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heeft be- [

Zoo $,io<i \*«S en wij leven, d a n k t .
Uit naam van ai hunne medeleden
zal de A l g e i n e e n e Z e n 
ding s-c o in missie verga spreken zij hunne hartelijke blijdschap
deren te U i r e c li t ies de toa- hierover uit, met dankzegging aan Hem,
sistorie der Clir. Ger. Kerk. die ook thans weder toonde, dat Hij
op Bi onder dag 25 April een verhoorder is van bet gebed.
Zij niten den vveusch, dat het den
e. k.
Hes avonds ten 7l/z u n r, Heere behage, om den arbeid van onzen
in het licriigcbonw der Chr. Broeder, niet, dien van al zyne medeG e r . g e m e e n t e : o r d e n i n g leeraren aau onze School, rijke vrucht
van broedc r I" « s tot Zeii- te doen afwerpen, voor School en Kerk,
deling-leeraar naar Soemba. en voor het Godsrijk in het algemeen.
Als dienaar van liet Rijk Gods be
Voorganger: Os. W. 38.
kwame
de Heer onzen geliefden Broe
fi s p e n en toespraak door
der tot in lengte van dagen, om dienst
br. 1» o s.
Varsseveld. .H. F. BULEMSj baar te zijn aaii den bloei der heilige
wetenschap, en de ontwikkeling der
i »res.
••elft.

L. v. d 1'ALK,

Secr.
Aan de Kerker aden der Chnst.

Gerej. Gemeenten.
Namens de Commissie door (1e Synode te
Rampen benoemd, heb ik het volgende
mede te deelen.
Het schijnt, dat de vertraging in de
toezending van de Akie van Vereeniging
met bijgaande Memorie van Toelichting
hier en daar wantrouwen wekt, en aan
allerlei onjuiste redenen wordt toegeschre
ven.
De eenige reden echter, waarom de
Commissie nog niet aan den lust der Sy
node heeft kunnen voldoen, is hierin ge
legen, dat de o]> last der Synode inge
wonnen adviezen van Rechtsgeleerden nog
niet alle zijn ingekomen
Zoodra deze echter ontvangen zijn,
wordt het ontwei |> voor de Memorie van
Toelichting gereed gemaakt. Dan komt
de Commissie nog eenmaal samen, om die
Memorie vast te stellen.
Ei» daarna zal
de Akte met de Memorie van Toelichting
zoo spoedig mogeiijk ter perse gelegd en
aan de kerkeraden verzonden worden.
.Natuurlijk zullen hiermede nog wel en
kele weken verloopen. Maar nu de Akte
van Vereeniging toch niet meer op de
Klassikale en Provinciale Vergaderingen
van deze maanden behandeld kan worden,
's dit geen groot bezwaar
Kr blijft dun
°°k het volgend jaar nog wat te doen
0Ver.
Dc Commissie zal echter daarom
niel
in haar ijver vertragen, maar zoo
Spoedig ais zij kan, aan den last der Sy
node voldoen.
Namens de Commissie,
!1. BAV1NCK, Scriba.
VAN DK SYNODAIjK COMMISSIE.
Ontvangen voor de Gemeente te llcrguin.

(Bij deu Kerkeraad).
Van de Getn. te Wezep
f 10,—
»
Uithuizermeeden O. G.
» 8,20
Hartelyk dank met vriendelijke aan
beveling.
Namens de Syn. Comrn.,
J. NEDERHOED,

Secretaris.
Middelstuai, 15 April 1889.

, theologische School.
y oorzitter en Secretaris van het Kolvan Kuratoren brengen hiermede
ter kennis van de Gemeenten onzer
kerk, dat Br. H. Bavinck voor de be
noeming tot Iioogleeraar aau de Vrije
egie

Ons Pascha.
Wie met aandacht de woorden leest,
die Paulus aan de gemeente te Corinthe
schreef (1 Cor. 5 : 6-8), zal getroffen
worden door de voorstelling, die ons

Gereformeerde beginselen in ons vader
land.
Is er in bet midden der Gemeente
Siebeden,
O
' dat God onzer School dezen
leeraar laten mocht, er worde thans
ootmoedige dank toegebracht, aan Hem,
die niet vergeefs bidden liet, en gebe
den dat Hij, zonder Wiens genade de
beste der Broederen niets vermag, onzen
broeder bij den voortgang tot zijn
hoogst gewichtig werk bekrachtige
De Voorzitter en Secretaris
van het Kollegie van Kuratoren,
J. VAN ANDEL,
' L. NEIJENS

Leeuwarden,* 16

A

•,

18g9_

Amsterdam, I

De Provinciale Vergadering van Fries
land zal D V., gehouden worden te Leeuwar
den op Woensdag 5 Juni e. k.
Des daags te voren vergadering der ver
schillende Commissiën.
Opgaven voor de Agenda worden vóél
den lOen Mei ingewacht door den Prov.
Corr.
J. VAN ANDEL.
De Provinciale Synode van Drenthe zal
D. V. gehouden worden Woensdag den 12
Juni e. k., des voormiddags 9 uur in de
kerk te Beilen. De Classen worden ver
zocht hunne instructiën voor den 22 Mei
e. k. ondergeteekende toe te zenden, als
mede de namen der afgevaardigden, zoowel
primi als secundi, met vermelding van de
adressen der ouderlingen
De Provinciale Correspondent,
J. MOOLHUIZEN.
Beilen, 15 April 1889.
Vergadering der Classis Zierikzee, D. V.
Woensdag 1 Mei in het kerkgebouw, Meelstraat.
Storting der collecten voor de Theol.
School, Em. Pred. en Studentenfonds.
J. A. GOEDBLOED,
Class. Corresp.
Zierikzee, 15 April 1889.
Klassikale Vergadering te Stadskanaal
D. V. Woensdag den eersten Mei e. k.
De algevaardigden worden verzocht de col
lecten voor wed. enz. en behoeftige stu
denten mee te brengen.
D. H. VENEMA, Classe Corresp.

Class. Verg. te Leeuwardén D. V. Dond.
2 Mei a. s. Storting der coll. voor de Theol.
School.
BRAMKR, Corr.
Boxum, April '89.
Klassikale vergadering den 15 Mei te
Nieuw-Amsterdam.
B. HULS, Scriba.
Nieuw-Amsterdam, 15 April 1889.
Classis Helft.

De Classicale Vergadering van Delft,
zal D. V. gehouden worden op Dinsdag
25 Mei e. k.
Js. WISSË Cz.,
Correspondent.
's Gravenhage, April 1889.
WOLVEGA, 11 April '89. Hedeu ontvingen wij
liet teleurstellend bericht, dat Ds. J- '1 • Landwelir
voor de roeping onzer gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
J. li. VAN EK, Scriba.
MAKKUM, 14 April. Heden werd alhier met
bijna algemeene stemmen tot onzen herder en leeraar
beroepen Ds. J. Kok van Idskeuhuizen. Schenke de
Heere ZEw. licht en wijsheid om eene Hem welbehagelijke keuze te doen, kou het zijn, ons tot blijd
schap.
Namens den Kerkeraad,
T. DE JONG, Scriba.
TER NEUZEN, 15 April 1889. Onze beroepen
leeraar Ds. L. Uouroa werd gisteren onder ons be
vestigd door zijn zwager L)s. J. Veenbaas, naar
Ezech. 33 : 7—In den namiddag verbond
Z Eerw. zich aan de gemeente naar 1 Cor : 1 : 23
eu 24, bracht ook namens kerkeraad en gemeente
een woord van dank aan den Consulent Ds. A. v.
d. Linde, voor Z.Eerws. de gemeente gedurende hare
vacature bewezen dieusteu ; zoomede ook aan den
bjvestiger I's. Veenbaas, Wa&rua de Consulent zijn
ambtsbroeder hartelijk welkom beette in ous midden,
en de gemeente verzocht hein zingend toe te bidden
Ps. 134 : 3. Moge deze zegenbede op Leeraar en
gemeente in ruime mate nederdalen, en de Heere
ook de gemeente te 1 Jriessum, als ons, het voor
recht scheuken, spoedig de ledige plaats vervuld te
zien door den man zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
3. A. TAZEI.AAK, Scriba.
MUNSTER, 15 April '89. Gisteren maakte onze ge
liefde en zeer beminde leeraar J. II. Landwelir aau
het einde der Godsdienstoefening tot onze blijd
schap de, gemeente bekend, voor de roeping der ge
meente te Wolvega te hebben bedankt, waarop ZEw.
Ps. 134:3 staande werd toegezongen. De Heere,
die ook in dezen zijn barmhartigheid grootelijks aan
ous heeft gelieven te bewijzen, geve dat hij nog in
lengte van dagen ander nis met zegen werkzaam
moge blijven, en schenke de teleurgestelde ge
meente zich spoedig in den man Zijns raads temo
gen verhengen.
Namens den Kerkeraad,
F. BOERS, Scriba.
NIEUWOLDA, den 15 April. Gisteren is dooi
de gemeente met alle stemmen tot herder en leeraar
beroepen, Ds. R.
v. d. Veen te tliudeloopen. Zij
ZEw. voor ons de man des Raads van den Heere.
Namens den Kerkeraad,
T. J. SCHELTENS.

Ontvangen voor de Theol. School.
Van de Gem. te
„
,,
*
i,
ii
n

//

Geesteren
Hilversum
Camperlaud
Apeldoorn
Zegwaard
Zutphen
Monster
Almkerk

.

.
.
,
.

.
f 24,30
.
- 25,95
.
- 8,—
,
- 23,00
.
. 7,58
.
- 22,40
,
- 11,50
.
- 15,—
J. NEDEKHOED,
Penningmeester.

Middelstum, 15 April 1889.

De Verg. der Cl. Sneek zal D. V. ge
houden worden op de gewone plaats,
Woensdag 1 Mei a. s., 's morgens 10 uur.
De kerkeraden worden verzocht hunne af
gevaardigden de collecten voor de Theolo
gische School en de Inw. Zending mede te
geven.
De Cl. Corresp.
S. T. GOSLINGA.

Bolsward, 16 Apil '89.
daar van het Christelijke leven gege
ven wordt.
Toen reeds moest tot die gemeente
gezegd worden: »uw roem is niet goed.''
Het is voor een gemeente niet goed te
roemen in zuiverheid van inrichting,

Kas voor Knier. Pred., Pred. Wed. en
Weezen.
1 coll. 1889.
Classe Groningen,
Van de Gem. te Bedum
.
.
ii
Sauwert
.
.
»
Thesinge
.
n
Aduard
.
.
ii
Hoogkerk
,
u
Haren
.
.

