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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Door 's Heeren gunst mochten wij verleden week
onze werkzaamheden weder aanvangen.
Donderdag 26 Sept. was er admissie-examen. Op
den volgenden dag werd het examen voortgezet met
den uitslag, dat als Studenten werden ingeschreven
eu tot de theologische lessen toegelaten de Heeren :
S. Doornbos,
T. •/. van dm Ende,
D. Fleurke,
E. van der Laan,
• E. C. van der Laan,
A. M er keiijn,
J. Oos'erveen,
M. A. van Ternis,
N. Postema,
P. de Putter,
•/. E. Westerhuis,
G. van der Zanden en
J. L. Jaspers (onder nadere goedkeuring van 11.11.
Curatoren).
Vrijdagavond 27 Sept. werden in de Aula de
lessen geopend. De Rector, Prof. Lindeboom, hield,
na gebed en voorlezing van 1 Tim. 4 en 2 Tim.
4 : 1—8, een korte rede, waarin hij Hoogleeraren
en Studenten met een hartelijk welkom begroette, en
ter opwekking en bemoediging vooral wees op de
heerlijkheid van 't ambt der bediening, en op de
bekwaammr.king, die wij daarbij van de zijde des
Heeren mogen verwachten bij alle wisselvalligheid en
onzekerheid. Nu de School door de Generale Synode
was gehandhaafd, hadden wij in de kracht des Heeren
kloek en ernstig voort te werken, terwijl het dag was.
Vier en zestig Studenten zijn ingeschreven.
Namens het College van Hoogleeraren,
M. NOORDTZIJ, Secretaris.
Kampen,
Sept. 1902.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
MIDDELBURG, 24 Sept. 1902- Onze beminde Leeraar DsL. Bouma ontving in de vorige week een roeping naar de Ger.
Kerk te Driesum.
Namens Óen Kerkeraad B,
S. DEN HARTIGH, Scriba.
OLDEBKOEK, 24 Sept. '02. Heden werd alhier onder lei
ding van onzen geachten Consulent Ds. J. Vesseur door den

GELOOF EN
AANSCHOUWING.
I.

In het beeld Gods, waarnaar de
mensch geschapen werd, lag niet
alleen de gerechtigheid en de heilig
heid, maar ook de kennis opgesloten.
Hij ontving niet alleen een hart en
een wil, maar ook een waarnemings
vermogen en een verstand, waardoor
hij de wereld buiten en in zich zien
en hooren, kennen en indenken kon.
Niet slechts deugd en schoonheid,
heiligheid en heerlijkheid, maar ook
en in de eerste plaats zelfs kennis
en waarheid behooren tot de schatten,
die den mensch bij de schepping ge
schonken zijn en zonder welke hij
niet aan zijne bestemming beantwoor
den en niet een mensch Gods wezen
kan, tot alle goed werk volmaaktelijk
toegerust.
Door de zonde is nu wel die kennis
te loor gegaan en die waarheid ver
dwenen. Want de zonde oefent haar
macht en invloed uit op den ganschen
mensch, op zijn ziel en lichaam, op
zijn verstand en hart, op zijn bewust
zijn en wil. De natuurlijke mensch,
zoo leert ons de Schrift, is verduisterd
in zijn verstand, verijdeld in zijne
overleggingen, begrijpt niet de dingen,
die des Geestes Gods zijn en veran
dert zelfs de waarheid in de leugen.
Hij is leugenachtig van nature, leeft
voortdurend in een waan, geeft zich
uit' voor rijk en verrijkt, en is toch

Kerkeraad beroepen de WelEerw. heer Ds. J. A. de Vries te
Fijnaart. Geve de Heere dat we verblijd worden.
Namens den Kerkeraad,
G. VAN ZwALlJWENJiUKQ.

TILBURG
Zondag 28 Sept. 1902. Heden was het voor
de Geref. Kerk van Tilburg een blijde dag. Haar naar elders
beroepen Herder en Leeraar maakte na de predikatie de gemeente
bekend, dat ZEerw. vrijmoedigheid heeft kunnen vinden om
voor de roeping naar Poortvliet te bedanken. Moge de Heere
hem voor den arbeid der Inwendige Zending in N-Brabant en
Limburg en voor de gemeente Tilburg rijkelijk zegenen, en geve
de Koning der Kerk aan de roepende Kerk den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
J. JOOSSEN, Scriba.
WOLV'EGA, 28 Sept. 1902. Alhier is beroepen de WelEerw.
Heer Ds. J. F. Jonkers te Jutrijp-Hommerts.
Namens den Kerkeraad,
J. VAN EK, Scriba.
HOUWEliZIJL, 28 Sept. 1902. Hedenmiddag na de gods
dienstoefening werd alhier tot Herder en Leeraar beroepen de
WelEw. heer M. Hummelen, pred. te Emmeu.
Namens den Kerkeraad,
H. BLTFINGA, Scriba
BEDUM, 29 Sept. 1902. Gisteren werd door de Gerefor
meerde Gemeente .1 alhier uit een tevoren opgemaakt tweetal
gekozen en door den Kerkeraad tot Predikant beroepen de WelEerw.
Heer Ds. S. J. Vogelaar te Apeldoorn. Mocht de Heere het
hart van ZErw. alzoo neigen, dat hij deze roeping met vrij
moedigheid mag aannemen, is de wensch van Kerkeraad eu
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
M. Vjci TIU is, .Suiba
SLEEN, 29 Sept. '02. Gisternamiddag nam onze geachte
Leeraar Ds. G. Wiersma arscheid van de Gemeente sprekende,
naar aanleiding van Hebr. 13 : 20, 21. Een groote schare
was opgekomen om de laatste woorden van ZEerw. te hooren;
ook een deputatie van de Zustergemeentc te Aalden woonde
deze plechtige ure bij. Aan het einde werden Ds. Wiersma eeuige
hartelijke woorden toegesproken door onzen oudsten Ouderl., alsook
door Ds. Boukema. Stelle de Korting der Gem. ZEerw tot
een zegen voor Spijkenisse, en dat daar de banden mogen gelegd
worden die hier verbroken moesten worden.
Namens den Kerkeraad,
H. RENTING GZN , Scriba.
TERNEIJZEN, 30 Sept. 1902. De Kerkeraad stelde in hare
vergadering van heden het navolgende drietal, in alphabetisehe
orde: de WelEerw. Heeren Da. J. van den Berg te Sliedrecht,

Ds. P. Bos te Ten Boer en Ds C. Lindeboom te Bolnes.
Namens den Kerkeraad,
J J. DE JAGER, Scriba.

CLA&SEN.
Classe Dordrecht.
De vergadering der Classe Dordrecht zal D. V.
gehouden worden op Woensdag 29 October e.k.
Stukkeu voor het Agendum te zenden vóórllOct.
e k. aan den eer^tondergeteekende.
Namens den Raad der roepende Kerk,
P. VAN SCHAÏK, Praeses.
K. SLMONS, Scriba.
Nieum-Lekkerland, 3 October 1902.

ONTVANGSTEN.
Moordyii.
Sinds vorige opgaaf in dank ontvangen:
Van de Geref. Kerk te Winsum f 5, Haamstede f 2,25, Raard
c. a. f 1 50 Ds. G. H. Dijkstra te Gees f 2, Geref. Kerk Rijs
wijk f 2,50, Koudum f 2,30, Leiden f 2, Nes en Wierum fl,
Fijnaart f 34,82, Rinsumageest f 1, Gerkesklooster f 2 Steenwijk B i 1,50, Dieren 1 3,60, Hnntum f 1,87, Pieterburen
f 2,50, Augustinusga en Surhuizen f 1, Rijssen f I .SSjUoëngaSybrandaburen f 2,50, Hallum f 5, Willemstad f 57,25, Breda
f 25,19°, eenige broeders le Dinteloord f 9, Kerk Vlaardingen
A f6, Nieuw Buinen f 1,90.
De Kerken, die nog geen antwoord op onze circulaire gaven,
verzoeken we beleefd zoo mogelijk ons te helpen.
De h erkeraad der Geref. Kerk,
A. P. ARDUN, Praeses.
Moerdijk, 30 Sept
W SCHRIEK. Scriba.
Inw inlitï«ï
Siuds de vorige opgave zijn door de Deputaten de volgende
giften ontvangen, waarvoor zij de gevers hartelijk dankzeggen :
herk van Westerbork 1' 3.— ; Nieuw-Amsterdam f 11.87s ; Sleeu
f12.— ; Schoonoord f3.— ; Emnren f 12.50 ; Koevorden f 5.— ;
Nieuw DorJrecht 1'5 — ; Dvvingelo f9.07 ; Beilen f 14,09 ; Leiden
A f2 50; Assen f30.— ; Appelscha f2.50; Borger f2.50;
Een f2.50; Gasselter-Nijeveen f 7. — ; Norg f5.— ; Roden f5 — ;
Smilde A f20.
; Sinilde B f150; Vries f5; Zuidlaren
f2.50; Hoogeveen f36 93; Vledder f 3,70; Meppel f58.486
Coll. te Ruineu f2.55; door br. Hogewind fl.11; gevonden
in 't kerkzakje te Nieuw-Amsterdam f5.— ; gift uit Dwingelo
fl.— ; Mej. Staal-Gunnink te Kampen f 1.— : door Ds Brouwer
vau Oud-Wetering van Mej. M. Koster f2 50.
Zoo de vrienden niet vertragen kunnen wij voortgaan. Wanneer
elk maar bij zichzelven denkt, het zal aan mijne bijdrage niet
schorten dat men iu Drenthe het werk moet inkrimpen, dan
hebben wij goeden moed. Helpt ons deze behouden.
Namens Deptatev voorn.,
Diever, 29 Sept. 1902.
H. A. DIJKSTKA, Secr-Penn.

arm en blind en naakt. Zich uit roeibare behoefte aan waarheid, een
gevende voor een wijze, is hij een brandende dorst naar kennis en weten
schap.
dwaas geworden.
Maar desniettemin, de mensch is
Wel zijn er altijd geweest, en zijr.
toch, dank zij Gods algemeene ge er ook thans nog velen, die, ziende
nade, niet van zijne zinnen beroofd. op de tallooze ijdele pogingen, om
Zeker is ook krankzinnigheid een de waarheid te vinden, in twijfel
gevolg der zonde, en ze neemt met zucht hun weg bewandelen, en wee
de macht en de uitbreiding der zonde moedig of schijnbaar onverschillig
in onze beschaafde wereld van jaar de vraag van Pilatus op de lippen
tot jaar toe. Zelfs is het onmogelijk, nemen : wat is waarheid ? Maar
om scherp en zuiver de grenzen te hun aantal is verdwijnend klein in
trekken tusschen hen, die gezond, vergelijking met hen, die geen moeite
en hen, die krank van zinnen zijn. ontzien en geen offer te zwaar ach
Maar toch blijft er onderscheid tus ten, om, op beperkter of uitgebreider
schen de krankzinnigheid, die som- terrein, achter het geheim der waar
miger lot is, en de geestelijke ver heid te komen. Door hun angstvallig
duistering des verstands, welke naar en twijfelmoedig vragen laat de
het getuigenis der Schrift het deel menschheid zich in den gang harer
van alle menschen is. Aan den ontwikkeling niet ophouden. Zij streeft
mensch in het algemeen is na den rusteloos voort, in de hope, dat de I
1
val nog het vermogen verbleven, om zon der gerechtigheid en der waar
waar te nemen en te aanschouwen, heid eenmaal haar pad met helder
om te denken en te kennen. Gelijk licht bestralen zal. En na den eenen
do mensch in den toestand der zonde, meent straks weer de andere wijs
in weerwil van zijne verdorvenheid, geer, dat hij het rijk der waarheid
nog mensch is gebleven, zoo heeft is binnengetreden en het raadsel des
ook zijn verstand nog die natuur levens opgelost heeft. Twijfelzucht
behouden, dat het aan de waarheid is meer eene ziekte der ziel, dan een
behoefte heeft en daarin alleen vrede stelsel, dat men met warmte en uit
en rust kan vinden. God heeft in overtuiging omhelst.
het hart des menschen nog eenige
Anderen zijn zoover niet als de
liefde tot waarheid, nog eenige zucht twijfelaars van professie gegaan;
naar kennis, nog eenigen zin voor maar ze hebben toch uitgesproken,
wetenschap bewaard. E11 rusteloos dat de zuivere waarheid alleen Gods
is de menschheid in hare geschie eigendom is en dat de mensch met
denis bezig, om de waarheid te zoe het zoeken naar waarheid tevreden
ken, of zij ze ook tasten en vinden moet zijn, ook al sluit dit de moge
mocht. Er is in haar eene onuit. lijkheid in, dat hij altijd en eeuwig

THEOLOGISCHE SCHOOL.

Collecten.
Workum
Stavoren
Bozum
Warns
Balk
Wijckel
Nijemirdum
Sloten
Jutrijp-Hommerts
Sneek B
Lllst
Goëüga-Sybrandab.
Woudsend
Oudega
Gaastmeer

f 27,436
- 2,05
- 4,535
- 2,78
- 2,095
- 1,10
- 4,84
- 1,—
- 5,856
- 24,91
- 8,21
- 9,15
. 2,30
. 7,57
. 5,475

Sncek A
Hemelum
Koudum
Oppenbuizen
Hindeloopen
Een
Norg
Gasselter-Nijeveen
Hollandscheveld
Hoogeveen
Meppel
Nijeveen
lluinerwold
Zuidwolde
Scheveningen B

f 28,82
- 3,—
- 10,41
- 11,075
- 6,595
- 3}92
- 2,13s
- 8,10
- 6,96
- 35 325
. 39,01
- 6,60
. 20,67
. 3,36
- 8,

Oontributlöii.
Door Ds. J. A. de Bruijn te Oud-Vosmeer, Corr. Cl. Tholen,
de contrib. uit:
Bergen op Zoom. Corr. J. Bakker, van Ds. A.M. v. d. Kooy
f 0,50, G. J. Augusteyn f 0,50. C. Rübsaam f 0,50, J. Verkerke f 0,50, N. D. Scheffelaar f 0,50, L. Ribbens f 0,50, J.
den Duit f 1, J. B. Libosan f 1, Dames Huiter f 1, W. Vet
ter Nz. f 0,50, H. Kok f 0,50.
Door Ds. J. Visser te Sprang, Corr. Cl. 's-Hertogenbosch, de
contrib. uit:
Genderen, Corr. Ds. •/. van Haeringen Kz., van Wed. G. van
der Beek f 2,50, M. J. van der Beek f 1, L. van der Beek Jz.
f 1, W. Branderhorst Johzn. f 5, A. van der Beek Jz. f 1, W.
Branderhorst Az. f 1, W. M. Branderhorst f 1, E. van der
Beek f 1, L. G. van der Beek f 1, G. Branderhorst Johzn. f 5,
B. Struik f 0,50, Ds. J. van Haeringen Kzu. f 4
's-Gravenmoer, Corr. A. Dekkers, van Ds. Joh. Jansen f 2,
C. Melsen f 0,50.
Helmond, Corr. K Hazeleger, van J. Links f 1, K. Hazeleger f i, W. Eugsteu f 1, F, van Dijk t 1, D. Sijmons 1 I.
's-Hertogenbosch, van H. Drenth f 2, J. R. de Mildtfl,50,
P. G. van Berge f 1,50, D. Egberts f 2, P. J. van Bruggen
f 1,50, Ds. J. M. Mulder f' 2, C. van Wijnen f 2,50, C. v. d.
Kouwe f 1.
Heusden, Corr. A. H. Hansen, van P L. Honcoop f 2,50,
D. v. Wijnen f 1.
Sprang, Corr. G. van Wijlen, van Ds J. Visser f 1, G. v.
Wijlen f l, F. M de Jong f 0,50, J. van Dongen f 0,25, H.
Both f 1.
Tilburg, Corr. G. Visser, van Ds. Binnema f 0,50, Eykman
f 0,25, J. Oossen f 0,25, Fros f 0,50, Koning f 0,50, Verhagen
f 1, G Visser f 0,50.
Veen, H. Schreuders f 1.
De Penningmeester van de Theologische School,
DR. H. FRANSSEN.
Zwolle, 27 Sept. 1902.

dwalen zal. Maar zulk eene uitspraak
verraadt gebrek aan zelfkennis. Niet
het zoeken naar waarheid, maar
alleen de waarheid zelve maakt vrij.
Zalig zijn de hongerenden en de dor
stenden naar de gerechtigheid en naar
de waarheid, niet omdat zij honge
renden er; dorstenden zijn, maar om
dat zij verzadigd zullen worden. Leu
gen, dwaling, onverstand is altijd
gebondenheid ; alleen kennis, zuivere,
degelijke kennis is macht. Wie de
natuur kent, beheerscht haar en doet
haar gehoorzamen aan zijn wil.
Toch is de vraag niet alleen van
belang, wat waarheid is, maar ge
wichtig is ook deze andere, hoe de
mensch tot waarheid komt. De we
tenschap begon bij de Grieken met
het ter hand nemen van de stoutste
problemen; zij richtte zich terstond
op den oorsprong aller dingen, op de
oorzaak van alle zijn, evenals ook
het kind met zijn: waarom? telkens
de diepste vragen aan de orde stelt.
Maar weldra deed men de ervaring
op, dat er niet alleen groot verschil
was over wat voor waarheid gehou
den moet worden, maar dat de mee
ningen ook ver uiteenliepen over
de wegen, die ingeslagen moesten
worden, om haar te vinden.
Twee richtingen stonden daarbij
van den aanvang af naast en tegen
over elkaar. Volgens de eene was
zinnelijke waarneming de eenige weg
tot kennis. Waar was ten slotte al
leen datgene, wat gezien of gehoord,
getast of geproefd, gewogen of geme

ten kon worden. Daarentegen werd
het denken onbetrouwbaar geacht,
wijl het in zijne ontwikkeling steeds
verder van de werkelijkheid zich
scheen te verwijderen en eene denk
beeldige wereld schiep.
Maar anderen wantrouwden juist
de zinnelijke waarneming, omdat deze
alleen den buitenkant, de verschij
ning der dingen deed kennen, tot hun
wezen niet doordrong, en daarom
alleen wisselende meeningen, doch
geen vaststaande, duurzame weten
schap kon bieden. En zij verhieven
daarom de rede des menschen tot
eenige kenbron der waarheid en
trachtten alleen door het zuivere den
ken tot wijsheid te komen.
Voor ons bestaat gelukkig deze
tegenstelling niet. Waarneming en
denken sluiten elkander niet uit. God
gaf ze beide aan den mensch, een
vermogen, om de dingen te zien en
alzoo de stof voor zijne denkende
werkzaamheid te verzamelen, en
daarbij ook eene geschiktheid, om
deze vergaderde stof denkend te schif
ten, te verwerken en te ordenen.
Beide zijn ook tot den opbouw der
wetenschap even onmisbaar. Zonder
waarneming zou de mensch geen in
houd voor zijn denken kunnen ver
werven ; en zonder denkkracht zou
hij aan de door de waarneming ver
kregen voorstellingen geen wetenschappelijken vorm kunnen geven.
Begrippen, door het denken gevormd,
zij ti ijdel en ledig, wanneer er geen
waarneming aan ten grondslag ligt;

Deze uitgave werd wel hier en daar
in gebruik genomen, maar miste natuur
lijk nog de kerkelijke goedkeuring en
aanbeveling. De Synode onzer Kerken
te Groningen besloot daarom, eene Com
missie te benoemen, die deze uitgave
met den oorspronkelijken tekst verge
lijken en daarna aan de volgende Synode
advies uitbrengen zou.
De Commissie had zich nauwgezet van
haar taak gekweten, was enkele fouten
op het spoor gekomen en stelde ook
enkele wijzigingen voor. Daarover moest
de Synode te Arnhem haar oordeel uit
spreken en hare beslissing geven. Zij
begon den, overigens ook niet al te
zwaren arbeid met ijver en moed. Maar
zij was nog niet ter helfte gevorderd,
toen zij struikelde over het woord onbe
grijpelijk in het 48e antwoord van den
Heid. Catechismus en de ijdelheid harer
pogingen, om als Synode een tekst vast
te stellen, inzag.
Het was eene uitkomst, toen den
volgenden morgen een voorstel ingediend
werd, dat haar van den ondernomen
arbeid met goede conscientie kon doen
afzien. Duidelijk was het toch gebleken,
dat eene Synode niet in bijzonderheden
beoordeelen en uitspreken kan, wat dejuiste tekst van de Formulieren van
Eenigheid en de Liturgie moet zijn.
Zoodra het taalkundige, geschiedkundige,
in het algemeen zuiver wetenschappelijke
vraagstukken betreft, is eene kerkelijke
vergadering, die uit een groot aantal
leden bestaat, tot oordeelen en beslissen
onbevoegd. Zij moet zich dan verlaten
op het onderzoek en de uitspraak van
deskundigen.
Gelukkig, als zij zich, gelijk in dit
geval, toevertrouwen mag aan mannen
als Prof'. Rutgers, wiens nauwgezetheid
spreekwoordelijk is, en Prof. H. H.
Kuyper, die zijn ambtgenoot in de uit
gave der liturgie trouw ter zijde heeft
gestaan.
Nadat deze uitgave het licht had ge
zien, kwamen er verschillende bedenkin
gen tegen in. De voornaamste was
deze, dat de Synode te Dordrecht in 1019
geen ofücieelen tekst van de liturgie
had vastgesteld. Prof. Gooszen en Dr.
van Langeraad namen beiden dit stand
punt in en oordeelden daarom, dat Prof.
Rutgers zijn boekje was te buiten gegaan,
toen hij zijne uitgave aankondigde als
geschied te zijn naar den door de Gere
formeerde Kerken op hare Synode te
Dordrecht vastgestelden tekst.
Maar verder gingen deze beide geleerde
mannen ook weer uiteen. Prof. Gooszen
beweerde, dat men, wijl er geen officieele tekst van onze liturgie bestond,
tot de uitgave der liturgie, door de ZuidHollandsche Syno e van 1737 bezorgd,
de toevlucht nemen moest. En Dr. van
Langeraad, die in het archief der Dordsche
classis een stel liturgische formulieren
had gevonden, onderteekend door den
praeses en scriba van de Synode te
's Gravenhage in 1586, was van oordeel,
dat de liturgie op deze Synode was
vastgesteld en daarom als ofücieele,
kerkelijke tekst te gelden had.
Hierover ontspon zich een belangrijk
debat in de pers. Het laatste woord
werd tot dusverre daarin gesproken door
Prof. H. H. Kuyper, die in eene hoogst
belangrijke brochure : Is de authentieke
tekst der Liturgie in 1586 of in 1619
vastgesteld ? eerst Prof. Gooszen maar
dan vooral Dr. van Langeraad diende
van nader bescheid.
Het komt ons voor, dat Prof. Kuyper
in deze' zoowel' naar inhoud als naar
vorm keurige studie duidelijk aangetoond
heeft, dat de tekst der liturgie, in 15oö
te 's Gravenhage vastgesteld, dien van
de Synode in 1619 niet verdringen of
vervangen kon.
Immers spreekt het vanzelf, dat, ook
al ware er een tekst der lii.urgie in 1586
vastgesteld, deze toch wijken moet voor
een anderen tekst, die door dezelfde
Kerken op eene latere Synode mocht
bezorgd zijn.
En daarbij komt nog, dat de liturgie,
door Dr. van Langeraad in het archief
der Dcidtsche classis gevonden, zeer
onvolledig, gebrekkig en onjuist is, en
wat den inhoud aangaat van die, door
de Dordsche Synode bezorgd, zoo goed
als in het geheel niet verschilt. Breed
voerig en helder wordt dit alles door
Prof. Kuyper uiteengezet. Ka zijn betoog
valt het moeilijk, om nog een woord
te spreken tot verdediging van den in
1586 vastgestelden tekst als den ofü
cieelen, kerkelijken tekst, die nu nog
aan onze uitgaven ten grondslag gelegd
zou moeten worden.
Te minder bestaat hier kans toe, om
dat Prof. Kuyper ten deele met nieuwe
argumenten bewijst, dat de Dordtsche
Synode in 1619 wel ter dege eene zekere
LITURGIE.
revisie van de liturgie heeft ondernomen,
Eigenaardig is het op de Arnhemsche met opzet de uitgave van Schilders te
Synode toegegaan met de vaststelling Middelburg in 1611 tot grondslag heeft
gelegd en daarin de noodige correcties
van den tekst onzer liturgie.
Professor Rutgers bezorgde in 1897 herft aangebracht.
Maar uit de studie van Prof. Kuyper
bij de Flakkeesche Boekdrukkerij eene
uitgave van de Formulieren van Eenig- blijkt het opnieuw, dat de Dordtsche
heid en de liturgie van de Gereformeerde Synode met de revisie zich eene zeer
Kerken in Kederland naar den door die bescheidene taak heeft gesteld. Volkomen
Kerken zelve op hare Synode te Dord terecht zegt hy bl. 78: „dat het besluit
der Synode (n.1. om de liturgie te herzien)
recht in 1619 vastgestelden tekst.

en voorstellingen, door de waarne
ming verschaft, zijn blind, als ze niet
door het denken in het licht der idee
zijn gesteld.
Bij deze verwerpelijke tegenstelling
van waarneming en denken komt
nog eene tweede, die eveneens van
ons standpunt uit afkeuring verdient.
Alle waarneming van de wereld
buiten ons geschiedt n. 1. door de
vijf zintuigen, van welke het gehoor
en het gezicht de voornaamste zijn.
Door deze beide zintuigen heen —
om van de drie andere, reuk, smaak
en tastzin af te zien — ontvangt de
ziel voorstellingen, welke ze door
het denken verwerkt en ordent.
Voorstellingen worden in ons gewekt
door het woord, dat tot ons gesproken
wordt, dat wij hooren en aannemen
in geloof; en door de zaak, welke
wij zien en door de aanschouwing
geestelijk tot ons eigendom maken.
Zoo zijn er dus in hoofdzaak twee
wegen, waarlangs wij voorstellingen
verkrijgen en kennis verwerven kun
nen, het woord en de zaak, het oor en
het oog, het geloof en de aanschouwing.
Velen maken ook van deze beide
wegen wederom eene tegenstelling
en meenen, dat slechts een van beide
tot rechte kennis leiden kan. Wer
kelijk, zoo zeggen velen, is alleen
datgene, wat wij zien of althans
kunnen zien. Aanschouwing is de
eenige wijze, waarop de mensch tot
volkomen betrouwbare kennis kan
komen. En anderen dringen de aan
schouwing terug en houden het woord
en het gelooven aan het woord voor
den sleutel aller kennis. Maar ook
deze tegenstelling kan voor ons niet
bestaan. Het oor kan het oog, het
woord kan de zaak, het geloof kan
de aanschouwing niet missen, even
min als het omgekeerde het geval
kan wezen. Het geloof is zelfs niet
alleen naast, maar ook in de aan
schouwing onmisbaar; en de aan
schouwing gaat immer in zekere
mate met het gelooven gepaard.
Wel is waar is er tusschen beide
een niet te miskennen onderscheid.
De apostel Paulus zegt, dat de Chris
tenen hier op aarde wandelen door
geloof en niet door aanschouwen, 2
Cor. 5:7. Maar onderscheid is nog
geen tegenstelling. Immers het ge
looven is in zekeren zin ook weer
een zien, maar, gelijk Paulus zelf
het uitdrukt, een zien door een spiegel
in eene duistere rede, 1 Cor. 13:12,
een aanschouwen van de heerlijkheid
des Heeren in den spiegel van Zijn
Woord, 2 Cor. 3 :18. En omgekeerd
is de kennis, die wij hier op aarde
uit het Woord Gods door het geloof
deelachtig worden, wel in volko
menheid, maar niet in natuur en
wezen verschillend van die, welke
hiernamaals het deel der gezaligden
is. Want wanneer het volmaakte zal
gekomen zijn, wordt wel hetgene
ten deele was te niet gedaan; en
wanneer het kind een man geworden
is, legt het wel af, hetgeen eens kinds
was; maar desniettemin, de kennis,
die door het geloof verkregen wordt,
is naar haar wezen gelijk aan die,
welke door de aanschouwing wordt
verschaft. Nu ken ik, zij het ook,
ten deele; maar alsdan zal ik kennen,
gelijk ik ook gekend ben.
Beide, geloof en aanschouwing, zijn
dus wegen tot kennis. Door beide
worden er voorstellingen in ons be
wustzijn gewekt. Door het geloof
ontvangen wij voorstellingen van die
dingen, die wij in het geheel niet of
slechts in beeld, in beschrijving,
kunnen zien; door de aanschouwing
krijgen wij voorstellingen van zulke
dingen, die in onze onmiddellijke
nabijheid zijn en die we dus zien
kunnen van aangezicht tot aangezicht.
BAVIXCK.

alleen te verklaren is in verband met
de gravamina, ingediend door Zuid-Hol
land, Gelderland en Overijsel, dat de
Synode zorgen zou voor eenparigheid
in de liturgie. Elke voorstelling, ülsof
de Dordtsche Synode besloten zou hebben
den inhoud der liturgie aan een grondige
revisie te onderwerpen, zooals dit met
de confessie geschied is, is daardoor
buitengesloten. Tegen den inhoud der
liturgie werd geen enkel bezwaar inge
bracht en de Synode had dus geen de
minste aanleiding om tot zulk een
revisie over te gaan. Bovendien, indien
zulk een grondige re mie van den inhoud
der liturgie het doel der Synode ware
geweest, dan zou zij stellig deze taak
niet aan een paar deputaten hebben
overgelaten met volmacht om de zaak
definitief af le doen. Wat de Kerken
vroeg m, was alleen, dat aan de verschei
denheid der uitgaven een einde zou komen
komen, en de Synode een vasten tekst
zou aanwijzen."
Maar daaruit volgt dan ook, dat de
arbeid, door de Dordtsche Synode aan
de revisie der liturgie besteed, op zichzelf
nog geen waarborg biedt, dat wij in den
van harentwege vastgestelden tekst eene
liturgie bezitten, die aan de tegenwoor
dige, wetenschap; olijke eischen, en nog
veel minder eend, die aan de tegen
woordige behoeften van ons keikelijk
leven voldoet. De officieele tekst is,
vooral nu er bijna drie eeuwen sedert
de vaststelling verloopen zijn, daarom
nog niet de voor onzen tijd beste tekst.
Bij het huwelijksformulier komt dit al
zeer duidelijk uit. Eene grondige revisie
blijft bij dit formulier noodzakelijk.
Vooreerst zal het daartoe wel niet
komen. Wij zijn nog niet eens in staat,
om de opleidingsquaestie practisch tot
een goed resultaat te brengen. Hoe
zouden wij dan tot veel grootere dingen
bekwaam zijn ? Maar desniettemin is
de gedurige herinnering niet overbodig,
dat het goed is, de grondslagen te kennen,
waarop wij staan, maar dat het daarop
voortbouwen een eisch is des tijds, en
eene dure roeping, van 's Heeren wege
ons toebetrouwd.

BAVINCE.

BENOEMING.
Sedert een paar weken zijn in de
nieuwsbladen allerlei uiteenloopende be
richten opgenomen over eene benoeming
van Prof. Biesterveld en mij tot Hoog
leeraren aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. Van allen kant komen er
nu brieven in met het vriendelijk en
dringend verzoek, om per brief of in
de Bazuin mede te deelen, wat er van
die berichten aan is en hoe het met
de benoeming en hare aanneming staat.
De belangstellende broeders zullen
begrijpen, dat het ondoenlijk is, om elk
hunner schriftelijk te antwoorden. Daarom
sta hier de mededeeling, dat de Bazuin
en zonder twijfel ook om dezelfde reden
de Standaard en de Heraut deze pers
berichten hebben gelaten voor wat ze
zijn, omdat zij ze eenerzijds niet geheel
konden tegenspreken en nog veel minder
aan de andere zijde ze als juist en be
trouwbaar konden overnemen. De stand
van zaken is zoo, dat er op ciit oogenblik
nog geen verklaring in ontkennenden of
bevestigenden zin van plaats hebben kan.
Maar in de volgende week komen de
Curatoren der Theol. School in Kampen
saam. Zij hebben er recht op, om
allereerst aangaande de toedracht der
zaken volledig en naar waarheid te
worden ingelicht. En dan zal daarna
zoo spoedig mogelijk aan alle belang
stellenden open en klaar worden te
kennen gegeven, wat er waar en wat er
valsch is in de geruchten, die over eene
benoeming van den kant der Vrije Univer
siteit en over eene aanneming dezerzijds
in en buiten de Kerken verspreid zijn.
Gelukkig behoeft er niets verzwegen
of achtergehouden te worden. Alwat
er besproken en verhandeld is, mag het
volle daglicht zien. Indien men dus
nog enkele dagen geduld wil oefenen,
zal elk de gelegenheid ontvangen, om
over de gevoerde onderhandelingen en
het gedrag der jeide betrokken Hoog
leeraren zich een oordeel te vormen.
Alleen veroorloof ik mij hieraan toe
te voegen, dat ik persoonlijk in geen
enkel opzicht den toestand aanvaard,
waarin de School thans gebracht is, en
dat ik alle kracht zal inspannen, om
uit de impasse te geraken, waarin wij
op en na de Synode gekomen zijn.
Ik herhaal het woord van Prof.
Lindeboom: veel verkieselijker is het,
om het Concept gewijzigd of ongewijzigd
aan te nemen, dan de Kerken en de
School opnieuw prijs te geven aan de
onzekerheid, waarin wij nu al tien
jaren worstelen en lijden en veizwakken.

BAVIHCK.
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liOMllKKM.
IX.
Daarom zijt gij niet te verontschul
digen, o mensch ! wie gij zijt, die anderen
ooi deelt: want waarin gij eenen anderen
oordeelt, veroordeelt gij uzelven, want
gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde

dingen.

En wij weten, dat het oordeel Gods
naar waarheid is, over degenen, die zulke
dingen doen.
En denkt gij dit, o mensch ! die oor
deelt degenen, die zulke dingen doen, en
dezelve do-.t, dat gij het oordeel Gods zult
ontvlieden ?
Of veracht gij den rijkdom zijner
goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en
lankmoedigheid, niet wetende, dat de
goedertierenheid Gods u tut bekeering
leidt ?
Maar naar uwe hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn
als eenen schat, in deu dag des toorns
en der openbaring van het rechtvaardig
oordeel Gods.
Welke een' iegelijk vergelden zal naar
zijne werken:
Dengenen wel, die met volharding in
goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onver
derfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;
Maar dengenen, die twistgierig ziju,
en die der waarheid ongehoorzaam, doch
der ongerechtigheid gehoorzaam ziju, zal
verbolgenheid en toorn vergolden worden :
Verdrukkiug en benauwdheid over alle
ziel des menschen, die het kwade werkt,
eerst van den Jood, en ook van den Griek ;
Maar heerlijkheid, en eer, en vrede
een' iegelijk, die het goede werkt, eerst
den Jood, en ook den Griek.
Want er is geeue aanneming des per
soon s bij God.
Want zoo velen, als er zonder wet
gezondigd hebben, zullen ook zonder wet
verloren gaan; en zoo velen, als er onder
de wet gezondigd hebben, zullen door de
wet geoordeeld worden
KOM. 2 : 1—12.

Thans wendt zich de apostel tot den
Jood. De hier omschreven mensch toch
treedt veroordeelend tegenover de zon
daren op, en onderscheidt zich hierdoor
kennelijk van den heiden, die een wel
gevallen in de zondaren had. De Jood
beantwoordt ten volle aan de hier gegevene beschrijving; hij is de man,
die zich als rechter over de heidenen
opwerpt, ze verdoemt, ea welbehagen
in hunne veroordeeling heeft. Voorals
nog echter verzwijgt de apostel met
opzet diens naam ; eerst later (vs. 17)
zal hij hem by zijn naam aanspreken.
Hij gaat, vanwege het teedere dar zaak,
omzichtig te werk, en begint met iets
te zeggen, dat niemand hem tegen
spreken kan, om het dan op den door
hem bedoelden mensch toe te passen.
Hij stelt voorop, dat er voor den mensch,
die in anderen veroordeelt, wat hij zelf
doet, geene ruimte overblijft om zich
te verontschuldigen. In een ander toch
veroordeelt hij zichzelven ; zijn vonnis
over anderen wordt zijn eigen vonnis.
God zal hem uit zijn eigen woord oor
deelen. Van Gods oordeel toch weten
wij dat het naar waarheid is, en geens
zins naar schijn. Hij toch laat zich
geenszins gelijk de mensch bedriegen.
Wij voor ons zien den mensch, die zijn
naaste veroordeelt, allicht voor een
rechtvaardige aan ; hoe toch zou hij
een ander durven oordeelen, als hij zelf
schuldig stond ? Maar Hij, voor wien
de nacht is als de dag, laat zich niet
bedriegen ; de huichelaar mag het zich
zelven doen, Hem doet hij het nooit.
Vergeefs troost zich de mensch met de
teekenen van Gods goedheid jegens zich.
Hij straft ons niet, zoo zegt hij tot
zichzelven, zie Hij geeft ons zegen, en
maakt onzen weg voorspoedig ; zou Hij
dan toornig op ons zijn ? Paulus zal
het hem anders leeren ; de reden er
van dat God de zondaren weldoet, hunne
zonden als overziet, hunne dagen ver
lengt, en Zijne hemelen gebiedt hen te
zegenen, ligt verre buiten hen. Gods
goedheid over hen getuigt niet van
hunne rechtvaardigheid, maar van Zijne
lankmoedigheid en verdraagzaamheid,
van Zijn lust om wel te doen, en ge
legenheid te geven tot bekeerirjg. God
wil door Zijne vriendelijkheid het hart
der menschen vermurven, hen tot zich
lokken, en hen bemoedigen in den weg
der weder keering tot Hem. Dat is
waarlijk iets groots ? Geen mensch zou
van zijn naaste, ja, geen vader en moe
der van zijn kind kunnen verdragen
wat God van ons te verdragen heeft.
Toch houdt God niet op ons wel te
doen. Des nachts waakt Hij voor ons,
des morgens reikt Hij ons spijze toe,
des daags kroont Hij onzen arbeid,
eiken avond geeft Hij ons stof tot dank.
Intusschen roept Hij onafgebroken ons
toe : bekeert u tot Mij ; zoo waarachtig
als Ik leef', Ik heb geen lust in den
dood des zondaars. Recht had Hij om
den zondigen mensch den weg naar
Zich af te snijden; Hij doet echter het
tegendeel. Zijne verdraagzaamheid en
lankmoedigheid, van zijne goedheid ver
gezeld, zijn als een weg, dien Hij den
zondaar opent, om dezen tot zich te doen
wederkeeren. Wee echter den mensch,
die Gods genadige bedoelingen niet
begrijpt, of', verstaat Hij ze ai, ze niet
op hare waarde schat, en dit toont door
zich niet tot Hem te bekeeren. Helaas !
zoo goddeloos en dwars handelen allen.
Zy mogen weten, dat allen, die zich
tegen de goedertierenheid Gods verhar
den, zich een oordeel op den hals halen,
dat van dag tot dag zwaarder wordt.
Zij doen met Gods goedertierenheid
geene winste, het zy zoo; daardoor
echter vergaderen zij zich een grooten
schat van toorn, die hun uitgekeerd
zal worden in den dag, waarop de lank
moedigheid
en verdraagzaamheid
Gods
O
O
plaats zullen maken voor de uitgieting
Zijner gramschap. Leidt Gods geduld
ons niet tot bekeering, dan leidt het
tot ons verderf. Van alles toch zal

ons in het gericht rekening afgeeischt
worden. Wee dan den mensch, van
wien blijken zal, dat hij in plaats van
beter, erger geworden is, door wat God
in zijn belang voor Hem was! Zien
wij daarom toe, dat wij, door het ver
achten van Gods goedertierenheid, ons
geene schatten vergaderen in de plaats
des verderfs. Vreeselijk toch zal het
zijn, als wij, na jarenlang kennis ge
maakt te hebben met den rijkdom van
Gods goedheid, eeuwig ondervinden
moeten, dat de rijkdom Zijner gram
schap niets minder groot is. Gods ver
bolgenheid toch zal zich in den dag
des gerichts niet inhouden. Hij, die
geene barmhartigheid bewezen heeft aan
Zijnen Zoon, den rechtvaardige, toen
deze onze zonde dragen en verzoenen
moest, zal zeker den goddeloozen niet
sparen. De dag van Gods toorn is
voor de huichelaren een dag der ver
schrikking ; op dien dag zal het duister
nis zijn, en geen licht.
Steeds houdt de apostel den mensch
in het oog, die bevangen is in den
waan, dat er te zijnen voordeele in het
gericht rekening gehouden wordt met
het voorrecht van onder de Wet te zijn.
Om dien waan af' te snijden zegt hij,
dat aan een iegelijk vergolden zal wor
den naar zijne werken; letwel, naar zijne
werken, niet naar zijne bevoorrechting.
Voorzeker zal God het eeuwig leven
scheuken aan deu mensch, die met
volstandigheid het goede heeft nage
jaagd. Men zoekt niet vergeefs op
dezen weg, wat de apostel «heerlijkheid,
eer en onverderfelijkheid ' heet; heer
lijkheid, een leven van zonde en zwak
heid vrij, maar van heiligheid en kracht
vol, verheven tot de gelijkenis Gods;
eere, lof' die van God komt, als vrucht
van gehoorzaamheid aan zijn wil; onverderfelijkheid, een staat, waarin afval
en zonde, dood en verderf' tot het
onmogefijke behoort, zoodat heiligheid
en heerlijkheid het eeuwig deel van
zijn bezitter is. Maar er staat tegenover,
dat verbolgenheid en toorn vergolden
zullen worden aan wie twistgierig, en
der waarheid ongehoorzaam, maar der
ongerechtigheid gehoorzaam zijn. De
uitdrukking »twistgierig" wijst naar den
Jood ; zij schetst zijne neiging om over
wat al of niet waar is te redetwisten,
en wel voor eigene partijmeening op
te komen, maar de waarheid gelijk zy
iu Christus is, tegen te spreken. Al
wie met hem in stede van aan de
waarheid aan de ongerechtigheid ge
hoorzaam is, liever slaaf der zonde dan
dienaar Gods, zal Gods toorn niet
ontvlieden ; hem wachten verbolgenheid
en toorn, verdrukking en benauwdheid.
Met opzet gebruikt Paulus hier vele
woorden, hoewel weinige voldoende
waren, ten einde aan wat hij van het
gericht zegt, klem bij te zetten ; onze
ongevoeligheid toch maakt noodig, dat
het gericht als voor onze oogen geteekend wordt. Dit zal het lot van
allen zijn, die het kwade gedaan
hebben; hier is tusschen Jood en
Griek niet het minste onderscheid.
Bij God toch wordt geene partijdigheid
gevonden; de Wet heet Hem, die
machtige en vreeselijke God, die geen
aangezicht aanneemt en geen geschenk
ontvangt, Deut. 10 : 17. Het kennen
der Wet geeft geen vrijbrief, en de
afwezigheid eener Wet geene veront
schuldiging. Want des gericlits is en
blijft, dat wie gezondigd zal hebben,
ten verderve zal worden verwezen. Er
zal voorzeker onderscheid zijn. De
Heiden, die zonder Wet is geweest, zal
niet volgens de Wet geoordeeld worden.
Heeft hij gedaan wat tegen Gods wil
was, hij zal zonder meer verloren gaan ;
overgegeven aan verderf, dat de zonde
uit haar eigen aard over haren bedrij
ver brengt. Met opzicht tot den Jood
daarentegen wordt rekening gehouden
met het feit, dat hij ouder Mozes' Wet
gezet is ; over hem toch wordt in alle
rechtsvormen een eigenlijk gezegd oor
deel gehouden ; zijn doen wordt naai
de Wet getoetst en, heeft hij gezon
digd, dan wordt hij overeenkomstig de
Wet gestraft, 't ls toch niet toevallig,
dat de apostel bij den Heiden van een
»verloren gaan," en bij den Jood van
een «geoordeeld worden'' spreekt; want
hij wil het onderscheid doen uitkomen
tusschen de wijze van beider veroor
deeling. Bij dat onderscheid blyft het
echter; hierin zijn beiden gelijk, dat
de werken over hun eeuwig lot beslis
sen. Men mocht hier vragen of de
apostel, als hij zegt dat een iegelijk
uit zijne werken g e o o r d e e l d zal woi den,
ook de geloovigen op het oog heeft.
Hierop moet geantwoord, dat hy aller
naast aan Joden en Heidenen denkt, in
aansluiting aan zijne bedoeling om bei
der verdoemelijkheid in het licht te
stellen. Hij schikt dan ook degenen
over wie hij handelt in twee klassen,
waarin voor de Christenen geene plaats
is : de eerste lieden bevattende zonder
Wet, en de andere bestaande uit lieden
onder Wet. Dit neemt echter niet weg,
dat Paulus zijdelings ook de geloovi
gen mede begrijpt, als hij al wat mensch
heet uit de werken geoordeeld laat

worden.

Zoo toch leert hij op andere
plaatsen ; ^wij allen, zegt hij, zullen
geopenbaard worden voor Christus'
rechterstoel, opdat elk ontvange naar
wat hij gedaan heeft, goed of kwaad.
Dit echter houde men in het oog, dat
hij wel allen uit de werken geoordeeld,
maar gepn enkele uit de- werken ge
rechtvaardigd laat worden. Uit elks
werk toch zal als uit de vrucht moeten
blijken, dat zijn geloof van echten stem
pel was, en als uitganspunt zijnër rechtvaardiginaking kon dienen ; ook eischen
Gods heiligheid eu eere, dat niemand
anders dan in het priesterkleed der ge
rechtigheid in zijne tegenwoordigheid
toegelaten wordt.
VAN ANDEL.

zemwee verzacht, waar 's Heilands blik " de

hemelvreugd. In strijd staat uw
Jezus u ter zijde, en Hij zorgt dat gij
in den strijd niet bezwijkt. Als kruis
u drukt, houdt uw Jezus het oog op u,
en hij zorgt, dat het u niet aan kracht
ontbreekt. Als de macht des doods
uw schedel omhult, reikt uw Jezus u
de hand, en Hij geleidt u veilig in het
Vaderlijk huis. Weest dan goedsmoeds.
Er is geen verdoemenis, er is nooit Ver
doemenis voor de discipelen van Jezus.
Op aarde klinkt de verzekering van den
God der genade: »Wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden
en in den hemel op de berg
toppen des eeuwigen levens klinkt
eeuwig de vrijspraak van den God deiheerlijkheid : »Gij hebt geloofd; gij
komt niet in de verdoemenis!"
NOTTEN.

socialist naar de Kamer te zenden.
Buitenlandsche Kerken.
Ook dat is een sprekend feit. Zelfs in
onzen Gemeenteraad is voor een soci
Frankrijk. De ojficieuse Synode der Gere
alist nog geen stoel beschikbaar.
formeerde Kerk te Anduze. — De gewich
Uit dit feit laat zich ook verklaren tigste zaak, op deze Synode behandeld, was,
het geroep om algemeen stemrecht. Als zooals wij de vorige maal reeds mede
dat er maar eerst is, dan hoopt men, zal deelden, het voorstel tot herziening van de
uit een overwegend anti-clericaal, d. i. geloofsbelijdenis, of liever van de geloofsanti-christelijk district, geen clericaal, d. i. verklaring van 1872, die de grondslag is,
een man die den Christus belijdt, meer waarop de officieuse Synode staat.
Over deze zaak is breedvoerig gesproken.
naar de Kamer gezonden worden.
Namens eene door de Synode voor deze
Voor jonge, studeerende mannen zijn kwestie benoemde commissie diende Prof.
zulke gelegenheden van onberekenbaar Doumergue van Montauban, bekend door
nut. Zij leeren er uit wat leiding van zijne levensbeschrijving van Calvijn, de
zaken, wat organiseeren is, wat kansen volgende motie in -.
„De Synode wel eerbiedigende de inge
zijn,
wat opoffering van onderscheiden
weren
Met bléeke linnen vermaant hii
aard is, voor de zaak van Christus, op brachte bezweren, wat altijd de eer van het
allen, om toch den schat te zoeken, die
TEN
het terrein des publieken levens. Als zij Protestantsch geweten geweest is, doet dit
Diiülijttr als alle andere schat,ten nntstraks zelf vaak als leiders of mede echter onder deze voorwaarde, dat de ge
EKIJWIGES UiVEÏ.
zinken. Hij ontvangt losmakende o-eloofsbelijdenis van hen, die onze Synode
leiders moeten optreden, gelijk op kleine
„Komt niet in de verdoemenis."
nade, en terwijl geene droefheid naar
gesticht hebben, in het minst niet aangetast
plaatsen niet zelden het geval is, zullen worde ;
JOH 5 : 24.
aardsche schatten in hem is, wenscht
AAN
EEN
JEUGDIGEN
ze de vruchten plukken van hetgeen,
overwegende, dat de geloofsverklaring van
God wordt in Christus, Zijn eigen hij niet langer te toeven, waar de Heere
ook
in dit opziGht, de toestanden in 1872 alle noodige maatregelen getroffen heeft,
Zoon, geëerd of onteerd. Wie Christus hem tot zich wenkt. De kalmte deiAMBTGENOOT.
Amsterdam geleerd hebben.
om er op te wijzen, dat zij zich wil aansluiten
verwerpt, onteert God, en heelt Zijn ziel spiegelt zich af op het gelaat, dat
AMSTERDAM.
Ook om deze reden acht ik het wen- aan de groote Christelijke feiten, in het
strenge wraak te duchten; maar wie u het versje van een ontslapen dichter
Waarde Broeder,
schelijk, ja noodzakelijk dat zij, die er bijzonder aan de opstanding van Jezus Christus;
Christus aanneemt, eert God, en kan herinnert: »Waar al de vreugd van
overwegende, dat, als zij op deze hoofd
Had ik geen gelijk toen ik u, in mijn over te beslissen hebben, nog eens
t leven den zondaar moet begeven,
staat maken op Zijn gunst. Het is de
zaken den nadruk legt, de geloofsverklaring
ernstig
de
vraag
overwegen,
of
verplaat
vorigen
brief
schreef,
dat
in
Amsterdam
wil des Vaders, »dat allen den Zoon daar vangt de vreugd des Christens aan.''
sing der Gereformeerde Universiteit van van 1872 in geenerlei wijze de waarde van
Terwijl hij zachtkens het vertrouwen de polsslag is van het volksleven?
eeren, gelijk sij Hem eeren; maar die
andere waarlijk Christelijke en Protestantsche
J)e jongste verkiezing van een lid der Amsterdam naar Den Haag werkelijk
den Zoon niet eert, eert ook den Vader der ziel uitdrukt in het : »Ik weet in
waarheden miskennen wil, zooals genade,
nietDit verklaart en bevestigt de wien ik gelooid heb ', en met zijn gan- Tweede Kamer van -v Staten-Generaal is in net belang van de publieke zaak, bekeering, het koninkrijk Gods, maar dat zij
neelt dit, dunkt my, opnieuw bewezen. of van de zaak van Christus, op het zich eenvoudig van elke theorie onthouden
Heiland als Hij zegt: »Voorwaar, voor sclie hart steunt op de gerechtigheid,
De stand der partijen is, door deze terrein des publieken levens ?
wil, het aan het evangelie overlatend zich
waar zegge Ik u : die Mijn woord hoort die voor God geldt, is het hem alsof hij
Zoowel studie als practijk wijzen toch, door het evangelie zelf te laten verklaren;
verkiezing, duidelijk aan 'tlicht gekomen.
reeds
de
Hosanna's
der
hemelingen
hooi
t,
en gelooit Hem, die Mij gezonden heeft,
overwesende.
dat.; als zii vveip-ert
zicli nn
Liberalen, radicalen, socialisten en in geleidelijke ontwikkeling, naar dat
C
y
O
r
die heeit het eeuwige leven, en komt alsof hij reeds zijne halleluja's bij de
den
bodem
der
theologische
leerstellingen
en
de verbonden Christelijke partijen hadden terrein heen. Naarmate het gevoel van
accooraen
der
verlosten
voegt,
bterniet in de verdoemenis." Zijn woord
bepalingen te plaatsen, zij aan de verklaring
ieder hun candidaat.
persoonlijke schuld meer bij de menschen
is het woord der zaligheid, is het Evan ker dan ooit hijgt zijne ziel naar het
der godgeleerdheid de vrijheid treeft rlip
De oud-Minister president Pierson was uitslijt, treedt het solidariteits-gevoel
gelie der vervulling, waarin de geheimen oogenblik der ontbinding, en de bede,
zij behoeft, om haar stelsel te bouwen op
de candidaat der liberalen ; de vertoornde meer op den voorgrond. Onze persoon ue lonoamenteeie (jnristenjKe lei ten ;
weleer
door
den
vromen
banneling
op
van het genadeverbond niet meer omwethouder van Amsterdam, Gerritsen, lijke sch'ild wordt dan teruggeleid tot
overwegende, dat zij daardoor zeker
worden zijn met tal van schaduwen, Patmos geslaakt'. »Kom. UPPI-P .Ip-zna
de
uitverkoorne der radicalen; het oud- een zooveel milhoenste deel schuld, als misverstand voorkomt en van te voren a a n
waarin de voorrechten niet meer ge kom baastelijk, Heere ! ademt den zich
drukt worden door het juk van meni opuiaRenden Bruidegom tegen. Hij Kamerlid Troelstra, was door de socia aandeel aan de schuld der geheele meerdere van de tegenwoordige bezwaren,
gerlei plechtigheden. Dit woord moet steilt. Hh valt 111 de armen van '/ ii n listen bestemd om den zetel van den menschheid. Neen, moet gezocht worden wanneer zij vvettig zijn, tegemoet komt;
overwegende, dat in plaats van een dogmagehoord. Het moet ontvangen en be besten Vriend, die zich voor hem traf heer Lely in te nemen; terwijl de naar verkleining van de algemeene tischen strijd uit te lokken, men veeleer
directeur
der
Gereformeerde
Kweekschool
schuld
en
daaruit
voortvloeiend
ellende,
waard worden in het hart, met zacht in den dood, opdat voor hem het ster
voor onderwijzers en onderwijzeressen, dan wordt onze persoonlijke schuld ook verplicht is, alle oprechte overtuigingen eu
moedigheid en toegenegenheid. Men ven de overgang naar de eeuwige heer
alle ernstige Christelijke werkzaamheden om
Bijleveld,
de man was der verbonden zooveel kleiner.
iijkheid zou zijn. »Ik zal eeuwig zin
dient er zich naar te gedragen.
de geloofsverklaring van 1872 te vereenigen,
Christelijke partijen.
De liberaal, de radicaal, de tolstoïaan opdat de Gereformeerde Kerk meer dan ooit
Zóó Jezus woord te hooren, is Hem gen van (jods goedertierenheid , de
De uitslag was, dat de heer Pierson en de socialist werken allen, op hunne doen kan wat noodig is tot bevordering van het
te eeren.^ Immers dan erkent men Hem gestorven Christen zong het op aarde
slechts
een luttel aantal stemmen ver wijze, aan bereiking van dat doel mede. geloof en het zedelijk leven onzer maatschappij;
als den Zoon »door wien God in deze dikwerf; nu heft hij het nieuwe lied.
kreeg,
de
heer Gerritsen ver beneden
De belijder van den Christus als den
gaat over tot de orde van den dag."
laatste dagen heeft willen spreken
als liet lied des Lams, aan en over milliTroelstra bleef, en, bij herstemming, Zoon Gods en den Heiland der wereld
Ter toelichting en verdediging van deze
oenen
maal
miliioeuen
jaren
zingt
hij
den Profeet, die gezonden en gezalfd
het pleit beslist moest worden tusschen I doet het op zijne wijze. De eerstge- motie heeft Prof. Doumergue een rede uitge
was om »eene blijde boodschap te bren liet nog.
den
socialist Troelstra en den anti noemden doen het alleen om 's menschen sproken, die om inhoud en vorm en ook om
Niet altijd ligt de Christen zoo ge
gen den zachtmoedigen", »om uit te
revolutionair Bijle veld;
wil. De Christen doet het ook om den ernst, die er uit sprak, zeer geprezen wordt.
roepen het jaar van des Heertn wel voelig verzekerd op zijn sterfbed. Som
Hij zeide, dat niet alle schrijvers der
Het
einde
van
den
strijd
is
u
bekend.
Gods
wil; opdat God verheerlijkt worde.
tijds leunt hij door het geloof op Jezus,
verzoekschriften principieel van elke geloofs
behagen."
Met 99 stemmen meerderheid behaalde
En daarin ligt de oorzaak van onze verklaring afkeerig zijn. De verklaring van
VVie zóó Jezus' woord hoort, gelooft en pleit hij op Zijne belofte. Hij houdt
de
anti-revolutionair
de
overwinning
blijdschap
en de reden van onze dank 1872 was door alle gemeenten zonder
ook »in dengene, die Hem gezonden stervende Jezus in het oog en zegt
Naar alles wat ik er van vernam was baarheid, als in de regeeringslichamen eenigen tegenstand eenstemmig aangenomen
heeft." De Vader heeft Hem gezon biddende, pleitende en hopende, den
het een schoone kamp. Beide partijen en in de wetgevende en wettenmakende eu toch durft men nu zeggen, dat zij „juri
den, niet slechts als Profeet, maar ook Heere eerbiedig en vrijmoedig vastzet
hebben
met inspanning van alle kracht kringen de meerderheid is aan de zijde disch , intellectualistisch is, niet geschikt,
als Priester. Den weg, die Hij als tende op Zijn eigen woord : »Heere !
gestreden, met wettige wapenen, met van hen, die den Christus belijden. om leven te wekken."
doe
zooais
Gij
gesproken
hebt."
Profeet verkondigt, heeft Hij als Pries
De spreker verklaarde, dat hij onder de
Een ander moet misschien zelf een verklaarbaren hartstocht elkander de Want bij hen wordt nog gevonden het onderteekenaals van de verzoekschriften tot
ter ingewijd met Zijn bloed. In den
overwinning betwist.
streven
naar
het
eeuwig
behoud
van
Vader te gelooven, is Hem te erkennen sprong in het donker doen. Doch dan
herziening van de geloofsverklaring vele
Voor een groot deel is dit te danken den mensch, en de grootmaking van
leerlingen van de Faculteit te Montauban
als den Algenoegzame, machtig en ge zelfs geen nood ! Eene aangename veras
den naam des Heeren. Bij alle nei telde. Hij liet het duidelijk uitkomen, dat
willig om in en door Zijn Zoon een sing wacht. De dood is voor den zoo aan de candidaten zelvon. Beide mannen
van
talent,
van
beginsel
en
overtuiging.
ging naar vooruitgang en sociale verbe hij zelf daarvan mede oorzaak was, omdat
God van zaligheid te zijn voor den danige een hevige storm, maar ook de
tusschen
wien
geen
veeten
of
persoonlijke
tering is er, bij mannen van Christelijke hij als Professor in de Kerkgeschiedenis niet
zondaar. In dien weg is leven en laatste storm. Al de oprechten van
belijdenis, toch altijd nog dat gezonde meer gewezen had op mannen als Athanasius
zaligheid. Reeds in de beginselen wordt hart gaan naar den hemel. Uw Heiland amoities Konaen bestaan.
Het ging om de zaak zelve.
conservatisme, het baderfwerende zout, en Calvijn, en op de Hugenoten, om hen te
nei eeuwige zang mei uezeien. uver- heelt hun plaats bereid. Straks wordt
Toch zou het eene onjuiste gevolg aat het woord des profeten in gedach doen zien, dat het vasthouden aan een welom
creo-aan
uit
de duisternis
tot het licht ' ook het lichaam opgewekt. Geen ziekte
O
O
.
#
schreven belijdenis niet schadelijk is aan het
nit de dienstbaarheid tot de vriiheid. zal kwellen. Geen doodigheid doet trekking zijn, zoo men aannam, dat in tenis doet blijven: het heeft u bedorven, Christelijk leven, en dat de voorstanders
het
IXde
kiesdistrict
van
Amsterdam
o
Israël;
in
Mij
is
uwe
hulpe.
uit den dood tot het leven, heeft de klagen. Geen onheil doet treuren.
van zulk een belijdenis geen „intellectuade Christelijk-gezinden, die zich in het
Reeds deze overweging moest tot de listeu" zijn, zooals de voorstanders van de
geloovige voor de toekomst niet te Geen vijand doet vreezen. Zonder zon
vreezen. t, Hij komt niet in de verdoe de, zonder strijd wandelt de gezaligde oezit van i Kiesrecht mogen verheugen, overtuiging leiden van de dringende herziening der geloofsverklaring beweren.
Deze revisie-mannen hebben bezwaar tegen
menis."
in witte kleederen. Wel heeft hij ge zooveel sterker zijn dan de liberaal- noodzakelijkheid eener Christelijke Univer
siteit, die de mannen vormt, welke als de geloofsverklaring, omdat zij de geloofs
De geloovigen hebben God niet tegen liefde betrekkingen verloren, maar hen, socialistisch-gezinden.
Want vooreerst is het zeker dat vele dragers van dat gezonde conservatisme belijdenis van La Rochelle tot grondslag
zich als een vertoornd rechter. Hij is met wie hij in den Heere vereenigd
heeft. Dit stemde Prof. Doumergue toe;
liberalen, den raad van het Handelsblad en van dat bederfwerende zout bekwaam
met hen verzoend. Geene beschuldi was, vindt hu« weder. We— is
hn
ere
—
hij noemde dit eene historische erkenning
volgende,
hun
stem
op
den
heer
zijn
om
den
tegenstander
te
weerstaan,
gingen gelden tegen hen. De straf, seneiüen van plaatsen, die hein tot
van die oude belijdenis.
Bijleveld
hebben
uitgebracht.
En
ook
en
te
bouwen
aan
het
huis
van
de
waaronder zij van nature liggen, is Bethels waren geworden, maar hii is
Omdat er onder onze lezers zullen zijn,
voor hen weggenomen. De geestelijke dctugeidua in net hemelsch paradijs, wordt openlijk gezegd, dat er onder de tegenwoordige, moderne samenleving. die vragen, wat die geloofsbelijdenis van La
Christelijk-gezinde
werklieden
zijn,
die
Kon
de
Christen
zijne
roeping
vervullen
dood houdt reeds hierop. Zij zijn reeds waar al die Bethels zijn saamgesmolten
Roebelle is, zij hier ingevoegd, dat zij de
alleen door het kweeken van rechtzinnige belijdenis is der Oude Gereformeerde Kerk
hier niet meer vervreemd van God, van uuu ccu , wei uiisu ny ue middelen dei- den heer Troelstra verkozen.
Het Handelsblad ging daarbii uit van Dominees, die Zondags de gemeente in Frankrijk, de Confessio Gallicana, die op
genade, die God aan ziin hart. won
Zijn beeld, gunst en gemeenschap.
Hunne zonden zijn geworpen in een heiligen, maar hij is bij Hem. on wien deze redeneering, dat men, voor twee stichten, dan zouden vele tonnen gouds de Synode te La Rochelle is aangenomen.
Aan het adres van de voorstanders der her
zee van eeuwige vergetelheid, uitgedelgd ai de middelen hem hebben gewezen. kwaden geplaatst, het kleinste van de bespaard kunnen worden. Strikt genomen
twee behoort te kiezen.
ziening zeide Prof. Doumergue het volgende :
was
een
kostbare
Theologische
School
De
heerlijkheid
des
Drieëenigen
Gods
in den purperen stroom van Christus
"
<_>
„Colani (de beroemde Professor en Criticus,
Zoowel het beginsel en de richting dan niet eens noodig. De predikanten
bloed. God vindt ze niet meer ; »hare wordt hem geopenbaard. De luister
maar meer Criticus dan Professor) te Straats
van
den
heer
Biileveld
als
va.n
den
konden
dan
elkander
opleiden,
gelijk
de
zonden waren vele", sprak Jezus van van den God-mensch wordt door hem
burg dreigde, dat hij onze geloofsbelijdenis
de zondares, en »gij zijt rein", was het aanschouwd. Hij verlustigt zich in het heer i'roelstra zijn, in de oogen van onderwijzers het heden ten dage nog door zijne exegese omverwerpen zou. Eenige
het
Handelsblad,
beide
kwaad.
wel doen, en gelijk Spurgeon ook predi maanden later verliet hij zijne Kerk en gaf
woord door Hem tot Zijne jongeren Wezen, de volmaaktheden, de werken
Maar aangezien de anti-revolutionairen kers voor zijn kring gevormd heeft. En waarschijnlijk het Christelijk geloof prijs.
gebracht.
Uit de macht des Satans van den Algenoegzame. die Hem vergerukt, zijn zij dienstknechten Gods, zadigt van vreugde ; en steeds doet hij niet meer zijn conservatief, toonen een daaraan was dan dit voordeel verbonden, Dit bewijst ons, dat bepalingen en grenzen
onder de macht der vrij werkende en de zalen des hemels, de velden dei- geopend oog te hebben voor de eischen dat godvreezende jongelingen, met den noodig zijn. Wij willen echter op dit
vrijmakende genade ; van de smet dei- eeuwigheid weergalmen van het op en behoeften van den tijd, krachtig noodigen aanleg, die als zoodanig, in oogenblik geen nadere bepalingen geven,
zonde aanvankelijk gereinigd, worden aarde geleerde : »Zijn Naam moet medewerken tot geleidelijkehervormingen, elke gemeente, bekend waren en getui omdat men ons toch reeds van intellec
die voor de ontwikkeling van het sociale genis hadden, tot het herdersambt tualisme beschuldigt. Wij willen aan de
zij bij den dood volkomen verlost. eeuwig eer ontvangen!
theologie de zorg overlaten, om op de
De beschuldigingen des gewetens zwijDe hemel is een heerlijke plaats. leven en de behartiging van allerlei volks kwamen, en de opleiding tot het ambt
gelegde
fondamenten
hare
verschillende
belangen
driegend
noodig
zijn,
zijn
zij
minder
afhankelijk
ware
van
geld
en
gen bij het getuigenis des Geestes: Onder allerlei beelden geschetst, door
stellingen te bouwen met de opmerking,
alleriei namen genoemd, wordt zijne minder gevaarlijk dan de sociaal-demo maatschappelijke opvoeding.
kinderen Gods te zijn.
dat „bouwen" niet hetzelfde beteekeut als
Maar dit is dwaasheid, hoor ik u uit „de fondamenten nederwerpen."
De aanklachten der wet verstommen heerlijkheid in de Schrift schier op elke craten, die het op de brandkasten gemunt
bij de herinnering aan het woord des bladzijde gemeld. Is de starrenhemel, hebben, en stieven naar de oprichting roepen, die tijden zijn voorbij, de theo
Paulus onderging voor zijne gemeenten
Heeren : » Vader, Ik heb U verheerlijkt is de kleurenpracht van den regenboog van een sociaal-democratische republiek. logie is ook eene wetenschap en moet ware geboorte-smarten. Een Professor in de
Om deze reden was Bijleveld te ver als wetenschap beoefend worden.
theologie ondervindt iets dergelijks tegenover
op aarde." De tegenheden zijn geene zoo verrukkend, ol kan het aanschouwen
kiezen
boven Troelstra.
Nu ja, dwaasheid. Maar ik heb den zijne leerlingen. (Hier was de spreker diep
straften, maar vaderlijke beproevingen der wolkjes, die als sneeuwvlokjes in
En aan de andere zijde werd gezegd, tijd nog beleefd dat men zoo iets niet bewogen eu kon met moeite zijne rede
en kastijdingen, hun ten nutte toege het luchtruim zweven, ons opgetogen
vervolgen.) Ik zeg tot onze leerlingen : Jonge
zonden. Hun dood is een ontwapende doen zijn, het zal de heerlijkheid des althans gefluisterd, dat Bijleveld veel te zoo dwaas achtte.
mannen, gij lijdt, gij denkt, gij zoekt? Ook
veel
man
van
't
gezag
is,
ofschoon
zelf
Evenwel stem ik u toe, dat de toe
dooa, uie uuu gewin aanbrengt. Traps derden hemels, waar God Zijn troon
wij hebben geleden en gezocht, en wij
gewijze past Jezus Zijne zaligheid toe. heeft gevestigd, met verbazing moeten geen groot heer of adellijke hans, toch standen in Kerk en Staat en Maatschappij verheugden ons, dat wij op sterkeren konden
waarschijnlijk wel met de heeren zal andere eischen stellen. Maar daar volgt steunen. Daarom willen wij eene gemeente
Ten jongsten dage zullen zij niet ver vervullen !
oordeeld worden. De hemel is voor
Houdt dien hemel in het oog, gij, meedoen, en niet uitsluitend de belangen dan ook uit, dat de Christenen die die niet zij een riet, dat van den wind
hen Ö
cfpnnp.nd !1 u.6 afgrond nlnff oonmir
die de woorden des Zoons hoort, en ge van den werkman zal voorstaan en middelen moeten aangrijpen en gebrui bewogen wordt, maar eene gemeente, die u
V,VUHlg
voor hen O
cesloten. ^ Als de Rpp.btv, pr rmj • looft in Dien, die Hem gezonden heeft. bevorderen. Redenen waarom Troelstra, ken, die, in den weg van Gods voorzie bemoedigt en ondersteunt. Laat ons tot
de wolken verschijnt, zal hier plaats Dankt den Heere voor uw voorrecht. in weerwil van zijn beginsel, te verkiezen nigheid, gegeven zijn, om aan andere instandhouding van die gemeente medeaan /njn rechterhand zyn. üet leven Waakt tegen ongeloovig woelen. Uw was boven Bijleveld. Doch hoe het zij, en uitgebreide eischen te voldoen. Het arbeiden, en de dag zal komen, waarin gij,
nadat uw inwendige strijd geweken is, ons
is hun deel. Het tijdelijk leven hebben wandel zij met God. U w hart zii steeds de uitslag was in 's Heeren raad bepaald. voornaamste middel daartoe is de Chris
zult danken, dat wij voor u gearbeid hebben.
zij in Gods gunst; het geestelijk leven in den hemel. Daar is uw Vaderland. Achitofels gedachten zijn niet geslaagd, telijke Universiteit, die, in de rechte „Wij vertrouwen hen aan u, o Heere! en
is bi) de wedergeboorte hun gegeven; Zoolang gil op reis ziit. hebt eii u in de Regeering is versterkt, en voor de verhouding tot Kerk en Staat geplaatst, aan onze oude gemeenten ; wij smeekeu u,
het penwicre
leven wnnVit hpn. ^ Zii«J ziin alles als een reiziger naar Sion te open belijders van den naam des Heeren is voor geheel de menschelijke en Chris dat gij liuu drie jaren van discussie en
0
reeds hier in hope zalig; zij hebben baren. »lk heb gemerkt dat de man er reden tot dank, die minder in luid telijke samenleving van de grootste Tluologische twistvragen besparen wilt. Wij
reeds hier de eerstelingen; hun hope Gods heilig isheerlijk getuigenis dooi ruchtig gejubel, dan in ootmoedig neder- beteekenis is en van den rijksten zegen. hebben medelijden met ben en moeten hun
buigen en aanbidden zich uit.
En daarbij zou ik wenschen, dat voor opbouwen. Wij willen den kinderen, die
beschaamt niet; op de eerstelingen volgt de Sunamitische van Jehova's orofeet
Heel het land is dan ook bij deze enkele, zeer zeldzame gevallen, bet deurtje o;n een ei vragen, geen steen geven. Wij
de oogst.
geven. Het zij ons tot beschaming, en
verkiezing geïnteresseerd en alle couranten van artikel acht nog altijd open bleef. verdedigen niet de „theologie der vrees."
Zij kunnen soms hier te midden der drijve tot Gods troon. Weest arm van
(Deze uitdrukking is door de tegenpartij
spreken
er over. Tot nog toe is het niet
Met de u bekende gevoelens
tranen stamelen; »Het grievendst boe geest. Bidt veel om voorproeven van
gebruikt.) Wij vreezen niet voor het evan
mogen gelukken uit Amsterdam een
t.t.
W. H. GISPEN.
gelie, maar wij vreezen voor onze gemeenten."
ons tegenlacht!" Zij zullen boven
danken voor elke traan op aarde ge
stort. Zij kennen reeds hier ten deele ;
eens zullen zij kennen, aangezicht aan
aangezicht. Zij gevoelen reeds hier de
beginselen van eeuwige vreugde in hunne
harten, eens zullen zij eene zaligheid
genieten, die geen oog gezien, geen ooigehoord heeft, eu in het hart eens menschen niet is opgeklommen.
Daarvan zijn zij soms by den dood
zien gevoelig bewust. Stel u den Chris
ten voor op ziju sterfbed. Rondom hem
staan weenende betrekkingen. Zij zou
den zoo gaarne den dood van zijne sponde

Deze rede maakte een grooten indruk
op de vergadering.

Worde het ZEd. daarmede volhandig ge
maakt.

De predikant Gounelle, een der leiders
van de jonge predikanten en van de voor
standers der herziening, nam het eerst het
woord en verklaarde nu voor de conclusie,
om niet tot herziening over te gaan, te
zullen stemmen, omdat de Synode daarmede
de aan haar gerichte vragen niet formeel
afwees en de verdediging der motie eene
toelichting op de geloofsverklaring was, die
eenige bedenkingen wegnam. Toch bleef hij
een voorstander der herziening, want een
geloofsverklaring achtte hij noodzakelijk noch
voldoende. Hij erkent, dat de gemeenten
een waarborg hebben moeten; dezen hebben
zij echter niet in eene geloofsbelijdenis,
maar in de overtuiging, dat de jonge
mannen, die in den dienst der Kerk treden,
waarlijk bekeerd zijn. Hij wenschte dan
ook, dat aan de jonge predikanten niet de
vraag gesteld zou worden of zij de geloofs
belijdenis aannemen, maar of zij den Christus
in zich hebben en bekeerd zijn.
Een ouderling deed de vraag: «Zijn de
gemeenteleden er om de predikanten of
omgekeerd ?" Hij voegde er bij, dat de
gemeenten de discussies over de leer moede
waren, en dat men deze staken moest.
Voldeed de Synode aan het verzoek tot
herziening der geloofsverklaring, dan zou er
geen rust komen, want de meeningen wis
selen en er zou spoedig weer een dergelijk
verzoek komen. Hij gaf aan de jonge predi
kanten den raad, ijverig te studeeren en
waren zij tot een resultaat gekomen, dan
kon men het daarmede eens beproeven.

Met dank voor de plaatsing dezer regelen,
Hooggeachte Bedactie,

De motie werd met op één na alle
stemmen aangenomen, zoodat de kwestie der
herziening vooreerst van de baan is.
S CHOLTEN.

Ingezonden.
KERKHULP.
Hooggeachte Redactie 1
Sta mij s. v. p. eenige ruimte toe in Uw
blad voor de volgende regelen.
Er bestaat nog altijd in den kring onzer
Gereformeerde Kerken eene ,/Vereeniging tot
instandhouding van het gymnasiale studie
fonds «Kerkhulp"".
Deze Vereeniging is bij velen onbekend
en onbemind. Mij werd daarom in de laatste
bestuursvergadering, in Aug. gehouden, op
gedragen om op haar met een kort verslag
de aandacht Uwer lezers te vestigen.
Zij verdient gekend, bemind en gesteund
te worden. Haar grondslag is de belijdenis
onzer Gereformeerde Kerken en de omschrij
ving van haar naam wijst haar doel aan :
financieel steunen bij gymnasiale studie. Zij
geeft evenwel, naar luid harer statuten, dien
steun alleen aan «discipelen van Gerefor
meerde Gymnasia, die het voornemen heb;/ben aan de Vrije Univers. te Amsterdam
„of de Theol. School te Kampen te studeeren
«en later de Gereformeerde Kerken in Neder
land te dienen".
De Vereeniging heeft jaren gehad van
grooten bloei. Tientallen predikanten, die
thans met eere de Gereformeerde Kerken
dienen, zijn door haar gesteund. Er zijn
jaren geweest, dat zij + f 4500,— aan con
tributie ontving en aan meer dan 20 leer
lingen gelijktijdig hulp kon verleenen.
En thans ? Het verslag van den penning
meester over het laatste boekjaar wees een
ontvangst aan van nog geen f 700,—. Slechts
een viertal jongelingen kon worden voort
geholpen.
Vanwaar die vermindering ? De kwijning
der Vereeniging is begonnen, sinds Ds. van
Lingen, voorheen de ziel van Zetten's Gym
nasium, de Gereformeerde Kerk heeft ver
laten. Al heeft ook die daad geen veran
dering gebracht in onze Vereeniging, toch
is sedert dien tijd van jaar tot jaar het
aantal leden en contribuanten verminderd.
Zeker heeft daartoe ook medegewerkt de
inzinking, die op den duur meestal bij alle
menschelijke actie gezien wordt, en niet het
minst de gedachte, die vaak wordt uitge
sproken, dat er volstrekt geen predikanten
nood meer is in onze Gereformeerde Kerken
en dat daarom de studie niet uit financieel
oogpunt zoo gemakkelijk behoeft te worden
gemaakt.
Is dan nu ,/Kerkhulp" onnoodig geworden ?
Zoolang de opleiding tot den Dienst des
Woords en daarmee de gymnasiale studie
noodzakelijk is, zoolang is ook, naar wij
meenen, de arbeid van Kerkhulp niet over
bodig, tenzij men zou willen, dat voortaan
alleen jongelingen, die uit eigen middelen
kunnen studeeren, onze Gymnasia bezoeken.
Maar ook onder on- en minvermogenden
verleent de Heere vaak zeer uitnemende gaven,
van welke het jammer zou zijn, als zij niet
voor den dienst des Heeren werden ont
wikkeld. In zulke gevallen hulpe te bied en
dat alleen stelt Kerkhulp zich ten doel.
Opdat nu ons studiefonds daartoe in staat
blijve, zij ons een vriendelijke bede vergund.
Allereerst aan hen, die nu nog K.H.
steunen, om daarmee te blijven voortgaan,
opdat niet langer van jaar tot jaar de in
komsten verminderen.
Voorts aan hen, die weleer hulpe boden,
om weder voor f 5,— lid te worden, of als
contribuanten voor een zelf te bepalen bedrag
zich te laten inschrijven.
Vervolgens aan de vroegere alumni, om met
ontferming over haar te zijn bewogen en
genoopt tot dankbaarheid haar wedervergel
ding te doen, door zoo mogelijk zelf te
steunen en steun voor haar te zoeken in hun
kring, opdat haar gevaarlijke atrophie, die
vooral HXFN medelijden moet wekken, worde
gestuit en haar ondergang worde voorkomen.
Eindelijk aan allen, die tot hiertoe onbe
kend waren met onze Vereeniging, om voort
aan als 't mogelijk is ook voor haar iets af
te zonderen.
Onze penningmeester, de Weled. Heer
G. Griineveld, Mare 10, Leiden, wil gaarne
vroegere leden en contribuanten opnieuw
inschrijven of nieuwe namen boeken en dan
over het toegezegde bedrag per quitantie
beschikken.

DOET UW VOORDEEL
en keuze uit onze

Vereeniging „Christelijke Bibliotheek",

5 heerlijke

sedert 1897 gevestigd te Nijkerk.

Mélanges Reclame Theeën.

UEd. dw. dn ,
J. B KEUKELAAR ,

Secre>. van • „Kerkhulp".
Bodegraven, 22 Sept. 1902.
Onze kerkelijke bladen worden vriendelijk
verzocht bovenstaande over te nemen.

Zooeven

...
Mo. 1 f 3,90
per 2 /, kilo
a
franco
,
rembours

Verwoeste levens,

Mo. 3. - 3,50
Mo. 4. - 3,«5
]lw

5

f :{ 0 0

THEEHANDEL.

Harlingen.

V

Yoor puike kwaliteiten wordt ingestaan

oorspoedig bevallen van een wel
geschapen dochter
W. J. VAN DER VEGT VAN HEMMEN,
WESTEREMDE.V,

25 Sept. 1902.

fTeden beviel door 's Heeren goed
heid mijne geliefde vrouw A LBERTINA
Z ALSMAN van een welgeschapen Xoon,
H. PIEFFERS.

»LOi:u !
Kerkeraden en h.h. Kosters worden
attent gemaakt op het gebruik van
tr. loed in de kerken in plaats van
doove kolen; hij veroorzaakt geen
hoofdpijn door zwaren damp, en is
gemakkelijk en voordeelig.
Voor nadere inlichtingen adresseere
men onder motto »4^L,OEIIft" aan
den Boekh. H. Kruyver, Z AANDAM.

ROTTERDAM,

f==üf^C&=VÜ5=t5=t
(j

^

Zoo de Heere wil en zij leven yj
hopen onze geliefde Ouders
^

(£

I3KKE Z&ITOrOl

ff

JAITJE HABKISI. Y)

40-jarige
Echtvereeni[T—w hunne
J O
#
ging te gedenken.
Hunne dankbare Kinderen
en Kleinkinderen.
ff
L HBE,
V) Oct. 1902.

T|
er»fr
r~y,

TRAKTATEN.
Uitgever P. MOBACH te
is vanwege het Geref.
Traktaatgen. »FILIPPUS" ver
schenen en bij alle boekhandelaars
verkrijgbaar gesteld :
l*rijs.

AMSTERDAM.

ji
JV
T\

D

CXLVL Eert uw Vader en
uw Moeder .
.
.
GXLVII. Is dit uiet de vinger
Gods ?
.
.
.
CXLVIII. Bitter en Zoet .
CXLIX Door velerlei Beproe
vingen .
.
.
.
CL. Sport
.
.
.
341. Uier wordt niet ge
vloekt .
.
.
.
342. Molochdienst .
.
343. Wat gelooft gij?
.
Bij getallen
dei den prijs.

3

tegen

Nog eenige Ex
Heden overleed tot onze diepe
droefheid in haren Heer en
Heiland, onze geliefde Moeder

APELDOORN,

27 Sept. 1902.

zeer

2 ct.
2 »
2 »

voorhanden van

KEUKENMEID
goed kunnende koken en netjes werkei.
OüVIUtGll:
In e«n Brood-, Koek- en BeSClLUitbakkerij, een b e k w a a m

MEESTERKNECHT,
geh. of ongeh
En met Hov. a. s. een fliuke
derde HMECIIT, G. O.
Brieven franco onder motto i> BAK
KERIJ" bij den UIIGHVEK , van de

O R & E L S !

liet avondmaalsforniulier
onzer Gereformeerde Kerk
voor bekommerde Ch istenen toegelicht door

Bij ZALSMAN te
verschenen:

Bazuin.

UITGELOOT:
de aandeelen No 47 en No. 101
van de geldleei ing over Kerk en Pasto
rie der Ger. Gein. te NIEUW-AMSTKRUAM.
Namens den Kei kei and,
P

VISSCHIÜR.

