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DTTUKKKK G. PH. ZALSMAN te Kampen. — Ofïiciëele Berichten enz., Stukken
H.

der Medewerkers, en Buitenl. Bladen aan d e A d m i n i s t r a t i e t e
Kampen. — Binnenl. Bladen. Intezenden Stukken en Werken ter
recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM; (Ds. W. H. GISPEN).—

B U L E W S,

W I N T E R S W IJ K.

Kerkelijke en Gemeentelijke Berichten, enz.
VAN 1)K SYNOOALE COMMISSIE.
Onlvangen voor de Gemeente <e llerguin.

Door den Kerkeraad van de
Gem. te Groningen
.

I 10,—

Ontvangen voor de gemeente te Nijmegen

Door den Kerkeraad van de
Gem. te Groningen
.
f 10,—
Namens de Syu. Comm.,
J- NEDERHOED , Secr.
Middelstum, 18 Febr. 1889.

De Classis (ioes,

bijgestaan door de Prov. Deputaten van
Zeeland, heeft in hare vergadering van 14
Febr 11. peremptoir geëxamineerd den
candidaat G. Dalhuysen, beroepen 1e Hein kenszand, en hem met volle vrijmoedigheid
tot de bediening des Woords toegelaten.
De Heere stelle zijnen ieugdigen dienst
knecht voor velen ten zegen.
Namens de Classis voorn ,
H. J. KOUWENHOVEN DZ ., Scriba.
Klassikale vergadering te Stadskanaal
V. Woensdag den 6 Maart e. k. De
afgevaardigden worden verzocht, de col
lecten voor Inwendige Zending en Theolo
gische School meê te brengen.
D. H. VENEMA,
Classe Corresp.
D.

BODEGRAVEN, 17 Febr. 1889. Heden werdeo
en de Gemeente opnieuw verontrust, daar onze
geliefde Leeraar Ds. K. B. v. Diemen bekend maakte,
hij weder een beroep ontvangen bad van de ge
beente te Oosterend. Moge de Koning zijner Kerk
heua liebt en wijsheid geven, om Gode een welbe
haaglijke en tevens voor ons verblijdende keuze te
doen, opdat wij van hem mogen hooren : ik bliji bij
Dit is andermaal onze hartelijke wensch en bede.
Namens den Kerkeraad.
C. M. v. KLAVEREN, Scriba.
HARLINGEN, 17 Febr. 1889. Naar aanleiding
het woord des Apostels 2 Cor. 6 : 18, werd he
den morgen onze tot ons overgekomen Leeraar, Ds.
•f. v. Goor, in onze gemeente ingeleid door onzen
c°nsulent Ds Veldman van Arum, terwijl de beves
tigde des avonds plechtig zich aan de gemeente ver
bond, kiezeude tot grondslag zijner rede het woord
des Heeien Job. 5:25. Voorwaar een blijde dag.
Bij vernieuwing werd aan de gemeente bevestigd de
trouwe onzes Gods : „Uwe oogen zullen uwen Leeraar
zien". Dat ZEvv. gesteld worde tot een uitgebreiden
Zegen voor de gemeente en daar buiten, en bet hem
de zijnen mag welgaan in ons midden tot in
lengte van dagen, is de wenseb des Kerkeraads, die
tevens zijnen "dank betuigt aae den consulent, de
docenten, Leeraren en Studenten voor de hulpe tij
dens de vacature onze gemeente bewezen.
Namens den Kerkeraad,
H. S. SIJTSMA, Scriba.
ZTIILICHEM, 17 Febr. 1889. Heden was het
onze gemeente een gewichtige, maar tevens blijde
dag. Onze beroepen leeraar werd des voormiddags
door onzen Consulent, Ds. R. Looman te Herwijnen,
laar aanleiding van Jesaja 52: 7, in zijn heilig
dienstwerk ingeleid; des namiddags deed onze be
minde leeraar Ds. A. H. Op 't Holt zijne eerste
leerrede, als herder onzer gemeente. Hij sprak naar
aanleiding van 2 Cor. 5 : 18, het laatste gedeelte,
waarna hij zich plechtig aan ons verbond.
Beide
Walen was onze kerk (en vooral des namiddags)
mee* dan vol; ook de Edelachtb. Heer Burgemeester
was onder het gehoor.
.. 6 Heere heeft groote dingen gedaan ; Hem alleen
ZlJ de lof en eer.
Namens den Kerkeraad,
H. v. D. MEIJDEN,
Ouderling.
voor

