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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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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.

14-ly

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.

WIE BOUWEN WIL!
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Adres: J.

SJEESCS-ES3LB, COO3PEBL

HOLLAND, MICII.
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in ons voorjaars Kleercn Departement.

"

Voorjaar? Cassimeres,
Voorjaars Worsteds,
Voorjaars Clievóits,
Voorjaars en Zomer Kleeren

••<«;

-

s

van alle Modes cn Prijzen.
mail»', Jonsens' en Kinder Pakken, Hoeden en Petten,

">X"'/

3

A

/.,'oV>
/*■'/

S.
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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,

-

-

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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event tbe Eeligious World has ever known.
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lILLV ILLÜSTRATED.

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

NEELY'S HISTORY OF

Verfstoffen, Garpets en Schoenen,
VOOR
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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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Een volledige voorraad Kousen en een groote keuze Jiorduursel en Kant,
Opmaaksels voor Japonnen en Corsetten. Een keurige voorraad Zijden Kin(lertnuts i es
-
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3DE GRONDWET.

2

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

«mSaesKlK»

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.

rerij.

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

o})

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

INGEZONDEN.

,

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.
:

J
II II
Holland,
Mich.
.

HAKM ISRAËL.

S Mlei

DE2, O^ONÜ^VY^ELT.
Dan zullen wij gekleed worden met
lange witte kleederen, gekroond met
gouden kroonen en voorzien van gouden harpen om te eeren het Lam dat
geslacht is; maar om niet langer te
wandelen in dingen, die mij te hoog
en te wonderlijk zijn, laat ik nu het
woord aan den eerwaarden Jac. Ilervey, hetwelk beter bevallen zal aan DE
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INGEZONDEN.

believer does not lie vmder the same
obligation in the case of a unlon with
an unbeliever, as in the case of one ;
with a believer. In the former case;
he is not bound not to seperate if the
uubeliever seperate ordepart, in the
latter nothing but fornication justifies
seperation. De vertaling is. De geloovige is niet onder de zelfde verplichting in geval van vereeniging met
een ongeloovige (heiden) als met een
geloovige. In het eerste geval is hij
niet verbonden niet te scheiden indien
de ongeloovige scheidde of verlaat, in
het andere geval niets dan hoererij

j

derne wetenschap. Dit feit moge onze
goed-of~afkeuring wekken: de feitelijkheid er van kan niet ontkend co
Voor stukken onder dit hoofd stelt de Rewij
zijn geroepen het vrij onder de
dactie zich. wat den Inhoud, en wat stijlen
taal betreft, niet verantwoordelijk.
te zien. Deze tendenz, welke
oogen
I)e kolommen van DE GnoNDWETstaan voor
ledereen, die op gematigden toon over zaken tegenwoordig overal schijnt op te doe�an algemeen belang schrijft, open. Toen men, kenmerkt zich door de poging om
behoudt de redactie zich het recht voor om
«onder opgave van redenenstukken te plaathet Christendom voor te stellen en
ten of te weigeren.
Ingezonden stukken, waarvan de schrijver aan te bevelen van zijn zuiver mencwn de Redactie zijn naam niet opgeeft, wor- schelijke
en natuurlijke zijde—zoo
den niet geplaatst.
Stukken, dieniet geplaatst worden, kunal
om 't geheel van zijn
het
niet
tracht
nen niet aan de schrijvers terug gezonden bovennatuurlijk
karakter t« ontdoen.
worden, maar worden vernietig'!.
Het liefst worden ondergeteekende en niet De revolutie leer wordt in beginsel
te lange stukken geplaatst.
door de Christenen aanvaard en meer
voor DE GRONDWET.
of minder consequent toegepast op het
De Christelijke godsDe Tockomst van het Catvinsme. Christendom.
dienst niet de eenig ware, maar de
DOOR DR. H. BAVINCK
hoogste en zuiverste onder de godsdienVertaald en Ingezonden door Ds. J. Keizer. sten. Openbaring is niet iets absoluut
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der lofzangen gehoord worden, maar
verheerlijkt, zelfs in de vlammen, het
Lam, dat grooter pijnen geleden heeft
dan die gij gevoelt; die uw lijden heeft
kort gemaakt en uw rust zal eeuwig
zijn. Stokoude grijsaards, gebukt on-
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kwamen juist uitdealleenzaligmakende kerk en hadden moeite om zich van
dit begrip geheel te zuiveren, ook viel
het hun niet zwaar, dit up de Roomsche kerk toe te passen. Men vereenigde echter toch niet met de Grieksche kerk! ten mloste de pogingen
naar die zijde getuigden niet van veel
kracht. Zoo ging het ook tegenover
de Luthersche kerk. Men beweerde
nimmer, dat de Lutliersche de valsche
was; toch vond men het goed, tegenover die kerk te blijven staan. Men
brengt het nu nog al gretig over op de

'