Cruydenwijn DE

HAAS helpt bij

bloedarmoede.
Over»|»»u»iiig-rii£|iijii en voor
kraamvrouwen om op kracht te komen.
Borstcruy der. wijn dient voor menschen
met zwakke borst.
Overal verkrijgbaar —WK

Voorschoten.

A. DE ROODE & Go.,
SCHIEDAM, opgericht 187»
Fiibi'ilciiitcu vuu
OLIJEÉrs en I.OOG

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL.
(Prima qualiteilen. Concurreereiide prijzen.)

Voor slechts f 3,50
J'i ailCO 2Vs
XUi
tere, geurige, waterhoudende

ontvangt men

'Ihce. Als proef kan ook de helft
geleverd worden.
ZEND POSTWISSEL.

L. KROEZE.

Thee- en Sigarenhandel.
Z WOLLE, 1 92—93.

te

HEUSDEN is verschenin:

Nummer

De % ijf artikelen tegen de Remonstran
ten, iHMgeSteld op de Synode van Dordrecht
v". 161S en 1619. Opnieuw uit het
Latijn verhaald onder toezicht van S.
VAN VELZEN. 5e druk Prijs f 0,20.
25 ex./' 4, — . 50 ex. ƒ 7.—. 100 ex.
ƒ 12,-.

met de voorn, vroegere lezingen uitge
geven door S. VAN VELZEN. 5e druk.
Prijs ƒ0,15. 25 ex./ 3,25 50 ex. ƒ 6,—.
100 ex. / 10, — .

25 ex
i=

ƒ10,—. 100 ex ƒ30,—.

De lleidelbergsehe Catechismus met
teksten. 9e druk. Prijs / 0,10. 25 ex!

g

ƒ2, — . loO ex. / 7,—.
liet Kort beg lp der christelijke Religie,
met teksten. 7e druk. Prijs / 0,08. 25

ex. / 1,75. 100 ex. ƒ6,50!
liet Kort begrip der christelijke Religie,
zonder teksten. 3e druk. Prijs ƒ 0,04.

25 ex. / 0,80. 100 ex. / 3,—.

&HEÊLU.
M.1S. Woede gebruikte
Ollfti.LM van afƒ25.—

GEZELLE MEERBURG

in vragen

De Formulie. en van eenheid der Gere
formeerde Kerk m Nederland. Prijs ƒ 0,45.

cC
-2
QJ

M
Dr. J. 11. (ïunning J.llzn. _
CU
Prijs 25 ct.; 25 ex. a 20 ct.; M
• 50 ex. a 15 ct.; 100 ex. 2
a 12 1 / a ct.

GMEHEVELD's
Orgelhandel,

Bij

JT

Waarom niet toegetreden? >

in eigendom te bekomen
door met huur af te betalen
van af de eenvoudigste tot
de duurste. Men vrage
s. v. p. teekeningen met prijs
opgave en lOOen getuig
schriften van tevredenheid
Adres:

Geschiedenis,

De belijdenis des Gelocfs der Gerei.
Keiken in Mederlund, Overgezien ln de
Synode van Dordrecht A°. 1618 ea 161# ;

G.

ber reue IIin Eu-

Bijbelschc

en antwoorden. Eene handleiding voor
meer gevorderden door P. DI.I KSTERHUld. 7e druk. Prijs ƒ 0,22 1 / s . 25 ex.
ƒ5,50. 50 ex ƒ 10,50. 100 ex. ƒ 20.

DIJKSTERHUIS, 8e druk. Prijsƒ0,15.
2o ex. f 3,50. 50 ex. f 6,50. 100 ex.
ƒ 12,00.

184 bladz.
Dit boek, dat bij ui'gave f f,00
kostte, woidt, zoolang de voorraad strekt,
tegen toezending van postwissel a 50
cent, aangeboden door
AH
te 14aui|)cu.

Bij den uitgever
F. Callenbach te
Nijkerk verscheen :

Geschiedenis, in Vragen
voor Kerstbeglnnenden

liet liort begrip van deu G'hristelijken
Godsdienst, opnieuw uitgegeven door P.

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

7, ASSEN , vraagt tegen K novem

Me llijbclsthe
Ant Wwoiden

ite

veel vermin-

H. H. J. VAN ROOIJEN.

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.
Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

Royaal formaat. Prijs f0,60.
In stempeibaud f I.
Bij eiken Boekh. voorhanden, en tegen
toezending van het bedrag verkrrjgbaar
bij den U ITGEVER.

door P. DIJKSTERHUIS, 13e druk!
Prijs ƒ0,1272' 25 ex. ƒ3,—. 50 ex!
ƒ 5,75. 100 ex. ƒ11,—.

1 »
1 »
1 »

DOOR

SOLIEDE ORGELS

DOOR

Dr. H. Bavinck.

en

JOH. DE HEER,
Mevrouw HEEMSKERK, 13eilerstra.it

Hedendaagsche Moraal

VOOR CATECHISATIËN:

5 »
2 »

Schets van de opvoeding in de
Lagere School voor Chris
telijk Onderwijs,

Hendrika Jozina Teunis,
in den ouderdom van 75 jaar.
P. VEEN KM AN.
J. C. VKENEMAN
J. VEk: NE MAN.

Bij J . H. KOK verscheen:

BRKUKELKN

Voor jongelieden, die in het huwelijk
weuschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van het Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een modern
UOVUMIBUI*, huurprijs f ÏOO.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XEIRA DE MATTOS & VAN
DER VIJGH , Sarphatipark 135 te

VVH'D. LAMBERT VEENKM\N,

VAN N 6 S . * * *

G. F. CALLENBACflj Uitgever,
Uijkerk. *********ij(;j.^s^.i(;

Bij den

HUWELIJK.

Sionstraat 64
29 Sept. 1902.

w.

DOOR

Het programma voor den z-sd^n jaargang vermeldt
uitsluitend werken van Nederlandsche auteurs. * * * * *
De leden ontvangen jaarlijks 1600 bladzijden druks in 6
of 7 nette deelen ingenaaid. * * * * * * * * * * * * *
Fraaie stempelbanden worden a 35 cent berekend.
De contributie bedraagt vijf gulden per jnar. * * * * *
Bij iederen solieden boekhandelaar is deel I n u veeaster
inzage te bekomen. * * * * * * * * * * * * % % % % #
De uitvoerige fraai geïllustreerde Catalogus is alom a r at i s verkrijgbaar. * * * * * * * * * * * * * * * * s | ! : ! .

SLUIK en Van der WAL's

A D VE R T E N T 1 É N .

verscheen als deel I van den zesden jaargang

en 4 van

Kampen

is

Be gemeenschap
der heiligen,
DOOR

„Voor het recht, de vrijheid,
en den vrede der Kerken",

Jl. van AMWKL,

ltijblad van

326 bladz., |>«st. 8°.

„Wat zegt de Schrift?''

I'rijs f i,40, gel», f I SO

tol toelichting en bcoordeellhg van liet
»Advies" inznke de Tlieol School
en de Viije Universiteit,"

ln iiDe Standaard" lazen we hierover liet
onderstaande :
z/De gemeenschap der Heiligen" door J.
van Aodel, pred. te Gorinchem, is de titel
van een bundel //Schriftstukjes", die bij U.
Ph. Zalsman te Kampen het licht zag.
De schrijver achtte het dringend noodig,
de Gemeente te herinneren aan den plicht
tot uitoefening van de gemeenschap der hei
ligen, en gal' daarom zijn 50-tal stichtelijke
opstellen uit, die saam ca.' 226 bladz. druks
beslaan. Hij wilde sterker doeu trekken den
hoogeren band, die de leden der Gemeente
onderling verbinden moet, en zulks tegenover
de wereldsche opvatting der kerk, waarbij
men haar beschouwt als een menschelijke,
door den wil harer leden opgerichte vereeni
ging, die de gemeenschappelijke belijdenis
der waarhei t en de bevordering van het
Koninkrijk Gods tot éénig oogmerk heeft.
Wat wij integendeel, moeten beoogan, is de
wereld óók de bekentenis af te dwingen :
ziet, hoe lief zij elkander hebben.
Onze plichten, van Gods wege, tegenover
onze geloofsgenooten, — alzoo zou men den
inhoud van dit schoone boekske kunnen ken
schetsen, met dan als motto op het titelblad :
z,Dat de broederlijke liefde blijve". fs er niet
inderdaad in onze dagen behoefte aan stich
telijke lectuur van dezen aard ?
Het werkje van Ds. van Andel behoeft
overigens onze aanprijzing niet. Wat deze
geliefde predikant schrijft, is altijd leerrijk,
pittig, schriftuurlijk, warm van toon. Viude
het in zijn net, misschien wat te pronkerig
bandje, een uitgebreiden kring van lezers.
Het kan, wat de verhouding der broederen

waarin o.a. een zeer belangrijk art. van
Ds ELZEN GA, hoe een ware en duur
zame eenheid van opleiding kan verkregen
worden.
Het
Uijblad, dat Maandelijks
verschijnt, van ilauit tot Augustus (Gen.
Syn), kost 50 et. franco p post; voor
de inteekenaren op »VVat ze^t de Schrift?"
slechts 25 cent. Te ontbieden bij
den uitgever, eu ook in den boekhandel.
Is verschenen en bij alle boekhande
laren verkrijgbaar:

De Anti-revolutionaire partij
en haar

Program van beginselen.
DOOR

H. Ml'! fVILItl.
Dit werk kan beschouwd worden als
een handboek, voor onze a.-r. kiesvereenigit gen, jorgelings- vereenigingen en
propaganda-clubs onmisbaar.
Allerlei
vraagstukken van dea dag, waarbij de
a-r. beginselen en de a.-r. partij be
trokken zijn, worden in dit boek van
370 bladzijden groot, op -eenvoudig
wijze, duidelijk en klaar toegelicht.
De prijs is: inget aaid fl.70, inge
bonden f 3.20.
Jwinmlouze Vennootschap llrukkciij
»VA1)A," — Wageniogen,

Predikant te Gorinchem.

onderling betreft, zooveel nut stichten !

Hellen broek. Vi-orbeeld der goddelijke
waai heden, met teksten, (groot) 1 le druk.

Prijs / 0,20, 25 ex. ƒ 4, lOü ex. ƒ14.
Helleiibroek. (oorbeeld der goddelyke
waarheden, zonder teksten, (klein.) 7e

druk. Prijs ƒ0,10. 25 ex. f2,—. 100
ex. ƒ 6,50.
Horstlus, \ raagboekje voor kleine kin
deren 14e druk. Prijs ƒ0,04. 25 ex.

f 0,80. 100 ex. ƒ3,—.

Absentielijst voor Catechisatiën en
Zondagsscholen. 4e druk Prjjs ƒ0,50.

Uitgaven v. d. Firma 8. VAN VELZEN Jr
(W. A. BESCHOOR) te 's- Gravenhage
WÊT Present-Ex. ter kennismaking
worden op aanvraag gaarne toegezonden.

Telegram.
Prof. BAVINCK, Kampen.

De raad der Geref. kerk van Rot
terdam A, vernomen hebbende uit en
kele bladen van de benoeming ,j e r
hooggel. Heeren H. Bavinck en P.
Biesterveld, hoogleeraren aan de Theol.
School te Kampen, tot Professoren aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam,
van oordeel dat deze benoeming en de
eventueele aanneming de latere uitvoe
ring van liet Synodaal besluit in zake
de opleiding bezwaarlijk maakt, spreekt
uit als zijne hope, dat genoemde
hoogleeraren deze benoeming, zoo zij
geschied mocht zijn, voorloopig niet
aannemen, maar is van meening, dat
het aangenomen voorstel-Bavinck-Rutgers ten uitvoer moet worden gebracht
en daartoe een buitengewone Generale
Synode moet worden bijeengeroepen.
C. B. B AVINCK, Pres.
G. VAN BLEEK, Scriba.

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN .

No. 43.

Vijftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

1902.

t

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland."
(Ven voordeele van de Theologische School te Kampen.)
J^agg, I : 4,
üaar ulieüen tnel be tt)ö/ öat g$ toaotn
m utue getaelfbE öunen, En jal bit ïjuig taoe#t 3ijn ?

Vrijdag 10 üctober 1902.

3acl II : la, klaagt be fia^um
Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post
1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a f 175. Voor Z.
Afrika
f 1.75. Abonnementen
buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 12 l / 3 ct. Advertentiën van
1—10 reg9ls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

U I T G E, Y E R :

Advertentiën

en

Bestellingen

vrachtvrij

te adresseeren aan den

UITGEVER G.

PH. ZALSMAN te KAMPEN . — Kerkelijke Berichten en Stukken
Medewerkers aan „de REDACTIE van DE BAZUIN te KAMPEN." —

f

G. PH. ZALSMAIM,

der
Binnenlandsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

KAMPEN.

ter recensie

Offieiëele Kerkelijke Berichten enz.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Aan de Kerkeraden, die tot stichting der Ge
meente gebruik willen maken van H.H. Studenten,
wordt bericht, dat zij zich daartoe hebben te adres
seeren aan den Heer F. Coienbrader, te Kampen, die
door 't College van Hoogleeraren met de regeling
is belast.
Voorts brengen wij te hunner kennis dat zij, desverkiezende, zich alsnog ook kunnen bedienen van
de H.H. Candidaten dezer School:
M. H. J. Bosch te Kampen,
C. H. van JJiemen te Nieuwveen,
F.
Geerds te Appingadam,
I)r. A. Noordtzij te Kampen,
J. Tangsma te Stiens,
aan wie zij dan in het bijzonder hunne verzoeken
hebben te richten.
M. N OORDTZIJ.
Kampen, 8 October 1902.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
W1LDERVANK, 29 Sept. 1902. Gisteravond was het
voor de Geref. Gemeente alhier een plechtige ure. Voor een
zeer groote menigte hield Da T. Oegema zijn afscheidsrede,
naar aanleidiüg van 1 Cor. 1 : 3. Namens den kerkeraad werd
door den oudsten Ouderling J. Scholten het woord gevoerd, op
wiens verzoek ook de Gemeente haar scheidenden Leeraar staande
toezong: De Beer zal u steeds gadeslaan, enz. Vervolgens
werd nog gesproken door Ds. Karsen van Kielwindeweer, ern.
pred , thans wonende alhier, en door Ds. Petersen van Veendam, die de Gemeente verzocht te zingen Ps. 133 : 4, waarna
Ds. Oegema de sprekers nog met een enkel woord bedankte.
Namens den Kerkeraad,
J. li. BUOUWKK, Scriba.
TEKNEUZEN, 30 Sept. 1902. Voortaan zullen alle berich
ten, op beroep, aannemen of bedanken betrekking hebbende, als
kennisgeving aangegeven worden.
Namens den Kerkeraad,
J. J. DE JAGER, Scriba.
HOOGEVEEN. Zondag 5 Oct. werd des morgens de tot
ons overgekomen Leeraar Ds. T. Oegema van Wildervank in
zijn ambt bevestigd door zijn ambtgenoot en collega Ds. L.
Kuiper, met de woorden uit Jez. 52 : 7. Des namiddags ver
bond ZEw. zich aan de Gemeente met de woorden uit .Ier.
2 : 1, 2öï. Een overgroote schare was in het groote kerkgebouw
veigaderd. Stelle de Heere onzen tweeden bedienaar des Woords
met onzen anderen Leeraar in de Gemeente tot een uitgebreiden
zegen en tot een eere Zijns naams.
Namens den Kerkeraad,
I. IJMKER HZ., Scriba.
SPIJKENISSE, 5 Oct. '02. In de morgengodsdienstoefening
is onze van Sleen tot ons overgekomen Leeraar door onzen geachten Consulent Ds. Sieders van Vlaardingen in zijn dienst
werk bevestigd, naar aanleiding van 2 Cor. 4 : 6. Des namiddags
verbond ZEerw. zich aan onze Gemeente naar aanleiding van
2 Petri 1 : 19. Stelle de Heere onzen geachten Leeraar tot
eenen ruimen zegen voor onze Gemeente en tot eer Zijns Naams.
Namens den Kerkeraad,
P. GEIDTELDEK, Scriba.
HASSELT, 6 Oct. 1902. In de Geref. Kerk alhier is be
roepen Ds. J. A. de Vries te lijmiart.
Namens den Kerkeraad,
H. GALKNKAMP KZ., Scriba.
1LAÏJGERAK, 7 Oct. 1902. 7ondag 5 dezer was het voor
de' Gemeente een blijde dag, doordien in de vacature werd voorzieit door de komst van onzen beroepen Candidaat, den Weleerw.
heer
H. de Jonge van Dordrecht, die in de morgenure bij de
Gemeente werd ingeleid en in zijn dienstwerk bevestigd door
zijn Vader Ds. de Jonge van Dordrecht, naar aanleiding van

2 Cor. 3 : Ga. Na afloop dezer treffende plechtigheid werd
ZEeiw. Ps 134 : 3 toegezongen. Des avonds deed onze jeug
dige Leeraar zijne intrede, predikende over Ex 33 : 14, 15.
Ook richtte ZEerw. gepaste toespraken tot den Bevestiger, den
Kerkeraad, de Gemeente en het Hoofd der school. Stelle de
Heere onzen jeugdigen Leeraar tot een rijken zegen tot eere
Zijns Naams en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Namens den Kerkeraad,
H. VAN MIDDELKOOP, Waarn. Scriba.
Het adres der Kerk is voortaan Ds. de Jonge.

l)e raad der Geref. Kerk van Rotterdam A, ver
nomen hebbende uit enkele bladen van de benoeming
der Hooggel. heeren H. Bavinck en P. Biesterveld,
Hoogleeraren aan de Theol. School te Kampen, tot
Professoren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
van oordeel dat deze benoeming en de eventueele
aanneming de latere uitvoering van het Synodaal
besluit in zake de opleiding bezwaarlijk maakt, spreekt
uit als zijne hope, dat genoemde Hoogleeraren deze
benoeming, zoo zij geschied mocht zijn, voorloopig
niet aannemen, maar is van meening, dat het aange
nomen voorstel-Bavinck-Rutgers ten uitvoer moet
worden
gebracht en daartoe een buitengewone
Generale Synode moet worden bijeengeroepen.
Van deze motie geeft hij kennis :
а. aan de betrokken Hoogleeraren;
б. door middel van nde Bazuin" en ude Heraut"
aan al de Kerkeraden der Geref. Kerken in Nederland ;
terwijl hij deze motie op de e. v. Classicale Verga
dering, gewijzigd als voorstel wenscht in te dienen,
in de hope, dat ouder den zegen des Heereu
verdeeldheid in de Kerken worde voorkomen, en de
zaak der opleiding langs kerkelijken weg beslist worde.
De Kerkeraad v. n.
namens hem,
P. VAN BLEEK, Scriba.
(Bij vergissing was het slot van bovenstaande motie
ons niet overgeseind. Daarom plaatsen we ze nog
in haar geheel. RED.)

CLASSEN.
Classis Enumatil.
Vergadering Woensdag 29 October. Aanvang 9 1 / 2
uur. Punten voor het Agendum vóór 16 October
optegeven aan Ds. J. Dienier te Oldehove.
H. SCHOLTEN, C'orr.

Classis Warfum.
De Classis Warfum der Geref. Kerken heeft in
hare vergadering van 1 Oct. j.1., bijgestaan door de
Prov. Deput. ad examina, peremptoir onderzocht en
met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst
des Woords en der Sacramenten, den Eerw. Heer
G. Diemer, ber. pred. te Uithuizermeeden O. G.
Namens de Classis,
F. TEN HOOR, Praeses.
J. SIJBESMA, Scriba.

ONTVANGSTEN.
l u w . ZetMliiifg 011 B y b e l c o l p .
iii iN.-Brab. «11 JLimb.
Met hartelijken dank ontvangen:
Van Geref. Kerken: Lemmer f2,50, Stroobos f2, Loenen
a/d V. fl,50, Keitsum f2, Voorbuig f2,50, Augu&tinusga en
Surhuizum 12, Giesendam B f 1,25.
Jaarl. bijdrage: Geref. Kerk te Zwartsluis f5.

deel, zij houden altijd goeden moed.
Zij weten nu eenmaal, dat zij, zoo
GELOOF EN
lang zij in het lichaam wonen, uit
wonen van den Heere. Dat kan
AANSCHOUWING.
naar Gods bestel niet anders. Het
II.
lichaam is het aardsche huis van
Als Paulus in 2 Cor. 5 : 7 zegt, den gelocvige en houdt hem tijdelijk
dat de Christenen hier op aarde verwijderd van het inwonen bij, van
wandelen door geloof, dan heeft hij de onmiddellijke gemeenschap met
daarmede blijkens het verband het den Heere. Hier op aarde hebben
zaligmakend geloof op het oog. Im zij te wandelen door geloof. Het
mers handelt de apostel in het vierde geloof is het gebied, waar ze doorheen
en vijfde hoofdstuk breedvoerig over trekken; het is het element, waarin
het lijden, dat de geloovigen en in zich hun geestelijk leven op aarde
zonderheid de dienaren hier op aarde beweegt; wat zij in het vleesch leven,
te dragen hebben. Maar zij weten, leven zij door het geloof van den
dat dat lijden, hetwelk licht en tijde Zone Gods, Gal. 2 : 20.
Het voorwerp van het hier door
lijk is, een gansch zeer uitnemend
eeuwig gewicht der heerlijkheid werkt, Paulus genoemde geloof is dus Chris
en dat zij straks, als het aardsche huis tus. Hem zien de geloovigen niet,
van hun tabernakel verbroken wordt, zoolang zij op aarde zijn. Zij aan
een gebouw uit God hebben, niet met schouwen zijne heerlijkheid thans
handen gemaakt, maar eeuwig- Daar nog alleen in den spiegel van zijn
om heeft de verdrukking, welke zij woord, 2 Cor. 3 : 18. Zij zien nu
hier te verduren hebben, ook geen slechts door een spiegel in eene
invloed op de stemming van hun duistere rede, 1 Cor. 13 : 12. Zij
gemoed. Zij worden er niet door wonen nog uit van den Heere, juist
neergeslagen of ontmoedigd. Integen omdat zij nog inwonen in het aard

4.

Voorts: Van G. S. te Brandwijk .
.
f 1,—
Van P. I). te Rotterdam
...
- 2,50
Van N. N. te S.
.
.
.
- 2,50
Van J J. K. te Den Haag ...
- 1,—
Van A. Strating te Zwartsluis, gev. Zendingsbus
- 4,—
Door br. H. Dekker, van N. N.
.
- 2,—
Van X. te Boskoop
.
.
.
.
- 10,—
Gevonden i/h kerkzakje te Roermond
.
- 1,—
Van de Geref J -V. „Samuel" te Dordt
.
- 10,—
Van de Zendingsver. te Westzaan
.
.
- 5,—
Aan jaarlijksche bijdragen is nu toegezegd een bedrag van
f 162,50. We verwachten nog veler antwoord op de gezonden
circulaire
Neige de Heere de harten tot milde bijdragen.
J. C. C. VOIGT,
Raamsdonk, 6 Oct. 1902.
Voor cto

l u w . Z o n d i n » ; 11a ( l e i i Z . O . Ir.
v a u Friesland.

Door br. J. VVouda :
Van de Geref. Jongel.-vereenigiug te Minnertsga
f 1,—
TJi£ de bus van L. Smit te Schokland
- 8,—
Heerenveen, 8 Oct. 1902.
P. A. SMILDE, Pennm.
Sf»!iouwer*\il (Gron.).
Met hartelijken dank geven wij nog kennis van de volgende
ontvangsten voor ons nieuw kerkgebouw ; van de Geref. Kerk te :
Stedum
f 5,— Tzummarum
f 1,91
Aalden
- 2,60 Vlaardingen
- 6,—
Emmen
- 2,50
Hartelijk dank bij deze laatste verantwoording aan allen die
ons gesteund hebben in 't bereiken van ons doel, ook aan de
Redactie van de Bazuin voor de opname onzer verantwoording.
Namens den Kerkeraad
der Geref. Kerk te Schouwerzijl,
5 Oct. 1902.
P. DE HAAN.
Art. IO 1> II. O.
Sedert 25 Juni ten behoeve van minverm. studenten in de
prov. Gelderland ontvangen :
V. d. Geref. Kerk te :
Neede en Rekken
f 5,61 Westervoort
f 4,—
Aalten B
- 16, — Ermelo
- 9,435
Zutphen
- 20,60 Culemborg
- 11,30
Met dank en aanbeveling.
Namens Deputaten voor Art. 19 D K. O.,
H. KUIK, Secr.-Penn.
Putten ojd Veluwe, 6 Oct. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Ooi loeten.
Oosthem
f 6,595 Halfweg
f 18,29
Voorburg
- 10,53 Haarlem C
- 13,22
Enter in pl. v. contr. - 2,50 Beverwijk
- 7,225
Olst
„
„
- 2,—
V elzen
- 7,50
Nieuw-Vennep
- 29,39 Westzaan
- 3,615
Hoofddorp
- 9,24 Wonnerveer
- 11,315
Oostzijde
- 12,39 Zaandam A
- 44,81
Haarlem B
- 8,52*
„
B
- 12,29
Vijfhuizen
- 9 18 Wormer
- 2,45
Sloterweg
- 3,15 Stellendam
- 5,75
O011 triton tien
C*ift*'ii.
Door Ds. J. Gideonse te Enschedé, Corr. Cl. Leventer, de
contrib. uit:
Almelo, Corr. H. Slettenaar, vau H. Slettenaar f 1,50, F
Lankamp f 1, I. Kampherbeek f 1, Wed. 1. Gombert f 1,50,
H. Kamp f 1, F. v. Stegereu f I, Vrije f 1, D. Slettenaar f 1,
F. v d. Berg f 1, 13. van Lente f 1, 1. Rotteveen f 1, Wed.
G. Hinzenveld f 1.
Enschedé, Corr. Ds. Gideonse, van J. Gideonse f 2, E.
Prinsen f 1, H. Kamp Jr. f 2.50, W. Assink f 1 50, B. Hueriede f 1,50, G. Elhorst f 2,50, D Lugt f 1, J. Lazonder f 1,
H. J. Volkers f 1, J. H. Wennink f 0,50, G. .1. ten Heuw
f 0,50, E. Korfs f 2, J. Menkes f 1,50, G. ten Brink f 2, K.
Nieboer f 2, G. Ohmann f 2,50, D. Geerling f 1.
Holten, Corr. G. J. Breukink, van K. Galenkamp f 1, G.
J. Breukink f 0,50, H. Hollenberg f 0.50, H. Schuppert f 0,50,
K. Veldhuis f 0,25, G. Veldhuis f 0,25, H. Veldhuis f 0,25,
H. J Jeurlink f 0,25, J. W. Jansen f 0,25, G. J. Jansen

sche, zinnelijke, aan de aarde gebondene lichaam.
Maar het woord geloof heeft een
veel ruimere, dan alleen deze zalig
makende beteekenis. In gansch algemeenen zin komt geloof in heel ons
menschelijk leven te pas. Wij kunnen
er geen oogenblik buiten. Het is de
lucht, waarin we ademen. Wij gelooven aan de betrouwbaarheid van
onze zintuigen, aan de juistheid van
onze denkwetten, aan de eerlijkheid
van onze medemenschen, aan de
nauwkeurigheid der persberichten,
aan de getuigenissen der geschiedenis,
aan de beschrijvingen van verre lan
den en volken, aan de vastheid der
aarde, enz. Dat is met andere woor
den, hetzij wij er ons rekenschap
van geven of niet, wij gelooven allen
stilzwijgend aan ordinantiën Gods;
aan regelingen, die Hij voor de ver
schillende terreinen der Schepping
vastgesteld heeft; aan de vastheid
van het verbond, dat Hij na den
vloed met de gansche natuur heeft
opgericht. De trouw, de waarachtig
heid, de onbedriegelijkheid Gods is

f 0.?5, H. Landeweerd f 0,25, J. W. Stam f 0,25, J. Stam f 0,25.
Nijverdal, Corr. Ds. J. Slager, van Hs. Teesselink f 1, E.
Hietland f 1, H. Teesselink f 2, A. Sclieffer f 1,50, J. Konij
nenbelt f 1, Mr. W. Wiesk f 1, J. Kromhof f 1, Ds. J. Slager
f 1, G. Ros f 1.
Rijssen, Corr. G. J. v. d. Haar, van G. J. v d. Haar f 1,
H. J. Wessels f 1, H. Scharphof f 0,50, J Hietland f 1, G.
ter Avert f 0,50, H. ter Avert f 0,50, H. J. Hofman f 0,50,
H. J. Lammers f 0,50, E. Tijsling f 0,60, J. Harmsen f0,25,
B Beltman f 0,25, J Langkamp f 0,25, J. H. v. d. Riet
f 0 25, L). J. Kraa f 1, J. Borghuis f 0,50, G. J. Slagman
f 0,50, C. Lammers f 0,50, J. Borghuis f 0,25, G. W. Nijland
f 0,50, E. Beltman f 0,25, J. A. Stam f 0,50.
Vriezenveen, van G. Aman Jz. f 3.
Wier den, Corr. J. H. Gierveld, van J. H. Gierveld f 0,30,
B. Gierveld f 0,20, H. Beverdam f 0,80, J. Eshuis f 0,30, H.
Mensink f 0,20, H. Kippers f 0,20, J. H. Kippers f 0,25, H.
Koers f 0,15, Ë. Waszink f 0,20, Js. Lukas f 0,20, J. Lukas
f 0,20, J. Tijink f 0,20, A. ter Stal f 0,20, Ds. Ouwendag f 1,
J. H. Timmerman f 1, B. J. Klaas f 0,25, H. Eshuis f 0,15, '
G. Bos f 0,25, L. Koenderink f 1, G. H. ter Mors f 0,25.
Door Ds. W. Breukelaar te Zaandam, van B. de Jong te
Haarlem f 2.
Uit de vorige opgave is weggevallen, de contrib. van Ds.
J. A. de Bruijn te Oud-Vosmeer ad f 2,50.
De tenuingmeester
van de Theologische School,
DR. H. FRANSSEN.
Tiwolle. 4 Oct. 1902.
Zending onder de doelen.
Met hartelijken dank ontvangen:
Van Ds. J. Offringa, gevonden in 't kerkzakje te
Dinteloord .
.
.
.
.
f 1,—
Van Ps. J. N. Lindeboom te Zutfen namens de
Centsvereen. aldaar .
.
.
- 5,—
Van Mej. J. Zelden rijk, Gouda, uit HEd. busje
- 17,—
Bijzondere gift van den Weled beer N. F. Dr.
- 10,—
Uit busje Mej. M. H. G., VGravenhage
- 2,—
Door Ds. Kropveld te Rijswijk, gevonden in 't kerk
zakje te Rijswijk ....
- 10,—
Van Ds. Beijer te Landsmeer, gevonden in de
collecte
.•
.
.
.
- 3,—
Met vriendelijke aanbeveling
N. KOOPS,
Oostvestplein (55.
Rotterdam, 6 Oct. 1902.
Zending- op Soemba.
H. Salomons te Gasselter-Nijeveen, gev. in de coll. f 10,—
M. Siertsema te Uithuizermeeden O. G, ;J
^
- 2,50
Ds. Thijssen te Siddeburen, van N. N.
.
- 2,50
L)s. lloorda te Oude-Pekela, Zendiugsbusje van Joh.
Kars
...... 4,17
J. DUURSEMA, Quaestor.
Uithuizen. 6 Oct. '02.
Seheurkalenders in de Kazerne.
Van X. te Boskoop ....
- 10,—
Door A. J. Lems, huisvader in het Milit.-Tebuis,
A r n h e m
.
.
.
.
.
. 3 , 6 4 5
Van A G. Rotterdam
....50,
Hoe vele malen we laatstgenoemde gift al hebben ontvangen,
toch werden wij er ook nu weer door verrast. Zij ging
vergezeld met het vriendelijk verzoek of wij ons, evenals vorige
jaren, met de moeite wilden belasten, om die bijdrage in den
vorm van Scheurkalenders onder de Militairen te verspreiden.
Wij geven dien Broeder of die Zuster de plechtige verzekering,
dat ons dit volstrekt geen moeite maar een zeer groot genot
is, hartelijk dankbaar als we zijn voor de herhaalde blijken
van zoo welsprekende deelname.
Ook de verrassing uit Boskoop was ons tot groote blijdschap;
terwijl het wel van zelf spreekt, dat de bijdrage onzer Militairen
uit Arnhem niet weinig strekt ter bemoediging in den arbeid.
En zoo hebben we overvloedig reden om bij vernieuwing te
betuigen:
;;d' Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij 't zoet."
Rijswijk, 6 October 1902.
E. KROPVELD.

de onwankelbare grond, waarop alle
menschen staan, hetzij ze aan Gods
bestaan gelooven of niet. In den
diepsten zin is alle geloof een inge
wikkeld geloof aan het getuigenis
Gods. Waarom gelooven wij, dat
zomer en winter elkander geregeld
zullen afwisselen, dat zon en maan
zullen schijnen van geslacht tot ge
slacht, dat de aarde zal staande
blijven en de hemel niet ineenstorten
zal, dat het woord der menschen in
den dagelijkschen omgang betrouw
baar is, dat uit de getuigenissen van
het verleden de geschiedenis valt op
te bouwen enz.? Is het niet, omdat er
op al die terreinen wetten gelden,
welke God er aan gegeven heeft en
waar Hij de hand aan houdt. De
waarachtigheid Gods, van Zijn woord,
van Zijn wil, is de diepste grond van
alle geloof.
Hieruit is terstond af te leiden, wat
de grondbeteekenis van gelooven is,
wat alle geloof, op welk gebied ook
gebezigd, steeds gemeen heeft. Het
is in alle vormen en op alle terreinen
eene vrijwillige toestemming des ver

stands, op grond van een betrouwbaar
getuigenis. In de aanschouwing zien
wij de dingen onmiddellijk, recht
streeks, van aangezicht tot aangezicht.
Maar het geloof heeft altijd betrek
king op zaken, gebeurtenissen, die
niet gezien worden of ook zelfs uitteraard, zoolang wij op aarde zijn en
in het lichaam wonen, niet gezien
kunnen worden. Bij al deze zaken
of gebeurtenissen staat er dan altijd
een getuigenis in tusschen haar en
ons. Wij nemen niet zeiven waar,
maar vernemen ervan door het ge
tuigenis van een of ander persoon.
En als wij dien persoon om eene of
andere reden, vanzelf of na onder
zoek betrouwbaar achten, dan nemen
wij zijn woord, zijn getuigenis aan
en verlaten er ons op. In alle ge
looven ligt dus opgesloten: 1° het
getuigenis van een betrouwbaar per
soon, 2° het vrijwillig aannemen of
toestemmen van dat getuigenis op
grond van de betrouwbaarheid van
den zegsman, en 3° kennis vau de
zaken of gebeurtenissen, aangaande
welke de betrouwbare tusschenper-

soon in woord of geschrift getuigenis
afgelegd heeft.
I Dat is het algemeene begrip van
geloof, hetwelk er altijd eigen aan
blijft, op welk verschillend terrein er
overigens sprake van is. Het geloof
is een vaste grond der dingen, die
men hoopt, en een bewijs der zaken,
die men niet ziet, Hebr. 11 :1. Dat
begrip is aan het gelooven eigen,
wanneer wij het woord van onzen
medemensch, de mededeelingen der
dagbladen, de getuigenissen der ge
schiedenis, de land- en volksbeschrij
ving der reizigers, de wetenschappe
lijke werken der geleerden enz. aan
nemen. Dat begrip valt er in op te
merken, als wij op het gebied der
waarheid spreken van het historisch,
het tijd-, het wonder-, en het zalig
makend geloof.
Natuurlijk mag om de overeen
komst in alle soorten van geloof het
verschil niet over het hoofd worden
gezien. Vooral het zaligmakend ge
loof draagt een gansch bijzonder
karakter. Het heeft met geloof in
den gewonen zin iets gemeen, want
anders kon het den naam van geloof
niet dragen. Maar het is van alle
geloof, ook van het tijd- en wonder
en historisch geloof wezenlijk onder
scheiden. Het zaligmakend geloof
is een wonder, het is bovennatuurlijk
in zijn oorsprong, in zijn voorwerp,
in zijne vrucht. Het is geen plant,
die opwast uit den akker van het
menschelijk hart, of zelfs door Gods
algemeene genade gekweekt wordt,
maar het is eene gave Gods, eene
gave van Zijne bijzondere genade.
Het heeft geen getuigenissen van het
verleden slechts tot inhoud, maar
het stijgt tot de hemelen op, heeft
Christus tot voorwerp, die gezeten is
aan de rechterhand Gods. En het ver
meerdert onze kennis niet alleen ten
aanzien van de dingen van dit leven,
maar het heeft de vergeving der
zonden en de aanneming tot kinderen
en het eeuwige leven tot vrucht.
Vandaar, dat de Christelijke dog
matiek alle eeuwen door geworsteld
heeft om eene zuivere bepaling, eene
eenigszins nauwkeurige beschrijving
van dit zaligmakend geloof. Ieder
predikant gevoelt de moeilijkheid, als
hij over den zevenden Zondag van
den Heidelberger Catechismus han
delen moet. De zaak is zoo groot
en zoo wonderlijk, dat al onze woor
den erbij te kort schieten. Wie zou
naar waarde dat middel kunnen be
schrijven, waarvan God zich bedient,
om zondaren over te brengen uit de
duisternis in het wonderbaar licht,
uit het gebied van Satan in het
Koninkrijk van den Zoon Zijner
eeuwige liefde ? Als onze Catechis
mus zegt, dat het 'echte geloof in
kennis en vertrouwen bestaat, dan
zegt hij er slechts iets van. En dan
staan dat kennen en dat vertrouwen
niet los en gescheiden naast elkaar,
maar het zijn twee stengels, die op
schieten uit éénen wortel, die diep
in het hart des menschen verborgen
ligt en geheel en al aan onze waar
neming ontsnapt.
Maar hier is het ons niet zoozeer
om het verschil, als wel om de over
eenstemming van alle soorten van
geloof te doen. Het zaligmakend
geloof, zeiden we reeds, zou niet den
naam van geloof kunnen dragen,
wanneer het niet met alle geloof iets
gemeen had. Anders toch ware de
naam geloof een onjuiste naam, die
ons hoegenaamd geen inzicht in de
daardoor aangeduide zaak verschaffen,
maar veeleer misverstand en ver
warring stichten zou. Als God aan
de kostelijke gave, welke Hij door
Zijne genade in het hart des men
schen uitstort, in Zijn Woord den
naam van geloot heeft geschonken,
dan ligt daarin opgesloten, dat het
met alle geloof, waarvan wij in het
dagelijksch leven spreken, een ge
meenschappelijk kenmerk moet heb
ben.
En het is van belang in onze dagen,
om dit helder in te zien en met na
druk uit te spreken. Want zeker,
het zaligmakend geloof heeft Christus
tot voorwerp, die gezeten is aan de
rechterhand Gods. Maar het hóeft
dien Christus alleen tot voorwerp en
kan Hem alleen tot voorwerp hebbeD,
wijl het Hem aanneemt, gelijk Hij
zich aan ons geeft en beschrijft in
Zijn Woord. Wij kennen Hem niet
door eene bijzondere, aan elk geloovige afzonderlijk geschonken open
baring. Wij kunnen Hem, Zijn per
soon en Zijn werk, niet opbouwen
uit de elementen van onze gemoeds
ervaring. Wij kunnen Zijn beeld niet
vormen uit de bevindingen van het
leven der gemeente. Maar het zalig
makend geloof heeft, naar het bekende
woord van Calvijn, Christus tot voor
werp in het gewaad der Heilige Schrift.
Het is de Christus naar de Schriften,
dien wij door het geloof omhelzen.
Zonder die Schriften zouden wij, nu
na meer dan achttien eeuwen, door

de mondelinge overlevering zoo goed
als niets meer van Hem weten. Zon
der die Schriften zouden alle gegevens
ons ontbreken, om van Zijn persoon
en werk eenige juiste voorstelling ons
te vormen.
Tusschen Christus, die in de heme
len is, en ons geloof staat dus het
getuigenis der apostelen in. Door
hun woord kunnen wij alleen in Hem
gelooven, Joh. 17 : 20. Door de
verkondiging der apostelen hebben
wij met hen gemeenschap, en deze
is dan weder eene gemeenschap met
den Vader en met Zijnen Zoon Jezus
Christus, 1 Joh. 1 : 3. En hierin be
staat juist datgene, wat het zalig
makend geloof met alle geloof gemeen
heeft. Het is niet alleen, maar toch
ook en zelfs in de eerste plaats eene
vaste en zekere kennis, waardoor ik
alles voor waarachtig houde, dat ons
God in Zijn Woord geopenbaard heeft.
Het is een rusten op het getuigenis
der apostelen, omdat dat getuigenis,
als Gods eigen Woord, volkomen be
trouwbaar is. Met het geloof aan
het Woord valt dus terstond ook het
geloof aan den Christus. Wij kunnen
dan nog wei een beeld van onze
phantasie, eene schepping van ons
brein met den naam van Christus
sieren en voor den echten Christus
uitgeven. Maar de wezenlijke, de
waarachtige Christus is 'toch alleen
die, dien wij kennen uit de Schriften,
in wien wij gelooven door middel
en op grond van het met Goddelijk
gezag bekleede getuigenis der apos
telen.
Alle geloof rust dus op een woord,
een bericht, een getuigenis; en het
verschaft ons evengoed juiste voor
stellingen en zekere kermis als de
eigen aanschouwing, als de zegsman
maar betrouwbaar is.
BAVINCK.

NADER BERICHT.
De Curatorenvergadering, die Maandag
en Dinsdag j.1. te Kampen sameu kwam,
bracht in den stand van zaken geen
verandering.
Noch wat in het algemeen betreft het
vraagstuk der opleiding, het besluit der
Synode, den toestand der School; noch
ook wat in het bijzonder aangaat de
verhouding, waarin de beide Hoogleeraren,
die aan het te Arnhem aangenomen
voorstel hunne medewerking hebben ver
leend, door dit besluit en door de vol
gende beslissingen der Synode tot de
Theologische School zijn komen te staan.
Veel verwachting bestond hier ook
niet voor. Maar het was toch goed, en
had zijne nutt ge zijde, om als broederen-,
die allen te zamen belang stellen in het
heil der Theol. School, den nieuwen
toestand eens helder onder de oogen
te zien, en wederzijds elkander reken
schap te geven van het daartegenover
ingenomen standpunt.
Met waardeering van anderer over
tuiging sprak ieder zijne meening uit.
Maar daaruit bleek ten duidelijkste, dat
schier elk der broederen op den loop der
zaken een eigen blik had en dat de
kansen, om eerlang tot een vergelijk te
komen, niet bijzonder gunstig stonden.
Zelfs het door den Kerkeraad te Rot
terdam A geopperde denkbeeld, om eene
vervroegde Synode te laten samenkomen,
die het aangenomen voorstel-BavinckRutgers ten uitvoer legt, vond sympathie
bij den een, maar ook bestrijding bij
den ander. Door mijn ambtgenoot Biesterveld en mij kon daarom na afloop
der vergadering zeer spoedig eene be
slissing genomen worden in zake de
onderhandelingen, over eene benoeming
aan de Vrije Universiteit.
In de volgende week zal die beslissing
ter algemeene kennis worden gebracht.
Indien eenigszins mogelijk, zal nog
in het einde dier week een brochure
verschijnen onder den titel: Blijven of
Heengaan. Een vraag en een antwoord
door Dr. H. Bavinck. Daarin zal voor
alle belangstellenden het noodige licht
worden verspreid over de alsdan genomen
beslissing en over de overwegingen, die
daartoe hebben geleid.
BAVINCK.
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X.
(Want de hoorders der wet zijn niet
rechtvaardig voor God, maar de daders
der wet zullen gerechtvaardigd worden ;
Want wanneer de heidenen, die de
wet niet hebben, van nature de dingen
doen, die der wet zijn, dezen, de wet
niet hebbende, zijn zichzelven eene wet;
Jls die betoonen het werk der wet
geschreven in hunne harten, hun geweten
medegetuigende, en de gedachten onder
elkander hen beschuldigende, of ook ontschuldigende.)
BOM 2 : 13—15.

De bovenstaande verzen vormen een
tusschenzin, dien wij als een noot onder
aan de bladzijde zouden plaatsen. De
apostel breekt kennelijk een oogenblik
den draad zyner redeneering af, om
den Jood den waan te ontnemen, als
ware het genoeg om de Wet te hooren.
Hij kent zijn man. Een hard woord
had hij zooeven terneder geschreven,

toen hij van hen, die onder de Wet
gezondigd hadden verklaarde, dat zij
door de Wet geoordeeld zouden worden.
Dit woord was echter even waar als
hard ; immers wordt men niet uit het
hooren, maar uit het doen van wat God
in de Wet gebiedt gerechtvaardigd.
Hooren, ja, dat doet de Jood ; met op
zet gebruikt de apostel dit woord, om
dat de Jood in den regel door hooren
tot de kennis der Wet kwam, niet door
lezen; hij leerde haar aan de voeten
van een rabbi of uit de voorlezing in
de Synagoge. Die opmerking dient om
ons de beteekenis, welke het woord
»hooren" te dezer plaatse heeft, ten
volle te doen beseffen. Het is meer
dan een toevallig hooren, een hooren
tegen wil en dank ; wie zich naar den
rabbi begeeft of de Synagoge bezoekt,
doet het om te hooren, wat de Wet
zegt; hij toont er zijne begeerte om
te hooren mede. De zondaar mocht
zijne plaats onder de spotters zoeken,
niet de Jood, dien de apostel hier op
het oog heeft; hij luistert naar de Wet
dag en nacht. Maar wat drijft er hem
toe? Lust om de Wet te gehoorzamen
misschien ? O, neen; hij verlaat de
Synagoge niet met de bede van den
psalmdichter : ontdek mijne oogen, op
dat ik de wonderen uwer Wet aanschouwe, noch met de klacht van den,
apostel: ik zie eene andere wet in
mijne leden, die strijdt met de wet
mijns gemoeds! 't Was enkel lust
om te weten, aangevuurd door de ge
dachte, dat de kennis der Wet zijn
roem bij God en menschen was, en
door de begeerte om als leermeester en
rechter bij anderen te kunnen optreden.
Maar eilieve, wat onderscheidt den Jood
in dat geval van den Heiden ? 't Is
zoo, de Wet, gelijk de Israëliet haar
heeft, is den Heiden vreemd ; nochtans
heeft God gezorgd, dat de Heiden de
Wet kennen zou, voorzoover zij in den
Israëliet den medisch geldt. God toch
wilde niet dat de zonde den mensch in
een steen of iu een dier veranderen
zou. Hij liet hem mensch blijven, door
te zorgen, dat hij eenige kermis over
hield van goed en kwaad, van loon en
straf, niet alleen om hem alle veront
schuldiging te benemen, maar ook om
hem tegen te houden op den weg des
kwaads, door de vrees voor een kwaad
geweten en de toekomstige straf. Vooral
had God er de verlossing van den
mensch mede op het oog ; in het besef
van plicht en schuld toch ligt het punt
van aanknooping voor Gods terechtbrengende genade. Vanwege deze ken
nis, welke God den mensch liet, kan
de apostel zeggeri, dat de Heidenen van
nature de dingen doen, die der Wet
zijn, anders gezegd, dat zij datgene
doen, wat tot het werk der Wet be
hoort. Door de »dingen der Wet"
toch verstaat hij niet de geboden of
werken der Wet ; hij stelt de Heidenen
niet als betrachters der Wet voor, in
tegenspraak met- wat hij tevoren van
hunne o
goddeloosheid en ongerechtigc?
O
heid had gezegd, Van het »werk derWet" spreekt hij, van wat tot de taak
der Wet behoort. Dat werk der Wet
doet de Heiden zelf aan zich; hij neemt
om zoo te spreken onbewust haar werk
over, en dat doet hij vanzelf, omdat
het »in zijn hart geschreven", dat is,
hem natuurlijk eigen is. Wat is nu
het werk der Wet? Ons goed en
kwaad te leerén onderscheiden, het
kwaad ons te verbieden, en hebben wij
het toch bedreven, ons te vonnissen.
Zie hoe de Heiden juist hetzelfde doet.
Men kan 's menschen binnenste eene
rechtszaal heeten, waarin hijzelf alles
tegelijk is; hij houdt zichzelven de Wet
voor, ondervraagt zichzelven, legt voor
of tegen zichzelven getuigenis af, be
oordeelt zijn doen, en spreekt zich vrij
of veroordeelt zich. Treed die rechts
zaal slechts binnen, gij zult zien, dat
de Heiden evengoed als de Jood weet
dat heiligschennis en rechtsverkrachting
zonde zijn ; hij mag zich op de vraag
wat heilig en recht is vergissen, dat
het heilige en het recht geëerbiedigd
moet, en alle zonde er tegen strafbaar
is, staat bij al wat mensch heet, en
nog niet verdierlijkt of verhard is, vast.
Welnu, o Jood ! wat hebt gij dan boven
den Heiden voor, als gij evenals deze
doet wat de Wet verbiedt, en u tevreden
stelt met haar te kennen, te beamen,
en overeenkomstig haar te oordeelen ?
Dat doet immers de Heiden ook ? Wilt
gij uzelven zonder meer rechtvaardigen,
dan moet gij ook den Heiden recht
vaardigen ; hy is een hoorder der Wet
evengoed als gij. O, in wat rijke mate
geeft God den apostel de wijsheid, die
hij noodig heeft, om den Jood in zijne
arglistigheid te vangen, en van zijne
verwerpelykheid te overtuigen ! Men
ziet zonder moeite dat de Heilige Geest
zijne pen bestiert. Met het hier door
hem gesproken woord kan elke Jood
zyne winste doen, en elk Christen met
hem, elk die niet bedacht, watJacobus
aldus uitdrukte : Zijt daders des woords,
en niet alleen hoorders, uzelven met
valsche
overleggingen
bedriegende,
1 : 22.
VAN ANDEL.

Een woord betreffende de
zaak der Ollleidiug^arc de Kerkeraden van de Gerefor
meerde Kerken in Nederland.
De ondergeteekenden, leden van de vroe
gere Commissie van uitvoering enz. der
Utrechtsche Vergadering, betuigen
hun geheele instemming met de bezwa
ren tegen iet \ooTsiz\-Bavinck, zooals die
zijn uitgedrukt in de „Verklaring" van 15
leden en 2 adviseerende leden der Generale
Synode van Arnhem, welke „Verklaring"
aldus luidt:
Wij ondergeteekenden, leden en advi
seerende leden der Generale Synode, achten
ons voor den Heere en voor de Kerken
verplicht, tot motiveering van onze stem bij
deze eindstemming, te verklaren :
dat wij niet kunnen stemmen vóór het
voorstel-Bavinck, omdat dit voorstel naar
onze overtuiging niet in overeenstemming
is met het door alle vereenigde Kerken in
1891,92 aanvaarde beding betreffende eene
i/eigene inrichting ter opleiding voor den
dienst des Woords", en tevens niet vol
doende rekent met het recht, de vrijheid
en den vrede der Kerken,
en dat wij derhalve ook niet op ons kun
nen nemen de medeverantwoordelijkheid voor
dit voorstel, als het, onverhoopt, besluit
mocht worden.
alsmede hun leedwezen, dat niet is aan
genomen het voorstel- Bos, waarin de weg
aangewezen is om eenheid van Opleiding
te verkrijgen, met behoud van de School deiKerken overeenkomstig de voorwaarde van
de vereeniging der Kerken in 189192.
Ook verklaren zij, in vereeniging met de
mede-oiidergeteekende broederen, die als
leden en adviseerende leden der Generale
Synode voor het voorstel- Bos hebben gestemd :
1. dat zij protesteeren tegen het geweld
dadig ingrijpen iu de zaak der Opleidingdoor de in gang zijnde benoeming van de
Hoogleeraren der Theol. School Dr. H.
Bavinck en P. Biesterveld tot Hoogleeraren
a d Vrije Universiteit, welke blijkbaar ten
doel heeft de Theol. School af te breken,
in strijd met het besluit der Generale Synode
om de Theol School te handhaven, en te
doen wat in de tegenwoordige omstandig
heden tot handhaving van deze School vereischt wordt.
2. dat zij met bevreemding en leedwezen
hebben vernomen de motie van den Kerke
raad van Botterdam. A, die eene vervroegde
Synode wil forceeren, ten einde te doen ver
nietigen het besluit, door de , pas geëindigde
Generale Synode genomen, op voorstel van
Ds. B. van Schelven, gesteund door het ad
vies van al de Hoogleeraren van de Theol.
School te Kampen, welk voorstel aldus luidt:
De Gener. Synode,
lettende op den gang van zaken,
lettende ook op het oordeel der Prov.
Synodes, om, zelfs indien een voorslag goed
werd gekeurd, niet tot uitvoering over te
gaan, zoo daaruit schadelijke gevolgen voor
de rust en den vrede der Kerken zouden
kunnen voortvloeien,
acht het niet raadzaam, in de gegeven
omstandigheden, de vereeniging van de 1'heol.
School met de Theol. Faculteit der Vrije
Universiteit critiek tot stand te brengen.
Eene motie als bovengenoemde kan o. i.
niets anders dan bij vernieuwing de rust
en den vrede der Kerken in groot gevaar
brengen.
3. dat zij alle Kerkeraden eerlang in
kennis zullen stellen met de motieven van
dit hun protest en bezwaar, en al aanstonds
de Kerkeraden en Kerkeraadsleden opwek
ken, om spoedig en met kracht tegen boven
genoemde handelingen op te treden in de
Kerkelijke Vergaderingen.
Ds. J. VAN ANKEN. Ds. J. BAKKER.
Oud. G. BRUGSMA. Ds. W. D1EMER.
Oud. H. ELEVELD. P. GUNN1NK Bz.
Ds G. VAN HALSEMA. J. H. HAUST.
Ds. N. G. KAPTEIJN. Oud. J.TH. KOK.
Ds. J. W. VAN DEK KOUWE. Ds. H. J.
KOUWENHOVEN.
OUD . P. VAN DER
LINDE. Oud. G. VETTEN. Ds. S. J.
VOUELAA®.
Ds. T. BOS. Ds. W. BOSCH. Ds. L.
BOUMA. Oud. G. BRANDERHORST JOHZ.
Ds. G. ELZENGA. Oud. M. DE JONGE Az.
Oud. W. N. DE LEEUW. Oud. H. POPPEN.
Ds. H. SCHOLTEN.
Ds. L. SMILDE.
Oud. K. E. VAN DEK VEEN. Oud. D. J.
VAN DEK VEGTE. Oud. M. VELTHUIS.
Ds. J. WESTERHUIS.
Prof. L. LINDEBOOM.
Prof. M.
NOORDTZIJ.
2 Oct. 1902.

N.B. Een afdruk van dit „protest en
bezwaar" is gezonden aan alle Kerkeraden
van de Gereformeerde Kerken.
Mocht het ook nu gebeuren, dat niet ter
kennis van den Kerkeraad wordt gebracht,
wat aan zijn adres inkomt bij Praeses of
Scriba, dan kunnen leden van zulk een Ker
keraad, op aanvrage bij den Uitgever, gratis
een of meer ex. bekomen.

HEDENDAAGSCHE MORAAL.
Hedendaagsche Moraal, door Br. H.
Bavinck. Kampen, J. H. Kok 1902,

Moraal is eigenlijk de feer der plichten
of der deugden en der gedragsregeling,
ook der gewoonten die, in een bepaald
tijdperk, voor goed, deugdzaam en plicht
matig gehouden worden.
Hedendaagsche Moraal is dus, hetgeen
in dezen tijd voor goed, deugdzaam en
plichtmatig gehouden wordt.
De moraal staat in het nauwste
verband met de grondgedachten van
het recht en de ethiek of de levensleer.
Deze zijn de theorie waaruit de moraal,
als practijk, volgt.
Ook is er verband tusschen moraal
en mode, gewoonten en gebruiken, die,
in een bepaald tijdperk heerschappij,
vaak tiranieke-heerschappij over het
leven uitoefenen.
In de eerste helft der vorige eeuw
b. v. achtte men het met de moraal in
strijd als de dominee een knevel droeg.
Liefst zag men hem ook zonder baard.
Godvruchtige vrouwen zag men zelden
in gezelschap zonder iets op het hoofd,
dat althans op een mutsje geleek, en
op middagvisites was het n deftige
burgerkringen gewoonte, dat er »iets"
gepresenteerd werd.
Kom daar nu eens om !
Geen onderscheid meer tusschen een
dominee en een ouderwetschen sappeur.
Zoo veranderen de tijden, en de menschen
veranderen met de tijden. Onze dienst
boden verbinden zich om .. . geen muts
te dragen. Alleen in de kerk verschijnt
de vrouw nog met een gedekt hoofd.
En de „drinkgewoonten," ze zijn, door
een overstelpenden overvloed van argu
menten in godsdienstige en in beschaafde
kringen, bijna geheel uit de mode geraakt.
Deze opmerkingen, die wij nog zouden
kunnen vermeerderen, moeten in het
oog gehouden worden om te begiijpen
wat „Hedendaagsche" Moraal beteekent.
Het is de moraal die heden ten dage
in de mode is.
Welke is die moraal ?
Wat is haar oorsprong, haar aard,
haar strekking?
Wie op deze vragen nadruk legt, leze en
overwege de verhandeling van Dr. Bavinck.
Zij was oorspronkelijk eene lezing, die
de Hoogleeraar, hier en daar, gehouden
heeft. Onder de bewerking voor de
pers is zij uitgedijd tot eene verhan
deling. En de heer Kok biedt haar
aan in een zoo schoonen en degelijken
vorm, dat innerlijk en uiterlijk in de
schoonste overeenstemming zijn.
In de eerste plaats vestigt Dr. Bavinck
de aandacht op het probleem, het op te
lossen vraagstuk, dat zich hier voordoet.
Uitgaande van de Bijbelsche leer, dat
het natuurlijke eerst is en daarna het
geestelijke, wordt aangetoond dat bij
den mensch, in bet eerste tijdperk zijns
levens, het zinnelijke de overhand heeft.
Het kind is een kleine tiran, niets dan
egoïst, die tracht alles aan zich dienstbaar
te maken. Ieder ouder weet daarvan
te spreken, weet wat verandering de
geboorte van een kind in de huishouding
teweegbrengt, en wat opofferingen het
dag en nacht vordert. Vaak zegt daarbij
de gelukkige moeder: o, het is zoo'n
klein baasje, en een Hollandsche vader,
die gewoon is zijn boterham met kaas
te beleggen, zegt. of denkt: als die jongen
zoo voortgaat zal hij in ieder geval de
kaas niet van zijn brood laten nemen.
Spoedig echter ervaart het kind dat
het niet alleen op de wereld is. Het
stuit aan alle kanten op verzet en
tegenstand. Hoe het ook tegenspartelt,
het moet zich laten wasschen, kleeden
enz. Noch met zijn lichaam, noch met
zijn speelgoed mag het doen wat het
wil. Het moet al vroeg mores, zeden,
leeren. Van de eerste tik of klap heeft
zeker niemand meer heuchenis; van
de daaropvolgenden weten wij allen, in
meerdere of mindere mate, nog wel,
hoe ze ons bekomen zijn.
En als dan de schooJjaren gekomen
zijn komt de kennismaking met tucht
en orde voorgoed aan de beurt. Ook
met straf. Zelfs heden ten dage wordt
er nog wel in de lagere school clandestine geranseld. Maar in de eerste helft
der vorige eeuw geschiedde het ranselen
wettelijk, en niet zelden op wreede en
mensch-onteerende wijze- Naar waarh®J
d0
zegt dan ook de Hoogleeraar:
deien
meest onafhankelijke onder de kJ"
der menschen is louter afhanke'Ö ' ei •
Het leven is eene opvoedi^300100 >
een ontgroeningsproces, een u»opassings»
systeem. Er komt geen eind0 ** ' voordat
ieder mensch naar een
,nd model
z
in zijn kring gefatsoe^®®
ü, geassi.
mileerd aan zijn oi^-f6
' eri min,
Z^er bescheiden
meer tevreden met
3
nd
plaats, welke nf
° er en naast
anderen toebed*^ eJ gegund wordt.Zoo wordt de J»e°scfa, door wetten v^
onderscheiden aard, ngebonden en beper]^
Het zij» de wetten van weHevendhei(1
en fatsoeD- ,^ie heeft niet wel e6t!g
gehoord van het Wetboek *an Mevroi%
Itinnette? Ik herioDer mij eene gemeeute
ediend te hebbeD waar de eti(f«ette
eischte, dat de moeders & heur

ons land en volk bestormen, om hulp en 1
bijstand te zoeken voor hun geplunderd en
Synode niet begrepen. Het besluit bestaat
zusters zóó gevoelen en spreken, behoef ik
verwoest land en lijdende weduwen en weezen,
niet meer : de School bestaat nog wel ; en
niet te gelooven op uw woord alleen; gister
is ook op zichzelf nog niet zoo kwaad, als
Door Gods goedheid werd ons
nu maar niet ons volk zich daarvoor al te
zij is ook nog ten volle de eigene inrichting
nog ontving ik een brief uit het Noorden,
heden zeer voorspoedig een welge
zeer inspant. Het heeft al zooveel te offeren
der Kerken, al heeft de Synode ook, in
en een uit het Midden, en een uit het
voor de belangen van het Koninkrijk Gods !
schapen MAOCU i'ÉCMt geboren.
strijd met het besluit tot niet-uitvoering, den
Zuiden des lands. Uit wat ik na de Synode
Dat de groote mannen, mannen van naam,
E. BUURMA, v. D M.
wensch van Ds. van Andel vervuld, om „de
mondeling en schriftelijk heb vernomen is
mannen van het geld, zich daar nu eens
A. BUURMA — BOELS.
het mij dan ook daghelder, dat de behandeling
eigene inrichting der Kerken" achter haar
voorspannen, om onze mannen en broeders
WILSÜM,
(ÜRAAFSOH
-BHÏNTHEIM),
der Theol. School op en door de Synode
van Transvaal in hun nood te helpen.
naam, in het besluit tot handhaving te
6
Oct.
1902.
Wij
wenden
ons
dan
ook
niet
tot
de
groote
allerwege de barten beweegt, en dat bij niet
schrappen. Zie, dat geschrap beteekeut alleen
geldmannen, maar tot de kleine luiden, met
weinigen onzekerheid en droefheid gemengd
iets als stof voor een wetenschappelijk-vvijsgeede vriendelijke bede : Och, kan men bij het
zijn met de innige begeerte om te weten,
rigzielkundig dispuut: boe zoo iets mogelijk
vele, dat men voor eigen plaatselijke belangen
De Heere verblijdde ons heden met
wat er nu moet en kan gedaan worden om de
was. Maar overigens, een eigen kind is niet
heeft te offeren, ook nog niet iets afzonderen
de voorspoedige geboorte van eenïoou.
eigene opleiding en üe eigene inneming aer
voor de zeer arme Zondagsscholen in den
te „onteigenen." Verstooten — dat kan;
C. LINOEBOOM, v. D. m.
Z.-O.-h. van Friesland ? Geloof ons, wij
Kerken niet alleen te behoeden voor ondergang
vermoorden — ook wel; maar — dat mag
A. M. LI NDE BOOMhebben het meer geschreven, onze broeders
en voor verzwakking, maar ook te versterken
immers niet! Maar of nu een predikant al
DB JONG.
Zondagsschool-onderwijzers staan hier, zoo men
en, mocht het wezen, te verzekeren.
zei van zijne gemeente: dat is mijne ge
Pastorie BOLNES,
hen niet helpt, machteloos in hun arbeid.
't Is mij ondoenlijk, allen te beantwoorden
meente niet, of een gemeente van haren
Zij zijn te arm, om de vele kinderen te
7 October 1902.
die mij over dit levensbelang der Kerken
helpen, die daar uit hutten en krotten komen,
dienaar: dat is onze dominee niet — wat
Eenige kennisgeving.
en die veelal niet behoorlijk gekleed zijn ; de
schrijven. Zij gelieven deze letteren aan u
zouden die woorden anders zijn dan spoedig
kinderen, die vanwege zedeloosheid het be
te beschouwen als voor hen bestemd.
vervliegende geluiden P
lang der Zondagsschool niet inzien ; die hon
.an allen, die van hunne belang
Gij behoort nog niet tot de „pessimisten,"
Neen, de School is én blijft de „eigene
derden van kinderen moeten gelokt worden,
stelling deden blijken bij de herdenking
die het ergste vreezen, al is „optimisme,"
inrichting" der Kerken, tot zoolang — wat
de Zondagsschool moet voor zulke kinderen
van onze
gansch blijde hoop, ook niet de juiste
zoo aantrekkelijk mogelijK gemaakt worden.
God verhoede ! — de Kerken haar sluiten,
tJIUff, betuigen wij onzen hartelyken
Gezag
oefenen
kan
men
op
zulke
kinderen
uitdrukking van uw gevoelen en van uw
haar oplossen in een inrichting die niet
// /III /i"
niet, de onbelangstellende ouders heeft men
verwachting. Gij ziet en zegt: de Theol.
van de Kerken is.
J. KARSEN, EM. PRED.
ook niet mede. Hoe noodig onder zulke kin
School is er toch nog, en dat niet trots,
't Zal u gewis een oorzaak van genoegen
deren de Zondagsschool is, voelt ieder Chris
L. W. AALDERINK.
maar tengevolge van een besluit der Synode.
zijn, dat de Theol. School den cursus
ten; daarom, geliefde vrienden en vriendinnen,
WILDER VANK,
Daarin hebt gij geheel gelijk. De Synode
och helpt die onderwijzers aan het aller1902/1903 mocht beginnen met niet minder
7 Oet. 1902.
noodigste, dat is, aan kleedingstukken voor
heeft wel het bekende voorstel aangenomen,
dan 13 nieuwe studenten. Dat is, op
de kinderen, kousen aan de voeten, onder
maar 't is nog de vraag, of de vereeniging
zichzelf', geen bewijs van achteruitgang; en,
kleederen en sterke bovenkleederen; mooi
^
EB EN-HA EZ ER.
$
van Gods zijde beschouwd, zeker ook geen
met de Vrije Universiteit wel een feit zou
komt er niet zoozeer op aan. Zeer velen
M
Oen 11 en Oct. a.s. hopen
geworden zijn, indien de Synode ook besloten
roepstem.-, geef bevel aan uw huis, want gij
hebben ons al jaren achtereen daaraan ge
ff onze geliefde Ouders
T)
holpen, 't welk wij dankbaar bij dezen
had de uitvoering van dat besluit te beproeven.
zult sterven en niet leven.
]p
H.
VELTKAMP
&
erkennen.
Eenig
geld
is
ook
zeer
noodig.
Er zou allicht nog niets van gebeurd zijn
Of ik dan in het besluit der Synode vol
Zij kunnen hun dan ook eens een paar
EN
vóór een volgende Synode. Want, ziet, de
klompen aan de voeten koopen en het is
strekt geen wolken zie voor de ncliool der
L. F. KELDERMAN
//
Vereeniging v. H. O. te Amsterdam heeft
ook zoo belangrijk, dat de broeders op het
hunne
Kerken ? Zeer zeker wel; en dat niet alleen
ook nog wel iets te zeereen in deze zaak.
naderende Kerstfeest hun een aangenaam
W
te herdenken.
voor de School, maar ook voor de eenheid
feestje kunnen verschaffen.
t Schijnt soms wel, dat enkele personen
T)
Hunne
dankbare
Kinderen,
^
der Kerken. Ik acht dat besluit van groote,
Denkt u toch een3 dien toestand in : het
d het woord dier Vereeniging spreken en
*
f
Behuwden
Kleinkinderen.
JJ
is Kerstfeest, en men kan hen dan niet eens
zware, beteekenis. Wat de meerderheid be
al haar werk doen. althans bepalen, maar
X*.
H
ATTUM,
C7
blijde
maken.
Men
zal
mij
kunnen
tegentreft, is nu gebleken, dat zij door het beding
in Uit geval zou de vereeniging zeive uu
m
# 8 Oct. 1902.
voeren : op het Kerstfeest moet het Kindtke
van 1891/92 zich niet heeft laten weerhou
den hoek hebben moeten komen. Want Ds.
Jezus Christus als Zaligmaker van 't verlo
den, „de eigene inrichting der Kerken" los
rene de hoofdpersoon zijn, die moet hun
B. van Schelven, een van de Curatoren der
te laten, om het zachtste woord te bezigen.
in al Zijn dierbaarheid en algenoegzaamheid
Yriie Universiteit, had evenzeer bezwaar tegen
Of dan nu de Kerkeraden en de leden_der
worden aangeprezen, opdat zij daarop ver
een paar van de voornaamste artikelen als
|4
SOLT DEO GLORIA!
H
liefd worden; en wij stemmen zulks van
gemeente dat besluit maar moeten laten voor
ondergeteekende en anderen. Met al wat
U
Zoo de Heere wil en zij leven, ^
heeler harte toe ; maar geloof ons ook hierin,
hetgeen het is, en lijdelijk den verderen gang
die afgevaardigde sprak, van uit het standpunt
als wij voor de zooveelste maal zeggen, men
^ hopen
Uj
van zaken afwachten ? Dat mag volstrekt
moet in zulke verachterde en verarmde
der Vr. U., tegen het geven van het recht
niet — is mijn antwoord. En dat kan ook
streken werken van het lichaam tot de ziel.
van voordracht aan de Theol. Faculteit, kan
niet. Reeds nu roepen voorstanders van de
Verbindt men door zulke lichamelijke mid
ik mijne instemming betuigen. Die door
delen het volk en de kinderen aan zich, dan
V. U. om een nieuwe Synode. Reeds heb
hem zoogenoemde „coöptatie" acht ik voor
wordt de weg gebaand tot het hart. Wat
ben Kerkbodes den volke toegeroepen : de
u
M
de Kerken ten eenenmale onaannemelijk, een
is het een heerlijk werk, te werken in zulke
Q op Dinsdag 14 Oct. a.s. hunne |J
Classen moeten zich uitspreken ; zelfs is er al
streken om het verlorene op te zoeken, en
zelfberooving van eigen recht en plicht en
gezegd, dat aau dezen en genen atgevaar
het op te eischen voor Jezus Christus, als
belangen; en voor de Vereeniging met hare
ging te herdenken.
p
den eenigen Redder van verlorenen, Wiens
digde rekenschap zal worden gevraagd en
Directeuren en Curatoren heeft zij m.i. veel
^
Dat de Heere hen nog lang W
werk het is om het hart te bereiden en ontvan
over zijne houding op de Synode een oordeel
van een abdicatie, d. i. een aftreden, een
Ji| spare, is de wensch van Kinderen, J^j
kelijk te maken voor het Woord des levens.
worden uitgesproken. Waar de voorstanders
Nu is daarvoor noodig de middel
afleggen van de hooggeroemde souvereiniteit
y Behuwd , Klein- en Achterklein- y
der V. U. zóó ageeren, mag en kan niet
lijke bewerking. O helpt ons, allen die met
£j kinderen.
Q
in eigen kring. De Vereeniging zou, dunkt
één Kerkeraad „neutraal" blijven tegen
ons er belang in stellen, dat er geen meer
f»
Namens allen,
mij, veel eer er toe kunnen komen, de
dere zielen voor satan wegsterven ; honder
over de Svnode. Hierin ben ik het met
H
J. P. SCHEELE. K
benoeming van Professoren geheel aan de
den, ja duizenden zijn satans eigendom ge
die Kerkbodes wel eefis: dat de Kerkeraden
U
TERNEUZEN,
Kerken over te laten, dan zich en de Kerken
weest, die in den Z.-O.-h. van Friesland
enz. moeten oordeelen over het doen en laten
g 10 Oct 1902.
H
te binden en te laten binden door zulke
weggestorven zijn in den duisteren nacht
van de Synode in haar geheel, en van de
vau onwetendheid. Wij roepen u op, die
„coöptatie." Ook voor andere punten heeft
afgevaardigden in 't bizonder. Men late
de dierbaarheid van het Evangelie der za
de bovengenoemde Curator der V. U. zich
hun dan ook slechts den noodigen tijd ; en
ligheid kent, of door geuade deelachtig zijt.
zijne stem voorbehouden, toen hij voor het
Wat dunkt u ? kan en mag dat zoo langer
dat de voorgangers de leden der Kerkeraden
voorstel-Bavinck-Rutgers c. s. in zijn geheel
(f
I). V. hopen onze geliefde yj
voortduren
? dat de bevolking aldaar niet zou
en der gemeenten, beter dan met het ver
heeft gestemd. Waarschijnlijk mag het geacht
Ü, Ouders
«ü
zou bearbeid wordt, dat zij Jezus in Zijn
worpen Concept-Contract is gedaan, helpen
eeuwige zondaarsliefde leeren kennen, om
worden, dat de Vereeniging dezen haren
inlichten eu tot een zelfstandig oordeel in
zich op dien Heiland te werpen, en Hem
kn
pleitbezorger niet alleen zou hebben laten
door een kinderlijk geloof te omhelzen ?
staat stellen, door onpartijdig het nhoor en
ainnn
Dn». ook ingeval de Svnode had
Broeders Zondagsschool-onderwijzers, die in
wederhoor" in practijk te brengen.
besloten, het aangenomen voorstel tot uitvoe
li op Dinsdag en Woensdag den jl
betere omstandigheden verkeert, volgt het
Intusschen neme het gebed voor de op
S 14 en 15 Oct. e. k. hunne 40- H*
ring te brengen, zou de Theol. School haar
scboone voorbeeld van onze broeders te
nieuw gehandhaafde Theol. School, de eigene
Delft, die hunne kinderen wekelijks een
!f jarige Kclitvereeiiigiiig y
arbeid vooreerst nog op gewone wijze hebben
inrichting der Kerken, allerwege toe; en
centje laten medebrengen voor de arme
'e gedenken.
moeten voortzetten. En indien er dan weer
kinderen in den Z.-O.-h. Zoo iets is een
met het gebed de offervaardigheid ; en dat
DWINGBLOO
WUSTEINDE.
een Synode ware saamgeroepen, om te
praktische arbeid, waardoor bijna ongevoe
alle Kerkeraden, (en waar de Kerkeraad het
LL
Hunne
dankbare
Kinderen
JJ
oordeelen over wijzigingen in den geest van
lig veel bij elkaar komt; en zulks kan den
niet doet, de Kerkeraadsleden) die instemmen
ii
en
Kleinkinderen,
ML
Ds. B. v. Schelven, dan — zou het ook nog
Zuid-Oost-boek redden voor de eeuwigheid,
j
Tl
met de, in hare soberheid en bescheidenheid
zoo het den Heere behaagt dat alles dienst f] A. ZANT1NGE.
wel hebben kunnen gebeuren, dat die Synode
F1 A. ZANTINGE— > WITTKLTE. SV
zooveel
zeggende,
„Verklaring"
der
15
Synode
baar
te
maken
voor
hunne
bekeering.
Wij
had gezegd : nu basta! Vooral, indien het
Ar
WLLTINGK. )
T\
eischen de jeugd op voor den Heere.
leden, daarvan tijdig en op gepaste wijze
werk der Synode van Arnhem de Kerkelijke
J.
F.
DK
WEERD.
De
Classe
Heerenveen
der
Geref.
kerken
doen blijken !
Vergaderingen tot het inzicht had gebracht,
bewerkt met een grooten ijver en belang
U G DE WEERD—
LHEK.
TI>
Stel u, w. b., voor dezen keer met dit
dat in dien weg en op dien voet „het
stelling de grootere en bejaarde menschen
ZANTINGE.)
weinige tevreden. In een volgenden brief
met Ëvangeliesatie-arbeid, en tot prijs van
beding" van 1891/92 krachteloos wordt
R VAN DIJK.
I N
JJ
hoop ik u ook duidelijk te maken, inhoeGods goedertierenheid mag van dien arbeid
A. VAN DIJK°™ E
gemaakt en het recht en de vrijheid der
gezegd worden, dat zij een groote verovering
ver de redacteur van „l)e Bazuin" zich
\F)
ZANTINGE. !
'
JJ
Kerken schade lijden. Indien al de Kerke
maakt op des satans rijk. Velen zijn er
vergist bij zijne aanhaling van enkele regelen
raden de bezwaren der 15 tegenstemmers
reeds die Jezus belijden als hun Zaligmaker
uit mijn „Bijblad". De toestand is nu inder
en ook zeer velen, die gaarne meer van
goed leeren kennen en wegen, dan is er hoop,
daad beter geworden, naar mijn oordeel, dan
Jezus wenschen te hooren. Dat men die
dat een volgende Synode geen 25 leden
Heden overleed in de hope
in den laatsten tijd. Maar nu herhaal ik
Classicale Commissie mildelijk moge steunen.
tellen zal die een dergelijk voorstel steunen.
des
eeuwigen levens, na eene
Goud is die arbeid waard, en met zilver, ja
ook,
wat
de
redacteur
niet
aanhaalde,
nl.
dat
Maar we kunnen dat ondersteld geval
zelfs met kopergeld is dien commissie reeds
korte ongesteldheid, onze innig
de beslissing der Synode al den Kerkeraden
daar laten. Dat geval is niet meer dati een
blijde, als er maar genoeg komt.
geliefde Moeder en Behuwddie voorstanders zijn van de Theol. School
onderstelling. De werkelijke toestand is deze
Maar schrijver dezes roept de hulp in
uioeder
tot plicht maakt : ieder eu tezamen te overvoor
het Zondagsschoolonderwijs, dat op
(en, zooals gij ziet, nu maak ik een begin
wegen, wat hun nu te doen staat tot hand
vele plaatsen in den Z.-O.h. nog het
met de beantwoording van uwe vraag), dat
eenige is wat er gedaan kan worden.
having van het recht en de vrijheid der Kerken.
de Theol. School, ook uu weer, ik zeg niet
Wed. van A. C. BOUWMAN,
Lieve vrienden en vriendinnen, helpt ons
Groete van uw dw. broeder ia Jezus
geheel ongeschonden, maar toch levend uit
in den ouderdom van 58 jaren.
de jeugd te veroveren, dan is de toekomst
Christus, onzen Heere
rlon etrüH crplrnrnpn ia
Wnt is rlp y.aal? P
Uit aller naam,
de onze. Jongelingsver. en Jongedochtersver.,
•Amsterdam.
C.
A. BOUWMAN.
helpt
ons
ook
naar
vermogen,
en
allen
die
De Synode heeft: 1°. besloten tot de veree
L. LINDEBOOM.
wat kunnen missen voor den dienst des
UITHUIZEN,
Hoe hebben we 't
met de niging van de School met de Vrije Univer
Heeren; alles is welkom, mooi behoeft het
K., 30 Sept.
1 Oct. 1902.
siteit, wat haar betreft; 2°. verworpen een
niet te zijn, als het maar sterk en degelijk
Theol. Mcliool ?
voorstel van Br. van Goor. om middelen te
is ; gedragen kleederen zende men ook maar,
Aan N. N.
I n g e z o n d e n .
Waarde Broeder,
beramen tot uitvoering van het besluit; 3°.
die kunnen vermaakt worden, als men mij
geld zendt voor dit doel. Gelieve het op
ORANJEMAN.
Heden nam de Heere
aanaenomen een voorstel-ca» Schelven tot nietGij verwondert u, dat ik tot nu toe in de
de
strook
te
zetten
:
voor
Zondagsscholen
;
Voor den Zuid-Oostlioek van Friesland.
uitvoering, waarin met opzet niet is opge^
pers niet heb gesproken over het besluit der
als er staat: voor den Zuid-Oosthoek, dan
nomen de beperking: „reeds nu," die Ds.
Hooggeachte Redactie !
Generale Synode in zake de opleiding c.a.
draag ik bet af aan den Penningmeester,
in de kracht zijns levens uit
Mogen wij als getrouw lezer van de Bazuin
' t Schijnt wel, meent gij, dat nu het woord; van Andel gaarne daarin wilde opgenomen
broeder P. Smilde ; dat is voor den Evangeons midden weg. Huitn een
weer een stukje plaatsen voor de zeer arme
liesatie-arbeid, dat houden wij positief uit
zien, en waardoor dan de al öf mrf-uitvóering
gelaten wordt alleen aan de voorstem
jaar was hij Ouderling. Zijne
Zondagsscholen in den Z.-O.-h. van Fries
elkaar. Wat wij in dezen zomer nog ont
zou afhangen van omstandigheden. Slotsom
mers
en voorstanders van het besluit,
schoone gaven d p den ons veel
land ? Wij schreven boven ons stukje : Oranje
vingen voor Zondagsscholen en armenbevan al de redeneeringen en besluiten is dus:
dat bijna tegelijkertijd genomen en
teniet
van hem voor de Gemeente ver
man, en dat wel omdat men ons zoo heeft
deeling, dat hopen wij eerstdaags te verant^
dat het Concept-Contract is verworpen; dat
gedaan is. Velen zouden daardoor zeer
wachten. God troostede Weduwe
believen te noemen, denkelijk omdat wij
woorden in de Bazuin.
een hier en daar gewijzigd, en m. i. ver
en hare nog jeugdige kinderen.
vroeger schreven Oranje boven. Wij beginnen
teleurgesteld zijn, niet wetende, wat zij nu
Laat de smeekbede van den Oranjeman
nu niet zonder aarzeling ons stukje te schrij
A'or/if).s den Kerkeraad,
slechterd, zoowel voor de Vereeniging als
weerklank vinden in veler harten.
te denken hebben van den stand der vteibe
ven, omdat er zooveel gevraagd wordt voor
Schenk den Z.-O.h. een plaats in uw gebed,
B. W. TER MEULEN, Pres.
voor de Kerken meer bezwarend, Concept
sprokene zaak, en van de broeders, die vóór
allerhande Christelijke doeleinden, 't welk
en open uwe beurs voor haar.
E. W. ELZENGA, Sciba.
is aangenomen; dal de Synode vervolgens
de Synode luide en krachtig hunne stem
men als een grooteu zegen mag beschouwen ;
BLIJA,
Uw
aller
Vriend
en
Broeder,
heeft geweigerd, de spoedige uitvoering te
deden hooren. Hoewel eigenaardig en ook
want als het Christendom stilzit, dan werkt
3
October
1902.
Oranjewoud,
J.
WOTÏDA,
beproeven, en daarna geheel haar besluit van
Satan met al zijn macht en invloed.
ingewikkeld, is toch de bedoeling uwer
Heerenveen,
6
Oct.
1902.
Corr.
van
JacMn.
Dat
onze
zeer
geachte
mannen
(de
Boeren)
rechtsgeldigheid heeft ontdaan. Zij die zeggen,
bovenstaande vraag wel te vatten. En dat

ten doop hielden bij het heengaan eene
dienaresse, eene kniebuiging maakten,
gelijk de dames aan het Hof dat heden
ten dagen nog voor de Koningin doen.
Of die kniebuiging nu gemaakt werd
voor den predikstoel of voor het doop
bekken, of voor den predikant, heb ik
nooit met zekerheid kunnen te weten
komen. Prof. B. stemt dan ook aan
Schopenhauer toe, dat beleefdheid menig
maal is : „de kunst om naar voorge
schreven regelen te veinzen, een voor
hangsel , dat de naaktheid van het
egoïsme bedekt."
En bij dezen dwang komt de dwang
der mode in kleeding, huizen en kerkenhnn\i7
enz. Voorts de orde•w VA YY .
— - <->
-.
.1
~4Dingen die God in de natuur gesieiu
heeft. IS iemand kan eene el tot zijne
lenete toedoen. Terecht herinnert de
schrijver
sp.hriiver er aan dat een Engelschman
alles
alias kan,
kan. maar van eene vrouw een
man maken kan hij niet.
Ook de wetten van het denken komen
hier in aanmerking. Bovenal het recht,
dat in zulk een nauw verband staat
met de zedelijkheid.
De moraal stelt alzoo het probleem :
wat is goed en wat is kwaad ? Hierop
laat de Hoogleeraar dan ook het volle
licht vallen. De Gereformeerde Christen
erkent alleen als goed datgene wat uit
een waar geloof geschiedt, naar Gods
wet en tot Gods eer. Maar juist hierover
loopt de strijd in onze dagen. Wie
bepaalt, zoo luidt dus de vraag, wat
door den mensch gedaan en gelaten
moet worden ? Welke is de autoriteit,
die voor allen en ten allen tijde het onder
scheid van goed en kwaad aanwijst en
voorschrijft ? Wat is het goede, het
zedelijke, in ergeren zin, en waarin is
het gegrond?
Aan de beantwoording van deze vragen
is het tweede gedeelte van deze verhan
deling gewijd.
Dit gedeelte komt ons voor het belang
rijkste te zijn. Hier is de schrijver de
gids op het breede terrein van de
hedendaagsche moraal. Zijne groote
belezenheid, de gemakkelijkheid waar
mede hij den inhoud van anaerer
gedachten vat, de daaruit voorvloeiende
helderheid van voorstelling, het levendige
en vloeienden van den stijl, alles werkt
samen om te boeien, te leeren en de
gedachten te leiden naar de oplossing
van het probleem, die in het derde
deel gegeven wordt.
Yan den stijl van wijlen Prof. Scholten
heeft men wel eens gezegd, dat de
gedachten als scheepjes op een zacht
golvenden stroom ons voorbij varen.
Het komt ons voor dat, in dit opzicht, de
discipel niet minder is dan de meester,
In dit tweede deel vestigt de schrijver
allereerst de aandacht op het feit, dat
in vroeger tijd algemeen de overtuigin
heerschte, dat het goede rust in den wil
van God die, op de eene of andere
-wijze, Zijn wil aan de menschen geopen
baard heeft. Dat was het geloot van
alle menschen zonder onderscheid. Hei
denen, Joden, Mohammedanen en Chris
tenen geloofden allen aan zulk een goddelijke openbaring, waarin de mensch de
maatstaf heett voor de onderscheiding
van goed en kwaad. „God wil het," dat
was hun kracht, hun strijdleus, hun
overwinningslied en des noodig ook de
psalm van hun martelaarschap.
In alle eeuwen waren er echter ratio
nalisten, twijfelaars, ongeloovigen Doch
. sedert de achttiende eeuw zijn de
menschen over het algemeen hierover
gansch anders gaan oordeelen. „Toen is
dat groote proces der emancipatie begon
nen, dat zich tot op den huidigen dag
Yoortzet op ieder terrein van het leven.'
Emancipatie wil zeggen: vrymaking
van alle beperking der vrijheid, verwo
reldlijking van het geheele leven, losma
king der moraal van God en Zijne
geboden. De zedenleer wordt losgemaakt
van God en Zijne geboden. Geloof en
godsdienst worden geacht een over
wonnen standpunt te zijn. Zij zijn voor
de zedelijkheid van den mensch niet
noodig, veeleer nadeelig, ja schadelijk.'
Niet in God rust het goede ; het rust
geheel in zichzelf. Het goede alleen
is souverein, het is 't eeuwige.
Dat is de grondgedachte van de Heden
daagsche M'jraal.
W. H. GISPEN.
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I
Na een lijden van ruim negen
jaren, trof ons heden de lang
gevreesde slag, daar het den
Heere behaagde, onze innig
geliefde Echtgenoote, Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

btilJDfcN r A b n l t K ,
opgericht in 1S89.