's fioniugs verjaardag
mocht .Nederland den Verjaardag
zijn Koning vieren.
Geve de Almachtige, dat het niet de
'antste zij !
va«

Treurig, dat op den feestdag de mare
z'cl> moest verspreiden, dat 's Konings
toestand weer ininder gunsiig w;is
Van harte stemmen we in met de
Sehoone woorden van de Nieuwe Provin
ciale Groninger:
»Op hoogen leeftijd en lijdend, mag
desniettemin onze Vorst op dezen gedenk
dag zieh overtuigd houden van de deel
neming der imtie in al wat zijn Doorluchtigen persoon en huis betreft; niet het
•Binst in de beproeving, die liet Gode be

HIJUM, den 18 Febr. Voor twee weken ont
ving onze zoo algemeen beminde Leeraar I)s. W. de
Jonge een roeping vari de Gemeente te Zalk en
gisternamiddag maakte hij de Gemeente bekend, dat
hij die roeping aannam
Hoewel het ons zeer bedroeft, nochtans wenschen
w ij dm Heere te zwijgen.
Namens den Kerkeraad,
A. HIJMA, Scriba.

Van de Gem. te Sassenheim
.
f 8,66
ii
Oude Wetering
.
- 1,50
ii
Nieuwkoop
.
- 2,60
Van C. Baardman te Giesseadam
• 5.—
J. NEDERHOED,
Penningmeester.
Middelstum, 18 Febr. 1889.

Ontvangen voor <le Uitbreiding der Theol.
LEMMER, den 18 Febr. 1889. Heden werden
wij aangenaam verrast. Hoor de goede hand onzes
Gods over ons waren wij in staat gesteld op den
28 Januari twee aandeelen uit te loten, No. 71 en
32, waarvan de tweede, gevallen op H. v. d. T. en
echtgenoote te Sliedrecht, werd teruggegeven.
Dank zij den gever. Moge het velen zijn tot op
wekking om onze gemeente door liefde-gaven en
voorbede in hare omstandigheden te steunen en het
ons ten bewijs verstrekken, dat de Heere zoowel in
het stoffelijke als in het geestelijke voorzien kan.
Namens den Kerkeraad,
K. DE HINGST, Scriba.
AMSTERDAM, 18 Februari 18 9. Gister mor
gen werd door de leeraren aan de gemeente bekend
gemaakt dat door het bestuur der stichting „ Veld
wijk" tot predikant aan die stichting benoemd was
Ds. L. Neijens.
De Heere onze God geve ZEvv. licht eu wijsheid
om in dezen weg eene Hem wdbehagelijke keuze te
doen. Het zou kerkeraad en gemeente groote reden
tot blijdschap zijp, zoo ZEvv. vrijheid mocht vinden
om bij ons te blijven.
De Algemeene Kerkeraad der Christ. Geref. Gemeente te Amsterdam,
namens denzelven
J. FLESCH, Scriba.
ZALK. 19 Febr. '88. Heden werden wij zeer
verblijd, daar wij van onzen beroepen leeraar Ds.
de Jonge bericht ontvingen, dat hij met vrijmoedig
heid de roeping van Zalk kon aannemen.
Dat de Heere onze God dit besluit met Zijueu
zegen moge bekronen, en hij eerlang met een rijken
zegen des evangeliums tot ons moge overkomen.
Hij gedenke de bedroefde gemeente, en schenke
haar ook spoedig den man zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
J. VAN DEIT WAL, Scriba.

Ontvangen voor de Theol. School.
Van de Gem. te
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Enschedé
.
.
Enter
.
.
Holten
.
,
Nij verdal
.
.
Deventer
.
.
Langeslag
.
.
Zalk
.
.•
Hasselt
.
.
Genemuiden.
.
Staphorst
.
.
Kou veen
.
.
Kouveen (6 Dec. coll.)
Delft
.
.
Westbroek
.
Bergum
.
.
Drachten
.
D rogeham
.
Oudega
.
.
llottevalle
.
Surhuisterveen
.
Ureterp
.
.
Veenwoudsterwal
Westergeest
.
Bergum
(6 Dec. coll.)
Drachten
idem
Drogeham
idem
Oudega
idem
llottevalle
idem
Ureterp
idem
Westergeest
idem
Katwijk a/Zee 3e coll.
Alfen
.
.
Boskoop
.
.
Bodegrave
.
Hazerswoude
.
Hillegom
.
Leiden (Heeregracht)
Noordwijk
.
Rhijnsburg
.