■

der het gewicht der jaren, waggelende
op den kant van bet graf,laat Christus
uw staf en steun zijn onder al- uwe
zwakheden; leunt op Christus als den
GRONDWET lezers
rotss-teen
uwer zaligheid; laat Zijn
over
dieden
Heere
de eer,
Sprekende
Jezus toegebracht wordt als het ge- naam, Zijn dierbare naam het laatste
slachte Lam, zegt hij: Toen Jesajaeen geluid vormen van uwe trillende bleeopenbaring van Christus heerlijkheid ke, stervende lippen; laat dit het eerste
in een gezicht aanschouwde, stonden zijn, gij teedere kinderen dat uwe lisregtvaardigt de scheiding. Nu zal toch de eerstgeboren zonen des lichts rond- pelende tongen uitspreken:gedenk aan
niemand durven beweren, dat iemand om Hem, om Hem op te wachten in ge- uwen verlosser in uwe eerste oogendie van christenouders geboren, onder staltcns van plichtschuldige onderwer- blikken; wijdt het uitgelezenste van
Christelijke kweeking en opvoeding ping. Die hemelsche wezens, wier voe- uwen vroegen leeftijd aan het leeren
bovennatuurlijks maar iets dat opge- van kindschheid af aan, en zekerlijk ten zelfs te schitterend zijn voor het van Zijnen wil, en het voornaamste
Vervolg
no.[niet leesbaar]
klommen is in de harten der besten eu lid der Christelijke kerk ogeweest is, gezicht van stervelingen, bedekken van uwe krachten om den naam te verEen derde hoedanigheid welke voor der edelsten van de menschheid en la- een ongeloovige, (heiden) zij. Als men hunne aangezichten voor Zijnen onein- heerlijken van hem, die in volkomen
de toekomst van het Calvinisme iets
ter neergelegd
in den Bijbel. De het woord, ongeloovige als onbekeerd dig verhevener glans. De Seraphim, gezondheid en in de lente zijner manbelooft, is zijn historische zin. Op po- H. Schrift is niet hetonfeilbaar Woord verstaat, zou ik nog een vraagteeken welke geheel cn al ijver en geheel en nelijke jaren tevreden was om een roerlitiek terein vormen de Calvinisten ten van God, maar bevat Gods Woord; en achter het woord onbekeerd ('t) plaatsen. al liefde zijn, verheerlijken zijne vol- loos, akelig lijk te worden, opdat gij
onzent de Anti-Revolutionaire of naast het Goddelijke bezit het even- Waar leest men in Gods Woord dat maaktheden en roepen de een tot den moogt omgord worden met sterkte "en
Christelijk-historische partij. Het is
zeer menschclijke en feilbare elemen- hardnekkige moedwillige verlating ge- ander: Heilig, heilig, is de Heere der bekleed met de bloem eencr onsterfeopmerkelijk dat Bilderdijk, dié onbeheirscharen! de gansche aarde is vol lijke jeugd. Gij mannen van een heiten. De hoogste openbaring Gods in lijk staat met ketterij?
vreesde bestrijder van de revolutonaire Christus, valt zamen met de reinste
GRONDWET.
KEN' LEZER DER
van Zijne heerlijkheid.—En is de He- ligen wandel en r.ederigen van geest,
beginselen, gewoon was te Leiden lemel
van
het
menschel
iike.
niet insgelijks met Zijne heerliik- gedenkt aan Hem, die u heeft liefgeopenbaring
Voor DE GRONDWET.
zingen te houden over de Yaderlandheid
vervuld? De geliefde discipel zag had, die u gewasschen heeft van uwe
Wordt Vervolgd.
't Is een blij vooruitzicht dat ons
sche geschiedenis, terwijl hij aldus
in een gezicht niet minder klaar cn zonden door Zijn eigen bloed; gedenkt
rondom zich een kring van 'leerlingen
streelt.
nog veel luisterrijker het LAM, dat ge- aan Hem op uwe stille legersteden,
Voor DE GRONDWET.
ZEGT JAN ELSMA.
verzamelde, die na hem den strijd zouis, staande in het midden van spreekt van Hem in alle gezelschapslacht
Echtscheiding.
Vervolg en slot van no. 36.
den voeren, van het Evangelie tegen
helderblinkenden Troon op het pen; stel uw eer en heerlijkheid in Zijeen
Professor Bovet zegt: "Voor de JoGeachte Redactie.—Gaarne zou ik
de Revolutie.
Onder deze was de
versierd met een kringswij- ne voortreffelijkheden; roemt in Zijne
den
woordje
echtscheiding
schijnt geen tijd te bestaan. Zij schoonste
Prinsterer,
een
over
willen
voornaamste Groen *an
ze
en geducht eerwaardig gehoorzaamheid en voegt, voegt geduregenboog,
die niet alleen een gereformeerd Chris- meeschrijven. Ook onder de ouderen zijn altijd jong, omdat zij niets verge- door het vlammen van bliksems en het rig en zonder ophouden de eenstemten en een geleerde staatsman, maar en nieuwere godgeleerden is er ver- ten hebben en omdat zij leven in hoop. geluid van donders. Voor dezen door- migheid van een plichtbetrachtend leook een geschiedschrijver was van den schil van gedachten over de wettige Zij zijn geduldig, omdat zij eeuwig zijn luchtigen troon en ter beschikking van ven bij a' de offeranden eener dankbaen omdat zij weten, dat de genadegifDoor zijn beroemd Bijbelsche echtscheiding. Ds. Johaneersten rang.
re tong. Zwakgeloovigen, die treurig
en de roeping Gods onberouwelijk den eens geslachten Zaligmaker, waeer
ten
zegt:
nes
der
Verzint
Kemp
(lc
GeschieVan
Handboek voor
Vadcrlandschc
ren zeven vurige brandende lampen, gaat onder het gevoel van schuld, en
Be- gij begint, zegt bet spreekwoord. Bij zijn." En de wereld zal het eerlang
denis werd hij velen ten zegen.
uitbeeldende de wonderdadige gaven in een strijd tegen de onophoudelijke
halve dat hij de geschiedenis zuiverde de beradenen is wijsheid zegt de wijze ook weten, want het schijnt wel dat en zaligmakende genadegiften van den aanvallen der verzoekingen, o legt af
van de heerschende humanistische en koning, Spr. 13:10. Die huwliken wil wij leven tusschen het derde en vierde goddelijker! Geest.—Vier en twintig uw baren kleed en gordt u aan met
rationalistische ideën; behalve dat hij moet zich voor altijd verbinden, hij tijdvak van Israels geschiedenis, daar ouderlingen, in blinkend* kleedexen blijdschap. Want Jezus ia zoo barmze plaatste in het eenig ware licht van mag geen naberouw hebben en den er nu al meer dan tweemaal zooveel geklix'!, met kroonen op bunne hoof- hartig om te hooren als machtig om te
Gods Woord; behalve de aanwijzing echt niet breken, hij is toch met zijn Joden in Kanaan zijn, dan er uit Ba- den (n ('o harpen v »!i (jo in hunne helpen. Ilij kent uwe oprechtheid onl
van den nauwen band tusschen de vrouw één vleesch, dat hij niet scheu- bel ten tijde van Esra en Nehemia te- handei:, vid'-n
aangezichten der alle struikelingen. Hij is aangehunne
<v
(les
al
"Hoort
te veel rug gegaan zijn. Goed zoo.
Kerk en den Staat: behalve dit alles en ren mag, 't welk echter maar
neder, ir. J.- diepste eerbiedeais voor daan met het teederste gevoel van medoormiddel hiervan, wekte hij den na- geschiedt, 't zij dan. door trouwnlooze lleeren woord, gij volken, en verkondelijden over al uwe benauwdheden en
: roeritsn cl» gouden snahetLaio.
tionalen geest op: ontwikkelde de edele verlating of door overspel. Dat de digt in de eilanden, die verre zijn en ren en ngen dier. m&evea cUnk- en Hij leeft, leeft voor eeuwig om uw
liefdevoorde vrijheid: en versterkte man van zijne vrouw, of de vrouw van zegt: Hij, die Israël verstrooid heeft,
füj zijt wa'.irdig net i: u ei: te voorspraak te zijn bij den Vader.
lofza»
de gehechtheid van bet volk aan het haren man zich scheidde, breekt het zal hem weder vergaderen en hem teWaarom dan zouden bekommerende
en
zijne zeven
nemen
te onthuwelijk en strijdt met zijne eerste waren als een herder zijne kudde. Want
huis van Oranje. Zijne leiding
uw aangezichten met
twijfelingen
Gij
binden:
«urn
en
zijl
gesnicht
hebt