Gezuiverde, Gewasscben en
Gestoomde nieuwe Veeren.

JENTJE IJMKER,
in den ouderdom van ruim 70
jaren door den dood van ons
weg te nemen. Met droefheid
staren wij op het stoffelijk over
schot, doch treuren niet, als
degenen die geen hope hebbeti.
B. v. D . GRAAF,
Mede namens Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.
LUTTKN A/U DEDEMSVAAKT,

3 Oct. 1902.

STEEN W I J K E R
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Heden overk-ed in de hope
des eeuwigen levens, ua een zeer
korte ongesteldheid, zeer zacht
en kalm, onze geliefde Vader

Leendert Hoogvliet,
in den leeftijd van luim 75 jaren.
L. HOOGVLIET J E.
W. HOOGVLIET.
M. HOOGVLIET ~

Citchn, Wollen en Molton dekens en
Bedtijken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, iu het r< od zonder koorden.
No. 1. l i e t nieuwe BS?claimbed wo. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33, en voor f 35.
Keu extra 2-|>er* SSetl, waarin
42 pd. v., ook voor t 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, 1 50. PRIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok w.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 24.
1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor t 22,50.
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veeren 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 , cent, f 1, f 1,20.

J. KETEL Rz.,

VAANDRAGER.
ROTTERDAM,

ï / i . Markt, Sieeuwijk.

Dordtsche Straatweg,
6 Oct. 1902.

H.H. ROOKERS!
Heden nam de Heere door
den dood van onze zijde onzen
geliefden Echtgenoot, Vader en
Behuwdvader
Jt %H H U L l H J t ,

in den ouderdom van ruim 71
jaar.
WED . H. MULDER—
HECTOB.
G. HEMMES-MULDER.

Wilt ge eeu lekkere sigaar
voor weinig geld, koopt, dan het
merk ZEELAND voor ƒ
Tevens
ruim veiorzien in verschillende
soorten pr.ma kwaliteit, in de prijzen
van ƒ '•£,— f &,&0, ƒ 3 , - enz. ; bij
5 kistjes 10 cent per kistje lager.
Fr.
|>. na ontvangst van post
wissel.
Beleefd aanbevelend,
L. I4HOI M .
ZWOLLE, I 92—93.

VOOR CATECHISATIËN:
cn

De liijbeistlie
Antwoorden

GRONINGEN, I _ „
, OAO
DKAGTEN, 1 6 0 C T 1 9 0 2 "

Mevrouw HEEMSKERK, Beilerstraut

KEUKENMEID
EEN BEK WA AM
Ger. Godsd., gehuwd,
aan, liefst als

biedt

zlcli

I)e vijf artikelen tegen de Remonstran
ten, vastgesteld op de Synode van Dordrecht
A°. 1018 en 1619. Opnieuw uit het

Meesterknecht.
Goede informaties te bekomen.
Brieven letter fl., aan den Uitgever
van de Bazuin te KAMPEN.

Gratis

Handleiding en Toetsenlooper.

II onderden dankl>e(uij>ii>£eu.
Vraagt gratis Uatalogus en con
ditiën.

AMER1K. ORGELS *^11
in prijzen van ƒ 85.— tot i
j 500.— werden reeds met ||
het grootste succes door mij I
geleverd, waarvoor lOOen I
dankbetuigingen tot bewijs 1
kunnen strekken.
»Geen goedkoop Orgel zóó 1
goed."
»Geen goed Orgel zóó goed- 1
koop."
Men vrage s. v. p. teeke- 1
ningen met prijsopgave.
Levering franco, v r ij I
zicht, zoowelacontantffl
als op afbetaling.

met de voorn, vroegere lezingen uitge
geven door S. VAN VELZEN. 5e druk.
Prijs ƒ0,15. 25 ex. ƒ 3,25. 50 ex. ƒ 6, — .
100 ex. / 10, —. (
l)e Formulieren van eenheid der Gere
formeerde Kerk in Nederland. Prijs ƒ 0,45.

25 ex

ƒ10,—. 100 ex ƒ30,—.

De
Ueideibergscbe Catechismus met,
teksten. 9e druk. Prijs ƒ0,10. 25 ex.

ƒ2,—. 100 ex. ƒ7,—.'
liet Kort beg ip der christelijke Kellgie,
in.'t teksten. 17e druk. Prijs ƒ0,08.25

ex. ƒ 1,75. 100 ex. ƒ6,50.
lle< Kort begrip der christelijke Religie,
zimder teksten. 3e druk. Prijs ƒ 0,04.
25 ex. ƒ0,80. 100 ex. ƒ3,—.'
ileileiihrork. Voorbeeld der goddelijke
waai heden, met teksten, (groot) 1 le druk.

Prijs ƒ 0.20, 25 ex. ƒ4, 100 ex ƒ14.
Hellenbroek. Voorbeeld der goddelijke
waarheden, zonder teksten, (klein.) 7e

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.
per „ / g kil»

2

Ho. 3. - 3,50

rembours
remoour*

3,25
n,,. 5 f" 3,00

SLUIK en Van der WAL's
TtlEWH ANDEL.

Harlingen.
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.

HUWELIJK.

GftOMEVELD's
Orgelhandel,
MAGAZIJNEN
KOEMARKT

Voor jongelieden, d ; e in het huwelijk
wenschen te treden, is op liet mo >iste
gedeelte
van
het Sarphatipark te
CMU1?V B
Amsterdam te huur, een modern
OilLLiV,
|
huurprijs f SOO.—
per jaar. Oi middelhik te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XEIRA DE MATT08 & VAN
ƒ 0,85 per fl. DEK VIJG11 , Sarphatipark 135 te

BERGER A.C TIHTO.

(Avondmaalwijn)
Grieksehe Muscaat (Samos)
f 0,70 per fl.
Medoc (landwijn) ƒ 0,50. »

Deze landwijn wordt evenals de BE li
GERAC TINTO door verschillende H.H.
Predikanten zeer geprezen en aanbevolen.

Bestellingen per Anker Iranco.
DE VLIJT - V OORSCHOTKN.

BIJZONDER KOOPJE.

AMSTERDAM.

Bij den UITGHVKR J.c. VAN SCHENK
BRILL te DOESBURG , verscheen heden
de le aflevering van :

De Zegepraal van het Kruis.
Kerkelijk , Godsdienstig ,
Maatschappelijk en Huiselijk Le
ven en de Vervolgingen der eerste
Christenen

Het Nieuwe Testament
met volledige Kantteekeningen van den
Staten-Bijbel is gereed. Het boek is 1045
bladz. groot, en kost in fraaien kalflede
ren band. f 4,50.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
Kampen.

ZALSMAN

W. a BRAKEL, Redelijke Godsdienst,

P. J. KLOPPERS.

nieuwe uitgaaf, 2 groot octavo deelen,
ruim 2000 bl met portret, prachtige uit
gaaf in 2 soliede half chagrijn leeren
banden. Geheel nieuw f 12.50. Tijde
lijk voor I' 6,75- Verkrijgbaar bij

Verschijnt in 20 a 21 aflevering en
met 13 a 14 keurige pla <en, tegen
slechts 3 0 ets. per aflev.

C. de Boer Sz. te Sneek.

Verschenen is :

| Het echt
[&S|| lenschelijke
HOOFD /fi
| Hoe het is gezocht
I en waar het is te

DOOR

P. BIESTERVELD.

1.25 ;
in stempelband ƒ 1.75.
Dit werk is No 1 vau den twee
den jaargang der Bibliotheek
voor Hoofd en Hart en werd aan
P r ij s ƒ

de inteekensars verzonden.
De nieuwe jaargang zal bestaan
uit 5 (vijf) boeken, alle \an hollandsche schrijvers en kost evenals de
eerste, niet meer dan f 3.— (drie
gulden). Desverlangd kan men de
boeken ook in Stempelband be
komen ; daarvoor betalen de inteekenaars slechts 40 ets. per ex.
meer, zoodat hun in dat, geval ƒ 5.—
voor den 2en jaargang wordt berekend.
Nüdere bijzonderheden (o. a. de
titels en omschrijving der overige
nieuwe uitgaven) zijn te vinden in
mijn fraai geïllustreerden nieuwen
CATALOGUS, die in eiken boek
winkel gratis te bekomen is, alsmede
bij mij

D. A. DAAMEN te Rotterdam,
UITGEVER.

Het,

DOOR

Aangrijpend, met Lvtndige kleuren
wordt in dit werk al 't eigenaardige,
merkwaardige, kenschetsende en bloedige

uit die eerste eeuwen geschilderd.

50 ets.

OPLEIDING.
V e r s c h e n e n b i j JAN HAAN te
GBOHINQEN :

Hlet Object «Ier
llPJIy
Theologie al» Wew®
tenschap, volgens de
Encyclouaedie van DE. A. KUYPER,
en Faculteit of School, door W.
DE JONGE, v. D. M , te HEEG.

Prijs fO,35.

50 ets.

Tr/inQ\f/l/ll
Ken Lauwerkrans
11 uil o V ddl d C l l Koeren gevlochten.

Gedichten van:

pi.w. 150 gedichten.
pi.rn. ï60 bladz. druks.

L. Penning.
Nic. Beets.
Dr. Schaepman.
B. ten Kate.
Dr. J. Ltiemens.
J. H. Gunnink J.Hz.
Karssen
Dr. VV. Zuidema.
C v. Koetsveld C.Ez.
enz enz.

Verzamelaar M. MOLENAAR.
Opgedragen aan den WelEd. Heer
(aehcliikt vuur «Hedenk- T
Ppiinillff
hare gelegenheden.
^ A GlillliilJ,

Door de pers gunstig beoordeeld.
De inhoud : boeiend, aangrijpend,
schoon, gevoelvo', rijk aan afwisse
ling. Oud en jong moH bij het lezen
van deze gedichten volop genieten.
L>e uilvoet ing royaal en netjes op
houtvrij papier gedrukt.
Verkrijgbaar bij alle soli' de Boek
handelaren alsmede bij den uitgever,
na ontva gst. vau postwissel ad 50
ct of 10 zegels a 5 ct

C. de Koer

fineek

Ook verkrijgbaar aan
van dit blad.

Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen :
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS Algedeeld in korte lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 ct., 100 ex.
f 3 . - .
Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste vau meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het doen van belijdenis des geloofs,
door T. OEGUMA en F. G. PETEKKEN,
v. d. m. te Wildervank en Veendam.
Prijs: 7 j / 2 ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.
f 6,—.
Kort begrip der Christelijke religie.
Met uiiv. Teksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5'-"

Catechismus of onderwijzing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs: 10 ct., 25 ex. f 2.—, 100 ex.
f 7,-.
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederlai d.
Prijs: 10 ct., 25 ex. f 2, —, 100 ex.
f 7,—.
De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten (Canoi es of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3, — , 100 ex.
f 10, — .
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A. HKLLIÏNBROI!.K . Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex. f4,—, 100 ex.
f 14,—
Deze uitgaven onderscheiden zich door
goed papier, fliuktn druk en netie uit
voering.
Bij

J. H. KOK

verscheen :

Hedendaagsche Moraal
DOOR

Dr. H. Bavinck.
Royaal formaat. Prijs f (),©(>.
In stempelband f f .
Bij eiken Boekh. voorhanden, en tegen
toezending van het bedrag verkrijgbaar
bij den UITGEVER,.

TRAKTATEN.
Bij den

Uitgever P. MOBACH te
is vanwege het Geret.
Traktaatgen. »FILIPPUS" v e rs c h e n e n en bij alle boekhandelaars
verkrijgbaar gesteld :
1'rijs.
BRBUKELEN

CXLVI. Eert uw Vader en
uw Moeder .
.
.
OXLVII. Is dit uiet de vinger
Gods? .
.
.
.
CXLVIII. Bitter en Zoet .
CXLIX. Door velerlei Beproe
vingen .
.
.
.
CL. Sport
.
.
.
341. Hier wordt niet ge
vloekt .
.
.
.
342. Molocbdienst .
.
343. Wat gelooft gij?
.
Bij getallen
derden prijs.

legen

zeer

2 ct.
2 »
2 »
5 »
2 »
1 »
1 »
1 »

Inhoud:

HpHiplltDri
UCUlbUlull,

Prijs 50 ct. franco thuis.

Een mooi geschenk
van
blijvende waardij!

Itorstius. Vraagboekje voor kleine kin
deren 14e druk. Prijs ƒ0,04. 25 ex.

_

franco

G. F. CALLENBACH, Uitgever,
Nijkerk. * * * * * * * * * * * * * *

druk. Prijs ƒ0,10. 25 ex. f 2,—. 100
ex. ƒ 6,50.

—rm— •

en keuze uit onze

vermeldt

D e uitvoerige fraai geïllustreerde Catalogus i s alomg r a 
t i s verkrijgbaar. * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De belijdenis des Geloofs der Gerei.
Kei ken in Nederland. Overgezien in de
Synode van Dordrecht A°. 1618 ea 1619 ;

J 0 H. D E H E E R ,

DOET UW VOORDEEL

W. van Nes. * * *

zesden jaargang

/ 12,-.

Rotterdam, Noordmolenstraat 11.

#BT lOOen PRACHTIGE

door

voor den

Latijn verhaald onder toezicht van S.
VAN VELZEN. 5e druk Prijs ƒ0,20.
25 ex. f 4, —. 50 ex. ƒ 7,—. 100 ex.

van

in prijzen van ai ƒ 40.—

programma

uitsluitend werken van Nederlandsehe auteurs. * * * * *
De leden ontvangen jaarlyks 1 600 bladzijden druks in 6
of 7 nette deelen ingenaaid. * * * * * * * * * * * * *
Fraaie stempelbanden worden a 35 cent berekend.
De contributie bedraagt vyf gulden per jaar. * * * * *
Bij iederen solieden boekhandelaar is deel I nu reeds ter
inzage te bekomen. * * * * * * * * * * * * * * * * *

DIJKSTERHUIS, 8e druk. Prijs/0,15.
25 ex. ƒ3,50. 50 ex. f6,50. 100 ex.
ƒ12,00.

MH: *M*:IB§k t u u t * .

SOUEDE ORGELS

Het

Het Kort begrip van den Christelijken
Godsdienst, opnieuw uitgegeven door P.

goed kunnende koken en netjes werken.

hrood-, beschuit- en kleingoedbakker,

verscheen als deel I van den zesden jaargang

Yerwoeste levens,

raeer gevorderden door P. DIlKSTEEtHÜIS. 7e druk. Prijs ƒ0,22 x / r 25 ex
ƒ5,50. 50 ex ƒ 10,50. 100 ex. ƒ 20.

SpKJjT Present-Ex. ter kennismaking
worden op aanvraag gaarne toegezonden.

ber eeue flinke

Zooeven

I»e Bijbelsehe Geschiedenis, in vragen
en antwoorden. Eene handleiding voor

Uitgaven v d. Firma S. VAN VELZEN Jr.
(W. A. BESCHOOR) te 's~ Gravenhage.
7, ASSEN , vraagt tegen 1 Novem

sedert 1897 gevestigd te Nijkerk.

door P. DIJKSTERHUIS, 13e druk.
Prijs /0,l2Vo- 25 ex. ƒ3,—. 50 ex.
ƒ 5,75. 100 ex. ƒ11,—.

ƒ0,80. 100 ex. ƒ3,-.
Absentielijst voor Catechisatiën en
Zondagsscholen. 4e druk Priis ƒ0,50.

E. HEMMES.

Vereeniging „Christelijke Bibliotheek",

Geschiedenis, in Vragen
voor Eerstbeginnendcn,

't

De Afrikaansche
Boer. Klacht eener
Boerenvrouw.
[)e
Vrijheidskamp. Een
Held. Jaraes ons
Rooftocht. Cronje's
overgave. [)i vlieg
van Ladysmith. Generaal de Wet Jong
Cronje's dood. Pro
fetische Legende.
Elandslaagte.
Af
scheid van Sanaie.
Jamesons inval, St.
Helena
De mannen
van Paardenberg.
enz. enz.

Bureau

Nog eenige Ex. voorhanden van

Schets van de opvoeding in de
Lagere School voor Chris
telijk Onderwijs,
DOOR

H. H. J. VAN ROOIJEN.
184 bladz.
Dit boek, dat bij uitgave f B,00
kostte, woidt, zoolang de voorraad strekt,
tegen toezending vau postwissel a .»<>
ceiil, aangeboden door jJS
ü
ie I*aui|»eu.

Yrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:
Aan Legale» :
Door den heer H Uamo le Rotterdam,
var wijlen Mej. Wed. C. J. Woudenberg
6
f 100.
Aan doutrllxiUën :
Van Mej M te U. t 5 ; door den heer
L. Onvlee le liaain t 68,50; door den
heer U. J. Fokker te Breukelen f 48,50 ;
door den heer Tichelman te «Tboleu f 4 ;
door den heer T. Kuiper Dz te Hilversum
(le fetortinjj) f 20o ; door den heer J. Wolfswii kei te Schiedam t 9,70 ; J. v. d. Veer
te Muiderberg f 6; vau wijlen Mej. Wed
H. de Kiuiff f 10.
Aan Collecten : (voor de Theol.
faculteit) :

Van de Geret. kerk le Woerden t 14,84 ;
vau idem te Twjjzel f 2,19; van idem te
Hauleiwijk t 2,70; van idem te Een f2,04 ;
van idem te Hoiger t 2 91 1 / 3 ; van idem ta
Norg 1 0,69 ; van Uem te Smilde A t'
;
van idem te Smildj B i 2,56 ; van idem te
Zuidlaren t 6,09 ; van idem te Vries t 2,50 ;
van idem te Gasseltei-Nijeveen t 8,11 ;
van idem te Dellt 1 / a coll. i 40,29; van
vau idem te N-Helvoet f 8,45; van
iuern te Sjji)ueriisee f 6,29 I / 3 ; van idem
te Axel A f 9,^)0; van ideiu te Biieile
f 6,08; vau idem te Wormerveer f 8,51;
van idem te Beverwijk f 4,5iy 2 ; van
idem te Arnemuiden f 6,837 s ; van
idem te Dooibuig f 1,75; van idem te
UapiEgo f 2,45 l /a ! van idem te Grijpskerko
t 2i; van idem te Kuudekerke 1 15,15;
van idem to St. Laureus f 4,32 l / t ; van
idem te Meliskeike f 6,67; van idem te
Middelburg A f 18,49'/,; van idem te
Middelhuig B t 10,46; vun idem te Mid
delburg O f 33,49 1 / 2 ; van idem te Oostkappelie f 10,07 ; van idem te Setooskerke
f 12,69; vau idein te O.- en W..Souburg
t 15; van idem te Vlissingen A f 17,31i/ 2 ;
vau idem te Vlissingen B f 14,04; van
idem te Veere t 8,82 1 / 2 ; V an idem te
Vrouwepolder t 6; van idem te GiesenOudkeik c. a (Vs coll) f 2,17.
Aan srheukingen :
Door den heer VV. Hovy van P. te Baarn
t 20; gevondtn ia de collecte Buiten-Amstei
keik t 2,50; gevonden in de collecte te
Schiedam f 1.
Voor het SUudleloutl» •
Vau de 1 / 3 stuiveis-veieeniging te Amster
dam f 4,17Vs > door den heer H. Dane te
Ro tjidaiu : van wjjlen Mej. Wed. C. J.
Woudenberg f 50.
Hilversum.

S. J. SEEFAT,
Penningmeester.

\eel vermin

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN.

1902.

No. 44,

Vyftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

ZUIN

*

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland.
(Ten voordeele van de Theologische ichool te Kampen.)
foei II :

la,

ïjagg. I : 4, 3fé tjet baar ulicüen tneï be ti)ö/ bat gö taootit
ui utue getaeïfbe fruiten, en jal bit ïjui# toot^t jijn ?

Vrijdag 17 Oetober 1902.

TSlaapt be fid3um

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post
f 1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a f 175. Voor Z.
Afrika
f 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 127 2 ct. Advertentiën van
1—10 reg9ls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

UITGEVER:

C . PH. Z A L S M A I M ,
K A M P E N .

Advertentiën en
Bestellingen v r a c h t v r i j te adresseeren aan den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan „de REDACTIE van I)E BAZUIN te KAMPEN." —
Binnenlandsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Officiêele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
GRONAU i. W., 12 Oct. 1902. Heden was het voor de
Gemeente alhier een dag van blijdschap. Was acht jaren gele
den de arbeid onder de Hollanders alhier begonnen, thans
schonk de Heere ons een eigen Herder en Leeraar. Na 's mor
gens door den Consulent t)s. Gideonse uit Enschedé met de
woorden van Jes. 62 : 6, 7 bevestigd te zijn, verbond onze
beroepen Leeraar Ds. H. Graefe zich des avonds aan de Gemeente
met 't woord van 2 Cor. 2 : 14—16. Stelle de Heere Zijnen
Dienaar tot een rijken zegen, niet alleen voor de Hollanders,
maar voor geheel de plaats der inwoning.
Namens den Kerkeraad der Oud-Ger. Gemeente,
H. J. RUITER, Scriba.
TDRNEUZEN, 13 Oct. 1902. Gisteren na de godsdienst
oefening werd alhier, onder leiding van den WelEerw. Heer
Ds. R, van de Kamp te Axel, beroepen de WelEerw. Heer Ds.
J. van den Berg te Sliedrecht.
Namens den Kerkeraad,
J. •( DIC JAGER, Scriba.
VROOMSHOOP, 13 Oct. 1902. Zoo de Heere wil hoopt
onze geachte Leeraar Ds. G. Goris a.s. Zondag 19 Oct met
zijne Gemeente gedachtenis te houden van zijöe 25-jarige Evan
gelie-bediening.
Namens den Kerkeraad,
P. VAARTJES, Scriba.
MIDDELBURG, 13 Oct. '02. Onze beminde Leeraar Ds.
L. Bouma heeft tot onze groote blijdschap bedankt voor de
roeping naar de Ger. Kerk te Driesum.
Namens den Kerkeraad B,
S. DEN HARTIGII, Scriba.

Deputaten voor de Zending onder de Joden heb
ben uit hun midden tot Voorzitter benoemd J. van
Andel, pred. te GoriDchem, en tot Secretaris Ds. E.
Kropveld te Rijswijk Z.-H.
Namens dezelve,
J. VAN ANDEL.
Gorinchem, 13 Oct. '02.
De Raad der Geref. Kerk van Overtoom hoopt,
dat de motie van de Kerk van Rotterdam A geen
instemming vinde wat aangaat de directe saam
roeping van eene Synode, als die saamroeping zou
geschieden in verband met eenige eventueele be
noeming.
Ds. G. WISSE JR., Praeses.
A. A. VAN OPSTAL, Scriba.
Amsterdam, 8 Oct. 1902.
Uittreksel uit het Agendum
van de Vergadering der Gereformeerde Kerken in de
Classis Botterdam, te houden op Dinsdag 21 Oetober
1902, des voormiddags te 10 uur, in het Kerkeraadsgebouw Ammanstraat 25, Botterdam.
6. Rondvraag naar Art. 41 D. K. O. en in het
bizonder onderzoek naar de vordering van de ineen
smelting der plaatselijk nog gedeelde Kerken.
7. Ingekomen stukken :
a. De Kerk van B. vraagt: „Welke vragen mo|,en
gedaan worden bij de rondvraag volgens Art. 41
D. K. O.?
8. Voorstellen en instructiën der Kerken.

GELOOF EN
AANSCHOUWING.
III.
Hier op aarde wandelen, naar het
getuigenis van den Apostel Paulus,
de Christenen door geloof. En hij
laat het eigenaardige hiervan nog
nader uitkomen, door er bij wijze van
tegenstelling aan toe te voegen: en
iniet door aanschouwen.
Het Grieksche woord, dat in 2 Cor.
5 : 7 door aanschouwen vertaald is,
geeft eigenlijk te kennen de verschij
ning, de gestalte, de gedaante, die
aan een persoon of zaak eigen is.
Uit het verband blijkt, dat hier daar
bij bepaaldelijk aan de verschijning,
aan de gestalte van Christus gedacht
imoet worden. Immers is die Chris
tus, gelijk de vorige maal werd op
gemerkt, ook het voorwerp van het
zaligmakend geloof, waardoor de
Christenen hier op aarde waDdelen.
Wat zij in het vleesch leven,
dat leven zij door het geloof des
.Zoons van God, die hen heeft liefge

De Raad der Geref. Kerk van Rotterdam A,
vernomen hebbende uit enkele bladen van de
benoeming der Hooggeleerde H.H.' Dr H.
BAVINCK en P. BIESTERVELD, Hoogleeraren
aan dé Theol. School te Kampen, tot Profes
soren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam ;
van oordeel, dat deze benoeming en de even
tueele aanneming daarvan de uitvoering van
het besluit der Generale Synode in zake de
opleiding bezwaarlijk maakt;
heeft als zijn hope uitgesproken, dat genoemde
Hoogleeraren deze benoeming, zoo zij geschied
mocht zijn, voorloopig niet aannemen ;
heeft verklaard, dat het aangenomen voorstelBAVINCK-RUTGERS ten uitvoer moet worden
gebracht en daartoe eene buitengewone Generale
Synode moet worden bijeengeroepen.
Hij stelt daarom aan de Classicale Vergade
ring voor dit over te nemen en zoodanige
maatregelen te treffen, die tot het bijeenroepen
van zulk eene Synode kunnen leiden.
De Kerkeraad der roepende Kerk van Maasland,
Namens hem :
J. J. BEKENDS, Praeses.
W. VAN VLIET, Scr*ba.
Maasland, 4 Oetober 1902.

hage, Herderinnestraat 21a. Punten voor het Agen
dum in te zenden vóór 31 Oct. 1902 aan de ondergeteekenden.
Ds. W. DOORN.
Ds. R. K. BROUWER.
's-Gravenhage, 8 Oct. 1902.

Clafsis Enkhuizen.
D. V. vergadering te Hoorn, Dinsdag 11 Nov. a.s.
te ll 1 , s uur, in de Consistorie der Gereformeerde
Kerk.
Punten Vyh. Agendum worden ingewacht vóór 28
Oct. bij den Correspondent
VAN ANKEN.
Urk, 14—10—1902.

Classis Edam.
D. V. Donderdag 13 November vergadering der
Classe te Edam, v.m. 10 uur.
Punten v/h. Agendum tegen 1 Nov. te zenden aan
ondergeteekende.
Namens den Kerkeraad,
M. v, D. MAST.
Edam-, 13 Oct. '02.

Classis Woerden.
L. S. .'
De Classis Winschoten brengt ter kennis van de
Gereformeerde Kerken in Nederland,
a. dat in de vergadering van 8 Oetober j. 1 . de
volgende motiëu zijn aangenomen :
1. De Classis Winschoten van Gereformeerde
Kelken, vernomen hebbende, dat de Hooggeleerde
Heeren Dr. H. Bavinck en P. Biesterveld, Hoog
leeraren a/d. Theolog. School te Kampen tot Profes
soren a/d. Vrije Universiteit zijn benoemd,
van oordeel dat, zoo deze benoeming mocht aan
genomen worden, de eigen inrichting der Kerken het
grootste gevaar kon loopen, spreekt als zijn wensch
uit, dat genoemde Hoogleeraren die benoeming niet
aannemen voordat gebleken is, dat er van eene vereenigiug van beide inrichtingen voor Hooger Onder
wijs niets komen kan
2. De Classis Winschoten van Gereform. Kerken,
VOLLE INSTEMMING betuigende met het op de Gene
rale Synode van Arnhem ingediende en aangenomen
voorstel Bavinck-Rutgers in zake de vereeniging van
beide Opleidingsscholen, spreekt den wensch uit dat
zoo spoedig mogelijk eene Generale Synode worde
saamgeroepen, speciaal voor deze zaak ;
b. dat deze laatste motie met op twee na algemeene stemmen werd aangenomen.
In naam en op last der Classis,
T. JONGBLOED AZ., h. t. Scriba.
Westerlee, 13 Oetober 1902.

CLAüSEN.
Classis 's-Gravenhage.
Vergadering

Dinsdag 11 Nov. 1902 te 's-Graven

had en zichzelven voor hen heeft
overgegeven.
Bij de verschijning, de gestalte,
waarvan Paulus bij wijze van tegen
stelling melding maakt, kan dus
ook aan niets anders dan aan de ver
schijning, de gestalte van Christus
gedacht worden. Hier op aarde zien
de geloovigen Christus niet; zij moe
ten rusten in het woord der Aposte
len, dat van Hem getuigt; zij aan
schouwen Zijne heerlijkheid niet, dan
in den spiegel van Zijn Woord, 2
Cor. 3 : 18.
Maar dat verandert, als de geloo
vigen straks bij hun sterven gaan
rówonen van het lichaam, en gaan
mwonen bij den Heere. Zij zullen
dan altijd met den Heere wezen,
dien zij hier op aarde, ofschoon Hem
niet ziende, nochtans hebben liefge
had. De verschijning van den Heere,
de gestalte en gedaante, waarin Hij
opgenomen is in den hemel en aan
des Vaders rechterhand is geplaatst,
die verschijning en gestalte zal dan
aan hun leven een eigenaardig karak
ter geven, gelijk er dat nu aan geschon

Vergadering 13 November. Punten voor het Agen
dum in te zenden vóór 30 Oetober aan eerstondergeteekende.
Namens de roepende Kerk,
J. W. GUNST, Praeses.
W. SNEL, Scriba.
Woerden, 7 Oct. '02.

Classis Koevorden.
Vergadering
Donderdag 13
uur.

Vs c- Koudekerk

-

2,19

Leerdam

- 13,66

Ooiitributiën en Griften.
Van M. de Vries te Hallum f 1.
Door Ds. L. Bouma te Middelburg, Corr. Cl. Middelburg,
de contrib uit:
Arnemuiden, Corr. J. Koster, van J. Koster f 2, C. van
Helsen f 0,50, J. Mesu f 1, K. Cornelisse f 0,50, J. Wisse
f 0,50, P Boone Ez. Jr. f 0,50, Ds. Boeyenga f 1, J. Dutroitfl.
Door Ds. Ar. G. Kerssies te Kapelle, Corr. Cl. Goes, de
coutrib. uit :
Heinkenszand, Corr. J. L. v. Vessem,, van Ds. D. Hoek
f 1,50, J. Steketee f 2,50, C. Karelse f 1, J. v. Damme f 2,
J. L. v. Vessem f 1, L. v. Vessem f 1, O. de Schipper f 0,50,
W. Alewijn f 1.
Goes, Corr. J. Adriaanse, van Ds. R. J. v. d. Veen f 2,
J. Donner f 2, M. de Jonge f 2, J. Mulder f 2, M. de Boxks
f 1, C. Oranje f 1, A. Zandee f 1, J. de Jonge Az. fl, Geref.
Kerk f 10, J. Jongepier f 1,
Borsele, Corr. L. v. d. Wal, van L. v. d. Wal f 1, P.
Fruanje f 0,50, M. Hu.dsun f 0,50, J. Minderhout f 2,50, M.
Smit f 0,50, M. de .legt f 1, P. de Keyzer f 0,50, Wed. A.
de Maker f 0,25, Dirkje op 't Hof f 0,25, Wed C. Nieuwenhuizen f 2, J. Fraanje f 0,25, J. Langebeke f 0,25, G. de Keyzer f 0,25, J. op 't Hof 1.
s-Gravenpolder, Corr. J. J. Oranje, van Johs. v. Liere f 0,50,
J. J Oranje ^ f 1, Jan Mol f 1, Mars. v. Liere f 0,25. Chr.
C Verhulst f 0,25, Matth. v. Liere f 0,50, Janna v. Liere
f 0,25, Chr. Louisse f 0,25.
Kruiningen, Corr. J. Minnaar, van Geref. Kerk f 1,75, J.
Minnaar 1 1, M. Kole f 1, Ds. Laman f 2,50, L. J. Florusse
(te Hansweeit) f 1, Jac. v. d. Berge 1 0,50, A. Geelhoed f 0,50,
C. Meeuwse f 3, C. Lavooy f 1.
. Van W. in 't Anker te Schore f 1.
Van de Geref. Kerk te Biezelinge f 3.
Van Ds. Elffers te W olfertsdijk f 1.
Baarland, Corr. Ds. G. J. Rekkert, van Ds G. J. Hekkert
f 1, P Elenbaas f 0,50, J. Lonise f 0 50, J. P. Allaarl f 0,50,
C. Pauwe f 0,50, J. de Jager Gz. f 0,»0.
Door dhr. ./. H. Kok, Corr. te Kampen, de contr. van T.
J. Schunt f 1, K. v. d. Stouwe f 2,50, J. W. Happc f 5, H.
Prins f 2, L. Holtland f 1, D. van Dijk f 0,50, G. v. d. Streek
f 1, Mevr. Wed. Wielenga f 2,50.
De Penningmeester

van de Classis Koevorden D. V. op
Nov., aanvangende des morgens te 9

van de Theologische School,

DR. II. FRANSSEN.
Namens den Kerkeraad
der roepende Kerk van Aalden,
H. N. BOUKEMA, Praeses.
J. Koops, Scriba.
OlNITVAJflG&TEN.

l u w - ZeiKliiis i n <leti ü.-O.-i..
vim Fi ioslaiid.
Door br. J. Wouda :
Van de Ger. Jongel.-Vereeniging te Dordrecht

.

f 10.—

P. A. SMILDE, Verin.
lleerenveen, 14 Oct. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Kuilenburg
Zwartewaal
ll2 c. Boskoop
„ Hazerswoude
„ Hillegom
katwijk a/d 11.

f 8,845 >/s
- 4,75
;J
- 11,035
n
- 10,065
- 5,46
n
- 11,48
n

ken wordt door het geloof, waarmede
zij den ongezienen Christus omhelzen.
Zij zullen dan in den hemel door de
verschijning van Christus omgeven
zijn, wandelen in het lic.it van Zijn
aanschijn, verkeeren in Zijne onmid
dellijke tegenwoordigheid, dag en
nacht wonen in Zijne tente. Nu moe
ten zij rusten in het Apostolisch ge
tuigenis; maar dat woord zal dan
wegvallen, het zal onnoodig en over
bodig zijn, want zij zullen zeiven
Christus zien van aangezicht tot aan
gezicht.
Dezelfde gedachte wordt menig
maal in de H. Schrift uitgedrukt, zij
het ook in eenigszins andere woor
den. Jezus zelf bad in het hoogepriesterlijk gebed, dat degenen, die
hem door den Vader gegeven waren,
bij Hem zouden zijn, opdat zij Zijne,
door den Vader Hem gegeven, heer
lijkheid mochten aanschouwen, Joh.
17 : 24. Gelijk Christus eerst naar I
des Vaders welbehagen aan ons ge
lijk is geworden en ons vleesch en
bloed heeft aangenomen, zoo is het
naar datzelfde welbehagen, dat dege

Leiden G
f 8,805
Leiderdorp
- 14,77
Noordwijk a(Z. - 5,75
Kijnsburg
- 10,60*
iSassenheim
- 6,215
Voorschoten
- 5,815

Zwolle, 11 Oct. 1902.
Zoiulinjf <>.1& 31ol«.
Door Ds Bruinsma, gev. i h. kerkzakje te Beetgum f
Uit het busje van L. Smit op Schokland
.
Pinkstercollecte :
's Gravenzande
f 25,— Haastrecht
Reeuwijk-Sluipwijk - 5,26 Oudewater
Gouda A
- 46,55 Zevenhuizen
Gouda B
- 42,68 Lekkerkerk
Moordrecht
' - 4,20 Krimpen
.
Schoonhoven A
- 14,46 Nieuwerkerk
Schoonhoven B en
Noordeloos
Willige Langerak - 13,77 Winterswijk, ex port Berg-Ambacht
- 4,—
Door J. Lühr, van de Geref. Jongel.-vereen. „Mijn
zoon, geef Mij uw hart" te 's Hertogenhosch
-

N. B.
Vermelding in
a l l e e n op verzoek.

»l)e

20,—
3;
10,33
22^74
3,26
5(
5*90
9^70
44^13

2,50

llazuin" geschiedt

B. DB MOEN, Quaestor.
Doesborgh, 11 Oct. 1902.

nen, die God tevoren gekend heeft,
ook den beelde des Zoons gelijkvor
mig worden, opdat Hij de eerstgebo
rene zij onder vele broederen, Rom.
8 : 29. Dat nu kan alleen, doordat
zij Hem eenmaal zien zullen van aan
gezicht tot aangezicht. Wel is waar
worden zij ook nu reeds, door de
heerlijkheid van Christus in den spie
gel van Zijn Woord te aanschouwen,
naar dat beeld in gedaante veran
derd, van heerlijkheid tot heerlijk
heid, als van des Heeren Geest, 2
Cor. 3:18; maar toch zullen zij Hem
eerst geheel en volkomen gelijk wezfen
en ook lichamelijk aan Zijn heerlijk
lichaam gelijkvormig wrorden, Phil.
3 : 21, als zij Hem zien zullen, gelijk
Hij is, 1 Joh. 3 : 2. Dan eerst wor
den zij met Hem geopenbaard in
heerlijkheid, Col. 3 : 4, kennen zij
gelijk zij gekend worden, 1 Cer.
13 : 12, en dragen zij Zijn naam op
hunne voorhoofden, Op. 22 : 4.
Dit alles toont aan, dat de aan
schouwing van Christus in de Schrift
eene bijzondere beteekenis draagt.
Er gaat eene gelijk-, eene zalig- en 1

heerlijkmakende kracht van uit. Alle
zien is meer of min eene conformatie
van het subject naar het object. Er
moet verwantschap en overeenstem
ming zijn tusschen het ziende oog en
het geziene voorwerp ; anders zou er
van waarneming geen sprake kunnen
zijn. En naarmate wij nauwkeuriger
zien, nemen wij te zuiverder beeld
van de voorwerpen in ons bewustzijn
op en worden wij hun gelijk. Om
Christus te kunnen zien in Zijne heer
lijkheid, moeten wij hier Hem door
het geloof hebben leeren kennen en
in beginsel reeds naar Zijn beeld door
des Heeren Geest veranrWrl ^ün
Maar dan wordt hiernamaals die ge
lijkvormigheid ook door de aanschou
wing van Christus bekroond en vol
eindigd.
Nog sterker komt deze gelijkma
kende kracht der aanschouwing uit,
als er in de Heilige Schrift niet slechts
van het zien van Christus, maar ook
van het zien van God zeiven sprake
is. Reeds in het Oude Testament is
daar vele malen sprake van, zoo Gen.
32 : 30, Ex. 24 : 11, 33 : 18—23,

Num. 12 : 8, Richt. 13 : 22, Job
4 : 16, Ps. 16 : 11, enz.; maar door
gaans doen deze plaatsen denken aan
een aanschouwen van God in Zijne
openbaring, in Zijne verschijning door
gezichten, droomen, teekenen, engelen
enz. Van een rechtstreeksch en on
middellijk zien van God handelen zij
over het algemeen niet. Trouwens,
God heeft geen gedaante, die door
den lichamelijken mensch zou kun
nen waargenomen worden; toen de
Heere tot het volk Israël sprak uit
het midden des vuurs, hoorden zij
wel de stem, maar eene gelijkenis
zagen zij niet, D.eut. 4 : 12. God is
Geest, Joh. 4 : 24. Hij bewoont een
ontoegankelijk licht, en is nooit door
eenig mensch gezien, Joh. 1 : 18,
6 : 46, 1 Joh. 4 : 12, 1 Tim. 6 : 16.
Als desniettemin, ook in het Nieuwe
Testament, Matth. 5 : 8, Hebr. 12 : 14,
Openb. 22 : 4, aan de geloovigen hier
namaals de aanschouwing Gods als
het toppunt van alle zaligheid wordt
beloofd, dan valt daarbij niet aan
eene lichamelijke, maar aan eene
geestelijke aanschouwing te denken,
aan eene aanschouwing, die niet ge
schiedt door het oog des lichaams,
maar door het oog der ziel, door het
geheiligd verstand, door het reine
hart. Trouwens zoo alleen laat het
verband zich verklaren, dat in de
Schrift tusschen de reinheid des har
ten en de aanschouwing des Heeren
gelegd wordt. Zonder heiligmaking
zai memana uoa zien. um (joa waar
te nemen, om Zijne tegenwoordigheid
op te merken, om Zijne gunst te ge
nieten, moet men Hem verwant zijn.
De onreine van hart mag niet, maar
hij kan en durft ook God niet zien.
Maar de reine van hart, die naar het
heerlijke woord van Petrus der God
delijke natuur deelachtig is gewor
den, deze mag en durft en kan God
zien. Hij ziet God hier reeds op aarde
in den spiegel der H. Schrift, in de
ervaringen zijns gemoeds, in de lei
dingen van zijn leven. En hij zal
Hem veel rijker en heerlijker hier
namaals aanschouwen, en door die
aanschouwing eene kennis verwer
ven, wrelke aan de kennis van God
zeiven niet gelijk maar toch gelijk
vormig zal zijn. Zij zullen kennen,
gelijk zij gekend werden, 1 Cor.
13 : 12.
Doch evenals het woord geloof,
zoo heeft ook dat van aanschouwing
niet alleen eene geestelijke, zaligma
kende, maar ook zeer dikwerf eene
gewone, alledaagsche, natuurlijke beteekenis. Zoo komt het "ook telkens
in de Schrift voor, bijv. als er gezegd
wordt, dat de vrouwen het graf van
Jezus aanschouwden en hoe Zijn
lichaam daarin gelegd werd, Luk.
23 : 55.
Dit is zelfs de eerste en oorspron
kelijke beteekenis, welke aan het
woord aanschouwen toekomt. Want
ook in de taal is het natuurlijke eerst,
en daarna het geestelijke. Aan
schouwen is eene werkzaamheid van
waarneming, welke de mensch ver
richt door middel van het oog, en
is daarom met zien, kijken, staren,
turen, beschouwen verwant. Het is
reeds een oneigenlijk gebruik, wan
neer wij waarneming door andere.
zintuigen met den naam van aan
schouwing aanduiden. Ieder gevoelt
dit, als hij eene gewaarwording van
klanken en tonen door het oor, of
eene gewaarwording van zoet en
zuur door den smaak, of eene gewaar
wording van hard en week door den
tastzin met den naam van eene aan
schouwing zou gaan bestempelen.
Veel meer ligt het voor de hand,
om de onmiddellijke waarneming van
personen of zaken door het verstand
eene aanschouwing te noemen. Wel
is dit eene overdrachtelijke betee
kenis, maar eene beteekenis, die aan
den natuurlijken zin van het woord
geen geweld aandoet. Immers is het
onmiddellijk kennen door het verstand
ook eene aanschouwing, maar eene
aanschouwing met het oog der ziel.
Zoo ziet God alle dingen; wijl Hij
geen lichaam heeft, heeft Hij ook
geen oog in natuurlijken zin. Maar
toch ziet Hij alle dingen; alles ligt
naakt en open voor Zijn aangezicht
uitgespreid; Zijne oogen doorloopen

de gansche aarde. Ja, juist wijl Hij
geen oogen heeft in lichamelijken zin,
ziet Hij alles oneindig veel beter dan
wij. Want het lichamelijk oog, hoe
kunstig orgaan ook, is beperkt en
eindig en veelszins gebrekkig. Maar
God die geest is, oneindige en vol
maakte geest, doorziet alle dingen
tot in hun kern, tot op den bodem
toe. Er is niets voor Zijn alziend oog,
voor Zijne alwetendheid verborgen.
Zoo kan er dan ook van de engelen
en van de zaligen gezegd worden,
dat zij dagelijks zien het aangezicht
des Vaders, die in de hemelen is.
Zij zien Hem niet met lichamelijke
oogen, maar zij zien Hem toch waarlijk
en wezenlijk. Want wat in ons ziet,
dat is niet het oog, maar de geest.
Het oog is maar een instrument,
doch de werkzaamheid van het zien
wordt door de ziel, door den geest
verricht. Het is het Ik des menschen,
dat ziet door het oog en dat hoort
door het oor. En daarom is het,
schoon overdrachtelijk, toch niet onge
rijmd, om ook de onmiddellijke waar
neming der dingen door het verstand
eene aanschouwing te noemen.
Dit spraakgebruik komt niet alleen
in de Schrift voor, maar is ook in
de wetenschap gewoon. Vele wijsgeeren nemen aan, dat er niet alleen
kennis te verkrijgen is door de zinne
lijke aanschouwing en door de daar
op gebouwde redeneering, maar ook
door middel van eene intellectueele
aanschouwing, die door den schijn
der dingen heendringt, ze als met één
blik in hun wezen doorziet en ze
daardoor veel beter in hun kern ver
staat, dan ooit langs den weg van
nauwkeurige ontleding bereikt wor
den kan. En inderdaad is er menig
maal in kunstenaars en wijsgeeren
eene gave der intuïtie op te merken,
die de nauwkeurigste waarneming
en het meest ingespannen onderzoek
verre in de schaduw stelt. Het genie
gaat in hoogte van vlucht het rijkste
talent altijd zeer ver te boven.
BAVINCK.

BESLIST.
Na ernstig overleg, niet zonder strijd,
maar toch ten slotte met een verzekerd
gemoed hebben mijn ambtgenoot en ik
gemeend, de benoeming tot hoogleeraar
in de Theol. Faculteit aan de Vrije
Universiteit te moeten aannemen.
Toen van deze zijde na de Synode
het denkbeeld van zulk eene benoeming
geopperd werd, hadden wij met het oog
op verschillende beslissingen, door de
Kerken in zake hare Theol. Scnool ge
nomen, en vooral ook met het oog op
de in de vorige week gehouden Curatorenvergaaenng geen reent, geen reden en
geen vrijheid, om le verklaren, dat wij
voor zulk eene benoeming met in aan
merking wenschten te komen.
Veeleer werd het na rijp beraad ons
oordeel, dat wij handelden in den geest
zoowel van de minderheid als van de
meerderheid op de Synode, zoowel ten
bate der School als ook in het belang
der Kerken, als wij, na jaren lang met
groote liefde aan de Theol. School werk
zaam te zijn geweest, aan Curatoren
ontslag aanvraagden en onzen arbeid
ten dienste der Kerken aan de Theol.
Faculteit gingen voortzetten.
Dat deze beslissing, schoon met
klare bewustheid genomen, ons toch
eenerzijds van harte leed d »et, behoeven
wij niet te verzekeren. Wij gaan niet
heen, omdat we zoo gaarne willen.
Het zou ons tot zulk eene innige vreugde
geweest zijn, als wij aan de met de
Faculteit vereenigde School der Kerken
het ons toebetrouwde ambt tot den
einde toe hadden mogen waarnemen.
Als wij ons voorstellen, hoe de afloop
der onderhandelingen over eenheid van
opleiding een gansch andere had kunnen
zijn, hoe er blijde geestdrift en ootmoe
dige dank had kunnen rijzen uit aller
hart, dan wordt onze ziel met diepen
weemoed vervuld.
Maar des Heeren wegen zijn dikwerf
anders dan onze wegen. Som3 is er
een heilig moeten, dat krachtiger dan al
ons willen spreekt. En dan wordt het
de vraag, of'wij, met verloochening van
eigen zin, in kinderlijke gehoorzaamheid
volgen willen.
Zulk een beslissend oogenblik, meen
den wij, was er na de Synode voor ons
aangebroken. Onfeilbaar is dit oordeel
niet. Maar ten slotte zij ieder in zijn
eigen gemoed ten volle verzekerd ; elk
staat en valt in dezen zijn eigen Heer.
Blijke het in de toekomst, dat deze
ernstige beslissing genomen is in de
gunst des Heeren, tot eere van Zijn
Naam en tot heil Zijner gemeente.
BAVINCK.
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XI.
In den dag, wanneer God de ver
borgene dingen der menschen zal
oordeelén door Jezus Christus, naar
mijn evangelie.

Rom 2 : 16.

Dit vers behoort bij het twaalfde van
ons hoofdstuk, en vormt er het vervolg
en slot van. Heeft Paulus daar gezegd,
dat God alle menschen oordeelen zal,
hier wijst hij naar den dag, waarop
zulks zal geschieden, 't Is de groote,
door alle profeten aangekondigde en
door de conscientie verwachte dag,
waarop God de verborgene dingen der
menschen oordeelen zal door Jezus
Christus. Het gewicht van het hier
gezegde eischt eene afzonderlijke bespre
king dezer woorden. Vóór alles treft
het onze aandacht dat de Apostel ook
hier in het bijzonder den Jood in het
oog houdt; blijkt het niet daaruit dat
hij van een oordeelen der »verborgene"
dingen spreekt? De zonden der Heide
nen zijn openbaar; deze menschen zijn in
den regel van buiten en van binnen
dezelfde. Maar met den Jood staat het
doorgaans anders; hij is niet wie hij
schijnt. De Heiden valt in het gericht
niet tegen, de /ciod wèl; hij schijnt
vroom en is het 'iiet. Voor allen, maar
voor hem vooral, is de dag, die de
dagen dezer wereld besluiten zal, een
dag der verschrikking. Thans leven
wij als in den nacht; wij kennen el
kander, ja, onszelven niet zooals wij
werkelijk zijn. Daarom kan niemand
onzer rechter wezen ; begrepen wij dat,
wij zouden onze neiging onderdrukken
om anderen en onszelven te oordeelen,
en wachten op den grooten dag des
lichts. Eerst in dien dag zal het ver
borgene ontdekt worden. Dan zullen
de boeken worden geopend, niet slechts
de boeken der menschelijke conscientie,
maar ook de boeken der Goddelijke
alwetendheid, en geen mensch zal voor
zijn naaste en voor zichzelf langer een
raadsel zijn. Wij worden allen ont
kleed ; naakt zullen wij voor Christus'
rechterstoel staan. O Jood, deuk er
aan, dat uwe geheime zonden straks uit
de duisternis aan het licht worden ge
bracht ; hier slechts kan het u gelukken
ze listiglijk te bedekken, of zelfs er een
schoonen glimp van te geven, als waren
zij deugden, in plaats van zonden.
Blijft het daarbij ? Neen, o Jood, ook
wat naar de letter der Wet door u
werd gedaan, wordt door het vuur des
gerichts beproefd ; uwe goede werken
worden even goed als uwe kwade wer
ken onderworpen aan het oordeel van
Hem, die de drijfveeren al uwer daden
aan den geest c$r Wet, toetsen zal.
Het zal de vraag zijn wat u dreef om
het gebodene te doen. Was het zucht
om den roem der heiligheid bij de
menschen te behalen ? Lag het stre
ven er achter om God tot uw schulde
naar te maken ? De dag zal het ver
klaren. Christen ! zult gij in dien dag
bestaan ? Ook Uw verleden rijst in
dien dag uit den nacht der vergetel
heid op ; het gordijn wordt opgeheven,
het verguldsel wordt afgenomen ; met
de dooden staat «pok hunne geschiede
nis op ; in één oogenblik overziet elk
geheel zijn leven. Hier gaat het niet
naar het oordeel der menschen, van wie
wij weten dat zy aanzien wat voor
oogen is; zelfs het geweten legt zijn
oordeel aan des Rechters voeten neer.
In dat gericht verliest alle schepsel zijn
roem, en elk, die vóór het aanving, na
liet om genade in te roepen, zijne hope,
de Jood allereerst, zijne gerechtigheid,
die uit de Wet is, ten spijt. Maar zóó
moet het zijn. Hoe zou God gerecht
vaardigd worden door het schepsel, als
Hij zoo schrikkelijk een vonnis, als dat
der eindelooze verdoemenis, uitsprak,
zonder vooraf de welgegrondheid er van
in het licht te hebben gesteld, door
ontmaskering van den mensch, dien het
treft ? Van het tegen de heidenen ge
sproken woord: gaat weg van Mij !
springt de rechtvaardigheid terstond in
het oog ; want de zonden der heidenen
zyn openbaar. Maar hoe zal God den
verborgen zondaar oordeelen, zoo Hij
niet vooraf zijne zouden openbaar maakt?
Zwaar zal de straf van den Jood zijn :
hij wordt eer dan de heidenen, in hunne
tegenwoordigheid, en door henzelven
geoordeeld. Maar hoe vreeselijk een
vonnis tegen hem ook geslagen worden
mag, God zal zorgen, dat de zwaarte
er van ten volle gebillijkt wordt, ook
door hemzelven. Eén lichtstraal, op
dèn nacht zijns verborgen levens ge
worpen, en aan alle schepsel, ook aan
hemzelven, wordt het amen op het
vonnis des Rechters ontperst. God zal
in den dag des gerichts verheerlijkt
worden. God alleen zal in dien dag
groot zijn ; want het zal blijken dat
geen mensch voor, God kan bestaan dan
met Gods eigene gerechtigheid bekleed.
God alleen zal in dien dag groot zijn;
want alle schepsel zal voor zijn aange
zicht verdwijnen zoodra het in zijne
ware gedaante zal worden gezien. Dien
dag trouwens heeft God bestemd om
zich te verheerlijken, maar — zich niet
alleen. Vergeten wij niet dat Paulus

ons zegt, dat God de verborgene din
gen oordeeleu zal door Jezus Christus.
Christus heeft op Golgotha zijn nacht
gehad; tot tegenwicht zal Hij den jon gsten dag tot zijn dag hebben. Op dien
dag legt de Vader elks eeuwig lot in
zijne heilige hand. Dan zal het blijken
dat Hij met den Vader één in alwe
tendheid, één in macht, één in recht
vaardigheid, of om alles in een enkel
woord te zeggen, ééu in wezen is. Zoo
predikt het Paulus ; het vormt een be
standdeel van zijn evangelie, en hoort
daarin thuis, wijl het eene blijde bood
schap is voor al en, die Christus lief
hebben, dat zijn smaad eens vau Hem
weggenomen, en zijne Goddelijke heer
lijkheid voor aller schepselen oog ge
openbaard worden zal.
VAN ANDEL.
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HEDENDAAGSCHE MORAAL.
II.
Hedendaagsche Moraal, door Lr. H.
Bavinck. Kampen, J. 11. Kok 1902.

Wie hot voorrecht gehad heeft in
gereformeerden kring te zijn geboren en
opgevoed, en met, onbekend is met de
geschriften van Christelijke mannen uit
de eerste helft en uit het midden der
19e eeuw, zal toestemmen, dat onder
die mannen zieners geweest zijn, die de
toestanden, die wij thans beleven, hebben
zien komen. Ik noem slechts Da Gosta's
„Bezwaren tegen den geest der eeuw",
Graaf van Zuilens „Liberalisme", gevolgd
door de geschriften van Groen van
Prinsterer en anderen, nagevolgd door
tweedehands-schrijvers.
En uit den
jongeren tijd noem ik de preek van
Dr. A. Kuyper over : Nabij God te zijn,
de openingsrede van het Christelijk
Sociaal Congres, zijn Verflauwing der
grenzen, de Evolutie, en tal van Stan
daard-artikelen, die allen ons doen zien
de vervulling van hetgeen eene oudere
generatie voorspeld had dat geschieden
zoude.
In de kringen der ongeletterden en
niet-geleerden, die alleen leefden bij den
Bijbel en de oude Schrijvers, was de
overtuiging, zoo mogelijk, nog sterker,
dat wij zware tijden tegemoet gingen.
In de geschiedenissen der rijken van
Juda en Israël zagen ze het beeld van
Neêrlands toekomst. Voor den een
werd de moraal: weenen op de puinhoopen van Sion, en wachten op herstel;
voor den ander trok de moraal zich
samen m net: „scneiat u ar, mijn VOJK,
en gaat uit het midden van hen".
Nu zijn zeker vele dingen anders ge
gaan, dan de godvreezenden, in die
dagen, zich voorstelden dat ze geschieden
zouden. Wij menschen zijn altijd haastiger
met onze gevolgtrekkingen, dan de Heere
met Zijne daden. Eén dag kan ons
lang vallen, maar bij den Heere zijn
duizend jaren als één dag. Daarenboven
is onze God in het toornen toch ook
des ontfermens gedachtig. Het woord
van Jesaja, Cap. 59 : 21, is ook aan
ons vervuld : „Myj aangaande, dit is

mijn verbond met hen, zegt de Heere :
Mijn Geest, die op u is, en minnewoor
den, die lk in uwen mond gelegd heb,
die zullen van uwen mond niet wijken,
noch van den mond uws zaads, noch
van den mond van het zaad uwS zaads,
zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwig
heid toe." En ook-de belofte uit vs. 19:
„Als de vijand zal komen gelijk een
stroom, zal de Geett des Heeren de banier
tegen hem oprichten."
Wat we hier in herinnering brachten
geldt natuurlijk alleen maar van ons
land.
Groote, oorspronkelijke, wereldbeheerschende wijsgeeren heeft Nederland niet
voortgebracht. Wel godgeleerden, schil
ders, zeehelden en legeraanvoerders.
Spinoza, ofschoon een geboren Amster
dammer, was toch eigenlijk geen Neder
lander, maar gesproten uit een Portugeesch-joodsch geslacht, dat om levens
behoud naar Holland gevlucht was. Zoo
ook Descartes of Cartesus, een Franschman, die geruimen tijd in ons vaderland
vertoefde, en daar zijn meeste werken
schreef.
Eene uitzondering moet gemaakt wor
den voor Huig de Groot, een Delvenaar
van geboorte, met een echt Hollandsche
naam en, zooals ieder goed vaderlander
uit de eerste helft der 17e eeuw, god
geleerde van nature. Op zijn 15e jaar
promoveerde hij reeds tot doctor in de
rechten. Deze Nederlander is bekend
en beroemd in geheel de beschaafde
wereld en, niet geheel ten onrechte,
houden velen hem voor den grootvader
van het liberalisme in de Staatkunde,
in het recht en in de moraal der nieuwere
tijden. Hij heeft, zegt men, den grond

gelegd voor een helderder en vrijer denk
wijze op wetenschappelijk gebied, o. a.
wijl hij in de rechtsphilosophie uitging
van de overeenstemming als grondslag
van het recht, en zoo den wil der men
schen in de plaats stelde van den wil
van God.
Voor het overige kan men zeggen dat
de hedendaagsche moraal geïmporteerde
waar is. Evenals de Israëlieten de af
godelij van andere volken overnamen en
in hun land invoerden, zoo hebben wij
ook de hedendaagsche moraal van andere
volken : Engelschen, Duitschers en Franschen overgenomen en nagepraat.
Wie in dezen gang der zaken een hel
der inzicht begeert te verkrijgen, en
weten wil tot welke uitersten we ge
komen zijn, leze en herleze het tweede
0eel van Dr. Bavincks verhandeling over
de hedendaagsche moraal.
Beginnende bij den Koningsberger wijs
geer Immanuel Kant en zijne leer van
hef gebiedend karakter van den plicht
en het geweten, toont de hoogleeraar
aan hoe, langs wegen van geleidelijk
heid, de hedendaagsche moraal in
mode is gekomen.
Volgens Kant is de ware, zedelijke
mensch hij, die aan neiging en lust hoe
genaamd geen invloed schenkt op zijn
wil, maar alleen aan den plicht. Het
zuivere plichtsbesef is de eenige maat
staf van het goede.
Na erkend te hebben de waarde van
dit standpunt, tegenover de ontzenuwde
moraliteit der achttiende eeuw, toont
de schrijver ook aan welke ernstige
bedenkingen tegen dit wijsgeerig pelagianisme en farizeïsme bestaan. Zulk
eene gehoorzaamheid aan de zedewet
bestaat niet en kan niet bestaan bij
den zondigen mensch. De onbevlekte
ontvangenis en geboorte van alle men
schen is een puur verzinsel van Pelagius.
En als we nagaan wat de menschen
zoo al op grond van hun geweten doen,
komen wij onwillekeurig tot de gevolgtiekking, dat het geweten een heel
wonderlijk ding ig. Prof. b. wijst er
dan ook terecht op, dat het geweten
vaak dwaalt, en dat zelfs in de hoogste
aangelegenheden des levens. Paulus
heeft, in oprechtheid volgende de'stem
van zijn geweten, dreiging en moord
geblazen tegen de discipelen van Jezus.
Subjectieve plichtmatigheid is dus niet de
maatstaf van het goede; bet komt bovenal
op den inhoud der handeling aan.
Men leze dit echter alles in het
geschrift van Dr. B. zelve.
De leer van Kant, aangaande het
zedelijk bevel, dat de mensch ia zijn
eigen binnenste heeft, is thans niet
meer algemeen in de mode.
Verklaarde de achttiende eeuw alles
uit den individ >, „de negentiende eeuw
beproeft het liever eens omgekeerd en
verklaart den individu uit de maat
schappij. Gemeenschapszin is het mode
woord geworden ; evolutie is de theorie,
die alle verschijnselen verklaren en alle
raadselen oplossen moet. Een mensch,
zoo leert men ons thans, een mensch
is, wat hij is, geworden uit en door en
in de maatschappij. Deze heeft hem
voortgebracht, ontwikkeld, gevormd,
zoowel geestelijk als lichamelijk. Ook
het geweten is volstrekt niet iets oor
spronkelijks, dat den mensch van nature
eigen is; het is langzamerhand ontstaan
als product van allerlei factoren, die
werken in de maatschappij. Volgens
Schopenhauer is het telkens voor een
vijfde samengesteld uit menschenvrees,
angst voor de goden, vooroordeel ]
ijdelheid en gewoonte, zoodat een
Engelschman terecht kon zeggen, dat
het hem te duur uitkwam om er zulk
een geweten op na te houden. De
mensch heeft zich n. 1. allengs uit het
dier ontwikkeld ; al wat er in hem is van
godsdienst en zedelijkheid, is historisch
geworden uit eigenschappen, die ook bij
de dieren voorkomen. De mensch is
ook in zedelijk opzicht, een hoog
ontwikkelde en fijn beschaafde aap."
Zoo beschrijft de Hoogleeraar den
oorsprong en het wezen der moraal,
die afgeleid wordt uit de leer van „den
gemeenschapszin."

Het is echte apen-moraal.
Deze moraal voert nu heden ten dage
nog den boventoon, zij is de toepassing der
Darwinistische natuur-philosophie op het
zedelijk leven van den mensch. De maat
schappij, de gemeenschap, bepaalt dan
ook wat goed en wat kwaad is. De enkele
mensch heeft slechts te gehoorzamen aan
de gemeenschap. Wat voor de gemeen
schap vrucht afwerpt is alleen goed.
Ernstig bespreekt Dr. B. de bezwaren,
waardoor dit stelsel gedrukt wordt. De
laatste gevolgtrekking van dit stelstel
is toch dat de Staat den mensch tot
het volgen der sociale instincten des
noods moet dwingen met geweld.
By wijze van uitstapje stellen we
hier de vraag, of het op goede gronden
te verdedigen is, dat mannen van
Christelijke belijdenis gearmd met socia
listen in deze dreven der hedendaagsche
moraal uit wandelen gaan, zoo men
zegt om practische redenen ? Is er dan
geen organisch, levend verband meer
tusschen theorie en practijk, leer en

leven? Kennen wij den tijd niet waarin

algemeen de leer verbreid werd, dat het
er minder op aankwam wat iemand
geloofde, ala hij maar goed leefde; en
heeft toen niet alles, wat nog Christelijk
geloofde en beleed, tegen deze heillooze
stelling zich verzet en ten strijde toege
rust onder de leus: tegen de revolutie het
Evangelie ? Werden we niet opgewekt
om te kiezen voor of tegen den Christus
der Schriften, opgewekt om te kiezende
smaadheid van Gods volk boven de
schatten van Egypte ?
Ook met het oog hierop meenen wij
Prof. Bavinck te mogen danken voor
de uitgave van deze verhandeling over
de hedendaagsche moraal. Hoeveel studie
en onderzoek er ook aan ten grondslag
ligt is zij toch zóó gesteld, dat elk man
van goed verstand haar volgen en
gemakkelijk in zich opnemen kan, en
overtuigd worden van de onmoge
lijkheid om , zij 't ook op practisch
gebied, eene verzoening te treffen tusschen Christendom en socialisme, ae
vrijheid van den Christentr.ensch en den
Staatsdwang, waarop heel de moraal
van het gemeenschapsleven uitloopt.
Er zit in deze moraal eene diepte des
satans, die hoe langer hoe meer aan
't licht komt, en d jor de z. g. groote
geesten, met grenzenlooze brutaliteit
reeds wordt uitgesproken. Het zwakke
heeft, ten slotte, geen reden van bestaan
meer. Alleen wat sterk is is goed. De
eenige groote figuur onder de menschen
in het Nieuwe Testament is Pilatus!
In een slotartikel wenschen we hierop
nog de aandacht te vestigen.
W. H. GISPEN.

Amsterdam.
HELAAS!
Helaas, zeg ik met een zucht des liarten,
dat ik weer over de kwestie der opleiding
moet schrijven.

Na alles wat er vóór en te Arnhem was
voorgevallen, haakte mijne ziel naar vrede
en rust voor de Kerken.
Ik meende waarlijk in mijne naïviteit, dat
er nu eens dagen van rust waren aange
broken, waarin ik in alle stilte mijn krachten
zou kunnen wijden ter vervulling van mijne
roepingstaak aan de Theol. School.
En hoe ook aangezocht door verschillende
Broederen om mijn oordeel eens uit te
spreken over de kwestie der opleiding naar
aanleiding van de besluiten ouzer jongste
Generale Synode — ik bleef weken er
't zwijgen toe doen.
Immers, die Synode had zich uitgesproken,
en duidelijk ook ! Wel had zij eerst het
nieuwe voorstel-Bavinck met 25 tegen 15
stemmen aangenomen, nadat de minderheid
vóór die stemming kalm en plechtig had
verklaard «de medeverantwoordelijkheid voor
dit voorstel niet op zich te kunnen nemen
als het onverhoopt besluit mocht worden."
Maar daarna had zij eerst, naar het advies
van alle Professoren, met 29 tegen 11 stemmen
verworpen het voorstel-Dr. van Goor dat
door een commissie het besluit tot spoedige
uitvoering wilde doen klaar maken.
En vervolgens nam zij, na formeel het
voorstel-van Andel, dat nog niet. uitvoeren
wilde, op den achtergrond geschoven te
hebben — met 23 tegen 17 stemmen en
bet advies van al de Hoogleeraren der Theol.
School, het voorstel-van Schelven, om het
besluit niet uit te voeren, aan.
Zóó besloot de Generale Synode, niet op
verzoek of op voorstel van de minderheid, maar
op een wel toegelicht voorstel van een lid van
de meerderheid (dat te voren had verklaard
het voorstel-Bavmck in den kring van de
Vrije Univ. en der Vereeniging v. H. O.
op Geref. grondslag niet te kunnen verde
digen !); zóó besloot zij vooral plettende op
het oordeel der meeste Prov. Synoden om,
zelfs indien een voorslag goed werd gekeurd,
met tot de uilvoering over te gaan, zoo daaruit
schadelijke gevolgen voor de rust en den vrede
der Kerken zouden voortvloeien
Daarmede had de Generale Synode,
steunende op 't advies der meeste Prov.
Synoden — ha-.r eigen besluit in zake het
voorstel-riavinck weder ongedaan gemaakt en
verklaard, den toestand te laten, zooals die,
vóór zij vergaderde, was.
Blijkbaar wilde zij dus, met de groote
meerderheid der provinciën, de rust en den
vrede der Kerken. Maar tevens de School
der Kerk ,/handhaven", wijl zij ten slotte
mede besloot om «datgene te doen wat in
de tegenwoordige omstandigheden tot hand
having van die School vereischt wordt" en
daarom hare Curatoren te machtigen om,
behalve andere dingen, een Hoogleeraar
inplaats van wijlen Prof. Wielenga te benoe
men, en zelfa 't gouden feest der School in
1904 te doen vieren!
Alles deed dus een periode van rustigen
arbeid en stille overdenking verwachten ; ja
de Synode zelve scheen er toe te verplichten.
Maar neen, dat was gerekend buiten den
toeleg en het streven van hen, met het oog
waarop ik in Mei in dit blad, haast profe
tisch, schreef, dat er waren van wie werd
verondersteld, dat zij gedachtig aan de leuze :
Carthago delenda est, niet zouden rusten voor
de School der Kerken er zou geweest zijn.
Nauw toch was de Synode uiteen, of
't prikkelend stuk van Ds. Renkema tegen
de School verscheen en vond, welgevallig,
een plaats in de Heraut; en zelfs in de Ba
zuin (N. B. officieel «ten voordeele van de
Theol. School" uitgegeven !) werd op een
zijdige en schampere wijze de School der
Kerken tentoongesteld als «op de Synode
aan de minderheid cadeau gedaan" en //le
vend voortaan bij de gratie der meerderheid."
Ik laat nu daar of dat laatste niet ook
reeds in 1893 en na 99 't geval is geweest.
Maar ik accentueer dit: Zóó schrijft men
van de zijde van hen, die op de Synode
adviseerden om 't voorstel-Bavinck niet uit
te voeren; zóó doet men in den kring, die

medewerkt om de Synode te doen besluiten : voorstel niet voortgesproten is uit gevoel
dat de School gehandhaafd, dat in hare va van schuld, is duidelijk gebleken uit de, niet
cature voorzien, dat haar gouden feest ge ingetrokken, motie-van Andel, welke de nietdoorvoering wilde paren met een knodsslag
vierd zou worden !
op de minderheid ; en niet minder uit de
Neen, dat niet alleen. Nog geen maand
na de Synode werd de mare vernomen, dat inderdaad diep vernederende behandeling,
de Prot. tSavinck en Uiesterveld tot rrot. die de Theol. School en de minderheid zich
aan de Vrije zouden benoemd worden en hebben moeten getroosten op den laatsten
voormiddag. Belang, en nog eens belang,
— die benoeming zouden aannemen. En
voorts, dat een poging moest worden ge utiliteits-yoMtisk, zooals men dat noemt ;
waagd om dadelijk weer eene Generale Sy niet een vragen en jagen naar het recht,
openbaarde zich als drijfveer tot de op
node bijeen te doen komen ; daarvoor toch
lossing van de School in de Vrije Univer
zouden de Classen in de prov. Z.-Holland
en Friesland wel te spannen zijn. Bn spoe siteit ; en uitdrukkelijk sprak niet besef van
roeping naar het recht, maar het belang,
dig werd alzoo in den Kerkeraad van Rot
terdam A en dien van Leeuwarden voor nl. de vrees voor onrust en scheuring,
in de bereidheid tot het krachteloos maken
gesteld.
En daaraan nu doen de mannen mede, van het zoo dapperlijk doorgedreven besluit.
die immers in 1900 met ons toornden daar De feitelijke staat van zaken is dus: dat
over dat, ofschoon de Gen. Synode van Gr. een meerderheid van 25 leden van een Gen.
op hun eigen voorstel besloten had de Theol. Synode van de G. K. in Nederland zelve
School te handhaven en te bevestigen — zich heeft geteekend als bereid en verlan
men dadelijk daartegen in Heraut en Kerk gend, hoewel nu nog niet durvend, om de
bodes weêr op onrustwekkende wijzen begon
Theol. School op te heffen ; dat is, onder
te reageeren; doet mede de man, die op
meer, om «het beding" t.er zijde te zetten.
de Gen. Syn. te Arnhem, dit aangrijpend
Ik ben het dus eens met den redacteur,
woord sprak: «Wanneer er niets van komt, inzoover ook hij oordeelt, dat de Synode de
gelijk ik vrees, dan moeten wij denken: de School duchtig gehavend heeft, èn dat zij
Heere bestuurt het alzoo. En dan kan Hij niet, nl. niet geheel, de onzekerheid heeft
weggenomen. Maar ik moet er tegen op
de beide inrichtingen ook wel ruimschoots ze
komen, dat deze mijne woorden zijn aan
genen !"
gehaald buiten het verband, en alzoo met
En als ik nu meen, ter wille van de rust,
een andere strekking dan ze in het verband
den vrede en het heil der Kerken, in den
kring mijner vrienden op dat jammerlijk
hebben. Men krijgt den indruk, alsof ik
drijven en afbreken opmerkzaam te moeten
hetgeen «veel verkieslijker" is, ook goed zou
hebben gekeurd. Uat zulks niet de strekking
maken en met hen publiek den Kerkeraden
te verzoeken daartegen in den kerkdijken van die woorden is, blijkt duidelijk uit deze
regelen, welke er in éénen adem bij gezegd
weg op te triden — dau word ik -— hoewel
niet bij name ! — in de Heraut den volke zijn : «Zou zelfs een uiteengaan niet ver
kieslijker zijn dan een verder //saamleven in
voorgesteld als een die de politiek in de
tweedracht en strijd" P Zie bl. 59, Bijblad,
Kerken inbrengt
Jammer maar, dat ik-zelf aan zoo iets
No. 5 en 6. Op die regelen volgt dit.
niet heb gedacht en dat ik, omgekeerd, omdat
//Niemand meene, dat wij scheuring, uiteen
ik weet wat zoo iets beteekent, mij juist gaan, of hoe men 't ook noemen wil, wenaltijd daarvan afkeerig heb betoond, mij schelijk achten. Integendeel, wij zouden dat
diep betreuren. Doch, wij betreuren ook
spiegelende aan anderer voorbeeld. En
den huidigen toestand en achten dien beslist
dat, indien ik in dat opkomen tegen dat
onhoudbaar ; en wij kunnen niet anders zien
drijven en afbreken voor de Kerken, politiek
en zeggen, dan dat niet aau onze zijde de
handelde, ik zeker in dit geval daartoe ver
leid en genoodzaakt ben door dien hing van sehuld daarvan is." Zóó denk en spreek
Broederen, die er nu een middel in ziet tot ik nog.
De redacteur zou het blijkbaar nog beter
verdachtmaking en toch zelf den stoot tot
gevonden hebben, indien de Synode ook
dat drijven en afbreken gaven.
besloten had, het besluit tot «vereeniging
Wat toch is het geval. Ik zal, genood
der Theol. School met de Theol. Fac. d.
zaakt, klaren wijn scheuken. Op Vrijdag
V. U." uit te voeren. En zóó zijn er meer.
19 Sept. vernam ik te Amsterdam in een
Doch — waarom heeft dan Prof. Bavinck
niet-kerkelijke samenkomst, waartoe ik en
met de andere hoogleeraren der School ge
Ds. T. Bos vau de andere zijde uitgenoodigd
waren, met dien Broeder reeds de bevestiging- adviseerd voor het voarstel-»a//. Schelven ?
van de bovengenoemde mare vau benoeming Waarom hebben al de hoogleeraren gead
viseerd tegen het voorstel-w» Goor: maat
en aanneming alsmede van 't uitlokken vau
eene Generale Synode. Tot geheimhondiug regelen te beramen tot uitvoering ? Dat de
minderheid daartoe niet kon, niet mocht
werden wij zelfs verzocht, al namen wij 't
medewerken, dat spreekt vanzelf. Maar dat
niet aan.
Welnu, al wat ik deed met de 30 Broe althans een groot deel van de meerderheid
blijkbaar reeds vóór de eindstemming het
deren op 2 Oct. j.1. en waarvan w ij publiek
voornemen nad, met uit te voeren, lietzij
kennis hebben gegeven, was niets dan een
navolging van die samenkomst, een gevolg dan niet «reeds na", lietzij in 't geheel niet,
van en een protest tegen haar bedoelend. dat mag wel verwondering baren. Hebben
die broederen daardoor niet zichzelven ver
Mogen zij vergaderen in stilte, wij ook ;
oordeeld ? Ook de redacteur mag dus alleen
mogen zij de Theol. School zoeken af te
breken, wij mogen de School der Keiken, de meerderheid, aansprakelijk stellen voor den
huidigen stand van zaken. Tegen het doen
door de jongste Synode gehandhaafd, toch
van die meerderheid heeft ook hij, althans
zeker wel verdedigen ! ?
zoover ik weet, zich niet verzet. En al de
Ik beu nog niet van plan mij die vrijheid
schuld van al het kwaad, dat is gedaan, en
en dat recht door iemand te laten ontnemen.
van al de schade, die aan de Theol. School
Alleen, ik zal ze eerst dan handhaven
kunnen, wanneer ze aangetast worden. Zoo is berokkend, mag men nu niet wijten aan
en wreken op die arme Theol. School, die
ook nu. I k b e g o n n i e t .
In welk teeken nu de benoeming en de
zoo lang reeds als een hert is gejaagd door
aanneming ervan met het uitlokken van een
de leeuwen des wouds, en 't alleen aan Gods
Gen. Synode staat, zal ik thans niet nader
bizondere zorg dankt, dat zij nog niet is
uiteenzetten. Een voorbeeld van navolgens
opgegeten, of dood in het bosch ligt — maai
waardige moraal komt zij mij voor nut te alleen aan hen die van '92 '93 af rusteloos
zijn; evenmiu als de tweede benoeming
haar hebben ontrust, en, tegen vele en veler
vroeger, toen ook door zeker eminent man
waarschuwing en bede in, het Concept-Con
tract ter Synode hebben gebracht, na af
veroordeeld.
wijzing het met eenige verandering weer
Doch genoeg. Tot mijne medestrijders
zeg ik : Dispereert niet. Doe, mits in den
aan de orde gesteld, en ten slotte de aan
Kerkelijkeu weg, uw plicht. God regeert. neming, ook trots de plechtige //Verklaring"
Hij heeft geen menschen noodig. En als
van 17 mede-broederen, doorgezet.
't Hem behaagt, zal de School der Kerken
Begint gij nu te begrijpen, waarom ik
ook in stand blijven en bloeien, ook al smart
den toestand nu «inderdaad beter" acht dan
liet ons tien te moeten missen, die wij met
tevoren ? 'k Stel er prijs op, dat gij dit
allen ernst toeriepen : uujit bij ons.
ten volle verstaat.
Wij verwachten met vertrouwen binnen
1. Wij weten nu, beter dan vroeger, wat
kort reeds vervulling der vacature naar be
we aan elkander hebben. Als er vroeger
sluit der Synode.
gezegd of geschreven werd, dat het ging
Kampen, 13 October 1902.
over de School, dat men van zekere zijde
NOORDTZIJ.
niet zou rusten vóór de School was opgelost
in de V. U., of anders aan de tering ge
Hoe hebben we 'i nu met de storven — zie, dan werd zulks als booze
taal bestraft; ik zelf heb daarvan bizon
Theol. School ?
dere en pijnlijke ervaringen te lijden gehad.
Nog vóór de Synode schreef Prof. BiesterII.
veld een uitvoerig artikel, ten betooge dat
AAN N. N.
de School niet ophield te bestaan in het
Waarde Broeder,
Concept-Contract ; die bewering heeft onge
twijfeld op menige vergadering dienst ge
Nu ga ik u — ten vervolge op den brief
daan tot geruststelling en zóó tot argeloos
in 't vorig No. —duidelijk maken, inlioe\er
meegaan met het gevaarvol Concept. J>at
zal nu niemand meer zeggen, dunkt mij.
de red. van J)e Bazuin zich vergist bij zijne
aanhaling uit het //Bijblad", en waarom de Zelfs nu het aangenomen Concept krachte
toestand m. i. nu inderdaad beter is gewor loos gemaakt, en de School nog //gehand
den. Daarbij komen dan vanzelf ter sprake
haafd" is, spreken velen van loslating deide ernstige vragen, voor welker overweging School door de meerderheid, «en dus dooi
en beantwoording de Arnhemsche Synode de Geref. Kerken.
Die laatste conclusie is
te dezer zake de Kerken heeft geplaatst.
Jout. (Dat droef besluit is, door de «Ver
De met instemming aangehaalde regelen
klaring , en door het ontkennend antwoord
luiden aldus: // . . . en veel verkieslijker is op de vraag van den Praeses „of de min
een besluit om het Concept, gewijzigd of
derheid zich kon conformeeren met de meer
ongewijzigd, aan te nemen, dan de Kerken
derheid, en dus het besluit maken tot een
en de School opnieuw prijs te geven aan
«generaal besluit" — ontegensprekelijk een
de onzekerheid in zake de Opleiding, waar jBa^y-besluit gebleken en gebleven. Het
in wij nu al 10 jaren worstelen en lijden
besluit in '91, inzake «het beding", is daar
en verzwakken". Al aanstonds moet ik op
entegen een generaal besluit; want: a nie
merken, dat de Synode gedaan heeft, wat ik
mand heeft daartegen geprotesteerd; en b
«veel verkieslijker" noemde dan de voort
bij de vaststelling van het stuk in z'n ge
durende onzekerheid met den aankleve van
heel, dat aan de voorl. Synode der N. G.
die. De Synode heeft het Concept, na het Kerken zou worden aangeboden, is ook die
eerst afgewezen te hebben, gewijzigd aange voorwaarde aangenomen met alle stemmen.)
nomen. En daardoor is geschied wat ik
Die conclusie echter daar gelaten, is het
//veel verkieslijker acüt dan de voortdurende duidelijk uit de eigen woorden van voor
onzekerheid. Dat de Synode, of liever de standers der «vereeniging" van de School
meerderheid, niet den moed^had om haar met de V. U., dat, huns erachtens, de Th.
besluit uit te voeren, en dat het besluit van
Sch. niet meer de School der Kerken, maar,
alle rechtsgeldigheid is beroofd, doet het zooals ze nu nog bestaat, een School van
feit zelf niet teniet, dat de meerderheid heeft
de minderheid is, door de meerderheid «aan
durven besluiten « de eigene inrichting der de minderheid cadeau gedaan." Zie, broe
Kerken" los te laten, op te heffen. Dat het
der, hoe smartelijk ook op zichzelve zulke
besluit tot niet-uitvoering van het aangenomen
uitingen zijn voor harten die de Kerken èn

hare School om Godswil liefhebben, noch
tans is ook daardoor de toestand, ik zeg
niet zuiver, gezond, maar beter dan vroeger
geworden, 't Wordt nu een strijd met
open vizier; een strijd tegen, of voor de
Theol. School. Het voorstel-Bos heeft ge
toond, dat ook de minderheid, (al waren er
onder hen, die veel liever de School ook
afzonderlijk zagen voortbestaan) bereid was
«eenheid van opleiding" te bewerken, en
dit wel door de School in verband te bren
gen met de Vrije Universiteit. In dat voor
stel is de zelfstandigheid der School, het volle
zeggenschap, het recht en de vrijheid der
Kerken, gehandhaafd en helder uitgedrukt.
Wat zij niet wilde ? Zij wilde niet de op
lossing der School in de Faculteit, de prijs
geving van de «eigen inrichting der Ker
ken" voor afhankelijkheid van en gebonden
heid aan een particuliere School van eene
Vereeniging, met beperkte medezeggenschap
tot vergoeding voor de wegwerping van
eigen Opleiding en eigen souvereiniteit over
eigene zaken. En daarom wordt nu door
velen zeer kwalijk van hen gesproken !
2. Nu moeien de Kerken, d.i. zoowel de
leden der Gemeente als de Kerkeraden, zich
opmaken tot onderzoeking en tot beoordeeling
en — tot eene ktfuze tusschen het doen der
meerderheid en het protest der minderheid,
't Is nu uit met vromelijk en hoogwijs ge
keuvel en gesus, dat aldus femelt: «Stil
maar, de School loopt geen gevaar, lieve
menschen
. . ! 't Is allemaal beweging voor
niets, wat die Utr. Vergadering rondroept
door het land . . . !" Zóó zeer is de School in
gevaar, dat de redacteur van De B. weinig of
geen noop meer neett voor deze patiënt, te oordeelen naar zijn bange schildering van on
langs met hare helle en schelle kleuren en
kleurschakeeringen. 't ls nu de vraag.: is de
meerderheid der Kerken het eens met de
meerderheid der Synode? Zoo ja, dan dreigt
der School van die zijde doodsgevaar ; ook
al valt de motie-Rotterdam thans in liet wa
ter, een anti-School-partij zal voortgaan te
ageeren. Met het oog daarop is het nu de
tijd voor al de Kerken, die de School willen
houden, — hetzij ze dan in de minderheid
zijn, of niet — om zich uit te spreken.
En wel ten eersten over de praktische vraag,
die ook actueel en urgent, d. i. zeer dringend,
is : Wilt gij, dat de Tlieol. School in stand
blijve, óf niet ? Om in de taal van Br. Ba
vinck te spreken -. Kerken, wilt gij aanvaar
den het «cadeau" van de meerderheid der
Synode ?
Wie dat wil, waarlijk WIL, om God en
om de Kerken, die moet dat nu dan ook
zeggen ; en tevens doen, wat tot handhaving
én — zekerstelt ng der Th. School vereischt
wordt
Wie dat niet willen, om welke redenen dan
ook, die zijn echter met zulks te zeggen niet
van de zaak af. Vóór zij besluiten, op het
voetspoor der meerderheid, de School van
nu at te bejegenen als niet meer «de eigene
inrichting der Kerken", moeten zij nog eens
het beding van '91/'92 lezen en ook de
toelichting daarvan, met alle stemmen gegegeven door de Gen. Syn. y. '93 ; en zich
afvragen, niet: Y\ at zouden wij nu wel liefst
willen ? ook niet: Wat lijkt ons. nu het
meest in 't belang van dit ende dat? maar:
Wat is afspraak, broederwoord, plicht der
trouw -. wat is KECHT voor God en voor de
menschen F Ik durf verwachten, dat ook vele
Kerkeraden B., zóó de zaak beziende, zul
len afkeuren wat de 25 durfden doen op
Vrijdag 29 Aug. en op Vrijdag 5 September.
Wat aangaat de Kerken, die het eens zijn
met de «Verklaring" der 17, zij zijn er niet
mede af met dat te denken, en te zeggen,
maar zij staan voor diepingrijpende vragen.
Indien de «Verklaring" der 17 op goede
gronden rust, d. i. indien waarlijk het be
sluit tot aanneming van het bewuste voor
stel in strijd is met de voorwaarde der
vereeniging in '91 '92 betreffende de eigene
Opleiding, dan hebben de Kerken niet alleen
de roeping : A, om voor de School te doen,
wat zij ieder én tezamen kunnen, hetzij door
zich onderling te verbinden als een Bond
tot instandhouding van de eigene opleiding
en eigene inrichting der Kerken, hetzij op
andere wijze; maar ook : H om te over
wegen, wat zij hebben te doen tegenover
.1 _ i
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ue Krenking van «net beding . Als leden
der Gemeente tegen elkander ontrouw plegen,
dan — moet dat beleden en zooveel doenlijk
vergoed, en zóó de breuke geheeld worden.
Met Kerken is het niet anders. Wie zwijgt
tegenover wat in het doen van Kerken z. i.
niet recht is, wat strijdt met hetgeen als
voor Gods aangezicht is overeengekomen,
wat het vertrouwen beschaamt, wie daar
tegenover zwijgt, die wordt medeplichtig,
die draagt ook mede de schuld van al de
moeite, die daaruit ontspruit. Kerken zijn
zoowel als leden van eenzelfde Kerk ver
plicht, acht te nemen op elkander tot op
scherping der liefde en der goede werken.
Mocht die plicht der liefde in deze dagen
woraen vervuld, en mocht daarvan dit het
gevolg zijn, dat algemeen de schuld werd
ingezien, en erkend in een «het doet ons
leed", dan zou de weg van ons kerkelijk
saamleven weer effen kunnen worden, en
een vaste toestand geboren : hetzij door van
nu af de Theol. School rustig te laten voortarbeiden en met moederlijke zorgvuldigheid
te verzorgen, met afzien voorgoed van een
«vereeniging" ,met de V. U.; hetzij door
later ook opnieuw te pogen «eenheid van
opleiding" te bewerken, en dan met volle
trouw aan «het beding".—Of alsdan onzer
zijds nogmaals het voorstel-5os zou kunnen
worden aangeboden, daarover behoeven we
nu nog niet te beslissen; dat vooraf de
Vereeniging o.a. het struikelblok, dat Art. 2
heet, zou moeten opruimen, geloof ik met
u ; doch daarop ga ik thans niet in.
Of er echter grond is om te verwachten, dat
die «schuld" algemeen zal worden ingezien en
beleden ? Ai mij, nu hoort men nog spreken,
alsof, ja wel de School is veranderd van po
sitie, maar toch het beding is geschonden.
Hoe is het mogelijk ! Het beding niet ge
krenkt, al heeft ook, n. b. !, de Synode
dit nog daartoe gedaan, dat zij de ken
schetsing «eigene inrichting" geschrapt heeft!

