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algemeen belang schrijft, open. Toch
Dohoudt de redactie zich het recht voor om
tonder opgave van redenen stukken te plaatïen of te weigeren.
Ingezonden stukken, waarvan de schrijver
tan de Redactie zijn naam niet opgeeft, worfan

den niet geplaatst.
Stukken, die niet geplaatst worden, kunnen niet aan de schrijvers terug gezonden
worden, maar worden vernietigd.
Het liefst worden ondergeteekeude en niet
te lange stukken geplaatst.
VOOR DE GRONDWET.

De Toekomst
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Een Dochtertje

van

het Caivinsme.

DOOR DIL H. BAVINCK.
Vertaald en Ingezonden door Ds. J Keizer.

Vervolg van no.

34.

ERRATA. In het eerste stuk van Dr.
Van een Leeraar der Engelsche Kerk
genezen door een kwellenden uitslag B. zijn eenige fouten ingeslopen. Men
door Ayer's Sarsaparilla. Mr. Richard leze in plaats van "geval" gevolg; voor
Birks, de welbekende apotheker van "wijzen" rijzen; voor "onder gesuborno. -'O7 McGill st., Moncreal, I'. 0., dineer" gesubordineerd; voor "Tela
giacs" Pelagianen; voor "eeuwige aczegt:
Ik heb Ayer's Familie Medicijnen tiviteit" energie en activiteit; voor"der
sedert 40 jaren verkocht en heb er praedesricatie etc." de praedestinatie
niets als goed van hooren zeggen. Ik der middelen, liet Latijnsche "virtus
per quam etc." kan dus vertaald: "de
weet van vele
deugd waardoor de menscb den aan
Wondervolle Genezingen
Go 1 verschuldigden eeredienst en eerdoor Ayer's Sarsaparilla bewerkt,waar bied betoont."
K.
van een de genezing was van een dochtertje van een Leeraar der Kngelsche
En, aangezien het Calvinisme geKerk. liet kind was letteilijk van 't woon geweest is om bij het volk den
tot
de
voeten
bedekt
met
een
toofd
meesten invloed te hebben, heeft heft
rooden en buitengewoon lastigen uit- zelve gevormd
tot een klasse van degeslag, waar aan ze twee of drie jaar ge- lijke en ijverige burgers welke alom
niettegenstaande
de
beste
leden had,
en ten allen tijde getoond hebben de
geneeskundige hulp, die er te krijgen voornaamste
steun van Kerk en Staat
was. Haar vader verkeerde in wroote te zijn. In nauw
verband hiermede
over
het
en
geval
begon op heeft Calvinisme een
droefheid
eigen politiek
mijnen raad ten laatste Ayer's Sarsa- systeem en leven ontwikkeld. De Calparilla aan te wenden, twee llesschen vinist vreest
God alleen en geen
waar van eene volkoniene genezing menscb. Ongetwijfeld
is er in 't Calbewerkten, zeer tot hare verlichting en vinisme een republikeinscheen
een dehaars vadeis vreugde. Ik ben er zeker mocratische lenden. Gezag van
het
van dat als hij lieden hier was, hij in eece schepsel over het ander
vloeit
uit
de sterkste bewoordingen getuigenis
sluitend uit de souvereine gave Gods;
zou alleggen voor de verdienste van
bij niemand is oorspronkelijke of in
zijn persoon inklevende macht; deze
Ayer's Sarsnparilla rust
slechts in het ambt. Voor kuipeBereid door Dr J C Ayer vS: Co., Lowell, Mass. rijen, schepselvergoding,
mecschen<5EN EEST ANDEREN, ZAL U GENEZEN. vrees, zijn geen plaatsin 'tCalvinisme.
Alle Koningen en onderdanen zijn

Bucklen's Arnica Zalf.
Het grootste geneeskundige wonder
in de wereld. Er wordt voor inge-

voor God gelijk; ja het arme, liet
zwakke, het verachte heeft God tot de
hoogste doeleinden verkozen, opdat
geen vleescb zoude roemen voor Hein.
lIEM is men gehoorzaamheid schuldig,
eer en meer dan eenig menscb.
Daarom is het 't Calvinisme dat die
staatkundige en burgerlijke vrijheid
gekweekt heeft waarop Nederland, Engeland en Amerika bogen kunnen in
onderscheiding van Spanje, Oostenrijk,
Italië en zell's van het Luthersche

staan dat liet spoedig geneest Brand,
wonden, Kneuzingen, SnijwondenZweren, Salt Rheum, Koortswonden,
Kanker, Aambijen, de kou in voeten
en handen, likdoorns, dwangnagels,
gebarsten handen en alle huidziekten,
voor de genezing in ieder geval t;ordt
ingestaan of het geld wordt teruggege- Duitschland.
ven. 2ö cents per doosje. Te koop in
Scheiding van Kerk en Staat, vrijH.W.ilsh's Apotheek te Holland.
heid van Godsdienst, vrijheid van ge-

Geheel Vrij.
I)r.