Van de Gem. te Sappemeer
.
Zuidbroek
.
H
n
Ten Boer
.
„
Kielwindeweer
.
Classe A p p i i) g e d a m.
„
Appingedam
.
„
Bierum
.
.
„
Delfzijl
.
.
„
Garrelsweer
.
„
'tSchildt
.
,,
Schildwolde
.
„
Spijk
.
.
„
Stedum
.
.
w
Ten Post
.
„
Wolden dorp
.
't Zandt
.
.
M
Classe Enum» til.
„
Enumatil
.
de Leek
.
.
I,
Marum
.
.
t,
Koor n hor n
.
w
Grootegast
.
„
Oldekerk
.
n
Stroobos
.
.
,,
ISiezijl
.
„
Munnekezijl
.
u
Oldehove
.
„
Zuidhom
.
Van een lid der gem. Zuidhorn
.
Classe Leeuwarden.
Van de Gem. te Leeuwarden
.
ii
Boxum
.
.
»
Suawoude
.
„
Oen kerk
.
.
„
Mar rum
.
.
„
Hall nm
.,
.
u
Hij urn
.
.
„
Stiens
.
.
n
Britsum
.
.
,,
Wirdum
.
.
Classe Sneek.
ii
Sneek
.
.
,i
Koudum
.
.
ii
Makkum
.
.
Bolsward
.
n
ii
de Lemmer
.
Classe H e e r e n v e e n.
w
Donkerbroek 3 col. '88
„
Lippenhuizen» „
„
1 col. '89.
p
Heerenveen
.
,i
Joure
.
.
w
Idskeuhuizen
.
w
Wolvega
.
.
Mildam
.
.
Oldeboorn
.
n
i,
Echten
.
.
„
Lippenhuizen
.
„
Donkerbroek
.
Classe Amersfoort.
u
Amersfoort
.
ii
Bunschoten
.
ii
Doorn
.
.
n
Putten
.
.
I,
Baarn
.
.
u
Scherpenzeel 3 col. '88.
Dorcasvereen, te Hilversum
.
Bij L. Hoekers ingekomen uit Boxum vau
N. N.
Uit Mildam van N.
.

f 9,45
- 4,41
- 15,—
- 15,—
-

20,78»
32,70
3U,27
31,00
4,525
3,24
38,11
13,77
20,—
1,716
15,015

-

14,17»
7,25
8,75
4,—
7,10
11,376
12,46
15,76
4,38
6,01
9,255
1,—

-

23,89
11,—
7,—
8,40
12,11
13,56
3,o6&
3.—
7,50
- 7,50

- 27,685
- 12,55
- 1,93
- 9,836
2,45

-

- 6,—
2,60

- 18,065
- 5,50
- 8,28
- 14,63
- 7,—
- 3,37
- 2,44
- 2,56
- 5,045
- 22,765
- 30,086
. 6,—
- 9,—
- 11,75
- 9,—
- 2,50
10,—
7,—

Blijkens bovenstaande collecten eu
giften maakt <!e Heere het wel
Drin
gend zij deze zaak der belangstelling
vau alle broeders en zusters aanbevolen.
liet Bestuur,
J. -J. KUIPER , Pres.
C. S. Boss, Secr.
L HOEKERS , Penn.
üe Commissie voor dt kas zal ü. V.
Dinsdag, 7 Met, 's morgens 10 uur te Zaan
dam vergaderen. De broeders, die logies
verlangen, gelieven dit te melden aan Ds.
van der Hoogt te Zaandam.
C. S. Boss, Secr.

onze dank niet meer bereiken, maar hij
geniet reeds het volle genadeloon des Heeren in Wiens ruste hij is ingegaan.
B. J. C. G. DE MOEN,
Penningmeester.
Doesburgh, 16 April 1889.
Ontvangen voor de Zending.
Door R. J. Brouwer, uit de bus der Jongel.vereeu. en der Jonged -vereen, te Wildervank
f 9,—
Door A. C. Koops te Rotterdam, van N. N.
uit dankbaarheid
.
.
- 1,50
Door Ds. Roozeboom, van de Jongel.-vereen. te Aalden
...
- 4,50
Door Ds. Breukelaar te Hasselt, van eenige
vrienden
...
- 3,25
N.B. In het vorig nr. staat: Door Ds. Donner,
een dankoffer gecoll. in de kerk op de Hooigracht
te Leiden f 10,— ; Dit moet zijn: een dankoffer ge
collecteerd in de kerk op de Heerengracht te Lei
den f 10,— .
B. J. C. G. DE MOEN,
Penningm.
Doesburgh, 16 April 1889.

Ontvangen
Door D.
Axel
Een coll.
Door Ds.
t e Uith

voor den brand te Soerabaia.

J. Oggel, gev. het kerkzakje te

f 5,—
v. d. Gem. te Stadskanaal
- 20,—
Duursema, gev. in het kerkzakje
uizen
.
.
.
- 2,50
B. J. C. G. DB MOIN.
Doesburgh, 16 April 1889.

Zending onder Israël.
Door W. J. Elzinga te Hallum : gevonden
in de collecte
f 1,—
Van W. de Groot te Zwijndrecht
- 5,—
Mtt hartelijken dank en met vriendelijke aanbe
veling worden deze liefdegaven vermeld door
den Secr.-Pngmr.,
E. KEOFVEI.D.

Inw. Zending in de Prov. Friesland.
In dank ontvangen :
Door P. Kooistra vau de Chr. Ger. Jongel.vereeniging te Burura
.
.
f 5,—
Door Ds. Kok coll. vau de Chr. Ger. Gem.
te Idskeuhuizen
.
.
- 4,—
door G. BÏAMER,
Penningm.
Boxum, April '89.

Inw. Zending Prov. Zuid-llolland.
In goede orde ontvangen de kollekte der
Gem. te 's Gravenhage, Afd. Nobelstraat
f 45,61
Gem. te Schiedam
.
.
. 33,04
Door G. Maat te Alblasserdam een kol
lekte op het feest der Jonged.-vereen, van
de Chr. Ger. gemeente
.
.
- 7,81
Door J. H. Donner Jr. te Leiden van de
Jongel.-vereen, aldaar
.
.
. 4,88
Door D. Nieuwenhnizen te 's Hage gevon
den in de bus in het kerkportaal te
's Hage, Afd. Nobelstraat
.
- 2,50
Door J. B. Eekman van de vereen, het
Mosterdzaad te Hellevoetsluis
.
- 6,—
Wat werden we verrast. In zoo langen tijd had
den we haast niets ontvangen voor onze Inw. Zen
ding en zooveel uitgegeven. Hartelijk dank aan al
de milde gevers en geefsters, maar bovenal Gode,
die de harten er toe bearbeidde.
Namens de Comm.,
J. STRIJKS, Penm.

Inwend. Zend. in Koord-Brabant.

Ontvangen bij onzen Zendigs-director
door bezorging van den heer A. B. Jonker
te Uithuizermeeden een gift voor de Zen
ding onder de Heidenen groot elf honderd
vijftig gulden.

De milde gever, de heer Johannes B.
Lantinga, in leven woonachtig te Uithui-

f 37,13
-8,94
- 22,615
- 8,55
- 8,70
- 0,41

zermeeden, had aan den heer Jonker op
gedragen deze gift aan onze Zending te
doen toekomen.
Ontvange de heer Jonker voor zijne
vriendelijke bezorging den dank onzer Zendings-Commissie ; den milden gever kan

talrijkheid van leden, het hebben van
welsprekende leeraren, het maken van
invloed en het betraphtep vau dingen
die tot eene voorbijgegane bedeeling
behooren.
Want het Christendom is niet eeu

gewijzigd Jodendom, eene nieuwe wet,
een gtmatigde en verzachte dienst,
wiens oorsprong op den berg der wet
geving gezocht moet worden. Zion
en Sinuï is niet hetzelfde.
Daarom spreekt Paulus zeker van

Ontfangeu:
Van T. de Haan te N.-Vennep (Haarl. meer) f 2,—
Van de Zaturdagavond-bidstonden te 's-Bosch - 30,035
Vau Mej. N. N. te 's-Bosch
.
- 1,50
Met hartelijken dank vermelden wij deze gaven.
Wat het kleine vermag? Eiken Zaterdag-avond heb
ben we hier ter voorbereiding voor den Rustdag
een bidstond. Onze bus bracht daarbij in een jaar
tijd, ruim 50 gulden op voor de Inwend. Zending.
Dit vermeld ik, om andereu op te wekken. Doe
als wij, zoo ontfangt ge een dubbelen zegen, den ze
gen van ontfangen en geven beide.
Namens de Comm.,
Js. VAN DER LINDEN.
's Bosch, 15 April '89.

»ons Pascha."
Een tegenstelling alzoo met hetPascha
van anderen.
Het Pascha der Christenen is niet
eene nieuwe, veranderde of verbeterde
instelling, die, naar een wettelijk voor-

schrift, onderhouden moet worden. Het
is veeleer de vervulling van het wet
telijke Pascha. Het is de vrucht, de
rijpe, heerlijke vrucht van het Israëlietisch Pascha dat niet is afgeschaft,
maar vervuld, toén het Lam Gods de
zonde der wereld wegnam, die dragende
in zjju lichaam, op het hout.
Het door God ingestelde Pascha
was niet alleen een offer, maar droeg
het karakter van een heilig waarteeken en zegel. Het was, evenals de
besnijdenis, een sacrament. Het ver
zegelde Israël 't genade-verbond met
alle zijne weldaden, onder het deksel
eener wettische instelling.
En nu bestraft Paulus de Christenen
te Corinthe, niet vanwege hunne na
latigheid in het behartigen van die
door God gegeven voorschriften; hg
geeft hun niet een anderen dag aan
voor een Christelijk Paaschfeest, noch
nieuwe voorschriften hoe ze dien dag
moeten doorbrengen, wat ze dan doen
en laten mogen, maar zegt eenvoudig:
ons Pascha is voor ons geslacht (geof
ferd) namelijk Christus.
Christus is dus het voor ons ge
slachte Pascha. Hij is de vervulling
ook van de wet des Paaschfeestes. De
bloesem is vrucht geworden. Geen lam
behoeft meer gekocht, geen bloed meer
gesprengd, geen ongezuurd brood meer
gegeten, geen huis meer schoonge
maakt en geen maaltijd meer aangericht
te worden.
Vraagt men ons: wat is dan uw
Paaschlam en uw Paaschoffer, en uw
Paaschbrood, en uw Paaschkleed, en uw
Paaschfeest, dan antwoorden wij: Chris
tus !
En toch ligt er in het Paaschfeest
van Israël zooveel, dat de Christen ter
harte moet nemen, en dat in zijn le
ven eerst volle waarheid en werkelijk
heid wordt.
Zoo zegt de Apostel: zuivert dan
den ouden zuurdeesem, opdat gij een
nieuw deeg moogt zijn."
Eene duidelijke toespeling op het god
delijk voorschrift Exod. 12 : 15—20.
Aldaar beveelt de Heere : zeven dagen
zult gijlieden ongezuurde brooden eten,
maar aan den eersten dag zult gy het
zuurdeeg wegdoen uit uwe huizen, want
wie het gedeesemde eet, van den eer
sten dag of tot den zevenden dag, diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit Is
raël.
Daar mocht dus niets van het oude
overblijven. Zeven dagen moest Is
raël het brood der ellende eten. En he
den ten dage kan men het nog zien,
hoe zelfs de vuilste Joden zich beijveren,
tegen Paschen alles schoon te hebben,
en een schijntje op te houden, naar het
voorschrift der goddelijke wet.
Het leven der Christenen echter mag,
in geen enkel opzicht, een schijnleven
zijn. Zuivert den ouden zuurdeesem
uit, opdat gij een nieuw deeg moogt
z^n. Dat is het wat de Christen be