Een waardig en krachtig optreden van Ker
keraden, of van Kerkeraadsleden, en, waar
't noodig is, van leden der Gemeente, kan
echter, onder Gods zegen, tot het inzicht
brengen van de verkeerde daad. Zwijgen,
óf spreken zonder meer, versterkt de dwa
lende meening, eu maakt medeschuldig aan
de daad, waartegen moet worden getuigd.
Al vast komen we dus tot dit resultaat,
dat de Kerkeraden, die voor de instand
houding der Theol. School zijn als de eigen
inrichting der Kerken: A. onverwijld tot
samenwerking moeten trachten te komen voor
dit doel, en zulks temeer en wel met be
kwamen spoed, nu de Vrije Universiteit
twee van de vier hoogleeraren der School
tot zich heeft getrokken ; B. hebben te over
wegen, welk oordeel zij geroepen zijn uit te
spreken over de aanneming van het voorstel,
waartegen de «Verklaring" is ingediend. En
dan niet alleen 1° inzoover «het beding"
daarin betrokken is; maar ook 2° inzoover
de meerderheid der Synode de hoogleeraren
en de Kerken zelve heeft willen binden aan
den grondslag, uitgedrukt in Art. 2 van de
Vereen v. H. O., een grondslag naast en
behalve den grondslag van het saamleven der
Kerken. Hadden de afgevaardigden daartoe
recht, volgens hun Zastf(brieven) om in alles
te handelen overeenkomstig de Geref. Be
lijdenisschriften P idem 30 over het in hoofd
zaak binden van de Kerken, inzake benoe
ming van de hoogleeraren, aan de voordracht
van een Theol. Faculteit, en in geheel de
opleiding aan de «inrichting" van eene Ver
eeniging, en 4° over d e gelijkstelling van
een niet-eigen School met de eigen School
der Kerken, ja, de afhankelijkmaking van de
2 collecten voor de School van de toeken
ning van 2 collecten aan de Theol. Fac.
der V. U. alsook 5° over de reglementee
ring en dus vastzetting van twee Kerken,
groepen in het Kerkverband, en zulks zóódat daardoor het aangenomen beginsel, dat
de Kerk geroepen is een eigene Opleidings
school te hebben, tegelijk met de practijk
het dal des doods intreedt; en zóó voort.
Er is dus nog al wat te doen, vóór de
Kerken met de Synode van Arnhem in 't
reine zullen zijn.
Dezen brief moet ik nu sluiten. Alleen
nog dezen wenk: laten de Kerkeraden,
die, op nader te bepalen wijze, willen
staan voor de Theol. School, zich in dien
geest uitspreken op de eerstvolg. vergade
ring der Classis, en de gelijkgezinde Ker
keraden samenspreken, als de Classis niet
dien weg op wil. Ook zou het goed kun
nen zijn, dat men aan de Corresponden
ten van andere Classes daarvan kennis gave,
om te vernemen, welke Kerkeraden elders
mee willen doen tot sterking der School.
Dat ook de onderteekenaren van het Woord
i.z. de Opleiding — zie het vorig No. —
bereid zijn, zulke mededeeling te ontvangen
en, desverlangd, wenken te geven die tot
liefelijkheid en samenbinding kunnen leiden,
daarvan moogt gij u wel overtuigd houden.
In een volgend No. wil ik u gaarne uit
eenzetten, op welke gronden ik het er voor
houd, dat het beding gebroken en ook
in andere opzichten aan het recht on de
vrijheid der Kerken tekort gedaan, en daar
door de vrede der Kerken gestoord is.
Intusschen — voor de Theol. School blijf
ik goeden moed houden, hoezeer ik ook het
pijnlijke en beteekenisvolle van het heengaan
van twee ambtgenoo ten gevoel en besef. De
datum van heden spreekt mij bemoedigend
tee. 't Is vandaag de 68ste jaardag van de
reformatie, die in de historie «de Afschei
ding" genaamd wordt; de Afscheiding niet
van de Geref. Kerk, maar van de Besturen
en hun gezelschap, die Christus' Koningschap
en de leer der zaligheid verloochenen, óf
laten verloochenen. De 14de Oct. 1834 is,
zonder tegenspraak, de dag van de her
leving der Geref. Kerk en Theologie in
Nederland, op de oude grondslagen, in
nieuwe vormen en met nieuwe zegens. Die
geschiedenis moet weder in het licht treden,
en in het midden van ons Kerkelijk leven.
God zal Zijn werk in de Kerk, waartoe ook
de School van '54 behoort, niet verlaten !
In dat hoopvol vertrouwen blijf ik bidden
en werken voor Kerk en School.
Uw dw. lieïlb. broeder,

L. LINDEBOOM.
K„ 14 Oct. 1902.

Buitenlandsclie Kerken.
N.- Amerika. Hen pleidooi voor de openbare
school. — Over de beweging in N.-Amerika
onder het Gereformeerde volk, om tot de
oprichting van Christelijke scholen te komen,
hebben wij af en toe in deze rubriek iets
medegedeeld. Voor eenige weken wezen wij
er op, dat de oogen meer en meer opengaan
voor het gevaar, dat er schuilt in het
standpunt door de publieke of openbare
scholen ingenomen, en dat de overtuiging
veld wint, dat het Christenvolk in N.-Amerika komen moet tot de oprichting van
bijzondere scholen voor Christelijk onderwijs.
Die overtuiging is echter bij lange na niet
algemeen; vandaar dat de voorstanders van
het Christelijk onderwijs onder veel tegenstand
en strijd hun werk moeten voortzetten. Toch
gaan zij al worstelende voorwaarts.
Velen hunner hebben ook van nabij den
strijd voor het Christelijk onderwijs Sin
Nederland gekend. De bezwaren en moei
lijkheden, hun in den weg gelegd, zijn hun
dus niet geheel vreemd, want dezelfde of
gelijke argumenten, die hier tegen de bijzon
dere Christelijke scholen werden ingebracht,
doen ook in Amerika dienst. Als er onder
de geloovige opstaan, die de openbare school
verdedigen, zal hun dit niet ontmoedigen en
niet te veel teleurstellen, want zij weten, dat
dit ook hier het geval is geweest, maar dat
dit soort bestrijders langzaam verdwenen is.
Een verdediger van de openbare school, eu
als zoodanig een bestrijder van de bijzondere
Christelijke school, heeft zich in den laatsten tijd
in „de Hnpe" laten hooren, Ds. G. de Jonge,
predikant bij de Geref. kerk te Vriesland, Mich.
Hij wijst uit de geschiedenis het ontstaan
der openbare scholen aan en zegt, dat zij

veel tot de ontwikkeling van het volk hebben
bijgedragen. Hoewel men in Amerika steeds
afkeerig was van een staatskerk, omdat men
elke godsdienstige gezindte vrijheid wilde
laten, was men toch voor de staatsschool.
Ds. de Jonge zegt, dat Amerika eene
bijzondere behoefte heeft aan de openbare
scholen, en dat de Vaders dit ook zoo hadden
ingezien, omdat van het onderwijs zonder
bemoeiing van den Staat niet veel komt, en
omdat door middel van de staatsscholen het
Amerikaansche volk, dat ;iit verschillende
landen samengekomen is en uit verschillende
nationaliteiten bestaat, tot één volk samen
groeit. Als de kinderen op ééne school voor
allen geschikt onderwezen worden, zullen
die onderscheidene elementen samenvloeien.
Precies hetzelfde argument, dat de libe
ralen in Nederland tegen de Christelijke
scholen gebruikt hebben. De bijzondere
Christelijke sch len noemden zij sectescholen,
die de kinderen van één volk van elkander
verwijderden, terwijl de staatsschool hun de
eenheid van het volk zou inprenten.
De beschuldiging van sectarisme wordt
door Ds. de Jonge der Christelijke school
naar het hoofd geworpen, want hij zegt, dat
de openbare school vrij is en vrij moet
blijven van allen sectarischen invloed. Door
sectarisch verstaat hij godsdienstig, want hij
zegt, dat hij «met opzet" het woord „secta
risch" gebruikt voor godsdienstig. Volgens
hem is godsdienstig onderwijs, dat niet
sectarisch is, niet denkbaar. De Christelijke
school zal dus het sectarisme bevorderen.
Geen geringe beschuldiging, die te pijn
lijker is, omdat zij door een Gereformeerd
predikant uitgesproken wordt, en deze als
verdediger van het z. g. neutraal onderwijs
optreedt. In Nederland weet men wat die
neutraliteit is, maar in Amerika kan men,
zooals ons ook uit particuliere berichten
bekend is, toch ook wel weten, dat dit z. g.
neutraal „onsectarisch" onderwijs op de
openbare scholen tegen den godsdienst
ingaat, omdat het godsdienstloos is.
Deze verdediger van de staatsscholen
beweert verder, dat de vrijheid der kerken
gewaarborgd wordt door een onderwijs, dat
van allen sectarischen d. i. van allen godsdienstigen invloed vrij is. De Staat zou de
vrijheid van godsdienst belemmeren, als hij
op de scholen godsdienstonderwijs liet geven.
Wel moeten de kinderen onderwijs in de
waarheid ontvangen, maar dit behoort aan
de kerk en niet aan de school; de Staat
verwacht van de kerk, dat zij dit ouderwijs
geeft en daarom verleent hij aan de kerken
volle vrijheid, om dat onderwijs te geven.
Dat is een zonderlinge redeneering. Omdat
de Staat de kerken vrijheid laat om godsdienst
onderwijs te geven, moet de godsdienst van de
scholen geweerd blijven. Een godsdienstlooze
school zal dus de kerken ten goede komen.
De schrijver zegt, dat hij eene vrije school
begeert naast eene vrije kerk, en noemt de
staatsscholen zulke vrije scholen, omdat iedere
stad of district haar eigen schoolbestuur
kiest, en dit bestuur benoemt, zonder bemoei
ing van den Staat, de onderwijzers en wijst aan
welke boeken gebruikt zullen worden. Die
vrijheid sluit echter den godsdienst buiten,
want er mag geen sectarisch d. i. gods
dienstig onderwijs gegeven worden, of om
het met de eigen woorden van Ds. de Jonge
weer te geven „wij verstaan door vrije
scholen zulke, waar geen sectarische toets
het kind bij de deur wacht."
Stond Ds. de Jonge in deze beschouwing
en in den strijd tegen al de vrije Christelijke
scholen nu maar alleen. Dit is het geval
niet; velen schijnen zijn gevoelen tedeelen;
in elk geval staat n dt Hope" aan zijne zijde,
beveelt zijn schrijven ter behartiging aan en
zegt: „Te lang zweeg nde Hopt" over dit
onderwerp. Te veel lieten wij de belangen
der publieke school aan eigen verloop, of
lieten wij toe, dat lieden, die Jozef niet
gekend hadden, ons van dien duren tijd
allerlei vertelden en velerlei voorspelden."
Dit laatste is vrij wat duister, maar wij
vatten het zoo op, dat de jongeren of die in
lateren tijd uit Nederland gekomen zijn,
vergeten wat die openbare scholen vroeger
waren. Dit doet er echter minder toe,
want het is de vraag wat zij nu zijn, en
dan behoeven de voorstanders van het
Christelijk onderwijs in Amerika voor be
strijders als Ds. de Jonge niet te vreezen,
want hij rechtvaardigt hun optreden, omdat
hij bewijst, dat de openbare school voor de
kinderen der geloovigen onbruikbaar is, wijl
die school kleurloos is en kleurloosheid in
zake den godsdienst is niet Christelijk.
Wij willen hopen, dat Ds. de Jonge tot
ander inzicht zal komen en met nde Hope"
het pleidooi voor de godsdienstlooze school
zal opgeven. Die verwachting is niet zonder
grond, omdat nde Hope" in hetzelfde nummer,
waarin Ds. de Jonge zijn pleidooi begon,
zonder tegenspraak Dr. Kollen, Professor
aan Hope College, waar hij schrijft over het
middelbaar en hooger onderwijs, zeggen
laat, dat hij niet begrijpt, dat Christenouders
hunne zonen naar ongodsdienstige scholen
zenden, en Ds. de Jonge zelf in een later
nummer bet onbewimpeld uitspreekt, dat het
onderwijs aan de colleges (de scholen voor
middelbaar onderwijs) Christelijk moet zijn.
Is het Christelijk onderwijs op de colleges
noodig,' dan ook op de lagere seholen.

SCHOJ.TEX.

I n g e z o n d e n .
Amsterdam, 13 Oct. '02.
„Loof, loof den Heer, mijn ziel" zoo zong
den 12en October de Geme-ente van Amster
dam, die in de Buiten-Amstelkerk te zamen
was gekomen, om daar te luisteren naar de
rede weike hun oudste leeraar Ds. L. Neijens
zou houden ter gelegenheid van zijne 40jarige ambtsbediening.
Loof, loof den Heer, mijn ziel ! Zoo klonk
het den grijsaard tegen toen hij de treden
van den kansel betrad. We gevoelden met
hem mede wat er in zijn hart moest omgaan
in dit heilig dankuur, en het gebed kwam
over onze lippen : „Sterk hem, Heere." En
de Heere heeft hem gesterkt, dat gevoelden
we toen we het kerkgebouw verlieten.

Zijn tekstwoord had hij gekozen uit den
Brief van den Apostel Paulus aan die van
Efeze, Hfdst. 3 : 20—21. Wanneer ik deze
prediking in éénen zin moest samenvatten
dan zoude ik het doen in deze : Ik beu
niets, God is alles. Hem komt lof en aan
bidding toe. We hopen deze rede spoedig
in druk te zien verschijnen, daar het een
blijvend aandenken voor de Gemeente zal
zijn.
Tn 1862 had Ds. Neijens zijne intreerede
te Apeldoorn gehouden naar aanleiding van
Jeremia 1 : 6 — 7. Aan dit woord is hij
steeds getrouw gebleven ; hij is gegaan waar
God hem heeft gezonden, hij heeft gesproken
wat de Heere hem heeft geboden ; daar
van getuigen ook de laatste jaren, waarin hij
veel moeite en strijd heeft doorgemaakt,
maar toch, het gebed heeft hem kracht gegegeven voort te gaan volgens het bevel van
zijnen Heer.
Hij kent zijne Gemeente en zijne Gemeente
kent haar leeraar; tot heden toe heeft hij
steeds getoond wat God hem als taak heeft
opgelegd, en nooit is hem iets te veel ge
weest wanneer het gold het belang van de
Gemeente van Jezus Christus. Wat heeft hij
dikwijls Amstels straten betreden, om een
troostwoord aan zieken of stervenden te
brengen. En slechts zelden was er een ander
prediker die in zijne plaats optrad, daar hij,
zelf krank zijnde, toch behoefte gevoelde
om het Evangelie van den gekruisten en
verrezenen Heiland Zondags aan de gemeente
te brengen, en velen onzer herinneren zich
eene van zijne welbekende gezegden: „de
preekstoel maakt mij door Gods genade weder
beter".
Moge God den leeraar, die veler harten
heeft gewonnen gedurende de 40 jaren dat
hij in dienst is van ziju Heer, sterken bij
het klimmen zijner jaren ; dat nog vele blijde
dagen in de Gemeente zijn deel zijn, en
dat nog eens de dag moge aanbreken waarop
hij zijne 50-jarige ambtsbediening mag her
denken, omgeven van zijne vrouw en kin
deren. Dat is zeker de wensch er. bede van
velen.

Een oud-leerling.

Heden nam de Tïesre zeer
onverwacht tot zich mijne ge
liefde Echtgenoote

KN
MARIA J. BEUSEKAMP.
HOEK VAN HOLLAND, I 9 Q C( . I G Q 2
DEVENTER ,
i

f5 xxxxxx f aoocaoc^
K
1857—1902.
U

I

HELDER,

^|

y den dag te herdenken, dat, zij
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AI.B. JONKHOFF.
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G. JONKHOFF-ALBRACHT
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Ut den l am de Heere vati
orze zijde weg onzen geliefden
Echtgenoot en Vader, den Heer
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Willim Barend Broekbuis,
inden ouderdom van bijna 77jaar. •
WED. W. B. BROEKIIUISVAN SETERS.

BJ

H. J. BROEKHUIS.
STELLENDAM,|
ZAANDAM, L

^

Heden overleed onveiwacht,
in haren Heereen Heiland, onze
geliefde Echtgenoote. Zus'er,
Moeder. Behuwd- en Grootmoe
der, Mejuffrouw

Heden ontsliep tot onze diepe
droefheid onze geliefde Echtge
noote en Behuwdmoeder

Gertrude Marie Breebaart,
in den ouderdom van bijna 53
jaren.
Uit aller naam,
D. WIJNBEEK.
ZWOLLE,

Heden overleed onverwachts
onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder

Jacol) G-rijspeere,
in den ouderdom van 33 jaren
De stille hoop, dat hij thans
is bij Hem, wiens Naam hij hier
mocht belijden, lenigt onze droef
heid.
Nam»iis de Familie,
S. GRIJSPEERE.
NIBUWDOBP,

14 October 1902.

G. G. of' N 11., in een klein gezin, teg^n
hoog loon. Br. W. LUBBELiS, WEKSP.
Mevrouw HEEMSKERK, fóeilerstraat
7, ASSEN, vraagt tegen I Hovem-

Iier e e n e fli i i k e

KEUKENMEID
goed kunnende koken en netjes wfrkeu.

Cruydenwijn

DE HAAS helpt bij

bloedarmoede.
O ver *|»a nik i lig-rugpijn en voor
kraamvrouwen om op kracht te komen.
Borstcruydenwijn dient voor menschen
met zwakke borst.
Overal verkrijgbaar — IIE %'UJIX
Voorscliotcu.

imtf

lOOen PRACHTIGE

IAMERIK. ORGELS "üëü
S in prijzen van ƒ 85.— tot
|/ 500.— werden reeds met
H liet grootste succes door mij
1 geleverd, waarvoor lOOen
|! dankbetuigingen tot bewijs
kunnen strekken.
»Geen goedkoop Orgel zóó
goed."
»Geen goed Orgel zóó goed
koop."
Men vrage s. v. p. teekeningen met prijsopgave.
Levering franco, v r ij
zicht, zoowela c o n t a n t
als op afbetaling.

QMUUlf

DOET UW VOORDEEL
en keuze uit onze

13 October 1902
Gedempte Karn* melkshaven 12.

i S

franco
irembours
eni»oiir«

H. J. MEENGS,

ZUTPHEN,

13 Oct. 1902.

Mo. 3. 110
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SLUIK en Van der WAL's
THEEHANDEL.

in den ouderdom van 77 jaren.
Jaren lang diende hij onze
Gemeente als Ouderling. In het
geloofsvertrouwen op den Heere
Jezus als zijn Heiland ging hij
heen in vrede, om de rust te
genieten, die er overblijft voor
het volk van Gcd.
Namens den Kerkeraad van
de Geref. Gemeerde te Zutphen,
J. N. LINDEBOOM, Vooiz. ra
.). VAN DIJK, Secret.

I

Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

JOH. DE HEER,
Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

HUWELIJK.
Voor jongelieden, die in het huwelijk
•wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van het Sarphatipark te
A m s t e r d a m t e h u u r , e e n nroderii
ÏIOVKNHUIW, huurprijs I ÏOO.—
per jaar. Oi.middellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XEIRA DE MATTOS & VAN
DER VIJGH , Sarphatipark 135 te

Bij Z A L S M A N te
verschijnt:

Kampen,

DE DIEREN
Leesboek voor de hoogste klasse van
lagere scholen en voor herhalingsscholen,
DOOR

E. J. V E E N E D D 4 A L .
152 bladz. 40 cent.
De nChristelijke Schoolbode" zegt hiervan :
In 49 lessen, samen 152 bladzijden
tellende, geeft de schrijver een onderhoudend
overzicht van de geheele dierenwereld. We
bedoelen daarmede niet, dat alle dieren
behandeld worden, doen elke diersoort vindt
er hare vertegenwoordigers in. \eel be
langwekkends en wetenswaardigs wordt ons
aangaande de dieren medegedeeld.
l)e
schrijver geeft eerst eene korte schets van
het systeem en vervolgens meestal groeps
gewijze in iedere les de beschrijving van
afzonderlijke dieren of diersoorten. Hij
wijst, waar het te pas komt, tevens op de
wijze beschikking des Scheppers, die ook
in Zijne werken verheerlijkt <wordt. De
uitgever heeft voor eene nette uitvoering
gezorgd.
Voor de hoogste klasse of de herhalings
school is het boekske aan te bevelen.

Voor geringen prijs te kpop,
wegens opruiming der werken van DR.
BAVINCK, de volgende boeken:

1 E x . Biedend. M o r a a l .
1 E x . Z e k e r h e i d d e s Gelooft».
1 Kx. S c h e p p i u g of «Ont
wikkeling.
1 Kx. 1 ' s y e h o l o g i c .
1 Kx. O f f e r a n d e d e s L o l » .
Adres : letter JHT. JK. aan den Uit
gever dezer te KAMPEN.

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.
, „
Mo. B r :*,oo
per i 1 /, kilo
«, _ .
.

In den vroegen morgen van
Zondag 12 Oct. nam de Heere
door den dood uit ons midden
weg onzen medebroeder

Honderden daukbeinigiiigen.

AMSTERDAM.

MAGAZIJNEN
KOEMABKT

J. ELFFERS.
ROTTERDAM,

MEDE OBCELS

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.

Orgelhandel,

geb. VAN L>ER IIAAGKN,
in den ouderdom van bijna 07
jaren.
Uil aller naam,

G. F. CALLENBACH, Uitgever,
Nijkerk. * * * * * * * * * * * * * *

14 Oet. 1902.

GrROENEYELD'S

Johanna Sedilia Elffers

W. van Nes. * * *

door

Het programma voor den zesden jaargang vermeldt
uitsluitend werkpn van Nederlandsclie auteurs. * * * * *
De leden ontvangen jaarlijks 1600 bladzijden druks in 6
of 7 nette deelen ingenaaid. * * * * * * * * * * * * *
Fraaie stempelbanden worden a 35 cent berekend.
D e contributie bedraagt vijf gulden p e r jaar. * * * * *
Bij iederen solieden boekhandelaar is deel I nu reeds ter
i n z a Og e t e b e k o m e n . * * * * * * * * * * * * * * * * *
De uitvoerige fraai geïllustreerde Catalogus is alom gra
t i s verkrijgbaar. * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V. Ü. M.

AVDB11S I0III0IF H
SAARTJE TULP,

Verwoeste levens,

13 October 1902.

|n|
A.s. Woensdag 22 October js|
Ja# hopen wij met onze geliefde UP
y Ouders en Grootouders
y,

n

Zooeven verscheen als deel I van den zesden jaargang

in den ouderdom van bijna 32 jaar.
N. H. KOERS,

DIENSTBODE,

Ondertrouwd:
JAN MÜIDERMAN
Weduwn. van H. C. Beusekamp,

sedert 1897 gevestigd te Nijkerk.

GRIETJE HUIGES,

Gevraagd met Nov. a. s. een flitllse

APVËRTENTIÉN,

Vereeniging „Christelijke Bibliotheek",

Harlingen.
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.

OPLEIDING.

•"rijs f 0 , 0 0 .
De inteekening is opengesteld bij alle
boekhandelaren en bij den Uitgever

J. VAN DIE LAND,
te Amsterdam.

Kort begrip der Christelijke religie.
Met uitv. Teksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5,-.
Catechismus of onderwijsing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 ct., 25 ex. f 2.—, 100 ex.
f 7,—
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederland.
Prijs: 10 ct., 25 ex. t 2,—, 100 ex.
f 7<~-

..

De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten (Canones of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A. HELLUNBROEK . Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex f4, — , 100 ex.
f 14,—
Deze uitgaven onderscheiden zich door
goed papier, flinken druk en nette uit
voering.

Uij ZALSMAN te KAMPEN komt van
de pers:

Misbruikte
Schriftuurplaatsen,
DOOR

E. KROPVELD.
TWEEDE DRUK.

129 bladz.

Mng. § 0 ct. geb. f 1, 2 5 .
Vele malen worden in het dagelijksch
leven allerlei bybelteksen op verkeerde
manier aangehaald. Dit is de Schrift
geweld aandoen en onteeren. Daarom
was het een goed idee van Ds. KaopVELD om eenige van zulke plaatsen toe
te lichten in haar ware beteekenis en
t-*gen dat verkeerde gebruik iu te gaan.
We gelooven dat de geachte schrijver
alleszins gelukkig is geweest in zijn
pogen. Op duidelijke, klemmende, gron
dige wijze wordt in dit nuttige boekje
betoogd
Het is der lezing dubbel
waard; het verrijkt onze Schriftkennis,
en doet ons Chr. leven gezonder worden.
{Het Volksblad.)
Alle Boekh. nemen bestellingen aau.

Bij

J. H. KOK

verscheen:

HecLendaagsclie loraal
DOOR

Dr. H. Bavinck.
Royaal formaat. Prijs f 0,60.
In stempelbaud f M.
Bij eiken Boekh. voorhanden, en tegen
toezending van het bedrag verkrijgbaar
bij den UITGEVER.

GRONINQKN :

" e ( Oi>jee< d e r
Theologie als Wetensetia|>, volgens de
Eneyclouaedie van DR. A. KUYPER,
en Kiiculleit of School, door W.
DE JONGE, v. D. M . te HKEG.
M'rijs fO,35.

Scheurkalender voor 1903, BLIJVEN OF HEENGAAN?
met motto's van l»r. A. HIIÏPKII,
verzameld onder toezicht vau Mej. H.
S. S. KUYPER.

f 6 '~-

V e r s c h e n e n bij J A N HAAN le

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt
eerstdaags:

Zal v e r s c h i j n e n :

Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen :
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS . Afge
deeld in korte lesjes.
Prijs: 4 ct, 25 ex. 80 ct., 100 ex.
f3.-.
Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste van meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het doen van belijdenis des geloofs,
door T. OEGKMA en F. G. PETKRSEN,
v. d. m. te Wildervank en Veendam.
Prijs: 7'/j ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex,

Een vraag en een antwoord

Verschenen bii

J A N H A A N II

te Groningen :

De Bijbelsche Geschiedenis
eti

Verstandelijke Vorming,
DOOR

Jl. IIK «KOOT,
Hoofd der Chr. School te Hoogkerk,
f 0,70,
In Urnen stempclbaml ƒ 1,—.

DOOR

Dr. H. BAVINCK.
§0 ceut.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt het frauco p. post.

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN

No. 45

Vyftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

1902.

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland.
(Ten Toordeele van de Theologische School te Kampen.)

Vrijdag 24 üetober 1902,

JoH II : la, IBlaagt be fiajuin
Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post
f 1.50. Voor Oost-Friesland en Amerika f 175. Voor Z.
Afrika f 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. I2V2 ct. Advertentiën van
1 10 regsls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

©aan. I : 4, f é Ijet boor ulicüen tod be ti)ti/ öat gö taoout
m uiue grtndfüe fruiten, tn 52! bit ïjuig toot^t 3i)n -

Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan dei»
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan „de REDACTIE van PE BAZUIN te KAMPEN.
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDUEDACTETJR, DE. H. BAVINCK TE KAMPEN.

UITGEVER:

G. PH. 2ALSMAIM,
KAMPEN.

Officieel© Kerkelijke Berichten enz.
De Raad der Geref. Kerk van
Rotterdam (A.)
hebbende, dat de benoeming der Hooggel.
Heeren Bavinck en Biesterveld tot Professoren aan
de V. U. geschied is, en dat genoemde Hoogleeraren
deze benoeming hebben aangenomen ;
gelet hebbende op het verschil van meening, hetwelk
omtrent de motie-Van Schelven bestaat, welk verschil
aan de verwezenlijking van den wensch, in de motie
geuit, op eene eventueele Generale Synode in den
weg zou staan ;
meent op dit .oogenblik zijn motie, aan de Kerken
bekend gemaakt, te moeten intrekken, en dienten
gevolge zijn voorstel op het Classicale Agendum
vermeld te moeten terugnemen, terwijl hij daarbij
echter
nadrukkelijk verklaart in deze beslissing niet geleid
te zijn door het schrijven van de B. B. van Anken
c. s., welk schrijven hij voor kennisgeving heeft aan
genomen.
De Kerkeraad v.n., namens hem,
0. B. BAVINCK, Praes.
VAN BLEEK, Scriba.
vernomen

PLAATSELIJKE KEKKEN.
KAMPEN. Alhier werd beroepen tut Dienaar des Woords,
Dr. H. Bouwman te Hattem.
Namens den Kerkeraad,
J. H. Bos, Scriba.
MUNNEKEZIJL, 12 Oct. 1902. De voor deze Gemeente
zoo volijverige Herder en Leeraar, de "WelEerw. Heer Ds. N.
Diemer, onving de vorige week eene roeping naar de Cer. Ge
meente B te Bedum. God, die alles regeert, besture deze zaak
naar Zijnen wil.
Namens den Kerkeraad,
T. BBANPSMA, Scriba.
BENKUM. Zondag 12 Oetober 1.1. was voor onze Gemeente
een gedenkwaardige dag. Onze geliefde Leeraar Ds. A. van
der Sluijs mocht onder gevoel van de goedertierenheid zijns
Gods herdenken, hoe hij nu juist 30 jaren geleden door zijnen
alom gunstig bekenden, nu zaligen Vader in het ambt werd
bevestigd en hij zich aan zijne eerste Gemeente te Beigum ver
bond. Sterke de Heere dezen Zijnen getrouwen Dienst
knecht tot in lengte van dagen en bevestige Hij aan hem het
woord van den Dichter, Ps. 92 : 15, 16, opdat de Kerk alhier
nog lang door zijne bezielende prediking gebouwd worde, tot
eer en heerlijkheid van den Naam zijns Zenders en tot heil
der Gemeente.

,
Namens den Kerkeraad,
T. VAN DEN BRINK, Scriba.

'S-GRAVELAND, 16 Oct. '02. De kerkeraad, met de mans
lidmaten vergaderd onder leiding van onzen geachten Consulent,
den Weleerw. Heer I s. D. Toni van Hilversum, heeft met
groote meerderheid van stemmen alhier beroepen den Eerw.
Heer R. Zijlstra, Cand. te Sneek. Leide de Heere het zóó, dat
wij spoedig van hem mogen hooren : „ik kom tot u," is ons
aller wenseh.
Namens den Kerkeraad,
A. v. D. HKUVKL, Scriba.
VROOM SHOOP, 20 Oct. 1902. Het was voor onze Ge
meente gisteren een ware feestdag. Onze geachte Leeraar Ds.
G. Goris hield met zijne Gemeente gedachtenis van zijne 25jarige Evangelie-bediening. Voor een zeer talrijke schare be
paalde hij ons bij den plicht der dankbaarheid wegens zoovele
zegeningen, en >ooral hoe de Heer alleen voor alles moet
geloofd worden, volgens Ps. 103 : 2. Ds. G. Doekes uit
Heemse en Br. H. Waterink uit Bergenlheim spraken den
Jubilaris zeer waardeerende woorden toe namens de Classe
Ommen. Het heelt onzen Leeraar, die hier voor de 2de maal

GELOOF EN
AANSCHOUWING.
IV.

Geloof en aanschouwing zijn de
twee voornaamste wegen, waarlangs
de inensch voorstellingen verkrijgt
van de wereld, die buiten en die in
hem bestaat, en waarlangs hij dan
verder tot kennis en wetenschap
komt. Zoo leert de dagelijksche er
varing, en zoo getuigt ook de Heilige
Schrift.
Maar ook over het verband, waarin
beide staan, en over de waarde, die
aan elk van beide toekomt, wordt
door het Woord des Heeren licht
verspreid.
Om dit recht in te zien, behooren
wij uit te gaan van het getuigenis
*van Jezus, dat God Geest is. De

werkzaam is tot heil van velen, al die jaren aan achting en
bewijzen van liefde niet ontbroken. Met woord en daad toonde
de Gemeente ook nu hare warme toegenegenheid. Gode alleen
de eer !
Namens den Kerkeraad
P. VAARTJES, Scriba.
BEDUM A, 20 Oct. 1902. Tot onze teleurstelling heeft
Ds S. J Vogelaar van Apeldoorn voor het beroep naar deze
Gemeente bedankt.
Namens den üerkeraai.
M. VELTHUIS, Scriba.

HASSELT, 20 Oetober 1902. De Eerw. Heer J. A. de
Vries te Fijnaart heeft het beroep naar deze Gemeente aange
nomen.
Namens den Kerkeraad.
H. GALENKAMP KZ., Scriba.

OLDEBOOKN, 20 Oct. 1902. De Eerw. Heer Joh. Tangsma,
Candidaat, heeft de roeping van onze Gemeente aangenomtn.
De Koning der Kerk brenge hem eerlang tot ons, mocht het
zijn met een vollen zegen des Evangelies, tot eere van onzen God.
Namens den Kerkeraad,
J. E. HAASDIJK, Scriba.

EMMEN, 20 Oct. 1902. Gistervoormiddag na de godsdienst
oefening was der gemeente alhier eene smartelijke teleurstelling
bereid, doordien ze van haren zeer geachten en algemeen bemin
den Herder en Leeraar, den WelEerw. Heer Ds. M.Hummelen,
de droeve tijding moest vernemen, dat ZEerw. na veel strijd en
o-ebed, geene vrijheid had gevonden, de roeping van Houwerzijl af te wijzen, maar dat hij die had aangenomen. De Heere
regeert, Hij geve ons Zijn wil en raad te eerbiedigen.
Namens den Kerkeraad,
H. SIKKEN, Scriba.

I

ONTVANGSTEN.
l u w . ZeiKliny: e n ESübelooljj.
in M.-Brab. en Limb.
Met hartelijken dank ontvangen :
Van de Chï Jonged.-ver. „MartLa" te Zaandam
f3,—
Van Mej. C. J. E. G. te D
.
.
.
- 2,50
Van Ds. C B. te Nederhorstdenberg .
.
- 2,50
Van Mej. Wed. W. J. — M. te Zutfen
.
- 1, Van O. K. te Oosterpolder (Gron.)
.
.
- 2,50
Giften van Geref Kerken: Nijkerko/dV. f -J, Waddingsveen
f2,50, Nieuw-Helvoet f2, Ee f5, Vrouwepolder fl, Schou
werzijl f3, Bunschoten A f3, Charlois f6
Jaar/ijksc/ie bijdragen-. Geref K. Rotterdam A f 10, Noordeloos
f2,50, Avereest f2, Oppenhuizen f2,50, Grijpskerké (Z ) f3.
Extra collecte v d Geref. K. te Sprang
•
f 3,74
Het jaarverslag over Mei 1901 — Mei 1902 is nu gedrukt
en verzonden. Zoo er nog begunstigers of belangstellenden
zijn, die meerdere exemplaren begeeren te ontvangen, dan
ben ik gaarne bereid die op aanvrage toe te zenden. Worde
het verslag met ernst gelezen en wekke het velen op om als
begunstiger ons te steunen of een flinke gift ons toe te zenden.
l)enkt toch om den nood van Brabant en Limburg!
Namens Deputaten,
J. C. C. VOIGT, penningm
Raamsdon/c, 20 Oct. 1902.
luw. Zending in <len Z.-O.-li.
van Frioslau»l.
Van de Ger. Gem te Grijpskerke, jaarlijksche gift
f 5,—
Van de Jonged.-vereeniging Martha te Zaandam
- 2,50
Door br. J. Wouda :
Van Ds. H. W. J. van Baaien te Nijmegen .
- 5,—
P. A. SMILDE, Penn.
Ileerenveen, 20 Oct. 1902.
ICvaiigolsatio in <le Pro v. Givmiiisïen •

CLAbSEN.
Classis Gouda.
De Classis Gouda van de Geref. Kerken heeft in
hare vergadering van 14 Oct. met algemeene stem
men toegelaten tot de Bediening des Woords en der
Sacramenten den Eerw. heer S. de Vries, beroepen
door de Geref. Kerk van Haastrecht.
Ds. JOH. S. LANGEN, Scriba.
Gouda, 15 Oct. 1902.

Claseis Stadskanaal.
De Classis Stadskanaal vergadert 12 Nov. e. k. te
Musselkanaal. Storting voor Em. pred.-verzorging
en kas ( ,hulpbeh. Kerken."
W. FOKKENS, Corr.

Classis Appingedam.
Cl. Verg. te Appingedam Donderdag 13 Nov. a.s.
GEERDS, Corr.

Emmer-Compascuum
N.-Buinen
N -Pekela
Onstwedde
Onstw.-Mussel
Musselkanaal
Stadskanaal
Valthermond
Weerdingermond
Wildervank
Winschoten
O.-Pekela
Veendam
Meeden
Westerlee
Scheensda
Midwolde
Oostwolde
'
Bellingwolde
Aduard
Bedum A
Bedum B
Ezinge

f 2,10
- 2,Ü85
- 15,35
- 9,75
- 2,50
- 6,75
- 14,35
- 2,58
- 2,55
- 28,27°
-16,39
- 25,98
- 13,535
- 7,46
- 5 19
* 12,575
- 6,91
-11.855
" 1,18
- 9,—
- 36,40'
- 4,50
" 14,33

Groningen A
f65,50
Groningen B
- 12,786
Haren
- 6,65
Kielwindeweer
- 5,046
Sappemeer
- 8,77'
Wets.-Sauwert
- 9,95
Ten Boer
- 21,145
Thesinge
- 4,12
Zuidwolde
- 9,77
Baflo
-10,30
Houwerzijl
- 8,80
Leens
-18,06
Middelstum
- 31,165
Pieterburen
• 14,41
Schouwerzijl
- 8 48
Uithuizen
- 24,25
Uithuizermeeden (o.g.) - 8.68
TJithuizerm. (,w. g.)
- 24,885
Ulrum
-16,65
Warfurn
-17,376
Winsum
-18,47
Zoutkamp
- 10,79
P. POSTKMA.

Warfum, '20 Oct. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Collecten.

Classis Breukelen.
De Classe Breukelen, bijgestaan door de Dep. der
Prov., heeft in hare vergadering den 6den Oct. l-lte Breukelen peremptoir geëxamineerd den heer P. Boos,
ber. pred. te Vinkeveen en hem met alle stemmen
toegelaten tot de H. Bediening in de Geref. Kerken.
Namens de Classe,
W. MAAN, Praeses.
H. DE KONING, Scriba.
Mijdrecht, Oct. 1902.

Winschoten
Oude-Pekela
Veendam
Meeden

f 21,156
- 19,795
" 15,12
- ?,015

Westerlee
Midwolde
Beerta
Rijswijk (Z -H.)

f
-

5,97
8,81
1,50
9,185

Contributies».
Door Ds. F. G- 'Peterten te Veendam, Corr. Cl. Winschoten,
de contr. van T. de Jong te Veendain f 1.
De Penningmeester
van de Theologische School,
DE. H. FRANSSEN.
ïwolle, 18 Oct. 1902.

Heidenen hebben dit besef van de konden van aangezicht tot aangezicht.
Gevolg daarvan was, dat ze goden
geestelijkheid Gods zoo goed als ge
heel verloren. Ofschoon Zijne onzien kregen, die niets dan ijdelheden en
lijke dingen, beide Zijne eeuwige nietigheden waren, wien noch een
kracht en Goddelijkheid, uit de schep zijn noch een zelfbewustzijn toekwam.
selen verstaan en doorzien worden, Zij hadden eenen mond, maar spraken
hebben zij, God kennende, Hem toch niet; zij hadden oogen, maar zagen
niet als God verheerlijkt of gedankt. niet; ooren hadden zij, maar hoorden
Maar zij zijn verijdeld geworden in niet; zij hadden een neus, maar zij
hunne overleggingen en hebben de riekten niet; hunne handen hadden
heerlijkheid des onverderfelijken Gods zij, maar zij tastten niet; hunne
veranderd in de gelijkenis eens beelds voeten, maar gingen niet ; zij gaven
van een verderfelijk mensch en van geen geluid door hunne keel. En
gevogelte en van viervoetige en wijl een mensch altijd is, gelijk zijn
kruipende gedierten. Zij hebben het God, werden allen, die hen maakten
geloof verloren en hebben daarna uit en op hen hun vertrouwen stelden,
de aanschouwing der zienlijke dingen allengs naar hun beeld veranderd.
zich een God willen vormen. Zij
Tegenover deze heidensche verzin
verstonden de sprake niet, die van nelijking van al wat goddelijk en on
Gods mond door al Zijne werken heen zienlijk is, plaatst nu de Heilige Schrift
tot den mensch uitgaat, en zij hebben het machtig getuigenis, dat God Geest
zich goden gemaakt, die zij zien en is, loutere, volmaakte, oneindige Geest.
tasten konden, welke zij aanschouwen Daarin ligt tweeërlei ^opgesloten: ten

Ze •Kling' ontleir de «Jotlen.
Met hartelijken dank ontvangen:
Van Ds. v. d Vegte te Dirkshorn, bijeenverzamelde
i/2 centen van de meisjes N. en M. Jonker
f 0,68
Door A. A. liensink te Leiden, van P. B. .
- 2,50
Van Mej A. Schipper te Zaandam, namens Chr.
Jonged.-Vereen. „Martha"
•
•
"
Ondergeteekeude blijft zich dringend aanbevelen voor meerdere
gaven. De Heere wil dat het volk, bemind om der vad ren
wil, met het Evangelie der zaligheid zal bekend gemaakt wor
den, en om dat te doen is er kraehtigen, geldelijken steun
noodig, daar de uitgaveu op dit oogenblik de inkomsten zeer
verre overtreden.
N. Koops,
O o s tvestplein 05.
Rotterdam, 20 Oct. 1902.
Zending op Soemba.
Van I. Wiersema, lusje v. d. Jongel.-Vereen, te
Ten Boer
.
.
.
Van H. Sondorp, nagek. kerstcoJl. te Olst .
Van J. Scholten te Wildervank, gev. in de coll.
Van A. B. Visser te Hoo°;eveen, v. d. Zendings"
comm.
.
Van H. Waterink te Bergentheim:
v. d. Ger. Kerk te Dedemsvaart
.
.
„
„
„
n Ommen
.
•
gev. in de coll. te Den Ham
.
•
J. DUURSEMA,
Uithuizen. 20 Oct. '02.

f
-

7,70
2,60
10,

-

40

- 100,-" 12,50
2,50

^cliSerinoiiiiikooj;.
De Heere gedacht deze zwakke kerk weer zoo mildelijk, zoodat
wij met hartelijke c ai ^betuiging, ook aan de milde gevers, weer
kunnen vermelden, dat wij ontvingen van Ds. R. Heidema te
Heinenoord f 1, van G. de Vries fl gevonden in de collecte te
Metslawier, van M. Dijkstra f2,50 gevonden in het kerkzakje
te Anjum, van N. N. te Drachten f 10 en nog van N. N. te
Dokkum f 1. Wat hebben wij het toch met een verrassend God
te doen. Ps 103 : 1.
Namens den Kerkeraad,
R. F. KUIPER.
Schiermonnikoog, 20 Oct. 1902.

Oranjeman.
Ontvangen sedert Juni 1902 voor armenbedeeling en voor
arme Zondagsscholen in den Z -O.-h. van Friesland: Van
G M. B. te Amsterdam 1 postpakket nieuwe sokken ; 3 zakken
met mantels, jassen, broeken, venten (gedragen kleederen) van
N. N. te Amsterdam, eene kostelijk passende zending; van Br.
M. C. Breemans te Dellt van de Zondagsschool voor de arme
Zondagsscholen in den Z.-O.-h. f 4,45 ; van N. N. een paar
nieuwgemaakte onderbroeken voor de armen en f 1,— voor
Zondagsscholen, Hillesluis Rotterdam; deze N. N. schreef er
een hartelijk brielje bij; dat ze door Gods genade zich ook kon
verblijden in de redding uit de duisternis tot Gods wonder
baar licht; 10 Oct. van A. G. f 5,— ; van den Welew. heer
H. W. J. van Baaien em. predikant te Nijmegen f 3,— ; door
den Welew. heer Ds. de Jong te Noordwijk a/Zee van N. N.
f 2,50. Zeer hartelijk dank, geliefde gevers, dat ge u ontfermt
over onzen armen Z.-O.-h. De Heere onze God make al dezen
lieldearbeid dienstbaar tot geestelijke redding dezer streken.
Wie helpt ons verder?
Oranjewoud,
TJw aller dankbare Vriend en Br.,
Heerenveen,
J. WOUDA,
20 Oct. 1902.
Correspondent van nJachiri\
Zuld-Afrika's geestel. INoo<i.
Met vriendelijken dank bij mij ingekomen van het Dames
comité te Aarlanderveen f 33,425, A. G. D. te .Nieuw-Lekkerland f 2,50, J. M. Breskens f 1, Vrouw Z. te A. f 0,35, C.
G. v. H. te Delft f 1, J. S. te Haarlem f 1, Te zamen f 39,27s<
Er is meer noodig, Broeders 1
Ds. J. VAN LONKHUIZEN.
Aarlanderveen, Oetober 1902.

eerste, dat God bestaat, maar op on
zienlijke, onlichamelijke, onstoffelijke
wijze. Hij is geen ijdelheid, geen
nietigheid, geen voorstelling van het
menschelij k waarnemingsvermogen,
maar Hij heeft een eigen, geestelijk,
onafhankelijk zijn. Hij is uit en door
en in en tot zichzelven. Hij is louter
zijn; Hij is zuiver wezen.
Maar daarmede wordt in de tweede
plaats uitgedrukt, dat God volkomen
zichzelf bewust is, dat Hij een licht
is en dat er gansch geene duisternis
in Hem woont. Er is in God niets,
dat voor Hemzelven verborgen en
ondoorgrondelijk zou zijn. Zijn gansche wezen spiegelt zich op de vol
maaktste wijze af in Zijn eeuwig, on
eindig zelfbewustzijn. Niemand heeft
ooit God gezien, maar God aanschouwt
en doorschouwt zichzelven tot in de
diepste diepten van Zijn wezen.
Niemand kent den Vader dan de

Zoon, en niemand kent den Zoon dan
de Vader, zegt de Schrift; en even
zoo getuigt zij van den Geest, dat
Hij alle dingen, ook de diepten Gods
onderzoekt. Omdat God Geest is, is
Hij het volmaaktste zijn en zelfbewust
zijn te zamen, tegelijk eeuwig leven
en eeuwig licht.
Dit dubbele karakter, indien het
zoo eens even genoemd worden mag,
dragen daarom ook al Gods werken,
zoowel in als buiten Zijn wezen.
Gelijk de Vader het leven heeft in
zichzelven alzoo heeft Hij ook den
Zoon gegeven, het leven in zichzelven.
Die Zoon is de eeuwige, waarachtige
Zoon, met den Vader hetzelfde w7ezen
en leven deelachtig; maar die Zoon
is ook het Wooid, dat in den be
ginne bij God en God zelf was. Het
genereeren Gods, waardoor Hij eeuwiglijk het aanzijn schenkt aan den Zoon,
is een spreken, dat in ons spreken

zijne zwakke gelijkenis heeft. En de
Heilige Geest, die van den Vaderen
den Zoon uitgaat, is een persoon, die
eveneens het leven ontvangen heeft
in zichzelven, maar tevens met het
licht van Zijn zelfbewustzijn alle
dingen, ook de diepten Gods onder
zoekt.
Op gelijke wijze gaat het in de
Schepping toe. Scheppen kanalleen
een God, die Geest is. Bij wijze van
vergelijking kan ook aan den mensch
een scheppingsvermogen worden toe
gekend. Maar een mensch kan slechts
in die mate iets scheppen, in weten
schap of kunst of op ander gebied
iets nieuws en iets groots tot stand
brengen, als er geest in hem woont.
Groote dingen konden de profeten
alleen doen, als de Geest vaardig
over hen werd. Dieren kunnen niet
scheppen ; zij doen geen uitvindingen
en geen ontdekkingen; zij brengen
geen werken van kunst en weten
schap tot stand. Maar menschen
kunnen, bij wijze van analogie, schep
pend werkzaam zijn. Want zij zijn
naar Gods beeld gemaakt, en hebben
een geest, die de stof beheerscht.
De mensch is een „tool-making animal".
Dat is alles echter slechts zwakke
gelijkenis, maar die ons toch eenig
denkbeeld geeft van het scheppen
Gods. Hem komt dit werk in vol
strekten zin toe ; Hij alleen kan
scheppen in den eenigen en vol
maakten zin van dat woord. Want
Hij is Geest, die in Zijn raad aller
dingen wezen en gebeuren heeft be
paald en die ze daarna tot een, niet
onafhankelijk maar toch eigen zijn
brengt door zijn almachtigen wil.
Gods scheppen is daarom een spre
ken, en Zijn spreken is scheppen.
Toen God zeide: er zij licht, toen
was er licht. Hij spreekt en het is,
Hij gebiedt en het staat. Hij spreekt
immers alles ook door het Woord,
waardoor alle dingen in hemel en op
aarde gemaakt zijn, en zonder het
welk geen ding is gemaakt, dat ge
maakt is. Het woord, waardoor God
alle dingen schept en onderhoudt, is
kracht, eeuwige, almachtige, alom
tegenwoordige kracht.
Al wat bestaat is om die reden
belichaming van eene gedachte Gods.
Alle dingen ontvingen hun bestaan
en houden hun bestand alleen door
en in den Zoon, die' het beeld des
onzienlijken Gods is, de eerstgeborene
aller creaturen. Alles berust in en
wordt gedragen door een woord Zijner
kracht. De gansche Schepping is
eene verzinnelijking, eene veraan
schouwelijking van gedachten Gods;
en die gedachten vormen van al het
bestaande den grondslag, zij zijn er
het wezen en de kern van.
Wanneer wij zoo het werk der
schepping en der voorzienigheid be
grijpen, wordt ons eerst recht duide
lijk de diepe zin van het woord in
Hebr. 11 : 3: door het geloof ver
staan wij, dat de wereld door het
woord Gods is toebereid, alzoo, — dat
de dingen die men ziet, niet geworden
zijn uit dingen, die gezien worden.
In het oorspronkelijke luidt de zin
nog eenigszins anders. Er staat, let
terlijk vertaald, het volgende te lezen:
door het geloof verstaan wij, dat de
wereld door het woord Gods is toe
bereid, tot dat einde dat de dingen,
die men ziet, niet geworden zijn uit
dingen, die gezien worden.
De heerlijke gedachte, welke de
apostel met deze woorden, in hun
verband beschouwd, uitdrukken wil,
is deze: het geloof heeft onzichtbare
dingen tot voorwerp. De Hebreeuwsche Christenen klemden zich nog
wel aan het zichtbare vast, aan tem
pel en eeredienst en ceremoniën,
maar het geloof heeft tot voorwerp den
onzichtbaren Christus, het hemelsch
Koninkrijk, de wereld der ongeziene
en eeuwige goederen. Door zulk een
geloof leven de rechtvaardigen, gelijk
reeds Habakuk in de dagen des Ouden
Verbonds getuigde. Door zulk een
geloof, dat een vaste grond is van
de dingen, die men hoopt en een be
wijs der zaken, die men niet ziet,
hebben alle vromen hier op aarde
gewandeld.
Ja het eerste feit, waarvan de

Schrift des Ouden Verbonds melding
maakt, is reeds niet anders dan door
het geloof te verstaan. Door geloof
alleen verstaan wij, dat de wereld
door een woord, door een spreken
Gods is toebereid. Het zien van de
wereld, zonder meer, brengt ons in
dezen geen stap verder. Alleen door
geloof, door geloof aan het getuigenis
Gods, verstaan wij, dat de wereld
door een woord Gods in het aanzijn
geroepen en — zoo mogen wij er
gerust bijvoegen — nog voortdurend
van oogenblik tot oogenblik in stand
gehouden en geregeerd wordt.
En dat is nu volgens Hebr. 11:8
niet toevallig. Het is geen willekeur,
dat de onzienlijke wereld, dat ook
de schepping door het spreken Gods
alleen door geloof wordt verstaan.
Neen, dat heeft God met opzet zoo
bedoeld en gewild. Hij schiep de
wereld door Zijn woord met dat doel
en tot dat einde, opdat de dingen,
die men ziet, niet zouden geworden
zijn uit dingen, die gezien worden,
en opdat alzoo de natuurlijkheid en
de noodzakelijkheid van het geloof reeds
van de schepping aan en uit de schepping
zelve aan alle menschen duidelijk zou
zijn.
Omdat de wereld geschapen is door
een woord Gods, omdat de geziene
dingen niet geworden zijn uit dingen,
die gezien worden, omdat alles
herkomstig is van en in zijn voort
bestaan altijd gedragen wordt door
een spreken, door een woord, door
een gedachte Gods, — daarom is en
blijft geloof tot het kennen van het
wezen der dingen noodzakelijk. Het
aanschouwen is onvoldoende. Dat
merkt alleen den buitenkant, de
verschijning, het oppervlak der dingen
aan, maar dringt tot het wezen, tot
de kern, tot den onzichtbaren achter
grond der dingen niet door. Daartoe
stelt alleen het geloof in staat, dat
zich vastklemt aan het getuigenis
Gods. Hij verklaart ons de zienlijke
dingen, wat hun oorsprong en wezen
betreft, in Zijn Woord en geeft ons
daarmede de rechte, zuivere aan
schouwing. Hij doet ze in het licht
van Zijn Woord juist zien, gelijk ze
wezenlijk zijn en dus door ons gezien
moeten worden.
En dan geeft dat geloof, waarmede
wij de zienlijke dingen aanschouwen,
ons ook rechte, wezenlijke kennis.
Door geloof verstaan, erkennen,
begrijpen wij, dat de wereld door
een woord Gods is toebereid en in
zulk een woord bij den voortduur rust.
BAVINCK.
DE UKIKF AAM UK
HOHKI1IK1I.
XII.
Zie, gij wordt een Jood genaamd, en
rust op de wet, en roemt op God,
En gij weet zijnen wil, en beproeft de
dingen, die daarvan verschillen, zijnde
onderwezen uit de wet;
En gij betrouwt uzelven te zijn een
leidsman der blinden, een licht devgenen,
die in duisternis zijn :
Een onderrichter der onwijzen, en een
leermeester der onwetenden, hebbende de
gedaante der kennis en der waarheid in
de wet.
Die dan eenen anderen leert, leert gij
uzelven niet ? die predikt, dat men niet
stelen zul, steelt gij ?
Die zegt, dat men geen overspel doen
zal, doet gij overspel ? die van de afgoden
een gruwel hebt, berooft gij het heilige ?
Die op de wet roemt, onteert gij God
door de overtreding der wet ?
Want de naam van God wordt om
uwentwil gelasterd onder de heideneu ;
gelijk geschreven is.

ÜOM. 2 : 17—24.

Heeft de apostel in het eerste hoofd
stuk van onzen brief eene beschrijving
van den zondigenden Heiden gegeven,
hier zal hij eene schilderij ophangen
van den Jood. Zal hij trouwens over
eenkomstig zijne bedoeling in het licht
stellen, dat geheel de wereld verwer
pelijk is, dan moet hij ons zoowel den
Jood als den Heiden in zijns ware ge
stalte laten zien. Om nu de verwer
pelijkheid van den Jood zoo sterk
mogelijk te laten uitkomen, vangt hij
aan met te zeggen, dat men van dezen
mensch niet verwachten zou, dat hij
zich schuldig zou maken aan de dingen,
waaraan hij metterdaad schuldig staat.
Het »zie", waarmede de apostel zijne,
ditmaal, tot verhooging van den nadruk,
rechtstreeks tot den Jood gerichte woor
den inleidt, dient om zijne bijzondere
aandacht te vestigen op wat stofte geeft,
om betere verwachtingen van den
mensch, tot wien hij spreekt, te koeste
ren. Zie, zegt hij, gij draagt den eere
naam van Jood, aanbidder van Jehova,
den eenigen God; gij steunt op de
Wet, aangemerkt als teeken van het

tusschen Hem en u bestaand verbond ;
gy draagt er roem op dat God, in
onderscheiding van alle volken der
wereld, uw God is; gij kent zynen
wil, omdat gij uit de Wet onderwezen
zijt, en zijt alzoo bekwaam om te oordeelen wat recht of onrecht, goed of
kwaad is. Van uzelven koestert gij
het vertrouwen, dat gij bekwaam zijt
om den blinden Heiden te leiden ; gij
biedt u hem als gids aan, en neemt
hem bij de hand, om hem op den rech
ten weg te brengen ; daarna opent gy
zijne oogen, en neemt het duister, dat
hem omgeeft weg, door hem met de u
gegevene openbaring bekend te maken ;
gij wordt een onderwijzer der onverstandigen en een leermeester der kin
deren ; gy roept de gansche wereld om
zich neder te zetten aan uwe voeten,
u bewust, dat gij in uwe Wet de waar
heid zelve bezit, uitgedrukt in woorden,
die haar zuiver wedergeven, en geschikt
zijn om haar door allen te doen ver
staan. Wat staat de Jood dan op eene
hooge, eervolle plaats! een enkele, in
de Wet onderwezene en aan zijne Wet
getrouwe Jood is boven al de millioenen
Heidenen, die de breedten der aarde
bevolken, verre verheven. Wat dan,
als blijkt, dat l?y wel door zijn »weten"
van den heiden onderscheiden is, maar
niet door zijn »doen" ? Zoo toch staat
het met deu Jood. Gij — zoo spreekt
de apostel op een toon, die verbazing
en verontwaardiging ademt, hem aan ;
gij, die anderen leert, leert gij uzelven
niet ? Het is ons, als gevoelden wij
ons verplaatst naar het jongst gericht;
alvast toch onderzoekt de apostel wat
daar onderzocht worden zal. De rol
der Wet wordt geopend, eerst die deitweede, daarna die der eerste tafel.
De apostel doet slechts enkele grepen
uit de vele geboden, maar zijne hand
tast juist. Wij weten dat den Jood
eene bijzondere neiging tot bedriegerij
in geldzaken en tot schennis der echte
lijke trouw eigen was; welnu, 't is
juist omtrent de geboden, die deze
zonden raken, dat de apostel hem zijne
vragen stelt. De vraag sluit het ant
woord in; de Jood, die anderen predikt:
gij zult niet stelen, steelt zelf; de Jood,
die anderen leert: gij zult den echt
niet breken, verbreekt hem zelf. De
thans volgende vraag slaat op de eerste
tafel der Wet. De Jood heelt een af
keer van den gruwel der afgoderij ;
hij kan geen beelden zien, en geen
afgodenoffer eten. Maar de zucht naar
geld wint het op zijn afkeer van de
afgoden ; zij stelen wat zij verfoeien.
Onzeker is het of de apostel hen hier
mede als beroovers van de tempels deiHeidenen aanwijzen wil; waarschijnlijk
echter bedoelt hy hen als heelers van den
door heidenen aan hunne heilige dingen
gepleegden roof. Wat beteekent het
thans of zy de letter der Wet al heilig
houden, door afgod noch beeld te aan
bidden V Wie het onreine waarlijk haat,
raakt het niet aan, al is het van goud.
Zoo blijkt dat zij tegelijk de Wet
prijzen en den Wetgever te schande
maken door de Wet te overtreden;
want zij geven er aanleiding toe dat
de Heidenen den Naam van God laste
ren. God toch wordt door de wereld
afgemeten en beoordeeld naar Zyn volk.
Zou Hij de eenige, de ware God zijn,
zoo spreken de Heidenen onder elkander,
Hij, wiens kinderen dieven en echt
brekers zijn, huichelaren, die hunne
wet hoog houden, om zich ten onzen
koste te verheffen, maar ze met de
voeten treden, om zich ten onzen koste
te verrijken! Wat baat het u dan,
o Jood! of gij u al van Godslastering
en Sabbatschennis onthoudt, zoo gij
door uwe onheiligheid en ongerechtig
heid de volken der wereld tot lasteraars
maakt, die met Gods Naam en Gods
Verbond spotten? Ach! gij bevestigt
de droeve profetie, dat gy aan alle
plaatsen, waarheen gij verstrooid zoudt
worden, stof tot onteering van den
Naam uws Gods zoudt zijn, Ez. 36 : 10.
Is er nog meer noodig om te bewijzen
dat de Jood niets beter, ja, erger in
boosheid is dan de Heiden ¥ Dan ligt
de slotsom voor de hand: ook de
Jood zal verwerpelijk bevonden worden
in het gericht, en — elk Christen met
hem, die zich vergenoegt met hoorder
en leeraar des Woords te zyn,

strijd voor hunne onafhankelijkheid van meer
dan twee en een half jaar, eindelijk genood
zaakt zijn geworden de termen van overgave,
hun door de regeering van Zijne Britsche
Majesteit, Koning Eduard VII voorgelegd,
door middel van hunne afgevaardigden te
Vereeniging aan te nemen.
Gelijktijdig werd ons door die afgevaar
digden opgedragen, ons naar Engeland te
begeven ten einde in de eerste plaats op
onze nieuwe regeering een beroep te doen,
om de ontzaggelijke ellende die door de
lengte en breedte der nieuwe kolonies heerscht
te verzachten. Slaagden wij hierin niet, dan
zouden wij een beroep voor liefdadige bij
dragen op de menschelijkheid van de be
schaafde wereld doen.
Daar wij er tot dusverre niet in geslaagd
zijn de Engelsche regeering te bewegen ons
volk verder behulpzaam te zijn, en de nood
onbeschrijfelijk hoog is, blijft er voor ons
niets over dan ons te wenden naar de vol
keren van Europa en Amerika.
ln de hachelijke dagen die wij doorwor
stelden, was het ons en den onzen zoet,
gedurig blijken van sympathie uit alle oorden
te ontvangen. He geldelijke en andere onder
steuningen aan onze vrouwen en kinderen in
de concentratiekampen, en aan de krijgs
gevangenen in alle deelen der aarde, droegen
oneindig veel bij om het lot van die arme
ongelukkigen te verlichten, en wij nemen
deze gelegenheid te baat om namens het
volk van de gewezen Republieken onzen
innigen dank te betuigen aan allen, die ons_
in het verleden liefdadig hebben ondersteund.
Het Boeren-volkje kan nimmer de hulp ver
geten, die hetzelve bewezen werd in de
donkere ure van zijne beproevingen.;
Het volk van de twee Republieken had
alles veil voor zijn onafhankelijkheid, en nu
de worstelstrijd voorbij is, staat het totaal
geruïneerd. Hoewel wij niet de gelegenheid
hadden een nauwkeurigen staat op te maken
van ae verwoestingen, aangericht in de twee
Republieken, zijn wij op grond van onze
persoonlijke kennis overtuigd, dat er minstens
dertig duizend huizen op de boerenplaatsen
en bovendien tal van dorpen door de Britten
gedurende den oorlog verbrand of vernield
zijn.
Onze woningen met de meubelen zijn
verbrand of vernield, onze boomgaarden neer
geveld, alle landbouwgereedschappen stuk
geslagen, molens vernietigd, elk levend dier
is weggevoerd of gedood —- niets bleet ons,
helaas ! over. Het land is een woestenij.
Ook heeft de oorlog vele slachtoffers geëischt,
en het land weergalmt van het geween der
hulpelooze weduwen en weezen.
Bovendien behoeft niet te worden herin
nerd hoeveel in de toekomst voor de op
voeding van de kinderen onzer burgers zal
noodig zijn.
In dezen grooten nóód wenden wij ons,
nu tot de wereld met het verzoek om door
liefdadige bijdragen onze weduwen en weezen,
onze verminkten en andere nooddruftigen, te
hulp te komen en onze kinderen behoorlijk
te doen onderwijzen.
Wij wijzen op de verschrikkelijke gevolgen
van den oorlog, om onze groote behoefte ter
kennis van de wereld te brengen en geens
zins om de gemoederen op nieuw gaande te.
maken. Het zwaard rust nu m de scheede
en alle geschillen zwijgen in tegenwoordig
heid van zoo groote ellende.
De schade, door den oorlog berokkend, is
onbeschrijfelijk groot, zoodat het kleine be
drag dat Engeland, volgens de termen van
overgave, zal schenken, zelfs indien tienmaal
vermenigvuldigd, geheel en al ontoereikend
zal zijn om ook maar de oorlogsverliezen te
dekken.
De weduwen en weezen, de verminkten
en nooddruftigen, en onze kinderen, voor
wie alleen wij dit beroep doen, zullen dus
daaruit weinig en in de meeste gevallen
niets trekken.
Allle bijdragen zullen gestort worden in
een fonds genaamd „Het Generale BoerenHulp-Fonds", en dit fonds zal uitsluitend
besteed worden om in de behoeften van de
personen, voor wie het verzameld wordt, nu
en in de toekomst te voorzien.
Wij verzoeken vriendelijk de hartelijke
samenwerking van de bestaande comité's in
de verschillende landen van Europa en
Amerika, en staan nu op het punt die lan
den beurtelings een bezoek te brengen, ten
einde de zaak behoorlijk te organiseeren.
LOUIS BOTHA.
C. R. DE WET.
J. H. DE LA REY."

«Het zal de wereld nog versch in het ge

Dat de aanvankelijke vrucht van dit Beroep,
ook in ons land, een toevloed is van milde
gaven, verblijdt alle weidenkenden. Dat alle
burgers des lands kunnen en behooren saam
te werken voor dit goede doel, behoett nie
mand onzer lezers te worden betoogd.
We willen nu echter niet verder over dat
Beroep spreken, of over de vrucht, maar
over een gevaar, over een bijmengsel, dat
deze goede zaak ontwijden kan.
De
Haagsche PRO-BOER- VEREENIGING,
Pres. Mr. W. de Ridder, Secret. S. tl. L.
J. de Korte, en Penm. Jhr. Mr. F. Beelaerts
van Blokland, zond ook aan mij een „drin
gend verzoek, ons te willen helpen door te
trachten in Uwen kring onder kennissen en
U bekende personen, zoowel in Nederland
als daarbuiten, zooveel mogelijk loten te
plaatsen of te doen plaatsen, die wij U gaarne
in Commissie toezenden." De voorwerpen
der verloting zijn „5000 Kunstwerken" van
verschillende Beeldende Kunstenaars in Euro
pa en Amerika.
Tegen dit middel om de Boeren te steu
nen moeten we met alle kracht opkomen.
Loterij is op zichzelve reeds af te keuren ;
ze is inderdaad een beroep op het toeval,
of op een bizonder bestuur van God; en
wie mag, wie durft dat doen ? 't ls daar
om zoo kostelijk, dat het Ministerie ons volk
eindelijk van den vloek der Staatsloterij zal
trachten te verlossen. Maar een loterij uit
weldadigheid is daarenboven een ontwijding
en breking van het doel. 't Is immers een
koopen van kansen op een mooi voordeeltje ;

heugen zijn hoe de Boeren, na een hangen

en dan nog de vertooning maken van liefde,

VAN ANDEL.
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De drie beroemde „Bóeren-Generaals" :
LOIÏIS BOTHA, C. R. DE V\ET, en J. II. DE
LA REY hebben dezer dagen een beroep ge
daan op de beschaafde wereld, om hulpe te
verkrijgen voor de weduwen en weezen,
verminkten en verarmden, alsmede voor de
onderwijzing en opvoeding van de kinderen
huns volks. Dit merkwaardig stuk hadden
we reeds eerder willen plaatsen in deze
rubriek. Ook nu nog verdient het ouder
de oogen van de lezers van De Bazuin te
worden gebracht, 't is een „Beroep", waar
over nog de nageslachten spreken zullen!
Het volgt hier.

barmhartigheid en alle bijbehoorende heer
lijke deugden . . . Eoei toch ! Het doet mij
leed om de mannen, die hun naam en tijd
geven voor zulk een slecht middel, dat
uitteraard strijdig is met de goede zaak van
de liefdehulp aan de Boeren. Leed ook voor
de Bóeren-Generaals, die daardoor al weer
in een ietwat moeilijk geval worden gebracht,
om n.1. of zulke onchristelijke praetijken te
ontzien, bf' den schijn te beloopen, dat zij
de bereidwilligheid om te helpen, niet eeren.
We nemen de vrijheid, alle Christelijke
bladen op te wekken, tegen deze loterij te
getuigen ; en alle lezers, om met alle kracht
een „volledig succes", door het Bestuur be
geerd, te helpen verhinderen ; en de Gene
raals, om al zulken helpers toe te roepen :
Non tali auxilio! Zulke hulp niet! Aan
het Bestuur en aan de Generaals zenden we
een ex. van dit Mo.
God zegene dit woord der liefde!
L. LINDEBOOM.
Kampen, 15 Oct. 1902.

