie,
eenige
alle
TelaDe
gen en voorspellingen van
leven
door
den ondergeteckende
zedelijk
ingevoerd
streng
een
steeds
gians.
van den eenigen fabriekant van Echte
ophield. De geschiedenis heeft
Olie. leder lleschje door
toon 1 dat de belijdenis van Gods sou-1 Haarlemmer
verkocht
mij
mijn adres en de afde
afhanen
van
absolute
vereiniteit van het schepsel niet alleen beelding vanheeft
een drogisten mortier
kelijkheid
op de buitenste omslag, ter
niet schadelijk is, maar zeer bevorder- gestempeld
waarschuwing.
in
Hestellingen
De
zedelijkheid.
da
voor
lijk is
heid is dat de predestinatie ook in zich 't groot en klein verzonden naar. eenig
middelen en: gedeelte van de Vereenig.ie Staten.
sluit der predestinatie de een
Vraag uw drogist en handelaars in
doel
verkiezing
altijd
dat de
mikt. Verkie- medecijnen om de Echte Haarlemmer
onderstelt waarop ze
een Olie ingevoerd door
zing sluit in zich een bestemming,
GKO. G. STEKETEE,
roeping.
Vanzedelijke
levenstaak en zedelijk leven, onder de 21-tf.
Grand Rapids, Mich.
daar dat het
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Verfstoffen, Garpets en Schoenen,
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Pleasant Valley Boter en verscbe Eieren altijd aan liand
30-ly
en worden in liet groot verzonden.
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Hel ben hun Voor j aars eu Zotuer y()orraa(] JAPOXSTOFFEN ontvangen.
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Een volledige voorraad Kousen en een groote keuze Jiorduursel en Kant,
Opmaaksels voor Japonnen en Corsetten. Een keurige voorraad Zijden Kin(lertnuts i es
-