zag, Christus en alle zijne weldaden beteekende en verzegelde, zoo zag ook
het gebod der uitzuivering op de hei
ligheid des levens. Israël moest eeu
heilig volk zijn. Zonder heiligmaking
kon het zijn God niet zien, en zonder
uitzuivering mocht het vaü 't Pascha
niet eten.
Ware er nu eene wet gegeven, die
machtig was levend te maken, dan zou
niet alleen de rechtvaardigheid uit de
wet zijn, maar het opvolgen der wet
tische voorschriften zou dan, van zelf,
heiliging des levens voortbrengen.
Maar zulk eene wet is niet gegeven
en kon niet gegeven worden, omdat elke
wet door het vleesch, d. i. den zondi
gen aard des menschen, krachteloos is.
Christus is het leven, en het leven
vloeit alleen uit Hein.
Daarom heet het : zuivert den ouden
zuurdeesem uit, want ons Pascha is
voor ons geslacht, namelijk Christus.
Uit Christus vloeit zoowel de genade
als de eisch, om heilig eu onberispe
lijk voor God te leven.
Dat wordt in Zondag 16 vau onzen
Catechismus zoo schoon uitgedrukt, in
het antwoord op de vraag: wat nut
ons de opstanding van Christus ?
Ten eerste, zoo wordt daar gezegd,
heeft Hij door zijne opstanding den
dood overwonnen, opdat Hij ons de
gerechtigheid, die Hij door zijn dood
ons verworven had, konde deelachtig
maken. Ten andere worden wij ook
door zijne kracht opgewekt tot een nieuw
leven.
Dat is de zaak. Het nieuwe leven
vloeit alleen uit den van den doode
opgestanen Zaligmaker.
Wie dat vat, vat het onderscheid
tusschen wet en genade, niet alleen wat
de leer maar inzonderheid wat het le
ven betreft.
Voor hem rust bet z. g. Christelijke
Paaschfeest niet op eenigen wettelijken
grond. Hjj geniet het veeleer als eeu
zegen, een voorrecht van de Christelijke
vrijheid, door Jezus verworven, afge
beeld in lsraëls uitleiding uit het dienst
huis vau Egypte.
Schatten vau Evangelische genade
mag hij graven uit liet Siuaïetische verboud. In een nieuweu levenskring is
hij overgebracht, eeu nieuwe vreugd,
eeu nieuwe lust, een nieuwe hoop, een
nieuwe toekomst is in hem ; hij heelt
in de opstanding van Christus een ze
ker pand van zijne zalige opstanding.
Hetgeen Paulus zeggen wil, komt dus
hierop neer : de Christenen tot heilig
heid des levens vermanende, wijst hij
op het schaduwachtige Pascha des Ouden
Verbouds, dat nu in ons vervuld, we
zenlijkheid en werkelijkheid worden
moet. Gelijk in het Pascha een offer
en een maaltijd was, zoo moeteu wij
Christus beschouwen en belijden als
eenig en eenwiggeldend offer-Paaschlam.
Eu in verband daarmede moeten de
Christenen hun leven beschouwen alsge-

trachten moet. En dat »uitzuiveren"
bestaat niet in het wegwerpen van stuk
jes brood en overgebleven voedsel, of
het afschaffen van oud keukengereed

durigeu Paaschmaaltijd, waarvan al het
gedeesemde, het verouderde en onreine,

schap, het leggen van een wit kleed op
tafel, het eten van een bijzonder brood

mogen Christus alleen genieten, wij
mogen ons Pascha eten, zoo wij't doen
met het ongezuurde brood van een, uit
Christus' opstanding vloeiend, nieuw
heilig leven,

of dergelijke dingen ; maar in het uit
zuiveren en wegdoen van de booze
werken, die openbaringen ziju van den
ouden mensch. Allerlei soort en vorm
van ontucht, dronkenschap, stelen, las
teren, liegen, kwaadspreken, alle on
waarheid, alle valschheid, alles wat
zonde is, dat is de oude zuurdeesem,
die uitgezuiverd moet worden, omdat
ons Pascha, namelijk Christus, voor ons
geofferd is.
Het is of

Paulus zeggen wil: het

wettelijk Pascha bestaat voor ous Chris
tenen, zoowel die uit de Joden als uit
de Heidenen zijn, niet meer. Dat is
volbracht in Christus, die ons Pascha
is. Met geen stuk klein vee, schaap
of bok, mogen wij tot God meer ko
men. Het heeft geene beteekenis en
geen doel meer, het zou zijn eene ver
loochening der eenige offerande van
Christus, eenmaal aan het kruis ge
schied.
Wij hebben

in

Christus ons eenig

en eeuwig Paaschlam. Maar nu moe
ten wjj niet meenen, dat wij van dit
Pascha zoo maar eten kunnen en mo
gen, zonder te letten op het goddelijk
voorschrift der »uitzuivering." Neen,
gelijk het wettelijk Pascha op Christus

het zondige, hetgeen uit den ouden
mensch is, verwijderd moet worden. Wij

Hoe heerlijk wordt alzoo de rustdag
des vrijen, Christelyken Paasclifeestis !
De morgen waarvan da Costa, in ver
rukkelijke zangen, o.a. dit zegt:
In den vroegen morgenstond
Heeft Gods Woord zijn Sionieten,
Redding uit d' ellend verkond,
Waar hun tranen overvlieten !
't Werd beloofd en 't is voldaan !
Onze Heer is opgestaan !
Vrijgekochten uit den dood!
Staakt uw schreien ! Wilt niet zorgen !
Ziet naar Hem uit in uw nood,
A Is de wachters op den morgen !
't Licht moge op- en ondergaan !
Maar de Heer is opgestaan !
O, mijn ziel! wanneer de nacht,
Des vertwijflens, des bestrijdens,
U bestormt en aanvecht, wacht!
't Allerdonkerst uur des lijdens
Zal in blijdschap overgaan !
Want de Heer is opgestaan 1
En wanneer God ons dan een zonne
straal geeft in onze kamer of op onzen
weg en een lentebloempje in onzen hof,
o, dan deuken we aan een nieuwen
hemel en aan eene nieuwe aarde,
waarin gerechtigheid wonen zal.

Maar laten wij niet vergeten, dnt er
geschreven staat :
»Zoodan laat ons fecsthouden, niet in
den ouden zuurdeesem, noch in den zuur
deesem der kwaadheid en der boosheid,
maur in de ongezuurde brooden der op
rechtheid en der waarheid.'''

Leer en Kerk regeering.
Gods Woord de eenige regel
in de Itcgeeriug der Itóerk.
III.
> Het Sacrament is eene verborgen
heid" zoo spreekt Rome, en dewijl
Paulus het huwelijk in Efeze 5 : 32
eene verborgenheid noemt, is het een
sacrament. In deze redeneoriug is dus
nog altoos iets wat steekhoudend schijnt.
Maar het bewjjs uit 1 Kor. 7 : 29
mist zelfs dezen schijn.
En niettegenstaande er geen onkel
bewijs of schijn vau bewjjs uit het
Woord Gods kan worden bijgebracht om
eene kerkelijke inzegening of bevestiging
van het huwelijk als noodzakelijk of
verplichtend te verklaren, zyn er toch
voorbeelden voorhanden d;it anders ge
reformeerde mannen en zelfs kerkeradmi
den treurigen moed haddeu het ver
plichtende er vau uit te spreken
Onze kerk is voor deze afwjjkipg van
hare Beljjdenis bewaard gebleven. Zij
beschouwt de kerkelijke inzegening als
een voorrecht en wil dat het a s zooda
nig worde erkend. Maar bij de aan
vraag om erkenning door de Regeering
werd in 1839 door deu kerkeraad van
Utrecht in het Reglement toen overgelegd,
gezegd dat huwlijken,dienietindennaam
des Heeren zjju aangegaan en bevestigd,
niet als heilig erkend worden, maar als
burgerlijk, eu alleen tot deze wereld
betrekking hebbende"; eu er wordt bij
gevoegd : »door achtervolgende bekee
ring eu beljjdenis van zouden in het
openbaar voor de gemeente, kunnen
burgerlijke huwelijken geheiligd worden,
naar de uitspraak van Gods Woord,
1 Kor. 7."
Naar de uitspraak van Gods Woord.
Men lette op deze uitspraak. 1 Kor.
7 zegt dus, dat een niet kerkelijk
ingezegend huwelijk een huwelijk is
dat niet is aangegaan in den naam des
Heeren ; eu dat een openbare belijde
nis in de gemeente noodig is oui het
huwelijk te heiligen ! Maar indien men
eenmaal begint eigene meeningen en be
grippen in de Schrift t// te legg m en zich
niet' tevreden stelt met de Schrift uit
te leggen, dan komt men tot de meest
willekeurige bepalingen. Ook in de re
geering der kerk mag het Woord Gods
alleen de geldende regel zyn. eu die re
geerders der kerk zijn mogeu geene be
palingen maken die willekeurig zjjn.
Vooral iii onzen tjjd is het noodig
dat dit begiusel duidelijk uitgesproken
en krachtig gehandhaafd worde. In
een tijd als de onze, waarin al de hei
ligheden des Heeren worden ontheiligd,
eu waarin een grootere lichtzinnigheid
dan misschien ooit te voren in de Chris
telijk genaamde maatschappij heerschende is, komt de kerk er o zoo gemak
kelijk toe bepalingen te maken, die haar
nuttig en goed schjjuen, al is het ook
dat ze allen grond missen in het woord
Gods.
Ten voorbeelde hiervan wees ik reeds
op de Dordsche Kerkorde eu op het
Reglement van Utrecht. Met vele an
deren zouden dezen gemakkelijk kun
nen vermeerderd worden, doch ik laat
ze achterwege, omdat ik geen doel heb
tegenover den een of anderen kerkeraad,
of tegenover de eene of andere meer
dere vergadering op te treden. Geen
andere bedoeling heb ik dan al de opziers er toe op te wekken het heerlijk
beginsel onzer Belijdenis in practjjk te
brengen en nooit eenige bepaling te ma
ken waarvan niet gezegd kan worden
dat zjj gegrond is in het woord des
Heeren.
Zegt men • Het Woord Gods is niet
een wetboek, waarin ge op alle voor
komende gevallen bepalingen vindt; dan
is mijn antwoord : Doe dan zooals Pau
lus deed in zaken waar hii geen bevel
des Heeren had. Zie 1 Kor. 7 : 25 — 28.
Meent ge met hem te mogen zeg
gen «barmhartigheid vau den Heere
gekregen te hebben om getrouw te zijn",
zeg dan uw gevoelen ; geef de redeuen
op die gjj er voor hebt, en laat de be
slissing over aan het geweten van ieder
geloovige.
Alleen de Heere is onze Koning, wet
gever en richter. Zijn wil alleen mag
in de kerk gelden ; waar Hjj spreekt
moet de geloovige gehoorzamen, maar
geen mensch, geene kerkelijke vergade
ring kan ooit het geweten der geloovigen verplichten tot iets waarvan niet
gezegd kan worden:
De Heere wil het, Hjj zegt het in
zyn Woord.
DE COCK.