gende en strijdende voor de rechten instelling. Hoort den Zaligmaker uit de Heere heeft Jacob vrijgekocht en onsGoiie gekucht uitt uw bloed, uit droefheid bezwalken? Laat die misvan Gereformeerden godsdienst, kon Gen. 2: 21-24 spreken Matt. 1!): 4, 5 en bij heeft hem verlost uit de hand des alle geslacht
en volk eu taal en natie, troostige zuchten veranderen in heuhet Calvinisme niets anders d.tn Na- <>. Hebt gij niet gelezen enz. Al was genen, die sterker was dan hij. (Jer. en Gij hebt ons onzen God gemaakt gelijke lofgezangen; want gij hebt Zijdan de man of vrouw goddeloos of een 13 10, 11). In Ezech. 47 noemt de Heetionaal en Historisch zijn.
tot Koningen cn priesteren. Zie de hei- ne krachtdadige voorbidding. Zijn onen geen overspceldcr men beeft re de uitgestrektheid van het beloofde
Heiden
Godsdienst, taal en nationaliteit
lige rangen der Engelen; zij zijn in ge- schatbare verdiensten tot een anker
Wordt land, en in 48 leert Ilij de kinderen Iszijn overal nauw verbonden, maar wel- geen vrijheid tot scheiden.
tal tien duizend maal tien duizeDden. van vertrouwen in al uwe wederwaarlicht uergens nauwer dan in Neder- men trouweloos verlaten, men moet liet mei raels boe zij het hebben te verdeelen. Hoor toe! Zij verheffen hunne stem en digheden, tot een vrijgeleide naar de
land. De strijd vo'r eerstgenoemde, lijdzaamheid dragen zoo men die breuk De engel Gabriel wordt gezonden naar wekken alle vermogens der eenstem- nimmer eindigende zaligheid. Vooral
komt noodzakelijk aan de twee ande- niet herstellen kan, immers dat zoo eeue maagd om de geboorte van Isra- migheid op.
117e is het onderwerp en gij bedienaars van het heiligdom, heren ten goede, liet streven derhalve een verlaten niet weder trouwe, naar els KoniDg aan te kondigen, waarvan wat is'de weerslag van hun gezangVIIet rauten. gelast van boven: laatiederonvan een partij die diep haar wortelen des Ileeien bevel door Paulus 1 Cor. 7: zij de moeder zoude worden, die tiet Lam dat geslacht
is, is waardig te ont- der u zijne stem verhellen gelijk een
10—1G. Hij doet overspel zegt de alleen over het huis Jacobs zoude rein 't verleden heeft, die op het fondavangen de kracht, en rijkdom, en wijs- bazuinen overluid met schelle klanHeere Matt. 19: !>, die de verlatene geeren, maar die ziju Jacob ook zal zament bouwt van drie eeuwen geschieheid, en sterkte en eer, en heerlijkheid ken den Verlosser uitroepen. Maakt
denis, belooft onder Gods zegen een trouwt, anders dan om overspel. Ziet lig maken (Luk 1:26-33; Mat tb. 1:20,rl) en dankzegging. En niet alleen deze, u op, gij gezanten des vredes, maakt u
Is Israël in zijn land en de Koni.ig
Ook ook des Apostels woorden Rum. 7:1—3.
goeden oogst voor de toekomst.
op, op de hooge bergen en verbreidt
den tzoon van zijn vader Davit'.ri.-in maar ook alle schepsel dat in de hemeop
bet
is
vrouw
gruwelijk
zijne
ontbreken de teekeoen niet geheel Gelijk
wijd en verre de eer en heerlijkheid
en
de
onder
de
aarde
op
len
aarde
en
n
welke aanduiden dat Calvinisme in de trouwloos te verlaten, zoo is 't ook mogen wij wel een psalmpje
des Lams, dat geslacht is, maar nu
met
die
de
in
zijn,
voegen
is.
welke
zee
toekomst mede een wetenschappelijke ongeloorlooft dat man en vrouw tot en
zich
voor eeuwig leeft. Laat alle heilige
bij
het
koor.
onnoemelijk
groote
Gij koningrijken, zingt Gu<!s lof,
roeping te vervullen heeft. Profeteren scheiding bewilligen, hoewel d'een
gewelven weergalmen van Zijn naam
Zij
liepen,
met
luide
toonen
liefevan
is een moeilijk werk en bet is niet aan meer dan d'aruler de grootste oorzaak Ilel't psalmen aan naar "t heiraihof.
en alle harten van tnenschen branden
en
lijk
gezang
godsdienstige
aandacht:
Van out's zijn tinon eu -Aut-i^g,
eenig ruenscli gegeven,' een geschiede- geelt en zijn partij dwingt tot scheiaan hem die op den troon zit tn aan van Zijne liefde. Verklaar, zooveel de
nis van de toekomst te schrijven. Toch ding, want zoo maakt men zich beide Waar ilij, bekleed met eer en macht,
het Lam. zij de dankzegging en de kracht van woorden kan toebrengen,
is het ver van onwaarschijnlijk dat van echtbreuk schuldig, Matt. 1!): 7, ö Zijn sterke stem verheft met kracht
eere,
en de heerlijkheid en de kracht, verklaarden onbegrijpelijke!) rijkdom
En heerscht als Sions Koning.
't Calvinisme ook uit een wetenschap- De Joden,een gemelijk volk,handelden
van dat verzoenend bloed: wiens verin
alle
eeuwigheid.
pelijk oogpunt van beteekenis zal wor-| hier in zoo ligtvaardig dat ze om aller- En verder:
merkt
is
niet
alleen
gij
Dit
de gods- diensten de heerlijkheid Zijner Godden. Beide de mogelijkheid en de lei oorzaak en om eene beuzeling hunne Zij zullen U eerbiedig vreezen,
dienstige erkentenis van Cherubim, de heid evenaren. Leert den ellendigen
Zoo lang er zon of maan
noodzakelijkheid hiervoor zijn duide- vrouwen eenen scheidbrief gaven en
Seraphim, de geesteu der volmaakt hoe de ingewanden van Iiumanuel romlijk aanwe'.ig. liet Hollandsche ka- verlieten, dit hadt echter Mozes Dict Bij 't nageslacht ten licht zal wezen,
rechtvaardigen, maar van alle schep- melen van barmhartigheid en wat de
op- en ondergaan,
rakter eischt beginselen, dringt aan op toegelaten, maar alleen als de vrouw .En
sel: de zon, de maan en de sterren,wel- medelijdende Hoogepriester gedaan
een harmonisch systeem, eu houdt van in haar man's oogen geen genade 'i Rechtvaardig volk zal weliggroeien; ke den hemel sieren; vee en
kruipende heeft voor des menschen ziel.
vondt enz. Deut. 24:1. Catechismus Zonredeneren en coucludeerea. GedurenDaar twist en vsrok verdwijnt
Isoodig deo behoeftigen om rijk te
gedierten, bergen eu heuvelen, vruchtde de beste tijden van den Staat, be- dag 1)1. Ds. G. F. Gezelle Meerburg, Zal alles door den vrede bloeien,
smeek den schuldigen om verboomen eri alle cederboomen, welke de worden; aan
reikten de wetenschappen, zoowel als een der eerste leeraars in de afscheiTot dat geen maan meer schijnt.
giffenis
te nemen; terwijl er in
aarde vervullen; metalen en delfstofde kunst en de literatuur een hooge ding van Nederland schrijft: waardoor
den gekruisten Jezus volheid is van
liet woeste volk zal voor Hem knielen; fen, edelgesteenten en wat uit de her
ontwikkeling eo bloeiden. Het Calvi- dit 7de gebod overtreden wordt, is door
Zijn vijand likt het stof;
gen gegraven wordt, de onderaardsche genade en algenoegzaamheid om zalig
nistisch beginsel is rijk en machtig ge- moedwillige verlatingen en ongegronte maken. Maar al hieven tnenschen
En 1'arsis voert met rijke kielen,
rijkdommen der natuur, of die dingen,
noeg voor een speciale toepassing op de echtscheidingen, welke buiten het geen-engelen dan verheven lofzangen
Geschenken naar zijn hof.
welke or der de aarde zijn
zij geven
wetenschappelijk gebied. In dit ver- val van oixrspel (hoererij), volstrekt ongeaan,
al voegden alle werelden en alles
getuigenis van zijne volmaaktheden;
band moet niet voorbijgezien dat de oorloofd zijn, waht luidt niet de eerste Mfct giften zullen langs de stroomtn
wezen heeft hier hunne bijeenverwat
zij zijn gedienstig aan Zijne belanden
I)e Koningen der zee,
zamelde toejuiching bij, al werden zij
"wetei schap van onzen tijd een mach- j Instelling des huwelijks, die twee zul•
en op die manier verheerlijken zij Zijniet dan een eenparige stem der danktig wapen geworden is in de handen ] len tot één vleesch zijn, en geeft er de En Scheba nevens Seba komen,