f
-

7,—
2,905
4,—
9,67ê
7,835
5,61
8,04
8,40
7,40
6,50
25,78
27,235
43,20
14,74
6,15
12,21
6,—
9,30
4,1.8
5,10
3,92
3,78
3,75
5,48
12,60
5,05
6,35
3,43
3,75
4,30
11,15
38,635
15,73
12,50
20,—5,52
19,17
7,50
18,77

haagde in deze slepende krankheid over
llem te brengen."
Geve God, dat deze beproeving Vorst
en Volk nader tot llem brenge. Daartoe
gedenke de Gemeente onophoudelijk den
Koning in haar gebed !

Methoden van Reformaiie.
II.

Strikt genomen kunnen wij thans, in
onze eeuw, niet spreken van reformatie.
Het bestaande werd niet vernieuwd
naar het ideaal. Wat er plaats had,
was veeleer poging tot restauratie, her
stelling in den vroegeren vorm, meer
dan vernieuwing. Yoor het overige se
paratie.

School de volgende Jaariijksehe bijdragen.
Classis Leiden.
Class. Collectant Corresp. Ds. J. 'Thijs te Sassenheim.
N o o r d w i j k a/Ze e.
C. Barnhoorn
0.50
P. Hendriks
1,1—
G. Kruiswijk
0,50
J. Passchier
P. Plug
0.50
A. van lloon
1.—
J. v. d. Wiel
1,—
N. Passchier
0,50
J. Passchier Sr.
0,50
P. van Deyl
2,50
J. Onderwater
0,25
M. Barnhoorn
0,50
J. Spaanderman
0,50
Oud e We ter i n£
J. Verhagen
- 1—
J. Bakker
- 0,25
- 0,25
W. Spaargaren
J. NEDERHOED, .

A Tgem. Thesaurier.
Middelstum. 18 Februari 1889!

Ontvangen voor de Zending.

Jnw. Zending; in de Prov. Friesland.

Door Ds. Donner, van N. N. te Dalfsen
voor bewezen weldaden
.
f
1,50
Door Ds. Nederhoed p. o. Mej. Zwaantje
Bolt, van de Meisjesvereen. te Middel
stum
....
- 100,—
Van N. N. te Hellevoetsluis
.
5,—
Door Ds. v. d. Kamp, van de centsvereen. te Maasland
.
.
- 7,195
Door Ds. Haan, te Genderen gecoll. in een
bidstond voor de Zending te Zevenbeigeu - 11,82
Idem idem te Vrijhoeven Capelle
- 11,—
Door J. Singels, gev. in den collectezak
te Rotterdam
.
.
.
1 , —
Van E. Brunsting te Beilen uit zijn busje 2,—
Door Ds. Sijpkens te Delfzijl, van N. N. 5,—
Door Ds. Dee te Koeken gen, van de wed.
N. Streefland
.
.
1,60
Door den Hoofdonderw. J. Hesta, van de
leerlingen der Chr. Scholen op Boommarkt, Rapenburg en Lindengracht te
Amsterdam
...
- 10,—
Door Ds. v. Andel, van de Meisjesvereen.
te Leeuwarden
.
.
5,—
Door idem, van de knapenvereen. te Brits u m
.
.
.
.
4 , —
Door idem, van de lezers van «Het Mos
terdzaad" te Britsum over 1888
8,365
Door Ds. Eskes, gev. in de coll. te Smilde 1,—
Door Ds. 'uiursema, gev. in het armen
busje
uu.51c te Uithuizen
uitmuren
•
/ •
" J —
NILn/ het voforgaavide Nf staad,:
l/s.
/vaii .\111. iopnay to Kt/evordq&i i 1/52'
...
•
/
/
/
r
/
ppoor eA.
/
/