Dankbetuiging.
In ditzelfde nummer der Bazuin
wordt de beslissing medegedeeld, welke
ik in zake de benoeming aan de Vrije
Universiteit na rijp beraad heb gemeend

te moeten nemen. Voor een niet ge
ring deel is die beslissing bewerkt
door de hartelijke en dringende heden,
welke per telegram, brief of briefkaart,
uit alle oorden des lands, door Classicale vergaderingen, kerkeraden, predi
kanten, ouderlingen, diakenen en leden
der Christ. Geref. Kerk mij werden
toegezonden, om toch aan de Theol.
School mg te blijven verbinden. Diep
werd ik menigmaal gelroffen door de
ongeveinsde liefde en de hartelijke waar
deering, waarin myn persoon en arbeid
door de genade Gods bjj velen mag
deelen. Toen ik dan ook tot een be
sluit moest komen, kon ik aan den
vriendelijker! eu aanhoudenden drang,
die van alle kant, vooral ook vau mijne
geliefde Studenten tot mij kwam, geen
weerstand bieden.
Hoezeer het mij
ook smartte aan hooggeschatte Broede
ren eene teleurstelling te bereiden, ik
kon eu mocht de benoeming niet aan
nemen, die door H.H. Directeuren der
Vereeniging voor Honger Geref. Onder
wijs op mij uitgebracht was.
Men zal het mij wel ten goede willeu houden, dat ik op de ontvangen^
brieven niet afzonderlijk antwoord. Br
zou schier geen einde aau ziju. Ik
neem daarom de vrijheid, om langs
dezen weg aau allen, die zoo ondub
belzinnige bewijzen vau hun liefde en
belangstelling gaven, mijn ootnioedigen
dank te betuigen. Moge God de ge
nomen beslissing met. zijne hooge goed
keuring en zjjn onmisbareu zegen be
kronen !
Misschien verwondert het velen, dat
ik de benoeming uog zoo lang en zoo
ernstig iu overweging nam. Maar het
kwam mij voor, dat ik niet anders
mocht doen. Bekend met de omstan
digheden waaronder zij plaats had, zag
ik haar in een ander licht, dan waarin
zjj zich aan velen voordeed. Bovendien ;
de Vi-ye Universiteit, hoe weinig zjj ook
nog aan haar naam eu doel beantwoorde,
is toch vertegenwoordigster en draag
ster van eene groote gedachte. Zij stelt
zich eeu doel voor oogen, dat elk Ge
reformeerde heilig moet zijn, de hand
having n. 1. van de eere Gods ook op
het terrein der weteuschap. Zij gaat
in de opleiding van predikanten niet
op, en staat als zoodanig geheel bui
ten de kerkelijke kwestiën. En daar
om
meende ik het aan de benoe
ming zelve verschuldigd te zijn, oi
ernstig te beproeven, of ik in haar ook
eene roeping vau 's Heeren wege hadde
te zien.
Men gevoelt dus, dat mijn bedunken
niet is voortgevloeid uit instemming
met het te Assen genomen besluit, dat
eeue kerk altijd eene eigene inrichting
moet hebben voor de opleiding harer
predikauteu. Het spijt mij zelfs zeer,
dat de Christ. Geref. Kerk, die uog
nooit over deze gewichtige zaak zich
had uitgesproken, nu in eeus zulk eene
veelzeggende beslissing nam.
Eene
Universiteit heeft ondanks ha tl' scha
duwzijde daarom altijd, naar mjj voor
komt, boven eene Theol. School de
voorkeur, omdat zjj de waarheid Gods,
in Christus geopenbaard, tot heerschap
pij zoekt te brengen op ieder terrein
vau het menschel jjk leven.
Evenmin is myn bedanken toe te
schryveu aan wat velen inisschieu trouw
aan » onze" kerk zullen noemen. Want
ik kon en kan uog niet inzien, dat ik
naar Amsterdam vertrekkende, eenig
beginsel op kerkelijk gebied verloochen
de. De kwestie vau scheiding of do
leantie stoud buiten da benoeming.
Ook aau de Vrije Universiteit ware ik
lid der Christ. Ger. Kerk gebleven.
Vau een overgaan tot de »doleerendeu",
gelyk souimigeu meenden, was niet de
minste sprake.
Maar ik kon desniettemin geen vrij
moedigheid vinden, om in dit stadium
der nog altyd voortdurende onderhan
delingen door myn vertrek de Theol.
School te verzwakken en de kans op
vereeniging nog geringer te maken, dan
zij nu feitelijk reeds is. En deze over
weging, aangedrongen door schier heel
de Christ. Geref. Kerk, heelt mij tot
die beslissing geleid, welke, naar ik
hoop, overeenkomstig deu wil des Hee
ren genomen en Kerk en School tot
zegen zal zyn.
II. BAVINCK.

Buitenïandsche Kerken.
Het maandblad van de Vereen. Presb.
Kerk melt bij den gewonen jaarstaat van
inkomsten en uitgaven, dat de toestand der
kas voor Buitenïandsche zending beter is
dan het vorige jaar. — In het verslag van
den Zendeling, die beschrijft hoe hij den
arbeid begonnen is te Unwana, Old Calabar, blijkt hoe ook daar nog vele Heide
nen, zelfs in de nabijheid van EngelschIndische beschaving en van eene plaats, waar
reeds sinds veertig jaar gepredikt is, in
duisternis leven. Reeds de komst van vijf
blanke mannen, den Zendeling en zijn hel
pers, was iets ongewoons, waar het geheele
vlek zich mede inliet. Toen de inboor
lingen echter goed betaald werden, werd
door de voornaamsten der plaats 's nachts
rond zijn huis gewaakt, en een wet afge
kondigd, dat niemand den blanken man leed
doen of bestelen mocht. Ook des Zondags
wilden zij helpen voortwerken aan het

huis van den Zendeling, doch op zijn woord
lieten zij dit na. Een zaag kenden zij niet,
die wekte hunne verbazing op. Zwart mag
een blanke niet aanhebben, want hun volks
geloof is, dat zij zelf dan sterven moeten.
Toen een blanke een witte broek en zwarte
laarzen aanhad, waren zij dan ook niet te
spreken, al betoogde men voor hen, dat
zwait toch hun eigen kleur is. Eens een
opperhoofd ontmoetende, stak de Zende^
Jing hem de hand toe, doch gene weigerde,
want hij zag dut dezes paraplu donker was
van binnen ; toen hij ze echter opendeed
en den witten buikenkant toekeerde, schud
de de zwarte des leeraars hand vriendelijk.
Gedurende drie weken kwamen de pries
ters zelfs des nachts voor zijn woning zin
gen en vruchten neerleggen, opdat door
zijn aanwezigheid geen kwaad over het
vlek zou komen; doch zij waren banger
van hem dan de Zendeling van hen ; want
als hij zich even vertoonde liepen zij, zoo
hard zij konden, weg. Om de vier Zonda
gen hebben zij juist maiktdag. Bij die
gelegenheid ziet men ook soms een groep
van twintig tot dertig half gekleede, en
rood of geel getatouëerde vrouwen, die
een krijgsdans uitvoerer, terwijl zij een
kring vormen om den schedel van een ver
slagen vijand. Terstond wendde men zich
tot den Zendeling om geneesmiddelen voor
zieken, zoodat hij dikwerf veel aanloop
daarvan heelt, bezoeken moet afleggen, of
wonden verbinden. Ook zijn er die hem
ronduit zeiden, dat zij niet noodig hadden
dat hij van Gods Woord sprak, maar dat
zij handel wilden drijven in Yams die zij
verbouwen. Zij kennen echter slechts ruil
handel, daar zij geen kanoos hebben om
hun
waren naar de naaste markt te
Akuna-kuna te brengen.
C. M.

Is er oorzaak?
VIII.
Oorzaak voor vrees, alsof het kerkver
band schade zou lijden en de eenheid der
kerk zou te loor gaan, bestaat er dus bjj
aanneming der concept-acte niet.
Deze handhaaft confessie en kerkenorde
onverzwakt en daarmeö is elke bedenking
ter dezer zake weerlegd.
Of bestond ook niet reeds voor 1869
het kerkverband en de eenheid der Chr.
Geref Kerk confessioneel en kerkrechterlijk ?
Dat kerkverband en die kerkelijke een
heid zijn niet door het reglement ontstaan
en gaan er dus ook niet med verloren.
Alleen op collegialistisch standpunt kan
die vrees worden gekoesterd, niet op Geref.
gronden.
Het schijnt echter, dat het reglement
vau 1869, dat niet vrij is van dien zuur
deesem, zijn werking in onze kringen niet
ten eenenmale heeft gemist.
Het Stichtsche Wekkertje beweerde reeds
in zijn eerste no : «Natuurlijk ! verbroken
»is de eenheidsband, het aaneengeslo
ten leger is dan in vier honderd deelen
» gedeeld, de Chr. Geref. Kerk bestaat
»dan uit brokstukken, zeei- gemakkelijk om
»te overwinnen."
Men is confessioneel al ver afgedwaald
en kerkrechterlijk al diep gezonken, als men
den treurigen moed heeft i>de eenheids
band!" der kerk te stellen in een staatsrechteriyk stuk.
Zoo weinig schijnen de schrijvers ran
gen. blad van de Geref. beginselen te we
ten, dat een hunner in no '27 in dreigen
den toon zelfs spiak van »de Hooge Be
sturen onzer kerk".
Ook is het van algemeene bekendheid
dat er onder ons zijn, die zulk een regle
ment nuttig of ook zelfs noodzakelijk achten
om meer klem te hebben op de kerke
raden, zoo die soms op een of andere wjjze
mochten uitspatten.
Ik vertrouw echter, dat onze kerkeradon, zich bewust van hunne eenheid en
vrijheid in Christus naar den Woorde Gods,
hou langer hoe meer een afkeer zullen
krijgen van die regiem, schroef.
Met alle nadruk herhaal ik : geen andere
band mag er ziju, dan die naar Gods Woord
in de confessie aan de gemeenten is ge
schonken.
Die band nu blijft. Voor geen enkel
oogenblik en in geen enkel opzicht wordt
er aan dezen te kort gedaan.
Uit kracht daarvan blijft dan ook de ver
houding der Chr. Geref. gemeenten naar con
fessie en kerkenorde precies dezelfde. Het
kerkverband blijft in zijn wezen en werking
ongedeerd.
Alleen treden ze naar den eisch van
Gods Woord nu ook in kerkelijke gemeen
schap met gemeenten, die, met haar uit
denzelfden historischen wortel gesproten,
dezelfde confessie bezitten en onder dezelfde
kerkenorde leven en deze met haar. De
verbindtenis is wederkeerig.
Het kerkverband, dat er tusschen de
Chr. Geref. kerken bestaat, zal geheel naa<denzetfden regel nu ook de Ned. Geref.
kerken omvatten. Zoo smelten ze confes
sioneel en kerkrechterlijk samen in een kerk
verband om alzoo hare kerkelijke eenheid
te openbaien naar eisch der presb. begin
selen. En dat op voet van gelijkheid.
Met de concept-acte kunnen dus niet
meegaan :
1) Zij, die Ned. Geref. Kerken niet kun
nen erkennen voor wettige openbaringen
van het lichaam van Christus. Voor hen
zijn ze geen kerken des Heeren. Van ver
eeniging in den eigenlijken zin des woords
kan er zelfs bij hen geen sprake zijn.
>Vereeniging" toch veronderstelt dat we
elkander ontmoeten op den voet van ge
lijkheid of met wederzijdschu erkenning.
Zij hebben »de doleerenden" eenvoudig den
eisch te stellen, dat ze zich persoonlijk bij
onze kerkei aden aanmelden om op belijdenis
in onze lidmaten-boeken te worden inge
schreven.
2) Zij, die een staatsrechterlijke erken
ning van de totaliteit der kerken als ééne
corporatie onmisbaar achten voor het kerk
verband en de kerkelijke eenheid. Wie
het wezen van de kerkelijke eenheid zoekt

in het reglement, zii het ook gewijzigd
moet krachtens deze zijne overtuiging de
i-oncept-acte bestrijden.
Maar zii. die in geen van deze beide ge
voelens staan, kunnen uit een kerkrechte4)K oogpunt zonder schroom haar aan
vaarden.
Wat men er tegen inbrengt is loos alarm
Doch ook zelfs met die overtuiging ben
IK nooit van meenmg geweest dat de in
eensmelting gemakkelijk zou gmn. Ik heb
een wemigje aan de geschiedenis gedaan en
ioo zachtjes aan ook iets van »den mensch
ieeren kennen.
Gedeelde kerken komen niet u-enmkkeliit
tot ineensmelting, nadat ze ieder voor
zifln langer of korter een zelfstandig leven
hebben geleid.
Al blijft ook het kerkverband ongedeerd
en de kerkelijke eenheid ongeschonden,
gelijk in dit geval, binnen de grenzen van
net Kerkverband zeli en in de werking van
die eenheid kan velerlei verandering en
wyziging niet uitblijven.
Er zijn langzamerhand zoovele kringen
ontstaan, elk met een eigenaardige werk
zaatnheid. In die kringen neemt ieder
weer een eigenaardige plaats in.
Verschillende organisaties hebben er zich
gevormd. Die zijn ons in hare eigenatuuige werkzaamheid dierbaar geworden.
Zij hebben ieder haar geschiedenis enz. enz.
En waar nu de twee groepen, die samensmel
ten elk voor zich een bi duidend aantal kerken
tellen , kan het niet anders of allerlei ver
anderingen en wijzigingen binnen dn gren
zen van het kerkverband zijn er liet 011
vermijdelijk gevolg van.
Er moet met zooveel worden gebroken,
waarmeê we in de verschillende kringen
zoo langzamerheid vertrouwd zijn geworden
Daarmee te breken valt niet gemakkelijk.
zonder dat men nog daarbij aan de lage
hartstochten van zelfzucht, eerzucht en
neerschzucht behoeft te denken.
Ook ik acht dat een en ander niet ge
ring, al zoek ik daarin niet gelijk som
ffligen schijnen te doen, het wezen van kerk
6n kerkverband. Niemand zal ook kun
nen ontkennen, dat dingen als deze on
willekeurig van niet geringen invloed zijn.
Maar ook di' zal ieder mij toestemmen,
dat zulke overwegingen niet den doorslag
mogen geven.
Voor de vierschaar onzer consciëntie
kunnen ze niet bestaan, bij de erkentenis,
dat vereeniging van kerken, die dezelfde con
fessie hebben en onder dezelfde kerkenorde
leven een eisch is, die van 's Heeren wege
m zijn Woord tot ons komt.
Dat gevoelen
we terstond.
Veelmin kunnen we er meé
verschijnen voor het vlammend oog van den
Koning der Kerk. onzen Heere Jezus
Christus, die gezegd heeft: die iets lief