nen rar.iii.
baarheid; nog zou dit volijverig, dit j
van de bestrijder» \ftn het Christen- Heere niet duidelijk zijn ongenoegen llem smeekend om den vreê.
Indien deze dingen alzoo zijn, welke
dom. Een partij welke met zijn tijd over te kennen als Hij bij den profeet Ja elk der
brandend
en algemeen ko.jr zoo gering I
vorsten zal zich buigen
wij niet kunnen tegenspreken, wat is zijn bij den rijkdom der
genade van
wil meeleven en een beslist standpunt Maleachi zegt: wacht u met uwen En vallen voor Hem neer;
dan onze roeping, die nog als redelijke den
Verlosser; zoo weinig in vergelijtegen de heerschende
tendenzen ge< st, en dat niemand trouwlooslijk Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
schepselen de aarde bewandelen? Wel
king komen met de praent Zijner heerwenscht in te nemen, kan ciet op een handelt tegen de huisvrouw zijner
Dienstvaardig tot zijn eer.
dat wil de heer Ilervey ons wel zeggen, lijkheid, dat het eer het onuitsprekede
de
God
Israels
Ileere,
want
afstand blijven vau den wetenschappeKoning eeuwig le7en!" als wij maar ooren hebben om te hoo- lijk onderwerp, 't welk het poogt te
lijken strijd der beginselen.
Zij kan zegt, dat Hij het verlaten haat, daar- "Zoo moet de
ren. Hoor hem: Vooral laat de mensch
dat gij
Bidt elk met diep ontzag;
verheffen, schijnen zou te verkleinen;
niet rusten tot ze tegenover ie theorien om wacht u met uwen geest
trouwlooslijk handelt. En de Men zal Hem 'tgocd van Scheba geven, zijn stem verheffen; laat de mensch de schelklinkende ballelujah's zouden
Van het ongeloof de wetenschap des niet
met voorbeeldelijke hosanna's den allengs verstommen in een plechtige,
Hem zeegneu dag bit dag.
geloofs zal geplaatst hebben eu dat Heere Christus zeide: ik zeg u dat, zoo
Verlosser toejuichen. Voorden mensch inwendige welsprekendheid eener neer5: 32. Hetgeen
niet alleen in betrekking tot de theolo- wie zijn enz. Matt.
Dan zal, na zooveel gunstbewijzen,
werd Hij uitgerekt aan het smartelijk gebogen
19: 6, en Paulus
en stilzwijgende aanbidding.
t Gezegend heldendom
gie maar evenzeer in betrekking tot dan God enz. Matt.
den mensch werd Hij overkruis;
voor
schrijft,
den
beveel
niet
getrouwden
Duizendjarig-rijker
van
mannen zitten
wetenschap,
't Geluk van dezen Koning prijzen,
alle andere takken
geleverd aan het duister graf. Hoezeer voor geen ledigen schotel, maar hebdat
de
vrouw
van
de
Heere
ik,
maar
wetenschap
liet is van de zijde der
Die Davids troon beklom.
gij dan verschillen moogt in jaren, of
dat't Christendom met het grootste den man niet scheide en dat de man Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen; hoe gij nog meer verschillen moogt in ben eea Benjamins-deel en zeggen met
David en Job:
gevaar wordt bedreigd. Beginselen de vrouw niet verlate.
Men loof hem vroeg en spa;
uwen staat en omstandigheden, zijt
een
is
het
van
"Dus krijg ik van mijn plicht,
waar,
Het
Reven
leiden
Woorden
regeeren de wereld.
De wereld hoor en volg mijn zangen
eenparig in het verheerlijken van een
wordt
zekere
in
gevallen,
scheidbrief
O God, een klaar bericht.
loopt
op
uit
retot daden. Ongeloof
Zaligmaker, die geen aannemer is van
Met amen amen na.
van eene matige straf,
oplegging
onder
Wat
is 't vooruitzicht schoon!
der
wetendeze
wereld
volutie. Ook
personen, die zich zeiven gegeven heeft
burgerlijke wetten
de
die op U vertrouwt,
in
toegelaten
Ilij
gebeuren
Maar
wat
er
aarde
geloof
op
het
vernoook
kan
alleen
door
schap
u
Buig
tot
rantsoen
voor
allen.
een
van
is
nog
geen
Israël,
maar
toelaten
Uw
wetten onderhoudt,
mag, de eerste groote gebeurtenis, die
men worden. De eere Gods moet evengelijk Jezus leer- wij te wachten hebben en niet Israël neder gij Koningen van uwe troonen
Vindt daarin grooten loon.
als op elk ander gebied, ook in de sfeer goedkeuren of gebieden,
van ivoor en goud; valt, in uwe kleedeMaar Heer, wie is de man,
der wetenschap erkenning vinden, en de, die tot de Joden sprak: Mozcs of de volken, maar rechtstreeks de gekoninklijk purper, neder voor
ren
van
8.
de
In
heeft
19:
Neen
wet
van
op 't nauwkeurigst kan
Matt.
meente
is
Die
aangaat,
de stem: Staat op,
het is 't Calvinisme dat ook hier staat
troon
Hem,
dien
van
die
een
edeler
echtbreken,
is
zult
niet
gij
Zijn
dwalingen
doorgronden?
bet,
God
dooden!
en
de
gij
het blij vooruitzicht
als een kampioen voordeSouvereiniteit
welk gebod echter door— echtschei- zalige hoop van de gemeente ten ti]de verlaten en doorluchtiger teekenen van
O Bron van 't hoogste goed,
Gods.
majesteit heeft afgelegd, opdat gij
Wasch, reinig mijn gemoed
Het is echter moeilijker te spreken dingen overtreden wordt. Catechismus van de Apostelen, waar wij voor ont- heerschen moogt met God eeuwig en
opsteller
van
den
HeiZondag
geleerd
mijn verborgen zonden."
De
daar
Van
41.
zijn,
van
kweekt
men
ons
het Calvinisme
over de toekomst
altoos. Kinderen der armoede, ge
delbergschen
Catechismus,
Ursinus
de
de
ruste
aanheeft
dat
dood
ons
Een
in andere landen en Kerken.
Want "met het gehoor des oors heb
huwelijk strijden brengt, die er over blijft voor de ge- rlngste der stervelingen (indien zij arm
ding is zeker: de thans in de Christe- schrijft: Tegen bet
U gehoord, maar nu ziet U mijn
ik
ook tegen dekuisch- meente. Maar ongelukkig laat de dood genoemd kunnen worden, die dus verlijke Kerk bovendrijvende richtingen alle de zonden die
oog.
Daarom verfoei ik mij, en heb
rijkt zijn) verheugt u, verheugt ugroozijn gunstig voor 't Calvinisme. In heid strilden. I. Hoererij, Overspel onze ziel zonder lichaam en het lich- telijks in God uwen Zaligmaker, die berouw in stof en asch."
j
sommige streken is nog gehechtheid enz. 11. Echtscheiding zonder oorzaak aam zouder ziel: het wordt in het graf verkoos arm te zijn, die verkoos verGrand Ilapids, Mlch.
uit
ofte
De
overspel,
verlating.
gelegd om van de wormen gegeten te
aan de Gereformeerde belijdenis gelijk van
gij
verkrijgen
acht
te
recht
zijn, opdat
verlaten, ofte tot verlating worden, maar
Voor DE GRONDWET.
ln Wales, de Scbotsche Hooglanden en persoon die
moogt tot de schatten en gerekend
en
maakt
geen
echtscheiding,
is,
verwekt
gij
uw
stem
staat
dooden!
Op
op
Presbyteriaansche
Kerken
sommige
ln
De Valsche Kerk.
mocht worden onder 't getal der vorsMaar overal elders, 1 Cor. 7:15. Deze laatste uitdrukking
Staat de dood zijn zeeg' u af;
van Amerika.
Zonen
der
ten
hemels.
smarte,
des
komt mij voor als beteekenende, zoekt
Ds. Gispen te Amsterdam is een
Op uw etem staat op gij dooden!
ln Frankrijk, Zwitserland, Engeland
schoon gefolterd door jammeren,schoon
of
niet
scheigeen
echtscheiding
mag
man
met singuliere gaven. Dit dacht
de
leven
uit
het
graf.
Rijst het
Kerk en
en Amerika,merken wij in
verhard in benauwdheid, o! verwissel
toen
ik zijne schuldbelijdenis vooi
ik,
den.
eeuwig
Leven,
vaak
leven
leven,
onbein de theologie een streven,
mwe zuchtingen in gezang van dank- DsJ. 11. vos las in de Bazuin. Het
geven,
Bijbelverklaarmij
te
der
Zal
uw
liefde
dan
Engelsche
verEen
wust, om het oude Calvinisme
baarheid; laat geen stem van klagen, was mij eigentlijk te mooi. Ik dacht,
Eu geen zonde, smart
pijn
vormen oveneenkomstig de zooge- ders halilt de verklaring van Photius
ge-sn wangeluid in 't algemeen geluid
daar zal nog wel wat mals achter koZal ln eeuwigheid meer zijn. .
naamde eischen des tijds en der mo- over 1 Cor. 7:15 aan en schrijft: The