Zij, die
King's Nieuwe Ontdekking hebben gebruikt, kennen hare
waarde en zij, die het nog Biet hebben
gebruikt, hebben nu de gelegenheid
om het kosteloos te proberen. Gaat
naar den geadverteerde» apotheker en
haalt een Proef-Flesch gratis. Zend
uw naaru en adres aan 11. E. Uuckler
■& Co., Chicago. Eu krijg een proefdoos
je van Dr. King's Nieuw Lever Pillej
gratis, zoowel als een exemplaar vai
de Gids tot Gezondheid en Onderwi;
zer van 't Huisgezin, gratis. Al he
welk u zekerlijk goed zal doen en niet„
zal kosten. 11. Walsh, Apotheker.
Genezing voor Hoofdpijn.
Als een geneesmiddel voor alle vormen van Hoofdpijn is Electric Bitter
bewezen het allerbeste te zijn. liet
bewerkt een grondige genezing en de
vreeselijkste gewone schele hoofdpijn
wijkt voor deszelfs invloed. Wij dringen er 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 Bitter door
de noodige opwekking aan de ingewanden te geven en weinige gevallen weerstaan laniren tijd het gebruiken van
deze medicijn. Beproef het eens.
Groote llesschen slechts 50 cents bij H.
Walsh te Holland en A. De Kiuif te
.Zeeland.
52 lw.

Het

Geneest Stuipen.
STEKETEE.
MR.
'Mijnheer! Zendt mij no£ twee flestschen meer van uwe Wurm Destroyer;
mijn dochtertje gebruikte eene flesch
en heeft sedert ueeue stuipen meer gehad; zij is DOR slechts drie jaren oud.
Ik gevoel onveilig als ik deze remedie
Achtend,
niet in huis heb.
Mus. JAMES SAXTON.
Menominee. Micta.
Vraaz uwe drogist om Steketee's
Worm Destroyer. Prijs 25ct.
28"—tf
Wormen bij Paarden.

WAT DE MENSCHEN ZEGGEN VAN STEKETEE'S VARKENS CHOLERA GE-

WAARHEID BOVEN'AL.

Vergun mij, mijnheer de Redacteur,
naar aanleiding van een schrijven des
kerkeraads der Iste Holl. Gcrt-f. Gem.
te Wortcndyke in De llopc, een enkel

woord in uw veelgelezen blad. In de
kerkelijke bladen hoop ik dat gansche

art. punt voor puntte behandelen,doch
voor ik daartoe overga, zou ik éen pur.t
gaarne in de Telegraaf zien behandeld,
opdat men oordeelen kan over de wijze, waarop die kerkeraad schrijven
durft.
Hij zegt: "Ds. Haan en zijn kerkeraad hadden, even voor het tot eene
feitelijke scheiding kwam, eenige som-

men gelds op kerk en pastorie opgenomen van eenige leden, welke som binnen betrekkelijk korten tijd moest
worden betaald."
Dit wordt medegedeeld als of het geschiedde om die kleine gemeente, die
blijven wilde bij de D. R. church, te
berooven." Die kerkeraad weet echter
wel, dat hier geen woord van waar is,
gelijk uit het volgende blijkt.
De schuld was niet $9OO, maar $10.">0,
en wel: a. $450 aan Ds. J. Smit voor
den kelder der pastorie. Deze som
werd in Mei 1891 overgenomen door
Mr. G. Voerman; b. $6OO aan Mr. Hoebeek voor het vergrooten der kerk
1890—91. Deze som wérd, toen Mr.
Hoebeek naar Ned. vertrok (Juni 1891)
overgenomen door 11. R°eksma, J.
Reurijk en B. v. d. IJeig. De som van
Mr. J. Reurink werd, toen deze zijn
huis bouwde, overgenomen door B. v.
d. Berg, terwijl deze haar weer overdroeg aan Mr. 11. Smith.
Wij hadden, gelijk men zien kan,
want de kerkeraad spreekt vau $9OO,
reeds $l5O afbetaald, waarbij nog gerekend moet worden $l5O, die men op
mijn voorstel in 1891 aan Mrs. Diephuis gaf.
Wat wij echter wel deden was, dat
wij die personen securiteit gaven, omdat wij niet wisten hoe het met de eigendommen gaan zou en er zich geruchten verspreidden, dat de blij venden deze som niet wilden betalen.
De lezer kan nu oordeelen, dat van
beroovinz geen sprake kon zijn en begrijpt meteen van welke soort de wapenen zijn, waarmee deze kerkeraad

wa

F. J. Wolderman, Morris, 111.—Na
«en pakje gebruikt te hebben, schrijft
hij: "Zend mij twee honderd pond."
W. W. Stambaugh, Kunkle, O.—lk
gebruikte uw Varkens ChjleraGeneesmiddel voor wormen bij paarden. Het
dreef als met stoom de wormen uit de
paarden.
cPrijs 50c. in de apotheken; 60c. per

post.
Adres:

G. G. STEKETEE,
Grand Rapids, Mich.
Zes pakjes voor $2.00 als ge zelf de
expreskosten betaalt.
21 tf.

Tromp's Kunstgalerij.
Nu onze jaloersche mededingers zich
'lucht hebben gegeven door allerlei
soort van valsche voorstellingen te geven, verblijdt het ons u te kunnen
zeggen dat wij desniettemin overwinnaars zijn. De reden hiervoor is gemakkelijk te vinden, wanneer gij naar
eenige galerij gaat en het werk vergelijkt.
Wij staan bij niemand achter!
Wij streven er naar om de menschen
in al ons werk en al onzen handel te
believen. Geeft ons een proef en gij
zult altijd met ons handelen.