Lagerhuis wordt wekelijks een bidstond
gehouden in het vertrek van een der be
ambten van de Kamer. De getrouwste
bezoekers dezer bijeenkomst zijn, Mr. Samuël Smith, fciïr John Kennaway en Mr.
Henri Wilson.
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VOORSTELLEN.
A. Van het Bestuur.
1. De Algemeene Vergadering verleene
goedkeuring aan een ontwerp van uitbrei
ding van » Veldwijk", tot voor 3-50 ot 400
neelt boven My is Mijns met waardig.
patiënten.
1). K. WLELENGA.
2. Zjj machlige het Bestuur tot uit
*** KAMPEN, 17 April. - Door de gifte van de tweede Serie (van 50 duizend
waakzaamheid van het Gemeenteraadslid gulden) van de tweede Leening, en des"rot. Noordtzij is het nog in tnds voor noodig tot het uitschrijven van een derde
komen, na jarenlang daarvan bevrijd te Leening, ten bedrage van honderdduizend
zijn geweest, alhier weder een huis van gulden.
ontucht op te richten, dat reeds in wor
3. Zij besluite, dat dit jaar een begin
ding was, doordien de Burgemeester het
zal worden gemaakt met uitvoering van
volgens de bestaande Gemeente- verordening alinea 2 van Art. 2 Reglement-Ondersteu
niet rechtstreeks kon beletten. De door ningskas (Bestemming van een gedeelte
den heer Noordtzij voorgestelde wets-wij- der Contributiën voor die Kas).
ziging is met algemeene stemmen op één
B. Van de AJdeelingen.
na aangenomen ; zoodat het oprichten en
1. De Algemeene Vergadering spreke
de wenschelijkheid uit van de inrichting
houden van zulke huizen verboden is ; en
van meer klassen voor Zenuwlijders, opdat
daarmede ook wets-regeling van de on
tucht, alsof het een noodzakelijk kwaad ook voor beduidend lageren prijs patiën
ten kunnen worden opgenomen. (Amster
ware., den pas afgesneden. Wij wenschen
de burgerlijke gemeente hiermede geluk dam).
brengen Prof. Noordtzg den verschul2. Kan de Vereeniging zich ook inlaten
digden dank toe voor zijn Christelijken
met de verzorging van volwassene Idioten ï
(Leeuwarden).
ijver in dezen betoond.
3. Kunnen de Gemeentebesturen be
Het rijk Uganda is in de laatste jaren
hoeftige Krankzinnigen plaatsen, waar zij
Wel het land van bloedige tooneelen.
verkiezen ï (Leeuwarden).
In
4. Men neme maatregelen om de On
November 1888 besloot de koning Wanga
zich van zijn lijfwacht van Arabieren te dersteuningskas zóó te vullen, dat behoef
ontdoen door ze op een eilandje in een tige Krankzinnigen te Veldwijk kunnen
worden verpleegd. (Meppel).
meer te laten doodhongeren. Toen de
soldaten hiervan de lucht kregen, weiger
5. Do afdeeling acht het wenschelijk,
dat ^Veldwijk" zooveel mogelijk worde
den zij in de kano's te gaan die hen ver
voeren moesten, en vielen het paleis des uitgebreid,
en dat niet worde overgegaan tot de
Konings aan. Deze vluchtte, maar werd
gevangen genomen door de Arabieren, die oprichting vau meerdere Gestichten daar
nevens. (Ter Neuzen).
daarop zijn oudsten broeder Kiowa ten
6. De afdeeling dringt er sterk op aan,
'u°D verhieven. — Kiowa deelde hierop
de voornaamste posten aan de Christenen dat de bestaande Stichting zooveel moge
waarna de Arabieren weder opston lijk worde uitgebreid,
den, een groot aantal nieuwe beambten
of dat anders eene tweede Stichting
verrijze. ( Veenendaal).
vermoordden en er Muzelmannen voor in
de plaats stelden. Zij vielen hierop alle
DE GEWONE JAARLIJKSCHE CON
Engelsche en Fransche zendingsposten aan
en doodden vele bekeurde inboorlingen. FERENTIE zal dezen keer plaats hebben
Al de zendelingen hebben kunnen ont na de Algemeene Vergadering.
snappen en kwamen vrij en veilig te UsamDe volgende onderwerpen zullen worden
biro. De Fransche zendelingen hebben ingeleid :
aan hun Engelsche ambtgenooten de groot
1. Is Krankzinnigen-Verzorging werken
ste edelmoedigheid bewezen on hen zoo roeping der Overheid ? door Mr. TH. HEEMS
vriendelijk mogelijk behandeld. De Ara KERK, Advocaat-Procureur te Amsterdam.
bieren zouden toen een beleedigenden biiel
2. Is een filiaal Stichting van » Veld
naar den heer Mackay te Usambira. Zij wijk
voor de Noordelijke Provinciën geverheffen daarin hun triumf te Uganda en
wenscht ? door Ds. H, VAN GRIETHÜIJZEN
voorspellen de uitdrijving van alle zende- Hz., N.-H. Pred. te Burgwerd.
lng«n uit Midden-Afrika
Voor zooveel er tijd overblijft, worden
als weêrwraak
op de Engelsöhe politiek die de slavernij ter bespreking aanbevolen de volgende
tacht te onderdrukken. Daarbij verklaarVARIA :
, en, zij, dat Uganda een Muzelmansch
a. Wat is de roeping der atdeelingen
Koninkrijk geworden is.
en afzonderlijke leden ?
b. Wordt door de atdeelingen getui
Aao-6 Synode der Gereformeerde kerk te gend en reddend gearbeid ?
B^
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in • 6 ,01fanizatie der Zwitsersche kerken
d. Hoe worden de dienende broeders
-tonf ^611 ,6falistischen zin. Thans be- en zusters het best voorbereid ?
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afgevaardigden van kantonnale kerkelijke
De Algemeene Vergailering met de Con
es ui en gehouden worden en een Zwitsersche ferentie wordt gehouden in twee zitfinrran •
pastoraal-vereeniging. Men denkt, dat de de eerste van 9%— 1, de tweede van 3—7
a gemeene Zwitsersche geest zulk een meer- UU1.
eie samentrekking naar één punt van
De Algemeene
w
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gezag met wil.
lijk voor alle afgevaardigden en voor alle
leden der Vereeniging: voor de afgevaar
De «Birmingham Post" bevatte een be digden zullen afzonderlijke plaatsen be
richt uit Londen, een weinig bekend feit schikbaar zijn. De Conferentie is voor alle
meldende. Door sommige leden van het ueiangsteuenaen toegankelijk. Des avonds
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De Algemeene vergadering wordt in do

gebeden aanbevolen van allen, die den
Heere vreezen en op Zijnen Naam hopen.
Moge zij inzonderheid op den voorafgaanden Rustdag, het feest der Opstanding van
den Zaligmaker in de openbare gebeden
der Gemeente worden gedacht!
Namens het Bestuur,
M. J CHEVALLIEK,
Ermelo, 10 April 1889Secretaris.

INGEZONDEN.
Mijnheer de Redacteur !
Met punt 1 en 2 van de Acte kunnen
van onze Kerkeraden alleen zij méégaan,
die in oprechtheid verklaren durven, dat
zij geen andere bedoeling gehad hebben,
dan om de Ned. Herv. gemeente op hunne
plaats te herstellen. Allen die met de, Acte
van Ulrum gelooven, dat de Ned. Herv.
Kerk eene valsche kerk is, omdat zij de
kenmerken eener ware Geref. kerk mist,
en die daarom naast de Ned. Herv. ge
meente wéér openbaring zochten te geven
aan de Geref. Kerk, kunnen de Acte van
Utrecht niet onderteekenen.
Zij zullen vele uitdrukkingen in die Acte,
op zich zelfbeschouwd, zeer bijbelsch en goed
Gereformeerd kunnen noemen, doch zij moe
ten zich in beginsel tegen bare strekking
verklaren
Naar mijne overtuiging is het
voor die Kerkeraden het verstandigst, niet
in bizonderheden op de Acte in te gaan,
maar eenvoudig te verklaren, dat zij op die
grondslagen met de Ned. Gereformeerden
niet kunnen vereenigen, en dus elke be
spreking op grond van deze Acte van in
eensmelting overbodig is. In gelijken zin
als de Deputaten der Doleerenden na de
Synode te Assen verklaarden, dat zij met
onze Deputaten niet konden onderhandelen
op de grondslagen door onze Synode ge
legd. Zij waren in beginsel tegen den last
brief, door onze Synode aan hare Deputa
ten meö^egeven. Onderhandelen was dus
niet noodig.
Nu de onderhandeling, trots deze ver
klaring der Utrechtsche Deputaten, toch
plaats gehad heeft, en onze Deputaten de
Acte, door Dr. Kuyper voor hunne Synode
opgesteld, overgenomen hebben, is er te
meer reden die Acte van Utrecht nauw
keurig te lezen.
Als onze Kerkeraden,
die met de Acte niet meö kunnen, eenige
grondlijnen trekken, langs welke zij meenen dat de vereeniging van alle Gerefor
meerden in ons land tot stand komen kan,
dan hoop ik, dat zij die lijnen zoó duidelijk
en eenvoudig trekken, dat al de JNed Ge
reformeerden ze kunnen nagaan.
Met de herinnering aan de geschiedenis
aan de geboorte der Acte van Utrecht voor
afgegaan, voor ons, lezen we punt 3. Bei
derzijds hebben wij — zoo wordt hier ver
klaard — finaal gebroken . • . wat ? of waar
mee ? In het voorstel Van Beuker, door de
Synode te Assen aangenomen, stond : ge
broken met het Ned. Herv. Kerkgenoot
schap, zooals het sedert 1816 met zijne
organisatie, besturen en reglementen be
staat. Dat was duidelijk gezegd. Men brak
dus met het u-enootschap, ni' t zijne organisa
tie enz. Er was dus sedert 1816 door organi
satie, besturen en reglementen een N-d.
Herv. Kerkgenootschap ontstaan : men brak
nu en met dat Genootschap en met de organi
satie, besturen en reglementen, die dat Genootsch ip hadden doen ontstaan. Als de Do
leerenden dat maar wilden onderschrijven.
jfoch zoo iets zaï nyv. L>3. hulsebos nooit
willen verklaren. ZEw. ontkent ten sterkste.
dat de Ned. Herv. Kerk een genootschap
geworden is: zelf was hij voor de Do
leantie en is hij ook nog na de Doleantie
predikant dtr Ned. Hervormde Gemeente
te Zuidwolde. Met die verklaring ging
Dr. Kuyper evenmhi mÖe. Daar stak een
beginsel in, en met dat beginsel vereenigen
de Doleerenden zich niet. Vandaar ook
hunne verontwaardiging over dit voorstel
van beuker, en de verklaring, dat nu voor
de vereeniging de grendel op de deur ge
schoven was. Hoe moest het dan wezen,
zouden zij mêe kunnen ? Och, eene kleine
verandering slechts, Broeders! Wij voor
standers der Doleantie willen verklaren
finaal gebroken te hebben met ? neen, niet
met ; maar wij willen verklaren iets ge
broken

te

hebben.