men. En zoo kwam bet. En het was;
"de valsche kerk." Immers, dat gebruikte men in oude tijden en al wat
maar antiek is, is nu weder in de mode, bijna op elk gebied. Onze Vaders

Hervormde kerk in Nederland. Met
recht? Sedert men vasthield aan den
singularis, misschien wel; nu men echter den pluraris gebruikt, wordt het
moeilijk. Immers nu heeft ook genoemde kerk nog vele kerken van
goede formatie, en de verbindtenis
met andere kerken mag slechts federatief zijn; nu wordt het al moeilijk te
bswijzen, dat 't beter is, dien dunnen
band te verbreken ten koste van de
waardevolle en gebeilgde kerkelijke
goederen, en ten koste van de eeDheid
met 200 velen, die ideaal of practikaal
den Ileere toebchooren. En dit begrip: "valsche kerk" nu op Amerika
over te brengen! liet verwondert mij,
dat Be llope dit nog durft te gebruiken
als een argument tegen de arme Afgescheidenen! Laat ons eens zien. (Ik
ben er een.) Nu, ik werd geboren en
opgevoed aan de "verkeerde zijae van
de Duitsche grens." (Onder gegevene
omstandigheden gesproken.) Ik behoorde nooit tot de kervormde kerk
van Nederland. Ik had de valsche
kerk onder een ander volk te zoeken;
en zonder twijfel trad de German Hcformed Church eerst voor mij met den
eisch: gij zijtda onze. Wat te doen?
Da Dutch Refurmed wil zelfs geen federative
met die kerk.
Heeft ze ook al uitgemaakt, dat het
de valsche is'? Niets van dat. Daar
komt ecDe andere. Die zegt: gij zijt
eeu Pruis? gij zijt de onze; wij vertegenwoordigen de Pruissche Staatskerk,
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onder den naam "Evangelische." Ach
ja, ik moet nu al bewijzen, dat gij "de
valsche" zijt, of gij hebt mij. Daar
komt echter de Presbyteriaansch
De
onze! zegt zij. En haar bewijs? Wij
zijn de gereformeerde kerk van Engeland. en nog beter, van Schotland;
dc Engelsche taal, en ook dit volk,
heeft hier de hegemonie; gij moogt u
met geen andere verbinden. Nog al.
een. De Congregationaale is bet. Zegt
zij: Wij zijn eigenlijk de echte gereformeerden: wijl wij ons door a'le tijden
heen gevrijwaard hebben van het colleuiaale: wij hebben de zuiverste autonomie der gemeenten, in tegenstelling
.

met Gereformeerden, Presbyterianen,
Episcopaten.
Wat noemt ge daar? Is de laatste
niet "De Kerk van Engeland?" Werd
die niet vertegenwoordiging vergund
op de groute Synode te Dordt in lt>lB
en 1019? En werd die aldaar der Scliotsche niet voorgetrokken? Waarlijk,die
schijnt de voorkeur te moeten hebben.
Maar die heeft bisschoppen! Die heeft
elke kerk—Hier is ook nog mijn Luthersche broedei. Die kwam ook van
de genoemde zijde. Ach arme! nij
staat voor de keus van een dozijn Lutheisclie kerken. AVie kan hem raden?
Ik niet. Hij zent: Mijn hoofd is zoo
verward, dat ik het niet meer beslissen
kan. Ilij verlangt, dat ik hem een
kerkje toon, in zijn bereiï, waar hij
een cenvoudigon dienst kan vinden,
waar men zich houdt in leer en leven
aan Gods woord, waar Amerikaansche
"Icecream-partics en church sociables''
nog niet in de mode zijn; waar alle dt:iaterlingen, Vrijmetselaars,Oddfellows,
Makkebcën, Knights of I'ythias en hoe
het gespuis al heeten mag, geweerd
worden, zonder dat hij eerst beweren
moet, allen zijn zo "de valsche kerk."
Mijn antwoord is; Vereenig u maar
met de Chr. Geref. Kerk en geniet het
goede in haar midden en werk mede
tot haar elevation. Tot later. A. V.
Voor DE GRONDWET.

Echtscheiding.
DOOR DS. E. BOS.