Ontvangen van de
Gem. te Hallum
.
.
f 14.14
o
Vv irdum
.
.
- 7,885
ii
Britsum
.
.
- 13,—
u
Boxum
.
.
- 12,65
ii
Leeuwarden
.
.
- 17,77»
ii
Stiens
.
.
- 2,23
n
Hijum
.
.
- 2,17
ii
Suawoude
.
.
- 6,35
ii
Marrum
.
.
- 9,21
ii
Idskenhuizen
.
.
- 7,06
n
Wolvega
.
.
- 7,80
Door G. van der Spoel uit de bus der
Chr. Ger. Jongelingsvereeniging te Bolswrard
....
- 5,—
Meisjesver. «Bidt en Werkt" te Heeren
veen
.
.
.
.
- 6 —
Zendingsvereeniging «Predikt het Evan
gelie allen Creaturen" te Joure
.
- 10,—
Met dank aau de Gemeente en Vereenigiug voor
het ontvangene en verdere aanbeveling,

/

B. J. C. G. DE MOEN,

pennmgm.

lias voor timer.

Pred., Pred. Wed. en
Weezen.

Zending onder Israël.

Classe Assen.

Door H. Groeneveld, Bedum: van de
Centsv. „Onze Roeping," uitgaande vau
de Chr. Geref. Jongelingsv. „Luctor et
Era ergo" aldaar
.
.
f 20,—
Door Mej. Z. Bolt, Middelstum; van de
Meisjesveïeeniging, aldaar
.
- 20,—
Uit het busje van Betje Dekkers te Alblasserdam
.
.
.
- 1,58°
Heeft, zooals we hebben kunnen opmerken, het
Noorden in de laatste dagen buitengewoon veel ge
geven, ook het Zuiden heeft geenszins terug gehou
den ; in beide gedeelten van ons Vaderland hebben
groot en klein bij vernieuwing van hunne liefde
voor Israël doen blijken.
Voor die liefde onzen hartelijken dank !
E. KROP VELD,
Secr.-Pngmr.

Gem. te Gasselter-Nijeveen 3e c. 1888 f
ii
Schoonebeek
.
.
,i
Hijkei]
.
.
Classe Haarlem.
ii
Dirkshorn
3e c. 1888 Classe A m s t e r d a m ,
je coll. 1889.
ii
Amsterdam
.
.
.
n
Uithoorn
.
.
ii
Weesp
.
ii
Edam
.
.
's Graveland
.
v
w
Amstelveen
.
.
,i
Naardeu
.
.
ii
Zaandam
.
.
ii
Wormerveer
.
.
.
ii
Landsmeer
.
.
ii
Oostzaan
.
.
n
Halfweg
.
.
ii
Ouderkerk
.
.
n
Westzaau
.
.
,i
Nagift coll. Amsterdam
Door Ds. A. Brouwer van N. N. te Amster
dam
....
Classe G e n d e r e n .
Gem. te Genderen
n
's Bosch
u
Tilburg (station)
ii
Heusden
n
Vrijhoeve Capelle-Sprang
Classe H o l t e n .
ii
Almelo
Door Ds. v. d. Zaude te Arnhem coll. op
het jaarfeest der jonged.-vereen.
Bij Hoekers te Harlingen ingekomen.
H. v. S. te Stellendam
E. de H. te N.

12,685
9,10
2,75
10,30

248,08
9,—
9,—
8,23»
2,—
20,41
3,05
36,165
10,31
10,035
3,—
9,25
3,72
1,835
1,20
10,—
43,20
59,62
5,06
4,85
15,—

10,—
4,50
5,—
2,50

De leden der Commissie worden ver
zocht er op te letten, dat de gaven die
bij den penningmeester inkomen uit de
verschillende provinciën, bij zijne ont
vangsten worden geboekt; anders ont
staat er verwarring.
Het Bestuur,
J. J. KUIPKR, Pres.

C. S. -Boss, Secr.
L. HOEKEKS. Penn.

Eu toch wordt er over reformatie
veel gesproken, en verschillende metho
den van
bracht.

Doesborgh, 19 Febr. 1£

reformatie in toepassing ge

Aan een dier methoden is de naam
van Erasmus verbonden. Het is die

Inw.

Zending Prov. Groningen.