.yonvi.i.au\<M
van liet protest en bezwaar
iu „Keu woord betreffende
de zaak der Upleidlug."
Aan de lierkeradeu der
Gereformeerde lierkeu fu
Jledertaud.
Eerwaarde Broeders,
De onderteekenaars van bovengenoemd
„Woord" van 2 Oct. j.1., geplaatst in De
Bazuin, De Heraut en andere bladen, bieden
thans u de daarin toegezegde motiveering
ter overweging aan.
Reeds meermalen werdt gij geroepen, de
zaak der Opleiding te bespreken. En wellicht
heeft u dit reeds veel zorg en moeite ver
oorzaakt, omdat zij aanleiding gaf tot twis
ting en verdeeldheid onder de broederen.
Hadden al de Kerken zich gehouden aan
het besluit dienaangaande, genomen bij de
vereeniging der beide Kerkengroepen in
l&y<J — nog versterkt door een woord, bij
de onderhandeling gesproken door Dr. A.
Kuyper : „in de eerste 25 jaren, tijdens dit
meelevend geslacht, moet de Theol. School,
als eigen Inrichting der vereenigde Kerken
erkend en aangenomen, onaangeroerd blijven
bestaan en opbloeien" -— de vrede ware
gebleven, en de banden der vereenigde Ker
ken en der leden zouden steeds hechter
geworden zijn. Doch dat zoo spoedig en
telkens weer terugkomen op de gemaakte
afspraak, waaraan wederzijdsche verplichtin
gen verbonden waren, schokte het ver
trouwen, en bracht onrust in de Kerken.
Eu waar is het einde nog, als men bij
de poging om tot ééne opleiding te komen,
zich niet strikt houdt aan de overeenkomst
van 1891,92 ?
Wij behoeven niet geheel de lijdenshistorie
sedert 1892 in herinnering te brengen. Het
zij genoeg, er even de aandacht op te ves
tigen, dat op de Gen. Synode te Groningen
(1899) het voorstel-Bavinck, dat op de pro
vinciale Synodes over het geheel gunstig
was beoordeeld, niet eens in ernstige be
spreking kwam, omdat intusschen aan de
Tlieol. Faculteit der Vrije Universiteit een
tloogleeraar benoemd was : welke benoeming
een protest was tegen het te behandelen
voorstel-Bavinck; waarop de Synode eenparig
besloot: uden bestaanden toestand te besten
digen en de Theol. School als de inrichting
der Kerken voor de opleiding tot den dienst
des Woords te handhaven en te bevestigen
Inplaats echter van den bestaanden toe
stand te bevestigen, gaf De Heraut, nog
lang voor een volgende Synode, den raad,
dat de Curatoren der beide Inrichtingen,
om tot eenheid van opleiding te komen,
sameusprekingen zouden houden; welke raad
spoedig gevolgd werd door een verzoek van
sommige Classes aan die Curatoren. - Op
advies der meeste Hoogleeraren der Theol.
tóchool, en met twee stemmen meerderheid
van de genoemde Curatoren, werd tot die
samenkomst besloten.
Ln ofschoon die
samenkomsten meermalen van groote ver
deeldheid getuigden, en de onderhandelingen
nu en dan dreigoen afgebroken te worden,
kwam het eindelijk toch tot een resultaat,
neergelegd in een Concept-Contract, ter be
oordeeling aan de Kerken aangeboden.
liet twistvuur ontbrandde nu opnieuw.
Sommige provinciale Synodes wilden er niet
op ingaan, andere wijzigden het, met of
zonder de bepaling : slechts tot de vereeni
ging der Theol. School met de Theo!.
Faculteit te besluiten, als een besluit met
zoo goed als alle stemmen op de Gen. Synode
genomen kon worden.
Intusschen waren tal van broeders bijeen
gekomen, die met het Concept-Contract niet
konden meegaan, om te beraadslagen, wat
in de gegeven omstandigheden te doen. Van
hen ging een woord uit tot de Kerken, en
zij benoemden een Comité, om naar voor
komende omstandigheden te handelen.
Een onverkwikkelijke strijd volgde in de
bladen, waaruit een sterk sprekend verschil
van gevoelen bleek.
Zóo kwam de Gen. Synode te Arnhem
bijeen. Zij besloot eindelijk, op de vraag
in te gaan : of en hoe tot ééne opleiding
te komen. Ieder gevoelde het gewicht dezer
vraag. De belangstelling, de spanning» was
groot en algemeen !
Na langdurige beraadslagingen en onder
linge besprekingen kwamen w" voorstellen
ter tafel, getiteld : het voorstel-Bavinck en
het voorstel-Bos.
Beide voorstellen wezen een weg aan om
tot ééne opleiding te komen. Zij gingen
echter beide van een eigen standpunt uit,
en de Synode erkende, ^dat de artikelen in
beide voorstellen van uit het standpunt, in
het eerste artikel aangegeven, in goede lo
gische orde een weg tot eenheid aanwezen.
En omdat het standpunt, vanwaar het ééne
voorstel uitging, verschilde van het stand
punt van het ander voorstel, was het on
mogelijk, van die twee voorstellen éen voor
stel te maken. Beide voorstellen werden
dan ook naast elkander hehandhaafd, terwijl
bij de eindstemming het voorstel-Bavinck

25 en het voorstel-Bos 15 stemmen verkreeg.
Elf van de veertig broederen wilden toen
voortvaren (voorstel-van Goor); de negen-entwintig anderen wilden dat echter niet; en
de Synode nam het voorstel-van Schelven aan,,
aldus luidende : „De Gen. Synode, letten
de ... • lettende .... acht het niet raad
zaam . • •
Hiermede was dus, evenals in het besluit
der Gen. Synode van Groningen, de be
staande toestand bestendigd. Alle voorstel
len tot vereeniging waren weer van de baan,
en de Theol. School bleef, naast de Theol.
Faculteit, gehandhaafd als „de eigen inrich
ting der Kerken", overeenkomstig het beding
van 1891/92. Uit het besluit der Synode
vloeiden dan ook volstrekt niet als conse
quentie voort, (maar daarmede zijn in strijd),
sommige harde of wreede maatregelen, in
de laatste morgen-zitting der Synode met
betrekking tot de Theol. School genomen ;
maar wel al zulke besluiten, die tot haren
bloei dienstig waren, o.a. om voor wijlen
Prof. Wielenga een opvolger te benoemen.
Zóó stonden de zaken toen. de Synode
uiteenging. De afloop had velen verbaasd,
sommigen bedroefd, en anderen verblijd.
Beoordeeling en critiek volgden, als ge
woonlijk.
Ter juiste beoordeeling en waardeering
willen wij met een enkel woord en in korte
trekken het verschil aangeven tusschen de
voorstellen Bavinck en Bos.
Vooreerst zij er de aandacht op gevestigd,
dat het voorstel-Bos eenheid van opleiding
bedoelt, niet minder dan het voorstel-Bavinck. Het spreekt van ééne Inrichting of
School der Kerken, welke ook door de Ver
eeniging erkend wordt als hare Theol. Fa
culteit, en die, wat het onderwijs betreft, in
verband gebracht met de andere Faculteiten
der Universiteit, maar zonder in eenig op
zicht van de Vereeniging voor H. O. af
hankelijk te zijn. Bedoeld werd dus een
wezenlijk vrije Inrichting van de Vrije Ker
ken ; zoodat de Vereeniging voor H. O. ook,
desgewild, tinantiëele
banden kon toelaten
tusschen de Vrije Universiteit en den Staat,
zonder dat dit eenigen invloed zou hebben
op deze als Faculteit erkende School, met
hare eigene kas, bestuurd en geadministreerd
door de Kerken.
Bij het voorstel-Bavinck daarentegen zou
de Theol. School verdwijnen, al wordt zij
in het begin nog genoemd, en de Theol.
Faculteit, als integreerend (wezenlijk tot het
geheel behoorend) deel van de Vrije Uni
versiteit, de eenige opleidingsschool zijn,
welke ook bij eventueele aanvaarding van
Staatssubsidie onmogelijk aan de invloeden
van den Staat onttrokken kan worden.
Voorts zou het voorstel-Bos, evengoed als
dat van Bavinck, de voordeelen te genieten
geven, aan eenheid van opleiding verbonden,
niet alleen voor de Kerken, maar vooral
voor de Hoogleeraren en de studenten. l)e.
Hoogleeraren zouden elkander vriendschap
pelijk en wetenschappelijk kunnen genieten,
terwijl al de studenten konden protiteeren
van den omgang met alle iloogleeraren en
met elkander. Immers wil ook het voorstelBos de School der Kerken, verbonden met
de andere Faculteiten, in een en dezelfde
plaats gevestigd hebben.
Beweert men hiertegen, dat dit een meer
los verband is, en niet geheel beantwoordt
aan de Universiteits-idee, noch aan het
„souverein in eigen kring," dan merken wij
op, dat het voorstel-Bavinck ook door dit
bezwaar gedrukt wordt (immers ook blijkens
. de gereserveerde houding van den Curator
der V. U. Ds. van Schelven, jegens dat
voorstel, o.a. in zake de benoeming), en dat:
het toch beter is een praktischen weg te
volgen, dan zich blind te turen op een z.g.
wetenschappelijken vorm, waaraan noch de
Kerken, noch de bevordering der Christe
lijke wetenschap werkelijk iets heeft.
Wij zouden nog veel ten gunste van het
voorstel-Bos kunnen zeggen, en evenzoo ten
nadeele van dat van Bavinck, doch willen
er ditmaal niet verder op ingaan. Wij
hopen na dezen nog wel gelegenheid te
hebben, in bijzonderheden daarop te wijzen.
Het bovengenoemde is voornamelijk gezegd
om de beschuldiging te weerleggen, dat het
voorstel-Bos, en dus de minderheid, geen
eenheid van opleiding wilde.
Overigens sluiten wij ons geheel aan bij
de „Verklaring
van de minderheid der
Arnhemsche Synode, dat het voorstel-Bavinck
niet aannemelijk is, omdat het niet in over
eenstemming is met het door alle vereenigde
"Kp.rtpn in 1 891/92 aanvaarde beding be
treffende een eigen inrichting ter opleiding
tot den dienst des W'oords," en tevens „niet
voldoende rekent met het recht, de vrijheid
en den vrede der Kerken " Alle Kerke
raden, die m e t deze „Verklaring" instemmen,
raden wij met aandrang, daarvan spoedig
openlijk getuigenis te geven, en de Classes
daartoe op te wekken.
Toen nu de meerderheid der Synode in
het voorstel-Bos niet kon komen, en het
evenmin geraden vond dat van Bavinck uit
te voeren, hadden de Kerken, beide voor
stellen vernomen hebbende, tot de volgende
üynode kunnen oordeelen, of en hoe het
ilangs één dier voorstellen tot ééne opleiding
zou kunnen komen, dan of er misschien een
weg was te vinden, nog uitnemender dan
die beide. Bij kalm nadenken en broeder
lijke discussiën kon men zóo verder komen
ter oplossing van het moeielijk vraagstuk,
zonder dat de Kerken werden geschokt, of
. tot scheuring aanleiding was.
Doch wat gebeurde.
Op eens komt het gerucht, dat de Hoog
leeraren Dr. Bavinck en Biesterveld benoemd
waren tot Hoogleeraren aan de Theol. Faiculteit,, en die benoeming zouden aannemen
(nok. Dat dit niet maar een los gerucht
was, doch op feitelijke handeling of onder
handeling steunde, wisten wij aanstonds.
De Hoogleeraren hadden dat onderling in
orde gemaakt, al waren toen ook nog niet
de Curatoren en Directeuren der V ereeniging gehoord. Er was toezegging van de
benoeming gedaan, en die toezegging was
; aangenomen ook. Dat zoo iets officieus,
geheel informeel, aan de Vrije Universiteit

geschieden kon, wisten we niet; doch dat J
geett te denken !
Later is de ofliciëele benoeming gevolgd,
en hebben de beide Hoogleeraren die be
noeming aangenomen.
Zoo iets keuren wij ten zeerste af.
Op zichzelf had de Vereeniging het recht
tot de benoeming; doch wat op zichzelf kan
en mag, is in gegevene omstandigheden wel
eens hoogst afkeuringswaardig. En dat is
hier het geval. Wij noemen het een ge
welddadig ingrijpen in den rustigen gang
der zaak. Het is alsof de Vereeniging,
onder leiding van de Hoogleeraren aan de
Theol. Faculteit, heeft willen zeggen : nu
de Synode: ons de Theol. School met al
hare Hoogieeraren en studenten niet heeft
willen geven op voorwaarden, ons tot ge
noegen, zullen wij, door de benoeming deibeide Hoogleeraren Dr. Bavinck en Biester
veld, de Theol. School verzwakken en zóo
haar voortbestaan onmogelijk maken. Wat
wij langs Kerkelijken weg niet verkrijgen
konden, zullen wij langs een anderen weg
zien machtig te worden.
Ook dat geeft te denken !
Op zichzelf hebben genoemde Hoogleeraren
het recht, eene voorloopige benoeming, ge
volgd door eene officiëele benoeming, aan te
nemen; doch of het in gegevene omstan
digheden, onmiddellijk na de Synode, ge
raden, ja geoorloofd was zich los te rukken,
laten wij aan hun geweten en aan de be
oordeeling der broederen in het algemeen
over.
Wij gelooven, dat zulk eene handeling ver
keerde hartstochten in beweging brengt, en
't gevaar voor scheuring zeer vergroot
Tenzij de meerderheid der Kerken, gelijk
wij verwachten, zal zeggen : Zóo laten wij de
Theol. School niet vernietigen ; en wij zul
len nu, meer dan ooit, voor haar blijvend
bestaan zorgen !
En wat nu de motie van den Kerkeraad
van Botterdam A aangaat, daarin zeker straks
door meer Kerkeraden en misschien ook
Classes gevolgd, wij kunnen niet anders dan
ons leedwezen er over uitspreken.
Al weer zij gezegd: op zichzelf bestaat
het . recht, dat Kerkeraden en Classes het
daarheen sturen, dat twee provinciale Sy
nodes een vervroegde Gon. Synode samen
roepen. Doch men vergete niet, dat de
gebruikmaking van dit recht voor gevallen
van geheel anderen aard toegestaan en ge
oorloofd is. Er kunnen n.1., kort na een
Synode, gevallen voorkomen, niet te voor
zien op een gehouden Synode, voor éen of
meer provinciën, of ook voor al de Kerken
van het hoogste belang, waarover met deihaast beslist moet worden, om de ernstige
gevolgen van het geval. Dan moet van dat
recht gebruik gemaakt kunnen worden. Dit
geval komt thans echter niet voor. Integen
deel. Al .de Kerken wisten wat aanhangig
was, en over dat geval is door de Gen.
bynode beslist.
Moet men nu op zulk eene beslissing zoo
haastig terugkomen,, en besluiten eener Sy
node, waartegen niemand bezwaar heelt aangeteekend, trachten ongedaan te maken ?
lieeft dat niet den schijn, alsof Kerken van
twee provincies, die voor het meerendeel
hun zin niet kregen, nu met geweld hun
zin willen doordrijven ? Is dat geraden ?
Moet aan zoo iets voet gegeven worden in
onze Geref. Kerken F Is dat recht ? Is dat
ook wel gewenscht met het oog op den
welstand der Kerken ?. Zóo toch brengt
men de Kerken niet alleen in onrust, maar
geeft aanleiding dat er twee groepen van
Kerken, en in één Kerk twee groepen van
leden komen die tegen elkander over komen
te staan en zich van elkander verwijderen.
Dat is spelen met vuur. Dat gelijkt op de
begeerte om scheuringen in de Kerken aan
te richten.
Dat mag niet!
Wie geloof heeft voor zijne zaak, haast
zich niet. Deze haast verraadt gevoel van
zwakheid, óf overmoed.
Men zegge toch niet: er moet eenheid
van opleiding komen ; want het gewenschte
daarvan bestrijdt niemand. Men vechte toch
niet tegen het niet bestaande. Het is slechts
de vraag : hoe komen wij tot ééne opleiding,
met gemeen overleg en toestemming ? En laat
dan de éen het voorstel-Bavmck en een
ander dat van Bos eens goed bestudeeren,
en duidelijk omschrijven, wat er in zit voor
de Kerken, voor de School enz. Nu weten
de meeste Kerkeraden, en zelis Classes mis
schien, dat inderdaad niet. Of laat men
een nog beteren weg aanwijzen. Zoo zou
men misschien tot eenheid van overtuiging
kunnen komen ; nu, overhaast te werk gaande,
zeker niet. Immers, uit den kring der V ereeniging willen velen het voorstel- Bavinck,
doch op de Gen. Synode zeide Ds. v. Schel
ven reeds, dat hij het zóó in zijnen kring
niet zou kunnen verdedigen. En aan den
anderen kant zijn velen, die slechts schoor
voetend met het voorstel-Bos mede zouden
gaan. Maar hoe is dan nu op een ver
vroegde Synode eenheid te verkrijgen ? Of
wil men soms waarlijk maar het eene óf het
andere voorstel doordrijven, zoodat er scheu
ring tusschen de Kerken en in de plaatse
lijke Kerken ontstaat ?
Neen, dat mag niet; men dwinge en
dringe toch niet. Daarover is des lieeren
goedkeuring niet te verwachten. En Zijne
goedkeuring hebben wij noodig om zegen
te kunnen verwachten op onze handelingen.
Dat dringen en dwingen om tot eene
vervroegde Gen. Synode te komen, hindert
al aanstonds de Curatoren der Theol. School
in hunne handelingen. Zij besloten in de
vacature van wijlen Prof. Wielenga te voor
zien, en inmiddels moet nu ook nog in de
vacatures van de Prof. Dr. Bavinck en Bies
terveld voorzien worden. Zou men misschien
wenschen, dat zij die benoeming uitstelden
met het oog op zulk een geforceerde ver
vroegde Synode, en daardoor mede de School
der Kerken hielpen afbreken? Deed men
dan maar niet beter, ronduit te zeggen, wat
hier en daar reeds gefluisterd wordt: de
Theol. School moet opgeruimd worden ? —
En hiermee, geliefde Broeders, hebben
wij onze consciënties ontlast. En dat niet

om dan voorts lijdelijk toe te zien en te
berusten, maar wij hebben hierin onze innige
overtuiging uitgesproken, die wij wenschen
te verdedigen bij alle voorkomende gelegen
heden, en aan allen ter ernstige en biddende
overweging aanbevelen.Wij herhalen ten slotte,
wat in het „Woord ovèr de zaak der Op
leiding" is gezegd : van stonden aan worde
op de Kerkelijke Vergadermgen tegen boven
genoemde bedenkelijke handelingen getuigd !
Met broedergroete en heilbede,
Mede namens de overige
broederen,
T. Bos.

G. ELZENGA.
M. NOOKDTZIJ.
21 Oclober 1902.

I n g e z o n d e n .

AAN PROF. M. NOORDTZIJ.
Hooggeleerde Heer en Broeder,
In het vorig nummer van nde Bazuin"
lazen wij in een stuk van Uwe hand o. a.
dit (waarin wij voor de duidelijkheid eenige
woorden cursiveeren):
„Nog geen maand na de synode wera
de mare vernomen, dat de Prof. Bavinck en
Biesterveld tot Prof. aan de Vrije zouden
benoemd worden en — die benoeming zou
den aannemen. En voorts, dat een poging
moest worden gewaagd om dadelijk weer
een Generale Synode bijeen te doen komen ;
daarvoor toch zouden dé Classen in de Prov.
Z.- Holland en friesland wel te spannen zijn.
Eu spoedig werd alzoo in den kerkeraad
van Botterdam A en dien van Leeuwarden
voorgesteld.
Wii lazen dit — om maar geen ander
woord te gebruiken — met bevreemding.
Ot er ergens (Jlasses ot Kerkeraden ge
vonden werden, die bij wijze van trekdieren
„wel te spannen zijn
voor wat anaeren
willpn fin
bedoelen, weten wii niet. Mis
schien is 't U wel bij eigen ervaring be
kend en behoort tiet
naar uwe opvatting
mede tot de vrijheid der Kerken, die U zoo
na aan 't harte ligt.
Wij echter hebben van die vrijheid een
ppnitrszins
andet e ODvattine
D
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zelfs, dat we van ons doen en laten U geene
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waarheid wille mogen wij niet onweersproken
laten wat door U in bovenstaande regelen
met name den kerkeraad van Leeuwarden
in hpt; nnenbaar wordt aangewreven. Ook
van de geheime agenten of correspondenten
in dienst van de bekende (/Commissie van
vigilantie" mag toch gevorderd, dat zij ten
minste der waarheid getrouw zullen blijven
en niet door bet opzenden van onjuiste en
leugenachtige berichten oorzaak worden, dat
ons Kerkelijk leven nog meer vergiftigd
wordt.
Om ons te zuiveren van den blaam, in
bovenstaand schrijven ons opgelegd, volstaan
wij met de volgende mededeelingen :
1. dat de kerkeraad van Leeuwarden tot
geenerlei hand- of spandienst, van wie ook,
zich geleend heeft of zich denkt te leenen ;
en dat hij daartoe zelfs niet in verzoeking
kwam, aangezien niemand, hetzij rechtstreeks,
hetzij zijdelings, hem tot iets dergelijks aan
gezocht heeft ;
2. dat een voorstel, om aan te dringen
op een vervroegde Generale Synode, of daar
toe meê te werken, in geen zijner vergade
ringen ook maar ter tafel is geweest, en hij
zelfs niet inziet, wat nin de gegeven omstan
digheden" zulk een vervroegde Synode zou
balen ;
3. dat om deze reden ook de Classe
Leeuwarden in hare vergadering van 1 5 Oct.
j. 1. een daartoe strekkend voorstel der Kerk
van Hallum voorshands niet heeft aangeno
men ; in afwachting of er misschien — want
de Heere regeert! — nog een weg geopend
moge worden, waarin men de zoo gewenschte
eenheid in de opleiding tot den dienst des
Woords met algemeene instemming zou kun
nen bereiken.
Deze eenvoudige mededeelingen mogen
voldoende zijn, om tegenover Uw verdachtmakend schrijven de waarheid in 't licht te
stellen en teveus te doen blijken, dat althans
de Kerkeraad van Leeuwarden niet het voor
beeld wenscht te volgen van hem, die een
eenmaal genomen besluit der Generale Synode
niet eerbiedigen en terstond weer buiten
werking zoeken te stellen..
Met verschuldigde hoogachting,
lle Raad der Geref. Kerk
van Leeuwarden,
J. D. v. D. MUNNIK, li. t. Praeses.
W. C. VAN MUNSTER, Scriba.
Leeuwarden, 20 Oct. 1902,

ONS ANTWOORD.
De Red. was zoo goed ons naar gewoonte
met voorafgaand schrijven in kennis testel
len, n aarvoor wij haar . gaarne onzen dank
betuigen. Op den brjef zelf kunnen wij
gelukkig met een kort woord volstaan.
Ik schreef inderdaad : „En spoedig werd
alzoo in den kerkeraad van Rotterdam en
dien van Leeuwarden voorgesteld." Zoo
waar als dit van dien van Rotterdam was
en is, zoo onjuist was 't van dien van Leeuwar
den.
Ik was, zooals mij 17 Oct. een vriend uit
Leeuwarden verzekerde, op dit punt verkeerd
ingelicht. Onmiddellijk schreef ik hem 18
Oct. terug, dat dan mijn berichtgever zich
zeker in den plaatsnaam vergist had en ik dit
gaarne in de volgende Bazuin zou herstellen.
Ik kan dus op dit punt gemakkelijk den
„Raad der Ger. Kerk van Leeuwarden" mijne
welgemeende verontschuldiging aanbieden.
Dat echter de vergissing in een naam
uiets afdoet aan de kracht van mijn betoog
in mijn stuk „Helaas", wordt door ieder,
die doordenkt, allicht begrepen. Immers,
de juistheid van de mare zelf, waarvan ik
toen gewaagde, was reeds bevestigd door
hetgeen Ds. Bos en ik te Amsterdam op 19
Sept. van Dr. Bav. c. s. vernamen, zooals ik
toen mede in mijn stuk heb vermeld.
Of het nu den kerkeraad van L. eert om
terstond maar van verdachtmaking en blaam

te spreken, laat ik gerust aan anderen ter
beoordeeling over.
Maar zeker is, dat ik, ofschoon ik er
Voorzitter van geweest ben — sinds weken
geen „Commissie van vigilantie" meer ken,
en dat ik nimmer van „de geheime agenten
of correspondenten, in dienst van die Com
missie" heb gehoord.
Al 't overige in des kerkeraads schrijven
kan ik laten voor hetgeen het is, wijl 't mij
niet raakt.
M. NOORDTZIJ.
22 October 1902.
CHRISTELIJKE BOND VOOR ZIEKEN
VERPLEGING.
In de algemeene vergadering, gehouden
2 Oct. j.1. in het gebouw Irene te Utrecht
is de Christelijke Bond voor Ziekenverpleging
geconstitueerd. Op deze vergadering echter
kon niet worden afgedaan, wat aan de orde
was gesteld. De ontwerp-statuten, door de
commissies „Bloemendaal" en „Veldwijk3
der vergadering ter bespreking voorgelegd,
konden om des tijds wille niet worden af
gehandeld. Een Hoofdbestuur kon evenmin
worden gekozen. Een tweede algemeene ver
gadering zal dus moeten gehouden worden.
Omtrent de belangrijkste artikelen, bevattende
Doel, Grondslag en Leden van den Bond, is
een beslissing genomen. Als doel van den
Bond werd met a'gemeeue stemmen aan
genomen : „De bevordering der Ziekenver
pleging in Cbristelijken geest en de behar
tiging van de geestelijke en stoffelijke be„langen van hen, die in den arbeid der
„verpleging werkzaam zijn." Tot grondslag
werd met 53 tegen 3 stemmen aangenomen :
„de Heilige Schrift, naar de verklaring der
Geref. Belijdenisschriften : de Belijdenis, de
Catechismus en de vijf artikelen tegen de
Remonstranten," nadat eene andere formu
leering, op de vergadering ingediend, met
42 tegen 14 stemmen was verworpen. Het
leden-artikel, met 35 tegen 21 stemmen aan
genomen, luidt aldus :
„Gewone leden
kunnen zijn allen, die in den arbeid der
verpleging werkzaam zijn en met doel en
grondslag van den Bond instemmen, met
dien verstande, dat van de verpleegsters en
verplegers in engeren zin alleen zij toe
gelaten worden, die gediplomeerd zijn of
twee jaren achtereen zich aan de verpleging
hebben gewijd. In twijfelachtige gevallen
beslist het Hoofdbestuur." Vooraf was een
ander artikel met ruimer opvatting omtrent
het lidmaatschap, met 31 tegen 25 stemmen
verworpen. (Met instemming met den grond
slag is bedoeld: haar voor den Bond als
zoodanig te aanvaarden.) Na de beslissing
omtrent bovenstaande artikelen werd de
Commissie voor „Bloemendaal" door de
vergadering opgedragen, voor de verdere
regeling en uitvoering der zaken te zorgen,
tot op de tweede algemeene vergadering een
Hoofdbestuur kon worden gekozen. Inge
volge deze opdracht verzoekt de Commissie
allen, die als lid van den Bond wenschen
toe te treden en aan de voorwaarden van
het lidmaatschap voldoen, hunne namen en
adressen aan den Secretaris te willen op
geven. De tweede algemeene Vergadering
zal D. V. gehouden worden op 18 Nov. e.k,
in het gebouw Irene (Keistraat) te Utrecht
te 12 uur. l)e ontwerp-Statuten, die alsdan
zullen worden besproken, worden op aan
vrage toegezonden.
Namens de Commissie,
J. VONK, Secr.
„ Bloemendaal" Loosduinen.

fitoekaaukondigiiigen.
Korte Lijnen uit de Kerkgeschiedenis,
getrokken door T. Bos, v. d. m. te Dokkum.
Groningen, Jan Haan, 1902.
Deze schets der Kerkgeschiedenis, ont
worpen door Ds. Bos te Dokkum, verdient
warme aanbeveling. Er wordt een helder,
zaakrijk, en teveus beknopt overzicht in
gegeven van heel de historie der Christelijke
Kerk, vau den Pinksterdag af tot het begin
dezer eeuw toe. De bijzonderheden zijn
weggelaten, maar de groote gebeurtenissen,
goed geordend en gemakkelijk gegroepeerd,
treden daardoor te duidelijker op den
voorgrond.
Voor onderwijzers, die zich
voor het na-examen voorbereiden, en voor
ontwikkelde
gemeenteleden , die in de
geschiedenis van Christus' Kerk belangstellen
is het werkje van Ds. Bos eene geschikte
lectuur. Zelfs studenten in de theologie
mogen dankbaar zijn, als ze alles weten,
wat er in staat. Van harte hopen wij dan
ook, dat de arbeid van den Schrijver
rijkelijk beloond moge worden en ze voor
velen tot nut en tot zegen zij.
Vraagboekje over de Bijbelsche Geschie
denis en de waarheden des Bijbels. Ten
vervolge op Borstius, door H. de Cock.
Elfde druk. Groningen, G. J. Reits, 1902.
De vraagboekjes van wijlen De Cock zijn
algemeen bekend. Ze hebben geen aanbe
veling meer noodig. Van het bovengeuoemde
verscheen thans reeds de elfde druk, wel
een bewijs, dat het zeer veel gebruikt
wordt en in het gebruik aan de gestelde
eisclien voldoet. Moge het ook in deze
nieuwe uitgave bijdragen tot verbreiding
der kennis van Gods Woord.
Calvinisme en Methodisme. Llene lezing
gehouden voor Patrimoniumi door J. Bouma,
Boekhandelaar te Akkerwoude. Sneek, Vau
den Brug en Wiersma.
De geachte Schrijver heeft in deze lezing
eenige gedachten van Dr. Kuyper traehten
te verwerken en ze zoo voor eene afdeeling
van Patrimonium ten gehoore gebracht. Het
valt te betwijfelen of dit den redenaar
gelukt is. Calvinisme en Methodisme zijn
geen verschijnselen, waaraan men met enkele
groote woorden recht kan laten wedervaren.
Het karakter der lezing wordt openbaar uit
deze ééne teekening : Dr. Kuyper heet de
man, die door zijn machtigen reuzengeest Ame
rika veroverd heeft voor het Calvinisme!
Sapienti sat, dat wil zeggen, de wijze heeft
hier genoeg aan.

ADV ERTE NT1EN.
Getrouwd:
EMILE ADRIAAN KEUCHENIUS,
Arts,
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LOUl.SE ROORDA.
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SCHEVENINGICN,
October 1902.

De lieer en Mevrouw KEUCHENIUSbetuigen hun hartelijksten
dank voor de vele blijken van belang
stelling, bij gelegenheid van hun huwe
lijk ontvangen.
R OORDA

De Heere verblijdde ons heden met
de voorspoedige geboorte van een zoou.
H. HANGELBROEK, v. D. M.
E. HANGELBROEK- D UURSEMA.
V IJEIIUIZBN (Haarl. meer),
15 Oct. 1902.

Aan allen, die van hunne belang
stelling in mijn veertigjarig ailllitBfeest blijk'gaven, betuig ik mijn hartelijken dank.
J. 1IESSELS, v. D. M.

ZWOLLE,

20 October 1902.

V oor de vele bewijzen van belang
stelling, op den 14 October j 1. onder
vonden, betuigen wij mede namens de
Familie onzen hartelijken dank.
A. SCIIEELE Jz.
en ECHTGENOOTE.
TKRKEUZBN,

21 Oct 1902.
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lLden nam de Heere van
orze zijde weg onzen geliefden
Echt genoot en Vader, den Heer

Willim Barend Broekhuis,
in den ouderdom vau bijua 77 jaar.
W ED . W. B. BROEKHUISVAN SETERS.

H. J. BROEKHUIS.
S TELLENDAM,! L 2 Q
Z AANDAM, *
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Hedenmorgen om 4 uur ont
sliep onverwacht mij ï innig ge
liefde Ech'genoote

Anje Wiersinga,
in den gezegenden ouderdom
van 77 jaren, nadat wij ruim
51 jaren lang door den band
des huwelyks waren vereenigd.
Moeilijk was de weg langs
welken de Heere, inzonderheid
gedurende de laatste 21 jaren,
haar heeft geleid ; de gedachte
evenwel, dat zij thans rust van
haren strijd in den schoot van
Jezus, is balsem voor mijn ge
wond t>emoed.
P. K. MEIJER.
UlTHUIZKHMKIiDBN,

15 Oct. 1902.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid, zacht en kalm, in de
hope des eeuwigeDS levens, mijn
geliefde Echtgenoot en onzer
kinderen zorgdragende Vader

Harm K. v. d. Veen,
in den gezegenden ouderdom
van 84 jaren in 2 mtanden.
Ik mocht bijna 60 jaren ineen
gelukkigen echt met hem ver
bonden zijn.
Mede namens Kinderen
en Kleinkinderen,
Wii D . H. v. D. VEEN.
G ASSKLTERNIJEVEBN,

18 October 1902.

De donkere veenkolonie van NieuwDordrecht in Drente's Z.-Oosthoek.
Ontvangen tot oprichting van een
Christ. School a v.:
Aalten Joh. Staal f 1 ; Abcoude J. v.
A. f 1 ; Alblasserdam G. K. f 2,50 ; N.
N. f 1 ; Akmariip J. Jonkmans f 2,50;
Almelo G. K. f 2,50 ; Alphen J. W. E.
f2,50; A. v. N. f 2,50; T. E. f 1,50;
Apeldoorn Dames Kropff f 2; Amsterdam
N. N. f 2,50 ; X. J. 1217 f 25 ; Prof.
Rutgers f 2,50 ; M. D. f 1 ; R. v. d.
Wal f 1; fam. Landweer f 6,50; Arnhem
M. K. f 2,50 ; Gravin v. Limb. Stirum
f 2,50; Baambrugge v. Goev. Adriani
f 10 ; Beetgum N. de Boer f 2,50 ;
Bergen-op-Zoom G. K. f 8; Tabitha
f 5,30 ; Berlikum (Fr) G. K. f2; Berkel
en Roderijs F. M. K. f 5; Besum G. K.
f 1,50; Bierum G. K. f4; Bleiswijk v/d
schoolkind, f 1,30; Bodegraven G. K.
f 3 ; Blokzijl J. H. Pen f 2 ; Bolsward
G. K. A f 5 ; Boskoop G. K. f 23,70 ;
X. f 15; Bunschoten G. K. A f 5;
Delft Mej. G. M. f 1; uit het Zondags
busje f 4 ; Mej. E. J. E. G. f 2,50 ;
Delfzijl G. K. f 3; Dokkum G. K. B
f 3 ; Dordrecht L. G. Oranje f 1 ; Does
burg G. K. f2; Ede G. K. f 3 ; Tulp
f 4,50 ; A. v. Heukelom f 1; Enkhuizen
Gh. J.-D.-Ver. f 8,50; Gouda Mej. J.
Zeldenrijk uit het huisbusje f 5,94 ; G
K. B f 5 ; Gorinchem H. J. v. Andel,
Kantz f 10; 's-Hage Ds. A. H. Gezelle
Meerburg f 2,50; Mr. O. J. H. Graaf
v. Limb. Stirum f 10; Groningen H.
Brouwer f 1; Grijpskerk G. K. f 2,50 ;
Haarlemmermeer G. K. f 2,50; Har
derwijk J. Koopsen f 5 ; Mevr. Wed. te
Winkel f 2,50 ; Hazerswoude G. K. f 3 ;
Heerjansdam M. G. de Graaff f 1 ;
's-Bosch P. G. v. d. Berge f 2,50;
Hijlaard G. K. f2; Hilversum A. Smit
f 20; G. J. Rodius f 1 ; Hallum S. J.
Alkema f 1,25 ; St.-Jac.-Parochie G. K.
f 1 ; Kampen Wed. B. Gunnink f 10 ;
X. Y. Z. f 25 ; Katwijk a/Zee N. N.
f 2,50; Koudekerke G. K. f 3; Kruiningen
G. K. f 1 ; Kralingen T. S. f 25;
Landsmeer G. K. f 1,50; Leek H.
Schuil f 2,50; Leiden D. R. f 2,50 ;
Mej. V. f2,50; J. H. O. f2,50; Leider
dorp L. voor de Ghr. School f 2,50 ;
G. K. f3; Leiden Wed. J. v. Dijk
f 2,50; Makkum J. J. Alkema f 5;
Marken G. K. f 1 ; Meppel J. v. Diik
Lz. f5; L. v. Dijk Jr. f2,50; Minnertsga
G. K. f 2,50; Montfoort B. K. f 1 ;
N. N. f 0,50 ; Nichtevecht Banderman
f 2 ; Nijkerk (O.) G. K. f5; Nij verdal
G. K. f 5 ; Oppenhuizen G. K. f 2 ;
Oosterend G. K. f 7,50; Purmerend Mej.
Verveen f 2,50 ; Reeuwijk G. K. f 3 ;
Reitsum G. K. f 5 ; Rotterdam Joh. de
H. f 10 ; Rijswijk H. v. Soest f0,80;
Scheveningen G. K. B f4; Schiedam
P. S. f 1 ; Schoonhoven J. Tafia van
schoolboekjes f 2,83; G. K. B f 5;
Serooskerken G. K. f 10; Sliedrecht
Ger. J.-V. f 7,10 ; Sneek „voor geestel.
nood" f 1 ; N*. N. f 2,50; Spannum
Mej. A. M. Coolsma f2,50; Spijk G. K.
B f 2,50; Spijkenisse G. K. f 2,50;
Stad a/Haringvliet G. K f 3 ; Steenwijk
G. K. B f 3 ; - Stroobos G. K. f 4 ;
O.-Souburg G. K. f 1,50; Urk G. K.
f 7,50 ; Yelp A. Yisser f 10; Voorschoten
H. A. f 1 ; Mej. E. B. f 5 ; K. v. K.
f5; G. K. f5; Vrouwenpolder G. K.
f 3,50; Waddingsveen G. K. f 1,50;
Watergraafsmeer G. K. f 1 ; Wassenaar
A. de Lange f2,50; Westmaas G. K.
f 2,50 ; Workum G. K. f 3 ; Zaandam
de fam. Out f3; G. K. f5; Zeist Mevr.
Wed. G. A. Hoogeveen f 25; H. J.
Hoogeveen f 25 ; Zegwaard G. K. f 1 ;
Zetten Ds. Pierson f 100 ; Zevenbergen
G. K. f2; Zevenhoven G. K. f 1 ;
Zuidlaren uit het kerkzakje f 2,50 ; G.
K. f 1,50; Zutphen J. v. Dijk f 11;
Mej. Wed. Jolink Mol fl; Zwolle G. H.
f 1; Zwijndrecht Wed. Duijser f2,50;
Zwammerdam G. K. f 1.
Hartelijk zeggen wij de brs. en zs.
dank voor de bereidwilligheid en bovenal
voor den spoed, waarmede zij aan onzen
noodkreet gehoor gaven.
Hoe velen echter zijn tot onze
teleurstelling nog in gebreke gebleven
om in dezen bijzonderen nood voor
ditmaal, zonder uitzondering, met hunne
hulp ons bij te staan.
Daarom bidden wij u nogmaals drin
gend in 's Heeren Naam, brs. en zs., en
inzonderheid de Kerkeraden, och, helpt
ons eens op onovertroffen wijze in
onzen grooten nood !
Als spoedige en krachtige hulp komt,
kunnen wij onder Gods zegen het
socialisme en het openbaar onderwijs,
het ongeloof, vóór zijn, en kan in onze
donkere veenkolonie met haar snelle
ontwikkeling de banier van Christus
schitterend vooropgaan.
Wilt ons dan helpen om de eere
van Christus !! !
Heilbiddend uw br. in Chr.,
Ds. G. J. D. AALDERS.
NIEUW-DORDRECHT,

18 Oct. 1902.

Opleiding Boekhandel.
Bij den Boekh. J. J. BERENDS te
AMERSFOORT kan een net JO^CH H i H S C H (extern) g e p l a a t s t
worden ter opleiding.

VEREEN. „TOT CHR. LIEFDADIGHEID,"

's-HEEUEFLOO.

Algemeene Vergadering
op Maandag 27 October a.s. des
middags één ure in de Kerkekamer van
de OOSTERKERK te UTRECHT.
Van twaalf tot één ure zal gelegen
heid gegeven worden iets te gebruiken.
Belangstellenden worden tot deze
samenkomst dringend uitgenoodigd.
Het Bestuur,
J C VAN SCHELVEN, Voorz.
F. KORTLANG JEzv., Secret.
STEEN WIJ KEK

BEDDEN FABRIEK,
opgericht in 1889.

Gezuiverde, Gewasseïien en
Gestoomde nieuwe Veeren.
Citchn, Wollen en Molton dekens en
Bedtijken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, in het rood zonder koorden.
No. 1. Het nieuwe Ificclmnelied wo. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33. en voor f 35.
Een e&tra S-|>ers. Ktcd, waarin
42 pd. v., ook voor t 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, f 50. PRIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok w.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 241 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor f 22,50.
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veeren 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20.

J. KETEL Rz.,
Z/z. Markt, Steenwijk.

DOET UW VOORDEEL
en keuze uit onze 5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.
Ho. .»a _r 3,0©
per 2 / kilo
~
2

franco
,
rembours

Wagenborgen.

SOLIEDE ORGELS

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.
Honderden daukbetuigingen.
Vraagt gratis C a t a l o g u s en con
ditiën.

THEEHANDEL.

Harlingen.
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.

O R G E L S !
in eigendom te bekomen
door met huur af te betalen
van at' de eenvoudigste tot
de duuiste. Men vrage
s. v. p. teekeningen met prijs
opgave en lOOen getuig
schriften van tevredenheid
Adres:

GROEKEYELD's
Oigellmndel,
S3MmK.

11,18.

&oede gebruikte
OKtlEES van af ƒ 25.—

BOEKVERKOOPING.

Boeberkooping
houden, waaronder de bibliotheken van
wijlen de Predik. W. A. DEKKER en
A.' v. D. LINDEN.

(Avondmaalwijn) ƒ 0,85 per fl.
Grieksehe Muscaat (i?amos)
f 0,70 per fl.
Medoc (landwijn) ƒ 0,50. »
Deze landwiju wordt evenals de BER
GERAC TIN'iO door verschillende H.H.
Predikanten zeergeprt-zen en aanbevolen.

Bestellingen per Anker tranco.
DE VLIJT - VOORSCHOTEN.

HUWELIJK.
Voor jongelieden, die in het huwelijk
wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van bet Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een modern
KOVEN 16El*, huurprijs ( SOO.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XEIKA DE MATTOrf & VAN
DER '„VIJGtl , Sarphatipark 135 te
AMSTERDAM.

BIJZONDER KOOPJE.
W. a BRAKEL, Redelijke Godsdienst,
nieuwe uitgaaf, 2 groot octavo deelen,
ru in _000 bl met portret, prachtige uit
gaaf' in 2 soliede half chagrijn leeren
banden. Geheel nieuw f 12.50. Tijde
lijk voor f 0,75. Verkrijgbaar bij

C. de Boer Sz. te Sneek.

Wie eenmaal dezen SCHEURKA
LENDER heeft, gebruikt, verlangt
geen anderen. Het debiet neemt jaarlijks
toe. 't Is een sieraad aan den watid en
goede lectuur voor eiken dag des jaars.

Kampen.

ZALSMAN.

De Catalogus wordt op aanvraag fr.
toegezonden.

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver-

"BLIJVEN OF HEENGAAN?
Een vraag en een antwoord
UOOR

Dr. H. BAVINCK.
80 cent.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt het franco p. post.

Verschen en bij JAW HAAN
te Groningen :

De Bijbelsche Geschiedenis
en

Verstandelijke Vorming,
J. IftE GKOOT,
Hoofd der Chr. School te Hooqkerk.

f 0,70,
In linnen stempelband ƒ 1,—.

Is verschenen :

HET EVANGELIE
NAAR DE BESCHRIJVING VAN

LUKAS
AAN BE GEMEENTE TOEGELICHT
DOOR

J. VAN ANDEL,
Tred. te Gorinchem.

••rijs ingen. ƒ3,50. Geb. f
Leiden.
X). DONNER.
Bij I». BIOftlfElt te Leiden is
verschenen :

KERSTLIEDEREN

voor Scholen en Huisgezinnen,
OP BEKENDE WIJZEN,
DOOR

I» f A « W I J C H
Pi ijs 3 cent, 100 Ex. ƒ 2,25,
250 Ex. ƒ 4,50, 500 Ex. ƒ 7,50.
Op aanvrage is een ex., ook van een
der vorige Zestallen, ter kennismaking
te bekomen.
MIE Ailïl H MC «'ff f f*
van

Het Nieuwe Testament
met volledige Kantteekeningen van den
Staten-Bijbel is gereed. Het boek is 1045
bladz. groot, en kost in fraaien halflederen band. ƒ 4,50.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
Kampen.
ZALSMAN.

Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen :
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS Afge
deeld in kor'e lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 ct., 100 ex.
f3.-.

jEenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste van meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het. doen van belijdenis des geloofs,
door T. OEGKMA en F. G. PKTKRSEN,
v. d. m. te Wildervank en Veendam.
Prijs: 772 ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.
f 6,—.
Kort begrip der Christelijke religie.
Met uiiv. Teksten.
Prijs : 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5,-.
Catechismus of onderwijzing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 ct., 25 ex. f 2,—, 100 ex.
f 7,-.
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederland.
Prijs: 10 ct., 25 ex. t 2, —, 100 ex.
f 7,-.
De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten (Canones of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A. HELLKNBROEK. Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex f4, — , 100 ex
f 14

~ .

Deze uitgaven onderscheiden zich door
goed papier, flinken druk en netie uit
voering.
(Jeheel ten voordeele »an de Noodlijdenden
in Zuid-Alrika.

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschgnt:

De held der hulpe,
DOOR

J. W. A. NOTTEN.
319 bladsi. fl 90, geb. f2 4LO.
Eer» lijvig boekdeel van den gunstig
bekenden Schrijver, wiens stichtelijke
Schriftbeschouwingen zoozeer gezocht
zijn.
De voordeelen van deze goedkoope
uitgave komen hulpbehoevenden in Z.
Afrika ten goede.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan ZALSMAN te
KAMPHN zendt, ontvangt het franco
per post.
Verschenen bij C. GELEIJNS, ROT
TERDAM :

MONITA SECRETA
of de Geheime Voorschriften der

Jezuïeten.
Te bekomen in eiken boekhandel
a 50 cent, of dir. fr. v. d. uitg. op
ontvangst van 55 cent.

4 ct.

4 ct.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

EEMGrE korte ykageu
VOOR DE

kleine kinderen
DOOR

OPLEIDING.

JitOBUi IIOIISTIIIS
IN LESSEN VERDEELD, DIE MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN

V e r s c h e n e n bij JAN HAAN te

DOOR

GRONINGEN :

Biet Object der
Theologie al» Wetens<'b:i|», volgens de
Eneyclouaedie van Dn. A. KUYPER,
en Faculteit of School, door W.
DE JONGE, v. D. M . te H BKG.
ÉtffBy

Prijs fO,35.

Q

Verschenen is :

Deze meer en meer gezochte

is verzonden en op eerste aanvrage voor
een ieder te bekomen
liet schild is fraaier dan ooit. De
inhoud is Gereformeerd. De prijs is

VIJFTIENDE ZESTAL
BERGERAC OTT0.

Een lamp voor den voet.

SCHEURKALENDER

De Boekh. J. H. BOS te Kampen
zal op 30 en 31 October eene be
langrijke

Namens het Bestuur :

J. HOEWES, Penn.m.

JOH. DE HEER,

DOOR

SLUIK en Van der WAL's

APPINGEDAM, October 1902.

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

s s

Ho. 3. - .'1.50
Ho. 4. - 3,35
<)0
No 5 f-

4 pCt. Geldleening ten laste van bovengenoemde Vereeniging zijn nog Obligatie» van f 500 disponibel.
Voor ben, die tegen November a.s geld wenschen te plaatsen, bevelen we
deze Obligaties ten zeerste aan. Zij bereiken daarmee een tweeledig doel: het
geplaatste geld geeft een flinke rente en het Werk der Barmhartigheid te Wagen
borgen ontvangt daarin den steun, dien het dringend noodig heeft.
De Obligaties zijn verkrijgbaar ten Kantore der Vereeniging te Wagenborgen
en bij de heeren BROUWER en DIJKSTERHUIS te Groningen, VAN DER
VEGTE en VAN REEDE te Zwolle en wedw. P. VAN EIJK en ZONEN te
Amsterdam.

O.

C.

H OOFD JA I
Hoe het is gezocht
I^HAR^I I en waar het is te

DOOK

p. BIESTERVELD.

P r ij s ƒ 1.25 ;
in stempelband ƒ

1.75.

Dit werk is No. I vau den twee
den jaargang der Bibliotheek
voor Hoofd en Hart en werd aan
de inteekenaars verzonden.
De nieuwe jaargang zal bestaan
uit 5 (vijf) boeken, alle van hollandsche schrijvers en kost evenals de
eerste, niet meer dan f 3.— (drie
gulden). Desverlangd kan men de
boeken ook in Stempelband be
komen ; daarvoor betalen de intee
kenaars slechts 40 ets. per ex.
meer, zoodat hun in dat geval f5.—
voor den 2en jaargat'gwordt berekend.
Nüdere bijzonderheden (0. a. de
titels en omschrijving der overige
nieuwe uitgaven) zijn te vinden in
mijn Iraai geïllustreerden nieuwen
CATALOGUS, die in eiken boek
winkel gratis te bekomen is, alsmede
bij mij

D. A. DAAMEN te Rotterdam,
UITGEVER

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:

Aan Contributie»:
Door den heer G. W. Nederbragt te
Velp f 89,75; door den heer G. Koelstra
te Haren (Gron ) f 2; door den heer N.
J. Bastmeijer te Bruioisse f 11,50; door
den heer P. Adriaanse te Helder f8; door
iii n heer J. Hospeis te Bedum f 39; door
hel. Locaal-comité te Rotterdam afr. 1901
f 191,67; door het Locaal-comité te Utrecht
van de ets-vereeniging over de maanden
Juni, Juli, Augustus en September f46,70 ;
door üs. H. Kofiieberg uit ter Aar f7,50;
door den heer C, Verhoef te Achttienho
ven : uit Achttienhoven f 47,50, uit Westbroek f 17, samen t 64,50; door drn heer
R. L>. Hoornstra te Makkuin : uit Cornwerd
f 7,50, uit Makkum t 69,50, samen f 77 ;
door den beer H. PluMer te Heer Hagowaaid t 17 ; door den heer J. Vlainderen
te Oosteibtek f 27,50; door Us. A Dek
kers te Veere t 3,50 ; door den heer W.
J. Caspers te HeiDenoord, (te storting)
f 19,50; door den heer H. Rollman te
Bjde^raven f 94,50.
Aan Collecten : (voor de Theol.
faculteit):
Van de Geief. Kerk te Geesteren-Gelselaar f 15,05; van idem te Scboondijke
f 36,75 ; van idem te Bedum ti f 5,39;
van idem te Almkeik 1 13,40; van idem
te Andel f 10 ; van idem te Dassen f3,08 ;
van idem te Giesen-Rijswyk f 1,33; van
idem te Meeuwen f 2,62; van idem te
Nieuwendjjk f 23,57 ; van idem te Sleeuwijk
f 6,12; van idem te Waardhuizen f 2,38 ;
van idem te Werkendam At 10; van
idi-m te Werkendam B f 2,50 ; van idem
te Oosterbeek f 17,51; van idem te GiesenNieuwktrk f 4,15'/3 ; van idem te Assen
f 33,14 ; van idem te Katwijk a/Zee f 15 ;
vau idem te L°iden A f 28,48 ; van idem
te Leiden B t 14,70 ; van idem te Boskoop
(halve coll ) f 11,03'/g j van idem te Ha
zerswoude f 10,06; van iiem te Hillegom
f 5,46i/2 ; van idem te Koudekerk t 2,19;
van ideui te LeiJen 0 f 8,80'/2 ; van idem
te Leiderdorp f 14,77 ; van idem te Noördwijk a/Zee 1 5,75 ; van idem te Rijnsburg
f 10,6072; vau idem te Sassenbeim f 6,21'/j;
van idem te Voorschoten t 5,817a > van de
Geref. kerk te Steenwijk B (balve coll.)
f 15,01 ; van idem te Westervoort f 4,20.

Aan Schenkingen :
Door Ds. T. A. Woudstra te Leiderdorp,
uit de cateehisatiebus f 2,50 ; dooi den heer
H. Sluyter A.B/,. te Deventer, van Mevr.
S. geb. de H. »voor 't laten lezen van de
Heraut" f 10 ; door het Locaal-comité te
Rotterdam van diversen f 42,36 ; door den
heer H. Rollman te Bodegraven vau N. N.
te A. f 10.

Voor de Medische Faculteit:
Door Ds. P. W. Sluyter te Maassluis
f 1,30.

Voor het Studiefonds:

DOORNBOS.

Deze uitgave, op goed papier met
duidelijke letter gedrukt, kost

niet meer dan 4 cent,
Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond f:anco toegezonden.

4 ct.

Mi lenschelijke

4 ct.

Door den b^er J J. Boorsma te Meppel,
van H. K. f 2; door den heer Johs Krap
58e storting van de Ver. tot ondersteuning
van het s udiefonds te 's-Gravenhage f 100 ;
door Ds. P. W. Sluyter te Maassluis van
de halve-stuiversvereeniging f 25,70 ; door
den heer H Rollman te Bodegraven, vaD
N. N. te A. f 5.
S. J. S E E P A T,
Üitver8um.

Penningmeester,

No. 46,

Vijftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

1902.

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland.
Cfen voordeel© van de Theologische School te Kampen.)
J^agg. I : 4, l é Ijet boor ulieüentaelbetijö/üatgötoaont

Vrijdag 31 October 1902.

3I0H I I : l a , IBlaapt be fiajuin

Advertentiën

UITGEVER:

Dit blad verschijnt des Vrijdags.

Prijs per 3 maanden, fr. per post
f 1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a ƒ 175. voor Z.
A f r i k a f 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 12'/s c t - Advertentiën van
1—10 regels f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentien 3/2 maal.

3Ö n •

m ïiujE getueïföe ijimen, en 3a! t i t Öui0 tooept

en

Bestellingen

vrachtvrij

te

adresseeren aan

1

UITGEVER G,

PH. ZALSMVN te KAMPEN . — Kerkelijke Berichtea en otu .
Medewerkers aan „de REDACTIE van DE BAZUIN te KAMPEN.

G. PH. Z A L S M A N ,

der
Binnenlandsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

k a m p e n .

ter recensie

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Heden deden met goed gevolg het tweede gedeelte
van het Candidaats-examen de H.H. E. A. Groenewegen, wiens adres is te Velp, en T. Algera, wiens
adres is te Exmorra.
Namens 't College van Hoogleeraren,
M. NOORDTZIJ, Secretaris.
Kampen, 29 Oct. 1902.

HATTEM, 24 Oct 1902. Daar voor enkele dagen onze
geliefde Leeraar Dl'. H. Bouwman eene roeping ontvmg van
de Geref Kerk te Kampen, zoo ia onze hoop en bede, dat
de Heere Zijnen dienstknecht geve wijsheid en licht, om Zijnen
wil te zien. Moge het zijn, dat wij uit ZEerw.'s mond mogen
hooren : ik blijf bij u.
£. ViiLXKAMP, Scriba.
HAROINXVELD, 27 Oct. 1902. Gisteravond na de gods
dienstoefening werd met algemeeue stemmen beroepen de heer
E. Schouten, Cand. te Dordrecht. De Heere zegene onze pogingen.

Namens den Kerkeraad,
H. SWETS, Scriba.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Grootegast,
vergaderd 23 Oct. j.1., betuigt zijne instemming met
de bezwaren tegen het voorstel-Bavinck, zooals die
zijn uitgedrukt in de „Verklaring" van 15 leden en
2 adviseerende leden der Gen. Syn. van Arnhem.
Namens den Kerke7*aad,
B. v. D. WERFP, Pr.
Grootegast, Oct. 1902.
A. DE VRIES, Scr.
De Baad der Geref. Kerk vau Velsen heeft als
antwoord op het protest der H. H. Van Anken c.s.
e e n e motie aangen men, zijn leedwezen uitsprekende
over dit protest en zijn volle instemming betuigende
met het aangenomen voorstel Bavinck-Rutgers in
zake de vereeniging van Theol. School en Theol.
Faculteit der V. U.

l)e Kerkeraad voornoemd,
Ds. J. H. KOERS, Praeses,
J. P. NAUTA, Scriba.

^ ^

H. BUFFINGA,

WAPENSTILSTAND.

JSr zijn vele broeders, die in de Bazuin
hunne gedachten wenschen uit te spreken
over den droeven toestand, waarin Wij
door en na de Synode met onze opleiding
gekomen zijn. Zoo groot als vóór de
Synode is de toevloed van ingezonden
stukken niet, maar er zou toch menige
kolom mede te vullen zijn.
Ieder kan begrijpen, wat die stukken
inhouden. Zi) gaan alle over de besluiten
hare ongunstige
((jer Synode en over
maatregelen ten opzichte van de Theol.
School; over het gedrag van meerderheid
en minderheid en over de houding der
twee broeders, wier namen aan de beide
voorstellen verbonden zijn ; over de benoe
ming, uitgebracht door de Yrije Univer
siteit, en over de aanneming, die op
deze benoeming volgde; over den toestand
der Theol. School en over de wijze,
waarop iu hare behoeften is te voorzien.
Ik heb al die stukken aandachtig
nagelezen, maar er niets nieuws ^ in
gevonden. Licht ontsteken zij niet Een
uitweg uit het moeras onzer kerkelijke
gedeeldheid openen zij niet. En daarom
komt het mij beter voor, om aan geen
van alle plaats te verleenen en voor-

Scriba.

U1THUISTERMEEDEN (O. G.), 27 Oct. 1902. De dag van
gisteren was voor onze Gemeente een blijde dag. I*a pl. m.
een half jaar vacant te zijn geweest, mocht onze beroepen
Leeraar, de Weleerw. heer G. Diemer, des morgens m zijn
dienstwerk worden ingeleid en plechtig in zijn ambt bevestig ,
na welwillend afstand van oa/.en Consulent, den Weleerw heer
Ten Hoor vau Uithuisternieeden (W. G ), door den vader van
den beroepene, den Weleerw. heer Ds. E. Diemer te Schoonoord,
met een leerrede naar aanleiding van Ps. 110 : 3«. Terwijl des
middags onze Leeraar zich aan de Gemeente verbond met een
leerrede naar 1 Cor. 1 : 21—24 Plechtig en indrukwekkend
was voor ons deze dag Beide keeren was er nauwelijks plaats
genoeg voor de overgroote schare van hoorders. Stelle ue
Heere den nog zoo jeugdigen Leeraar, die voor 't eerst zijn
herdersstaf opneemt, tot rijken zegen.

Namens den Kerkeraad,

De Classis Haarlem
vergadert D. V. op Dinsdag ^ Dec. a.s. te Haarlem,
gewone plaats, aanvang 's morgens 9 ure. Peremp
toir-examen van den Heer Jonker, Iheol. Candidaat
en beroepen predikant te H'ormeroeer.
Punten voor het Agendum vóór den Zhsten Nov.
in te zenden aan den ondergeteekende.
Namens de Raden der Geref. Kerk
te Haarlem,
28. Oct. 1902.
R. MULDER.

SLIEDRECHT, 27 Oct. 1902. Gisteren maakte onze geachte
Leeraar Ds J. v. d. Berg aan de Gemeente bekend, dat hij
het beroep naar de Geref. Kerk te Terneuzen had aangenomen.

Namens den Kerkeraad,
W. LOMEIJER, Scriba.

In dank ontvangen van de Gemeente te :
Gorinchem
f 10. — Noordeloos
Verder van :
N- N. te Amsterdam
...
A. "W. S. te Vlaardingen 1/5 ton haring.

Zwolle, 25 Oct. 1902.
9,89

-

2,50

De Directeur v h. Weeshuis,
H. SCHOONEJONGKN JACOBZN.
Prov. lias voor hulpboli. herken
in Overüsel.
Van Vroomshoop
„ L n t t e n
.
„ U a l t s e n
.
Deventer,

.
.
.

.
.
.

.
.
.

28 Octob. '02.

Classis Zwolle.
De Classis Zwolle der Gereformeerde Kerken heelt
in hare vergadering van 23 October j. 1. peremptoir
geëxamineerd den Eerw. Heer M. Elzinga, beroepen
predikant te Zalk, en hem na gunstig advies der Prov.
l)eput. ad examina met alle stemmen tot den Dienst
des Woords en der Sacramenten toegelaten.
Namens de classis,
Zwartsluis, 28 Oct. 1902.

J. ZIJP, h. t. scriba.

De vergadering der Classis Dordrecht zal D, V.
gehouden worden op Woensdag 29 October en zoo
noodig op Donderdag 30 Oct. a. s., des voormiddags
negen ure, in de Consistoriekamer der V\ ilhelminakerk
te Dordrecht. Peremptoir-examen van den Cand. F.
J. Hagen, beroepen te Ridderkerk. Exegese: O. T.
Jes. 5 en Ps. 21. Exegese: N. T. Rom. 6 en Hebr. 4.
De Broeders Afgev. worden dringend verzocht het

loopig met het opnemen van ingezonden
stukken over deze zaak te wachten,
totdat het vraagstuk van de eenheid van
opleiding eene nieuwe phase is ingetreden.
Slechts voor één ingezonden stuk
maken wij eene uitzondering. Ds. Bos
heeft vanwege zijne houding op de Synode
vele onaangename
woorden moeten
hooren. Het is billijk, dat hem, waar
hij dit verlangt, de gelegenheid gegeven
worde, om zichzelf te verdedigen.
Volgaarne verleenen wij dan ook plaats
aan het stuk, dat hij reeds de vorige week
voor de Bazuin inzond. Het luidt aldus:

TELEURGESTELD.
De teleurstelling in zake de opleidingsgescbiedenis is algemeen in de Gereformeerde
Kerken. Ook ik ben niet weinig teleurgesteld.
Tot den laatsten dag van de Gen. Synode
had ik de stille hoop, dat wij tot éene
opleiding zouden komen, zonder schokken eti
zonder scheuringen. En naar mijne vaste
overtuiging zou daartoe dienstbaar zijn de
kalme overdenking en bespreking der beide
voorstellen in al de Kerken, totdat op eene
eerstvolgende Synode gebleken zou zijn,
welke van die twee voorstellen, of wijzigingen
ervan, het meest gewild was. Van tegen
standers, die tot geen prijs ééne opleiding
wilden, was geen sprake meer. Dat was
het resultaat, te Arnhem alvast verkregen.
Het bleef slechts nog ae vraag, langs welken
weg wij tot ééne opleiding zouden komen :
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Contributiën en Giiteu.
Door dhr S. R. Sijbrandij te Scharnegoutum, Corr. CL. SneekJ
de contrib. uit:
Goënga c. a., van Ds. P. Eringa f 1, J Wielenga f 1, A.
L Wijtses f 0,50, Joch. Looyeuga f 1, WiJlem Jellema f 1,
H. J. Bootsma f 5, J. J. Jansma f 1, S. J. Gerbrandy f 5,
Johs. H. Bootstna f 1»
Sijbrandaburen c.a., van B. Looyeiiga f 1, Th. Dijkstra f 1,
J. Heemstra f 2, J- v. d Heide f i, 6. Dijkstra f 0,50, Wed.
Dijkstra f 1, J. J Nauta f 1, Wed. Leenstra f 1,50.
Scharnegoutum c. a, van S
R. Sijbrandij f 1, Jan Wijga
f 2,50, F. IJ. Sijbrandij i 2,50, W. Stilma t' 1, IJ. J. Bootsma
f 2,50, P. Tiersma f 1, A. B. Looyenga f 1, P. Bouma f 1,
A Koorda 1 1, A . P. Lemstra f 2,50,
IJ. S. Bakker f 1,
Th IJ. Bootsma f 1> P- K. Hofman f 1, T. de boer f 1.
Hindeloopen, van 1. S. Sikkes 1 J, E. F. de Boer f 1, D.
v. d. Kooi 1' 1, T. de Vreeze f 1, Trijn S. Sikkes f 1, E. Gerlsma f 1, H. Couperus f 1, D. Feenstra f 1.

langs den weg van het voorstel-Bavicck of
langs dien van voorstel-Bos. Bij kalme
bespreking konden beide voorstellen nader
worden verklaard, en het verschil tusschen
die beide worden aangewezen, en de Kerken
konden — nadat de eene Kerk wellicht het
eene en een andere Kerk het andere voorstel
eenigszins gewijzigd had — na rijp beraad
beslissen tusschen de voorstellen, haar te
voren nog niet onder de oogen gebracht.
Dat men met het Concept-Contract van
Utrecht niet opschieten kon, was op de
Generale Synode al aanstonds duidelijk,
want sommige Provinciale Synodes hadden
besloten, er in het geheel niet op in te
gaan, en andere hadden reeds belangrijke
veranderingen aangebracht.
Het was dan ook zooals Prof. Rutgers tegen
mij, bij het begin der bespreking van die
kwestie zeide : wij onderteekenaren van dat
Concept zijn nu daarvan immers geheel los, en
vrij in onze besprekingen, adviezen en besluiten.
Daarvan dan geheel los, had ieder lid der
Synode het recht, een weg aan te wijzen
om tot ééne opleiding te komen, zooals hij
meende dat de beste weg was, in verband
met het verschil van gevoelen, in de Kerken
geopenbaard en aan de Gen. Synode meege
deeld. Dat recht had ook ik dus, en ik
maakte een eerste voorstel, wel afwijkende
van het uitgangspunt van het ConceptContract, doch naar mijne overtuiging beter
dan dat, omdat er eerlijk in gehandhaafd
werd, wat bij de vereeniging der beide
Kerkengroepen (1891/92) bedongen was; of

Door Mej. H. J. ter Meulen, van de Chr. Meisjesvereen. te Eefde
f
3,50
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Medemblik
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Be Penningmeester
van de Theologische School,
DR. H. FRANS-EN.

Z c i i d i i i g o. H e i d . & Molt.

f

THEOLOGISCHE SCHOOL.

CLAöSEN.

Jutrijp-Hommerts, van diversen f 9,50.
Koudum, van diversen f 12,50.
Bozum, van Ds. M. J. Dijk f 1, A. Brouwer f 1, S. Brouwer f 0,75, P. Rollema f 1, F. Algera f 0,50, J. .Tiemersma
f 1, l). v d Woude f 1, S. Rollema f 0,50, J. Zwart f0,50,
L. Wagenaar f 0,50, M. Offringa f 1, J. Cuperus f 0,50, en
gift f 0,50.
Woudsend, van J Schaap f 0,50.
Door dhr. W. J. Elzenga te Hallum, gevonden in het kerkzakje f 12,50, „Eene kleine gave voor onze teringlijder, de
Theologische School te Kampen, met de bede van Psalm 74 : 19
kantteekening."
Door Ds. F. Zantinge te Room, Corr. Cl. Enkhuizen, de
contrib. uit:
Opperdoes, van Mej. Wed. G. Wijdenes Gz. f 5, K. Zwier
f 1, D. Visser f 0,50, K. Vijn f 0,50, P. Ruyter f 1, Ds. R.
J. Aalberts f 1.
Urk, van P. B. f 1, M. W. f 1, S. G. K. f 1, W. T. de
V. f 1, M. K. f 1, J. N. f 2, P. N. f 1, E. B. f 1, L. M.
f 3, T. B. f 0,50, K. K. f 1, M. V. f 1, K. S. f 1, J. W.de
V. f 1, A. H. f 1, I. S. f 1, F. H. f 1, A. R. f 1,1- K. K. f 1,
W . W . d e V. f 1, H . K . f 1 , K . A. f 1 , Ds. v. A . f 1 , JS. f 1, G. K. f 1, P. H. f 3. Gift E. H f 2,50.

ONTVANGSTEN.
P i ' u v . <»<•*-. W e e s l i u i s t e
M Wl< 1<«11 I:II-II i.-i.

T. KLEIN, Scriba.

*

PLAATSELIJKE KEKKEN.

Gemeente had aannemen.

TERNEUZEN, 27 Oct. 1902. De WelEerw. Heer Ds. J.
v. d. Berg te Sliedrecht heeft de roeping naar deze Gemeente
aangenomen.
Namens den Kerkeraad,
J. J. DK JAGER, Sciiba.

Classis Dordrecht.

HOUWERZIJL, 19 Oct. 1902. Hedenmorgen werden wij
verblijd door het bericht, dat onze beroepen Leeraar, de
"Weleerw heer M. Humroelen te Emmen, de roeping onzer

P. VAN SCHAICK, Praeses.
K. SIMONS, Scriba.

Namens den Kerkeraad,

Grijpskerk.
De Kerkeraad der Geref. Kerk te Grijpskerk (Gron.)
betuigt zijne volle instemming met de „Verklaring",
door de minderheid der Synode afgelegd ; en protesteert:
1°. tegen het gewelddadig ingrijpen der meerderheid
der Synode, in zake de belangen der Iheol. School;
9.0 loeren rit. o-pliilfstelline- van de Theol. Faculteit
der Vrije Universiteit met de eigen School der
Kerken, wat het aantal collecten aangaat;
3°. tegen de benoeming van de Prof. H. Bavinck
en P. Bi ester veld tot Hoogleeraren aan de Vrije
Universiteit ter eener zijde, alsmede tegen liet
aannemen dier benoeming ter anderer zijde, onder
de huidige omstandigheden ;
dringt er vervolgens bij de Curatoren en de
Deputaten-Curatoren met ernst op aan, de vacatures
zoo spoedig mogelijk aan te vullen ;
en verklaart zich slechts vóór vereeniging van de
Theol. School en de Theol. Faculteit, als het beding
van '92 ten volle wordt geëerbiedigd, oordeelende
dit het beste te vinden in het voorstel-Bos c. s.
De Kerkeraad voornoemd,
A. J. DE BOER, Praes.
D. HAAN, Scriba.

bedrag der Cl. onkosten en de verschillende collecten
mede te brengen.
Namens den Raad der roepende Kerk
Vin N,-I.ekkerland,

B.

DE MOEN, Quaestor.

S o l i o u r l i a l e i n ! < ^ r s i n »i© K a z e r n e .
Hoewel we geene giften hebben te vermelden, nademaal wij
in de laatste weken geen enkele penning hebben ontvangen,
deelen we toch mede, dat de Kalenders voor Oost- en 'WestIndië reeds zijn verzonden, en dat de opgave voor het Binnenlaud eerlang zal moeten geschieden. Wie derhalve voor dit
jaar ons nog iets wenscht te zenden, wordt verzocht dit weldra
te doen.
Ook kleine bijdragen zijn hartelijk welkom.
Rijswijk, 27 October 1902.

E. KBOFVELD.

Oraujeman.
Ontvangen voor armenbedeeling, en arme Zondagsscholen in
den Zuidoosthoek van Friesland een mand met gedragen klee
dereu tgever en woonplaats onbekend) tot groote blijdschap
voor Zondagsscholen; van br. M. C. Breemans te Delft
f 2,58; van J. W. B. te Zwolle f 2; van N. N. te Leeuwar
den f 10. Wat waren wij blijde met zulke giften ! En tot
opspringens toe werden wij daarna nog verblijd door het ont
vangen van een doos van N. N. te F., inhoudende mooie kin
derzakdoeken, nieuwe kousen, een wollen muts, overhemden,
en 12 pakjes of series Paarlen, mooie kinderboekjes, en dan
nog een doosje met een bankbiljet van f 25 ; bijzonder heeft
die N. N. te F. ons hart geroerd, wij werden daaronder zelfs
bewogen, toen w'ij dachten aan die arme kinderen, hoe blijde
die straks wel zullen zijn. Och dat de Heilige Geest die kin
derharten ontvankelijk make, om Jezus als de vriend der kin
deren in zijne dierbaarheid en algennegzaamheid te leeren ken
nen, dan wordt ons en der gevers ideaal bereikt, en bovenal
wordt dan God Drieëenig verheerlijkt.
Oranjewoud,
Uw aller dankbare Vriend en Br.
Heerenveen,
•' WOTIDA,
27 Oct. 1902.
Correspondent van „Jachin".

wil men liever, waarin men overeengekomen
was met het oog op eene eigene Inrichting der
Kerken tot opleiding van dienaren des Woords.
Toen ik vele broeders met mijn ontworpen
voorstel bekend maakte, was de sympathie
algemeen, en ook Prof. Bavicck was nog
daags vóór Z.H.G. met een ander voorstel
kwam, met een ander uitgangspunt, van oordeel
dat mijn voorstel wel aangenomen kon
worden en zou worden. Het was dan ook
een voorstel geheel in den geest vau het
voorstel-Bavinck, op de Gen. Synode te
Groningen ingediend, en deze Prof. had
reeds meer dan eens gezegd, dat hij hoopte,
dat op deze Synode iemand een voorstel
indiende naar de grondgedachte vau zijn
voorstel in 1899. Nu dat door mij zou
worden gedaan, rekende ik dus vast op des
Professors hooggewaardeerde medewerking.
Wie had het dan ook kunnen vermoeden,
dat den volgenden dag een voorstel-Bavinck
ingediend zou worden , meer naar het
Concept-Contract van Utrecht, dan naar het
voorstel-Bavinck in 1899 te Groningen, dat
Z.H.G. tot aan dien dag altijd de beste
oplossing van de kwestie had genoemd ?
Toen ik daarop mijn voorstel, naar dat
van Bavinck in 1899 officieel indiende om
het ter bespreking aan te bieden naast dat
van Bavinck-Rutgers, hadden 14 leden der
Synode meer sympathie voor dat van mij,
dan voor dat van Bavinck, en werkten met
mij mee, om het tot een Contract voorstel-Bos
uit te werken, geheel aan de hand vau het
ingediende voorstel-Bavinck-Rutgers.

Het voorstel-Bos werd verworpen, waarop
de vraag aan ons werd gedaan, of wij ons —
zij het dan ook met eenig bezwaar — met
het aangenomen voorstel-Bavinck zouden
kunnen vereenigen, om zóó nog tot eenstem
migheid te komen.
De vraag was dus eigenlijk of wij nu het
voorstel, naar dat van Bavinck in 1899,
konden loslaten, om ons neer te leggen bij
dat van Bavinck in 1902.
Mijn oordeel was toen, dat wij dat niet
moesten doen : én niet om den inhoud van
het voorstel-Bavinck, toen aangenomen, én
niet om de gevolgen dier aanname. Het
was naar mijne overtuiging beter, dat eerst
de Kerken gehoord werden, opdat die zouden
oordeelen, of zij liever de tweeheid wilden
handhaven, n.1. de Theol. School der Kerken
naast de Faculteit der Vereeniging niet
benoeming om de beurt en gedeelde financieele onderhouding (voorstel-Bavinck), dan
of zij het beter vonden dat de ééne opleiding
in de eigene Inrichting der Kerken bleef
gehandhaafd, alleen met een zeker verband
met de andere Faculteiten; zoodat de Veree
niging voor de andere Faculteiten subsidie
van den Staat kon aannemen, zooveel maar
aangeboden werd, zonder dat het eenigen
invloed had op de ééne opleiding, omdat
dan voor de Theologische School-Faculteit
een afzonderlijke kas bestond, uitsluitend
beheerd door de Kerken. Ook in het voorstei-Bos, zoowel als in het voorstel-Bavinck,
konden alle Professoren van al de Faculteiten
en ook al de studenten elkander wetenscbap-

niet mede om en men behéërscht er den
stroom van het leven niet door. Nieuwen
wijn moet men in nieuwe lederzakken
doen. Wat in het voorstel van 1899
en in de stellingen der hoogleeraren te
Kampen wezenlijk is, dat is alles öf
gemeenschappelijk (niet alleen door mij
maar ook door Prof. Noordtzij, Wielenga,
Biesterveld, Ds. Bos, Littooy enz.) prijs
gegeven öf in het door de: Synode te
Arnhem aangenomen voorstel opgeno
men en gehandhaafd. Benoeming, schor
sing, ontslag en voor het grootste deel
ook de salarieering, ze zijn alle door de
Vereeniging bereidwillig aan de Kerken
afgestaan.
Ten vierde vergist Ds. Bos zich, als
hij zegt, dat de benoeming van mijn
ambtgenoot en mij reeds geschied was,
toen de Conferentie op 19 Sept. te
Amsterdam gehouden werd (zie mijne
brochure bl. 72). Die benoeming had.
zelfs nog niet plaats gehad toen de
Curatorenvergadering op 6 Oct. te Kam
pen samenkwam.
Trouwens, de Curatoren geloofden dat
zeiven niet. Want wel onthielden zij
zich van advies (zie mijne brochure bl.
73, 74). Maar desniettemin spraken zij
den wensch uit, dat wij aan de School
zouden blijven. Dit ware geheel onnoodig en overbodig geweest, als de
Curatoren gemeend hadden, dat er toen
niets meer aan was te doen.
En ook in Amsterdam was men vol
strekt niet zeker, dat de benoeming zou
doorgaan, voordat de Curatorenvergadering was saamgekomen en zich uitge
sproken had.
Hiervoor is een bewijs bij te brengen,
dat te sterker spreekt, omdat het geheel
toevallig in mijne handen kwam. Een
mijner vrienden, die volstrekt niet nauw
keurig van den stand van zaken op de
hoogte was, maar toch geruchten over
de
benoeming gehoord had, begaf zich
T. Bos.
den 7 Oct. (dus juist op den dag der
Bij dit schrijven van Br. Bos veroor Curatorenvergadering) naar Amsterdam,
loven wij ons een paar bescheiden op om bij een paar broeders, die nauw bij
de zaak betrokken waren, aan te drin
merkingen.
Ten eerste vernemen wij er, met blijd gen op het uitstellen der benoeming en
schap uit en gelooven het ook van harte op het laten samenkomen van eene
gaarne, dat Ds. Bos even sterk als wij vervroegde Synode.
Daags daarna deelde hij mij den uit
naar eenheid van opleiding verlangt.
slag
van zijn bezoek per brief mede
Trouwens zijn voorstel zelf strekt daar
voor ten bewijze. Op de Synode te zonder dat hij weten kon, dat deze brief
Dordrecht in 1893 waren de broederen mij ooit op deze wijze te pas zou kun
nog van meening, dat het beding het nen komen. Daarin stonden nu letterlijk
zelfstandig en geïsoleerd bestaan der deze woorden: Beiden (n.1. de beide
School eischte. Maar in het aantal jaren, broeders, die in Amsterdam door hem
dat voorbijgesneld is, zijn wij een heel werden bezocht) uachtten met spanning
den uitslag der Curatorenvergadering af.
eind opgeschoten.
Allen erkennen thans, dat het beding Daarvan zou alles afhangen. En naar
ook wel in den weg van eene vereeni- dien uitslag zouden zij zich regelen.
Hieruit blijkt duidelijk, dat het al of
ging der beide opleidingsscholen te hand
haven is. Het verschil loopt alleen nog niet doorgaan van de benoeming, niet
over de wijze, waarop die vereeniging alleen naar de overtuiging van Prof.
het best tot stand te brengen is. Zoo Biesterveld en mij, maar ook naar die
beschouwd, is er ook geen beginsel meer van ten minste twee broederen in Am
bij in het spel, maar alleen eene quaestie sterdam, van de Curatorenvergadering
afhing.
van minder of meer.
Dat de Curatorenvergadering dit niet
Ten tweede zal niemand in het afgetrokkene aan Br. Bos het recht willen begrepen heeft, is onze schuld niet.
betwisten, om op de Synode een eigen Toen deze zich uitgesproken had gelijk
voorstel tot vereeniging .van de beide ze deed, was er voor ons geen aarzeling
opleidingsscholen in te dienen. Maar meer mogelijk.
Ten vijfde vernemen wij uit het schrij
datzelfde recht moet zijnerzijds dan ook
aan anderen worden toegekend. En als ven van br. Bos met blijdschap, dat hij
br. Bos de vraag stelt, waarom ik zijn de beide voorstellen aan het oordeel deivoorstel niet heb gesteund, is er plaats Kerken wil onderwerpen en in dien weg
beslissing wil komen.
voor de vraag, om welke redenen hij, tot eene finale
al was het maar na de eindstemming, De quaestie is dus volgens zijne mee
zich niet bij mijn voorstel heeft kunnen ning niet afgehandeld, maar blijft aan
neerleggen. De redenen, waarom ik zijn de orde.
Andere broeders, die op de Synode het
voorstel, dat bij de uitwerking hoe lan
ger hoe meer bleek van het mijne in voorstel-Bos steunden, laten zich uit in
1899 op zeer wezenlijke punten af te denzelfden geest. Ds. Elzenga meende,
wijken, niet overnemen kon, heb ik in dat de meerderheid eigener beweging en
mijne brochure breedvoerig uiteengezet. niet ter wille der minderheid tot nietMaar de redenen, die de voorstanders uitvoering van het besluit had geadvi
van het voorstel-Bos ten slotte aanvoer seerd. Ds. Littooy zeide op de Cura
den voor hunne weigering, om zich bij torenvergadering, dat hij, behoudens een
het besluit der Synode neer te leggen, paar wijzigingen, wel met het voorstel
Zijn van dien aard geweest, dat ik mij der vier hoogleeraren had kunnen mede
voor het onthouden van steun aan het gaan. In de Zuider Kerkbode van de
voorstel der minderheid hoe langer hoe vorige week sprak hij de verwachting
dankbaarder gestemd gevoel. Ik zou uit, dat de Kerken, in Classes vergaderd,
ongemerkt gekomen zijn, waar ik niet ten einde een eind te maken aan den
wezen wilde en n^oit heb willen zijn. geheel onhoudbaren toestand, bij groote
Wat het voorstel van 1899 met groote meerderheid van stemmen besluiten zou
zorgvuldigheid ter zijde liet, n.1. de on den, om een voorstel in den geest van
schendbaarheid van het, beding en het dat van Bavinck-Rutgers te aanvaarden.
beginsel eener eigen inrichting, dat .is En in verband daarmede drong hij aan
door het voorstel-Bos weer uit zijn schuil op eene vervroegde Synode.
Dit is alles goed en wel, en het zal
hoek te voorschijn gehaald en als eene
wigge ingedreven in de eenheid, die aan mij tot innige vreugde strekken, als de
vankelijk in het uitgangspunt, de schor eenheid van opleiding nog eerlang tot
sing, het ontslag, de salarieering enz. stand komt. Maar waarom hebben de
tusschen de broederen verkregen was. broeders ten slotte zoo niet op de Sy
Ten derde is het voor een verstandige node gesproken ?
Waarom hebben zij toen niet gezegd,
noodig, om tijd en wijze te weten.
Ook al had broeder Bos het voorstel van dat de meerderheid niet voor de min
1899 ingediend, zooals het letterlijk derheid behoefde te wijken; dat het
luidde, en zooals het nog mijne volle voorstel der vier hoogleeraren door
sympathie heeft, dan was de kans, om eenige wijzigingen was goed te maken;
langs dien weg tot eenheid te komen, dat de beide voorstellen naar de Kerken
naar mijne overtuiging toch voorgoed gezonden konden worden? Dan hadden
verspeeld. De . Conferenties, de Classes, er weer onderhandelingen aangeknoopt
de. Provincies, de Utrechtsche vergade kunnen worden, en dan was de gansche
ring, de Commissie voor de opleiding zaak gansch anders afgeloopen, dan nu
op de Synode, geen van alle had ook het geval is. Want, dit bedenke men
maar met ééne vingerwijzing in dien wel, liet vertrek der beide hoogleeraren
weg de oplossing gezocht. Nu is na- naar Amsterdam heeft den toestand niet
pleiten altijd een ondankbare en een onhoudbaar gemaakt. De toestand was
verlammende arbeid. Men wint er enkele onhoudbaar, en de beide hoogleeraren,
menschen door, die hun tijd ten achte die de School verlaten, hebben alleen
ren zijn, maar men zet er de geesten geweigerd, zulk een toestand te aan
pelijk en vriendschappelijk geuieten, omdat
ook in het voorstel -Bos plaatselijk eenheid
zou zijn, en wat het onderwijs betreft ,
verband en gemeenschappelijk overleg. Alleen
bleven de Kerken in dat voorstel-Bos
geheel vrij en onafhankelijk in zake de
wetenschappelijke theologische opleiding tot
dienaren des Woords.
Dat kwam mij beter voor. Wilden de
Kerken echter liever een gedeeld zeggenschap
en een gedeeld financieel
beheer; welnu,
dat moesten zij weten. Doch men moest
haar toch tijd gunnen , om er over te
oordeelen. En daarom moest het voorstel-Bos
gehandhaafd worden. Wij meenden geen
recht te hebben, nu zooveel bezwaar tegen
dat gedeeld zeggenschap ingekomen was,
namens al de Kerken daarin mee te gaan.
Was dat zoo dwaas, zoo onwillig, zoo
opposant, zoo revolutionair ?
Tot voor eenige weken meende ik, dat
zóó het verloop der geschiedenis, om tot
ééne opleiding te komen, geregeld, kerkrech
terlijk eerlijk zou afloopen. En van mijne
welwillendheid, om in den goeden gang
van dat verloop mee te willen werken, gaf
ik nog het bewijs, toen ik te Amsterdam
ontboden werd, om met eenige broeders
Professoren van Amsterdam en van Kampen
eens te confereeren over de zaak. Ik had
toen nog de hoop, dat de meeste broeders,
ook
Prof. Bavinck, wellicht wat meer
sympathie voor het voorstel-Bos zouden
openbaren, en dat het daar —• zij het wat
veranderd — gemeenschappelijk voorgestaan
zou worden, wat invloed kon hebben op de
verdere bespreking in de Kerken. Dan,
helaas ! in plaats van broederlijke samenspreking, hoorden we daar van Prof. Bavinck,
dat zij benoemd xoaren, en die voorloopige
benoeming reeds aangenomen hadden ook.
Et-n vergeefsche reis dus, ofschoon opont
boden. Prof. Bavinck en Biesterveld hadden
zich reeds weggegeven éér wij kwamen,
niettegenstaande ons komen door Prof.
Bavinck zelf gevraagd was.
Te eurgesteld ben ik. op droeve wijze.
De genade onzes Gods kotne tusschen-;
beide, opdat de verwijdering niet gr oter
worde dan zij reeds is.

vaarden en de verantwoordelijkheid er
voor op zich te nemen.
Ten slotte komt het mij wenschelijk
voor, dat de voorstanders van het voor
stel-Bos zich gezamenlijk uitspreken, of
zij eene vervroegde Synode wenschen,
die alsnog beproeft tot eenheid van
opleiding te komen, dan wel, of zij
den bestaanden toestand aanvaarden en
de Theol. School in haar zelfstandig
bestaan willen handhaven.
In het eerste geval moet nogmaals
de hand aan den ploeg geslagen worden
en dient er eerlang eene Synode samen
te komen, die niet alleen tot eenheid van
opleiding besluit, maar dat besluit ook
uitvoert. In het andere geval moeten
wij den strijd staken en aan den twist
over de opleiding een einde maken.
Wijl de broeauren. die met het voor
stel-Bos medegingen, onderling over de
te volgen gedragslijn nog verdeeld zijn,
ii het verreweg het beste, om voorJoopig het vraagstuk der opleiding
te laten rusten. In de pas verschenen
brochure hebben mijn ambtgenoot en
ik er rekenschap van gegeven, hoe wij
den toestand beschouwen, waarom deze
voor ons niet te aanvaarden en te
handhaven is, eri om welke redenen
wij eene benoeming aan de Vrije Univer
siteit meenden te, moeten opvolgen.
Wij waren tot zulk eene vei antwoording:
aan de Kerken verplicht. Maar anderen
zullen anders oordeelen, en dat oordeel
wenschen wij te eerbiedigen. Toch
hebben wij ons voorgenomen, om op
eventueeie beoordeelingen van de brochure
het zwijgen te bewaren.
JNiet uit hoogheid of omdat wij onze
zienswijze voor onfeilbaar uitgeven. Maar
omdat, zoolang de broeders Bos c. s.
niet duidelijk en beslist over eene ver
vroegde1 Synode en over haar taak zich.
hebben uitgesproken, alle discussie vruch
teloos zou zijn en den toestand nog
eer verergeren dan verbeteren zou.
Als hoofdredacteur yan de Bazuin
wensch ik dan ook zelf vooreerst tot
de quaestie der opleiding het zwijgen
te doen en ook aan ingezonden stukken
over deze zaak geene plaats te verleenen.
Natuurlijk blijven de medewerkers vol
komen vrij, en zijn ook de Curatoren
bevoegd, om den hoofdredacteur anders
te instruëeren. Maar als meerderheid en
minderheid niet zoo goed als eenparig
op eene vervroegde Synode aandringen,
dan is het verreweg het beste, om vrede,
of althans wapenstilstand te sluiten.
Er zijn zoovele andere en gewichtiger
zaken te doen. Laten wij daaraan allen
onzen tijd en onze krachten wijden.
Misschien komen wij langs dezen weg
nog eer bij elkaar', daii door middel van
langdurige discussies en eindelouze con
ferenties.
BAVINCK.