Onder de schrijvers door mij aange-

haald over deze kwestie is ook de naam
vau Calvijn genoemd. Bij het overzien dezer stukken ontdek ik echter
dat ik van Calvijn nog niets heb aangehaald. Wilt ge mijnheer de Redacteur ook nog deze aanhalingen opnemen?
In de Evangeliën Mattheus, Markus
en Lucas verklaard door Johannc9 Calvijn, vind ik op Mattheus 19: 9 dit:
"Dat nu Paulus nog eene andere reden tot echtscheiding opgeeft (1 Kor.
7: 12 en 15) namelijk, dat somtijds
echtgeDooten door hunne ongeloovige
echtgenooten verstooten

worden, uit

haat tegen de godsvrucht, en dat in
dat geval de godvreezende broeder of
zuster zich niet aan die slavernij behoeft te onderwerpen is niet in tegenspraak met de meening van Christus.
Paulus toch spreekt daar ter plaatse
niet over een rechtmatige reden tot
verstooting, maar eenvoudig over-de
vraag, of ae vrouw aan den ongeloovigen man verbonden blijft, wanneer zij
uit haat tegen God onrechtvaardig
verstooten, op geene andere wijze zijne
gunst herwinnen kan, dan door God af
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vatten elementen, welke clusivisme. De Gereformeerden zijn kele uitmuntende mannen van bet Oureeds lang tot bet verleden geloof en ongeloof, ia'in-het "Voordeel 'ön
het
Calvinisme
tot een Apologetisch nooit enghartig geweest, Te Marburg de Verbond in dien geest gesproken
strijd
onze
De
tijd
gehad
tegenstanders.
hun
van
!
behooren. Zij hebben
en hun bloei overleefd. Beide uit een moet gestreden op de lijn der beginse- gebruik zon kunnen aanwenden. Het overtrof Zwingli Luther verin broeder- hebben,deed toch de wet met zijne uitVoor stukken onder dit houfd stelt de ReIs len. David kon Goliath op geen an- Agnosticisme heeft overeenkomst met lijke liefde. De Calvinisten hebben de zichten op belooning en straf bet aloudactie zich. wat den Inhoud, en wat stijl en historisch en dogmatisch oogpunt,
verantwoordelijk.
betreft,
taal
niet
hun onbevredigend en onvoldoend ka- dere manier overwinnen dan in den de Calvinistische leer aangaande de on- Lutherschen nooit verworpen, maar de Jodendom hoofdzakelijk denken
De kolommen van DE GRONDWET staan voor
liet is bewezen naam des Heeren, den God van Israël. begrijpelijkheid Gods, de ondoordring- steeds als broeders erkend. Hoewel aan uitwendige geboden zooals die oorledereen, die op gematigden toon over zaken rakter aangetoond.
�an algemeen belang schrijft, open. Toch
Zijn raad, het verborgen het Calvinisme er aanspraak op maakt spronkeliik door vrees en schrik ingebehoudt de redactie zich het recht voor om dat zij ongeschikt waren om als slag- Zoodra dit erkend wordt zal de schoon- baarhéid'van
•onder opgave van redenenstukken te plaat- boom tegen het aangroeiende ongeloof heid van 't Calvinisme bij vernieuwing karakter van de voluntas beneplaciti, dat het de zuiverste religie is en het voerd en in stand gehpuden zijn. De
«enof te weigeren.
ingezonden stukken, waarvan de schrijver dienst te doen.
Het is duidelijk ge- gezien en gewaardeerd worden. liet van de eindigheid van het tnenschelijk meest gezuiverd is van allen Room- diepere zin of de toepassing der'wet op
aan de Redactie zijn naam niet, opgeeft, worworden dat ze te midden van den Calvinisme eert met blijdschap het kenvermogen. De strenge zedelijke schen zuurdesem, heeft het nooit ge- het menschelijk hart is door het oude
den niet geplaatst.
vóór Christus
Stukken, dieniet geplaatst worden, kunstorm der twijfelingen, geen vast goed, dat er is in den Christelijken ar- beginselen van Kant dienen om duide- pretendeerd de alleen ware Christelij- Godsvolk
nauwenen niet aan de schrijvers terug gezonden
het
te
het
beke
te
Zelfs
de
in
lijker
brengen
religie
zijn.
lijks
opgemerkt
aan
licht
en zeer weinig begrepauselijwijkunbeid
van
worden, maar worden vernietigd,
onzen tijd. In geenerlei
standpunt bieden. Een voor een
Het liefst worden ondergeteekende en niet
nen de verschillende stappen worden ze koestert het 't idee van de vfereld te derf der menscheiijke natuur, "das ra- ke kerk erkende het de religio et eccle- pen. Daarentegen zijn zij vermaard
te lange stukken geplaatst.
aangewezen welke zij achterlieten in ontvluchten, de Doopersche "wijding", dical Böse" dat zijn zetel heeft in het sia Christiana. Zijne wijde en milde als de grootste en stijfhoofdigste leterkenning van den Doop toont dat het terknechten van den aardbodem. Ilun
voor DE GRONDWET. hunnen snellen loop van de hoogten ledigheid en slaperigheid moedigt het menschenhart.
liet pessimisme bevestigt de leer nooit de katholiciteit van het Christen- gebrek aan zedelijke gezindheid treedt
De Toekomst van het Calvinsme. des geloofs naar den afgrond van het niet aan. Het is actief.en wijst elk
dom ontkend heeft. Calvinisme is een overal duidelijk op den voorgrond.
ongeloof. De eerste stap was om de zijne roeping aan, om daarin te arbei- van de zonde en handhaaft door SchoDOOR DR. H. BAVINCK.
eiscb
der
penhauer
nadrukkelijk
den
specifleke
andere
vorm en wel de rijkste en Een voorbeeld slechts uit vele. Nicozijne
Beden
met
al
macht.
Ter
te
de
roepen van
menschen terug
Vertanld en Ingezonden door Ds. J. Keizer
als
het eenige middel schoonste vorm van Christendom,maar demus, een braaf man die het Ilebrelijdenis naar de Schrift: de tweede van zijde, is het niet minder afkeerig van wedergeboorte
Vervolq en slot van no. 37.
de Schrift naar Christus. En in be- het wereldsche type van Christendom tot bevrijding van de kracht derzonde. is niet van gelijke uitgebreidheid als isme grondig verstond, wist niet eens
Bijna elk stelsel dat ontwikkeld het Christendom. De Kerk zal niet wat de Heere Jezus beJuelde toen hij
De menschwording Gods is het zelf- trekking tot Christus moest eerst de dat het rumoer en het geschreeuw, de
werd
in deze eeuw, leveit bijdragen tot komen tot de volle eenheid des geloofs sprak van die vernieuwing des harten
de of liever wordt vervangen door de Godheid er aan: toen het vóórbestaan, beweging en 't gedruisch van onzen
bewijs
het
van de Gereformeerde ont- en der kennisse van den Zone Gods, die met het geloof aan de heilsfeiten
Godwording van den mensch. Vandaar eindelijk zijn zondeloosheid, zoodat er tijd, overplanten wil binnen de grenkenning
van
den vrijen wfi en steunt totdat zij als lichaam van Christus gepaard gaat. De aardsgezinde vleedat de godsdienstige en zedelijke ziide niets overbleef dan de idee van een zen van 't Christendom. Het Calvi- de bewering van het oorzakelijk verhaar vollen wasdom bereikt heeft en schelijke denkwijze der Joden was een
onafhankelijke
van 't Christendom voortdurend wordt godsdienstig genie, die ons de liefde nisme handhaaft de
der
wetten
en
Gods.
alle
leden van baar lichaam ten volle der oorzaken die hen bewogen om het