G. TitOMr, Bestuurder,

Tromp's Kunstgalerij.

33 lm

Zeeland, Mich.

I

!

gden.

i

M. M. Johnson, Lebigh, Neb. Ik gaf
"Steketee's Varkens Cbolera Geneesmiddel aan mijn zieke varkens. Het
dreef de wormen uit en de varkens begonnen spoedig te eten en vet te wor-

"dtsertion as cun no icag be remedied by
"the church or civil magistrate, is
"cause sufiicient of dissolving the bond
"of marriage
De vertaling biervan luidt aldus: Ofschoon het verderf des menschen zoodanig is om zijne genegenheid te toonen tot het bestudeeren van be wijten
om op onbehoorlijke wijze te scheiden,
die door God te zamengevoegd zijn in
het huwelijk: toch is er niets dan hoe-

Kerkelijke Kwestie te Midland Park. N.J.

MIJNHEER DE REDACTEUR:— WiI u
zoo goed zijn aan de volgende artikeltjes uit de Telegraaf tsc u plaatsje te geven in uw blad?
Ik zou u daarover niet lastig vallen,
indien uw blad gesloten ware gebleven voor de lauge reeks van beschuldigingen, welke door den kerkeraad der
Eerste 11011. Geref. gem. te Wortendyke ingebracht zijn tegen de afscheiding in bovengenoemde plaats.
Nu dat art. evenwel door u werd opgenomen, verwacht ik van uwe onpartijdigheid, dat u deze kleine art. in uw
e.k. nummer zal opnemen, terwijl de
lezer dan in staat zal zijn te oordeelen.
liet eerste artikel luidt aldus:

wïllful

''nothing but adultery, or such

Voor DE GRONDWET.