In dank ontvangen :
Classis A p p i n s e d a m.
Gem. te Spijk
f 20,50
Ten Post
.
.
- 14,50
't Zandt
.
.
- 14,90
't Schild
.
.
- 3,59
Appingedam
.
.
- 20,945
Siddeburen
.
.
- 7,81
Stedum
.
.
- 12,56
Bierum
.
.
- 30,12
Woldendorp
.
.
- 1,55
Schildwolde
.
.
- 4,58
G ar reisweer
.
.
- 20,—
Classis Enumatil.
Gem. te Marrum
.
.
- 6,05
Enumatil
.
.
- 9,54
Koornhorn
.
.
- 4,—
Oldekerk
.
.
- 8,11«
Stroobos
.
.
- 7,485
Niezijl
.
.
- 12,03
Munnekezijl
.
.
- 5,35
Zuidhorn
.
.
- 7,185
Classis St. Kanaal.
Gem. te Wildervank
.
.
- 25,85
St. Kanaal
.
.
- 11,71
Onstwedde-Mussel
.
- 1,70
Classis Groningen.
Gem. te Thesinge
.
.
- 6.—
Kiel-Windeweer
.
- 5,635
E. HARKEMA,
penningm.
[)ten, 19 Febr. '89.

volk verbreiden, beginnende bij de ge
leerden, die Grieksch konden lezen. Met
den geesel der spotrede kastijdde hij
aanzienlijken en geringen. Hervorming
der kerk in hoofd en leden, dat was

Erasmus, »schrander en geleerd, bij 't

zijne leuze. Hij, de geestes-aristocraat,
was het bijna met Luther eens. Bijna
zou hij in conflict gekomen zijn met
den Paus en de geestelykheid. Bijna

nageslacht beroemd" was het in vele
opzichten met Luther eens. De dom
heid en luiheid der monniken en al de
ellenden en zonden der bestaande kerk
wekten ook zijne verontwaardiging op.
Ook hij wilde de H. Schrift onder het

ware liij een Bybelsch Christen gewor
den.
Erasmus evenwel wist juist, hoe ver
hij gaan kon. Hij liet het nooit ver
der komen dan tot bijna. Zoodra Lu
ther verder ging, was Erasmus met zijn

methode, die men noemt »herstel van
de kerk in de kerk."

G. BRAMER.

Boxum, Febr.

Inw. Zending Prov. Zuid-iïolland.
Tn goede orde out vangen de koliekten van de
Gem. te Noordeloos
.
.
f 5,60
i)
Zwartewaal
.
.
• 4,—
Door Ds. van den Berg te Gouda van een
avondbijeenkomst aldaar
- 3,805
Voor alles hartelijk dank en vooral onze vrienden
te Gouda, die meermalen ons een kleine bijdrage
zonden, waarbij we vooronderstellen, dat ze op hunne
bijeenkomsten ook onze Inw. Zending gedenken voor
den troon der genade. Gebed en gave zijn onze
steun in onzen moeilijken arbeid. In alles den
Heere bevolen.
Namens de Comm.,
J. STRIJKS, Penm.
Ilhoon, 19 Febr. '89.

Jnwend. Zend. in Noord-Brabant.
Ontfangen in hartelijken dauk :
D"or K. II. Schenck te Appingedam van
H. F. Jager, aldaar
.
.
f 2,50
Vau E. d. H. te N.
.
.
- 2,—
Door J. Vogelaar te Dinteloord, gevonden
in het kerkzakje
.
.
- 1}—
Door Mej. Zw. Boll te Middelstum van de
Meisjesvereen.
.
.
.
.10,—
Van W. Branderhorst, Johz. te Genderen
- 2,50
Dat velen onze Inw. Zending mogen steunen.
We hebben hieraan groote behoefte.
Namens de Comm.,
Js. VAN DER LINDEN.
's Bosch, 19 Febr. '89.

Het

Prov.

Chr. Ger.

Weeshuis te

Middeiharnis.
Met dankbetuiging vermelden wij de ontvangst
der volgende gaven :
Per Ds. Doorn te 's Hage van W. V. L. f 5,—
Per dito van Mej. P. uit haar busje
- 1,315
Per R. de Jong van de Chr. Jongedochtersver. „Een ding is noodig" te Schie
dam
.
.
.
.
- 2,50
Alsmede de collecten der gemeenten te
Zwartewaal
.
.
.
- 8,77
Zuid-Beijerland
.
.
.
. 5,37&
Maasland
.... 7}05
Delft
.
.
.
- 47,30
De Directeur v/h Weeshuis,
H. SCIIOONEJONGEN Jacobsz.
In dank ontvangen bij den Kerkeraad voor de arme
Gem. te Holwerd:
Collecte te Hindeloopen
.
.
f 4,68
„
Wolvega
.
.
- 8,10
Door Ds. Diemer collecte te Franeker
- 14,745
Collecte te Lioessens?
.
.
- 10,
Namens den Kerkeraad,
R. v. D. MEER.
Holwerd, 18 Februarij 1889.