Wat dan ? Misschien

een stolp of een net ? Juist. Maar toch
valt niet te ontkennen — zoo giian zii
voort —• dat netwerk raakte ons alleu ;
bond ons op ; hinderde ons in onzen groei
en bloei. En voor zoover nu die band
van dat netwerk der organisatie, besturen
en reglementen ons allen, predikanten en
ieaen m de JSIed. Herv. Kerk, raakt of
ook bindt, breken wij dien. Wij breken
niet met het Ned. Herv. Kerkgenootschap
(dat is voor ons de Ned. Herv. Kerk, de
Gereformeerde kerken) neen, wij breken
nergens mee ; wij breken alleen iets. n.1.
eiken band tusschen ons en het Ned. Herv.
Keikgenootschap. Dus de banden, die tus
schen beiden zitten, verbreken wij ; niet
de Ned. Herv. Kerk wordt verworpen als
een valsche kerk, maar de banden, tus
schen ons en dat kerkgenootschap, dat
trots alle besturen, reglementen en orga
nisatie altijd nog de Gereformeerde Kerk
is gebleven.
En nu zegge niemand, dat dit spitsvon
dige ivd"neering is ; want toen Donner
voorstelde, om in plaats vau de woorden
n de Acte, die van het voorstel Beuker
te kiezen, en alzoo terug te keeren tot het
standpunt der Synode te Assen, merkte
één der Deputaten op, dat de Synode dan
wei naar huis kon gaan, omdat do Dolee

renden van die wijze van uitdrukking
niets moeeten hebben. En de Synode te
Kampen veranderde het besluit, der Svnode
J
te Assen, door de uitdrukking der Acte
in den geest der Doleantie met 2b tegen
14 stemmen aantenemen. Onbegrijpelijker
wijze ging de voorsteller van het aange
nomen besluit te Assen nu met de Acte
mee, en vei beterde alzoo zichzelven — als
dat althans eene verbetering genoemd kan
worden. Ik ze_< liever, hij herriep be
wust of onbewust zichzelf.
Ik dacht toen : wat kan een mensch
toch verblinden, als hij eens eenige oogenblikken dicht bij een groot licht gezeten
beeft.
Goed bezien, kunnen wel de voorstan
ders van de Doleantie, maar niet die der
Scheiding punt 3 onderteekenen. Als wij
beiderzijds verklaren, wat in dit punt staat,
liegt een der partijen, al is het dan ook
onwetend. Laat ons dat niet doen. On
rechtheid is een eerste vereischte in een
zoo gewichtige zaak.
T. Bos.

Vereeniging geen continuatie.
De stemmen uit de Clir. Geref. Kerk,
die door de Bazuin tot de ooren van ons
volk komen, klinken niet zeer harmonisch.
Vreemd genoeg is dat juist met betrekking
tot eene zaak, die vereeniging en dus har
monie beoogt. Al naarmate men op het
klavier der vereeniging een hoogeren of
lageren toon aanslaat, wordt men bij de
voor- of tegenstanders dier vereeniging
ingedeeld. De hartstochtelijken uit beide
groepen zeggen elkander soms op harde
wijze de waarheid. Als het maar waar
heid is, kan dit zooveel kwaad niet. Dit
moet echter wel eens betwijfeld worden,
want die vurigen onder de z g. n. voor
standers stellen de z. g. n. tegenstauders
voor als halsstan igen, enghartigen of zelfgenoegzamen, die van geeue vereeniging
met de doleerenden weten willen en dus
tegen Gods Woord strijden en den bloei
der gemeente tegenwerken.
Indien er werkelijk zulke vijanden der
vereeniging in onze kerk zjjn, moeten w:;
hun gezelschap schuwen, ons volk voor bun
verderfelijk b"ginsel waarschuwen en Vnm
invloed onschadelijk trachten te maken,
want zij strijden tegen Gods Woord Ik
maak mij echter in dit opzicht niet erg
ongerust, want hoewel ik zeer veien ken,
die naar de genoemde indeelincr tecrp.nstfl.nders heeten, ken ik niet één, die tegen
vereeniging is. Wel ken ik een groot ge(al.! die- - niftt,
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die van de zijde der Ned. Gereformeerden
begeerd wordt en in de concept-acte is
omschreven, maar daarom ziin zii niet fao-pn
vereeniging; zij zijn tegen combinatie en
vuui veieemging. ü uist omdat zij vereeni
ging willen en geen combinatie, knnnpn '/ü
met de concept-acte niet medegaan. Zij
wineii met de iNeü. Uer. in ware kerkelij'ie gemeenschap leven en wenselien Haar.

om vereeniging op grond van de belijdenis
uti ueieioLmeerae Lverk en niet op grond
van wat een (rereformeerd creleArdp» in Pn_

litica eccL siastica, Traktaat van reformatie
oi weiK Doek ook, iieett geleerd en ontwik:eia.
Zn willen de historische, liin. di« in

1834 weer aangegreoen is v.isthnndon
Zii gelooven nog. dat Gods hH /nndfirn 7nrrr
voor zijne kerk in Nederland in de wordings- en ontwikkelingsgeschiedenis der
Christ. Ger Kerk gebleken is : Haï and
onze vaders het Gereformeerde spoor ge
wezen en er op geleid heeft; dat God als
met eigen hand de beddins ep.crm.van hpeft
waarlangs de kerk weer openbaar moest
worden, en dat God dus de geschiedenis
onzer kerk gemaakt heeft.
Zij verblijden zich, dat er sedert 1886
bij velen eene behoefte ontwaakt is, om
OD het Gereformeerde H 11 nor tp. komen
7,!I
kunnen het in de Doleerenden dragen, dat
zy anders begonnen zijn dan onze vaders,
maar kunnen het niet goedkeuren, dat zii
eene andere bedding g aven en vereeniging
zoeken door de strooming onzer kerk in
hunne bedding te doen loopen.
Als wij daarin medegaan en alzoo op
hun standpunt overstappen, handelen wij
op ziin zachtst zeer onvoorzichtig. Iemand.
die eene halve eeuw met goed gevolg eene
zaak heeft uitgeoefend en alzoo praktisch
is gevormd, zal niet aanstonds zijn werk
herzien en zijne wijze vau werken veran
deren naar de theorieën, die een jeugdige
mededinger verkondigt.
Hij gaat zijn
ouden gang, intusschen verstandig lettende
op d6 uitkomst van dia theorieën en blijkt
het later, dat zij betere uitkomsten geven
dan thij ooit
heeft,' dan zal hiiTJ ook naar
. gehad
<-•
die theorieën gaan werken.
Dit wii als kerk evenzoo doen en de
afscheiding niet herzien naar de nog niet
beproefde theorie der Doleerenden. Ilnon
wij dit, dan gelooven wij niet meer aan de
1J • 1 .• n
i , i
weiugueiu van net bestaan onzer keik.
Wii° hebben de onder vnidincr
W
N van fip.iifi Vial,va
eeuw ; ons beginsel hppff PPB r>0-inriep
proef doorstaan. Waarom zullen wij het
prijsgeven? Tot voor een naar iaar twii.
felde niemand, of onze kerk wel de wettige
openbaring was van de Gereformeerde kerk
in Nederland.
Nu scliii np.n cinminio'Pn
daaraan te twijfelen, omdat zij luisteren
naar de tneorieen van jeugdige mededin
gers. Laten toch de nractioi het nipt 700
spoedig voor de theoretici afleggen, zij
mociuen Zien er later over beklagen moeten.
Meenen de Doleerenden. dat zii het stand
punt, dat zij naast ons hebben ingenomen,
niet ituimeii veriaten en zullen wij met
hen vereenigen, dan moeten wij het onze
verlaten. Wie durft dat doen ?
Beide
beginsels ziin niet voor vevppniiTinir vat
baar. .Dat bliikt
duideliik
o-pnop.cr
"
o o
o' oindaf.
men niet meer spieekt van vereeniging
maar van combinatie iets wat geacht wordt
een geneesmiddel te ziin eraer dan de
kwaal. Zij, die vereeniging willen, oordeelen, dat, nu de Doleerenden eenmaal
naast ons ziin gaan staan en dit mpt. dp
combinatie nog willen blijven doen, wij
vooralsnog onzen weg moeten gaan. B uk