De

van Kleef en de Paltz.
Dit Calvinisme deelde ons volk niet
weten, vrijheid in 't huisselijk en in 't enkel kracht mede om vervolgingen
maatschappelijk
leven,
al deze te doorstaan maar het heeft ook de
vruchten zijn negroeid aan deo boom Hervorming voor dit land bewaard en
bevestigd. In tweërlei opzicht vervan 't Calvinisme
Op dezelfde wijze dragen de begin- schilde het van de twee vorige bewesels van 't Calvinisme in zich de kiem gingen; vooreerst toonde het een sterk
van een bizondere type op -gebied van organiseerend talent. De Evangeliwetenschap en kunsten, hoewel het er- schen en de Wederdoopers waren verkend moet worden dat di ze kiem als- strooid en verdeeld geraakt, zijnde vernog niet ten volle tot ntwikkeling is stoken van een vaste leiding; door hun
gekomen. De geschiedenis van het gemis aan eenheid leden zij aan gemis
Calvinisme is daartoe te spoedig afge- van kracht; de Gereformeerden daarbroken geworden, ilet heeft alsnog entegen werden onmiddelijk georgaden tijd en de gelegenheid niet gevon- niseerd. Reeds in het begin 1561 ontden om zichzelf in elke richting te ont- vingen zij een Belijdenis van Guido de
plooien, eu de lijnen te trekken wt-lue Urts, en van het jaar 1503 af werden
logisch uit zijn beginselen kunnen er vergaderingen van Kerken of Synoden in de zuidelijke Nederlanden geworden afgeleid.
.Nochtans zijn de gegevens voor zulk houden. In de tweede plaats gaf het
een ontwikkeling daar, terwijl de Calvinisme opkomst aan een politieke
Luthersche Hervorming dit breede beweging. De Evangelischen en de
universalisme van den beginne af mis- Wederdoopers hadden zich onthouden
te. Het anthropologisch of soteriolo- van elke beweging in de sfeer der pogisch uitgangspunt van laatstgenoem- litiek, zich zeiven als weerlooze schade was te eng voor zulk een rijke ont- pen ter slachting overgevende; de Gewikkeling en aanwending, tengevolge reformeerden hadden zoowel een poliwaarvan het beperkt bleef tot de sfeer tiek als een godsdienstig beginsel; zij schrijft Was get.
van godsdienst 'en godgeleerdheid. zochten de edelen en de kooplieden op
Exxo R. HAAN*.
Het Calvinisme daarentegen heeft een hunne zij- e te krijgen en besloten
Midland Park 13 Maart '94.
wereld omvattende tendenz, het is Ka- reeds in 1566 tot gewapenden tegentholiek, in den uitnegoendsten zin van stand. Aan den prins van Oranje werd
Hierop schreef de kerkeraad der Iste
het bevel opgedragen en in 1568 begon 11011. Geref. Gem. te Wortendyke in
het woord.
De Calvinist is ten volle van deze die oorlog welke na 80 jaren eindigen de Telegraaf het volgende:
verreikende strekking zich bewust, en zou met den vrede van Westfal n.
MIJNHEER DE REDACTEUR: —-Tot
gedragen door dit beginsel, doelt hij Van toen af waren godsdienstige en verduidelijking van hetgeen wij in De
met kalme en vaste beslistheid op het staatkundige belangt n onafscheidelijk Hope van 8 Maart jl. schreven en wat
einde, dat God zelf in elk schepsel na- verbonden, zich ten gunste van deu Ds. Haan in de Telegraaf van verleden
streeft, nl. de verheerlijking van zijn Hervormden godsdienst te verklaren week citeerde, dieue nog het volgende:
Daatu.
4 hetzelfde als de zijde vau Oianje Dat wij daarmede geenszius bedoelen
verklaart, waarom als zoude de $9OO geen werkelijke
(2). Dit-Calvinisme vond in Neder- te kiezen. Dit
land ingang en heeft het llollandsche niet in betrekking tot de eerste en de schuld geweest zijn, maar hetgeen ons
volk gevormd als geen ander volk op tweede perioden, maar slechts in be- in moeilijkheden bracht was, dat het
aarde. Vóór de Hervorming in de trekking tot de derde, de vraag rees, in zoo'n korten tijd werd teruggeëischt
laatste helft der veertiende eeuw, was waarin de hoofdaanleiding lag tot den en dan—door rechterlijke macht.
hier reeds een godsdienstige ontwa- strijd, in de Godsdienst af in de poliWaarom niet tot ons de blijvenden
king ontstaan, onder leiding van den tiek. Ic den aanval op het geloof of op gekomen en in liefde er over gehanwelbekenden Gerardus Magnus (Geert de wetten. Hoewel er plaats is voor deld? Wij hadden dit gewenscht en
Groote 1334). Deze herleving echter, deze vraag, behoeft echter 't antwoord dit zou vele moeilijkheden voorkomen
behalvedatze een beslist Roomsch ka- niet twijfelachtig te zijn. De tachtig- hebben.
rakter droeg, kwijnde voor 'tmeeren- jarige oorlog was een Godsdienst oorLaten geen verdere plaatselijke moeideel weg in de 15e eeuw. Het zedebelog, een strijd om vrijheid van gewe- lijkheden schade doen aan de uitbreiderf bereikte met een volgend geslacht ten. De duizenden die om hun geloof ding van Gods koninkrijk. Men verwerden onderzocht, schuldig verklaard, wachte van ons geen verder schrijven,
een ontzettende hoogte.
In het begin der 16e eeuw waren in ter dood gebracht, zijn hiervoor vol tenzij dat uitersten ons daartoe nopen.
't bizonder de kloosters broeinesten van doend bewijs. Geen minder bsvoegde Onder dankzegging voor de plaatsing
ongerechtigheid.
Klachten over de getuige dan Alva zelf schreef ineen dezer regelen.
onzedelijkheid, de ongebondenheid, de brief van 2 Juli, 1572, aan den Koning
Namens den kerkeraad der Holl.
onkunde, het despotisme en de afper- van Spanje: "Al de ontevreden in Hol- Geref. Gemeente te Wortendyke. Was
singen van de geestelijkheid waren land vorderen vrijheid van geweten en get.
G. J. BUSCHKEIZER, Scriba.
hier even talrijk en ernstig als in ande- verklaren zich, als zij dit verkregen
Hierop liet ik het volgende in de Tere landen.
hebben, bereidwillig niet alleen de legraaf plaatsen:
Slechts bier en daar bad iets goeds tiende maar ook de vijfde penning te
TEVREDEN.
de reactie overleefd.' Onder de geeste- betalen." Nochtans was de partij die
lijkheid waren enkele uitzonderingen, zoo stout den strijd tegen Spanje had
Geconstateerd kan, dat de kerkeraad
op den aigemeenen regel van slecht- aangebonden, klein in getal. Volgens
1584
der
Eerste Holl. Geref. Gem. te Worwaren
1n
heid.
een losse berekening
Het humanisme, door Gansfort en niet meer dan een tiende der bevol- tendyke erkent, dat zijne beschuldiAgricola vertegenwoordigd, nam geen king gereformeerd; en zelfs dit tien- ging, als zou ik die kleine gemeente
vijandige houding aan tegenover de de deel behoorde tot de lagere klasse. hebben willen berooven door, even vojr
Hervormicg, gelijk in Italië en elders. Ja, gedurende vier jaren, van April het tot eene feitelijke aftcheiding
Bij velen was een honger en een dorst 1572 tot November 1576, werd de strijd kwam, sommen gelds op te nemen, ennaar Reformatie gewekt. Indien er- tegen Spanje gestreden alleen dooreen kel en alleen verdichting is en van algens, dan kon gezegd worden dat hier tiende deel der bevolking van Holland len grond ontbloot.
Op dit eerste punt, dat nog maar alde bodem bereid was voor het Prote- en Zeeland. Maar deze kleine Calvistantisme. De Hervorming zelve door- nistische groep, was sterk door haar leen besproken is, ben ik dus reeds vrij
liep drie perioden.
geloof en machtig door hare beginse- gesproken en kan derhalve overgaan
De eerste wordt tegenwoordig door len; zij wisten wat zij wilden en waren tot de andere, bi) welker bespreking
de geschiedschrijvers die der Sacra- onbeschroomd en onverwinlijk in hun- van zelve zal worden aangetoond, datkerkeraad nu
mentisten of Evangelisten genoemd, ne pozingen om hun doel te bereiken. wij wilden doen wat die dat
had moeen strekt zich uit van 1518 tot 1531. In Onder de vervolgingen namen zij toe, in de Telegraaf oordeelt
dien kerdoch
door
toen
gebeuren,
ten
alsgodsdienstigen
de allereerste maanden van 't jaar 1518 zoowel in politieken
gebereikte de faam van Luther ons land; invloed en macht. Door de logika der keraad zclven onmogelijk werd
maakt.
godswerd
de
Gereformeerde
feiten,
95
werden
overal
zijn
stellingen
gele
In de kerkelijke bladen zal ik de bezen; het bericht van zijn heldendaden dienst natuurlijk de hoofd godsdienst,
niet omdat ik
werd met geestdrift vernomen.
Het de godsdienst van den Staat. De facto handeling voortzetteo, aan
heb, want
er
behoefte
persoonlijk
reeds
1583
formeel
en
was
dit
maar
In
getal zijner bewonderaars
begunstizij
dezer
vernietiging
beschulreeds
na
de
zezulksopdeGroote
gers groeide dagelijks aan. Deze wer- en wettelijk werd
den natuurlijk "Lutheranen" gehee- Vergadering van 1651. Dit inderdaad diging denkt de waarheidlievende leten, hoewel ze vanzelf geen Luthera- is een geheel eenige, werkelijk merk- -1 zer het zijne van al de andere beschuldigingen.. mij naar het hoofd geslinnen waren in de latere en specifieke waardige trek in de Nederlandsche ge- 'gerd.
Maar in het Westen, waar de
beteekenis van 't woord; veeleer helden schiedenis, dat hier Kerk en Staat ge- |
gelezen wordt, moet
ze in hun Avondmaalsbeschouwing lijktijdig, op een en denzelfden dag ge- ' 'Jeleqraaf niet veel
over naar Zwingli. Inderdaad Zwing- boren werden, zijnde van den beginne men ook weten wat waarheid is. Was
E. R. HAAN.
li zelf was door een brief van Cornelis af vereenigd geweest. De Hervormde get.
Haen, een advokaat uit den Haag, Kerk was 't middelpunt van 't gemee- | U dankzeggende voor de plaatsing,
Bterk bevestigd in zijne inzichten en tebest; Kerk en Staat bestonden niet teeken ifc mij, met verschuldigden eerUEd. dw. dr.
werd door dezen geleid tot de verkla- eerst afzonderlijk om daarna vereenigd bied,
ENNOR. HAAN.
ring van het "est pro significat." De- te worden; veeleer werd de Republiek
Midland Park, N. J 6 April '94.
ze periode der Hervorming kenmerkt uit de Belijdenis der Kerk geboren.
(