»E ltKlUF AAS »i:
ItOiUKIiKS.
XIII.
Want de besnijdenis is wel nut, indien
gij de wet doet; maar indien gij een
overtreder der wet zijt, zoo is uwe be
snijdenis voorhuid geworden.
Indien dön de voorhuid de rechten der
wet bewaart, zal niet zijne voorhuid tot
eene besnijdenis gerekend worden ?
En zal de voorhuid, die uit de natuur
is, als zij de wet volbrengt, u niet oor
deelen, die door de letter en besnijdenis
een overtreder der wet zijt?
Want die is niet een Jood, die het in
het opeubaar is; noch die is de besnij
denis, die het in het openbaar in het
vleesch is ;
Maar die is een Jood, die het in het
verborgen is, en de besnijdenis dss harten,
in deu geest, niet in de letter, is da
besnijdenis: wiens lof niet is uit de
menschen, maar uit God.
R OM 2 : 2 5 - 2 9 .

De apostel voorziet dat de Jood zich
tegen hem wapenen zal met zijne be
snijdenis. Men wete toch dat de Jood
zich op grond van deze zalig achtte ;
geen besnedene kon in zijne schatting
verloren gaan. Wat de apostel van
zijne verwerpelijkheid zeide kon daarom
nooit waar zijn ; in dat geval toch ware
de besnijdenis een ijdel en nutteloos
iets. Nu loochent de apostel de nut
tigheid der besnijdenis niet; in het
begin van het derde hoofdstuk zal hij
hare nuttigheid'z^lfs' breedvoerig bespre
ken. Vooraf echter maakt hij eene
beperking; want hij zegt dat de be
snijdenis wel van nut is voor een mensch,
die de Wet doet, maar geenszins voor
den overtreder der Wet. Aan den man,
die niet naar de Wet leeft, biedt zij
geen den minsten troost; zij verbindt
hem wel aan den' eisch, maar beschermt
het niet tegen den vloek der Wet.
Zelfs staat zoo een in Gods schatting
met den onbesnedene gelijk ; hij heeft
zijne besnijdenis te niet gedaan, en de
voorhuid weder aangetogen. Geene be
snijdenis des vleesches vergoedde ooit
onbesnedenheid des harten. Dat onder
stelden reeds de oude Profeten, als zij
de zondaars onder hun volk aanspraken
als »O versten van Sodom en volk van
Gomorrha", Jez. 1 : 10, en hunne offe
randen gelijk stelden met doodslag en
höhdenofïer, Jez. 66 : 2. Zelfs is de
besnijdenis, hoe nuttig ook, geenszins
ter zaligheid noodig ; ook als onbesne
dene kan men het Koninkrijk der heme

len ingaan.

Laat een heiden slechts

de rechten der Wet houden, hij behoeft
zich niet te laten besnijden, omreden
hij, zijne voorhuid ten spijt, geacht
wordt besneden te zijn, vanwege zijne
bewaring van de rechten der Wet. De
heiden, dien de apostel hier op het oog
heeft, is de Christen uit de Volken, de
man, die in de voorhuid geroepen en
gebleven is. Niet van ongeloovige hei
denen toch spreekt hij hier; de door
hem O
gebruikte uitdrukkingen
: de rechO
ten der Wet bewaren, of: de Wet vol
brengen, zijn te sterk om voor de burgelijke deugden der heidenen te dienen ;
er komt bij dat de apostel Rom. 8 : 3
gelijke termen gebruikt om den zedelij
ken staat van den wedergeborene te
omschrijven. Ook hier noemt de apostel
zijn man niet; met opzet verzwijgt hij
dat hij van den Christen uit de Volken
spreekt, omdat hij, tot verhooging van
de kraeht zijner woorden, den Christen
als van nature heiden voorstellen wil.
Niet tevreden met den Jood te zeggen,
dat zoo een, die krachtens zijne natuur
lijke afkomst een onbesnedene is, voor
een besnedene wordt gerekend, en de
besnedene overtreder der Wet voor een
onbesnedene, gaat hij nog een belang
rijken stap verder. De Joden merkten
zich aan als de toekomstige rechters der
wereld ; zelfs begonnen zij, als konden
zij den tijd des gerichts niet afwachten,
reeds hier de heidenen te oordeelen.
Zij vergissen zich ; het zal juist omge
keerd zijn. De rechtvaardigen onder de
heidenen zullen de onrechtvaardigen
onder de Joden oordeelen. U, zegt de
apostel, den Jood rechtstreeks aanspre
kende, zullen zij oordeelen, u, die in
weerwil van uwe kennis der Wet, en
van uw besneden zyn, een overtreder
der Wet zijt geworden. Niet hij toch,
vervolgt de apostel, is een Jood, die het
in het oog der menschen is, niet hij
een besnedene, die enkel is zijn vleesch
besneden is. Om een echte • Jood te
zijn moet men meer deelachtig wezen
dan Abrahams bloed ; om waarlijk be
sneden te zijn is het niet genoeg dat
de voorhuid des vleesches is weggeno
men. Jood is alleen hij, in wiens bin
nenste de Wet tot wet is geworden;
besneden alleen hij, in wiens hart de
kracht der zonde is gebroken. Zoo een
heeft waarlijk eere; want zijn lof is
niet uit de menschen herkomstig, maar
uit God, den eenige, wiens lof waarde
heeft. De vleeschelyke Joden mogen
elkander van wege hunne besnijdenis
eeren, wat 'oeteekent het? Niets is ijdeler
dan de lof der menschen. In het ge
richt zal hij toch alle eere, die hij heb
ben mocht, voor goed verliezen. Dan
wordt zelfs de eerenaam van Jood hem
ontnomen ! Als God ons niet eert, zal
ook het schepsel ophouden het ons te
doen ; in en na den dag des gerichts
wordt slechts hij van het schepsel geeerd, die alsdan geëerd wordt van God.
Gods lof alleen geeft wezenlijke eere ;
Gods lof alleen geelt blijvende eere;
alleen hij, die van God geprezen wordt,
is beproefd. En in welk geval zal God
ons eeren V Dan als wij het onszelven
niet doen, maar ons, door schuldbesef
verslagen, voor zijn aangezicht veroot
moedigen, door de erkentenis dat wij
met de geheele wereld voor Hem ver
werpelijk zijn. Dan als wij door de
geestelijke aanschouwing zijner heerlijk
heid verlost van den waan onzer eigene
grootheid, Hem bekennen dat Hij alleen
groot is. Dan als wij, in plaats van Hem
te onteeren, door te meenen, dat vor
mendienst waarde voor Hem "hebben en
ons gerechtigheid bijzetten zou, Hem
eere geven, door te belijden, dat alleen
zijne eigene gerechtigheid den mensch
voor zijn aangezicht doet bestaan. Dan
als wij, ons bewust dat Hij Geest is,
er naar staan om Hem in geest fen waar
heid te dienen, door zijne eigene kracht
er toe bekwaamd. Met iets minder
kunnen wij het gericht Gods niet door
komen — Christen, het geldt voor u
zoowel als voor den Jood.
VAN ANDEL.

„F I I, I I* 3» II
EEN BEMOEDIGEND SCHRIJVEN.
Is'hét

meermalen gebleken, hoezeer onze

Militairen den arbeid, die vanwege „Filippus" onder hen geschiedt, waardeeren ,
daarvan ontvingen we dezer dagen weer een
vernieuwd bewijs. Uit eeu garnizoensplaats,
waar telken jare blijken van dankbaarheid
worden gegeven, gewerd ons het volgende
schrijven.
»A. . . ., 6 October 1902.
W'el Eeru aarde Heer !
Aangezien we (bezoekers van het Tehuis)
vernomen hebben, dat de huisvader tot u
een bijdrage heeft opgezonden voor de Ka
lenders door UEvv. aan ons gegeven, vermeenen
we hierbij ook onzen hartelijken
dank aan UEw. te moeten betuigen. Ondergeteekende is de tolk van alle bezoekers, als
hij u dien dank betuigt, opgezonden in deze
bede tot den Heere onzen God :
miUw Koningrijk koora' toch o Heer!
Ai werp den troon des satans neer.""
Ook dat Uw werk tot uitbreiding van Gods
Koningrijk met Zijnen zegen moge worden
bekroond, is onzer aller bede, en dat U daarop
moogt hopeu, blijkt daaruit, dat in de kazerne
aan menig kastje van onderofficieren en sol
daten een uwer scheurkalenders hangt. Geve
God, dat het U moed en kracht mag geven

om op deze wijze met werken voort te gaan ;
wij zullen U, en bovenal God er voor danken.
Namens al de dankbare bezoekers
van het Tehuis,
S. VV. . . .
Herg. der Infanterie.'"
Wat dunkt u, mijn waarde lezer! kan
zulk schrijven ook aanmoedigen om op den
ingeslagen weg voor te gaan '•
De klacht is wel eens geuit, dat de Kalen
ders soms naar de ouderlijke wonig gezon
den, of nog erger, voor eenige centen ver
kwanseld
worden, wat wij volstrekt niet
willen tegenspreken. Immers op elk gebied
bestaat de mogelijkheid om misbruik te
maken, hetwelk met de ineest nauwkeurige
voorzorgen niet altijd kau worden voorkomen.
Maar hier hebben we daii toch het bewijs,
dat onze kalenders ten volle beantwoorden
aan het doel waarvoor zij worden gegeven,
n.1. om in de kazerne, liefst aan de kast
jes, te worden opgehangen. Op deze manier
ziju het predikers van de genade des Heeren
Jezus, die ook voor krijgslieden verworven,
en zoo menigmaal in krijgslieden verheer
lijkt is.
En niet alleen uit boven aangeduide plaats,
maar ook uit andere garnizoenssteden hebben
we menigmaal het bewijs ontvangen, dat
onze Kalenders begeerd en gewaardeerd, en
tevens op de rechte wijze gebruikt worden.
Laten we daarom dezen belangrijken ar
beid, nevens alles wat door //Filippus" wordt
verricht, met ons gebed en met onze gave
steunen. Sluiten we vooral als lid ons aan,
hetwelk voor slechts één gulden per jaar kau
geschieden, welk
bedrag aan Traktaatjes
terug wordt ontvangen.
Melden we derhalve vóór 1 Januari e.k. bij

DEN HEEU H. HOOFT, TE ERMELO
ons aan, en we steunen een werk, dat hooguoodig moet worden verricht, en waarop de
zegen onzes Gods is te wachten.

E. KROPVELÜ.
Rijswijk, October 1902.

HfiDJSNDAAGSCHE MORAAL.
III.
Hedendaagsche Moraal, door Br. Jl.
Bavinck. Kampen, J. ti. Kok, 1902.

De moderne mensch, zooals die zien
thans laat gelden, erkent noch eerbiedigt
eene zedelijk-; autoriteit. Na groot op
gevoed te zijn en geleerd te hebben
tiooge eischen aan het leven te stellen,
blijkt het spoedig dat bij voldoening
noch bevrediging vinden kan. Zijn hart
is ledig en arm. Al de zedelijke en
stoffelijke armoede van het menschelijke
leven, al de dierlijkheid en liederlijkheid,
van het zonder God in de wereld zijn,
stelt hij metdoogenloos ten toon. Maar
zelf acht hij zich buiten en boven dat
leven te staan. »Hij kan dat te gemak
kelijker, wijl hij gewoonlijk los is van
alle banden der maatschappij ; hij mijdt
het huwelijk, veracht het gezin, be
schouwt kinderen als ballast, bezit huis
noch akker en heeft hoogstens eene
betrekking die van maand tot maand op
zegbaar is."
Zoo wijdt hij zich aan bespiegelingen.
Niet de hartstocht der werkelijkheid beheerscht hem, maar wat hem boeit is
het mysterie van het zyn zelf; de on
redelijkheid van het noodlot is de bezie
lende macht van zijn denken en doen,.
Deze moderne richting gaat langs twee
lijnen.
De ascetische van Tolstoï, waar de
liefde alleen het leidend beginsel is.
Terecht zegt Dr. B : „Van alle kan
ten is dit beginsel der onthouding- als
een nieuw Evangelie begroet. Er gaat
een ascetische trek door heel de be
schaafde wereld."
Maar er is ook een andere lijn, de lijn
van Nietzsche. Volgens dezen, in waan
zin gestorven denker is het Christendom
de oorzaak van de tegenwoordige ellen
dige toestanden, en de thans algemeen
heerschende bedorven moraal. In den
voor-Christelijken tijd beteekende goed
alles wat machtig, groot, rijk, gelukkig
was ; en slecht was hetgeen eenvoudig,
gering, gewoon, alledaagsch is. Maar
sedert Jezus, Paulus, Petrus, Maria enz.
op den troon verheven zijn, is het
Christendom een vloek geworden voor
de menschheid. „Het verkondigt eene
kruipende slavenmoraal, het dweept met
nederigheid, ootmoed, geduld, lijdzaam
heid, het diingt aan op schuldbesef,
berouw, bekeering en kent niets lijkers.
dan genade ; het vrerpt den mensch ter
neer en vernedert hem, tot in het stof
der aarde toe. Daarom moet aan het
Christendom de oorlog verklaard; het
dient uitgeroeid en van de aarde vevbannen te worden."
Tot welke practische gevolgen ueze
denkbeelden voor de moraal leiden toont
de Schr. vervolgens aan. Zeker Amerikaansch hoogleeraar Powers heeft dan
ook reeds het denkbeeld uitgesproken
om de zwakken in onze maatschappij
van kant te maken, ten bate der ster
ken. Met treffende aanhalingen Van,
bekende Nederlandsche Schrijvers Wordem
de schrikkelijke gevolgtrekkingen van deze
moraal uit de schriften zei ven van dit
soort van genieën aangewezen. Het be
ginsel van deze moraal is zoo aterk
mogelijk antisocialistisch. Het socia
lisme is, volgens deze grooten onder de
menschheid, de dood voor de kunst, de
weelde, de persoonlijkheid.
Dat zijn de vruchten van de materia
listische wereldbeschouwing. En al ko
men nu niet allen, die deze leer toege-

daan zijn, tot de laatste gevolgtrekking :
de bestialiteit; toch mag met recht
gevraagd worden : „wie van onze staats
lieden, hoogleeraren, onderwijzers, officie
ren, rechtsgeleerden, geneesheeren, schil
ders, schrijvars, ambtenaren, musici,
kooplieden is nog kerksch ? Wie hunner
bekommert zich nog ooi de kerk ? Ja
wie hunner schaamt zich het Christen
dom, den Godsdienst niet en neemt nog
den naam van God of van Christus
anders dan tot een vloek op de lippen ?
En wat is te verwachten van een volk,
dat zulke leidslieden heeft?"
In het derde deel dezer Verhandeling
is allereerst belangrijk hetgeen de Schr.
opmerkt aangaande de kunst en hare
beteekenis voor het zedelijk leven. Aan
getoond wordt het ongerijmde van eene
z.g. onafhankelijke moraal, van een zede
lijk leven los van God, onafhankelijk
van Zijn woord en wet. Want elke
wet onderstelt een wetgever. Het moe
ten, de eisch die het geweten stelt, zou
er niet zijn, als er geen Wetgever was,
die achter elk zedelijk gebod verborgen
is, en Wiens bestaan in de conscientie
geopenbaard wordt. Wie dat loochent
komt ten slotte tot barbarisme, ja tot
datgene wat Van Deyssel de hoogste
graad van menschelijkheid noemt : het
„god-beestelijke.". Dan heerscht het
materieele boven het ideëele, macht
boven recht, vergelding boven vergeving,
intellect boven gevoel, ontwikkeling van
lichaamsbouw boven karaktervorming.
Volkomen moet toegestemd worden
de conclusie van Dr. B. als hij zegt:
„Maar daartegenover staat, dat ons ge
slacht niets meer van noode heeft, dan
het geloof in den éénen waarachtigen
God, wiens Souveremiteit over alle din
gen gaat, die de Koning der koningen
en de Heer der heeren is. Dan toch
komt er onder staat en maatschappij,
onder recht en zede, onder wetenschap
en kunst weer een onwrikbaar funda
ment te liggen, als zij allen rusten in
ordinantiën Gods."
En wij voegen er aan toe; zoover
zijn we dan, na negentien eeuwen van
Christendom, van Christelijk belijden en
van Christelijke beschaving gekomen.
We moeten weer van voren af beginnen
bij de arme, eerste beginselen van de
Wet, tot de dingen die de Heidenen,
lang voor de menschwording van den
Zoon Gods, door de gemeene gratie,
reeds kenden en beleden.
En dan roemen we nog in vooruit
gang ! Maar het is een vooruitgang
naar den afgrond. Het is een vojiuitgang van iemand die op het hooge bergvlak aangekomen, altijd vooruitgaat,
maar nu naar omlaag, naar de diepte..
En daaruit laat zich dan ook het:
wettisch karakter van deze tijden ver
klaren. Onze tijd staat in hec teeken
van de Moraal. Ook de prediking wordt
er meer en meer door beheerscht. De
vroomheid, op Christelijker! grondslag,
neigt weder naar de vroomheid der mid
deleeuwen, vóór de Hervorming. Bij
alle anti-papisme en bij alle felheid tegen
Rome, gaat Rome toch met den eersten
prijs weg. We ontdoen de ideeën van
het monnikenkleed en van het priester-,
gewaad, en zeggen : ziezoo, nu zijn we
protestantsch en niet Roomsch, alsof het
Roomsche in de kleeien zit en niet in
de geestelijke beginselen, waaruit het
hart leeft, in de grondgedachten, die het
leven beheerschen.
De diepste oorzaak van dit verschijn
sel is de schaarschte aan wezenlijke
gemoedsrust, aan den vrede Gods, die
alle verstand te boven gaat en harten
en zinnen bewaart in Christus Jezus,
aan het rusten in en op het volbrachte
werk van Christus.
"Want niet de Wet, maar de genade
heeft Rome in de verzenen gestoken.
Doch het geloof is niet aller en die
. genade is niet algemeen maar particulier
Zij is persoonlijk, bevindelijk; zij kan
beredeneerd, gedemonstreerd, in een
dogma omgezet en gepredikt worden.
Doch ook hier geldt het woord : wie de
bruid heeft is de bruidegom.
Intusschen, wij kunnen en mogen niet
stilstaan of
stilzitten. We moeten
maar weder beginnen bij de arme, eerste
beginselen van de Wet en van de ge
meene gratie. Van den zegen Gods hangt
het dan af, of de Wet weder leiden zal
tot kennis der ellende en om ons weder
te doen zoeken zulk een Middelaar, die
waarachtig en rechtvaardig mensch is,
en nochtans sterker dan alle menschen,
dat i», die ook waarachtig God is. Yan
Gods zegen hangt het af, of de men
schen zullen komen tot het ware geloof,
waardoor zij niet alleen voor waarachtig
.houden: alles wat God in Zijn Woord
geopenbaard heeft, maar ook hartelijk
vertrouwen, dat de volkomene genoeg
doening, gerechtigheid en heiligheid van
•Christus hun persoonlijk toegerekend en
geschonken is.
Van harte hopen we dat God almach
tig met ons zij, en nog eens wonderen
van genade onder de volken zal doen,
gelijk als in de dagen van ouds.
Want wij verwachten geen heil van
eene betere moraal, tenzij die moraal
de vrucht zij van waarachtige bekeering,
van bevrijding der conscientie van doode

werken, om den levenden God te dienen.
Het Christendom is er te goed, te schoon,
te heerlijk voor, om alleen nog maar
gebruikt te worden voor zeden-politie.
Het laatste woord van God is : Kust
den Zoon, hoort Hem. En Jezus heeft
gezegd : die den Zoon niet eert, eert ook
den Vader niet. Dat is voor ons het
teeken, waarin God zelf de tijden na de
bedeeling der Wet gezet heeft.
De strijd en de vijandschap der wijsgeerige moralisten gaat allereerst tegen
den Zoon. En de geschiedenis onzer
dagen leert hoe waarachtig het woord
is : die den Zoon loochent heeft ook den
Vader niet.
Van harte hopen we, dat ook dit ge
schrijf iets moge bijdragen tot verspi eiding en waardeering van Dr. Bavinks
voortreffelijke studie over de hedendaagsche moraal.
W. H. GISPEN.
Amsterdam.

«ferbelering van liet lol der
BI linden."
Van

6 —10 Aug. j.1. is te Brussel het

Internationaal Congres voor de verbetering
van het lot der blinden gehouden. Zeer
belangrijk is het korte overzicht der werk
zaamheden van dat Congres, samengesteld
door den heer H. J. Lenderink, Directeur
van het Instituut tot onderwijs van Blinden
te Amsterdam.
Wat het yllg. llandelsb.
onlangs daaraan ontleende, nemen wij hier over.
„In zijn openingsrede zeide de eere-voor
zitter, de Belgische minister van justitie V a n
den Heuvel, o. a. : „Het is niet vol
doende dat men hen, die door blindheid
getroffen zijn, beklage, neen ! krachtig moet
er opgetreden worden om het kwaad te
voorkomen, door de oorzaken er van ernstig
en met alle middelen die ons ten dienste
staan te bestrijden. Voor wie geen enkele
operatie meer mogelijk is om hun het ge
zichtsvermogen terug te geven, alzoo voor
de oïigeneeslijken, spanne men zijn uiterste
krachten in om hunne verstandige vermogens
te ontwikkelen. Men leere hun die hand
werken, welke hen in staat zullen stellen
door eigen arbeid in hun levensonderhoud
te voorzien."
350 personen hadden gehoor gegeven aan
de uitnoodiging tot deelname aan dit Con
gres, onder wie 140 vreemdelingen en 26
gedelegeerden van verschillende Regeeringen.
De volgende vragen kwamen in behan
deling :
Eerste vraag:
„Welke zijn in uw land de ambachten en
beroepen waarmede de blinden in hun onder
houd voorzien ? Op welke wijze kunnen de
patronaten van de verschillende instellingen
van liefdadigheid het krachtigst deri blinde
te hulp komen in het verschaffen van werk ?"

genoeg ontwikkeld is om zich in de wereld
te kunnen bewegen.
2". Dat daar, waar een internaat bestaat,
een huiselijke haard moet worden daargesteld;
het internaat moet zijn een groot huisgezin,
waar men rustig kan leven, en geen verblijf,
waar alleen het reglement spreekt en gebiedt.
3°. Het Congres is van oordeel, dat de
werkplaatsen niet zijn aan te bevelen dan
voor blinden, die, op zich zelf werkende, er
niet in geslaagd zijn hun brood te verdienen.
Vierde vraag:
„Is het goed in scholen, werkplaatsen en
andere inrichtingen voor blinden, personen
toe te laten, die slechts gedeeltelijk blind
zijn ? Welk een graad van gezichtsvermo
gen kan men toelaten ?"
Conclusie:
1°. Het is nuttig toe te laten in de scho
len, werkplaatsen en andere instellingen
voor blinden, personen enkel aangetast door
half-blindheid van af het oogenblik dat hun
gezichtsvermogen hun niet toestaat niet vrucht
de lessen van een gewone school voor zien
den te volgen of een ander vak uit te oefe
nen dan dat, hetwelk geschikt is voor blin
den.
2°. Dat men geen kind afwijze, dat, hoe
wel nog eenigszins ziende, door een ernstig
geneeskundig onderzoek verklaard wordt in
meer of minder tijd blind te zullen worden.
Vijfde vraag:
„Welke zijn de voor- en nadeelen der
stenographie voor de blinden ? Geef een
stelsel van stenographie en zoo mogelijk
tevens een toestel om de snelheid van het
stenographisch schrift te vermeerderen."
Conclusie:
Na eene korte bespreking wordt door de
vergadering de volgende conclusie aange
nomen :
Het Congres is van meening, dat de steno
graphie nuttig is voor alle blinden, die zich
wijden aan studie, maar het is wenschelijk,
dat de methodë gemakkelijk zij en geschikt
voor alle talen.
Zesde vraag:
„Hoe moeten opgevat worden en ingericht
zijn de uitspanningen op scholen voor
blinden ? Moeten deze uitspanningen enkel
zijn het op- en neerloopen in open plaats
of tuin in afgemeten stap, of moet dit
vergezeld gaan van levendig spel ?
„ Welke zijn de spelen van dien aard,
waaraan de blinden kunnen deelnemen
(jongens, meisjes, kinderen, volwassenen) ?
/,Zijn de wandelingen buiten de inrichtingnuttig voor de blinden ?
„Zijn deze wandelingen hun aangenaam ?
Hoe richt men deze het meest practisch in ?"
Conclusie:
Het Congres is van oordeel, dat men voor
de blinden een aantal spelen kan invoeren,
welke voor zienden geschikt zijn, op voor
waarde , dat men een speelplaats heeft
zonder hindernissen en goed bewaakt.
Spelen, uitspanning, gymnastiek, wandelen
en dansen zijn nuttig , evenwel moet dit alles
matig worden toegestaan.
Zevende vraag:

Conclusie:
1°. Het Congres is van oordeel, dat men
geen vaste regelen kan stellen, ten opzichte
van de bedrijven of beroepen, die met vrucht
door de blinden beoefend kunnen worden ;
dat men aan ieder land moet overlaten de
zorg om die bedrijven in te voeren, welke
de beste hulpbronnen in het land aanbieden.
2°. Het Congres spreekt den wenseh uit,
dat de patronaten zich ernstig zullen bezig
houden met het verschaffen van werk aan
blinden, door openbare bekendmakingen,
door reclame van allerlei aard en door alle
middelen, welke hun ten dienste staan,
nieuwe bedrijven of betrekkingen voor hen
op te sporen, en van hun invloed bij de
autoriteiten gebruik te maken om hen toe te
laten, al ware het ook bij wijze van proef,
aan de telegraaf- en telephoonkantoren.
3°. Het Congres spreekt den wenseh uit,
overal beroepsvereenigmgen te zién ontstaan,
verkoopmagazijnen en werkplaatsen, daar,
waar het aantal blinden groot genoeg is en
waar deze inrichtingen geen nadeel toebrengen
aan de blinden, die thuis werken.
Tweede vraag:
«Zou het niet nuttig zijn, dat in de
verschillende werkinrichtingen voor blinden,
zienden werden toegelaten, om die deelen
van het werk te verrichten, die de blinden
slechts met moeite of zeer langzaam ten
uitvoer kunnen brengen?
,/Zou deze verdeeling van het werk niet
toelaten, dat in deze werkinrichtingen arbeid
verricht werd, dat meer loonend was dan het
werk, dat men gewoon is daar te verrichten ?
„Welke zijn de bezwaren tegen een dergelijken maatregel ?"

Conclusie:
Overwegende, dat het gebruik van zienden
in de werkplaatsen van jonge blinden aan
dezen zon veroorloven een grootere verschei
denheid van werk uit te voeren, acht het
Congres het aanbevelenswaatdig ziende nood
hulpen in de werkplaatsen in te voeren,
echter op uitdrukkelijke voorwaarde dat de
ziende slechts noodhulp (handlanger) zal zijn
en dat de blinde de eigenlijke werkman is.
Derde vraag:
„Welke waarde hecht gij aan het internaat
voor de volwassen blinden en welke zijn de
nadeelen of bezwaren daaraan verbonden ?"
Conclusie:
1°. Het Congres is van oordeel, dat in
het algemeen het externaat te verkiezen is
boven het internaat. Het meent dat het
internaat is aan te bevelen voor blinden
zonder hulpmiddelen en zonder familie, voor
ongehuwde blinde vrouwen, evenals voor
blinden wier intellectueel vermogen niet

„Het nasporen en instellen van een onder
zoek naar de oorzaken der blindheid in de
bevolkte centra en het beramen van midde
len ter bestrijding."
Conclusie:
Het Congres neemt de volgende conclusie
van Dr. De Mets aan, en besluit, aan de
gouvernementen van alle landen te verzoeken,
niets te verzuimen om de voorbehoedmidde
len tegen blindheid te volmaken en tot zelfs
de kleinste dorpen van de noodige genees
kundige hulp te voorzien.
Ten opzichte van de concurrentie, die de
arbeid in de gevangenis den blinde aandoet,
zeide de heer Le Jeune, minister van staat,
dat deze concurrentie eene monsterachtigheid
is, welker verdwijning men tot eiken prijs
moet eischen. Alle voorwerpen, het borstel
vak en mandenmaken betreffende, gemaakt
in de gevangenis, moeten absoluut van de
markt geweerd worden. Het bureau van
het Congres zal eene memorie in dien zin
opmaken.
De heer Stericker van Aberdeen onderwierp
aan het oordeel van het Congres een nieuw
systeem van notenschrift voor blinden. Vele
blinden leeren de muziek, die zij moeten
spelen, uit het liooid, door zich te laten
voorspelen ; zij geven als reden op, dat zij
geen tijd hebben om den muziektekst te
ontwarren en tegelijkertijd linker- en rechter
hand te gebruiken. Het niewe systeem stelt
den blinde in staat dadelijk alle partijen te lezen.

Nog werden pogingen in het werk gesteld
door eenige sprekers, .om het Braille-schl'itt
meer te vereenvoudigen. In Brugge o.a.
was een methode waarbij de zes punten tot
vier gereduceerd werden. Men won daar
door wel ruimte in de hoogte, maar daar
een 11 a 12-tal letters twee vakjes behoef
den, verloor men dit weder in de breedte.
De vergadering besloot, aan het hoofd der
agenda voor het volgende Congres het vraag
stuk der hervorming van het systeem-Braille
aan de orde te stellen.'
Gelijk men ziet, heeft het Congres gewich
tige vragen behandeld. Vr. 1 en 2 betreffen
de werkverschaffing aan blinden, die onge
twijfeld wel nummer één mag zijn op
sociaal program. Is het niet heerlijk, als
ëen blinde zelf zijn brood kan verdienen ?
Hebben de blinden niet veel meer de hulp
van anderen noodig voor het verkrijgen van
werk en hulp bij het werk dan de zienden ?
Zienden kunnen in elk geval zeiven nog
rondzien naar werk ; de blinde kan ook zelfs
dat niet. Ook de andere vragen : over huis^
vesting, werkplaatsen en scholen voor blinden,

zijn van groot

belang.

Inzonderheid de

in Amerika leeren kennen, maar het ook in
Nederland reeds gevonden, want hij zegt:
„Toen de vereeniging tusschen de Christe
lijke Gereformeerde Kerk en de Doleerende
Kerken in Nederland tot stand zou komen,
zeide een invloedrijk man uit de eerste Kerk
gelezen, overwogen en behartigd.
„ik dank God, dat wij nu van het kruis
Nog altijd ontbreekt ons een Instituut onzer kleinheid verlost zullen worden". Ik
twijfel of dat dankgebed Gode aangenaam
voor blinde kinderen en jongelieden. Van
was."
de Diaconieën is dit punt van het Agendum
Ook in de kwestie der opleiding, die thans
der Christelijke barmhartigheid weer bij zooveel spanning in de gemeenten teweeg
„Effatha" teruggekomen. W ij bevelen ook
brengt, ziet li ij ditzelfde beginsel. Daarvan
zegt hij : „In welke mate men tot die
deze „noodige zaak" bij vernieuwing in de
nuttigheidsidee geneigd is, blijkt dezer dagen
biddende belangstelling van alle broeders en
duidelijk uit enkele van onze Hollandsche
zusters aan.
couranten, die hun oordeel ten beste gaven
over het besluit van de Generale Synode der
L. LINDEBOOM.
Gereformeerde Kerken in Nederland inzake
de vereeniging van de Theol. School te
Kampen met de Theol. Faculteit der Vrije
Universiteit te Amsterdam. Zonder er over
Amerika. Prof. F. M. ten Hoor over de te spreken, schijnbaar zonder zich ook maar
nuttigheidsidee. — In de beide laatste afle- eenigszins te bekommeren om de kerkrech
veriugen van nde Gereformeerde Amerikaan
telijke beginselen, die achter deze belang
heeft Prof', ten Hoor een tweetal artikelen
rijke kwestie zitten, spreekt men van uit de
geschreven over de nuttigheidsidee in toe
hoogte maar een oordeel uit over de zaak,
passing op het Christendom en het kerkelijk
een oordeel, dat alleen aan de hand gedaan
leven. Omdat het nuttigheidsbeginsel hoe
wordt door het nuttigheidsbeginsel."
langer hoe meer aanhangers vindt, heeft hij
Dat heeft Prof. ten Hoor juist gezien; zij
het gevaarlijke van dat beginsel aangetoond.
die over deze kwestie spreken of schrijven,
God heeft nut en recht samen verbonden.
om de vereeniging van Theol. School en
Het recht Gods is nuttig voor den mensch ;
Theol. Faculteit te bepleiten, spreken niet
beide behooren samen, want dat recht moet
van het recht, dat de Kerk van Godswege
gehandhaafd worden, zal de mensch zalig
heeft, maar wijzen alleen op het nut, dat
worden.
uit de bedoelde vereeniging zou voortvloeien.
De mensch gaat beide scheiden. Hier
SCHOI.TEN.
mede is de Satan in het paradijs begonnen
en de mensch, zondaar geworden, volgt daarin
het voorbeeld van zijn verleider. Door het
I n g e z o n d e n .
eten van den boom der kennis bedoelde de
TFelEerw. Zeergel. Heer en Broeder!
mensch zijne zaligheid, maar met loslating
Mag ik als Bazuin\ezer U s. v. p. beleefd
van het recht Gods. De nuttigheidsidee des
verzoeken de volgende vragen eens in de
menschen kwam in de plaats van de rechts
Bazuin te beantwoorden :
idee Gods.
1. Moet men van iemand, die lid der
De invloed van dit beginsel op het Chris
Kerk wordt, vorderen dat hij of zij gelooft
tendom en op het kerkelijk leven wordt door
wat in vr. 54 van onzen Catechismus beleden
den schrijver aangetoond. Te veel wordt
wordt, n.1. „dat ik daarom een levend lid
uit het oog verloren, dat de rechtsidee het
maat ben en eeuwig zal blijven ?
hoogste beginsel van het Christendom is.
2. Indien niet, wat dit belijdenis doen,
Niet in de handhaving van Gods recht, maar
zonder bovenstaaud te belijden, dan den be
in de zaligheid van den mensch zien velen
lijder baat, en of' 't hem of haar recht geeft
het eigenlijke doel van al wat Christus op
om als lid ingeschreven te worden.
aarde deed. Het is een fijne list van Satan
3. Hoe geschiedt de versterking des geom de nuttigheidsidee op den voorgrond te
loofs bij hen en wat is het effect van het
stellen en tot hoofdzaak te maken, in de
gebruik van het H. Avondmaal voor degenen,
plaats van het recht en de waarheid Gods.
die niet gelooveu, dat Jezus zijn vleesch ver
De nuttiglieidsidee is dan ook de hoofdidee
broken en zijn bloed vergoten heeft tot weg
in de wereld. Satan tracht door aardschneming hunner zonden; m.a.w. hoe kan de
gezindheid en andere verwaute zonden, die
bewustheid van ons geloof door het Sacrament
den lust tot onderzoek en keunis der waar
versterkt worden, als er geen bewustheid is?
heid uitdooven, vele belijders tot oppervlak
4. Mogen de Leeraars dezulken verplich
kigheid en onkunde te verleiden. Er zijn
ten om, zoo ze nu zijn, het Sacrament te
ouder de leeraars, die zich Gereformeerd
gebruiken, met bijvoeging, dat men dit niet
noemen, maar zich tot deze oppervlakkigheid
behoeft te weten, en met staving van teksten
laten verleiden en de nuttigheidsidee tot
als „de Heere roept hougerigen, dorsiigen"
hoofdgedachte in hunne prediking maken.
Men spreekt nog wel van de gerechtig enz. Zijn deze teksten hier op hun plaats.
X.
heid Gods, maar de liefde en de barmhartig
heid komen eenzijdig op den voorgrond.
lloekaankondiglngeu.
Men erkent nog wel, dat de zonde over
De Held der Hulpe, door J. W. A.
treding is van Gods wet, en miskenning is
Kotten. Kampen, G. PA. Zalsman, 1902.
van (jods recht, doch het ergste, het meest
verontrustende in de zonde is, dat zij onszelf
Er valt veel te zeggen tot aanbeveling van
rampzalig maakt en oorzaak van ons eeuwig
dit boekwerk. Ten eerste heeft Ds. Notten
verderf is. Men haat de zonde niet, omdat
als Schrijver van stichtelijke lectuur zich bij
zij in de eerste plaats zoude tegen God is, ons volk een goeden naatn verworven ; en
maar omdat zij zulke vreeselijke gevolgen
hij blijft dien naam ook in dezen bundel
voor ons heeft.
practische Schriftbeschouwingen gestand doen.
Deze nuttigheidsidee vindt in het Christen
Ten tweede zijn er onder de verschillende
dom zoo algemeen ingang, omdat zij princi stukken, die in dezen bundel voorkomen,
pieel niet tegenover deu hoogmoedigen aard
ook nog enkele opgenomen, afkomstig van
van den mensch staat. De mensch blijft hier
Prof. van Velzen. Ten derde is de uitgave
het middelpunt, waarom alles zich beweegt, vooral geschied, om het Christelijk Nationaal
en het doel, waarop alles aangelegd is. Niet Boereucomité te steunen in de poging, om
dat de mensch doemschuldig, maar dat hij
het ontzetteud lijden van de vrouwen en
zoo ellendig is, staat op deu voorgrond. kinderen in Zuid-Afrika te verzachten. En ten
De barmhartigheid Gods wordt ten koste
vierde zorgde de heer Zalsman te Kampen
van Zijne rechtvaardigheid gepredikt. Het
voor eeue nette uitgave, een helderen druk,
leidt tot de prediking van een evangelie een vriendelijken band en een billijken
naar den mensch.
prijs. Vinde het werk om alle deze redenen
Vandaar dat het Methodisme, dat dit be
vele koopers en lezers !
ginsel huldigt en de juridische hoofdgedachte
van het Christendom verzwijgt, zooveel bijval
Het Leven van Charles Haddon Spurgeon.
vindt. Het kruis van Christus is daarom
Aaar bescheiden uit zijn dagboek, aanteekeden Jood eene ergernis en den Griek eene
ningen en brieven saamgesteld door zijne
dwaasheid, omdat dat kruis de juridische
weduwe. Fertaald door Elisabeth Freystadt.
hoofdgedachte van het Christendom predikt,
Deel IF. Botterdam, F). A. Daamen, 1902.
wijl Christus aan het kruis den vloek der
Met dit vierde deel is de levensbeschrijving
wet voor de zijnen gedragen beeft.
van Spurgeon door zijne weduwe voltooid.
De handhaving van het recht Gods en de
zaligheid van den mensch staan niet los In dit deel treffen wij Spurgeon eerst voor
zijne ontspanning te Mentone aan ; vieren
naast elkander, maar met elkander in het
dan
met hem mede de herdenking van zijne
nauwste verband. Dit verband moet vast
25-jarige Evangelie-bediening , gedurende
gehouden worden en wel in deze orde : eerst
welke meer dan 9000 personen tot zijne
Gods recht en dan de zaligheid des zondaars.
De aanhangers van het nuttigheidsbeginsel gemeente werden toegevoegd ; maken daarna
kennis met enkele uit de vele treffende
keeren deze orde om en verliezen ten slotte
voorbeelden van zijne zegenrijke werkzaam
het recht Gods uit liet oog.
heid, en vernemen daarna nog allerlei bijzon
Na aldus het gevaarlijke van dit nuttig
derheden
uit zijne laatste levensjaren. Zoo
heidsbeginsel voor het Christendom in het
is het zeer belangrijk, om er over ingelicht
licht gesteld te hebben, bespreekt de geachte
te worden, hoe hij eene week doorbracht,
schrijver zijn invloed op het kerkelijk leven.
op welke manier hij een preek maakte,
Hier staat het ook tegenover de bedoeling
welke uitgebreide correspondentie hij voerde,
Gods. God bedoelt de heiliging van de
en
welke zijne meeningen waren over de
enkele leden en van de gemeente in haar
zaligheid der kinderen, het Romanisme, de
geheel. Bij het nuttigheidsbeginsel staat het
liberale politiek, de vivisectie, de geheel
groot getal leden op den voorgrond. Dit
onthouding, de scheiding van Kerk en Staat,
leidt tot verbastering der Kerk, want om
het kiesrecht, de evolutie, den schouwburg,
vele leden te verkrijgen en te behouden
de nieuwe theologie enz. Het vierde deel
moet niet te veel nadruk gelegd worden op
is dus niet het tninst belangrijke. Wij danken
zuiverheid in de belijdenis en heiligheid in
Vertaalster en Uitgever zeer voor hun arbeid
het leven.
en hopen van heeler harte, dat dit leven
De mannen, die door dit beginsel zich
van Spurgeon door velen gelezen worde en
leiden laten, vragen vooral naar het aantal
leden ; zij willen zooveel leden bij de ge rijken zegen verspreiden moge.

zevende vraag verdient de aandacht van de
zienden én OÏÏI den wille der zienden.
De Conclusiën, of antwoorden, behooren
in allerlei kringen des volks te worden

Buitenlandsche Kerken.

meente brengen als maar mogelijk is. Zij
berekenen den bloei der gemeente alleen
naar het aantal leden.
Worden naar dit beginsel de gemeentelijke
zaken en de kerkrechtelijke zaken behandeld,
dan schept men een Babel van verwarring,
roept men scheeve toestanden in het leven.
Daarvan zijn ook reeds voorbeelden in de
Kerk, waartoe de Schrijver behoort. Velen
ergeren zich aan de kleinheid der Kerk en
toch zal zij „eene kleine kudde" blijven ; en
wie de beteekenis der gemeente in het groot
aantal leden wil zoeken, neemt een maatstaf
der wereld ter hand, om daarnaar de ge
meente van Christus te beoordeelen.
De Schrijver heeft dit beginsel niet eerst

Medische Beztoaren tegen Faccinedwang
door J. P. Schouten, arts te Bolnes. Boek
drukkerij Be Fecht, Breukelen.
Naar aanleiding van eene korte bespreking
van de vacciiie-quaestie in de Tweede Kamer
en met het oog op eeue in uitzicht gestelde
afschaffing van deu vaccinedwang, onderwerpt
de medicus Schouten te Bolnes dit voorbe
hoedmiddel tegen de gevreesde pokziekte
aan eene scherpe critiek. Hij brengt kort
en zakelijk al de argumenten ter sprake, die
er vau medisch standpunt tegen ingebracht
kunnen wordén : de onbetrouwbaarheid van
statistiek en experiment, de onzekere duur
van de werking van het voorbehoedmiddel,

de ongegronde verklaring van de vermindering
der pokken-epidemieën uit de vaccinatie, de
nadeelige gevolgen, die er menigmaal uit
voortvloeien enz. De Schrijver ontwikkelt al
deze bezwaren op zeer heldere wijze. Zelf
meent hij ten slotte, dat isoleering en desiufectie betere middelen zijn tegen de ziekte
dan de vaccinatie. Gaarne bevelen wij de
brochure aan veler lezing en overdenking aan.

Verhandeling over de zichtbare en georga
niseerde Kérk door Gisbertus Voetius. Uit
het Latijn vertaald door R. J. W. Rudolph,
dienaar des Woords te Leiden en Br. F. F. C.
Fischer, Rector van het Gereformeerd Gymna
sium. te Kampen. Kampen, J. II. Kok, 1902.
Er behoeft tot aanbeveling van deze
verhandeling, wier uitgave thans aan den
heer Kok te Kampen toebehoort, niet veel
in het midden gebracht te worden. "Voetius
is aan ons allen bekend als de man van
het Gereformeerd kerkrecht. Hij onderscheidt
zich door vastheid in de beginselen en
mildheid bij de toepassing, door heldere
begripsbepaling en nauwkeurige analyse, door
het stellen van scherpzinnige vragen en door
vaardigheid in hare beantwoording. Ook
deze verhandeling over de zichtbare en
georganiseerde Kerk getuigt daarvan. Zij
behoudt ook voor onzen tijd hare waarde.

Ondertrouwd:
Pred. te Arnhem,

EN
MAGARETHA M. J. VAN DEN BOOM.
1902_
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Ontvangdag 30 Oct. 2—4 1 / 2
Maaskade 71, Rotterdam.

eerder Weduwe van den heer
J. SCHEÜERMAN, in den
ouderdom van ruim 72 jaren.
Zwaar treft ons dit verlies,
maar de wetenschap, dat zij met
de volle verzekering des geloofs
is ingegaan in de ruste, die er
overblijft voor het volk van
God, lenigt onze diepe smart.

VEREEN. „TOT CHR. LIEFDADIGHEID,"

Voor jongelieden, die in het huwelijk
wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van het Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een modern
ItOVEHHUIM, huurprijs f »©©.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen by de M a k e l a a r s
TE1XEIRA DE ' MATTOS & VAN
DER VIJGH , Sarphatipark 135 te

Wagenborgen,

AMSTERDAM.

Uit aller naam,
P. A. VIS.
AMSTERD < M,

23 Oct. 1902.
Jacob van Campenstr.
16, 2e étage.

Susanna Ravenshorst,

DR. B. WIELENGA,

23

ANTJE VAN OOSTEN,

HUWELIJK.

Heden overleed plotseling onze
zeer geliefde Echtgenoote, Moe
der, Behuwd- en Grootmoeder

ADVERTENT1EN.

ARNHEM, J
ROTTERDAM, \

Ft eden overleed na een lang
durig doch geduldig lijden in
haren Heer en Heiland mijne
onvergetelijke Echtgenoote en der •
kinderen liefhebbende Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder, Zuster I
en Behuwdzuster, Mejuffrouw

ure,

in den ouderdom van ruim 62
jaren.
Haar gansche leven was Chris
tus gewijd en daarom haar ster
ven gewin.
J. W. HARTGERINK.
A. M. KRAMER- i
HARTGERINK.! STROOBOS.

oor de vele blijken van deelneming,
ondervonden bij het overlijden van onzen
geliefden Echtgenoot, Vader en Beliuwdvader, betuigen wij onzen hartelijken

dank.

ceuiging.
V. DAM.

F. POSTMUS.
MARUH , Oct. 1902

Voor de vele blijken van liefde en
belangstelling, ons bewezen op den 22
October, betuigen wij, mede namens
onze Kinderen en Kleinkinderen, onzen
hartelijken dailk.
A. JONKHOFF
EN ECHTGENOOTEGRONINGEN,

1902.

Heden overleed zacht en kalm,
in den ouderdom van 41 jaar,
in zijn Heer en Heiland, mijn
innig geliefde Man en der kin
deren zorgdragende Vader,

MAASSLUIS,

27 October 1902
Dnnr een heer van deftigen huize, in
het genot eener goede gezondheid, die
als weduwnaar alleen is acütergeöieven,
wordt

Sipke van der Vlegel,
in leven ouderling der Ger, ge
meente alhier.
WED . T. v. D . VLEGEL —
BOUWMAN.
GRIJPSKERK,

24 ('ctober 1902.

Sipke van der Vlegel
in den ouderdom van 41 jaren.
Veel heett hij voor deze jonge
Gemeente gewerkt. Terstond
als ouderling en scriba vau den
Kerkeraad gekozen, lieeft hij
niet afgelaten het welzijn van
deze Gemeente ten volle te behaitigen. Hoewel reeds lang
zwak naar het lichaam, bezat
hij toch een bewonderenswaar
dige werkkracht. Hij had de
Gemeente oprecht liet. Twee
dingen, zoo sprak hij kort te
voren, binden mij nog aan 't
leven ; dat is mijn huisgezin en
dat is de Gemeente. Nog den
laatsten Zondagmiddag was hij
in ons midden. Thans rust hy
van zijn werk. In het geloof
is hij gestorven. Dit is ons tot
troost
Sterke God zijne Weduwe en
gedenke Hij onze Gemeente genadiglyk.
Namens den Kerkeraad,
A. J. DE BOER, Pratses.
D. HAAN, l.-Sciiba.
GRIJPSKEKK,

24 October 1902.

nam de Heere heden op den
hoogen leeftijd van 91 jaren tot
zich.
Deze broeder heelt in de dagen
der Scheiding de smaadheid van
Christus met blijdschap verdra
gen en onze Gemeente, zoolang
zij als gezuiverde Kerk bestaat,
eerst als diaken en daarna als
ouderling getrouw gediend. Met
woord en daad den Heere be
lijdende, heeft hij als een ge
rechtvaardigde onder ons gewan
deld en is hij thans de vreugde
zijns Heeren ingedaan. Zijn
heengaan spreekt tot ons: >Let
op den vromen en ziet naar
den oprechten, want het einde
van dien man zal vrede zijn.''
De Kerkeraad der Geref.
Kerk Maasluis A.
.T. VONK, Prat-ses.
H. DE HA AS, Scriba.

Cruydenwijn

DE HAAS helpt bij

bloedarmoede.
€>vers|»anning-rugpijn en voor
kraamvrouwen om op kracht te komen.
Borstcruydenwijn dient voor menschen
met zwakke borst.
Overal verkrijgbaar —ME WLWl' 1
Voorschoten.

I BV lOOen PRACHTIGE

AMERIK. ORGELS TB»

in prijzen van ƒ 85.— tot
j 500.— werden reeds met
het grootste succes door mij
geleverd, waarvoor lOOen
dankbetuigingen tot bewijs
kunnen strbkken.
»Geen goedkoop Orgel zóó
goed."
»Geen goed Orgel zóó goed
koop."
Men vrage s. v. p. teekeningen met prijsopgave.
Levering iranco, v r ij
zicht, zoowel^ c o n t a n t
als op aibetaling.

GfiOEïEYEID's
Orgolhanrlel
MAGAZIJNEN

CMIW I

!

een nette Dienstbode,
liefst boven de 2 0 jaren, als Meid
alleen.
Adres: Mej. SUUR, HCOGEZAND , 92u,
DEN HAAG.

Voor
drukke
flinke

d i r e c t g e v r a a g d in een
Jtlaniifactuur-zaak eeu

BEDIENDE,
in staat zelfstandig te werken en be
kend met étaleeren. Liefst Geref gods
dienst. Br. franco letter C!. 11. Uit
gever v/d blad te KAMPEN.

PREDIKSTOEL
Tjü KOOP voor billijken prijs een
nog in zeer goeden sbaat zijnde
PREDIKSTOEL met trap en
klankbord. Blieven onder letters
tm MS aan den UITGEVER van dit
Blad te KAMPEN.

Mélanges Reclame Theeën.
« i /„
/ .kilo
. .
|>er .
frauco
rembours

Mo. 4. - 3,35

^

5

,

3 00

SLUIK en Van der WAL's
THEEHANDEL.

Harlingen.
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.
Bij d^n

J. C. VAN

UITGEVER

SCHENK

BRILL

te DOESBURG
vei scheen heden de 1ste aflev. van een
nieuw, actueel e n interessant W e r k :

Ervaringen en herinneringen van
een Boerenstrijder op het slagveld
van Zuid-Afrika.
DOOR

FIMSCO ë l l i l i l l .
Verschijnt in 23 ailev. ii 10 els. |ier uflev.
Een voornaam buitenl. blad zegt
van dit werk :
Sedert Henkels werk ov» r den oorlog
verscheen, is geen werk verschenen,
dat in elk opzicht met KElNER's
boek kan wedijveien.
De inteekening is allerwegen geopend.
te

|»ost 8°.

• • r i j s f Ë,40, g e b f i,$0

SOUËDE ORGELS
Gratis

in prijzen van af ƒ 40.—
Handleiding en Toetsenlooper.

llondrrdeii dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

JOH. DE HEER,
Rotterdam, Noordmolenstraat 71.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is v e r -

'BLIJVEN OF HEENGAAN?
Een vraag en een antwoord
DOOK.

Bij GEZ. MEERBURG te Heusden verschijnt met eenige dagen :
No. 10 van

„Wat zegt de Schrift?"
Maandblad tot bevordering van het
rechte lezen en uitleggen van het
Woord Gods, onder red. van
Prof. L. LINDEBOOM,
EN

No. 7 en 8 vyn het BIJBLAD van
»W. s. d. S."
Het Bijblad wordt niet meer gratis
aan de Kerkeraden gezonden.
Van Sept.—Dec. 30 ct. franco p p.
Voor de inteekenaars op het Maandblad
slechts 20 ct.
Ook afzonderlijke No.'s verkrijgbaar,
behalve van No. 1.
Het Maandblad kost f 1,50 per jaar,
franco p . post.
Bestellingen rechtstreeks in te zenden
bij den uitgever, of door de boekhan
delaren.
Bij Z A L S
verscheen:

Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen :
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBÜS Bonsxiua Afge
deeld in kor'e lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 ct., 100 ex.
f3.-.
Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste van meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het doeu van belydenis des geloofs,
door T. OËGKMA eu F. G. PETERS-EN,
v. d. m. te Wildervank en Veendam.
Prijs: 7 1 /, ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.
f 6,-.
Kort begrip der Christelijke religie.
Met uitv. Teksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5,-.
Catechismus of onderwijzing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 et., 25 ex. f 2,—, 100 ex.
f 7,-.
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederla- d.
Prijs: 10 ct., 25 ex. f 2,— , 100 ex.
f 7,-.
De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten (Ganoi es of leerregels).
Prys : 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A. HELLEHBHOHK . Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex f4, — , 100 ex.
f 14 -

.

Deze uitgaven onderscheiden zich door
goed papier, flinktn druk en net e uit
voering.
Zal verse hijne n :

Scheurkalender voor 1903,
met motto's van B>r.
HLYPKIIj
verzameld onder toezicht vau Mej. tl.
S. S. KUYPER.

H»tijs f O , D O .
De inteekening is opengesteld bij alle
boekhandelaren en bij deu Uitgever

J. VAN DER LAND,
te Amsterdam.

M A N te Kampen

MOTIVEERING
van liet protest en bezwaar
in „ïien woord betreffende
de zaak der 0|)leidin£."
tan de M erker»den der
Gereformeerde lierken iu
üederlaud.

ttt: i

turn MA
van

liet Nieuwe Testament
met volledige Kantteekeningen van den
Staten-Bijbel is gereed. Het boek is 1045
bladz. groot, en kost in fraaien halflederen band. f 4,50.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.

M'njs 5 cent. MO ex. 30 cent. Kampen.

De held der hulpe,
319 blad», f190, geb. f2 40.
Een lijvij boekdeel van den gunstig
bekenden Schrijver, wiens stichtelijke
Schriftbeschouwingen zoozeer gezocht
zijn.
De voordeelen van deze goedkoope
uitgave komen hulpbehoevenden in Z.Atrika ten sroede.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie liet bedrag aan ZALSMAN te
KAMPUN zendt, ontvangt het franco
per post.
Verschenen bij
te Grottingen :

JAN HAA.N

De Bijbelsche Geschiedenis
en

Verstandelijke Vorming,
DOOR

J . I»K GKOOT,
Hoofd der Chr. School te Hoogkerk,
f

0,70,

in linnen stempeiband

ƒ 1,—.

Kampen is

Predikant te Gorinchem.

336 H ul/

(ielieel ten voord«elc , an de Noodlijdenden
in /viini-viriKa.
Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt:

J. W. A. NOTTEN.

Mo. 3. - 3,aO

,

Penn.m.

DOOR

, _

Mo

«9 vai> ijvmel,

Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt htt franco p. post.

om terstond in dienst te treden,

5 heerlijke

DOOR

g e v r a a g d , die geschikt is voor een

GEVRAAGD:

en keuze uit onze

De gemeenschap
der heiligen,

eene juffrouw of weduwe

MEER, DEVENTEK.

DOET UW VOORDEEL

Bij ZALSMAN
verschenen:

Dr. H. BAVINCK.
§0 cent.

Christelijk verkeer in — en eene goede
regeling van het huisgezin. Gezicht
wordt iemand van beslist Geref. begin
selen, ongeveer den leeftijd vau 40 jaren
bereikt hebbende, in het bezit van eene
goede gezondheid en een opgeruimd
karakter, en die eene goede ontwikke
ling genoten heelt.
Het salaris zal later geregeld worden.
B r i e v e n w o r d e n vet w a c h t o n d e r l e t t e r s
BI. 1". Boekhandel JAC. VAN DER

In de 4 pCt. Geldleening ten laste van bovengenoemde Vereeniging zijn nog Obligatie.** van f SOU) dlsp"uibel.
Voor hen, die tegen November a.s geld wenschen te plaatsen, bevelen we
deze Obligaties ten zeerste aan. Zij bereiken daarmee een tweeledig doel: het
geplaatste geld geeft een flinke rente en h»t Werk der Barmhartigheid te Wagen
borgen ontvangt daarin den steun, dien het dringend noo lig 'heeft.
De Obligaties zijn verkrijgb tar ten Kantore der Vereeniging te Wagenborgm
en bij de heeren BROUWER, en I )IJKS TBiiBUlS te Groningen, VAN DER
VEGÏ'E en VAN REEDE te Zwolle en weJw. P. VAN EIIK en ZONEN te
Amsterdam.
Namens het, Bestuur :
APPINGEDAM, October 1902
«*. UOC1VK8,

CORNELIS RUIGROK,

I3e ondergeteekenden betuigen hun
hartelijken dank aan allen, die blijken
gaven van belangstelling bij de heiden-k i n g h u n n e r 2 5 - j a r i g e Kclitvcr-

Andermaal werd onze jonge
Gemeente in rouwe gedompeld.
De Heere nam van ons weg
onzen geliefden medeopzierer
der Gemeente

DEVENTER,

De oudste onzer broederen en
medeopzieners

GHONINGEN , 1October 1902.
DRAGTEN,
4

Oct.

HARTGERINK.

J. H. KOLKERT W.Jzv.
24 October 1902.

W KD . H. MULDER—H ECTOR.
G. HEMMES—M ULDER.
E. HEMMES.

27

F. KRAMER.
I
E. S. KOLKERT-

sragggj'»

ZALSMAN.

MCffilSAiï

J. VAN ANDEL, V r a g e n e u
a n t w o o r d e n o v e r d e Itijjbelselie Geschiedenis, ten dienste
van meergevorderde leerlingen fO,25.
J. II. DONNER, l » e l l i j b e l s e l i e
Geschiedenis, ten dienste van het
Catechetisch onderwijs. 20e druk f 0,25
lleknopt onderricht
i is de IlijhvNclie (wescliiedeiiis.
Voor Catechisatiën 13e druk f015.

0»e G o «k d e I ij k e
W ;i a r h e d e n ten dienste van het
Catechetisch onderwijs. 5e druk f 0,25.
Hort

ESegrip der

G o d d e l i j k e W a a r h e d e n ten dien
ste vau het Catechetisch onderwijs 1 0.15.
I<>nvoudig o n d e r 
richt iu de llijbelsehe Waar
heden. Voor Catechisatiën. 9e druk
f0,10. 25 Ex. ƒ 2,25. 50 Ex. ƒ4,25.
100 Ex. f 8 . — .
I»e drie foruniliereu
v a n O u i g h e d e n , alsmede liet Kort
Begrip, en de belijdenissen van Nicea
en vau Athanasius, ten dienste van het
Catechetisch onderwijs 2e druk I 0,35.
H. BEUKER, Kijbelsche Arche
ologie. -E en overzicht van Israëls land
en levenswijze. Met een kaart en vier
afbeeldingen. 3e druk f0,60.
J. 11. LANDWEIIR, I4«»ri o v e r 

zicht vau de geschiedenis der
4*eref. l i e r k e n i u N e d e r l a n d ,
gedurende de Iflde eeuw. Ten
dienste van de Catechisanten. 2e druk
f 0,30.
LKIDEN.

D. DONNER, Uitgever.

Een lamp voor den voet.
Deze meer en meer gezochte

SCHEURKALENDER
is verz inden en op eerste aanvrage, voor
een ie,Ier te bekomen
liet schild is fraaier dan ooit. I>e
inhoud is Gereformeerd. De p r ij s is
4 O Odé t/m
Wie eenmaal dezen SCHEURKA
LENDER heeft gebruikt, verlangt
geen anderen. Het debiet neemt jaarlijks
toe. 't Is een sieraad aan den wand en
soede lectuur voor eiken da£ des jaars.

Kampen.
Binnenkort

ZALSMAN.
verschijnt

De Kwestie van den flai.

Ken w o o r d n a a s t d a t v a n I*r»f.
» r H. ItAVlüCK,
DOOK

Ds. T. BOS, v. d. m, te Dokkum.
bestellingen worden ingewacht bij ;
JAN HAAN, te Groningen.
Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN.

No. 47,

Vijftigste Jaargang. (Vierde Kwartaal.)

1902.

ZUIN

DG BA

•% tt

Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland.
(Ten vwordeele van de theologische School te Kampen.)

Vrijdag 7 November 1902,

ï o f l I I : l a , TMaapt öe 6a3Utn

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post
f 1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a f 175. Voor Z.
A f r i k a f 1.75. Abonnementen buiten het Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 1S'/g ct. Advertentiën van
1 10 reg9ls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.

U I T G EjV E R :

G. PH. 2 A L S Wl A N ,
KAMPEN.

Jjagg. I : 4, 30 Ijet tioar ulieüen tod be tr)b/ öat gö toaont
tn utue getaEïföü fjunen, en 3al tiit fjui# tooc^t 3i)n *
Advertentiën en
Bestellingen v r a c h t v r i j te adreaseeren asn den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan //de REDACTIE van DE BAZUIN te KAMPEN.
Binnenlaudsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DE. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Offieiëele Kerkelijke Berichten enz,
Classis Hoorn.
De Class. Verg. spreke uit, dat zij het ten zeerste
1. Betreurt,
a. dat het voorstel-Bavinck c. s. op de gehonden
Gen. Syn. is aangenomen, waardoor de rust en de
vrede in de Kerken is verstoord ;
b. dat de te houden collecten voor de /,Eigen
inrichting" afhankelijk zijn gesteld van die voor de
Theol. Fac. der Vrije Universiteit;
2. En van oordeel is dat,
a. zoo spoedig mogelijk moet worden overgegaan
tot het benoemen van 3 Irloogleeraren in de vacatu
res der H.H. Prof. D. K. Wielenga, Dr. ti. Bavinck
en P. Biesterveld ;
b. Dat Curatoren en Deputaten voor benoemingen
van Hoogleeraren, die voorstanders zijn van het voor
stel //Bavinck c. s.", niet meer de belangeu der «Eifjen
inrichting" naar behooren kunnen behartigen en dat
y zij hun beleefd in overweging geeft hun mandaat
als zoodanig neer te leggen ;
c. dat, indien niet spoedig tot de benoeming van
Hoogleeraren wordt overgegaan, zij niet kan mee
gaan met hen, die Curatoren en Deputaten in zake
benoemingen diligent zouden verklaren ;
3. en verzoekt
de Zusterkerken hier wel nota van te willen nemen.
De Kerkeraad van Hoorn.
II. De Class. Verg. spreke uit, dat zij zeer betreurt
de houding der minderheid in de Gen. Syn., waar
door uei. vouisiel // BaviJuük u. s." niet is uitgevoerd
kunnen worden.
Een minderheid in den
Kerkeraad van Hoorn.

Classis Woerden.
Vergadering op Donderdag 13 Nov. te Alfen, aan
vang 9 ure.
Voorstel van de Kerk van Woerden :
l)e Raad der Ger. Kerk van Woerden;
ten zeerste betreurende de houding der minderheid
op de Gen. Synode te Arnhem ;
ten volle begrijpende, dat dé Prof. Bavinck ea
Biesterveld hun positie onhoudbaar acbilen aan de
Theol. School, tengevolge van het niet uitvoeren van
het besluit, door de Synode genomen, in zake het
voorstel-Bavinck-Rutgers ; evenwel zijn smart uitspre
kende over de benoemingen, gedaan in het stadium,
waarin wij thans verkeereu, van de zijde der V. U.,
en het aannemen dier benoemingen door genoemde
heeren, die, naar de rneeuing des kerkeraads, gewacht
moesten hebben met het nemen van een beslissing tot
de Kerken zich hadden uitgesproken over de hande
lingen der Synode, de Theol. School betreffende, als
zijnde nu het werk der vereeniging van beide Scholen
in hooge mate bemoeilijkt;
vernomen hebbende, dat thans benoemingen zijn ge
schied aan de Theol. School, waar, naar de meenmg
des kerkeraads, op dit oogenblik van geen benoe
mingen sprake had mogen zijn, waarom de kerkeraad
den wensch uitspreekt, dat de benoemde heeren voor
de benoeming bedanken, en geen verdere benoemin
gen plaats grijpen ;
stelt aan de Classe voor .•
dat zij hare volledige instemming betuige met het
ter Synode te Arnhem aangenomen voorstel-BavmckRutgers ;
en dat zij aandringe op het bijeenroepen eener
vervroegde Synode, waar tot uitvoering besloten
w <-rde van het voorstel-Bavmck-Ruigers.
Namens de roepende Kerk,
,
J. W. GUNST, Praeses.
W. SNEL, Scriba.
Woerden, 3 N o v . 1 9 0 2.

Classis Zwolle
De Kerkeraad van Kampen besloot het volgende
als voorstel aan de Classis a a n te bieden:
I)e Ker eraa van de Gereformeerde Gemeente te
Kampen,
a. betuigt instemming m e t de „Verklaring" van
de m i n d e r h e i d der Generale Synode, in zake bet voorstelBavinck,
b. verklaart de aanneming van het voorstel-Van
Schelven te achten in het belang van den vrede der
Kerken,
c. betreurt het, dat de Gen. Synode: 1° in
strijd met dat besluit, de kenschetsing () e r Theol.
School als „eigen inrichting der Kerken heeft geschrapt;
2° het toestaan van 2 collecten voor de l heol. School
heeft afhankelijk gemaakt van 2 collecten voor de
Vrije Universiteit, en dat met verwerping van de
Verplichting der Vrije Universiteit tot rekening en
verantwoording aan de Generale Synode,
d . protesteert tegen het drijven om een vervroegde
Generale Synode bijeen te roepen, met het doel om

iet eerstgenomen besluit in zake de vereeniging van

de Theol. School met de Vrije Universiteit opnieuw
aanhangig te maken en uit te voeren, waardoor de
bezwaren der belangrijke minderheid worden ter zijde
gezet,
e. spreekt den wensch uit, dat de Curatoren en
de Deputaten ad hoe spoedig zullen voorzien in de,
tot zijn leedwezen, door de benoeming van twee
Professoreu der Theol. aan de Vrije Universiteit,
vermeerderde vacatures.
De Kerkeraad der Geref. Gemeente te Heusden
spreekt door deze hare blijdschap uit over de be
noeming van twee Professoren voor de Theol. School
te Kampen en hoopt dat de Weleerwaarde Broeders
deze benoeming mogen aanvaarden.
De Kerkeraad voornoemd,
G. KUIJÏERS, Praes.
A. H. HANSEN, Scriba.
Heusden, 3 Nov. 1902.
AAN DE LEDEN VAN DE VROEGERE COMM. VAN
UITVOERING ENZ. DER UTRECHTSCHE VERGADERING.
Weleerw. Heeren en Broeders!
De Kerkeraad der Geref. Kerk te Oud-Beijerland
in zijn verg. van 17 Oct. j.1. uw „Woord betreffende
de zaak der opleiding" besproken hebbende, meent
daarop publiek een antwoord te moeten geven, opdat
ons zwijgen niet den schijn van instemming zou geven.
We werden te meer tot antwoord gedrongen door
wat de Bazuin in een tweetal artikelen van de hand
uwer mede-onderteekenaars te lezen geeft en op uw
schrijven een eigenaardig licht werpt.
We stelden ons voor de vraag : waaraan we de
eer van uwe aandacht te danken hadden.
Ge komt tot den Kerkeraad met een protest tegen
de benoeming van de Hoogleeraren Dr. H. Bavinck
en P. Biesterveld tot Hoogleeraren aan de Vrije Uni
versiteit. Zoover ons bekend heeft echter de Kerke
raad in deze zaak niet de minste zeggenschap. Wel
is ons bekend, dat het besluit der Synode te Arnhem
zulk zeggenschap voor de Kerken in haar officieele
vertegenwoordiging heeft bedongen, althans wat de
Theol. Faculteit betreft; maar dat juist de beweging
door de Utrechtsche verg gewekt, waarvan de door
u afgedrukte verklaring de niet benijdenswaardige
kroon is, der Kerken dat zeggenschap onthouden zal
— wie weet voor hoelang!
Mede door uw beleid staan we dus buiten het
geding en moeten we uw protest ter zijde leggen,
als niet tot onze bevoegdheid behoorende.
Ge komt tot den Kerkeraad met uw bezwaar over
„de motie van den Kerkeraad te Botterdam A."
Dat die motie u bevreemdt kunnen we verstaan,
maar waartoe uw bezwaar den Kerkeraden gemeld
moest worden, is niet zoo eenvoudig.
Uw bezwaar kan toch niet bedoelen ons voor dien
Kerkeraad te waarschuwen ? In dat geval zou bij
ons de bevreemding zijn. Immers daar werd de
goede kerkelijke weg bewandeld, om zoo te komen
tot een Gen. Synode, die ons uit het slop brengt.
Mag eeii wettige kerkeraad in een wettige verg. dat
niet doen ? Dan zou het er met het recht en de
vrijheid der Kerken treurig uitzien.
Naar den vorm te oordeelen zou uw woord een
berisping kunnen zijn wegens ongehoorzaamheid aan
een besluit der Gen. Synode, doch dat is oiet aan
te nemen, wanneer we overwegen, dat juist uw verzet
tegen een besluit, dat door de meeste stemmen is
goedgevonden en deswege voor vast eii bondig moet
gehouden worden, het door u afgedrukte voorstel
noodig heeft gemaakt.
Die Kotterdamsche broeders hebben onze verdedi
ging niet noodig. Ze zullen voor zichzelf wel spre
ken, daartoe geroepen in den wettigen, kerkelijken
weg. Maar waaraan hebben wij dan uw belangstel
ling te danken?
't Slot van uw schrijven vergeleken met genoemde
artikelen in de Bazuin brengt ons tot een smartelijk
antwoord.
Na bange worsteling heeft ons de Heere weer de
vrijheid, als Kerken Christi gegeven. We mogen weer
leven naar onze kostelijke Gereformeerde belijdenis.
Des Heeren Woord is weer onze wet. Een gebonden
heid, zoo hartelijk begeerd door de worstelaars voor
die vrijheid, zooals zoo treffend blijkt uit de acte van
afscheiding, als daar gezegd wordt:
„(We) verklaren gemeenschap te willen oefenen
met alle ware Geref. ledematen, en te willen vereeni
gen met elke op Gods Woord gegronde vergadering,
aan wat plaatse God dezelve ook vereenigd heeft."
God heeft hun bede verhoord, hun wensch vervuld
in de eenheid der Geref. Kerken in ons Vaderland.
Zijne genade gaf ook ons te dezer plaatse dat voor
recht aanvankelijk, dat 's Heeren volk tot de eenheid
in Christus mocht samenkomen.
Wat wilt gij nu broeders? Waarom moeten niet
maar kerkeraden, maar zelfs kerkeraadsfeafe» opgewekt
om op te treden in kerkelijke vergaderingen?

Waarom moeten de Kerken een afzonderlijke verbin
tenis aangaan buiten de wettige kerkelijke groepeering
om ? Wordt op die wijze niet een splitsing voorbe
reid, waardoor we de zoo duur verworven eenheid
weer zouden derven?
Was onze belijdenis in gevaar, d. w z. onze band
van eenheid, maar ook van waarheid, we zouden met
u aan de spitse willen staan ter verdediging. Slechts
zouden we ook dan bedingen den kerkrechterlijken
weg op te gaan.
Nu echter de zaak zooveel anders staat, moeten
we u mededeelen geen deel te mogen hebben aan uw
streven, wijl ge, naar onze wijze van zien, bezig zijt
de eenheid van des Heeren Kerken aan uw meening
op te offeren.
Wij geven u niets toe in trouw aan het in 1892
gesloten verbond ; naar onze meening wordt daaraan
op uitnemende wijze voldaan in het besluit der Sy
node te Arnhem, aangezien der Kerken bij dat besluit
de benoeming der Hoogleeraren in handen wordt
gegeven over de geheele opleiding, wat voor ons veel
meer beteekeut dan voor een gedeelte zooals thans
geschiedt.
Naar uw voorstelling moet de Theol. School in
den ouden vorm gehandhaafd worden, om aan de
overeenkomst van 1892 te voldoen. Stel er waren
van onzen kerkeraad leden, die uw opvatting deelden,
moeten we dan Christus' kerk scheuren om u de zege
te doen behalen ? Of moet de meerderheid zich
schikken naar de minderheid, vvauneer die met scheu
ring dreigt ?
üns dunkt dat daarop voor Gods aangezicht maar
één antwoord mogelijk is. We mogen noch het een,
noch het ander.
Toch zou uw raadgeving noodwendig tot een van
beide moeten leiden.
Met hoeveel achting we ook u persoonlijk waardeeren, moeten we toch publiek u verklaren : Man
nen broeders, we mogen niet alleen geen gehoor
geven aan uw roepstem, maar achten die verderfelijk
voor de Kerk des Heeren. In haar gedeeldheid
verheugt zich het rijk der duisternis, voor haar een
heid bidt onze gezegende Verlosser. Laat ons het
rijk des Satans niet in de hand werken door onze
geschillen, maar overeenkomstig de bede des Heeren
elkander zoeken te dienen in de liefde. Laat ons
het goede voor Sion zoeken, maar op een wijze die
Gode welbehagelijk wezen kan.
Nademaal 't onze ernstige overtuiging is, dat uwe
raadgevingen en groepeering tot verwijdering moeten
voeren en de eenheid der kinderen Gods ons ter
harte gaat, moeteu we u verzoeken voortaan uw ge
schriften niet aan ons al te zenden.
Het is ons smartelijk zulks te moeten verzoeken,
maar we mogen niet den schijn op ons laden, dat
we ons mede schuldig maken, door zwijgend uw
geschriften te ontvangen.
Met de bede, dat we elkander spoedig de hand
mogen drukken in hartelijke overeenstemming in wat
ons samenbindt,
Namens den Kerkeraad voornoemd,
C. GOOTE, Praeses.
N. H. BEVERSLUIS, Scriba.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
KAMPEN. Onze beroepen Leeraar, Dr. H. Bouwman te
Hattem, heeft tot onze teleurstelling voor de roeping naar deze
Gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
3. H. Bos, Seriba.

VINKEVEEN, 26 Oct. 1902. Na des voormiddags tot zijn
dienstwerk te zijn ingeleid door Ds. L. Netelenbos van Hijlaard
met een predicatie over Ps. 127 : 1, 2, verbond onze beroepen
Leeraar, de Eerw. Heer P. Roos, zich in de namiddaggodsdienstoefening aan zijn Gemeente met een woord over Ezech.
3 : 17a. Stelle de Heere hem tot een rijken zegen voor onze
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
H. M. FOKKER, Scriba.
't Adres van deze Kerk is voortaan Ds. P. Koos.
BEDUM, 3 Nov, 1902. Door den Kerkeraad der Gerefor
meerde Gemeente A alhier werd j. 1. Zaterdag het volgend
drietal geformeerd: Ds. N. Y. van Goor te Halfweg, Ds. ('. B.
Schoemakers te Groningen en Ds. G. Wisse Jr. te Overtoom.
Namens den Kerkeraad,
M. VELTHUIS, Scriba.
AMBT VOLLENHOVE, 3 Nov. '02. Ia den loop der vorige
week als ook gistermorgen na de godsdienstoefening werden Ker
keraad en Gemeente verontrust, doordien onze geliefde en alge
meen beminde Leeraar Ds. R. J. Schoemaker ons bekend maakte,
eene roeping te hebben ontvangen van de Ger. Gemeente te De
Krim. Wij hopen dat wij spoedig van ZEw. mogen hooren :
Ik blijf bij u; dit is de wensch en bede van Kerkeraad en
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
J. BOES, Scriba.
HATTEM, 3 Nov. 1902. Hoewel Kerkeraad en Gemeente
reden hadden grootelijks verblijd te zijn door Zondag j 1. te
mogen hooren van haren gel. Leeraar Dr. H. Bouwman, dat
hjj voor de roeping naar de Geref. Kerk te Kampen had bedankt,

werden wij opnieuw verontrust, doordat ZEw. eene benoeming
ontving tot Hoogleeraar aan de Theol. School aldaar. Dat
van achteren moge blijken de keuze, die door ZEerw. zal
worden gedaan, eene Gode welbehagelijke te zijn, is onze
wensch.
Namens den Kerkeraad,
B. VELTKAMP, Scriba.
STEENWIJK, 3 Nov. 1902 Onze geachte Leeraar Ds W.
Wolsink hoopt op Zondag 16 Nov. e. k. D. V. met zijne
Gemeente zijne 25-jarige Evangeliebediening te herdenken.
Namens den Kerkeraad
JOH. VISSER AZ., Scriba.
WATERGRAAFSMEER, 4 Nov. '02. Zondag 2 Nov. werd
de Gemeente van Watergraafsmeer verblijd door de intrede van
den uit Giessendam tot haar overgekomen Leeraar Ds. R. P.
Haan, die tot grondslag zijner rede had gekozen Coll. 1:27$,
28. Des morgens had de bevestiging plaats onder leiding
van den Consulent I)s. G. Wisse Jr. van Overtoom, naar aan
leiding van 2 Cor. 5 : 18£. Beide malen was het kerkgebouw
meer dan gevuld.
Namens, den Kerkeraad,
J. INGWF.RSEN, Scriba.

CLAbSEN.
Classis Alkmaar.
Vergadering op Donderdag 13 Nov. 1902 te H e l 
der, aanvang 's morgens 9*/2 uur.
Rapporten :
Kerkvisitatie.
Zending.
Com. Schagerbrug.
Namens de Classis voornoemd,
J. VY. W JfcüHGELAEK, Correspondent.

ONTVANGSTEN.
I n w . ZevKlinjf e n B y b e l c o l p .
i n M . - B r a b . e n JLimb.
Met hartelijken dank ontvangen :
Uit het huisbusje van Mej. J. Zeldenrijk te Gouda f 4,90
Van de Zendingscomm Geref. Kerk te Helder
- 10,—
Uit de Kerkeraadsbus te Epe
.
.
- 2,67
Uit de Catechisatiebus te Tjerk werd
.
- 3,30
Collecte v/d Geref. Kerk te Borssele
.
- 4,20
Jaarl. bijdragen: J. H. V. te Terneuzen f 5, Geref. Kerk
Haamstede f 2 ; C. K. f 1, C. D. f 1, M. T. f 1, Mej. I. D.
f 1, W. A. E. f 1, O. D. B. f 0,50, J. C. B. f 0,50, Jb. D.
f 1,50, allen te Oosterend (Texel), Geref. Kerk te Berkel c. a.
f 2,50.
Giften van Geref. Kerken : Uithoorn f 1, Krabbendam f 2,50,
Koudekerk (Z. H.) f 5, Randwijk c. a. f 1,50, O.- en W.-Souburg f 2,50.
Van 'particulieren:
J. C. V. te Amsterdam f 1, Vr. H. W.
te Veendam f 2, A. V. postm. Goes f 5, J. B. V. te Oosterend
f 1, A. A. E. te id. f 1, B. P. V. te id. f 0,75, A. G. P. te
id. f 1, Mej. A. V. te id. f 1, A. Gruijs Sr. te Zaandam,
opbrengst van gebruikte postzegels f 2.
De penningm. der lin. comm. te Venloo verzoekt mij nog te
melden, dat door ZEd. is ontvangen voor het fonds tot stichting
van een eigen gebouw te Venloo een bedrag van f 83,03, zijnde
de hellt eener collecte v/d Geref. Kerk te Zaandam A.
J. C. C. VOIGT, penningm.
Raamsdonk, 3 Nov. 1902.

Inwendige Zfindin^ ïn Drente.
Door de Deputaten zijn in Oct. j.1. de volgende giften der
liefde ontvangen :
Kerk van Diever f 14,75 ; Zuidlaren (gevonden in 't kerkzakje, f 2,50; Nieuw-Amsterdam ^idem) f 1,07; J. J. K. te
's-Hage f l ; Mej. Gunnink te Kampen f 2,50; door Ds. Petersen te Veendam f 2,50; coll. te Ruinen f 1,97 ;Jongelingsvereeniging „Timotheus" te Meppel f 7,50; door A. B. Visser,
van de Zendingsvereeniging te lloogeveen f 20 ; door A. Boen
dermaker, van de Zendingscomm. der Geref. Kerk te Helder f 10.
Voor deze vele en goede gaven zeggen wij de gevers dank.
Zij maken ons het voortgaan mogelijk en voeden onze hoop, dat
het ons verder niet aan het noodige zal ontbreken en dat de
Heere ons Zijn zegen niet zal onthouden. Komt, Vrienden in
onzen Heer en Heiland, helpt ons mede den geestelijken zegen
Drente deelachtig maken.
Namens Deputaten voorn.,
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn.
Diever, 3 Nov. 1902.
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Door f dhr. J. Singels te Rotterdam, Corr. Cl. Rotterdam, de
contr. uit:
Berkel, Corr. A. Klapwijk Az., van D. Klapwijk f 0,50, H.
A. Verwij f 2, W. Havenaar f 2,50, D. Vogelaar f 2,50, Th.
Vogelaar f 3, A. Klapwijk Az. f 0,50, T. de Gelder f 1,50, S.
Wouda f 1, J. Verhoeff f 1, A. de Bruin f 1, P. Klapwijk f 1,
K. Ploor f 0,50, D. P. v. d. Voort f 0,50, 0. A. de Wit f 1,
Ds. W. Verhoeff f 2,50.
Schiedam, Corr. H. Groeneweg, van Ds. Goslinga f 2, I. H.
Houtman f 2,50, C. Klein f 1, D. C. Kok f 1, J. Groeneweg
f 0,50, H. Groeneweg Jr. f 1, Amoreus f 2,50. L. Vrijland f 5,
H. Groeneweg f 1, A. de Bie f 1, D. Kok f 1, W. A. J.
Kruyer f 1.
Door Ds. G. Doelces te Heemse, Corr. Cl. Ommen, de contr.
uit Den Ham ad f 27,90, uit Bergentheim ad f 2,75, uit
Dedemsvaart ad f 23,25.
Gift van R. v. H. uit Oud-Loosdrecht f 2.
Door Ds. H. J. Heida te Leek, Corr. Cl. Enumatil, de
contrib. uit:
Marum, Corr. L. P. de With, van R. Dijkstra f 0,50, P.
Pandjes f 1, B. de With f 0,25, H. Tolsma f 0,50, A. Dijk
f 0,50, K. Rijtsema f 0,50, J. de With f 0,50, T, P. de With
f 1, J. Everts f 0,50, V. Dam f 0,50, Ds. J. iMeijer f 1, G.