critiek: klaar. Hervorming was noodig;
maar de hervorming van Luther, neen
dat was de ware niet. Dat was on
wettig verzet, scheuring, afscheiding
van de kerk. Eu dan, wat een ellende
en gebreken, wat verdeeldheid en zon
den onder die Protestanten ! Luther
was veel te rnw en allesbehalve een
heilige. Trouwlustige, ruwe en aanma
tigende lieden waren die Protestanten.
Neen, daarvoor behoefde men de be
staande kerk niet te verlaten, hoeveel
gebrek zij ook had, en met hoeveel zon
den zij ook bezoedeld ware !
Deze Erasmiuansche

methode vindt

in dezen tijd en in ons vaderland vele
aanhangers. Zg telt onder hare ver
eerders mannen, die vroeger bijna tot
de scheiding waren overgegaan. Ook
mannen die bijna door de doleantie me
degevoerd waren.
Gelukkig gingen
hunne oogen nog ter goeder ure open
voor het gevaar, waarin zij verkeerden.
Op het juiste oogenblik trokken zij
zich terug. De bestaande Ned. Herv.
kerk, dit beweren ze, is de ware kerk,
de eenig ware kerk. De belijdenis is
nooit wettig afgeschaft. Het recht tot
handhaving is er. Men moet slechts
getrouw zijn en op het handhaven der
belijdenis en herstel van de ware kerkregeering blijven aandringen, door zich
aan de bestaande rechtsorde in de kerk
te onderwerpen en al het bestaande
met schuldgevoel dragen, tot er betere
tijden aanbreken. Want elke hande
ling, die tot scheiding kan leiden is
door Gods woord veroordeeld. Het on
heilige scheidt zich van het heilige, het
tin van het zilver, de ongeloovige van
den geloovige, Adam van God, Kaïn
van Abel, de eerste wereld vanNoach;
maar nooit geschiedt het omgekeerde,
dan alleen onder de Goddelijke toela
ting ; niet op Gods bevel of in Gods
gunst.
Op de Ned. Herv. kerk toegepast
beteekent dit: nooit mag een geloovige
van deze kerk zich scheiden of van haar
zich laten scheiden. Want zij is het
heilige, de eenig ware kerk des Heeren. Haar te verlaten is Labadistisch
en Donatistisch. Het is oproer plegen te •
gen God en zijne inzettingen, het werk
van revolutionairen.
Even als Erasmus zijn scherpe pij
len de Protestanten nazond, zoo ook
zyu geesteskinderen in onzen tijd. Voor
al die onder hen, die bijna met de
doleantie waren medegaan en die in de
Herv. kerk zelve, vanwege hun min
of meer wispelturig gedrag, niet al te
best vertrouwd worden. Geen sofisme
is hun te sofistisch, zoo het slechts dienst
kan doen tegen Gescheidenen en Doleerenden. Zelfs het gebied van den
droom woidt te hulp geroepen, op
grond van het woord: »Uwe ouden
zullen droomen droomen." In den
droom wordt het hun geopenbaard, dat
zij het geslacht van Sem, maar de verlaters der kerk de Yerstootenen zijn,
die in de vlakte van Sinaï gemeen
schappelijk een toren zoeken te bouwen ;
om zich een naam te maken.
Diegenen, die men meer als echte
Synodalen kan aanmerken, zijn niet
zelden verdraagzamer en kunnen beter
waardeeren, dan zij die altijd nog een
prikkel in hun geweten gevoelen van
wege de waarheid en de gerechtigheid,
met welke ook hun geest in aanraking
is gekomen.

En even als in de dagen

van Erasmus, zoo leidt ook hun stre
ven tot behoud van het bestaande, en
gaan zij ten onder in de machtige
stroomen van het kerkelijk leven en de
dogmatische richtingen hunner kerk. Zij
hervormen niet, maar handhaven, huns
ondanks, het vervormde, dat zonder
hen moeite zou hebben om te blijven
bestaan.