DOOR DS. E. BOS.

Zou ik andermaal u vriendelijk mogen verzoeken nog een weinig over dit
onderwerp van mij te willen opnemen
in DE GROND WET?
The Confession of Faith of the United Presbyterian Church, Chap. XXIV
Sect. VII, belijdt aldus:
"Although the corruption of man be
"such as is apt to study arguments.un"duly to put asunder those whom hath
"God joiued together in marriage; yet

Hordt Vervolgd,

i

NEESMIDDEL.

beweging aan. Spoedig evenwel spanden Kerk en Staat samen om de ketterij te onderdrukken. Edicten werden
uitgevaardigd en 't volk ter brandstapel geleid. Daar de Evangelische predikers de vlucht genomen en het land
verlateu bad Jen, namen hunne volgelingen, aan hun lot overgelaten, en
van hun leiders beroofd, af in aantal
terwijl hun geestdrift verkoelde.
Op dit tijdstip echter verscheen een
andere partij op 't tooneel, om de zaak
der Hervorming weer op te nemen.
De Wederdoopers openen de tweede
periode loopende van de jaren 1531 tot
15(50. Waarschijnlijk deden ze ieeds
in 1525 hug invloed gelden, toen de
vervolging het hevigst was; maar niet
vóór 1530 werden ze als een afgezonderue en onderscheiden partij openbaar. In laatstgenoemd jaar keerde
Jan Pripraan terug naar Amsterdam
van Emtiden alwaar hij Melchoir Hofman bad ontmoet.
De Wederdoopers kregen spoedig
grooten aanhang. Hun heldhaftig
geloof wekte bewondering; zij ontvloden het gevaar uiet maar braveerden
het.
Zij waren mannen uit het volk, eenvoudig en zonder praal. Zij gaven de
ontbrekende leiding en richting, en
stortten nieuwen moed en geloof in
hen in die vreesachtig geworden waren. Hunne leerstellingen vooral in
betrekking tot de sacramenten werden
met sympathie en toestemming begroet. Da overdreven gevoelens, waartoe velen door de vervolgingen waren
opgevoerd, konden tiet anders dan de
fanatieke elementen in 't Anabaptisme begunstigen.
Het was niet meer dan natuurlijk
dat de vroegere Evangelischen in grooten getale, neen, zelfs als regel, zich
verbonden met de Wederdoopers. De
oorspronkelijke Hervorming verdween
dus trapsgewijze. Maar ook tegen de
Wederdoopers begon de vervolging te
woeden. Zij werden verstrooid, verdreven, ter dood gebracht; alsmede
door inwendige verdeeldheid verteerd.
Het was Meno Slmonsdiein dezen tijd
de hulpelooze Wederdoopers bijeenvergaderde; hij breidelde hun dweepzucht;
en deed hen hunne kracht in stilheid
zoeken. ludien er geen andere beweging outslaan was zou deze Reformatie in haar geboorte gestorven en langzamerhand verdwenen zijn. Langzaam echter baande het Calvinisme
zich een weg naar de Nederlanden.
Deels kwam het door de zuidelijke Nederlanden binnen; deels werd het ingevoerd door die talrijke vluchtingen
welke een toevluchtsoord gezocht hadden in Londen, Oost Vriesland, 't land