het later, dat hun standpunt beter is dan
het onze, dan zullen wij immers wel zoo
verstandig zijn, van de lijn der scheiding
op die der reformatie over te gaan ; de
verstandige wil gaarne het goede voor liet
betere geven. Ook bestaat de mogelijk
heid, dat als de broeders van de overzijde
meer van het ideale in het werkelijke
leven komen, dat zij langzaam tot ons stand
punt naderen.
»God wil de vereeniging", wordt geroe
pen. Dit gelooven de z. g. n. tegenstandei s ook, maar zij kunnen niet toestemmen,
dat zij plaats hebben kan volgens de be
wuste acte, die niet zeggen durft, wat de
belijdenis zegt en op grond waarvan
door de acte vau afscheiding in 1834 ge
zegd is. dat de Herv. Kerk de valsche kerk
is. Willen wij werkelijk in kerkelijk loven
één worden met de Doleerenden, dan moe
ten wij hunne zwevende voorstellingen van
de Herv. Kerk blijven afkeuren tot zij ze
loslaten, den massalen zuurdeesem hebben
uitgezuiverd en met ons op het zuivere
standpunt der Vrije Kerk gekomen zijn.
Dan zal de vereeniging gemakkelijk wor
den.
Zuidhorn.
H. SCHOLTEN.
Hooggeachte Redacteur !
Bezwaarlijk kan ik nalaten u eenig bljjk
van belangstelling te geven in het schrijvan Ds. Bos in de Bazuin. Vooral valt
mij dat moeielijk na het lezen van zijn
helder artikel in de Bazuin van 5 April
jl. Met zulke stukken komen wij verder,
zij het dau ook verder op den weg der
verwijdering.
Immers, Ds. Bos heeft het nu klaar uit
eengezet, dat de thans doleerenden »geen
recht" hadden tot het vormen van een
aparte organisatie naast de kerken deiScheiding, dat dit »van God verboden,
dwaasheid en scheurmakerij" was. Zie,
zulke uitdrukkingen laten aan duidelijk
heid niets te wenschen over. Er volgt
niets anders uit dan dat de doleerenden
hun instituaire regelingen maar moeten
vernietingen en dan eenvoudig persoon voor
persoon tot de gescheidene kerken als zoo
danig hebben over te gaan. Alleen langs
dien weg is dan vereeniging van die buiten
zijn met die binnen zijn mogelijk.
Ook in het door Ds. Bos gebruikte beeld
komt dit helder uit. Hij noemt het n.1.
»dwaas" om langs een geschikt kanaal
tusschen Bedum en Groningen er nog een
te graven en dan later het streepje grond
tusschen die twee kanalen ook weg te
graven en er alzoo weer één, maar dan
een veel breeder kanaal van te miken.
Overgebracht op de gereformeerde kerken,
moet dit stellig beteekenen, dat de breedte,
de uitbreiding, het eatholiek karakter der
kerk volstrekt niet in aanmerking behoe
ven te komen, maar dat het slechts de
vraag is of men het met de institutie van
'34 en wat daarmede direct samenhangt,
doen kan. De vaart behoeft zoo breed of
aanzienlijk niet te zijn. Ook de kerkelijke
inrichting niet. Slechts is het de vraag,
ot men in die kerk zalig kan worden en
daarmede is alles goed.
Nu zijn er wel sommige menschen, die
dit tegenspreken, die meenen dat de kerk
behoudens zuiverheid ia de belijdenis eu
het leven, ruimte moet geven aan men
schen met verschillende gevoelens omtrent
ondergeschikte zaken, dat zij de geesten niet
mag binden, dat zjj het hebben van ide
alen evenmin als het opgeven van idealen
omtrent de massa's achtergebleven »Hervormden" in liet Genootschap niet mag be
letten. Doch dit alles komt volgens Ds.
Bos niet in aanmerking. Kan een eerlijk
»gescheidene" in zijn kerk zalig worden,
dan houdt alle verdere redeneering op, en
heeft ieder zich eenvoudig »af te schei
den".—
Langen tijd heb ik gemeend, dat de Chr.
Gereformeerden niet »afgescheiden" waren
voor hun pleizier. (Ook u, M. de R. hebt
dat, meen ik, vroeger wel eens gezegd)
maar dat zij zich het martelaarschap der
gescheidenheid om des beginsels wil hebben
getroost, natuurlijk met de hoop om later
nog eens weer in ruimer kringen, vereenigd met veel meerdere broeders en
zusters te leven.
Kortom, ik vatte de
scheiding steeds op als een begin van re
formatie, en dns bedoelende wel terdege
een doorgaand kerk herstel. Daarom ook
heb ik sinds jaren veel sympathie en liefde
voor de Chr. Geref. kerken gevoeld.
Thans echter tracht Ds. Bos ons uit dien
droom te helpen. Hij toch stelt het »zich
afscheiden" tegenover het »herstellen der
Geref. Kerken," en betoogt, dat deze twee
denkbeelden zich niet met elkaar laten
verzoenen. De «scheiding" was dus geen
luiddel, maar doel; geen offer, maar een
heerlijke winst; geen tijdelijke zelfbeper
king, maar een intreden in een idealen
toestand.
Langen tijd heb ik mij ook verbeeld,
dat er onder een valsch verband nog wel
eenig echt kerkelijk wezen kon bestaan. Dit
was, dacht ik, in deze eeuw onder de or
ganisatie van 1816 even goed mogelijk als
onder de roomsche organisatie in de 16e
eeuw. Te Eeitzum, Bunschoten, Maas
sluis, Voorthuizen, enz. zou ik niet gaarne
alle kerkelijk wezen als verloren ot (on
herstelbaar) valsch hebben beschoawd.
Doch Ds. Bos maakt thans deze quaeslie
in eens uit. Hij redeneert kort en bondig
aldus: de Nederl. Herv. Kerk valsch, dat
is : alle plaatselijke gemeenten valsch ; zulke
gemeenten zijn met te herstellen ; afscheiding
is dus noodzakelijk.
Andere schrijvers lieten meermalen het
zelfde doorschemeren; maar Ds. Bos zegt
het eenvoudig met ronde woorden. Daar
voor wilde ik hem mijn dank bieden. Ook
heb ik in mijn beschouwingen omtrent het
wezen en de bedoelingen der Chr. Geref.
Kerk zeer gedwaald, n.1. ... als Ds. Bos
de tolk is van DE Chr. Gereformeerden.
Met alle hoogachting en heilwenschend,
Uw Dw. in Chr ,
G. G. GIJBEN.

Monster, April 1889.

Boekheoordeeling.
Is vereeniging overeenkomstig de
ff
Den 22sten April hopen
Concept'Acte wenschelijk ?
'Y\ onze geliefde Ouders
Door A. Littooij, predikant te Mid
delburg. F. P. ISHuy — Mtddelburq.
Onze hooggeachte Middelburgsehe ambt
genoot, Ds. Littooij, is niet gewoon veel
in de Bazuin of in andere bladen te schrij •
ven. Zoo hij iets op zijn hart heeft, zegt
M hunne
Vijf-on-twiiiïig
hij dat in een altijd goed geschreven bro
jarige
Eehtvereeni- A)
chure. Bij heeft daarbij het vooideel, dat
ging te herdenken.
^
zijn woord hooger gewaardeerd wordt en
^
Gode
alleen
den
dank!
de waarde er van meer van blijvenden
aard is.
M
Hunne dankbare kinderen,
Br. Littooij acht vereeniging van Clirist.
en behuwdzoon.
Gereformeerden en Ned. Gereformeerden,
naar de Concept-Acte, niet wenschelijk.
F0 HAZEKSWOUDE,
Waarom hij die vereeniging niet wensche
' 4 15 April 1889.
lijk acht, zet hij in deze brochure, niet
alleen helder en kalm, degelijk en waar
dig uiteen, maar hij doet het met waar
deering van anderer oordeel, op broeder
lijken, Christelijken toon.
De denkbeelden door hem in de bijeen
Dinsdag den 23 April a. s.
komsten der Deputaten en op de Synode :
hopen onze geliefde Ouders
Assen — Kampen, uitgesproken, deelt hij
hier aan het groote publiek mede. Van
verdere beoordeeling onthouden we ons.
De lezer oordeele zelf. Ieder die belang
EN
in de zaken stelt moet deze brochure lezen ;
zij handelt over zeer gewichtige aangele
genheden van de Kerk des Heeren in ons
land.
hunne Veertig-jarigeEehtOp éón punt wenschen wij echter zeer
vereenlging te herdenken.
bijzonder de aandacht te vestigen. Op pag.
23, 24 zegt Ds. Littooij deze uit ons hart
Hunne dankbare Kinderen'
genomen woorden : » Want wij waren en zijn
en Behu wdkinderen.
»een andere corporatie dan het Neder»landsch Hervormd Kerkgenootschap is.
WLLDERVANK,
>En ik dank God, dat wy dat zijn. Wij
April
1889.
»staan en zijn weer opgebouwd op hetfon»dament der Apostelen en Profeten. Wij
>zijn eene Vrije Kerk in den Vrijen Staat;
»en dat dit mogelijk is, is onder Gods
»voorzienig bestel mede eene der schoone
«vruchten van de revolutie. Souverein in
Ilciit. V : 16
»eigen kring; maar wederzijdsch elkaar
Den 24 April hopen onze
»erkennend, dus ook kennisgevende en corgeliefde Ouders
»respondeereude, ziet dat is eisch van de
PIETER DRKGAIANa
>Nieuw-Testamentische
bedeeling.
Ue
EN
«Overheid en de huishouding van den Staat
JOÜAINNA
CATHARINA
MUU>ER
»is toch zoo wel uit God als de Kerk."
hun Vijfentwintig-Jari
Zoo de Christelijke Gereformeerde Kerk
ge Echt-vereeniging te
met bewustheid op dit standpunt stond,
zouden wij nooit in de tegenwoordige spraak
gedenken.
verwarring gekomen zijn. Er was dan een
Ps CI1I : «3 en 14
principiëel verschil, tnsschen de in het Ned.
Hunne dankbare kinderen.
Hei v. Kerkgenootschap achtergebleven Ge
Namens de drie broeders en
reformeerden en de Doleerende gemeenten
vier iusters :
eenerzijds, en ons aan de andere zijde. De
Js. DREGMANS.
beschuldiging van Donatisme en Labadisme
had men ons nooit naar het hoofd kunnen
AXEL,
slingeren; wel die van afwijking van de
18 April 1889.
belijdenis op ait. 36. En dit hadden wi',
evenals de Belgische Zendingskerk, open
en rond moeten aanvaarden.
Maar nu ook wij nog te veel beheerselit
worden door het Continuïteits-begrip, in
De Heere nam mijn geliefden
verband met art. 27 — 29 der LSelydenis;
Echtgenoot
nu wij al de Questiones van Voetius en
•Jt o li a n n e s IS r o n t s
andere dogmatici en theoretici er soms
EiAJüXMCrA,
met de haren bij sleepen, en die goede va
heden
voormiddag
tot Zich.
deren laten oordeelen over toestanden dieHij bereikte den ouderdom
zij nooit gekend hebben: nu dolen wij als
van ruim 75 jaren.
in een doolhof, en het arme volk doolt
Het leven was hem Christus,
achter zijn voorgangers aan.
Wij danken br. Littooij, dat hij althans
het sterven daarom gewin.
dit punt heeft aangeroerd, en hopen en
A. H. v. D . PLOEG
bidden dat God de Heere, te zijner tijd, een
Wedw. J. B.LANTINGA.
gids of gidsen verwekken moge, die naar
UITHUIZERMBEDEN,
het duidelijke woord des N. Verbonds, zijne
2 April 1889.
Kerk in Nederland uit den doolhof uit
leiden.
Niet alleen in art. 27 — 29 maar vooi'al
in art. 36, tweede gedeelte, zit de Kerke
Heden morgen ontsliep on
lijke kwestie onzer eeuw, en van zoovele
verwacht onze dierbare oudste
eeuwen.

H. VAN BEEK |
p. mm,
§

(X

H. KÜ1K

J. SMITÏÏ

Heden overleed in de hope
des eeuwigen levens, in den
ouderdom van ruim 63 jaren,
mijn geliefde Echtgenoot
JOIIANNES PETRUS V. I) MAAS,

in leven Predikant bij de Chr.
Ger. Gemeente te Borger.
Zwaar valt mij zijn gemis,
maar de troost van een zalig
wederzien in den Heere J. C.
lenigt mijne droefheid.
W ED. J. P. V. D. MAAS,
GEB. C. L. BEGENANN
BORGER,

12 Apr. '89.
Deze dient tot algemeene en
bijtondere kennisgeving.

Heden trof onze gemeente
een zeer gevoelige slag, daar
onze geachte Leeraar

Ds.J.I»
VANDKBÏAASJi.,
na een smartelijk doch gedul
dig lijden van bijna drie weken,
is overleden. Zijn leven was
Christus, zijn sterven gewin.
Ruim dertien jaren heeft hij den
herdersstaf over deze gemeente
gedragen. God, die geen reken
schap geeft van zijn daden, geve
ons en de gemeente en zijne Gade
in dezen weg te berusten en
trooste ons naar zijne beloften.
Namens den Kerkeraad der
Chr. Ger. Gem.,
L. VAN DIJK, Scriba.
BORGER,

KERKORGEL

Kerk geleverd, met 10 jaren gnarantie.
ligheid, pi'fls 15 cent.
Dagelijks te bezichtigen en te bespelen.
W
Het kruis van Chris
Franco brieven, onder motto Kerkorgel,
tus, prijs 12 1 / 3 cent.
Bureau van de Bazuin te Winterswijk.
ItROERSE
Zamensp raak
tusschen een Vader en zijnen Zoon,
hoofdzakelijk omtrent de wetten naar
Lev. 18 : 18, prijs 127a cent.
Orgelmaker te liampen,
van een eenvoudig bur
vervaardigt nieuwe
german. Gesprek tusschen Wouter
eu een predikant, prijs 6 cent.
Geschenk voor Zondagscholen :
GODS
VRIJE GENADE VERHEER
in de nieuwste uitvoering en billijkste
prjjzen ; tevens voorhanden Aaiieri- LIJKT AAN MARTHA HARFIELD,
kaansehe Orgels, Piano's enz. prijs 10 cent, per 50 ex. 3.75, per
Alle instrumenten worden franco 100 f 6.—
Verkrijgbaar bij den Uitgever D.
en onder 5-jarig garantie geleverd.
GANTVÓÓRT, NEEDE en verder bij
ROZEN en ISEOEMEA1! g g alle Boekhandelaren.
aanbieding van C. J. v. d.
^
Nog enkele exemplaren zgn voorhan
BROEK, Kweeker te BOSKOOP, O JGY den van het
STRUIKROZEN 10 st. f 1 ; 20
••
st. 1,90 ; STAMROZEN 10 st. g m
4; 20 st. f 7,75 ; VIOLA TRIC. g £ OVERDENKINGEN VOOR IEDEREN DAG DES JAARS,
MAX. (driekleurige grootbl. VI- § SP
uit de werken van
OLEN) 25st.f0.75;50st. f 1,40 ; =j = ERSKINE, NEWTON, AÜGÜSTINUS,
STOKROZEN p. st. f 0.25;PRI- J> &
SHEPPARD, MARSHALL, BOGÜE,
MULA VERUS 10 st. f 1 ; 20 st. £ -g
OW EN,
f 1,90; BELLIS PERENNIS „ ""
en anderen, verzameld
(Madeliefje) 10 f 0,50 ; 20 f 0,90. % .5
DOOK

J.