Schriftbeschouwing.
Woord eu Vlecscli
Joh. 1 : 14.

God — zegt Johannes. Vleesch —
deze uitdrukking wijst hem eene plaats
aan in de menschheid ; het is de naam,
dien wij dragen, wij zwakke schepselen
van vleesch en bloed.
Woord — dat wijst hem aan in
zijne scheppende kracht, in zijn god
delijk alvermogen, zooals hij, zonder
moeite, zonder strijd, sprekende hemel
en aarde in het aanzijn roept. Vleesch,
dat teekent hem als drager van ge
lijksoortig leven, als van scheppende
almacht vrucht s, zelf niet schept,
maar volstrekt afhankelijk is van Hem,
die het heeft geschapen.
Woord
— dat is de hoogste, de
scheppende kracht. Vleesch, dat is de
zwakheid, de gevoeligheid, de afhanke
lijkheid zelve, de mensch, zooals hij
thans is, gevoelig voor indrukken van
genot en smart, vatbaar voor lijden,
met den staat der verheerlijkte, ver
geestelijkte lichaamljjkheid nog in het
verschiet.
En toch moest hij in alles den broe
deren gelijk worden, des vleesches eu
des bloeds deelachtig, opdat hij een
barmhartig en getrouw Hoogepriester
zou zijn, in de dingen, die bij God te
doen waren, om de zonden des volks
te verzoenen, flebr. 2 : 14, 17.
Niet als Woord, dat is, als degene,
die zijn werk doet door te bevelen dat
er zg, wat hij wil, dat er zijn zal, kon
hij zijn hoogepriesterlijk werk, dat der
verzO' ning onzer zonden, volbrengen ;
slechts als Vleesch kon hg dat
Schijnbaar was het laatste onmoge
lijk.
In de zwakheid des vleesches
wordt hij geroepen tot grootscher werk
dan het scheppen eener wereld. De
vloek der wet moet gedragen, de eisch
der wet moet volbracht worden ; hij
zelf moet er de gerechtigheid door wor
den van de kinderen der toekomen Je
eeuw, en er een grondslag door leggen,
waarop de herschepping aller dingen
op rusten kan, tot in alle eeuwigheid.
En toch juist als Vleesch is hij tot dit
werk geschikt. Zóó, als hij de wereld
schept, kan hjj de wereld niet verzoe
nen ; daarvoor moet het Woord Vleesch
worden, de sprekende een zwijgende,
de bevelende een gehoorzamende, de
scheppende een wordende, de levenge
vende een gestorvene ; want alleen door
gehoorzaam te zijn in het vleesch tot
in di«n dood der vervloeking kan hij
de wereld ontzondigen en te niet doen
dengene, die het geweld des doods had,
dat is, den duivel, Hebr. 2 : 14.
Maar straks, als hy in het vleesch
zijn werk volbracht heeft, treedt by
weer op als Woord, in de kracht, waar
in hij optrad bij de schepping tegen
over het niet; Woord Gods — zoo
heet hij bij zijne wederkomst op de
wolken, eu het scherpe zwaard, waar
mede hij de volken slaat, is niets an
ders dan het woord zijner lippen, dat
werkt, wat het zegt, Op. 19 : 13, 15.
Eu zoo blijkt bet zeer in de orde te
zijn, dat hij juist Vleesch werd, die van
den beginne Woord was. Als Vleesch
zet het het werk voort, dat Hij als
Woord begonnen was, maar dat de
zonde naar allen schijn voor altoos had
te niet gedaan. Onze wereld had Hij
geschapen, belichaming van Jen raad,
gedenkteeken van de heerlijkheid des
Vaders; maar Satan had deze wereld
onder den vloek gebracht. Zoo scheen
het dan als ware de schepping een ijdel
werk geweest, een werk, dat zijn oog
wit gemist bad. Maar de Zoon wordt
Vleesch, opdat het werk, dat Hij als
Woord had gemaakt, van den vloek
ontheven, eu voor den Vader blijven zou.
Door zijnen offerdood verzoent hij de
erfgenamen der belofte met God, eu legt
hij den grondslag tot de wedergeboorte
der gansche schepping. Zoo redt hij
het werk zijner handen, en verheft het
tot eene hoogte van heerlijkheid, die
de hoogte achter zich laat, waarop het
op den eersten Sabbat stond. Waar
lijk, de Vleesch wording van het Woord
waarborgt de bereiking van het scheppingsdoel — des Woords — het bestaan
eener wereld, waarin God alles in al
len is.