GELOOF EN
AANSCHOUWING.
V.
Alle werken Gods in schepping,
onderhouding en regeering berusten
op gedachte; zij komen door een
woord, door een spreken Gods tot
stand. Daarom kunnen zij in hun
eigenlijk wezen niet anders dan door
het geloof worden verstaan.
Wanneer nu de zonde niet tusschenbeide gekomen ware, zou, althans tot
op zekere hoogte, geen bijzondere
openbaring door een eigenlijk en
letterlijk spreken Gods voor den
mensch noodig zijn geweest. Want
de hemelen vertellen Gods eer, het
uitspansel verkondigt Zijner handen
werk. Uit de schepselen worden de
onzienlijke dingen verstaan en door
zien. Er gaat eene sprake Gods van
al Zijne werken uit tot den mensch.
En de mensch, die naar het beeld
Gods geschapen was zou, indien hij
niet in zonde gevallen ware, die
sprake Gods uit Zijne werken hebben
verstaan en door het geloofde eeuwige
gedachten Gods hebben leeren kennen.
Toch mag deze genoegzaamheid
der algemeene openbaring, zonder
den val, slechts tot op zekere hoogte
worden aangenomen. Want het is
zeer de vraag, of Adam, indien hij
staande ware gebleven, uit de werken
van Gods handen de wording aller
dingen zoo had kunnen leeren kennen,
als die in het eerste hoofdstuk van
Genesis wordt verhaald, indien deze
hem niet op eene bijzondere wijze
door God ware medegedeeld. In elk
geval staat het vast, dat de Heere
ook vóór den val aan den mensch
zich openbaarde, niet alleen door de
werken der schepping en de sprake,
die daarin tot den mensch uitging,
maar ook door een eigenlijk spreken
en door eene opzettelijke mededeeling
van gedachten in menschelijke taal,
Gen. 1 : 28, 2 : 16.
Toch kan onder deze beperking de
genoegzaamheid der algemeene open
baring in een zondeloozen toestand
worden staande gehouden. De mensch,
die niet gevallen en dus niet in zijn
verstand verduisterd was, zou de
onzienlijke dingen Gods door het
geloof uit de schepselen hebben ver
staan en doorzien.
Maar hierin is door de zonde eene
groote verandering gekomen. De
natuurlijke mensch verstaat niet de
dingen, die des Geestes Gods zijn;
maar hij heeft ook geen recht ver
stand meer van de zienlijke dingen,
die hij met zijne oogen aanschouwt
en met zijne handen tast. Heel het
Heidendom strekt daarvoor ten be
wijs. Dat de wereld door een woord
Gods is toebereid, en dat de dingen,
die gezien worden, niet geworden zijn
uit dingen, die onder de oogen ver
schijnen, is buiten de bijzondere open
baring ten eenenmale onbekend. De
kennisse Gods, die uit de schepselen
nog verkregen kan worden, is bij
alle volken verbasterd, met dwalingen
vermengd en ten slotte in afgoderij
en beeldendienst ten onder gegaan.
Een zoogenaamde natuurlijke gods
dienst en zedelijkheid komt nergens
zuiver en onvervalscht voor.
Al was het alleen voor de rechte
kennis der natuurlijke en zienlijke
dingen, dan zou er na den val toch
eene bijzondere openbaring, een op
zettelijk spreken, een eigenlijk woord
Gods noodzakelijk zijn geweest. Het
woord Gods, dat in de Schrift tot ons
komt, kon zich daarom niet beperken
tot de zaligmakende kennis in engeren
zin, maar moest ook licht verspreiden

de Vries f 0,75.
Grootegast, Corr. Ds. B. v d. Werff\ van Ds. B. v. d.
Werft" f 1, D. Sikkema f 1, A. Grimmius f 1, T. Luinstra
f 1, S. Mulder f 0,50, G. Schuil f 0,50, W. Bonnema f l , H .
v. d. Velde f 1, S, Schaafsma f 2.
Zuidhorn, Corr. P. Bakker, van P. v. d. Veen f 2,50.
Niezijl, Corr. Ds W. Folkerts, van B. Oostinga f 5, Ds.
Eolkerts f 1.
Stroobos, Corr. Ds. F. Kramer, van Ds. Kramer f 2,50, M.
P. Pel f 5, E, Plantinga f 2,50.
Leek, Corr. A. H. Sikkema, van Gebrs. v. Til f 2,50, A. H.
Sikkema f 2,50, Ds. Heida f 1,50.
De Penningmeester
van de Theologische School,
Zwolle, 1 Nov. 1902.
DR. H. FRANS>EN.
Zeiidinj»* op Soemba.
Ds. Meijering te N.-Pekela, gev. in de coll. .
f 1,—
H. Waterink te Bergentheim, coll. Heemse A
.
- 11,—
M. Velthuis te Bedum, gev. in de coll.
.
- 2,50
Ds. Roorda te O.-Pekela, gev. in 't schoolbusje en
dankoffer voor den oogst ...
- 50,—
Uithuizen. 3 Nov. '02.
J. DUURSEMA, Quaestor.

over de gansche wereld en over heel
de geschiedenis der menschheid.
Welke kennis van God, van Zijne
deugden en werken uit de schepselen
kan worden afgeleid, dat moest na
den val opzettelijk door een spreken
Gods ons worden aangewezen. Door
het woord Gods, doordat God opzet
telijk en in eigenlijke woorden ge
sproken heeft, verstaan wij thans
alleen, dat de dingen, die gezien
worden, hun oorsprong en bestand
niet hebben in dingen, die onder de
oogen verschijnen.
Maar natuurlijk, daar gaat de bij
zondere openbaring na den val niet
in op. Het is zelfs haar voornaamste
inhoud en haar hoogste doel niet.
De Schrift is geen handboek voor
eenige natuurlijke wetenschap of
kunst, al is het ook, dat zij over alle
terreinen des levens haar licht ver
spreidt en een lamp is voor den voet
van allen, die deze terreinen door
kruisen. Hoofdzaak is voor de bij
zondere openbaring de zaliging van
den gevallen mensch, de redding van
den zondaar, of liever nog, de eere
Gods in de behoudenis van eene ver
lorene menschheid.
Maar nu doet zich hier terstond
het opmerkelijk verschijnsel voor,
dat deze bijzondere openbaring vol
strekt niet alleen in woorden, maar
evenzeer in daden bestaat. Profetie
en wonder, beide genomen in den
ruimsten zin, gaan in haar hand aan
hand. Als God na den val Adam
en Eva in het genadeverbond op
richt, maakt Hij hun dit ook in het
woord der belofte, Gen. 3 : 15, be
kend. Als Hij na den zondvloed met
heel de schepping het natuurverbond
sluit, dan stelt Hij Noach en de zijnen
daarmede ook in kennis en spreekt
over hen het woord Zijner zegening
uit, Gen. 8 : 21 v. Als de Heere
Abraham uit Ur der Chaldeën wil
leiden naar Kanaan, dan roept Hij
hem eerst en maakt hem met Zijn
wil bekend. Als Hij eeuwen later
het volk van Israël onder vele teeke
nen en wonderen uit Egypte naar
Kanaan brengt, dan worden al Zijne
daden door woorden verzeld. En zoo
gaat het heel de geschiedenis van
Israël door. Woord en daad, profetie
en wonder gaan altijd samen. Zij
begeleiden, ondersteunen, verklaren
elkander. De èene zou ongenoeg
zaam zijn zonder de andere.
Nog sterker springt dit bij de
Nieuwtestamentische openbaring in
het oog. Zooveel het vleesch aan
gaat, is Christus uit de vaderen; en
in zoover is Hij zichtbaar, hoorbaar,
tastbaar, onder het bereik onzer zin
lijke waarneming gebracht. Wat de
apostelen gehoord en gezien en aan
schouwd en met hunne handen getast
hebben van het Woord des levens,
dat verkondigen zij ons.
Deze historische, zinnelijke realiteit
is het middelpunt van ons Christelijk
geloof. Hieraan kent gij den geest
van God: alle geest, die belijdt, dat
Jezus Christus in het vleesch gekomen
is, die is uit God. En alle geest, die
niet belijdt, dat Jezus Christus in het
vleesch gekomen is, die is uit God
niet, maar dit is de geest van den
antichrist. De vleeschwording, de
wonderen, die Christus verricht heeft,
Zijn lijden, Zijn sterven, Zijne op
standing, Zijne hemelvaart waren
daden Gods, feiten, die eenmaal in
de geschiedenis hebben plaats ge
grepen, die met de lichamelijke zin
tuigen konden worden waargenomen,
en die voor het Christendom van de
hoogste beteekenis zijn. Indien Chris
tus niet opgewekt is, zegt Paulus,

Zending <>. Heid. & Moh.

Oranjeman.

Door W. Elziuga, 25 stuivertjes gev. in het kerk
zakje te Hallum
f 1,25
Van A. Gruijs Sr. te Zaandam, van zijn verkoop
van gebruikte postzegels
.
.
.
2,—
M. li.
Vermelding m »l)e Itazuiu" geschiedt

In hartelijken dank ontvangen voor de arme Zondagsscholen
in den Zuid-Oosthoek van Friesland: Van J. Petersen te Heer
len f 3 ; van Br. W. Elzinga te Hallum f 2,50 ; gevonden in
't kerkzakje der Geref. Kerk te A., van A. V. te Goes f 2,50 ;
van Br. J. Feitsma, ouderling der Geref. Kerk te Reitsum f 2,
gevouden in de collecten op 19 en 26 Oct. ; van Br. B. de Roos
te Winsum f 1, gevonden in 't kerkzakje, n.1. 50 cts. voor
Zondagsscholen en 50 cts voor Evangelisatie. Voor deze giften,
uit het Zuiden en Noorden des lands ontvangen, onzen welgemeenden dank. Dat Friesland niet achter blijft, dat vooral
doet ons zeer goed. Ga voort, geliefde vrienden en vriendin
nen. Wij hebben ruim 700 Geref. Kerken in ons land. Als
ieder een kleinigheid zendt, voor Zondagsscholen en armenbedeeling, dan hebben wij goede hope, dat de Z -O.-h. gewon
nen zal worden voor 't Koninkrijk Gods.
Oranjewoud,
Uw aller dankbare Oranjevriend,
Heerenveen,
OUDA,
3 Nov. 1902.
Correspondent van „Jachin

alleen op verzoek.
B. DE MOEN, Quaettor.
Doesborgh, 1 Nov. 1902.
Zending onder de Joden
Met hartelijken dank ontvangen :
Van A. Gruijs Sr., Zaandam, opbrengst van ge
bruikte postzegels .
...
i 1,50
Door Ds Kropveld te Rijswijk van N. N. te Amers
foort
....
- 10,—
Van Mej C. W. v. A , Hengelo (O.) .
.
- 10,—
Met dankbaarheid voor bovenstaande giften blijft de ondergeteekende zich dringend aanbevolen houden.
N. KOOPS,
O o s tvestplein OS.
Rotterdam., 3 Nov. 1902.

dan is onze prediking ijdel en ijdel
is ook uw geloof, dan zijt gij nog in
uwe zonden, dan zijn ook verloren
allen, die in Christus ontslapen zijn.
En datzelfde geldt van al de heilsfeiten, van vleeschwording, verne
dering, lijden, dood, hemelvaart.
Historie is de grondslag en de in
houd van het Christendom.
Maar zoo zdfcer dit alles ook is,
het staat even vast, dat al die feiten
door woorden Gods voorafgegaan,
begeleid en gevolgd worden. Zij zijn
door woorden Gods voorafgegaan van
de belofte in Gen. 3 : 15 af tot op
de aankondiging van Jezus' geboorte
aan Maria toe. Heel de Oudtesta
mentische profetie is één machtig
getuigenis van Jezus, van Zijn per
soon en Zijn werk, van Zijne naturen
en ambten en staten. Zij worden
door woorden Gods vergezeld. Want
Christus, die voorzooveel het vleesch
aangaat uit de vaderen is, is tevens
waarachtig God, boven alles te prij
zen in der eeuwigheid. Hij is het
Woord, dat in den beginne bij God
en zelf God was. En daarom is Hij
ook onze hoogste profeet, die wet en
evangelie heeft verkondigd, die den
Vader heeft verklaard, die ook van
zichzelven als den Zaligmaker der
wereld getuigd heeft. Hij is Zijn
eigen verklaarder geweest en heeft
gezegd, wie Hij was, wat de betee
kenis was van Zijn persoon en Zijn
werk, wat de reden en het doel was
van Zijn lijden en sterven, van Zijne
opstanding en hemelvaart. En zoo
ook worden ei' delijk de heilsfeiten
des Nieuwen Testaments door woor
den Gods gevolgd. Jezus heeft niet
alles gezegd, want Zijne discipelen
konden het toen niet dragen. Maar
Hij zou straks na Zijn heengaan den
Heiligen Geest zenden, die hen in al
de waarheid leiden zou. En door
dien Geest geleid, hebben de apos
telen verkondigd hetgeen zij van
Christus gehoord en gezien, aan
schouwd en getast hadden. Het
apostolisch getuigenis is niets anders
dan de Goddelijke uitlegging van den
persoon en het werk van Christus.
In de bijzondere openbaring behooren daarom woord en feit, profetie
en wonder bijeen. Zij kunnen elkan
der niet missen. Het eene is onvol
maakt en onvoldoende zonder het
andere. Bijbelsche geschiedenis en
Bijbelsche theologie — om deze ter
men voor een oogenblik te gebrui
ken — kunnen misschien met eenige
moeite en ter wille van practische
belangen onderscheiden worden. Maar
het is onmogelijk, om er scheiding
tusschen te maken. Zij hooren bijeen
als het slot en de sleutel, als de
schering en de inslag.
Wie de heilswoorden wilde aan
nemen zonder ae heilsfeiten, zou stil
zwijgend uitgaan van de gedachte,
dat de zonde alleen in verduistering
des verstands bestond en dat daarom
verlichting van het bewustzijn vol
doende ter zaligheid ware. Dat is
de dwaling geweest van het gnosti
cisme in de tweede eeuw en van het
rationalisme in lateren tijd. Maar
de geschiedenis heeft geleerd, dat op
deze wijze het Christendom in eene
zedeleer, het evangelie in eene wet,
de Kerk in eene school, het sacra
ment in eene plechtigheid, het geloot
in eene verstandelijke meening werd
omgezet.
Wie omgekeerd de heilsfeiten wilde
aanvaarden, maar om ze zelf met
miskenning van het licht van Gods
Woord naar eigen inzicht te duiden,
die zou stilzwijgend uitgaan van de
onderstelling, dat het verstand door
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de zonde ongedeerd is gebleven en
dat het voor de zaligheid uitsluitend
aankwam op eene nieuwe gezindheid
des harten. Dat is de dwaling ge
weest van het mysticisme in zijne
verschillende vormen, gelijk het in
den loop der eeuwen zich telkens
vertoond heeft. Maar wederom heeft
te dozen opzichte de historie over
vloedig bewezen, dat het Christendom
daarbij van zijn pit en kern werd
beroofd. De mystieke Christus, met
wien men in het hart gemeenschap
oefende, had ten slotte met den historischen Christus niets dan den naam
gemeen. Het inwendige licht, waarop
men zich beriep, eindigde menigmaal
met verachting van de letter der
Heilige Schrift. En de Geest, aan
wiens leiding men zich toevertrouwde,
bleek dikwerf meer een geest van
beneden dan van boven te zijn.
Daarom behoor en in de bijzondere
openbaring de woorden en de daden
Gods in hun eenheid en onderling
verband te worden vastgehouden.
Wat zouden wij van den persoon en
het werk van Christus verstaan, in
dien God zelf ze ons niet verklaarde
in Zijn Woord? En wat nuttigheid
zouden de woorden Gods voor ons
hebben, indien zij losgemaakt werden
van de feiten, tot wier verklaring
zij ons gegeven zijn ? De zonde is
immers beide te zamen, leugen en
ongerechtigheid, onverstand en on
gehoorzaamheid, duisternis en ver
dorvenheid. Zij heeft den ganschen
mensch aangetast, in zijn ziel en in
zijn lichaam, in zijn verstand en in
zijn hart. Zij heeft hem geheel en
al van het beeld Gods beroofd, zoo
wel van de kennis als van de heilig
heid.
Dienovereenkomstig bestaat de bij
zondere openbaring in woord en in
feit, in profetie en in wonder. Beide
des menschen zijn en zijn bewustzijn
moeten worden vernieuwd. Roeping
is alleen niet genoeg, zij behoort
vergezeld te gaan van de weder
geboorte. En wedergeboorte alleen is
onvoldoende, zij behoort door de roe
ping begeleid te worden. Aan de
Kerk heeft God niet alleen Zijn
Woord maar ook Zijn Geest, en niet
alleen Zijn Geest maar'ook Zijn
Woord geschonken. En het geloof
is niet alleen eene zekere kennis van
alwat God in Zijn Woord heeft ge
openbaard, maar ook een vast ver
trouwen, dat mij al mijne- zonden
om Christus' wil vergeven zijn.
En wat God alzoo heeft samen
gevoegd, zal de mensch niet scheiden.
BAVINCK.

GRATIE.
Op Zaterdag den

onverdiende goedheid, loutere ontferming.
Door haar krijgen wij weldaden en
zegeningen, waarop wij niet het minste
recht hebben en met de geringste
aanspraak kunnen maken.
Maar als genade zoo wordt verstaan,
dan dreigt het gevaar, dat zij in willekeur
ontaardt en niets anders wordt dan een
gril /an den souverein. Genade spreekt
den schuldige vrij, zonder dat die schul
dige er eenig recht op heeft, want
anders zou zij ophouden, genade te zijn,
En toch mag zij ook geen loutere
willekeur, geen toevallige gril zijn,
want anders kwam zij in strijd met
het recht en zou zij een geneesmiddel
zijn, dat erger was dan de kwaal.
Genade mag geen grond hebben in
dengene, aan wien zij bewezen wordt;
en zij moet toch een grond hebben, om
niet in strijd te komen met het recht.
In de Christelijke religie is deze strijd
opgelost in het kruis van Golgotha.
Wat geen oor heeft gehoord en geen
oog gezien en in eens menschen hart
niet is opgeklommen, dat is vervuld en
zichtbaar ons voor oogen gesteld in het
lijden en sterven van den Zone Gods.
Genade en recht zijn op Golgotha
verzoend. De vergeving onzer zonden
geschiedt uit loutere genade, zonder
eenige verdienste onzerzijds, zonder dat
wij er eenig recht op konden laten
gelden. En toch geschiedt zij niet zonder
grond en is zij niet in strijd met de wet.
Want het recht der wet is in Christus
vervuld, en de grond der vergeving van
al unze zonden ligt in den zoendood
van den Zone Gods.
Daarom kunnen wij met blijmoe
digheid belijden: ik geloof de vergeving
der zonden. Toen de Apostelen dit
Evangelie brachten onder de Heidenen,
waren er, die deze prediking niet konden
aannemen. Want eene vergeving, die
de zonden kwijtschold om niet, was
naar hunne meening eene dwaasheid.
En later zeiden de Socinianen omge
keerd, als de zonden door Christus voldaan
zijn, dan is er voor vergeving geen plaats.
De schulden, die betaald zijn, behoeven
niet meer kwijtgescholden te wo-.den.
Beiden hadden voor de heerlijkheid
van het Evangelie geen oog. Vergeving
is er juist voor ons, omdat Christus in
onze plaats geleden heeft en gestorven
is. Genade kan ons de Vader bewijzen,
juist omdat Zijn Zoon aan het recht
heeft voldaan.
Het Evangelie predikt genade, loutere,
onverdiende, souvereine genade, maar
eene genade, die bewezen wordt op grond
van het voldane recht. Sion wordt ver
lost, maar in den weg van het recht.
Op godsdienstig gebied is er dus eene
harmonie tusschen recht en genade. Niet
dat wij deze verborgenheid zouden ver
staan en begrijpen. Maar het feit is
toch duidelijk in de Schrift geopenbaard.
En het geloof neemt het aan en rust er
in en denkt het dankend en jubelend in.
Maar anders staat de zaak op rechts
geleerd, dat is bepaaldelijk op strafrech
telijk terrein. Langzamerhand ging er
in de wetgeving der volken het oog
voor open, dat er ook op dit gebied in
sommige gevallen aan overtreders der
wet gratie verleend moest worden.
Maar zoodra de noodzakelijkheid daar
van ingezien werd, bleek ook de moei
lijkheid, om de gronden aan te voeren,
waarop zij verleend moest worden.

25en October j. 1.

Want indien gratie niets andera was

werd de heer A. de Jong van Rotterdam
aan de Vrije Universiteit bevorderd tot
Doctor in de Rechtsgeieërdheid op een
proefschrift over Geschiedenis en Begrip
van Gratie.
Deze dissertatie, die den jeugdigen
Meester in de Rechten eere aandoet en
zoowel van zijne principieele overtuiging
als van zijne degelijke studie een
gunstig getuigenis aflegt, is om haar
inhoud ook voor anderen dan rechtsge
leerden van hoog belang.
Gratie is een begrip, dat niet alleen
in de wetenschap van het recht, maar
bovenal in de Godgeleerdheid ter sprake
komt en dat ook door ieder Christen
wordt verstaan. Het Christendom is juist
de godsdienst der genade. Genade is er
het begin en het midden en het einde
van. Uit de volheid van Christus ont
vangen wij genade voor genade.
Maar al is dit begrip van genade ons
allen bekend ; zoodra wij het trachten
in te denken en te begrijpen, levert
het allerlei moeilijkheden op.
Genade toch is ongehouden gunst,

dan vrije gunst, dan hing zij geheel en al
af van de willekeur van den souverein,
dan was zijn gril of luim het einde
van alle tegenspraak, dan kwam gratie
met de wet in strijd en deed zij
afbreuk aan het recht.
Het veriaenen van gratie moest dus voor
bepaalde gevallen omschreven worden.
Er dienden gronden te zijn, waarom zij
in het eene geval niet, en in het andere
geval wel verleend moest worden.
Maar in dezelfde mate, als men de
gevallen aanwees, waarin zij verleend
moest worden, hield zy op gratie in
eigenlijken zin te zijn. Zij werd zelve
een recht, dat in bepaalde gevallen en op
hechte gronden toegekend moest worden.
Indien de gratie gratie is in echten
zin, dan geschiedt ze zonder recht; en
indien zij geschiedt naar het recht,
houdt zij op gratie te zijn.
In deze moeilijkheid is het juridisch
begrip van gratie gewikkeld.
De heer de Jong heeft deze moeilijkheid
in zyne dissertatie diep gevoeld en helder
in het licht gesteld. En hij tracht ze

zoo op te lossen, dat gratie mag verleend
worden, ingeval de gebrekkigheid van
de veroordeeling tot zekere straf aan
het licht ia getreden of een hooger
belang en een hooger recht in het spel
is gekomen, waarvoor de uitvoering der
straf moet wijken.
Op deze wijze wordt het verleenen
van gratie een maatregel, die door een
hoogere orde van zaken dan het
bestaande recht geboden is, en daarom
het karakter van vrije gunst verliest.
De heer de Jong erkent dan ook,
dat in zijne opvatting het oorspronkelijk
begrip van gratie gewijzigd is en dat
er van het verleenen van gratie uit
loutere goedheid van den souverein geen
sprake mag wezen.
Onder de rechtsgeleerden is hierover
groot verschil van meening. Ook de
geloovige juristen denken hierover lang
niet allen gelijk. En naar alle waar
schijnlijkheid zal de eenstemmigheid zich
op dit punt nog lang laten wachten.
Maar in elk geval heeft de heer de
Jong in zijne dissertatie een arbeid
geleverd, die om de keuze en de behan
deling van het onderwerp algemeene
belangstelling verdient, van zijne studie
een gunstig getuigenis aflegt en voor
de toekomst ons van zijn ijver en
talent eene goede hope en eene gegronde
verwachting biedt.
BAVINCK.

HET NiUliHGNI) G«»S-

GKiticiir.
„En het einde aller dingen is nabij !
zijt dan nuchteren en waakt in den
gebede.
Maar vooral hebt vurige liefde tot
elkander ; want de liefde zal menigte van
zonden bedekken.
1 PETK. 4 : 7 en 8.

I.

Petrus, de zoon van Jonas en broeder
van Andreas, was geboren te Bethsaïda.
Zijn vader had hem Siinon genoemd ;
maar Jezus noemde hem Kéfas, dat
door Petrus vertaald wordt en zooveel
als rotssteen beteekent. Hij had een
voortvarend karakter en was altijd de
eerste, als het op handelen aankwam.
In zijn hart was vurige liefde tot den
Heere, eene liefde, geboren uit eën
welgegrond geloof'. IJverende, werd hij
wel eens wat vermetel, zelfs kwam hij
tot de verloochening van den Meester.
Treffend was evenwel zijn berouw, waar
van de innigheid in zijn volgend leven
bleek. Wij weten slechts weinig van
hem, doch genoeg om hem lief te heb
ben, en in hem een opgericht teeken
van vrijmachtige zondaarsmin te zien.
De bewering der Roomsch-Katholieke
Kerk, dat hij 25 jaren lang Bisschop
van Rome zou zijn geweest, is geschied
kundig bewezen onjuist te zijn. Er zijn
redenen zelfs om te twijfelen of hij
ooit Rome heeft bezocht. De over
levering zegt, dat hij, tydens de ver
volging door Nero, in het jaar 68, op
eene 3 uren van de stad gelegene
plaats ter dood gebracht is en hij, zich
onwaardig achtende in dezelfde houding
als de Zaligmaker te sterven, heeft ge
vraagd om met het hoofd naar beneden
gekruisigd te worden.
Dit is zeker, wy bezitten 2 Zend
brieven van hem.
De eerste brief is geschreven in het
jaar 64 uit Babyion en gericht aan al
de geloovigen, zoowel aan de bekeerde
Joden als aan de bekeerde Heidenen,
die door eene vreeselijke vervolging
verstrooid waren. Het doel van dezen
brief is duidelijk. Eenmaal had Jezus
tot hem gezegd: »als gij eens zult
bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders".
Dat woord was hem diep in de ziel
gevallen, was hem onvergetelijk ge
worden ; hij bracht het hier in toe
passing. Hij zelf had bij eigen ervaring
geleerd lioe zwak het vleesch is, hoe
weinig er dikwerf toe noodig is om
met vleesch en bloed te rade te gaan,
ontrouw te worden en den gekruisigden
Christus te verloochenen. Ach, indien
de Heere hem niet opgezocht, terecht
gebracht, niet voor hem gebeden had,
wat ware er van hem geworden ! De
liefde, die hij in zijne ziel gevoelde
voor deze kinderen Gods, die hij uit
verkorenen naar de voorkennis Gods des
Vaders in de heiligmaking des Geestes
noemt, dringt hem om hun te schrijven.
Hij bemoedigt hen onder de zware ver
drukking, die aireede aanwezig was, en
die hij voorzag dat zij te wachten waren.
Het moest hun geen vreemde zaak zijn,
dat zij vervolgd werden »tot verzoe
king", om hen, ware het mogelijk, af
vallig te maken. De Heere liet zulks
toe, om hun geloof te beproeven en te
oefenen, 0m de genade openbaar te
maken, die Hij hun gegeven had, en
gaf daarin tevens een kenmerk van hun
deelgenootschap aan Hem en Zijn heil.
Immers, de weg van den Christus moest
die van den Christen zijn, en gemeen
schap aan het lijden van Christus zou
in de openbaring van Christus' heerlijk
heid stofte geven tot blijdschap. »Zoo
gij", zegt Hij, »gesmaad wordt om den
naam van Christus, zoo zijt gij zalig,
want de Geest der heerlijkheid en de
Geest Gods rust op u". Maar ook

waarschuwt Hij hen, toe te zien, dat
zij zelf geen oorzaak tot smaaüheiü
geven; hun leven moest openbaring
zijn van dat van Christus in hun bin
nenste ; zij moesten wandelen in de
vreeze Gods, altijd groeien in ootmoed
en zelfverzaking, in heilige begeerten,
in de kracht des geloofs, in alle heilige
vrucht. Hun lijden moest een lijden
om Christus wille zijn. Hij verzekert
in ons teksthoofdstuk dat deze tegen
woordige bedeeling haastig voorbijgaat
en knoopt daaraan eenige vermaningen
vast. Het is dus een woord der ver
troosting en der waarschuwing, dat
Petrus tot de geloovigen brengt : »En
het einde aller dingen is nabij ; zijt
dan nuchteren en waakt in den gebede.
Maar bovenal hebt vurige liefde tot
elkander; want de liefde zal menigte
van zonden bedekken."

j

( Wordt vervolgd.)
NOTTEN.

••ensioenfoiidsen fan
Werklieden.
Staatssubsidie voor de Scholen, Staatstraktement voor de onderwijzers, Staatspen
sioen voor de werklieden — ook in de
anti-revolutionaire kringen wordt de begeerte
naar Staatshulp op allerlei gebied openbaar.
Men hoort zelfs reeds, in lijnrechte tegen
spraak met Groen v. P.'s eisch tot schrap
ping van „de ellendige ziusneê", Art. 194
der Grondwet, die het Kijk verplicht overal
voldoend lager onderwijs te verschaffen,
anti-revol. voormannen stellingen verdedigen
als deze : «Het ouderwijs Rijkszaak."
Er kan wel wat van aan zijn, dat vroeger
van anti-rev. zijde te veel aan den Staat is
ontzegd ; maar is er thans geen reden voor
de vraag der vreeze : of men niet veel te
veel en velerlei aan den Staat wil opdragen ?
Waar is hier de geest en het onderscheid
tusschen de Socialistische „gemeenschaps"theorie en de gezonde leer der Staatsbevoegdheid en Staatsroeping in overeenstemming
met de ware vrijheid van familie en persoon.
Met de vrijheid die onafscheidelijk is van,
die in zich draagt en voedt en "-leidt den
plicht en het plichtsbesef van ieder om zelf
te werken en te Diuaen om zijn uroou, eu
armen en elleudigen te steunen?

Zijn wij niet op weg om de groote massa
van ons volk van allerlei rang en stand tot
een soort „bedeelden" te maken ? Om het
plichtsbesef en de veerkracht van de indivi
duen en de organische volkskringen te dooden,
en alles sn allen op te lossen in een harteloozen, onpersoonlijken Staat, die vreemd is
aan alle Christelijke idee, en hoe langer hoe
meer gelijkt op den Staat der Grieken en
van andere heidenen, die, goed bezien, als
Voorzienigheid geacht, als God geëerd werd ?
We zullen nu ook al door den Staat ver
zorgde en beheerde pensioenfondsen krijgen
voor werklieden ? Kn dan toch zeker voor
allerlei werklieden. Ook voor afgewerkte
boerenarbeiders eu voor oude uaaisters, win
keljuffrouwen, werkvrouwen, waschvrouwen,
vischvrouwen en alle andere soorten van
mannen en vrouwen die met werken den
kost hebben moeten verdienen ? Ook voor
die arbeiders, die met hoofd en pen voor
een schraal leven hebben moeten werken al
den dag en al hunne jaren.
M a a r — worden „de werklieden" zóó niet
als half of heel onmondigen behandeld, en
hun vrijheid aan banden gelegd . J En —
wordt f / de Staat", „het Kijk" op dien weg
niet weldra Kassier en Directeur van één
groot algemeen Oude mannen- en vrouwen
huis . . . ? ! . . .
Is dat nu naar de echt Vaderlandsche
traditiëu, is dat overeenkomstig de ordinan
tiën van GOD in de schepping eu de
voorzienigheid, in de Schrift eu in de
geschiedeuis ?
Of is dat minstens een effening van den
weg en de paden voer het Socialisme, een
vrucht en een kracht der wijsheid die van
beueden is P
Iu een artikel in „De Economist", ged.
Oct. 1901, heeft Mr. J. P. CAU te Zierikzee
dit belangrijk onderwerp besproken. Het
artikel, dat blijk geeft van zaakkennis en
van belangstelling in den arbeid en de
arbeiders, is een getuigenis tegen het streven
naar „verplichte verzekering" der werklieden.
„Sedert in Duitschiand de verplichte ver
zekering van werklieden tegen de geldelijke
gevolgen van invaliditeit en ouderdom is
ingevoerd, heeft dit stelsel in andere landen
bij velen ingaDg gevonden. Ook in ons

vaderland

Alles schijnt er dus op

te wijzen, dat de verplichte verzekering
weldra ook hier te lande zal worden inge
voerd."
De schrijver stelt zich daartegen. Om
twee redenen. Ten eerste, omdat tegen dit
stelsel ernstige bezwaren zijn in te brengen;
ten tweede, omdat z. i. ook zonder dwang
eene bevredigende oplossing voor het pensioenvraagstuk te vinden is.
Het komt ons voor, dat het woord van
dezen, liberalen, schrijver over zoo een be
langrijk volksbelang ook iu de anti-rev.
kringen overweging verdient. Daarom bren
gen wij den hoofdinhoud onder de oogen
der lezers van Be Bazuin.
Mijn "hoofdbezwaar tegen de invoering der
verplichte verzekering in ons vaderland is
hierin gelegen, dat dit stelsel geheel in
strijd is met de ontwikkeling van de ver
zekering hier te lande en met den aard van
ons volk. Ons volk is geenszins afkeerig
van verzekering; dit bewijzen de talrijke
begrafenisfondsen, die niet anders zijn dan
levensverzekeringen op kleine schaal, de
vele ziekenfondsen en ook de ondersteunings
fondsen bij ziekte, op welke laatste ik nader
uitvoerig terugkom. Al deze vormen van
verzekering berusten evenwel op den vrijen

wil der deelnemers en hebben vanzelf burger
recht verkregen, zonder dat daarvoor eenige
dwang is uitgeoefend.
Wilde men eene
verplichte verzekering invoeren, dan zou dit
met minder bezwaar kunnen geschieden ten
aanzien van deze soorten van verzekering,
Hip hii liflt volk bekend ziin en waarvan de
nuttige werking in de kringen onzer werk
lieden dagelijks wordt gevoeld. Geheel
anders is het met de pensioen verzekering;
deze is bij de werklieden zoo goed als on
bekend, en juist deze wil men nu door
wettelijken dwang invoeren. Men wil aus
onze werklieden dwingen tot iets, wat zij in
het geheel niet kennen en waarvan zij nog
geen begrip hebben, tiet gevolg üaarvan
zal zijn, dat zulk eene wet de meeste tegen
werking zal vinden juist bij hen, in wier
belang zij zou worden gemaakt.
Men ziet het bij de wet op den leerpncnt,
die meer tegenstand ontmoet dan men had
verwacht. En deze betreft nog wel net lager
onderwijs, waarvan alle klassen der bevolking
gebruik maken, terwijl de zedelijke verplich
ting der ouders, om aan hunne kinderen
onderwijs te doen geven, ook door de minst
ontwikkelden wordt erkend. Daarentegen is
verzekering van een pensioen iu geval van
ouderdom of invaliditeit zelfs tot de meer
ontwikkelden nog zeer weinig doorgedron
gen, eu bij de minder ontwikkelden eene
geheel onbekende zaak. En nu wil men
deze laatsten bij de wet daartoe noodzaken !
Het kan, dunkt mij, /liet anders, of zulk
een maatregel zal grootC ontevredenheid ver
wekken bij allen, op wie hij zal worden
toegepast.
Men stelle zich de invoering der ver
plichte verzekering toch niet als eene een
voudige zaak voor. Het aantal der ver
zekerden zou ruim een millioen bedragen
(verslag Staatscommissie blz. 86), dus een
zeer groot deel der volwassen bevolking.
Daartoe zouden behooreu alle lobntrekkenden
met een jaarlijksch inkomen beneden f 1000
volgens het plau der Staatscommissie (of
beneden f 1200 volgens het ontwerp der
regeering). De laagste klasse zou bevatten
alle loontrekkenden met een jaarloon van
0 — 250 gulden (of beneden de f 240), zoo
dat daartoe zouden behopren alle arbeiders,
die minder dan f 5 per week verdienen, dus
ook zij, wier loon slechts één of een paar
gulden 's weeks bedraagt. Nu is evenwel
een groot deel van deze personen, wier
verdiensten zoo gering zijn, reeds armlastig,
vóórdat zij invalide of oud zijn, en diezelfde
personen zouden toch eene premie voor hun
pensioen moeten betalen, d. w. z. men wil
hen dwingen voor de toekomst te sparen,
terwijl zij voor het tegenwoordige niet in
hun onderhoud kunnen voorzien eu daarom
bedeeld moeten worden; dit komt mij tegen
strijdig en ongerijmd voor. Het doel der
pensioenverzekering is de verzekerden te
houden buiten de armenzorg, maar dit is
alleen mogelijk ten aanzien van hen, die nog
niet tot de armenzorg zijn vervallen, vóór
dat de verzekering begint te werken en de
pensioenen mogen wórden uitgekeerd. Voor
hen daarentegen, die reeds te voren arm
lastig zijn, streeft de verplichte verzekering
haar doel voorbij. Ik geloof dan ook, dat
men, indien men de verplichte verzekering
wil invoeren, wèl zal doen met de laagste
klasse te laten vervallen en in de verzekering
alleen hen op te uemeu, wier inkomen hen
in staat stelt geregeld iets voor hunne toe
komst af te zonderen. Maar juist die per
sonen kunnen zichzelf helpen, zonder de
verplichte verzekering, zooals ik uader hoop
aan te toouen.
Ook uit een theoretisch oogpunt kunnen
gewichtige bedenkingen tegen de \erplichte
verzekering worden aangevoerd. Zij strijdt
m. i. geheel met de demokratische richting
van dezen tijd, die er naar streeft aan de
werklieden het stemrecht en daardoor invloed
op het staatsbestuur toe te kennen. En die
zelfde werklieden wil men nu dwingen een
gedeelte hunner inkomsten ten behoeve van
henzelveu voor een bepaald doel te bestem
men, en verklaart men dus bij de wet on
mondig om hun eigene zaken te regelen.
Men acht hen ongeschikt om voor hunne
eigene belangen te zorgen en wil hun niette
min de zorg voor de algemeene belangen,
dus ook voor die van hunne medeburgers,
opdragen !
Zooals bekend is wil men de eene helft
der premie laten betalen door de werklieden,
de andere helft door de werkgevers. Waaruit
leidt men eene verplichting der werkgevers
af om voor het pensioen hunner werklieden
bij te dragen ?
Een bepaalden, duidelijker) rechtsgrond
heb ik nooit daarvoor hooren aanvoeren.
Men kan zich hiervoor niet beroepen op de
ongevallen-verzekering; immers de kosten
daarvan zijn geheel ten laste der werkgevers
gebracht, omdat de ongevallen een gevolg
zijn van het bedrijf en de daardoor veroor
zaakte schade dus ten l«ste van dat bedrijf
mag worden gebracht. Maar dit geldt niet
voor de verzekering van ouderdom en invali
diteit; ot is het een gevolg van het bedrijf,
dat de werkman oud of ziek wordt ? Ont
staat de ziekte door het bedrijf, dan behoort
daarin te worden voorzien door de onge
vallen-verzekering ; maar is zij het gevolg
van natuurlijke oorzaken, die ook voor nietlooutrekkenden bestaan, dan is er geen reden
om de kosten daarvan ten laste van het be
drijf te brengen. De eenige reden, die voor
de verplichting der werkgevers wordt aan
gevoerd, is eigenlijk deze, dat zonder huuue
medewerking eene verplichte verzekering niet
kan tot staud komen ; maar dit is geen
rechtsgrond en rechtvaardigt m. i. niet het
opleggen van zulk eene verplichting. Feite
lijk komt de verplichte bijdrage der patroons
neer op eene speciale belasting, op de nijver
heid gelegd ten behoeve der werklieden.

van den bestaanden toestand en het gebrek
kige der tegenwoordige armenzorg; in de
tweede plaats, dat men geene andere oplos
sing voor het pensioenvraagstuk weet en
daarom, door den nood gedwongen, zich
neerlegt bij het in Duitschiand aangenomen
stelsel. Wat net eerste punt ueireu, emeu
ik volkomen, dat de toestand van de werk
lieden en in 't algemeen van alle min- en
..
ï /» •
1•1_
onvermogencieoj wanneer zij oud. 01 ïnvanae
worden, thans geheel onbevredigend is en
dringend verbetering Denoeu ; maar wat uei
tivpprip. rmnt.
aangaat,,
meen ik dat eene andere
r
o—'
oplossing dan de verplichte verzekering zeer
goed mogelijk is, en dat er volstrekt geene
noodzakelijkheid bestaat om dit dwangstelsel,
dat met onze voiKszeaen en recuisuegnyycu
geheel in strijd is, klakkeloos uit den vreemde
over te nemen. Het vraagstuk is m. 1. niet
voldoende onderzocht; in de vurige begeerte
om ar ftftnft nnlnssino' voor te vinden, heeft
men de eerste de beste o p o s s i n g , die elders
daaraan is gegeven, aangegrepen suuuci
zelfs af te wachten, hoe dit stelsel daar zal
werken. Want men vergete niet, dat de
vprnliphtp
vprypVpnno* pp.rst in 1 891 in
Duitschiand is ingevoerd, zoodat de wet
daar nog slechts IU jaar in werking is;
men verkeert er dus nog in het begin van
het overgangstijdperk en het zal nog jaren
Hnrpn per Hp. hliivendp toestand daar zal
zijn ingetreden en met eenige zekerheid
over ae gevolgen van ZUIK eene ïngnjpenue
regeling zal kunnen worden geooideeld. Er
is dus alle reden om de werking van dit
stelsel bii onze naburen af te wachten, en
te trachten inmiddels eene oplossing te vin
den, die zich aansluit aan hetgeen hier te
lande op dit gebied reeds is tot stand ge
bracht.
In een volgend art. deelen wij mede, in
welken weg en door welke middelen Mr.
Cau een bevredigende oplossing van dit
vraagstuk mogelijk acht.

Weduwnaar van II. C. Beusekamp,

HOEK VAN HOLLAND
EN

MARIA J. BEUSEKAMP,
die, mede namens wederzijdsche Familie'
hunnen hartelijken «lillik betuigen voor
de belangstelling bij hun huwelijk on
dervonden.
DEVENTER,

29 October 1902.
A.an allen, die mij een blijk van be
langstelling gavin in mijn 25-jarig
ambtsfeest, betuig ik mijn hartelijken

dank-

G. GORIS, v. D. M,

VROOMSHOOP,

3 Nov. 1902.
13aar het mij onmogelijk is ieder
afzonderlijk te beantwoorden, betuig ik
langs dezen weg mijnen hartelijken
dank aan allen, die mij op 12October
1.1. en daarna hunne zeer gewaardeerde
belangstelling toonden.
AMSTERDAM,

L. NEIJENS.

4 Nov. 1902.

V

oor de talrijke blijken van deel
neming, die wij tijdens de ziekte en na
het overlijden mijner geliefde Echtgenoote ontvingen, betuig ik. mede namens
mijne kinderen, hartelijk dank•
D. WIJNBEEK.
ZWOLLE,

4 November 1902.

L. LINDEBOOM.

Itoekaankoiidigingeu.
Uit fel bewogen Tijd, door A. van der
Flier. Nijkerk, O. F. Callenbach, 1902.
De fel bewogen tijd, waarvan de titel vaD
dit werk melding maakt, is de periode van
1784—1814, waarin Prins Willem V door
de Patriotten verdreven wordt, Nederland
onder Eransche overlieersching komt, maar
daarna het Oranjehuis ook met vreugde
teruggeroepen en in eere hersteld wordt.
Het is een bekend, maar altijd interessant
gedeelte, dat door de geachte Schrijfster in
dit haar werk met blijkbare sympathie
verhaald wordt. Het eerste gedeelte, dat
den strijd van Oranje-klanten en Patriotten,
het karakter van den Prins en van zijne
gemalin teekent, komt ons het belangrijkste
voor. Maar belangstellenden in de geschie
denis des vaderlands zullen met heel het
werk aangenaam kennis maken.

Onze krankheden en smarten door Christus
gedragen. Toespraak door C. Lindeboom,
Geref. pred. te Bolnes. Heusden, Gezette
Meerburg, 1902.
Ds. Lindeboom hield deze toespraak over
Jes. 53 : 4a ter inleiding op het gebed voor
de Jaarvergadering der Vereeniging tot
Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland
en gaf ze daarna ook afzonderlijk in het
licht. Het is een kort, hartelijk, ernstig
woord, dat zeer geschikt was, om tot het
gebed voor te bereiden. Moge het, gelijk
de hoorders, zoo ook de lezers aansporen,
om het werk der krankenverzorging in
Christus' naam met kracht ter hand te nemen.

Het object der theologie als wetenschap
volgens de Eucyclopaedie van Dr. A. Kuyper,
en Faculteit of School. Door W. de Jonge,
v. d. m.. te Heeg. Groningen, Jan Haan, 1902.
Ds. de Jonge heeft zich met grooten ijver
een juiste voorstelling zoeken te vormen van
het object der theologische wetenschap volgens
Dr. A. Kuyper en biedt het resultaat van
dien arbeid in eene kleine brochure aan
belangstellenden aan. Wie de Eucyclopaedie
van Dr. Kuyper kent, vindt hier uiteraard
niets nieuws, maar kan er toch prijs op
stellen om eens na te gaan, hoe de denk
beelden van Dr. Kuyper zich weerspiegelen
in het bewustzijn van een zijner dankbare
discipelen. De opmerking dringt zich dan
onwillekeurig op, dat het niet genoeg is,
dat die denkbeelden zich iu ons bewustzijn
weerspiegelen, maar zij moeten ook door
ons verwerkt en tot ous geestelijk eigendom
gemaakt worden. Dan eerst hebben wij er
waarlijk zeiven voordeel van eu kunnen wij
er bij anderen winst mede doen. Maar
daartoe is dan ook noodig, dat wij op de
begrippen ingaan en dat wij ons behoorlijk
rekenschap geven van hun inhoud en omvang,
dus hier bijv. van het begrip wetenschap,
organisme der wetenschap, subject der
wetenschap, faculteit, school enz. Wat wil
het bijv. zeggen, dat de herboren menschheid
subject der weteuschap is ? Beoefenen alle
geloovigen dan de wetenschap ? Indien
slechts enkelen dat doen, hoe komen dezen
bijeen in ééue school ? Wie stelt ze aan, wie
onderhoudt ze, wie schorst ze en geeft hun
ontslag? Met den term : de theologie behoort
thuis in eene faculteit en niet in eene
school, is ten slotte nog zoo weinig gezegd.

ADVERTENTIËN.
Ondertrouwd:

Het is opmerkelijk, dat de bovengenoemde
bedenkingen en nog vele andere, die door
meer deskundigen en bevoegden zijn aan
gevoerd, niet in staat zijn geweest de be
weging ten gunste der verplichte verzekering
te stuiten. Ik schrijf dit toe aan twee oor
zaken. In de eerste plaats hieraan, dat men
algemeen overtuigd is van het onvoldoende

Getrouwd:
JAN MUIDERMAN,

M. ELZINGA,
Ier. Pred. te Zalk c. a.

EN
T. WIERSMA.
DOKKUM,

30 Oct. '02.
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In vrede door het Bloed des
Kiuises overleed heden, na een
langen lijdensweg, maar toch
betrekkelijk onverwachts, in den
ouderdom van bijna 50 jaren
mijn innig geliefde zoon, de
11 eer

Dirk van Wijngaarden van Rees.
WED. J. VAN WIJNGAARDEN
VAN REESVAN HALL.
PUTTEN OP DE VKLUWE,

29 October 1902.
Eenige
geving.

en

algemeene kennis

Hedenmorgen ontvingen wij,
na informatie, uit Pretoria het
treurig bericht, dat onze geliefde
eenige Broeder

Jn. ZWIER,
geboren 13/1 1867, te Vrijheid
op 3 April in de Kaffermoorden is gesneuveld.
Toen ook bij zich opmaakte
tot den strijd, schreef hij ons
nog: geliefde Broeder, hoe vrees
lijk is het om voor dit tijdelijke
het leven te stellen, en wist ik
niet, dat ik naar lichaam en ziel
mijn dierbaren Heiland toebe
hoorde, dan wist ik mij geen
raad. Doch nu ga ik blijmoe
dig ten strijde, geloovende het
is des Heeren wil en mijn plicht.
Dit troost ous Familie, Vrienden
en bekenden.
K. ZWIER.
JT. ZWIER geb. VREE.
OPPERDOES, 3 Nov. 1902.
Men gflieve dit voor eenige en
algemeene kennisgeving aan te
merken.

Verlangd voor de Stichting VELD
bij Erinel O om dadelijk in
dienst Ie treden eene eenvoudige

Geref. Kerk te Ridderkerk.
Met hartelijken dank aan de Kerke
raden , die aan onze bede om hulp
gehoor gegeven hebben, vermelden we
de volgende ontvangsten :
Van de Geref. Kerk te Dokkum B
f2.50, Jutrijp-Hommerts f 1, Franeker
f 8, Cubaard f 1, Engwierum f 1, Lioessens f 2, Bolsward A f 2.75, Hollum
f 1, Blija f3, Kollum f3, Marum f2.50,
Arum f 1, Oude-Mirdum f2, Minnertsga
f 2.50, I-Iijlaard f 2, Buitenpost f 2,
Lollurn f 2.50, Rinsumageest f 2, Berlikum f6, Wanswerd f3, IJlst f 3.50,
Tzum fl, Heeg f2.50, Garijp f2.50,
Lemmer f 2.50, Boxum f 2.50, Eaard
f2, Eeitsum f2.50, Koudum f2, Anjum
f 2.50, Boornbergum f 6, Augustinusga
f 1, Sneek A f 11.75, Ee f 1, Goënga
f 2.50, Wierum bij Dokkum f 1, Suawoude f 3, Tzummarum f 1.91, Burum
f 9.825, Middelstum f 3, Bierum f 3,
Aduard f2.50, Grootegast f2.50, Gro
ningen B f5, Nieuwe-Pekela f 3, Appingedam f 2.50, Garrelsweer f 4, Winsum
f5, Spijk B fl, Haren f3, Warfum
f 2.50, Uithuizermeeden f 6,15, Pieterburen f2.50, Uithuizermeeden f 12.50,
Oostwold f3, Winsum f7.35, Uithuizen
f5, Haulerwijk f2, Koevorden f 1.75,
Zuidlaren f3.75, N. N. f2, Vollenhoven
f 1, Almelo f 2.50, Deventer 5 f 2,
Hasselt f3, Kamperveen f 1.01, Eijssen
f 1.88, Zalk f2, Vorden f 1, Doornspijk
f 5, Harderwijk f 1, Nijkerk f 5, Bennekom
f5, Ede f2,50, Epe f 2, Ermeloo f 2.50,
Barchem fl, Aalst f2, Velp f5, Aalten
A f2.50, Randwijk f2.50, Zetten f2.50,
Lochem f 2.50, Dieren f 3.60, Heeteren
f 1, Oosterbeek f 2.50, Helmond Ambacht
f 6,55, Amersfoort Bib, Scherpenzeel
f2, Breukelen f3.25, Loenen f 1, Vinkeveen f 2, Amersfoort A f 2.50, Vleuten
f3, Utrecht fl.75, Urk f10, Monni
kendam fl, Marken f2.50, Amstelveen
f 5, Hilversum f 3 5, Weesp A f 2,
Vijfhuizen f 5.50, Haarmeer f 6, Bussum
f2.50, Oosterend f2.50, Heerjansdam
f* 3, Waddingsveen f 2, Reeuwijk f 3,
Katwijk a/d Zee f 1, Rockanje f 1,
Hazerswoude f 2, Den Bommel f 0,50,
Hoek van Holland f2,50, Zegwaart f2,
Leiderdorp f 10, Hillegom f5, Otttoland
f 1.50, Baambrugge f3, Vlaardingen f 3,
Schiedam f 5, Oude Wetering f 3, Overschie f 1,50, Westmaas f 2,50, Gouda B
f5, Vreeswijk f5, Numansdorp f4.32,
Stad aan 't Haringvliet f 2,50, Alblasserdam f 10, Rijswijk f 2.50, Strijen
f 7.77, Sassenheim f 3, Leiden f 2
Sluipwijk fl, Maassluis B f10, Charlois
f3.21, Barendrecht f26, Bolnes f 18.39,
Spijkenisse f 4,43, Aarlanderveen f 8.35,
H. I. Ambacht f 20, Heinenoord f 9,
Rijsoord f27.17,' Vlaardingen f5, Kra
lingen f 4 , Schoonhoven B f 6.88 ,
Charlois f 3.50, Middelburg C f 2,50,
Oost-Souburg f 5, Zaamslag f 5, Axel
f 3 , Zierikzee f 2, Bruinisse f 2,50 ,
Kapelle f J.97 l/a» Koudekerk f2, 's-Gravenpolder f 1,25, Schoondijke f 2.50,
Grijpskerk f2, Klundert f7.50, Raamsdonk f2, Genderen f2, Fijnaart f2.50,
Veen fl, Zevenbergen f2.50, Almkerk
f5, Andel ' f 2.50, Willemstad f 1.50,
Nieuwendijk f 5.
Gelijk men ziet, boden vele Kerken
ons steun; maar meerdere lieten ons
dringend verzoek onbeantwoord. Wij
namen daarom de vrijmoedigheid aan
deze laatsten een tweede circulaire te
zenden, in de hope, dat deze vernieuwde
herinnering hunne harten bewegen moge,
ons eene grootere of kleinere gave voor
onzen kerkbouw ons toe te zenden. Dat
geve de Heere !

uitgaven zijn verschenen.

Verstelnaaister,

Niet minder dan 47 verschillende boeken en boekjes zagen
dit jaar het licht De van ouds bekende »Winterbloemen"
zijn voor belanghebbenden weder op de gewone voorwaarden
gratis verkrijgbaar.
Men vrage den nieuwen fraai geïllustreerden catalogus.
NIJKERK.
G. F. CALLENBACH.

ook bekend met het k n i |» jg» e u
van ondergoed.
Chr. belijdenis en
levenswandel vereischt.
Zich te vervoegen tot de HUISMEES
TERES der Stichting.
Iemand. 20 j. oud, G. G.. v. g. g.
v., zijn werk goed verstaande, biedt
zich tegen nader te bepa'en tijd aan als

Slagersknecht;
thans werkzaam in R. K. varkenssla
ger Li.
Brieven letter A. Z. Uitgever dezer
te KAMPKN.

SOLIEDE ORGELS

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

BURGH,

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

DOET UW VOORDEEL

vraagt door geheel Neder

land

en keuze uit onze

ACTIEVE AGENTEN.

.*,/

franco

ren, II Rechtsgeleerdheid e» Gcehledenls.
lil <ieiiee«- Wis- en NalituiKiinde, en bij
elk gedeelte zijn toegevoegl Nedeil..
tfransche, Duilsche en Kngelsehe letter
kunde en varia, gratis le ontbieden. Voor

een volgende auctie worden bibliotheken
en partijen boeken ingewacht.

I

H. DE ZEEUW, Praeses.
G. J. RIJSDIJK, Scriba.
RIDDERKEEK,

Oct. 1902.

GEVRAAGD
KENR III IMeOl USTt.lK in
een Landb. gezin met 4 kinderen. G. G.
of de Waarheid toegedaau ; niet beneden
de 3ü jaar. Br. Ir. onder lett MP aan
ZALSMAN te KAMPKN.
v r a a g t tegen

15 Mee een

ilinke MEID
G. G., loon f'HO. Franco brieven
UTRECHT Breedstraat 55.
In het Chr. gfsticht voor Kraukzirnigen » SB L<>'SC üï K ü !»,% Al." te
LoosDUINKN kan met B Februari
iiïö.'S eene

beschaafde Juffrouw
van 30-45j<irigvii leeftijd ge
plaatst worden, om als HU-ISME FESTERES belast te woiden met het
dagelijksch toezicht op den huishoude
lijke!-. dienst en met het beheer van het
linnenmagazijn.
Nadeie iu lichtingen worden verstrekt
door den Geneesheer Directeur Dti.
SCHERMERS, bij wien men zich met
getuigschrilten omtrent bekwaamheid,
belijdenis en wandel kan aanmelden.

I

rembours

N». •
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r :i. » O
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Ho. 3. - 3,5«
fto. 4. - 3,25
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SLUIK en Van der WAL's

Gereformeerde Kerk, Enkhuizen.

door en ten huize van den Boekh.
i*. ittu it te GRONINGEN, volgens
Cat. 7137 ÜOS., de bibliotheken van
de H.H. A. A. HINGST te JORWEKD,
ALBERTL te W'YCHEN, R. KLEIN te
HARDKGARIJP , E. N. JANNINK te GOOR,
en van Rechtsgeleerden en Medici. De
Catalogus compl. a 23 cent. Een
der gedeelten I Theologie en Oude lelie-

• SB

per 27, kilo

Men wende zich tot de Directie voor

AUCTIE 17 Nov. 1902

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.

NEDERLAND, TETXEIRA DE MATTOS
en VAN DER VIJGII, Sarphatipark
135 AMSTERDAM.

Van de Aandeelen worden uitbetaald :
de Nos. 48, 67, 98, 126, 160 en
183 door
G. STRUIK Cz.

GÏLOEBEVELD's
Orgelhandel, I

Voor puikf- kwaliteiten wordt ingestaan.
Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen .
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS Afge
deeld in kor'e lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 et., 100 ex.
f 3Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste va i meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het doen van belijdenis des geloofs,
door T. O KG KMA en F. G. PKTKKSKN,
v. d. in. te Wildervank en Veendam.
Prijs: V / s ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.

f 6,— .
Kort begrip der Christelijke religie.
Met ui v. Teksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5,-.
Catechismus of onderwijsing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 ct., 25 ex. f 2, —, 100 ex.
f 7,-.
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederla' d.
Prijs: 10 ct.. 25 ex. f 2,— , 100 ex.
f 7,-.
De vijf artikehn tegen de Remonstran
ten (Canot es of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,'—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A HIXLUNBROKK. Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex f4, — , 100 ex.
f 14'~

.

Bij ZALSMAN te KAMPEN is verVI I.RItl lt

BEDDEN FABRIEK. 'BLIJVEN OF HEENGAAN?
Een vraag en een antwoord

opgericht in 18$0.

Gezuiverde, Gewasschen en
Gestoomde nieuwe Veeren.
Citchn, Wollen en ftloltt n del* tns en
BedtLjken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, in het rood zonder koorden.
No. 1. ISet nieuwe ISeelaiHehed wo. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33. en voor f 35.
Ken extra !S-pers. Efied, waarin
42 pd. v., ook voor 1 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, 1 50. PRIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok w.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 24.
1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor 1 22,50,
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veereu 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20.

J. KETEL Rz.,
ï/z. Ülaritl, Steenwijk.

HUWELIJK.
Voor jongelieden, die in het huwelijk
wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van het Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een wodern
Itu * jtiftlHUiW, huurprijs I tBOO.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XE1RA DE MATTOS & VAN
DER tVIJGH , Sarphatipark 135 te
A MSTERDAM.

Bij ZALSMAN
verschenen:

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

nooii

Dr. H. BAVINOK.
SO cent.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt htt franco p. post.

MONITA SECRETA
of

de

Geheime Voorschriften

der

VOOK DE

DOOR

DOOR

Jl va» AUTHEl,,

JtCOICUS IBOIKST1US
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOOBZIEN

Predikant te Gorinctiem.

336 Madz., post §»,
«•rijs f
gel» f M,So.

Vrije Universiteit.

O. €. DOORNBOS.
Deze uitgave, op goed papier met
duidelijke letter gedrukt, kost

In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging :

niet meer dan i cent,

4an doiitribuliëu :

Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond f: anco toegezonden.

4 ct.

4 ct.

DE TABERNAKEL
Gods Heiligdom bij Israël
DOOR,

•Is. L. StHÜUTEÏ Uzn.
Van dit werk, waarvan de eersle,
kwarto editie destijds ƒ10.50 kostte, is
bij mij thans eene goedkoope uitgave
verkrijgbaar voor ƒ 2.25, in linnen
gebonden en 6 fijne, gekleurde platen.
Deze verschijnt tevens in afleverin
gen, ten getale van 13; elke 14 dag>m
één, a 17ct, waaraan dan de premie
band geheel kosteloos wordt toegevoegd.
Men zie bij den Boekliandi 1 de glasbil
jetten en vrage het uitvoerige prospec
tus, of wel het complete bot-k ter Inzage.
D. A. DAAMEN te ROTTENDAM,
Uitgever.

ZANGGEZELSCHAPPEN.
Bij ZALSMAN te KAMPKN is v e rschenen:
t>4 Liederen voor drie- en vierstemmig
Mannenkoor, ten dienste van Jongelings
ver. en Christ. zanggezelschappeu. Door
SERNÉ. f 1,25.
DE ZIAGUrciftE PIXGKIIM.
25 Liederen voor Christ zanggezelschap
pen Door KEUNING. <30 cent.
LlüfKN KH liöVK.I'.
25 Liederen voor Christ. zanggezel
schappen. Door KEUNING. 30 cent.

•fitf. r.uiüsiiiiL.

r»rv T • I
...
1 . „1.
z\j
juieaereii vuur za.uggezeisciiappfii
en
huisgezinnen. Door VAN WIJCK. 25
cent.

DU XAMClVKIKi»,
34 Meerstemmige Christ. liederen voor
jong en oud. Door WIJLE. 25 cent.
i>e uM i\i
20 Twee- en driestemmige zangstukjes
voor Christ. scliolen en Zondagsscholen
door SMINK.
20 cent.
KKlVOOIII^KUKUKHKni
voor Christelijke en Zondagsscholen
Door VOERMAN. 10 cent

Blank en Bruin.

Is verschenen:

DOOR

De hedendaagse Sociale Beweging
in hare Beteekenis voor de
Komst van het Koninkrijk Gods,
BOOR

Ds. G. WISSE Jr.,
Gereform Predikant te Overtoom.

Prijs 35 cents.
KAMPEN.

J. H. BOS.

Een lamp voor den voet.
Deze meer en meer gezochte

SCHEURKALENDER

is verzonden en op eet ste aanvrage voor
een ieder te bekomen.
liet schild is fraaier dan ooit. De
inhoud is Gereformeerd. De p r ij s is

4O cent.

Wie eenmaal dezen SCHEURKA
LENDER heeft gebruikt, verlengt
geen anderen, tiet debiet neemt jaarlijks
toe. 't Is een sieiaad aan den wand en
goede lectuur voor eiken dag desjaars.

Kampen.

ZALSMAN.

is

DOOR

Jezuïeten.
Te bekomen in eiken boekhandel
a 50 cent, of dir. fr. v. d. uitg. op
ontvangst van 55 cent.

Kampen

kleine kinderen

Verschenen bij C. GELEIJNS, ROTTKSDAM :

te

De gemeenschap
<ier heiligen,

EEKIGE KOETE VRAGEB

THEEHANDEL.

Deze uitgaven onderscheiden zich door
s\i:tn
M.1B. <;«fde gebruikte § goed papier, flinken druk en nette uit
OltGILK van af f 85 —
| voering.
*l l *

4 ct.

Harlingen.

O R G E L S !|

in eigendom te bekomen 1
door met huur af te betalen i
van at de eenvoudigste tot 1
de duurste. Men vrage É
s. v. p. teekeningen met prijs-1
opgave en lOOen getuig-1
schriften van tevredenheid I
Adres:

4 ct.

JOH. DE HEER,

The scottish Nat Key Registry and
Assurance Association Limited t^ EDIN-

Namens den Kerkeraad,

Mej. BISSCHOP

CALLENBACH's Zondagsschool-

WIJK

HILBRANDT B05CHMA,
Geïllustreerd door A.RÜNCverscheen als No. 2

KEL,

2en jaargang der
Bibl. v. Hoofd en Hart;
dit boek wordt den inteekenaars berekend a 70 ets.
en a ƒ 110 in stempelband
en kost n i e t-ii geteekenden
ƒ1.40, en ƒ190 gebonden
van

Als
volgt

den

No. 3
binnen-

Aan Schenkingen :
Door het Loc. Comité te Utiecht f 2 ;
van W. A. L. te F. f 2 5 > d o ° r den heer
L. Hoogenkamp Kz. t e St e t ) nwijk (nagift
col), kerk B) f 1,50.

Voor de Medische Faculteit:

Door den heer T. Kuip 0 r te Hilversum
f 6,50.

Voor bet Studiefonds:

Door den
f 7,27Vil

heer P. Sanders te Bleiswijk

voor het Hospitium:

I BIBLIOTHEEK
fl B
^QQ JA

L. PBMNINW. FT,

juurgnng is
sl-chts d r i e
gulden.

!

(Uit. het district Koudekerks) door deD
heer P. Boooe : uit Koudekerke f 48, en
uit Bt^gekei ke f 6, door den heet E Vader :
uit Meliskerke f 8,50, door den heer M.
Bieel: uit Ritthem f 1, en door den heer
P. Kasteleijn : uit 0.- en W.-Souburg f 38,50,
Samen f 102, door het Lou. Comité te
Utiecht f 548,60 en van de 10 ets. Vereen.
Jan. 6 D Febr. t' 22,10, Maat t—Juli f 58,60,
Aug.— Oct. i 34,80, Nuv. en Dec. ï 33,4o',
samen f 148,90 ; door den heer G. A. van
Bi enk te Geldei malseii f 10 I door den heer
B. Wijustra te Minnertsga t 23,50, door
den Uetr L». Slettenaat Hz. t e Almtloo 1 34,
door den heer M. G. llierink : uit Retuwijk
t 34, uit Sluipwijk f' 3,50, sameu f 37,50 ;
door Ds H. W. Fe derhoflf te Doesburg
f 34,50, door deD heer Joh. Krap t e 's Gravenkage (le storting) f 500, door Ds. A.
Boekenoogeu te Apeldoorn f 104, door het
Locaal u'omtté te Amsterdam (le storting)
t 1600 ; door den heer J. Schipper tt OudLoosdrt ent f 17 ; door den heer T. Kuiper
te Htlveisum (2e stortiDg) f 105,20; door
den h. i r W. G. Fiiedh te Heusden t 5,50;
dooi den heer H. J- van Hetumen te Zuidwolde (Gr.) f 16,50; door den heer P.
Sanders te Bleiswjjk t 87 ; door den heer
T. J. Gieevelink te Heeienveen f 22,50;
door den heer R. P- Fleddeius te Oudemirdutu f 25 ; door den heer W. C. van
Mans-ter to Leeuwarden f 184,50 ; door den
heer A. J. Negberink te Gelselaar f 21,50 ;
door Ds. G. Boekenoogen te St. AnnaParochie f 34; door den heer H. Gay te
Werkendam f 23; door den heer R. Toren
ta Ooatwold f 80; door den heer J. Bouwes
te Appingedam £ 139.
AiüU tjöllecften s (voor de Theol.
faculteit):
Door 't Loc. Comité te Utiecht (25 Juni
1.1. v. d. onkosten) f 49,56 1 / s , van de Geref.
kerk te Langerak f 2,02; van idem te
Appelscha t 5,54y2, vau idem te Lochem
f 3,17, van idem te Baichem f 2,71, van
idem te Bmlichheim (Yg c °lh) t 13, van
idem te Bleiswijk f 8,15, vau idem te Berkel C/2 eoll ) f 7,51, van idem ta Delfsbaven 1 28, van idem te Capelle f 10,15,
van idem te Hillegeisberg f 2,27, van idem
t6 Hoek van Holland f 4,11 1 / 2 van idem te
Hoogvliet 1 3,50, van idem te Katendiecht
f 29,2 ', van idem te Kiahngen 1 61,50,
van idem te Maasland f 34,70, van idem
te Maassluis A 1 16,71, van idem te Overschie f 23,07'/ 2 , van idem te Pernis f 16,22,
van idem te Poortugaal f 3,58, van idem
te Rhoon 1 7,27 1 / J , van ideiu te Schiedam
t 52,02, van idem te IJstlmonde 1 7,25,
van idem te Lemmer f 19,21'Zs, vt411 [ dem
te Juure f 11, van idem te Heerenveen
f 18,9672, vau idem te Lippenhuizen f 1,40,
van idem te Kohten 1 2,33, van idem te
Uldtboorn 1 4, van idem te Wolvega f 5,77,
van idem te Duurswoude f 2,62'/ 3 , van
idem te Mnnntkeburen f 4, van idem te
Knijpe t 3,61, van idem te Hooinsteizwaag
f 1,2ó, vau idem te Terwi^pet ! 1,25, van
idem te DunkerbroeK f 5,28, van idem te
Oosterzee f 29,35, van idem te Mildam
1 3,57 1 /2. van idem te Idsketihuizen f 10,50,
van idem te Oppenhubeu f II,07'/,, bij
den Bidstond te Amsterdam f 143,60 -jvieemde munt f 1,13
f 144,73; van de
Geref. Kerk te Utiecht (28 Sept. 1902)
f 151,23; van idem te Mülbeim a/d. R.
i 3,25; van idem te Sliedrecht f 19,10;
van idem te Beilen C/2 coll.) f 5,56Yg ' v a n
idem te Vledder f i,37'/g; van idem te
Hijkeu f 2,46; van idem te Westerbork
f 1,50.

Van de Jongedochtersvereen. »Maria en
Marthi" te Zwolle, 24 bonte handdoeken ;
vaa du Gereform Jongedochtersvereen. » Bid
en Weik" te Ensch^aé, een pak servetten.
S . J. S E E F A T ,
Hilversum.

Penningmeester.

I
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Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN,

1902.

No, 48

Vijftigste Jaargang, (Vierde Kwartaal.)

ZUIN

Steramen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland.
(Ten voordeele van de Theologische School te Kampen.)

Dit blad verschijnt des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post
1.50.
Voor O o s t - F r i e s l a n d en A m e r i k a f 1 75. Voor Z.
A f r i k a f 1.75. Abonnementen buiten bet Rijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke Nrs. 127s ct. Advertentiën van
1—10 regsls f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekh.-advertentiën 3/2 maal.
f

ÏJagjj. 1:4, 3fó

Vrijdag 14 November 1902.

II : l a , klaagt be fiajuin

Ijet boor ulieüen tnel öe ti)ö/ üat gi) taoont

in uuie getaeiftie |jui;en, en sal bit ï|ui| toat^t

30" "•

Advertentiën en
Bestellingen v r a c h t v r ij te auresseeren aan
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en otu^
der Medewerkers aan ; / de REDACTIE van DE BAZUIN te KAMPEN.
Binnenlaudsche
Ruilbladen, Intezecden Stukken en Werken ter recensi
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

U I T G E V E R :

G. PH. ZALSMAN,
K A M P E N .

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
THEOLOGISCHE SCHOOL.

Het College van Hoogleetaren dier School geeft
aan de Kerken kennis, dat de Heer W. Oosterheert
den 7den dezer bevorderd is tot Candidaat in de
Godgeleerdheid. Zijn adres is te Oldeho,ve.
Namens 't College voornoemd,
M. NOORDTZIJ, Secretaris.
De Raad der Gereformeerde kerk van Rotterdam A
gelezen hebbende het Artikel van Prof. Noordtzij in
de Bazuin van 17 Oct., waarin twee Kerkeraden n. 1.
die van Leeuwarden en van Rotterdam A bedektelijk beschuldigd worden, van zeker contact te heb
ben gehouden met personen buiten hem en daarom
gestaan hebben naar een vervroegde Synode ;
gelet hebbende op bet schrijven van den Kerkeraad
van Leeuwarden in de Bazuin van 24 Oct., en het
antwoord in datzelfde nummer van Prof. Noordtzij,
waarmee deze zijn beschuldiging te^en Leeuwarden's
Kerkeraad intrekt, waaruit volgt, dat nu alleen de
Kerkeraad van Rotterdam A als beschuldigde overblijft,
ziet zich genoodzaakt voor alle Kerken uit te spre
ken, dat bij door niemand aangezocht of genoopt is
geworden, om de bekende motie te stellen en bekend
te maken, weshalve hij tot zijn leedwezen moet constateeren, dat genoemde beschuldiging op onwaarheid
berust.
Be Kerkeraad v.n.,
J. H. LANDWEHR.
Rotterdam. 11 Nov. 1902.
VAN BLEEK, Scriba.
Zie ,.ons antwoord" op de 3e bladz.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Urk
betuigt £,eheele instemming met de «Verklaring"
van de minderheid der Synode in zake 't voorstelBavinck c.s. ;
verklaart de aanneming van het voorstel-,/van Schel
ven" in het belang van den vrede der Kerken te zijn ;
acht de beuoeming der H. H. Prof. Dr. Bavinck
en Biesterveld van de zijde der Vrije Univ., in dit
stadium, alsmede de daarop gevolgde aanneming, van
dien aard, dat zij tot zeer ernstige bedenking aan
leiding geven ;
betreurt dat de Synode hare //Eigen Inrichting"
een tweede Collecte toestaat, eerst nadat der Vrije
Univ. twee collecten waren toegezegd, en dat met de
bepaling, dat de laatste aan de Kerken geen verant
woording schuldig is ;
pr< testeert tegen het drijven om een vervroegde
Synode te houden, met bet bepaalde doel, om tot
uitvoering van liet voorstel-//Bavinck" te komen en
daarmee de bezwaren der minderheid op zij te zet
ten ; en
verblijdt zich over de benoeming der Broeders B.
van Schelven en Dr. H Bouwman tot Hoogleeraren
aan de Theol. School.
Namens den Kerkeraad voorn.,
J. VAN ANKEN, Voorz.
P. NENTJES, Scriba.
Classis Meppel.

De Classis Meppel, de hooge noodzakelijkheid van
de eenheid in de opleiding vooropstellende, spreekt
haar leedwezen uit, dat de Generale Synode de beide
voorstellen Bavinck en Bos niet naar de Kerken heeft
gezonden, waar het bleek, dat er eeue sterke minder
heid tegen het voorstel-Bavinck was;
spreekt haar leedwezen uit, dat de Curatoren zijn
overgegaan tot beuoeming van twee Hoogleeraren en
spreekt daarom den wensch uit, dat do benoemden
mogen bedanken, en de Curatoren voorts geen verdere
poging doen tot benoeming, maar medewerken tot
de samenroeping van een vervroegde Generale Synode,
opdat de Kerken over de geheele zaak nader oordeelen.

De Kerkeraad der Geref. Kerk van Ulrum heeft
in zijn vergadering van 5 Nov. j. 1. het protest «lef
brs. v. Anken c.s voor kennisgeving aangenomen en
besloten zijn adhaesie te betuigen met het voorstelBavinck in zake de eenheid van opleiding.
Namens den Kerkeraad,
Ds. J. SYBESMA, Praes.
B. RITSEMA, Scriba.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
MIDWOI.DE (OLD.), NOV. 1902. Zondag den 2 Nov. j. 1.
was het voor onze Gemeente een gewichtige dag. Onze alge
meen geachte Leeraar Ds. A. v. D. Veen herdacht toen zijn 25jarige ambtsbediening. En dat hij die 25 jaren onafgebroken
in deze Gemeente met zegen heeft gewerkt, is een voorricht dat
aan weinige Predikanten en Gemeenten te beurt valt Met de
beide Predikanten uit de naburige Gemeenten, n.1. Ds. Vriehng
uit Seheemda en Ds. Bolmau van Oostwolde, was een groote
schare opgekomen om van deze plechtigheid getuige te zijn.
Dat hij met zijne Echtgenoote nog een aantal jaren in ons
midden moge zijn, is de wensch en bede van kerkeraad en
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
P. DIJKHUIS, Scriba.
MJENSLEEK, gem. Vledder. De beide Zondagen 2 en
9 Nov. 1.1. waren voor onze kleine Gemeente van groote beteekenis. Den 2den Nov. nam onze gelietde voorganger, broeder
J. de Braai, afscheid van ons naar aanleiding van Ps> 90: 16
en 17. Den daaropvolgenden Zondag mocht onze voormalige
voorganger zijn opvolger, broeder J. Dekker, tot zijn arbeid
inteiden met de woorden van 2 Tim. 4 vers 5b, en des namid
dags aanvaardde ZEd. zijnen arbeid met Nehemia 2 vers 20,
middelste gedeelte. Groote dingen deed de Heere aan ons; zij
het tot Zijne eer en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk in deze
streken.
Namens den Kerkeraad,
J . BENNEN, Scriba.
P. S. Het adres van br. J. de Braai is te Beilen, terwijl
het adres van alle stukken voor den kerkeraad van iN ijt nsleek
is : Den Heer J. Dekker.
G1ESSENDAM A. Beroepen de WelEerw. Heer Ds K. J.
Kapteyn te Axel. De Heere geve ons dezen dienaar des Woords
in Zijne gunst.
Namens den Kerkeraad,
L. BROUWER, Scriba.
OLDEBROEK, 7 Nov. Heden werd alhier onder leiding
van onzen geachten Consulent Ds. Vesseui beroepen de WelEerw.
Heer J. Zijp van Zwartsluis. Zegene de Heere deze poging.
Namens den Kerkeraad,
G. VAN ZWALUWENBUKQ.
KOCKENGEN, 9 Nov. 1902. Zondag 9 Nov. maakte onze
geachte Leeraar Ds. A. J. Mulder aan de gemeente bekend, de
roeping naar de Ger. Kerk te Klundert te hebben aangenomen.
Het smart ons dit te moeten melden. Nochtans hopen wij, dat
zijn heengaan moge zijn in de vreeze en naar den wil des Heeren
Namens den Kerkeraad,
A. HOOGENDOORN, Scriba.
BOKGER, 10 Nov. '02. Onze Gemeente en kerkeraad werd
Woensdag (dankdag voor 't gewas) zeer geschokt, doordat onze
geachte Leeraar Ds G. Meijer bekend maakte, andermaal de
roeping te hebben ontvangen van de Gemeente te Ezinge Dat
de Koning Zijner Kerk het hart van Zijnen dienstknecht neige,
om met volle vrijmoedigheid te kuünen bedanken, is onze bede.
Namens den Kerkeraad,
L. VAN DIJK, Scriba.
DTJSSEN, 10 Nov. '02. Gisteren maakte onze Leeraar Ds.
J. Meulink aan de gemeente bekend, dat hij de roeping van de
Ger. Gemeente te Poortvliet had aangenomen.
Namens den Kerkeraad,
P. VAN DRIJNKN, Scriba.
BEliUM, 10 Nov. 1902. Uit het te voren opgemaakt drie
tal werd gisteren door de Gemeente gekozen en door den ker
keraad der Geref. Gemeente A alhier tot Herder en Leeraar
beroepen de WelEerw. heer Ds. C. B. Schoemakers te Gronin
gen A. De Heere neige ZEerw.'s harte, dat hij onze roeping
met vrijmoedigheid moge aannemen.

Namens den Kerkeraad,

verschil, dat bij het eerste indenken
zich
bijna als eene onverzoenbare
GELOOF EN
tegenstelling voordoet.
AANSCHOUWING.
Immers, de werken der natuur
VI.
omringen ons van allen kant. De
In schepping en herschepping beide schepping, welke in den beginne door
zijn woord en feit, gedachte en daad het machtwoord Gods is te voorschijn
ten nauwste met elkander verbonden. gebracht, wordt door Zijne Voor
Op beide terreinen gaan zij met zienigheid onderhouden en bestendigd.
elkander hand aan hand. Zij ver De hemel, die toen werd geschapen,
gezellen, verklaren, ondersteunen el welft zich thans nog boven ons hoofd.
kaar. En daarom zijn ook bij de De aarde, die toen werd voortge
werken der natuur en bij die der bracht, is dezelfde, als die wij nu
genade geloof en aanschouwing de nog betreden met onzen voet. De
beide wegen, die ons tot kennis en zon en de maan en de sterren, die
toen tot lichten gesteld zijn in het
wetenschap leiden.
uitspansel des hemels, beschijnen ons
Maar er is desniettemin een groot

ELTHUIS,

M. V

Scriba.

NIEUWIJNDAM, 11 Nov. 1902. Zoo de Heere wil hoopt
onze geachte Leeraar Ds. P A. Lanling op Zondag 23 Nov.
a s. zijn 40-jarige ambtsbediening te gedenken.
Namens den Kerkeraad,
JB PEEN, Scriba.
CLAUSEN.

Classis Groningen.
De Classis Groningen heeft in hare vergadering
van 30 Oct. j. 1. peremptoir geëxamineerd den heer
J. J. Wielenga, beroepen predikant te Zuidbroek, en
hem met algemeene stemmen toegelaten tot de bedie
ning des Woords en der Sacramenten.
Namens de Classis,
F. Bos, Scriba.

Classis Bolsward.
De Classis Bolsward beeft in hare vergadering van
5 Nov. j.1. praeparatoir onderzocht en met algemeene
stemmen beroepbaar gesteld bij de Geref. Kerken in
Nederland den Heer T. Algera, van Exmorra, Canj didaat aan de Th. 8.

Kornhorn
Grootegast
Lutjegast
Oldekerk
Zuidhorn
Grijpskerk
Niezijl
Stroobos
Oldehove
Munnikezijl

•

vergadert D. V. op Dinsdag 9 Uec. a s. te Haarlem,
gewone plaats, aanvang 's morgens 9 ure. Peremptoir-examen van den Heer Jonker, Theol. Candidaat
en beroepen predikant te kFormeneer.
Punten voor bet Ageudum vóór den ihsten Nov.
in te zenden aan den ondergeleekende.
Namens de Baden der Geref. Kerk
te Haarlem,
28 Oct. 1902.
R. MULDEK.