PROPER

KERKORGELS

CIIHISTELIJK GEDENKBOEK.

Alles in vele en schoone soor-g
aCD
ten voorhanden; levering van £«& <D
postpakketten

_o
SS
03

franco.

Heeren Landbouwers.
VAN

B O T E R ,
Heden ontsliep in baren Heer
en Zaligmaker, na een lang
durig smartelijk lijden, mijne
geliefde Echtgenoote

Mej. Adriana Lok
eerder weduwe van JB. IMPETA,
in den ouderdom van ruim 71
jaar.
A. T. VAN WIJNGAARDEN.
MEDEMBLIK.,

17 April 1889.

opschrift: » Gebr. de Jong."
Alle marktdagen te Leeuwarden en
te Sneek.
J- DE JONG, Franeker.

Pomade Duptrain.

RED

Zuster

TRIJNTJE DÜRKS VAN DIJK,
Militair Tehuis tc 's Bosch.

Ontt'angen
bij den Concierge van N. N.
i 1,—
door G. Loos te Rotterdam, col
lecte op het Jaarf. der Chr.
Jongel. Ver. »Hebt de waar
heid en den vrede lief"
- 3,406
Dat deze in dank ontfangen gaven, door
vele gevolgd mogen worden.
Namens het Bestuur,
Js. VAN DER LINDEN.
's Bosch, 15 Apr. '89.

advebtëm I m T

weduwe van IEDE MARTENS
SIKKEMA, in den ouderdom
van 74 jaar en 9 maanden.
Was zij ijverig in den dienst
des Heeren, zoodat haar leven
in den volsten zin des woords
Christus was, zeker is naar Gods
woord haar sterven gewin, 't
geen ons troost in dit groot
verlies.
Namens de Familie,
M. VAN DIJK.

8. v. |t. duidelijk adres op
den postwissel.

Ondertrouwd:
W. DE JONGE, v. D. M.
Wedr. 8. RISPENS.
EN
L. VISSER.

Z ALK,

J
HUIZUM, T

17

A

Ü 1889

G e b o r e n : ILBINA ANNETTE,

DOCHTKH van
S. L. VINKHUIZEN
en I. DIJKSTERHUIS.
KANTENS,

12 April 1889.
Bevallen

van

een

welgeschapen

ZOOIV, ATJE DE JONG, geliefde
Echtgenoote van
Ds. J. R. DIJKSTRA.
SLIED HECHT,

13 April 1889.
_£Jeden morgen beviel mijne ge
liefde Echtgenoote SUZANNA ANTOINKTTU
BOKSBOOM van een welgeschapen zoon.
De Naam des Ueeren zij geprezen !
H. ALTING.
YYESTBROKK,

15 April 1889.

Rein Dirks Jot,
na een langdurig en smartelijk
lijden, in den gezegenden ouder
dom van 72 jaren en 9 maan
den, waarvan wij bijna 41 jaar
door den band des huwelijks
verbonden waren. Het strekt
ons evenwel tot grooten troost
dat de dood hem geen koning
der verschrikking was, maar
dat hij in vast vertrouwen op
de gerechtigheid van Christus
de eeuwige rust is ingegaan.
Mede namens kinderen,
behuwd- en kleinkinderen,
JOLTJE VEEN,

Wed. R. D. JOT.
ENKHUIZEN.

11 April 1889.

Van wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap »Filippus" is bij den
Uitgever J. DEN BOER te Breukelen
verschenen :

No. 105. Eene kin
derbede verhoord Prijs 1 Ct.
No flOO. Rust.
» I »

KERKBOEKEN.

Verdraagzaamheid

KT _ 11
J
.1 .
gebonden
voor de
Volksvoordracht,
Atdeelingen
van »Patrimonium
te
Zaandam en te Alkmaar,

oor de vele bewijzen van belang-

bil de herdenking onzer 50jarige Eehtvereeniging op 10

J A. WORMëER.
Prijs f —,10; 25 Ex. f 2.— ; 50
fex. f 3,50 ; 100 Ex. f 6,—.
Bij ZALSMAN te Kampen is ver
schenen :

April 1.1. van hier en elders ontvangen,
betuigen wy by dezen, mede namens
onze Kinjeren, onzen weigeiueenueu

IIAMH.
J. G. NEIJENS.
E. NEIJENS—-

EENVOUDIGE LIEDEREN

voor Christelijke- en
Zondagsscholen.

HOUWERZIJL.

Heden is verschenen :

APPINGEDAM,

April 1889.
G E L D L E E in IIN G
Chr. Geref. Gem. te Bolne»,

uitaeloot
No. 46
ts
betaling der Coupons by
n

UT.

IfAMQTü'-ün
X

V,

oor een meisie van 16 jaar, Chr.
Geref. wordt plaatsing gevraagd in eene

IWiAWnFACTUUK-, GARENen RAHR2KAAK. of iets dergelijks,
0111 verder daarin te worden opgeleid.
Eenigszins is zjj met het vak bekend.
Op eene goede behandeling zal vooral
gelet worden.
Hripvpn

franco

onder de letters N.

te Groningen.

GEVRAAGD
Heden avond ten elf uur
overleed tot diepe droefheid
van mij, mijne kinderen, behuwden kleinkinderen, mijn innig
geliefde Man

440 bladzijden, groot octavo. Vroe
gere prijs f 1.50. Tegen postwissel a,
90 cent, waarop vermeld staat: Dag
boek, wordt het thans franco verzon
den door den Boekhandelaar BULENS
te Winterswijk.

3telling

N. bij den Boekhandelaar JAN HAAN

KOITDUM,

3 April 1889.
Algemeene kennisgeving.

Ds. €. €. CALLEIBACH,

Steeds in ruime keuze aanwezig vele
In
Sedert jaren proefhoudend middel soorten HE RK ISO EKEN.
verschillende
formaten
en
prijzen.
tegen het uitvallen der Haren ; en
Boekhandel, firma G. J. REUS,
tevens sterke groeibevordering. In
Singel, GRONINGEN.
potjes, met gebruiksaanwijzing fr. p. p.
Bij HöVEKER & ZOON te Amster
van f' 9, — en f 1,75 bij W. H.
dam verscheen :
VERHOEFF, Nieuwstraat Kampen.

m
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Bijbelsche Geschiedenis

te Koog» aangeboden, met Prestant le en 2e stukje prijs 15 cent.
8 voet, van gepolijst Tin in het sier
C. IMAliAN. Over de verzekering
lijk front, voor f SÏOÖO franco in de
des Geloofs en het bezit der zalig-

1' u i » ! i e K c v e r k o o p

12/4 '89.

F. A. KOK

tegen Mei of iets later te Amsterdam
in een Christ. gezin met kinderen,
een fatsoenlijke

DIENSTBODE,
die flink kan werken en een burger
pot koken.
Loon f 100, met ver
hooging.
Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Br. fr.
Nr. 1 bg J.
BOER, Boekh. te
Breukelen.

KOSTSCHOOL VOOR MEISJES
te SPAIMNUM.
Deze kostschool bedoelt eene dege
lijke, practische eu Christelijke oplei
ding. Behalve in de vakken van liet
laser onderwijs wordt er onderricht
gegeven in vreemde talen, handwerken,
naaien en knippen naar de maat. Het
kostgeld is f 400.
Opleiding Moor
hulnonderwijzeres zonder verhooging
van kostgeld. Na Paschen kunnen er
weer een paar meisjes worden geplnatst.
Prospectussen te bekomen bij de
Directrice L. J. v. NAERSSEN en bij
J. KRIJLL, Predikant.

ls de Vereeniging OVER
EENKOMSTIG DE CON
CEPT-ACTE gewenscht?
DOOR
A. L1TTOOY.
F. P. D'HUIJ,
Uitgever te MIDDELBTJBG-

Bij A. VAN ANDEL Jz., Gorinchem,
is verschenen een nieuw Paaschboekje,
getiteld:

Door Lijden tot
Heerlijkheid,
een Paaschverhaal door
JOJ^AIHAN,
in fraai geïll. omslag. Prijs 10 cent;
25 Ex. f 2,25; 50 Ex. f4,25; 100 Ex.
f 7,50. Tevens eene voordeelige aan
bieding van een klein restant

PA ASCII BOEKJES,
niet mooie plaatjes, reeds vroeger ver
schenen. Verder van Bijbelsche
Platen. 100 verschillende f 1,50,
fonkelnieuw op mooi wit carton ; B ijbelsche prenten enz.
gjBT Men vrage op zicht voor Christelyke en Zondagscholen.
Alom

wordt

thans

DOOR
P. Voerman.

prijs 10 eent.
DE Christelijke Schoolbode zegt hier
van :
»Dit zijn inderdaad eenvoudige lie
deren, maar daarom zeer pryzenswaardig en aanpiijzenswaardig, vooral voor
christelijke scholen, waar de onderwgzer van voldoende hulp ontbloot is.
Bijzonder bevallen ons de feestliederen
in dit bundeltje, zoowel om de dege
lijke woorden, als om de zoetvloeiende
muziek.
Er zijn liederen in, die Unison ge
zongen moeten worden door de geheele
klasse. Er zijn tweestemmige liederen
in ; ook het driestemmig lied mankeert
niet, en de prijs is zeer miniem, zoo
dat we aan Voerman's liederen, een
snellen loop durven voorspellen in onze
christelijke scholen,"
Verschenen voor rekening van den
schrijver;

JÜSTUS SIMPEL.
Open brief aan l)s. F. P. IJ . C. VAN LINGEN

Prijs f—,3«.
Verkrijgbaar bij eiken Boekhandelaar
en tegen toezending van het bedrag,
bij den uitgever W. J. BEREND JJz.,
Zwolle.

de inteekening opengesteld op den Tweeden

«laargang van

IU1

Volksleerredenen door predikanten der Christelijke
Gereformeerde kerk.
V a s t e m e d e w e r k i n g i s t o e g e z e g d d o o r 43 Heeren predikanten
E Z R A levert 36 LEKRREDENBN per jaar voor den geringen prys
van f 1.75, terwijl de inteekenaren gratis t i t e l , i n h o u d en o m s l a g
ontvangen.
In ieders belangstelling wordt Ezra — het eenige wat op dit gebied voor
onze kerk bestaat — opnieuw aanbevolen. Een proefaflevering is ter
kennismaking gratis te bekomen.
I I. BÜLEIXS,
te WINTERSWIJK.
SNELPKBSDB.UK VAN 6. FH. ZALSMAN TE KAMPEN.