Echtscheiding.
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of zoodanige moedwillige verlatinq

gccne wijze kan hersteld worden
door de kerk of burgerlijke overheid,
voldoende oorzaak om den huwelijksband te ontbinden.
De Vereeuigde I'resbyteriaansche
kerk, de eenige wellicht waarmee wij
ons in goeden gemoedc zouden kunnen
vereenigen in dit land, neemt als wettigen Rijbelscben grond voor echtscheiding: hoererij, moedwillige verlating.
In geene kerkelijke bescheiden wordt
met minder beslistheid over deze zaken gesproken dan in die der Gereformeerde kerken in de Nederlanden.
Zulks laat zich zeker wel vei klaren uit
den nauwen band, die er bestond tusschen kerk en staat. Bijna alle vragen die in betrekking tot het huwelijk
oprezen lieten ze door den magistraat
beantwoorden.
Ik vind in de notulen van do Synode
gehouden te Wesel Anno 15C8 in Cap.
VII art. IV dit: "Wat voorts* aangaat
den llouwelyxen staat; en de aanmer
kinge van verlatinge en afscheyden
der getrouwde van nialkanderen, daarover oordeelen wy dat in de Synode bysonderlijk behoort gehandelt te wor4
den."
Of ze het gedaan hebben weet ik
niet.
Op de Synode te Dordrecht Anno
1-574 werd gevraagd vraag 14: "Of eene
vrouw niet en soude mogen wederom
trouwen, wiens man nu acht jaren uyt
geweest heeft, en sy niet en weet of hy
levend of doot is alsoo se noovt bescheyd van hem geboord? Autwoord:
Sy sal by de Overheyt consent en lossprekinge begeren.
Vraag 18. Op een vrage van een
kreupel, wieiis huysvrouw van hem geweest is omtrent 22 of 23 jaren, van
welke doot men noch niet seker en is,
en sint by een ander vrouw geseten
heelt, en noch sit, of men hem metde-

die
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welijks, en de verlaten persoon mag
wettig wederom trouweo, anders zoude
een broeder of zuster in zulk een geval dienstbaar en als slaaf onderworpen wezen aan zulk een ongeloovige.
Wordt niet dienstbaar gemaakt." "Dat
is," zegt Hilarius, "de christen heeft
in dit geval vrijheid om met een ander
christen te trouwen."
"Ilij beert vrijheid," zegt Photius,
"om te scheiden, omdat de ander het
huwelijk gebroken heeft
Ik denk het zal nu toch wel duidelijk zijn dat echtscheiding wegens verlating in den boozen zin des woords
wettig en Bijbelsch en Gereformeerd is.
□ Als getuigen daarvoor hebben we geboord Luther, Cal vi In, Zwingly, Brakel, Voetius, J. J. Uirich, Leloug. de
Ger. Classis van 's Gravenhage, Ned.,
van 1 Nov. 173-1. Gehoord de Geloofsbelijdenis der United Presbyterian
Church, uitspraken der Synoden der
oude Gereformeerde kerken in de Nederlanden, Ilodge, Dr. A. Kuyperenz.
Indien ik zelf met het oog op alledeze onderzoekingen en getuigenissen
iets zou zeggen is het dit:
"

"

De zonde van hardnek kiee. moedwil-

lige, meer dan jarige verlating staat
gelijk met ketterij.
Die van overspel met struikeling in
't leven.
De veriater handelt wetens, willens,
met voorbedachten rade.
De overspeler zondigt meestal door
overrompeling der zonde.
Voor ditmaal zeker genoeg.
Luctor, Phillips Co., Kansas,

[

ledereen, die op gematigden toon over taken

Voor DR GRONDWET.