Classis Amsterdam.
De vergadering der Classis zal D.V. gehouden worden
op Woensdag 10 .December a s. Puuten voor het
Agendum worden ingewacht bij een der oudergeteekenden, voor of op 24 Nov. a. s.
Namens de Geref. Kerk te Amsterdam,
H. GROENENDIJK C.AZN ,
Vondelstraat 27.
J. EIJNIKEL,
lste Jan Steenstraat 104.
Amsterdam, 11 Nov. 1902.
ONTVANGSTEN.
luw. Zending ïii <leu Z.-O.-li.

& STOH.

in

»De

tlazuin"

geschiedt

u i t e e n op vcizoeK.

B. DE MOEN, Quaestor.
Doesborgh, 8 Nov. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
ColIe(!ten.
Leek
Bnumatil
Zevenhuizen
Marum
De Wilp

f 7,035
- 15,03
- 3,526
- 7,25
- 1,04

nog heden ten dage en verlichten
onzen dag en onzen nacht. Zelfs de
levende wezens, die toen in de zee
en op de aarde werden voortgebracht,
zijn in hoofdzaak en naar de soort
gerekend nog dezelfde, als die thans
door ons worden aanschouwd. Er
is, van de ééne zijde bezien, niets
dat stilstaat; alles is in voortdurende
beweging, alles wisselt en verandert,
er is niets bestendig dan de onbesten
digheid. En toch, in al dat veran
derende en wordende is er, van de
andere zijde beschouwd, altijd iets,
dat van dag tot dag, van jaar tot
jaar en van eeuw tot eeuw hetzelfde
blijft. Het ééne geslacht gaat en het

Oostburg
Rotterdam A
2 coll. Berkel
Giesendam B
Hardinxveld

1

6,25
3,-4,
2,—
2,25
2,30
33,44
18,

van de Theologische School,
Zwolle, 8 Nov. 1902.

DR. H. FRANSSEN.

Sedert de laatste opgave in „de Bazuin." werd door mij voor
den arbeid te Essen ontvangen :
Van de Geref. Kerk te Uithuizen
.
.
f 2,50
Van Mej. C. J. E. G. te D.
.
.
- 2,50
Van N. N. te W.
.
.
.
- 10.—
Van D. B. te Well bij Zaltbommel .
.
- 5.—
Collecte van de Geref Kerk te Arnhem (B)
- 18,60
Hartelijk dank voor deze gaven.
In dezelfde tijdruimte, waarin we bovenstaande gaven ont
vingen, moesten we uitgeven f 85 00. Versterking der kas is
dus niet overbodig. Mogen daartoe de Kerken, die alle
dezer dagen eene circulaire ontvingen of nog zullen ontvangen,
ons als antwoord met de toezending van een tlink bedrag ver
blijden. Ook broeders en zusters bevelen wij den arbeid te
Essen bij den voortduur aan.
Winterswijk, 11 Nov. 1902.

Ds. G. RENTING.

SieheurUaleiiders in «Ie Kazerne.
Van N. N. te Amsterdam No. 5553 .

.

f 10,—

Waar we nog niet lang geleden een gelijke bijdrage van
dezelfde hand hadden ontvangen, daar laat het zich begrijpen,
dat we door dit blijk van belangstelling bijzonder verblijd wer
den. En dit te meer, wijl het ons gezonden werd als een vrucht
op het lezen van „Een bemoedigend schrijven" pas in de Ba
zuin geplaatst.
Zoo zien we bij vernieuwing hoe er nog warme harten kloppen
voor het heil van den soldaat; reden waarom we hopen mogen,
dat ons weldra nog meerdere verrassingen worden bereid. Wie
zal daarvoor de eerste zijn ?
Met hartelijken dank,

Door Abr. Reitsma te Harlingen, van de Centsvereen. der Chr Jongel.-vereen, te Midlum
f 7,50
Vau B. te O. ïr.
•
•
f 10,—
Door W, Elziuga, een muntbiljet, gev. in het kerk
zakje te Hallum
f 10,—
Vermelding

•
"
*
-

Ooiiti-itmtiën «MI Giften.
Door D s . H . J . H e i d a te Leek, Corr. Cl. Euumatil, de
contrib. uit:
Enumatil, van H. van Til f 5, Mej. Wed. K. Bakker f 2,50,
K Dijkstra f 2,50, H. Hazenberg f 2,50, W. Holtrop f 1.
Door dhr. E. fT. Ueyblom te Velp, Corr. CL Arnhem, de
contr. van Ds. J Groenewegen te Velp f 10.
Door dhr. P. Koster te Appelscha, de contr. van J. Prakken
f 0,50 en H. W, Hoogeveen f 0,25.
Door Ds. J op 't Holt te Bolsward A, van een zuster der
Gemeente f 2,50.
jDe Penningmeester

vuil Frioslimd.
Door br. J. Wouda van de Chr. Jongel. vereeniging
te Midlum '.
•
.
.
f 7,50
Gevonden in het kerkzakje te Winsum
.
- 0,50
P. A. SMILDK, Penn.
lieerenveen, 10 Nov. 1902.

K, B.

Leksmond
Langerak
Meerkerk
Vianen
Asperen
Giesen-Nieuwkerk
Ottoland
Gorinchem
Giesendam A

De arbeid onder de Hollanders
te Kssen a.d. Kuhr.

De Classis Haarlem

ZOIKIÏ»'SÏ «>•

3,02
12,726
4,22
5,43
12,85
10,20
12,—
23,44
6,585
4,30

f
7,75
- 214,20
7,50
2,—
3,—

Rijswijk, 10 November 1902.

E. KROPVELD.

Oranjeman.
In hartelijken cknk ontvangen voor armeubedeeling en zondags
scholen in Frieslands Zuid-Oosthoek: Van N. N. te W. 1 pakket
nieuwe lappen voor bovenkleeren enz. ; zeer kostelijk komt zulks
van pas; voor zondagsscholen van C. van der Niet Dz. te
Noord wijk aan Zee 1 zak met gedragen en nieuwe kleedingstukfcen ; door den WelEerw. Heer Ds. J. op't Holt te Bolsward
van een zuster der Gemeente f 2; door J. H. Harwoud van
de Geref. Jongelingsver. te Heemse f 1,50; van Mej. O. te
Axel door haar verzameld f 7 ; welk een goed werk door die
Mej. O. te Axel! En dan weer van Br. M. C. Breemans te
Delft f 2,73. Och dat de Heere nog vele harten moge neigen
om mede te werken, dat de verwaarloosde kinderen tot den
dierbaren Heiland worden geleid, en den armen het Evangelie
wordt verkondigd. Zulks bevordert men zoozeer, door die
verarmde hutbewoners in den winter wat te bedeelen, wanneer
alles op en weg is. Ons helpende, verheugt men ons innerlijk
in den geest.
Oranjewoudy
Heerenveen,
10 Nov. 1902.

andere geslacht komt, maar de aarde
staat in der eeuwigheid, lletgene
dat er geweest is, datzelfde zal er
zijn, en hetgene dat er gedaan is,
datzelfde zal er gedaan worden, zoo
dat er niets nieuws is onder de zon.
Vandaar, dat wij de werken Gods
in de natuur van dag tot dag be
schouwen kunnen. Wij behoeven aan
hun bestaan niet te gelooven, omdat
andere ooggetuigen er ons van hebben
verhaald. Maar wij worden er zeiven
van allen kant door omringd. Wij
zien ze met onze eigene oogen, wij
tasten ze met onze eigene handen,
wij nemen ze waar met onze eigene
zintuigen.

Uw aller dankbare Oranjevriendy
J. WOUDA,
Correspondent van „Jachin

In de studie der natuur, in de weten
schap aangaande de zienlijke dingen
neemt daarom de aanschouwiug eene
zeer voorname plaats in. Wel is
waar behooren wij de gansche schep
ping steeds te bezien bij het licht
van Gods Woord, want anders zien
wij ze niet in het rechte licht, blijven
bij de oppervlakte staan en dringen
tot haar kern en wezen niet door
Maar hoe juist en noodzakelijk dit
ook zij, om de natuur te leeren ken
nen moeten wij toch onze oogen
opendoen en ze zelve waarnemen en
onderzoeken. De Schrift is wel een
lamp voor den voet en een licht op
het pad, ook op het pad der weten-

schap, maar sij is geen handboek
voor natuur- en schei- en sterren
kunde. Wie deze wetenschappen
beoefenen wil, moet het aangezicht
naar de natuur, naar de dingen zelve
wenden en hen vragen, wat ze zijn
en hoe ze bestaan.
Om deze reden verzetten wij ons
als Christenen hoegenaamd niet tegen
de methode der aanschouwing op dat
terrein, waar ze op haar plaats is.
Het dusgenaamd empirisch onderzoek,
mits op zijn terrein en binnen de
wettige grenzen, vindt in ons vol
strekt geen bestrijders. Hoe zouden
wij deze methode kunnen of mogen
bestrijden, waar God zelf ook door
de natuur tot ons spreekt en Zijne
wijsheid verkondigt. Niet alleen de
Schrift is Gods Woord. Maar de
gansche schepping is voor onze oogen
als een schoon boek, in hetwelk alle
schepselen, groote en kleine, gelijk
als letteren zijn, die ons de onzien
lijke dingen Gods te aanschouwen
geven, namelijk Zijne eeuwige kracht
en Goddelijkheid.
Op de empiristen, die de methode
van de aanschouwing voorstaan, heb
ben wij niet tegen, dat zij de zien
lijke dingen willen zien met eigen
oogen, dat zij ze zelfstandig en vrij
willen onderzoeken, en dat zij ze zoo
nauwkeurig en volledig mogelijk wil
len waarnemen en leeren kennen.
Neen, in dit alles staan wij aan hunne
zijde. Naar de bronnen terug — is
ook onze leuze. Om de natuur te
leeren kennen, moeten wij ons kin
derlijk en gehoorzaam aan hare voe
ten zetten en van haar zelve leeren,
wat zij is. Wij mogen haar onze
meeningen en theorieën en stelsels
niet opdringen. Wij zijn geen mees
ters, die haar gebieden, maar alleen
leerlingen, die haar ondervragen kun
nen. Ook hier is kinderlijke gehoor
zaamheid de weg tot de waarheid en
tot de vrijheid.
Maar als wij met de tegenwoordige
empiristen niet mede kunnen gaan,
dan heeft dat zijne oorzaak in tweeër
lei omstandigheid. Ten eerste kunnen
wij het niet goedkeuren, als zij de
methode der aanschouwing tot de
eenigware verheffen. Want dat is
zij niet en dat kan en mag zij niet
zijn. Er zijn vele dingen in hemel
en op aarde, die wij door aanschou
wing niet kunnen leeren kennen, en
waarvan wij dus op eene andere
wijze kennis moeten bekomen. Niet
alleen God en Goddelijke zaken, maar
ook het wezen, de kern, de onzien
lijke achtergrond, het 'woord en de
gedachte, waarin alle dingen rusten,
zijn voor het lichamelijk oog des
menschen niet toegankelijk. Als hij
deze dingen dan toch wil dwingen,
om zich te aanschouwen te geven,
doet hij hun geweld aan, en ver
armt zijn eigen geestelijk bestaan.
En ten andere staat het ons in de
hedendaagsche empiristen tegen, dat
zij zoo spoedig met hun onderzoek
gereed zijn en zoo haastig zijn in het
opmaken van hunne conclusiën. De
geologen bijv. hebben hier en daar
de aardlagen onderzocht, en fluks
zijn ze gereed met de bewering, dat
het scheppingsverhaal des Bijbels
niet waar is, dat er geen schepping
heeft plaats gehad, en dat deze aarde
al millioenen van jaren heeft bestaan.
De anthropologen hebben den mensch
bestudeerd, zijne nauwe verwant
schap met het dier opgemerkt en
trekken nu haastig het besluit, dat
de mènsch afstamt van het dier en
dat er tusschen beide geen soorte
lijk onderscheid bestaat. De crimi
nalisten maken studie van den mis
dadiger, merken eenige trekken van
overeenkomst op tusschen dezen en
den krankzinnige, en treden daarna
met de stoute stelling op, dat mis
daad slechts een vorm van krank
zinnigheid is en geen straf maar ge
nezing verdient.
Dat alles komt ons, Christenen,
te oppervlakkig voor. Wij hebben
er niet op tegen, dat al deze ver
schijnselen met eigen oogen worden
waargenomen en ernstig worden on
derzocht. Maar de schepping is zoo
groot, de verschijnselen zijn zoo tal
loos vele, onze waarneming is zoo
eng en beperkt; wij zouden daarom

wensehen, niet dat het empirisch
onderzoek werd nagelaten, maar dat
het vollediger en nauwkeuriger werd
ingesteld, en dat men niet zoo haastig
het deed voorkomen, alsof men in
een korten tijd van gebrekkige waar
neming nu de verschijnselen al kende
en verklaren kon. Ons eenig ver
langen is, dat de empiristen wat ge
duldiger wilden zijn, en met meer
lijdzaamheid hun doornig pad wilden
bewandelen.
Dat ongeduld is wel te verklaren.
Want wie niet gelooft, is altijd ge
haast en gejaagd. Hij moet toch eene
levens- en eene wereldbeschouwing
hebben ; en als hij deze niet wil aan
nemen door het geloof, is hij wel
genoodzaakt, om er zelf eene uit te
denken en uit onvolledige en onnauw
keurige gegevens op te bouwen. Om
gekeerd zijn wij, Christenen, op weten
schappelijk terrein vaak al te geduldig
en te lijdzaam. Het woord der Schrift:
die gelooven haasten niet, wordt
menigmaal in de practijk door ons
alzoo gelezen : die gelooven, zitten
stil en doen niets. Maar dat is de
bedoeling ganschelijk niet. Geloot
maakt niet krachteloos en werkeloos,
het prikkelt integendeel tot den arbeid,
ook op het veld der wetenschap.
Maar het schenkt aan hem, die het
bezit, in zijn arbeid de noodige rust,
den kalmen blik, het onbevooroor
deeld onderzoek, de stille hoop, de
goede verwachting. Er is geen mensch,
die rustiger, onbevangener, met meer
vertrouwen, ook op wetenschappelijk
terrein, arbeiden kan dan de Christen.
Want hij weet, dat loof en gras, regen
en droogte, vruchtbare en onvrucht
bare jaren, spijze en drank, gezond
heid en krankheid, rijkdom en ar
moede, en alle dingen, ook voorspoed
en tegenspoed bij zijn waarneming
en onderzoek, niet bij geval maar
van Gods vaderlijke hand hem toe
komen.
Bij de studie der natuur, bij het
wetenschappelijk onderzoek van de
zienlijke dingen is dus de aanschou
wing niet alleen op hare plaats, maar
zij draagt hierbij ook eene hooge
beteekenis en is het voornaamste
middel, om tot kennis te komen.
Doch bij de werken Gods in de
herschepping staat de zaak geheel
anders. Wel is waar bevat de open
baring der genade niet alleen woor
den maar ook feiten; en die feiten
konden eenmaal door de ooggetuigen
worden waargenomen. Maar die feiten
behooren thans tot het verleden. De
apostelen hebben het vleeschgeworden Woord wel met hunne oogen
aanschouwd; en wat zij van het
Woord des levens met hunne oogen
gezien en met hunne handen getast
hebben, dat hebben zij ons verkon
digd. Maar wij hebben van die feiten
geen kennis en kunnen er op geen
andere wijze kennis van bekomen
dan door de getuigenis der apostelen,
door het Woord, dat op 's Heeren wil
door hen aan de wereld gepredikt is.
Van aanschouwing is er dus voor
ons bij deze feiten der heilsopenbaring
geen sprake. De eenige weg, die
ons hier tot kennis leiden kan, is de
weg des geloofs.
Zoo bij het eerste overwegen schijnt
er derhalve een groot verschil en
eene scherpe tegenstelling te bestaan
tusschen de wegen, waarop wij in de
werken der natuur en waarop wij
in die der genade tot voorstellingen
en tot kennis komen. Daar is de
zinnelijke aanschouwing het orgaan,
waardoor de wereld ons kenbaar
wordt; hier is het geloof het middel,
waardoor de bijzondere openbaring
in ons bewustzijn wordt opgenomen.
Maar bij verder nadenken wordt
dat verschil heel wat verkleind en
die tegenstelling aanmerkelijk ver
zacht.

B AVINCK.
HE Itltll l AAW UK
•HiAklEAi;*.

XIV.
Welk is dan het voordeel van den
Jood, en welke is de nuttigheid der
besnijdenis ?
Veel in alle manier; want dit is wel
het eerste, dat hun de wrtordtn b'ods
zijn toebetrouwd.
Want wat is het al zijn sommigen
ongeloovig geweest ? Zal hunne onge-

loovigheid het geloof
doen ? l)at zij verre.

van God te niet

ROM. B : 1—4A.

Paulus heeft uiteengezet dat de Jood,
ingeval van ongehoorzaamheid, zijne
besnijdenis ten spijt, evengoed als de
Heiden veroordeeld zou worden. Maar
wat heeft de Jood dan bij den Heiden
voor, en welk nut brengt de besnijdenis
dan aan? zoo vraagt men onwillekeurig.
De apostel is den vrager voor ; hijzelf
werpt de genoemde vraag op, maar
beantwoordt ze tevens. Ten volle er
kent hij dat de Jood boven den Heiden
bevoorrecht werd. De inlijving dooi
de besnydenis in het volk Gods brengt
in alle opzichten grooten zegen toe;
zij is in alle manier van veel nut.
Vóór alles heeft de Jood dit boven den
Heiden voor, dat hem de woorden Gods
toebetrouwd zijn. Tot dit ééue bepaalt
zich de apostel hier ter plaatse, omdat
het alle andere voorrechten in zich
besluit, 't Is trouwens geen gering
r?
iets om de woorden, of gelijk het eigen
lijk luidt, de orakels Gods te mogen
ontvangen.
Aan de Heidenen heeft
God zich door teekenen geopenbaard;
alle schepselen toch verwijzen naar
Zijne goddelijkheid. Alleen tot Israël
heeft Hij gesproken. De »woordeu"
die Hij sprak, fe,i op welke de apostel
hier het oog heeft, behelsden alles, wat
Hij tot verlossing der menschen bij
zichzelven besloten had ; zij openbaar
den den raad des heils: hun kern
vormde de messiaansche belofte, die
omtrent den Christus, en de zegeningen,
welke, door Zijne tusschenkomst, aller
eerst Israël, maar voorts alle geslachten
des aardrijks te beurt zouden vallen.
Wat God alzoo voor alle volken der
wereld verborgen hield, heeft Hij aan
Israël bekend gemaakt; dit volk mocht
kennis dragen van den verborgen raad
Zijner barmhartigheid, en eer dan de
engelen des hemels hooren van de won
deren Zijner wijsheid in de verlossing
van zondaren. Zoo behandelde God
Israël gelyk een man zynen vriend
behandelt; hij verbergt voor hem niets,
en zegt hem alles wat hij doet. De
profetie was het teeken van Gods innige
betrekking tot Israël; door hare tus
schenkomst werd aan dit volk een schat
toebetrouwd, die in waarde met geen
anderen te vergelijken was. Welk eene
eere werd er Israël mede aangedaan!
het mocht draagster van Gods bijzon
dere openbaring zijn, en het geheim
bewaren van wat God in zichzelven tot
verlossing van ons geslacht voorge
nomen had! Overal was het donker
op aarde, maar onder Israël was het
licht; dit volk was de baarmoeder van
den dageraad des lichts die eens over de
volken der wereld opgaan zou. Maar
dit is alles niet gezegd. De hun toebetrouwde woorden golden allernaast
henzelven ; zij waren te vergelijken bij
een testament, dat den erfgenaam zeiven
ter hand gesteld wordt, zoodat zijn
eigen belang medebrengt om het onge
schonden te bewaren. Het was waarlijk
geen gering voorrecht om Jood te zijn.
Voorzeker reikte dit voorrecht niet tot
de zaligheid ; de bewaarder van een
schat is nog geen bezitter van den
schat, ja, men kan recht op goederen
hebben, en buiten hun bezit blijven,
als men de goederen niet acht, en den
weg niet inslaat, om ze in zyn bezit
te krijgen. Maar dit neemt niet weg
dat Israël in de gelegenheid verkeerde
om, door het geloof, aan het heil deel
te krygen, dezen volke door de profetie
geopenbaard. Israël bezat wat de andere
volken misten, namelijk, het evangelie;
het droeg kennis van alles wat God,
nog voor het zelf er was, ja, nog voor
Abraham er was, uit den raad Zijns
heils tot kennis van menschen gebracht
had ; op zyn luchter was alle licht ge
zet, dat ooit de wereld had beschenen.
Om de zaligheid deelachtig te worden
behoefde het slechts te gelooven; wie
geloofde zou alle woord des heils in
zijne eigene zaligheid aan zich beves
tigd zien, zelf het bewijs van de waar
achtigheid des Woords geworden. Maar,
zal men tegenwerpen, Israël heeft niet
geloofd; het heeft zijn Messias ver
worpen, ja, den Geest zeiven weerstaan,
als deze, door de apostelen, in woord
en teeken van den Messias getuigde.
Is dan het geschonken voorrecht niet
ijdel geworden, en met hetzelve, de
raad Gods niet te niet gedaan, dat
Israël het licht der wereld worden zou V
Geenszins; ban de gedachte aan de
mogelykheid ervan verre uit uwe ge
dachten. 't Is waar dat sommigen
ongeloovig zyn geweest. Sommigen,
zoo valt gij misschien den apostel in
de rede, als sprak hij te zwak, daar de
Christus door heel het volk verworpen
werd.
Neem uw woord terug. De
apostel ziet over alle eeuwen heen ; en
als dan aan zijne oogen de schare op
rijst, die niemand tellen kan, dan wor
den de velen zijns tijds, die zich door
hun ongeloof
buiten den kring
O
O dier
gelukzaligen hebben geplaatst, hem tot
enkelen. Met opzet spreekt hij dan
ook van xsommigeu" ; want hij wil
laten uitkomen hoe ongerijmd het is
te denken dat Gods »geloof", dat is,
Gods waarheid en getrouwheid door

het ongeloof van enkelen te niet gedaan
worden zou. Men hebbe slechts ge
duld ; aau het einde der eeuwen, als
God met Israëls ongeloof Zijne winste
zal hebben gedaan tot verheerlijking
vau Zijn Naam, zal het blijken dat de
woorden Gods niet vergeefs aau Israël
toebetrouwd, en door Israëls ongeloof
geenszins verijdeld zijn. Dan toch zal
Israël staan onder het midden der volken
als het licht der volken, door het licht
beschenen en het licht van zich af
schijnend.

V AN A NDEL.
AAN EEN JEUGDIGEN
AMBTGENOOT.
AMSTERDAM.

Waarde Broeder,
Een groote veertig jaar geleden
zond zekere A. van der Linde eene bro
chure in de wereld getiteld : „De strij
dende Gereformeerde Kerk."
Er was toen een twist uitgebroken
in de toenmaals Christelijke Afgeschei
dene gemeente te Amsterdam, waaivan
deze Van der Linde de zedelijke oorzaak
was, en die eindigde met de afzetting
van eenige ouderlingen en diakenen.
Van der "Linde en zijne vrienden zoch
ten toen aansluiting bij de Ledeboeriaansche gemeenten. Deze wilden zeker
in het aas niet bijten of Van der Linde
een steek opzetten. De onderhandelin
gen werden afgebroken, en de vrucht
van een ander was de geboorte van
bovengenoemde brochure.
Onder meer wordt in deze brochure
de eigenaardige vroomheid der Ledeboerianen in een bespottelijk daglicht ge
steld. Maar deze bespotte vromen bleken
toch meer geestelijk inzicht in de dingen
te hebben dan de lieden die Van der
Linde volgden, waaronder toch ook voor
treffelijke mannen waren, vooral wat het
verstandelijk leven en het inzicht in de
leer der Gereformeerde Kerk aangaat.
Ze zijn met hun held en voorganger,
Van der Linde, zeer bedrogen uitgeko
men.
Kunt gij begrijpen dat ik, in deze
dagen, dikwerf denk aan „De strijdende
Gereformeerde Kerk" ?
Ik zeg: denk. Want kinderen en
oude menschen hebben dit met elkander
gemeen, dat zij lijdelijk zijn tegenover
hetgeen rondom hen geschiedt. De kin
deren omdat zij nog niet mee kunnen
doen, en de oude menschen, omdat zij
niet meer mee mogen doen, en hun tijd
gehad hebben.
Maar zoolang een oud mensch nog
niet kindsch is, nog denken en meege
voelen kan, kan hij ook nog mee
lijden; kan hij de vraag nog stellen :
waar gaan wij nu heen, en wat zal van
alles de ontknooping en het einde zijn ?
Het is niet de strijd der Gerefor
meerde Kerk, die ons bezwaart, maar
het is de strijd in de Gereformeerde
Kerken, het wroeten in eigen ingewan
den ; het, naar aard en wijs der honden,
elkander verbijten en vereten, met verwaarloozing van de vermaning: ziet toe,
dat gij van elkander niet verteerd wordt.
Men zegt dat we nu gekomen zijn in
eene impasse, in een straat of slop zon
der uitgang.
Kunt gij begrijpen, dat bij de oudere
broederen de vraag wel eens opkomt:
is dat dan nu de vrucht en de uitkomst
van het hoogere, intellectueele leven,
waarin we ons, in de latere jaren, heb
ben mogen verheugen ?
Toch geloof ik niet dat het intellect,
op zichzelf, de schuld heeft van den
tégenwoordigen toestand, althans dat het
niet de eenige of voorname schuldige is.
Neen, de oorzaak zit dieper.
Indertijd vertelde men, dat de ster
vende Da Oosta, toen ejn aantal jonge
mannen om zijne sponde zich verzameld
had, hun toeriep : weest waar! weest
waar I
De stervende dichter wist genoeg van
de menschen en van de wereld, om de
beteekenis van zijne woorden en hunne
verre strekking te doorgronden. Het is
de strijd in de Gereformeerde Kerken
over de „eenheid van opleiding'' tot het
predikambt die ons verdeelt, die twee
dracht en haat verwekt heeft, de toe
komst donker heefc gemaakt, en die mij
dat woord : weest waar, weest waar!
voor den geest roept.
Wat hebben de Kerken hiertoe gedaan
en wat is hare schuld ?
Voor mü is het nog een lichtpunt in
de tegenwoordige duisternis, dat de schuld
niet in de eerste plaats bij de Kerken
moet gezocht worden.
Men kan wel zeggen : de Kerken heb
ben toch gesproken in de Kerkeraden en
de meerdere vergaderingen, zg hebben
eischen gesteld, voorstellen ingediend,
partij-deputaten gekozen enz., maar ieder,
die geen vreemdeling in Jeruzalem is,
weet wel hoe dat gaat en hoe het zoo
komt. In eiken kring zijn een of meer
sterkere geeaten, en in elke provincie
zijn een of meer leiders, die eerst de
Kerken van iets overtuigen of meenen
te overtuigen, wier denkbeelden, in voor
stellen belichaamd, aangenomen worden,
en die dan op de meerdere vergaderin
gen komen met de voorstellen van hun

Classes of hun Provincie. Zij kunnen
en mogen dus niet anders, want ze zijn
imn ers maar dienaars der Kerken en
geen meesters of pausen ?
En waren deze leiders nu maar altijd
werkelijk leiders, die altijd wisten wat
zij wilden! Maar hoe menigmaal is
het niet gebleken, dat sommigen in plaats
van te leiden geleid worden, zoodat het
onmogelijk is ééne week vooruit te zeg
gen wat zij waarschijnlijk doen zullen.
Meer dan eenmaal heb ik het op Syno
des bijgewoond dat enkete broeders het
eene uur precies andersom stemden dan
een uur te voren.
Van zulke leiding zijn de Kerken het,
in vele opzichten, onschuldige slacht
offer.
Doch ook dit verschijnsel laat zich
yerklaren, en ten deele verontschuldigen,
uit het feit van het ingewikkelde der
toestanden en de dubbelzinnigheid der
woorden waarin de gedachten uitgedrukt
of — verborgen worden ; waarom het
geen wonder is dat de scherpzinnigste
wel eens de kluts kwijtraakt.
In het jaar ld8ö, op de Synode te
Assen, hebben we een schoon, waardig
en principieel debat gehad, hoofdzakelijk
tusschen Prof. Bavinck en Ds. Donner.
Dat was een echt principieel debat over
de vraag : Universiteit of Seminarie ?
Maar de uitkomst er van was de
helaas ! dubbelzinnige formule van het
beginsel
van
een eigen inrichting,
althans wat de Godgeleerde vorming be
treft. Men meende in deze formule ge
vonden te hebben de kooi, waarin het
gevogelte van diverse pluimage in vrede
en liefde, zonder • pikken of gevechten,
zou kunnen samenwonen.
De uitkomst heeft echter die verwach
ting op zeer smartelijke wijze teleur
gesteld.
Want wel konden de leiders ook in
de Kerken der doleantie die Kerken be
wegen de formule, onder reserve van
vrije studie, te aanvaarden; maar om
een doel buiten de School en de Uni
versiteit gelegen, namelijk, de eenheid
in het Kerkelijk leven van zoo moge
lijk alle Gereformeerden te bevorderen.
En dat terecht. Want de eenheid in
belijden en leven van allen, die een even
diei baar geloof' ontvangen hebben, is
zeer duidelijk in de H. Schrift uitgespro
ken, is de geopenbaarde wille Gods, naar
ons gemeenschappelijk belijden, regel vaa
geloof en wandel.
Maar met de School en de Universi
teit is dat niet het geval. Geen enkele
uitspraak is in Gods Woord aan te wij
zen, die zegt waar en hoe zij, die het
opzienersambt begeeren, de daarvoor
noodige bekwaamheden m je ten verkrij
gen.
Doch het bleek spoedig, dat men niet
tevreden was met de verkregen eenheid
111 het Kerkelijk leven ; er moest en er
zou ook eenheid van opleiding komen.
Zoo wilden het de geleerde broederen.
En zoo zou het ook geschied zijn, als
die broederen het maar met elkander
eens waren geweest.
Want de Kerken, van weerskanten,
hadden volle vertrouwen in de Profes
soren.
Het verder verloop der zaken is echter
te droevig en te beschamend 0111 het
hier nog eens in herinnering te brengen!
En nu zitten we, naar aanleiding.van
het besluit der Arnhemsche Synode, in
een slop, zonder uitweg.
Is de Theologische Schoul te Kampen
nu nog de Eigen Inrichting der Kerken ?
Ja, zegt de een ; neen, zegt de ander.
En dat komt omdat een groot beginsel
van het Gereformeerd Kerkrecht, in dit
geval, geschonden is, namelijk dat het
geen met de meeste stemmen besloten
is, voor vast en bondig moet gehouden
worden, tenzij dat het bewezen worde te
strijden tegen het Woord Gods.
Loslating van dit beginsel brengt de
de regcenngloosheid in de Kerk.
De minderheid moet bewijzen, dat het
aangenomen voorstel-Bavinck c s. in strijd
is met Gods Woord, en dat zij zich
daarom niet onderwerpen kan of mag.
En dat heeft zij, tot nog toe, niet
gedaan, en zal zo wel nooit kunnen
uoen.
Wat zal het nu baten zoo er eene
vervroegde Synode samenkomt ? Als
de geesten niet veranderen zal zulk eene
Synode niets anders kunnen opleveren
dan verlies van olie en arbeid ; zoolang
de minderheid op haar stuk blijft staan»
zal de regeeringloosheid eer toe dan af"
nemen, en de School, de z. g. Eigen
Inrichting, zal haar bestaan moeten
voortsleepen, zoo goed en zooveel het
kan.
Dat moge ons doen weenen, maar
veranderen kunnen we het niet.
En ook de moties van Kerkeraden en
Classes kunnen hierin geen verandering
brengen.
Ik kan niet begrijpen welke beteeke
nis en welke waarde de broeders aan
zulke moties hechten. Allerminst wat
de publiceering in de bladen moet beteekenen. En dan nog wel moties van
een meerderheid en een minderheid uit
een en denzelfden Kerkeraad ! Is het
niet om bij te schreien ?
Men behoeft waarlijk niet bevreesd te

zijn, dat men buiten onzè kerkelijke
erve niet genoeg weet van onze tegen
woordige gedeeldheid. We gaan over de
tong in het gansche land, in Amerika
en overal, waar men van onze zaken
kennis neemt. Zij, die de beteekenis
van ons kerkelijk leven en streven, ouk
voor land en volk, inzien en waardeeren, schudden weemoedig het hoofd.
En zij die ons gram zijn wrijven van
pleizier in de handen.
Naar mijne gedachten zijn er ma,ar
twee broeders die ons uit de impasse
kunnen brengen : de heeren Prof. Noordtzij en Ds. T. Bos. Als zij eene ver
vroegde Synode begeerden, met het heer
lijke doel om alsnog tot eenheid te
komen, dan waren we er, naar den
mensch gesproken, uit.
En dat ik hierbij Prof. Lindeboom niet
noem, is niet uit geringschatting van
zijn persoon of om verdenking der eer
lijkheid van zijn streven. Niemand beter
dan hij weet dat ik, in deze aangelegenheid, vlak en vierkant tegenover hem
sta. Maar ik wil de eerste zijn in het
brengen van het eeresaluut aan zijn
karakter en zijne standvastigheid, in
deze zaak getoond, van 1888 af tot op
dezen dag toe.
Yan hem eenig initiatief te viagen
zou beleedigend kunnen schijnen.
Maar wel mogen we den wensch en
de bede uitspreken, dat God Almachtig
ook zijn hart bewerke om in te zien dat
hij, in eene aangelegenheid die niet met
Gods Woord in strijd is, en na gedaan ie
hebben wat mogelijk was om het, naar
zijne overtuiging, beteie te handhaven,
zich naar het besluit der meerderheid
behoort te voegen, en de veiantwoorde
lijkheid voor hare itktnirg te laten.
Ziedaar mijn broeder, zoo heb ik weer
wat met u „geselst."
Geve de Heere ons en velen te vol
harden in het gebed : laat oprechtheid
en vroomheid mij behoeden, o, God,
veilos Israël uit alle zijne benauwdhe
den. Ps.
: 22, 23.
1.1:

W. H. GISPEN.

ZONDERLINGE
V ERSCHIJNSELEN.
Dat wij tegenwoordig in onze Kerken, bij
name wat de opleidingskwestie betreft, eigen
aardige tijden beleven, valt iedereen, die
zich een weinig weet los te maken van 't
strijdgewoel en kalm den gang der zaken
overziet, gemakkelijk in 'toog. Zekere ver
schijnselen, die zich bij dien gang voordoen,
doen ons als eigenaardige vruchten den Loom
kennen.
Dat het oordeelen daarover nu
niets te maken heeft met den gulden regel :
„de Kerk oordeelt niet over verborgen din
gen", lijdt wel geen twijfel. Wij bezien
slechts den gang der zaken in 't licht, dat
die verschijnselen zelve er op werpen.
Welnu, zoo trof het mij, dat van de zijde deiHoofdredactie in de Bazuin vóór enkele weken
een wapenstilstand werd aangekondigd en in de
Bazuin geen plaats meer zou zijn voor ingezon
den stukken over de opleidingskwestie. Be
grepen. De Red. zelve had 't hare er van
gezegd en zelfs de School der Kerken verachte
lijk cadeau gedaan aan de minderheid, ofschoon
de Syn. besluiten genomen had om haar niet op
te doeken maar als School der Kerken té hand
haven : en mtusschen kon men in Jtieruut en
Kerkbodes etc. zijn gang gaan om het aangevan
gen afbrekingswerk op allerlei wijze voort te
zetten. Maar in de Bazuin, „stemmen uit de
.Geref. Kerken" mochten geen (niet-officieel)
stemmen meer worden gehoord. Pat ik daarbij
onwillekeurig dacht aan Engeland's houding
in betrekking tot de strijders in Z.-Afrika,
zal wel geen verwondering baren.
Daarbij komt, dat als wij in gemoede
voor God meenen er tegen te moeten strijden,
dat door de wijze waarop de meerderheid
de kwestie zocht op te lossen, plechtig
aangegane verbindttnissen worden geschon
den en in vele Kerken scheuring wordt
veroorzaakt — men toch van zekere zijde,
- zelfs van Kerkeraden, wordt geacht en voor
gesteld als iemand, die op scheuring specu
leert en haar in de hand zoekt te werken.
En dat ook al zoeken wij juist door woord
en daad, ondanks 't drijven der meerder
heid, anderen daarvan terug te houden ! . . .
Dat drijven toch teekent zich hoe langs
zoo meer in zijn ware gedaante. Want men
kan door eigenaardige groepeering van data's
en feiten, of door het verzwijgen van het eene
en 't aandikken van 't andere — wel den
schijn geven alsof men genoodzaakt is geweest
tot het snel benoemen van Professoren aan
de V. U. en dat dezen als 't ware gedrongen
waren die benoeming aan te nemen. Maar
een en ander was wezenlijk toch niet anders
dan t volvoeren van een rijpend plan, waarvan
reeds vóór, onder en spoedig na de Synode,
gelijk gebleken is, soms sprake was, en dat
men zou zoeken te volvoeren als men zijn
concept tot vereeniging er niet door zou
kunnen krijgen. Wat men zelf wilde, zoo
't moest, en zachtjes aan in 't leVen riep,
heette men dan later een noodzakelijkheid,
waarvoor men buigen moest! . .
'n hoofdzaak ging t niet anders met het
handhaven van de Theol. School. Zij moest
reeds op de gyn_ zooveel mogelijk gedeukt
imen ueuhe aan zekere uesimicu in ue laatste
week genomen). Maar toen dat nog niet
Welp, werden zekere faciliteiten aan Studen
ten der School in uitzicht gesteld en te baat ge
nomen om haar te knakken, en moest zelfs
de Curatoren-vergadering bij voorbaat ge
ïntimideerd om toch niet tot voorziening in
de vac.-Wielenga, Bavinck en Biesterveld over
te gaan, ofschoon dit voor een deel door de
Gen. Syn. zelve was gelast en het voor een
ander deel naar vaststaand Kerkrecht uit het
besluit der Syn. tot handhaving der School
voortvloeide. Ook moesten vervolgens, in ver

band met diezelfde tactiek, de aan de School
benoemden vooral opgewekt worden, die be
noeming toch niet te aanvaarden .... Vooral
nu het scheen, dat de idee om een extra Synode
bijeen te doen komen nog met zoo vlot van
stapel liep als sommigen wel hadden gedacht.
Of de School dan, indien men zijn doel
bereikte, daardoor ook gevaar liep om koud
te gaan, daarover schijnt men zich niet te
bekommeren !
Bovendien ligt het in diezelfde tactiek,
ten einde zulk een Synode te verkrijgen, om
zich-zelven en anderen diets te maken, dat het
voorstel-Baviuck toch nog niet zoo kwaad
was voor de Kerken ; ja, gelijk een kerkeraad schreef, zelfs in zake de benoeming beter
was dan 't Concept der XXV ! . . .
Of dit echter nu zoo is ? Welnu, laat ik
op dit punt ten slotte eens de meening van
een andere Broeder laten hooren. Broeder Ds.
Piemel' van Apeldoorn, dien men zeker geen
scherpzinnigheid kan ontzeggen, schreef daar
over als volgt:
„De partij-stemming, door de Arnhemsche
Synode met volle zeilen binnen gehaald in
onze Gereformeerde Kerken — heeft deze
goede uitkomst achtergelaten, dat de souvereiniteit der Kerk tegenover de arrogantie
van de katheder aan een doodelijk gevaar is
ontkomen. Tot hiertoe had de Kerk recht en
vrijheid, om als Hoogleeraar in de Theologie
te verkiezen en te benoemen wie zij be
geerde. Pe mannen der Vrije Universiteit
hebben haar dat steeds betwist en hebben
geen middel onbeproefd gelaten om haar dat
recht en die vrijheid te benemen. Tot nog
toe is het hun echter niet gelukt. Maar op
de Arnhemsche Synode was dat doei bijna
bereikt, hadden 15 leden dier Synode niet
pal gestaan.
Onder den verleidelijken term, dat de Cura
toren der Kerken alleen en altoos benoemen
en daarna eerst de Directeuren der Vereeni
ging, is menigeen in den waan gekomen,
dat, werd het voorstel-Bavinck-Rutgers maar
aangenomen, dan de zaak zoo veilig mogelijk
was. Maar de meesten begrijpen niet, dat
nbenoemen" hier iu dit nieuwe Concept-Bavinck een andere en veel mindere beteekenis
heeft dan er gewoonlijk door ons volk aan
gehecht wordt. Het volk verstaat door „be
noeming" in den regel iemand verkiezen en
aanstellen. Bijvoorbeeld : een schoolbestuur
benoemt uit 20 sollicitanten A. of B. tot
onderwijzer. Dan is die A. of B. gekozen
en wordt hij vervolgens aangesteld. Doch
in dit voorstel van Bavinck c. s. heeft benoe
ming in het eerste lid van 't artikel alleen
de beteekenis \an aanstelling en in het tweede
lid slechts de beteekenis van naamgeving en
aanstelling. De eigenlijke verkiezing staat
er buiten. De verkiezing is reeds geschied
door een gezag buiten de Kerken, door de
Theol. faculteit, de Hoogleeraren in de
Theologie, der Vereeniging. Zij geeft, let
wel, geen praeadvies, zooals nu te Kampen,
maar een voordracht, waaraan de Curatoren
gebonden zijn, en wie deze faculteit aldus
heeft verkoren, mogen dan de Kerken door
hunne Curatoren benoemen. Welk een eer
en welk een macht! De Kerk mag benoemen
z=. den naam geven wie de faculteit uitver
koren heeft. Zij mag den stempel zetten op
hetgeen de faculteit voorstelt, en als Secre
taresse fungeeren der Theol. faculteit; welk
een eer ! Alleen blijft de mogelijkheid over,
dat de Kerken door Curatoren de voordracht
kunnen weigeren te stempelen. Maar een
ander, Duiten üe voordracht om, mogen zij
niet stempelen, omdat de Kerken niemand,
volstrekt niemand anders mogen benoemen,
die niet eerst door de faculteit is verkozen.
Als zij weigeren, kunnen zij wel een beroep
op een extra Generale Synode doen, volgens
Bavinc.k's voorstel, doch dit baat al even
min. Deze mag en kan dan wel de voor
dracht vernietigen, maar met alle stemmen
vermag een Generale Synode geen ander
benoemen dan de faculteit voorgedragen heeft.
Verkiezen vermag dan een heele Synode nie
mand, volstrekt niemand. Het voorstel BavinckRutgers is in dit opzicht nog veel minder
aannemelijk dan het eerste door de Synode
verworpen voorstel.
In dat voorstel had
de Kerk bij toerbeurt nog altoos een vrije
keus, maar in dit voorstel-Bav. houdt de Kerk
in 't geheel geen keus meer over buiten de
keus der Theol. faculteit. De vier voorstellers
hadden de keus der toekomstige professoren
alleen opgeëischt. voor eigene faculteit en 25
leden dei Syn. hebben argeloos die vergulde
pil geslikt; alleen 15 leden hielden wacht bij
de poort. Dezen hebben door hunne vastbera
denheid de souvereiniteit der Kerk tegenover
de katheder gered — en in dit opzicht is
een uouaeujK gevaar nog bijtijds voorkomen.
Was toch het voorstel-Bavinck eenparig aan
genomen en tot wet der Kerken gemaakt,
zoo was de Kerk voor altoos hare souverei
niteit iu dit opzicht kwijt geweest.
Immers lees en herlees Art. 5 van het,
voorstel-Bavinck. Het luidt letterlijk aldus:
Art. 5 : „De benoeming van een nieuwen
„Hoogleeraar in de Theologie geschiedt al„dus, dat deze Hoogleeraar door de Kerken
„en door de Vereeniging voor Hooger On„derwijs wordt aangesteld" — (niet-gekozen.)
„Wanneer in een vacature moet voorzien
„wordeu, zullen de Hoogl. in de Theol. een
„voordracht van één of meer personen indie„nen bij de Curatoren der Kerken. Indien min„stens twee derden van deze Curatoren tegen
„de voordracht geen bezwaar hebben, gaan
„zij tot de benoeming over, en wordt deze
„benoeming van wege de Kerken door een
„benoeming tot Hoogleeraar in de Theol.
„Faculteit door de Directeuren der Vereeni
ging voor Hooger Onderwijs gevolgd.
„Indien drie of meer leden van het Cura„torium der Kerken zich met de voordracht
«der Hoogleeraren niet kunnen vereenigen,
«zijn zij verplicht een Generale Synode
«te laten samenroepen, die binnen den tijd
«van één jaar vergadert, en de zaak der beunoeming tot beslissing brengt."
Ook de Synode zelf heeft dus eeen beslis
sing te nemen over de verkiezing (dat blijft een
onschendbaar recht der Faculteit) maar alleen
over de zaak der btnoeming." Wei staat er
Ufii ue oyn. „de zaak tot beslissing brengt",
maar tot ^beslissing brengt men een verschil.
De Sjn. jaeeft slechts uit te maken wie ge

lijk heeft: de Curatoren of de Hoogleeraren.
Oordeelt nu de Synode evenals de bezwaarhebbende Curatoren, welnu, dan wordt
nog geen benoeming gedaan, maar moet er
een nieuwe voordracht komen, waarover als
de Synoue afgeloopen is, de Curatoren
weer hebben te oordeelen, en zoo ook hier
weer bezwaren zijn, weer een nieuwe Sy
node, misschien weer met denzelfden uit
slag enz.
Of zoo het voorstel-Bav. werkelijk de be
doeling had, dat in zulk een geval de Gen.
Synode zelf kon benoemen buiten de voordracht
om, dan had er iets anders moeten staan,
ten minste dat de Syn. dan de benoeming
beëindigt, of, nog beter, zelve een Hoogleeraar
benoemt.
In dit geval ware dan ook in een andere mo
gelijkheid voorzien, 't Is toch denkbaar dat
de Curatoren zeiven of de Kerken in Syn. ver
gaderd, iemand op het oog hadaen als in hun
oog onmisbaar voor de kweeking van a.s. Die
naren des Woords, die echter bij de Facul
teit stond aangeschreven als vroeger Bilderdijk bij de Senatoren der Staats-academies.
Welnu, met alle krachten zouden dan, naai
de letter van het voorstel-Bavinck, de Ker
ken niets vermogen tegenover de souverei
niteit van de katheder. :— De Kerk ancilla
en de katheder regina — zoo wil het voor
stel-Bavinck. Doch in het voorstel-Bos is
het juist omgekeerd ; daarin hebben de
Hoogleeraren slechts praeadvies en is de
Kerk regina en de katheder ancilla. Naar
mijn oordeel hebben dö 15 protesteeiende
leden der Arnhemsche Synode de Kerk van
een doodelijk gevaar gered."
Tot zoover Br. Diemer.
Ook aan andere bezwaren voor de Kerken
in 't voorstel-Bavinck gelegen, schijnen vele
Kerkeraden niet te denken (waarover later!)
en men jaagt maar naar een extra Syn.
zonder nog te weten of er en zoo ja, in
welken zin een nieuw vergelijk is te verkrijgen.
Had men op de samenkomst van 19 Sept.
te Amsterdam mijn verzoek, om de benoeming
van Bav. en Biest, nog wat uit te stellen en
inmiddels, zonder verder geschrijf in Heraut
etc. te beproeven eerst een beter plan voor
de opleiding te ontwerpen — niet afge
wezen, omdat men, zooals men toen zei,
zich reeds Dinsdag den Ifiden had verbonden
een benoeming aan te nemen, wie weet of
wij nu reeds niet veel verder zouden ge
komen zijn.

M. NOORDTZIJ.

ONS ANTWOORD
op het schrijven uit Rotterdam, dat voor
komt op de eerste bladz. van dit nummer,
kan zeer kort zijn. Ik heb mij van die
i,bedektelijke beschuldiging" niets aan te trek
ken.
De Kerkeraad zelf leest die er in.
Ik deelde in Baz. No. 44 slechts mede, wat
ik gehoord had van anderen, dat namelijk
„voor het bijeen doen komen van een Synode
wel Classen in de Prov. Z.-Holland en Fr.
te spannen zouden zijn." Hiervan neem ik
evenmin iets terug als van het feil, dat ik
onmiddellijk daarna vermeldde : „En spoedig
werd alzoo in den Kerkeraad van Rott.. . .
voorgesteld," namelijk om een Syn. te ver
krijgen. Dat feit kan niet ontkend worden
Ook trok ik in No. 45 niet een „beschul
diging tegen Peeuwarden's Kerkeraad in",
maar constateerde alleen, dat mijn zegsman
zich vergist had in den naam der gemeente.
Ik kan dus den Kerkeraad van Rott. slechts
verzoeken beter te lezen, alvorens mij in een
verkeerd licht te stellen;
M. NOORDTZIJ.
12 Nov. 1902.
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«oor

Werklieden.
II.
De zeer geringe deelneming in het Ned.
Werkliedentonds, waarbij de werklieden zich
een ouderdomspensioen kunnen verzekeren
tegen zeer lage premién, is, oordeelt Mr. CAU,
geen bewijs, dat de werklieden van die
verzekering afkeerig of daarvoor onver
schillig zijn. De reden van die niet-deelneming is, „dat de premiën voor de oudere
werklieden te lioog zijn, terwijl de jongeren
zich niet verzekeren, omdat de ouderen niet
zijn voorgegaan." Dat blijkt ook „uit de
begrafenisfondsen, waarin biina alle onvermogenden van hun jeugd afzijn verzekerd." . . . .
„Men moet dus trachten voor de pensioenveizekeiing zulk een vorm te vinden, die
voor de ouderen niet te bezwarend is en
die ook de jongeren zooveel mogelijk tot
toetreding uitlokt. Zulk een vorm van
verzekering vindt men aanwezig in de
bestaande ondersteuningsfondsen bij ziekte
waai bij de deelnemers eene wekelijksche
contributie storten en daarvoor eene geldelijke
uitkeeiing ontvangen als vergoeding voor het
loon, dat zij tengevolge van ziekte missen."
Hierbij wordt gewezen op het hoogst belangrijk
rapport over „De ziekenfondsen in Nederland,
in 1895 uitgebracht aan de Maatsch. tot
Nut v. 'tA. door een comm. v. onderzoek,
bestaande uit Prof. W. Stoeder, Dr. C. J.
Snijders, Dr. G. P. v. Tienhoven en Mr.
D. A. Ribbe — welke rapport voor fl in
den boekhandel verkrijgbaar is. In 1895
hadden in die ziekenfondsen reeds ongeveer
65.000 Ned. werklieden deelgenomen ; thans
bedraagt het getal van hen die zich alzoo
een geldelijke uitkeering ingeval van ziekte
hebben verzekerd, wel ongeveer 75.000
„Hieruit blijkt, dat een niet onbelangrijk
deel onzer
werklieden zich uit eigene
middelen reeds hebben verzekerd tegen
tijdelijke invaliditeit."
Deze ondersteuningsfondsen zouden zich
kunnen uitbreiden tot pensioenfondsen, door
vermeerdering van de inkomsten, en wel:
1°. door verhooging van de contributie der
leden; 2°. door vrijwillige bijdragen van

andere personen of instellingen: 3°. door
subsidiën der armbesturen. Wij nemen hier
over wat de geachte schrijver tot toelichting
van een en ander zegt.
„De contributie bedraagt bij de meeste
fondsen ongeveer 5 cent per week (bl. 28
rapport). Met hoeveel zal deze kunnen ver
hoogd worden ? Dit zal natuurlijk afhangen
van de draagkracht der leden
Ik meen te
mogen aannemen, dat eene verhooging met
bv. 10 cent per week op den duur die
draagkracht niet te boven zal gaan. Waar
schijnlijk zullen de tegenwoordige leden niet
dadelijk tot zulk eene, voor hen aanzienlijke,
verhooging genegen zijn ; maar niets belet,
de verhooging geleidelijk in te voeren, bv.
aanvankelijk met slechts 5 cent per week, of
zelfs nog minder. In de vrije maatschappij
komen zulke hervormingen slechts stap voor
stap en trapsgewijze tot stand ; maar dit is
volstrekt geen reden om er van af te zien
en ze als onbereikbaar te beschouwen. Tegen
over de jonge nieuw toetredende leden staat
men vrijer, en voor hen zal eene verhooging
der contributie met 10 cent per week mis
schien reeds spoedig kunnen worden inge
voerd. Van die verhooging zou de eene
helft in kas kunnen worden gehouden voor
het invaliditeitspensioen, waarvoor — voor
zoover mij bekend — nog geene verzeke
ringen kunnen worden gesloten, terwijl de
andere helft zou kunnen besteed worden voor
het sluiten eener ouderdomsverzekering bij
het Nederlandsch Werkliedenfonds of eene
andere verzekeringmaatschappij.
Voor 5 cent per week kan aan zulk een
lid van 16 a 20 jaar verzekerd worden een
pensioen van f 2.50 per week, ingaande op
70-jarigen leeftijd (zie tarief B IV van het
Ned. Werkliedenfonds). Nog voordeeliger
wordt de verzekering, als het fonds de
premie niet per week, maar per jaar be
taalt, hetwelk geen bezwaar kan opleveren,
omdat het fonds altijd eene reserve en dus
geld beschikbaar zal hebben. Dan krijgt
men de volgende pensioenen, eveneens per
week en in te gaan op 70-jarigen leeftijd
(zie hetzelfde tarief):
leeft. 16 jaar, jaarprem f2.60 , pens. f3.25
«
17 «
n
- 2.605,
„ - 3.10
«
18 „
„
- 2.67 ,
ii - 3.—
ii
19 „
„
- 2.58s,
„ -2.75
«
20 „
„
- 2.575,
ii - 2.60
n
21 „
„
- 2.625,
„ - 2.50
n
22 „
„
- 2.585,
„ - 2.35
«
23 „
„
- 2.57°,
„ - 2.20
u
24 „
„
- 2.585,
„ _ a jo
«
25 „
n
- 2.62 ,
„ - 2.—
Men ziet hieruit dat de nieuwe leden dier
fondsen, die op jeugdigen leeftijd toetreden,
voor de. geringe contributie van ongeveer
f 2.60 per jaar of 5 cent per week een niet
onbelangrijk ouderdomspensioen kunnen ver
krijgen. Dit pensioen zou dus bedragen
f3.25 per week bij toetreding op 16-jarigen
leeftijd, f 3 bij toetreding op 18-jarigen
leeftijd, f 2,50 bij toetreding op 21-jarigen
leeftijd, en f 2 bij toetreding op 25-jarigen
leeftijd, en dus aanmerkelijk hooger zijn dan
de bedeeling der armbesturen, die — althans
hier te Zierikzee — ten hoogste f 1.50 per
week bedraagt. Wel zal dit pensioen eerst
op 70-jarigen leeftijd ingaan; maar men
vergete niet, dat de andere helft van de
verhooging der contributie in kas blijft voor
het invaliditeitspensioen, en dit pensioen zal
worden uitgekeerd, als het lid vóór zijn
70ste jaar invaliede wordt.
Deze berekening gaat natuurlijk niet op.
voor de oudere leden , voor wie geene
verzekering kan worden gesloten, omdat de
premie voor hen te hoog wordt. Aan hen
zal ingeval van blijvende ziekte of invaliditeit
uit de inkomsten >an het fonds eene uitkeering
moeten worden toegelegd, die slechts zeer
klein zou kunnen zijn, indien zij alleen uit
hunne contributie zou moeten worden ge
vonden, en daarom zal moeten worden
aangevuld uit de vrijwillige bijdragen van
anderen. Reeds thans hebben vele onder
steuningsfondsen en andere werkliedenvereenigingen begunstigers of donateurs ; maar
het aantal en de bijdragen van dezen zijn
gewoonlijk zeer gering. Voor een groot deel
is dit zeker toe te schrijven aan de onbe
kendheid van die fondsen; want het is
opmerkelijk, hoe weinig ophef die instellingen
van hunne toch zoo heilzame werkzaamheid
maken, en het is waarschijnlijk daaraan toe
te schrijven, dat zij bij de behandeling van
het pensioenvraagstuk hier te lande geheel
over het hoofd zijn gezien. Tot nog toe
hadden zij ook weinig steun noodig, want
zoolang zij zich bepalen tot ondersteuning
bij tijdelijke ziekte, kunnen zij uit de
contributie hunner leden vrij wel in hunne
behoeften voorzien.
Maar het wordt een geheel ander geval,
wanneer zij hun werkkring willen uitbreiden
tot ondersteuning ingeval van bliivende inva
liditeit en ouderdom. Dan zullen zij den
krachtigen steun der meergegoeden noodig
hebben en moeten inroepen, evenals thans de
kerkelijke en particuliere instellingen van
weldadigheid. Het beste middel daartoe zal
wel zijn het geven van meerdere bekendheid
aan hun doel en werkzaamheid. De behoefte
aan pensioneering in geval van ouderdom en
invaliditeit wordt algemeen erkend en gevoeld,
ook onder de meergegoeden, en wanneer
de besturen der bedoelde fondsen geldelijke
bijdragen vragen om hun werkkring daartoe
te kunnen uitbreiden, wanneer zij daarbij
er op kunnen wijzen, dat de leden dier
fondsen begonnen zijn hunne contfibutie
daarvoor te verhoogen en toonen voor dit
doel iets over te hebben, dan twijfel ik niet,
of vele meergegoeden zullen bereid worden
bevonden hen daarbij door geldelijke bij
dragen te steunen. En die steun zal toe
nemen, wanneer die fondsen werkelijk tot
pensioneering zullen zijn overgegaan en dus
door daden het nut en de doelmatigheid
van hunne werkzaamheid hebben aangetoond.
Mochten aanvankelijk die vrijwillige bij
dragen niet voldoende zijn om eene eenigszins voldoende uitkeering te kunnen geven,
dan kunnen de besturen dier fondsen zich
in verbinding stellen met de armbesturen,
waartoe gereede aanleiding bestaat, omdat
die fondsen door het geven van uitkeeringen

aan hunnè invaliede en oude leden een deel
der taak van de armbesturen op zich nemen
en dezen daarvan ontlasten. Het is dus
niet meer dan billijk dat de armbesturen die
fondsen steunen, zoolang zij niet door eigene
middelen of bijdragen van anderen in hunne
behoeften kunnen voorzien, en er bestaat
alle reden voor de besturen der bedoelde
fondsen om eene subsidie aan de verschil
lende armbesturen ter plaatse, waar zij
gevestigd zijn, te vragen, en voor de arm
besturen om die subsidie te verleenen.
Mochten de armbesturen niet dadelijk daar
toe bereid zijn, dan kan het bestuur
van het fonds wachten, totdat een der
leden invaliede wordt en dus voor pen
sioneering in aanmerking komt, en dan
voor dien bepaalden persoon eene toelage
aan het betrokken armbestuur vragen. Stel
b. v. dat de bedoelde persoon, als hij geen
lid van het fonds was, van het armbestuur
f 1.50 per week zou krijgen —hetgeen hier
te Zierikzee vrij wel het maximum der
bedeeling is ; — wanneer nu het fonds en
het armbestuur elk hem fl per week geven,
krijgt hij f 2 en dus f 0.50 meer dan
wanneer hij goen lid van het fonds was,
terwijl het armbestuur f 0.50 minder behoeft
te geven. Daartegenover zou het bestuur
ven het fonds kunnen bedingen, dat het
armbestuur zijne bijdrage voor dat lid
uitkeert aan het bestuur van het fonds,
hetwelk dan die bijdrage tegelijk met de
uitkeering uit het fonds aan den invaliede
uitbetaalt, waardoor deze buiten aanraking
met het armbestuur blijft en de bedeeling
voor hem haar min of meer vernederend
karakter verliest. Het ligt voor de hand,
dat, wanneer dergelijke gevallen zich meer
malen voordoen, dit weldra zal leiden tot
eene overeenkomst tusschen het armbestuur
en het fonds, waarbij het eerstgenoemde
zich verbindt om aan elk lid van het fonds
dat gepensioneerd zal worden een bepaald
bedrag toe te leggen, waardoor die toelage
den vorm van bedeeling nog meer zal ver
liezen; en ten slotte zal dit van zelf uitloopen
op het toekennen eener vaste subsidie door
het armbestuur aan het fonds, waardoor het
karakter van bedeeling geheel wordt wegge
nomen. Zoo kunnen de oudere leden dezer
fondsen geleidelijk worden losgemaakt van
de armenzorg, waarvan zij thans geheel
afhankelijk zijn."
Verder spreekt de heer CAU over de
meerdere of mindere zekerheid van pensioen
fondsen naar verschillende stelsels, en geeft
hij enkele voorbeelden, waaruit de moge
lijkheid blijkt van de door hem gewenschte
ontwikkeling van de ondersteuningsfondsen.
\\ at de taak van den Staat op dit gebied
betreft, in beginsel heeft hij geen bedenking
tegen de inmenging van den Staat ; „de
werkkring van den Staat hangt nu eenmaal
af van den toestand, waarin een volk verkeert
en is dus niet binnen vaste vooraf bepaalde
grenzen te keperken.".... Hoewel ik mij
niet bevoegd acht, een eigen oordeel over
deze zaak in haar geheel uit te spreken,
betuig ik gaarne, het met deu schrijver eens
te zijn, als hij verklaart, „de werkzaamheid
van den Staat op dit gebied liever te willen
beperken dan uitbreiden.
Het algemeen
belang toch vordert, naar mijne opvatting,
de zelfstandigheid en onafhankelijkheid der
individuen zooveel mogelijk te bevorderen.
Breidt men nu de Staatszorg op het gebied
der armenzorg uit, dan bestendigt en bevor
dert men de gewoonte der armen om op
die zorg te steunen, inplaats van zichzelven
iu te spannen."....
W ij voegen er bij den wensch en den
wenk,
dat de arbeid van de werklieden
allerwege zóó moge worden beloond, dat
zij zeiven, bij een matig en rechtvaardig en
godzalig leven in de tegenwoordige wereld,
in staat zijn voor de stoffelijke én de geeste
lijke belangen van henzelven en hun gezin
nen naar behooren - te zorgen ; onder alles
den zegen alleen verwachtend van den God
en Vader in de hemelen, op Wiens zorg
voor de vogelen, die nooit zaaien of maaien.
Jezus Zijne discipelen heeft gewezen, en
Die „weet, wat gij behoeft, eer gij Hem bidt".

E. LINDEBOOM.

I n g e z o n d e n .
Geachte Redacteur !
In deze dagen van spanning komt het er
op aan, dat een ieder voorzichtiglijk zich
gedraagt, èn spreekt.
En het komt mij voor, dat wel eens de
gepaste waarheid en bescheidenheid ontbreekt,
om van de liefde te zwijgen.
Bij alle ellende is het een voorrecht, dat
het thans in zake de opleiding niet meer is
een quaestie van A of B (tenzij men het
minjuiste spraakgebruik nog meer onzuiver
maakt). Wel was in 189] ook reeds in de
Chr. Geref. Kerk een niet onbeduidende
minderheid, welke met het toen gestelde
„beding" niet sympathiseerde. Maar het was
toch een synodaal besluit van de Chr. Geref.
Kerk. Eu daardoor was het toen Christelijk
Gereformeerd contra Nederduitsch Gerefor
meerd. Of gelijk velen thans spreken : A
tegen B. Maar dit is nu voorbij. En de
velen, die vroeger tot de Chr. Geref Kerk
behoordeu, zijn thans in twee hoofdpartijen
geplitst, gelijk reeds vóór 1892 er verschil
vau gevoelen was, en zich uitte. Dit is geen
nieuws. Maar 't wordt soms vergeten. Laat
men dan nu er ook niet A of .# bijhalen !
Dat is een list van deu „ Vader der leugen."
Vervolgens wil ik opmerken, dat er ook ge
sproken wordt van „schending van het beding."
Doch men bedenke, dat er niet alleen
een positieve schending vau een beding kan
zijn, doch ook een negatieve. Men kan doen,
wat verboden is ; en laten, wat geboden is.
Eu het komt mij voor, dat dit tweede
geval eveneens soms vergeten wordt.
Hat iemand sterk ijvert voor „een eigen
inrichting" — wie zal 't met recht laken?
Iu onze VrijeKerken heeft ieder vriiheid voor
zijn meeniiig met klem op te komen. Vooral
dan als er eens «een beding" van is gemaakt.

Doch wanneer men zelf niet bij machte is zijn
evenredig deel der aanzienlijke kosten te
dragen, gaat men dan slechts vrij uit, wanneer
men gedaan heeft wat men kon, en er een
oog voor heeft, dat anderen moeten bijdragen
meer dan hun evenredig deel.
En als het blijkt (gelijk nu ook meer en
meer open wordt uitgesproken, dat men
wegens ontevredenheid over den vroegeren
gang van zaken eertijds niet genoegzamen
steun verleende), dat men wèl meer kon,
dan men deed, zoo is men zelf evenzeer
schuldig aan „schending van het beding."
Er is toch ook een „doen door laten."
Maar onmacht of vroegere onwil of traagheid
dient dan tot bescheidenheid in den toon en de
manier van spreken en optreden te stemmen.
En ik acht, dat te dezen opzichte het
woord van onzen Heere over den balk in
het eigen oog niet altijd betracht wordt!
Maar ook gelden steeds woorden als
«Niemand zoeke, dat zijns zelfs is; maar
een iegelijk zoeke, dat des anderen is"
(1 Cor. 10 : 24), en „Doet geen ding door
twisting of ijdele eer, maar door ootmoe
digheid achte de een den ander uitnemender
dan zichzelven" (Filip. 2 : 3.)
Evenwel zou men ook in een ander uiterste
kunnen vallen, en, door wat des anderen
is" te zoeken, nog zichzelf en anderen kunnen
bezwaren boven billijkheid en vermogen.
Daarom ontraadde ik ook als penning
meester van de Theol. School om door het
uitbrengen van nieuwe benoemingen opnieuw
verplichtingen tot uitbetaling van trakte
menten aan te gaan, vóór de lasten door
overdracht van het Gymnasium aanmerkelijk
verlicht waren. Want als alles bleef in
ontvangsten en uitgaven, gelijk 't tot dusverre,
in de normale omstandigheden geweest was,
kon ik niet anders zien, dan dat op de
een of andere wijze een tekort van ruim
f 7000 per jaar zou moeten worden gedekt.
En daartoe zag ik geen kans, weshalve ik
mijn ontslag aanvroeg.
Ware deze zaak niet buiten mij om reeds
ruchtbaar geworden, ik zou haar nu niet
genoemd hebben.
Maar ik meen thans dit te moeten uitspre
ken, omdat er ook met de financiën gerekend
moet worden met kennis van zaken, wanneer er
wordt aangedrongen op «spoedig benoemen,"
of, nu de benoemingen geschied zijn, het feit
van 't benoemd hebben beoordeeld zal worden.
Op deze enkele punten, (waarbij nog meer
te noemen is, dat zich niet in weinige
woorden laat zeggen,) wenschte ik de aandacht
te vestigen, wanneer men geroepen wordt of
zich geroepen acht een oordeel te vellen,
opdat men zich houde aan het „fortiter in
re, suaviter in modo" (forsch in het wezen
der zaak. zacht in de wijze van uitvoering.)
U dankende, dat door u mij daartoe de
gelegenheid verschaft is, teeken ik
Hoogachtend,
Uw dw. br. in Chr,

Getrouwd:
M. ELZINGA,
Beroepen pred. té]Zalk c. a.

EN

T. W1ERSMA,
die, mede namens wederzijdsche Familie,
hunnen hartelijken dstnk betuigen voor
de vele blijken van belangstelling, vóór
en bij hun huwelijk ondervonden.
DOKKXIM.

13 Nov. '02.

V oor de vele bewijzen van belang
stelling en toegenegenheid, bij de her
denking van hunne 25- jarige Wichtvereeilitjinff ondervonden, betuigen
wij onzen hartelijken tlailk.
W. KROHNE.
E. KROHNE —v. ANKEN.
WINSCHOTEN.

ADV ERTEJS Tl EN.
Ondertrouwd:
J. JOH. WIELENGA,
Beroepen *pred. Ie Zuidbroek

EN

T. ZOMEK.
KAMPLN,
|
DONKERBROEK. '

U

NOY

,902>

Theunis W. Brandsma,
in

den ouderdom van 40 jaar.

Namens wederzijdsche familie,
WED. TH. W. BRANDSMA

EN

Dn. B. WIELENGA,
l'red. te Arnhem.

ROTTEHDAM,

(J November 1902.

ditiën.

The scottish Nat Key Registry and
Assurauce Association Limited te EDINBURGH,

vraagt door geheel Neder

land

ACTIEVE AGENTEN.
Men wende zich to£ de Directie voor
NEDERLAND, TEIXElitA DE MATTOS
en VAN DER VTJGH, Sarphatipark

G. P. CALLENBACH

te

NIJKERK.

I I

I I

lal

I

1

10 November 1902.
Eetiigste kennisgeving aan Be
gunstigers en Vrienden.

1

Grietje Vermeulen,
in den ouderdom van ruim 65
jaar.
P. LUIJTZEN.
S. K. LUDTZEN.
T LUIJTZEN—DOORKNWAARD.
C. W KLAASSEN—LUIJTZEN.
A. KLAASSEN.
HELDER,

Koningstraat 32.
11 Nov. 1902.

LEEUWARDEN,
11 Nov. 1902.

•V lOOen PRACHTIGE

AMER1K. ORGELS"»
in prijzen van ƒ 85.— tot
500.— werden reeds met
het grootste succes door mij
geleverd, waarvoor lOOen
dankbetuigingen tot bewijs
kunnen strtkken.
»Geen goedkoop Orgel zóó
goed."
»Geen goed Orgel zóó goed
koop."
Men vrage s. v. p. teekeningen met prijsopgave.
Levering tranco, v r ij
zicht, zoowelacontant
als op a 1 b e t a 1 i n g.
ƒ

(jROENEYELL's
Orgelhandel,
uMüiA,

DOET UW VOORDEEL
en keuze uit onze

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.
. . .

No.

1

' 3,9Ö

per 2 / jj kilo M o 8 - 3,75
franco
Mo. 3. - 3,50
rembours

jjj *

f

[SLUIK en Van der WAL's
THEEHANDEL.

Harlingen.
Voor puike kwaliteiten wordt ingestaan.

I

1

1

i

1

I

1

1

lai'

—

Voor de poorten des doods

-

—

door EDV. EGEBERG.

—

Met eene inleiding van G. F. HASPELS.
Prijs ingen. ƒ 0.90 ; geb. ƒ 1 .25.

—

In zijne inleiding zegt Haspels:

Scheurkalender voor 1903,

Met reëele menschen laat hij ons kennis maken, niet met
patronen uit een of andere kerkelijke- of philosophische cata
logus. Het zijn schurken, róch helden, profeten nóch duivels
apostelen . . . .
En daar door heen een machtige liefde en mooie bewondering voor die Noorsche natuur, waar beuken zich spiegelen in
stille zeeën en de vroolijkste leute na den ijzigsten winter den
mensch doet jubileeren en kwinkeleeren.

met motto's van llr.
KIJfPKH,
verzameld onder toezicht van Mej. H.
S. S. KUYPER.
De inteekening is opengesteld bij alle
boekhandelaren en bij den Uitgever

J. VAN DER LAND,
te Amsterdam.
Bij

den

Uitgever

VAN SCHENK

BRILL, te DOESBURG verscheen heden :

De laatste Blik.
Een verhaal uit de Spaansche Inquisitie,

! •

1

1

I

I

1

1

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver-

Ook zeer geschikt voor uitdeelingen
op Zondagsscholen.

Dr. H. BAVINCK.
SO cent.

Een vraag en een antwoord
DOOR

Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt het franco p. post.

De Kwestie van den dag.
Ken woord naast dat vanl'rof.
Ur. II. IUVI11CH,

Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen ;
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS. Afge
deeld in korte lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 ct., 100 ex.

f3.-.
Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste vau meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot hei doen van belijdenis des geloofs,
door T. OEGKMA en F. G. PETERS-EN,
v. d. m. te Wildervank en Veendam.
Prijs : 7'/s ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.
f 6,—.
Kort begrip der Christelijke religie.
Met uiiv. 'leksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.

f5,-.
Catechismus of onderwijsing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 ct., 25 ex. f 2,—, 100 ex.
f 7'~:.

Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederland.
Prijs: 10 ct., 25 ex. f 2,—, 100 ex.

f 7'~-

De vijf artikelen tegen de Remonstran
ten (Canones of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A. HELLENBROEK. Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex. f4, — , 100 ex.
f 14,-.
Deze uitgaven onderscheiden zich door
goed papier, flinken
druk en nette uit
voering.
Bij den Uitgever J. H. WITZEL
te HII.VERSUM zal begin Januari 1903
verschijnen: No. 1 van het

Diakonaal Correspondentieblad voor
de Geref. Kerken,
onder redactie van
•»rof. I". BIKMTKIIVIiLU,
met medewerking van Ds. S. O. LOS
en Ds. R. W. J. RUDOLPH.
V e r s c h i j n t maandelijks, per jaar
f 1.50 bij vooruitbetaling.

I

I

I

]

!

gal

Weldra verschijnt-

DE WACHTEE
Weekblad tot steun van de Theol.
School van de Geref. Kerken.
Franco p. post.

Inteekenlijsten met nadere inlichtingen
worden op aanvrage toegezonden door
den drukker J. H. KOK te KAMPEN, bij
wien ook advertentièn worden'in
gewacht.

V ers chenen:

door E. SNELLEN.

H. B. BREIJER & ZOON.
Arnhem, 10 Nov. 1902.

1

l'rijs f 1,80 per jaar.

met een woord uit het hart
M'rijs f1,90.
Een bezielend pleidooi voor het heil
in Christus, tegenover het veelvormig
ongeloof onzer dagen.

1

II

'BLIJVEN OF HEENGAAN ?

A. T.

I

II

door W. H. G. KINGSTON.
Met I plaatje. — Ingen. ( 0.60,
gebonden ( 0,90.

DOOR

JAN DE ROOS,

1

Bij den uitgever G F. CALLRNIt\CU te Nijkcrk verscheen:

—

Levenservaring

in den ouderdom van ruim G3
jaren. Een langdurig doch ge
duldig lijden maakte een einde
aan zijn voor ons zoo dierbaar
leven. Zwaar valt ois deze
slag, doch de hoop op een zalig
wederzien, geeft ons troost in
dezen droeven slag.
Wed. J. DE ROOS,
Kinderen en Behuwdkinderen.

1

135 AMSTERDAM.

Verschenen:

Heden behaagde het den
Almachtige, die geen rekenschap
geeft van Zijne daden, van ons
weg te nemen , onzen innig
geliefden Echtgenoot, Vader en
Behuwdvader

1

—

•"rij* ( 0 , 0 0 .

Tot onze diepe droefheid ont
sliep heden zacht en kalm in
haar Heer en Heiland onze innig
geliefde Echtgenoote, Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

1

Uit het Deense h.

Zal verschenen:

DRACHTEN,

«,/

De H eer en Mevrouw B. WIELENGA—VAN DEN BOOM betuigen, mede
namens wederzijdsche Familie, hunnen
hartelijken datlk voor de vele blijken
van belangstelling bij hun huwelijk
ondervonden.

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con

en Kinderen.

MAGAZIJNEN
"KOEMARKT

Getrouwd:
MAKGARETIIA MARIA .IENTINE
VAN OEN BOOM

in prijzen van af ƒ 40.—
Handleiding en Toetsenlooper.

•—
munten met slechts uit door zeer fraaie
uitvoering, doch ook door degelijken inhoud.
Men kan zich hiervan overtuigen door 't boekwerk »WINT ERBLOEMEN" (3 deelen, te zamen 2456 bladz), hetwelk een overdruk bevat
der uitgaven voor 1902, en voor belanglubbenden gratis verkrijgbaar is.
De catalogus, die alle bijzonderheden vermeldt, wordt op aanvrage gratis
en franco toegezonden door eiken solieden boekhandelaar, of door den Uitgever

JOH. DE HEER,

Hedenmorgen om 5 uur ontsliep
in zijn Heer en Heiland mijn
geliefde Echtgenoot en der kin
deren zorgdragende Vader

H. FRANSSEN.

B. PEGMAN HZ.

Gratis

1

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

Zwolle, 8 Nov. 1902.
CHR. BOND VOOR ZIEKEN
VERPLEGING.
Vrijdag 1.1. vergaderde het Personeel van
's Heeren-Loo, ten einde de Concept-Statuten
voor bovengenoeinden Bond te bespreken. In
deze bijeenkomst ontwikkelde de heer Pegman
enkele bezwaren tegen het doel van den Bond
en tegen het ledenartikel. Duidelijk werd
aangetoond, 1°. dat het niet speciaal de
roeping van de Bondsleden is de Chr. Zieken
verpleging te propageeren, 2°. dat het niet
op den weg ligt van een Bond de geeste
lijke belangen van het personeel te behar
tigen, wijl deze arbeid behoort aan de kerk
en aan onze Besturen, 3U. dat daarom de
Bond alleen zijn krachten heeft te concentreeren op de stoffelijke belangen en wel kan
bevorderen: a. een goede salarisregeling,
b. een verzekering tegen ongevallen, e. een
goede pensioenregeling en d. meer rechts
zekerheid voor 't personeel. '
Wat het ledenartikel betreft, werd in
't licht gesteld, dat alleen personen, die den
zelfden arbeid verrichten, eenzelfde doel
beoogen en van dezelfde maatschappelijke
positie zijn, een Bond kunnen vormen. Lid
kunnen daarom alleen zij zijn die verplegen.
De doctoren, geestelijke verzorgers enz. die
zelf niet verplegen, kunnen als buiten
gewone leden lid zijn van een commissie
voor controle, voor geschillen enz.
Het bezwaar, dat op deze manier twee
tegenover elkander staande machten in den
gestichtskring gevormd werden, bestaat niet.
Daar deze twee er reeds nu zijn. Alleen een
goede organisatie is waarborg voor het blij
ven in het rechte spoor.
Na een zeer opgewekte discussie werd
met algemeene stemmen besloten der Voor
bereidende Commissie met deze door allen
gedeelde bezwaren in kennis te stellen.

SOLIEDE ORGELS

DOOR

Ds. T. BOS, v. d. ra. te Dokkum.
M'rijs .'i« cent.
Alom te bekomen en bij den uitgever :
JAN HAAN, te Groningen.
De verzendiDg der SCHEURKALEN
DERS van het Geref. Traktaatgenoot
schap »FILIPPUS" over 1903 is
begonnen.
Als PREMIE komt:

„HET GEREFORMEERDE
KERKBOEK,
DOOR

Prof. P. BIESTERVELD."
Een kostelijk Buek<; groot 320 pag.
De uitgave is voor rekening van het
Geref. Traktaatgen., en al de winst dus
ten behoeve van zijn arbeid.
De p r ij s is :
Beste Kalender met Premie f' 1.—•
»
» geb. als boék met Prem. f 1.
»
» zonder Premie f0.75.
Gewone •»
*
»
f0.40.
Namens het Geref. Traktaatge
nootschap,
F. P. D H U Y,
MIDDELBURG.
Uitgever.
VREDEBÜRÜr.
Het nieuwe boek van den
welbekenden schryver vau
verscheidene Zuid-Afrikaansclie verhalen zal
eerstdaags verschyf ^
nen onder den titel
van
/

_
S
/
y
f
g

VREDEBUKG.

de
overige
werkjes van den
•
heer PENNING
e n z a l door jong e n
f \ yf
oud ongetwijfeld
yr
f
met
f
f
het meeste genot worden
gelezen.
De prijs van deze novelle,
*
uit den jongt ten Kaapschen Boe
renopstand, die nagenoeg 200 bladzijden bevat en met een zestal keu*ige plaatjes is versierd, is slechts
90 cents, en in haaien stempelband ƒ 1.30.
X

f

Yrije ïïniyersiteit.
la dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:

Aan Contritoutiën:
Door Ds. J. W. v. d. Kouwe te Ferwerd
f 52,50 ; door den heer W. J. (Jatpsis te
Heinenoord f 16; door den heer A. U. van
Deth te Brussel f 148,50; door den heer
A. Pijl Jz. te Alblasserdam : uit Sliedrecht
f 15, uit N.-Lekkerland 1 26, uit Alblas
serdam 1 65,50, samen f 106,50; door Ds.
A. de Vlieg te Haarlemmermeer : utt Hallweg 1 31; uit Sloteidjjk f 9,50, uit Haarl.
meer, üostz. en Kudelstaail f 12, uit Hoofd
dorp f 7,50, uit Sloterweg 1 4, saaien f 64 ;
door Ds. A. H. Niebóer to Baium t 5;
door den heer H. Houman ta Sappemeer
f 12; door den heer G. ter Meulen te
Erfde f 15 ; door den heer R. de Vries te
Winsuui f 15; do^r den heer J. van Bos
heide te Voorst f 18 ; door den heer tl.
A. P. Meijer te Hazerswoude f 28 ; door
den heer Jn. Plas Jzn. te Purmerend
1' 51,25; door den heer J. v. d. Maas te
Wissekerke f 32 ; door den heer J. v. d.
Velde te Joure f 18,50; door den heer ö.
W. van Apeldoorn te Warffuw f 9,50;
door den heer G. Dijkstra te Wolvegat 6 ;
duor den heer L. Wiehers te Vollenho*é
1 22,25 ; door den heer J, D. de Vries te
Bergum f 7u,50 ; door den heer J. J. Boorsina te Mep^el 1 85 ; dooi den heer M. vVeldnuijzeu te Breda f 15; door den heer
A. Vree te Weesp f 46,50; door deu heer
ti. üay te Werkendam f 23; door het
Locaal-comité Amsterdam, 2e storting
f 1,000; door den heer P. J, Wimmers te
Maas&luis f luO.
Aan d o l l e c t e n : (voor de Theol.
faculteit):
Vau de Geref. kerk te Nijmegen f 19,15;
van idem te Blokzjjl f 4,02'/^ ; van idem
te H. I.-Ambacht 1 9,06; van idem te
Naaldwijk f 25 ; van idem te St. Jac.
Parochie f 11,50: van idem te Bergentheim

f 2,75; van idem te Vioomshoop f9,09Yg;
van idem te Lemele t 0,82 ; van idem te
Nieuw-Leuzen f 4,417g; van idem te
beeinse A f 7,16; van idem te Hardenbetg—Heemse B 1 19,36.

/tan Schenkingen:
Door den heer J. Meinema te Dokkuin,
voor 't optreden van Prof. Dr. H. H. Kuyper in kerk B 1 10 ; van N. N. te T. f 2,50 ;
door den heer W. Hovy van S, V. f 5o!

Voor de Medische Faculteit:
^ an N. N. te P. f 2,50; door den heer
Jn. Plas Jzn. te Purmeiend f 2,50.

Voor het &tudieioudg:
Door De- H J. Reujjl te Dordiecht 3
kwartalen 1 22,12,
S. J. SB E FAT,
Hilversum.

Penningmeester.

1>. A. UAA.tik.JN te Kutterdam, Uitgever.

VREDülBÜRG.

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN.