ordinantiën
Maar zelfs waarde van den godsdienst en gedoogt band
gewaardeerd, terwijl de bovennatuur- Gods geopet baard heeft.
het
iemand,
Indien
ten
einde
Calvinisdeze
door
ontwikkeld
zijn. Tot dien tijd heeft geestelijk koninkrijk van Jezus te vermoralituit verzwollijke bestanddcelen met verachting deze liefde Gods werd een voorwerp niet dat
in
verdedigen,
phitische
te
de
kerk,
van
stelsel
elke
de
Gereformeerde incluis, werpen. Op soortgelijke wijze is het
worden verworpen. Men spant zich in »an kritiek en twijfel; het wezen van gen worde. Het heeft een ader
van
onzen
systemen
losophische
tijd
te
waken
hetgeen
en
ware
over
aan haar is toe- Zaterdag-vieren der sabbatisten een
ontwikkelt
om het Christendom van al deze toe- God werd bevonden onkenbaar te zijn, diepe mystiek
de
lijnen
opsporen,
wilde
welke
oververtrouwd
en
dat
de
waarheid
aan de stiifiinnig geesteloos wassen van de
Het
God
als
godzaligheid.
beschouwt
vallige en bijkomstige dingen te ont- en zijn bestaan was onzeker. Ten
hij
Calvinisme,
eenstemmen
met
't
zou
zuiver
en
navolgende
geslachten
onge- buitenzijde der kannen en drinkbekers.
het
en
niet
hoogste goed
gemeeLschap
doen en na zijn wezen beperkt te heb- laatste meende men in de zedelijke namoeite
beloond
zijn
rijkelijk
schonden,
zien.
ja
mogelijk
ge- Een echt Joodsch denkbeeld. In het
nem
indien
meer
hoogste
geluk.
als
het
Het
Calben tot het ethische cn het religieuze tuur van den meLSch een middelpunt
andere
karaktertrek,
Een
welke
het
gereformeerd
overgevinisme
het
zuiverd
en
worde
wezen der zaak is de wet op zichzelf
de
kalmte
van
plaatst
stelt tnen het overige voor als zonder gevonden te hebben veilig voor de aanhet ver- leverd.
Calvinisme
aanbeveelt
is
dat
de
het
een drooge bak vol deugden
tegenover
genomen
zijn,
gejaagdheid
van
waarde en beteekenis voor het geloof vallen van het evolutionisme. Helaas,
schakeeringen
schillende
toelaat
en
zeggen
doet
Niemand
kan
of
plichten
en
ons
der
het
Hollanden
en het is onmogelijk om
polsslag
worden,
den
den
en de praktijk. Dusdoende staat men zelfs deze zedelijke natuur van
het in de toepassing van zijne the- sche Calvinisme nog bestemd is om op door de beoefening van geboden en indat
oogenblik
elk
eeuwigheid
voelen
ih
mensch
werd
oorspronbevonden niet
bewust of onbewust onder den invloed
ologische en kerkelijke beginselen alle
der Pagespliilosophie van den tijd- kelijk maar slechts een product van van den tijd. Het wijst achter de mechanische eenvormigheid raijdt. de toekomst van het Calvinisme in an- zettingen een Christen te worden zelfs
dere landen invloed te oefenen. In elk dan niet als men dezelve volmaakt
en
vergankelijkheid
wisselvalligheden
ontwikkeling
zijn.
Zoo
verbleef
vete
geest. Het Agnosticisme leert dat
genomen heeft het Lutherdom geval zal een Nederlandsch schrijver kon betrachten. Want een
Strikt
van
dit
onveranderlijkheid
leven,
de
niets
dan
Credo
dienstvreugdelooze
het
men van het bovennatuurlijke geen len
kerk en belijdenis geleverd. zeker geëxcuseerd worden om aangaan- knecht der wet volbrengt
maar
éene
van
Raad
des
Alzoo
het
materialisme.
aan
den
Heeren.
van
slechts
wat
kennis kan hebben; de natuurkunde
daarentegen heeft on- de dit punt zijne gedachten uitte druk- hij van Gods en rechtswege schuldig
Het
Calvinisme
rustplaats
het
een
aan
voor
het
biedt
plaatst ons alom voor vaste wetten; de
Afgedacht echter van het feit, dat
der vele volken ingang gevonden en ken. Op de Synode van de Nederland- is gelijk de slaaf zij n meester gehoorgeschiedenis laat geen wonderen toe: deze rugwaartsche beweging geen vei- matte hart, waarin God de eeuwigheid
veelvormige kerken gevormd. Het sche Gereformeerde Kerken te Dord- zaamd. Maar met dat al kan men wel
vele
de historische kritiek ondermijnt den lige positie biedt tegen het naderend gelegd heeft; en het bewaart ons voor
niet een, maar \ele confessies. recht werd de gemeenschap der heili- een hoogmoedig aanmatigend
schiep
hartsBijbel. Het Christendom mag, tegen- agnosticisme en gedwongen wordt de alle over-opgewondenheid. Die gelobdeze
zijn alles behalve een kopie gen erkend en in den strijd met het tochtelijk inbeeldend en eigenzinnig
En
niet.
haasten
Calvinisme
is
ven
liet
al
van
de
moderne
na
aan
het
over deze resultaten
eene concessie
de andere
van elkander. De Zwingliaansche Con- Arminianisme weigerde men, wat be- mensch blijven, naardien
wereldzin,
wetenschappen, zijn plaats behouden, evolutionisme te doen, is het uit een diep doordrongen van de gedachte dat
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de toekomst: of zij. in deze eeuw van schouwen en geen verdere ontwikkedogmatisch, aristocratisch, en hië- en op de uitwendige wereld neerblikte
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Christen, jong of oud, moet gemobili- ginnen aan te trekken. In plaats van
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seerd en elke recruut onder de wape- met Lessing en Fichte te verlangen
ten maar als helpende levensbronnen voelens en gezintheden openbaren die
wel, het Calvinisme is rekbaar en buig- om met dankbaarheid meerder licht
nen geroepen worden. Petrus en Pau- naar eindeloozen arbeid en roepin
aan te nemen. Broeders, te gelooven in overvloed te vinden. Het schijnt alleen in het Christendom aangeleerd
lus hebben hun tijd gehad; zij moeten de zaligheid van den Hemel "Lange- zaam genoeg om het goede 1l onze
dat gedurende de korte periode der Re- mij toe dat met weinige middelen hier en ontwikkeld kunnen worden. De
plaats maken voor Johannes, den apos- weile", zullen we beginnen te dorsten eeuw te waardeeren en zich toe te eiformatie alle dwaling uitgebannen zou gelegenheid te vinden is voor klein en Christelijke deugd die Jezus eerwaartel der liefde. Niet de brief aan de naar die rust, die er overblijft voor genen. Ongetwijfeld is het in begin- zijn, is even dwaas als te meenen dat groot, jong en oud, zwak en sterk. In digste volgelingen kenmerkt, wordt
Bomeinen maar de Bergrede, is het het volk van God. Dan zullen wij sel gekant tegen den machtigen geest
de Christelijke wetenschap met éen de verklaring van deze pesoonlijke door de dichterlijke verbeelding overprogram van het oorspronkelijke Chris- niet langer het begrip van 't zijn ha- en de boven drijvende richting van destap haar taak volbracht zou hebben." overtuigingen Indruk aarigaaode Mis- geplant in bet Hebreisme en Mahometendom. Het zou niet moeilijk zijn om ten, maar vermoeid zijn van het onein- ze eeuw. Nochthans heeft het elemensouri spreek ik mee met de drie andere danisme. Zoo knutselt men met de
in bizonderheden aan te duiden dat ons dige proces van het icorden. En geliik ten die Dauw aan deze verwant zijn en liet Calvinisme begeert ontwikke- personen welke met ons eenige dagen waarheid; om propaganda te maken