Wat Holland als natie geworden is,
dankt het aan de Hervorming, meer
bizonder aan het Calvinisme. Het
Calvinisme heeft hier een volk gevormd, een nationaliteit gekweekt, een
republiek gegrondvest. De Hollandscbe natie is een zoon, een voedsterkind der Hervorming. En om deze
redenen is het Calvinisme, meer dan
ergens elders, ingedrongen in de diepste vezelen van den stam onzer nationaliteit, het is ons levensbeginsel geweest; de zenuw onze kracht; het fondament onzer welvaart.
De periode to«n de Kerk 't toppunt
van haar bloei bereikte, was, uit kracht
van deze Dauwe vereeniging, tegelijk
de tijil vau de irrootste welvaart der
Republiek; en het verval van het geloof was het verval van den Staat.

zich door diepen godsdienstzin, heiligen ijver, vurigen moed, en bizonder
door een algeheele afwezigheid van het
politieke element. Volgeus het getuiVoor stukken onder dit hoofd stelt de Re3actie zich. wat den Inhoud, en wat stijl en genis van Erasmus, sloot zich in 1825
taal betreft, niet verani woordelijk.
een groot deel der bevolking bij deze
I)e kolommen van ÜEUKONDWETstaan voor
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selve trouwen sal. Is besloten: Dat
men hem eerst sal tot d'Overheid senden, om aldaar consent te halen, en
consent hebbende, sal men heiu voor
de Consistorie trouwen, en eeist syne
sonde scherpelij"k voorhouden."
Uit deze twee antwoorden blijkt

echter zeer duidelijk dat verlating in
de ouiie Gereformeerde kerken in de
Nederlanden als een wettigen Bijbelschen grond voor echtscheiding werd
aangemerkt.
Wat overigens wegens staatsverwikkelingen aan duidelijkheid mocht outbreken, wordt glashelder bij Gereformeerde schrijvers. Onlangs deelde ik
aireede Brakels uitspraken en die der
Randteekenaars mede. Ik zal nu Voetius eens laten hooren:
In Voetius Catechisatie over den Catachismus. Het gevende gebod Zondag 41:
'•Souden de getrouwde luydcn wel
mogen gescheyden worden?
Niet ordinairlijk, maar alleenlijk in
een seker casus ende geval.
Welke is die?
1. Iloererye, Matth. 5:32 ende 19:8,9.
2. De moetwillige ende hertnekkige
verlatinge van de ongeloovlge 1 Cor.
7 :15.

Mag iemand wettelick van syn vrouwe gescheyden synde wel een ander
trouwen?
Ja!
Nietwaar Voetius de schrijver over
"Kerkrecht zal het wel weten; zooals
uil het aangehaalde blijkt, onderwees
hij aldus de kinderen in de Catechisa
"

tie.

Nog een schrijver Joban Jacob Ulrich van Zurlcli, vertaald door Isaak
Lelong, Uitgegeven volgens kerkenorde na voorafgaande goedkeurinae van
de E. Classis vau 's Gravenhage 1 November 1734.
In zijn tractaat over Matt. 5 31, 32
zegt bij na over overspel als reden van
scheiding gesproken te hebben:
"Vraagt nu iemand daarenboven of
d.t dan het eenigste geval zij in het
welk de Echtscheiding toegelaten is en
of deze in geen ander geval mag toegestaan worden? Zoo antwoord ik daarop als volgt:
:

"Zoowel de oude als de nieuwe theologanten en leeraars der kerk zijn ten
allen tijde van gedachten geweest, dat
er bulten dit nog een geval zij, in hetwelk het geoorloofd is: namelijk het ge-

val van een boosaardige, moedwillige en
zelfs meer dan jarige verlating, door welke alle huwelijksliefde, vuorzorge en
onderstand van den eenen echtgenoot
aan den ander wordt onttrokken, ja
zelfs 't harte jaren lang daarvan is afgetrokken en alle christelijke verzoening
met voordacht van de hand gewezen, benevens de niet onbillijke verdachtheid
(van dat daaronder trouwelooze en
overspelige gedachten smeulen of mogelijk zelfs van voorhebbende of reeds
volbrachte bedrijven, door zulk een onvoegelijk echtg'-noot zich zelve op den
hals werd gehaald) ook in deze opzichten dewelke hier in aanmerking komen, voor niet veel minder dan voor
overspel gehouden worden. En schijnt
de zalige Apostel I'aulus, ook dit geval als een wettige oorzaak van echt
scheiding aangemerkt te hebben."
Nog dit. Uit de Engelsche godgeleerden Polus, Wells, Whitby, Gill, Doddridge over 1 Corinthen 7 15: "Inciien
de ongeloovlge man of vrouw van den
geloovigen echtgenoot scheidt ter oorzake van verschil in godsdienst; en uit
haat tot het Evangelie; en niet bij den
laat hem
geloovige wil blijven
gaan; de verlaten persoon mag zich gerust en wel te vreden houden, als die
niet te beschuldigen is, maar al de
schuld ligt op den veriater..... .noch
is de geloovige verbonden om ongetrouwd te blijven, maar heeft vrijheid
;de
om met een ander te trouwen
verlating in zulk geval en met zulke
omstandigheden verzeld is eeoe verbreking van het huwelijksverdrag en
eene ontbinding van den band des hu:

Voor DE GGONDWET.

Loven en laten Leven.

De tuensch is van nature zelfzuch-

tig en schaamt zich niet dit overal en
altoos te openbaren. Door de verbastering van zijne natuur is hij geleid
om het oog geheel van den naaste af te
trekken en op zich zei ven te vestigen.
Er zijn meuschen, die er op roemen
dat de wereld en ons geslacht aldoor
beter worden. Ons wil dat nog niet
blijken. Het schijnt ons toe dat de
tewijzen voorde hand liggen dat de
oude zondige mensch zijn natuur niet

verloochent, maar telkens weder laat

zien dat geen uiterlijke beschaving of
verlichting hem werkelijk en innerlijk
veranderen kan. Ilij doet zich anders
voor, kleedt zich anders, spreekt een
andere taal dan de voorgeslachten deden; maar hij blijft zich volkomen gelijk. Dit spreekt zich uit op elk gebied des levens.
Vooral ook in de handelswereld, zooals wij die zien.
Er was een tijd, waarin twee groote
punten den handel beheerschtén; het
waren toevoeren navraag, of watdeEngelschen jtoemen "Supply" en "Demand." Deze twee dingen regelden
den geheelen handel, die voorts door
eene gezonde competitie gekenmerkt
werd._ Het stond den verkooper vrij
om zijn eigen handel geheel te regelen.
Hij was koning in zijn eigen sfeer.
Sommigen werden rijk, door zich
strikt te houden aan het oude motto:
kleine winsten en snelle omzetting.
Maar de wereld ging vooruit; zooge-

naamde Handelsprinsen verrezen, een
soort van Leviaiüans in de handelswereld. Waren hunne eigene kapitalen
ontoereikend, dan trokken zij andere
kapitalisten tot zich en voerden corporaties, voor den handel in het groot.
Vooral Amerika wemelt van zulke
machtige handelshuizen, niet weinigen
worden er gevonden in New York, ja
zelfs in Chicago. Deze handelsmagazijnen verkoopen beiden in het groot
en klein; zij kunnen tegen zeer lage prijzen verkoopen en doen dat met tweeërlei doel. Ten eerste om dus het geld
snel en vaak met lage winsten om te
zetten, hetgeen aan het einde des jaars
een groote winst uitmaakt; en ten
tweede om dus alle kleinere concurrenten, die niet hun machtigdrijfkapitaal
hebben, tegen den muur te drukken en uit
den weg te ruimen. Dit gelukt meestal
volkomen en de groote handelaars, die
alles en allerlei aanbieden in hunne
magazijnen, worden geheel meesters
in de handelswereld. Zij laten niet Zeven; zij kunnen dat niet uit kraebe van
een inklevend beginsel, in dat soort
van handel. Vliegt er hier of daar een
kleinere concurrent over den kop. dan
wordt de gebeele bankroete zaak ingekocht en natuurlijk met redelijke
winst voor zeer lage prijzen omgezet,
waardoor weder andere kleinere concurrenten in de zuiging van den draaikolk komen en gevaar loopen van verzwolgen te worden. Nu wordt alle gezonde concurrentie en dus ook allen
eerlijken handel door zulk eene handelsmethode onmogelijk gemaakt.
Meer dan eenig ander ding wordt ocs
maatschappelijk leven bedreigd door
"trusts" en "pools" en reusachtige
combinatiën vuor den handel.
Om te komen tot het doel moet de
concurrentie scherp gedreven worden,
en de zaak der burgers schijnt door de
lage prijzen 00/enblikkelijk gebaat,
maar is de concurrent dood en de reus
meester gebleven van het veld, dan
heeft hij h--t publiek in ziju macht en
doet er einde wat hij wil.
EEN OPMERKER.
Voor DE GRONDWET.
Kort en lantste woord aan N.

Nachtuil.

Wat hebt gij u voor het laatst
nou
eetis ridderlijk in het donker gedragen,
uiij eeu arm Israël en, indirect, voor
geen Israëliet te houden. Waarlijk,
gii zijt een held!
Ridder onder de nachtuilen! Ik weet
dat ik, in welk opzicht gij het ook bedoelt, arm ben. Dat gij mijn zielstoestand indirect veroordeelt, heeft mij
hartelijk doen lachen, zeggende met
I'aulus: doch mij is het voor het minst
dat Ik van u, een nachtuil, geoordeeld
word.

Ik wil voor ds. Hos niet meer in de
bres springen; mij dunkt, hij heeft u
genoeg gezegd. Ik achtte het
u ook
niet waardig om nog eens de pen in de
inkt» te doopen, maar de nietiscb is veraaderlijk. daarom uog eens kort, voor
het laatst de pen tegen u opgevat, al is
het ook gevaarlijk dueleeren met iemand, die in het donkere schiet.
Ik geloof altijd dat gij in onze omgeving nestelt, al is het dat ik het hol
van dien nachtuil niet weet.
Ter zake: Gij zult zeker wel een eerste plaats van God in Zijne tent erlangen, niet waar? Ik meen voor mijn
vragen grond te vinden in Ps. 15:3.
Wat Is het goed voor u dat David
dood is, he? Lees Ps. 101 5.
Kn nu scheid ik ook voor eocd van
dien Hinken ridder N. N.; hij is mij de
niet waardig, want ik las Spr.
:
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