ling en staat veelvormigheid voor. liet
tegenwoordig Christendom, als een ge- ook Fichte later zijn philosop'iie wij- het kunnen aanbevelen aan het tegengevoelt den drang om steeds dieper in waarnemers werden. Hebben anderen voor dwaling en ongeloof. Immers is
isme
is
heel, zich werkelijk in die richting ont- zigde, zal ook de tegenwoordige rich- woordige geslacht. Het Calvin
dringen in bet heilgeheim en hier- andere overtuigingen en indrukken de belanglooze liefde geen vrucht der
wikkelt. Dit is echter onnoodig en ting welke de Christelijke Kerk be- door en door intellectueel, heeft een te
aan verdenking en verdacht- wet, maar een gevolg van zinsverandegoed
overbodig. We behoeven slechts na- heerscht, omgezet moeten worden verreikend beginsel, een zamenhan- van bewust, eert het elke gave en de makende kritiek zal ik mij niet ge- ring of omzetting van de geheimste
men te noemen als Tolstoi in Busland, want het bevredigt niet langer tet gend systeem, het weet wat het wil; verschillende roeping der kerken. Het makkelijk gelegen laten. Ik houd mij roerselen der ziel welke de Ileere JeAstié in Zwitserland, Sabatier in menschelijke hart. Ze beeft het hart het biedt waarheid voor twijfel, vast- vraagt voor zich io Amerika en Enge- overtuigd dat redelijkeen billijke men- zus onnavolgbaar karakteristiek
weFrankrijk, Bitschl in Duitscbland, weggenomen uit den godsdienst en heid en zekerheid tegenover de steeds land niet den zelfden ontwikkelings- schen die zoekende zijn naar zulke ge- dergeboorte genoemd beeft. OprechFarrar in Engeland, Drummond in dezen verlaagd tot een dienstmaagd wisselende opinies van den dag. Het vorm als in Nederland. Dit slechts legenheden mij zullen danken voor de te Christenen voor wie de godsdienst
Schotland, Lyman Abbot in Amerika, van de zedelijkheid en haar heur onaf- heeft een veel omvattende wereld- en wordt gevraagd dat het in elk land en opene mededeeling van mijne overtui- alles is in wie om met den apostel
om de snbstantieele waarheid van hankelijk karakter ontnomen. Gods levensbeschouwing; is van toepassing In elke kerk zich ontwikkele overeen- ging, zij dan de waarde welke zij er te. spreken
"Christus een gestalte
aarden niet vervan't voorgaande aan te wijzen. Meer dienst is niet enkel een doen. Christe- niet slechts op Kerk en godsdienst, komstig zijn eigen
verkregen heeft" zijn verheven boven
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dan ooit te voren staat het Christenlijke daden, hoe goed en noodzakelijk maar evenzeer op zedelijk, maatschapGreenleafton, MiLn., 16 Maart, 1894. de wet. Zulk een groote in geloof en
•
dom onder den invloed van de heer- ook, kunnen op zich zelf het menscbe- pelijk en politiek terrein. Het is de- Ideëo.
liefde was de de edele Zinzendorf.
De neiging, die nu in EDgeland eo
schende philosophie. Het ondergaat iijk hart niet bevredigen, noch vrede mokratisch en strijdt voor de belangen
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Toen hij in Tennsylvanie onder de Advervorming in overeenstemming met en rust aan het geweten geven, zoo van het volk en bevordert zijn invloed Amerika boven drijft om naar Duitsch- Tegen het Epistel van den heer ventisten verkeerde, voegde hij zich
de opinies van den dag. Het leidt min als de Boomsche kerk er in ge- op de regeering. Het heeft de vrijheid land op te zien als het centrum der
Kolvoord.
naar hunnne kleingeestige gebruiken.
niet meer, maar wordt geleid. In de slaagd is dit te doen. Liefde kan bet lief en faalt nimmer op te treden voor theologische wetenschap, kan niet anZeer wel wist hij dat de letterlijke opDOOR MR. HERMAN VAN DER VEN.
moderne opvatting van het Christen- geloof niet, vervangen. Martha zal de vrijheid van de pers, van het gewe- ders dan schade berokkenen aan de
vatting der £<?Ne Israëlitische inzetting
Streeft naar kennis en weGereformeerde kerk en de Gerefordom, gelijk in zoovele andere dingen, nooit Maria berooven van den lof des ten, van kunst en wetenschap.
tenschapen dat wel door de verpiichtig medebracht om ook de
is het beginsel van het zijn vervangen Ileergn. De rechtvaardige zal alleen
Het is sociaal en beroemt er zich op meerde theologie beide. Op die wijze
schijn van wezen te onandere te gehoorzamen, hetwelk in de
heterogene beginselen
door 't beginsel van het icorden.
door 't geloof leven. De loop dien het een klasse van degelijke, nijvere bur- vinden
derscheiden.— PLATO.
Christenheid een onzin zou zijn.
en ideën ingang in de kerken en de
Met 't oog op deze rugwaartsche be- moderne Christendom neemt en waar- gers gevormd te hebben, die, overeen<le
Volgens den heer Kol voord heeft
"Maar," zeide hij '*de Zaterdag-viescholen, welke aldus geleid worden om wet dertien
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geestelijke ring is toch niet oneigenaardig voor een
hun eigen fundeering te ondergraven.
I)eze tig is, zal ten slotte misschien nog bet bleven voor rijkdom en armoede beide
nisme van dubbele beteekenis.
beteekenis dat meent
a's ik het wel Christen omdat de Zaligmaker op dien
Het is de roeping der kerk, evenals heb de uitwendige onderhouding is dag in hei graf gerust heeft." Voorbeteekenis zou niet zoo groot zijn, in Calvinisme ten goede komen. Vroeg en gévoed worden met het brood van
die
dien al
moderne theo- of laat zullen onze oogec er voor open hun bescheiden deel. Het is actief en van elke natie, welke hare onafhanke- onvoldoende, de wet moet geloovig waar deze inschikkelijkheid van een
logische tendezen welke thans in gaan dat deze modernizeering van het energiek, afkeerig van alle zondige lij- lijkheid eert, te bewaken en te bewa- aangenomen, hartelijk omhelsd en uit groot man mag met recht edelmoedigdelijkheid en welbehagelijke rust, ter- ren haar individualiteit en, peleerd liefde tot God en de naasten beoefend heid hceten. Tot deze grootheid van
andere landen bovendrijven, niet in Christendom, zonder succes om de wereld
te
winnen, ten slotte het geloof wijl het den meDsch aanvuurt de door door de geschiedenis, te arbeiden voor worden. Hoe weet de man dat? Is geest kan geen sabbatist zich verhefNederland geweest waren. Het verder
Christenen
verzwakt heeft. Elk God hem opgelegde roeping te vervul- de kerk en de theologie der toekomst. dit de leer van het Hebreisme? Daar
schilt alleen hierin,dat elders deze tenIlii trooste zijn arme ziel door
tusschen
Kerk en wereld, len. Zelfs de philosophische stelsels
compromis,
Deze eisch is niet afkomstig van ex- twijfel ik sterk aan. Want hoewel enstipte betrachting van het gebod
denzen juist nu opkomen, terwijl zij
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