Johannes wijst ons in het eerste
hoofdstuk van zijn Evangelie aan, in
welke verhouding de Zoon stond tot
de wereld.
Juister gezegd, hij zegt ons, hoe de
VAN A NDEL.
Zoon in den beginne, dat is, bij de
schepping aller dingen optrad.
Leer en Kerkregeering.
Als Woord trad hij alstoen op. Niet
als Vleesch. Maar als diegene, die
•Ie Concept-Acte.
spreekt, en het is er, die gebiedt en
III.
het staat er. Als degene, die het nietZich afscheiden van de Roomsche
bestaande evengoed als het wèl-beKerk is nog wat anders dan een af
staande aan zich gehoorzaam deed zyn.
Als de mond, als het Woord Gods, scheiden van de Kerk. Het is het
verbreken van den band der gemeen
als God, in de heerlijkheid zijner onschap met de vereeniging die in den
eindiere. scheppende kracht.
Alle dingen toch zijn door het Paus baar zichtbaar hoofd heeft en in
Woord gemaakt, en zonder hetzelve is het Trentsche Concilie hare vastgestelde
Belijdenis vindt.
seen dina gemaakt, dat gemaakt is.
En zoo is ook net zien atscneiuen
Maar zóó, als Woord, als een die
zijn werk doet enkel door te spreken, van de Ned. Herv. Kerk niets anders
staat hij niet tegenover een ander werk, dan het verbreken van den band der
dat hem opgedragen is, het werk der gemeenschap met de vereeniging die
verzoening van den schuldigen niensch. sedert 1816 ouder dien naam bestond,
Het zich afscheiden is eene bloot nega
Zal hij dit werk volbrengen dan
tieve
daad. Op afscheiding volgt iets
moet hij Vleesch worden.
Die zich afscheidt wordt
En zoo ooit twee dingen vlak tegen positiefs.
over elkander stonden, dan deze twee : Roomsch, Doopsgezind, Luthersch, Chr.
Gereformeerd, of iets anders.
Woord eu Vleesch.
Zich afscheiden van de Ned. Herv.
Woord — deze titel verplaatst hem
naar den kunt der Godheid ; het Woord Keik, zooals die in 1816 is geworden
was tol) God, en bet Woord was zelf óf door Wjllem I is gemaakt, deden én

de Chr. Gereformeerden in 1834 én de
Doleerenden in 1886.
En in de Concept-acte verklaren bei
den dat die bind voor eens eu voor
altoos eu alzoo finaal
door hen is
verbroken.
Dat zij deze verbreking deden op
eene eenigszins verschillende wijze, ligt
in de verschillende omstandigheden van
'34 en '86. Door eene andere wijze
van doen te volgen, meenden de dolee
renden dat zij de aanspraak op de
goederen der van ouds Gereformeerde
Kerk zouden kunnen handhaven, en
hierdoor bekwam het inderdaad den
schijn alsof' men iets anders deed en
wilde doen dan in '34 was geschied.
Sedert de Concept acte door beiden is
aangenomen is echter ook die schijn
verdreven en is in het negatieve beider
daad geheel een.
Beiden scheidden
zich af niet vau de Kerk ; evenmin van
de Gereformeerde Kerk ; maar van de
in 1816 gewordene Kerk. Buiten de
Ned. Hervormde Kerk staande, willen
j/een van beide iets nieuws uaarstellen.
De aloude Belijdenis, liturgie en kerk
orde erkennen ze als de hunne, en met
allen die in de Belijdenis met hen vereenigd zijn, willen z}}", o zoo gaarne, ge
meenschap oefenen. Vandaar dan ook
de begeerte om Kerkelijk vereenigd te
leven.
Dat deze begeerte niet bij allen even
sterk is ; de mogelijkheid vau een kerkelyk samenleven door sommigen wordt
betwijfeld en door enkelen zelfs wordt
tegengewerkt, laat zich even gemakkelijk
verklaren als begrijpen. Wanueer man
nen broeders jarenlang in verwijde
ring van elkaar leefden, tegen elkaar
overstouden, zelfs elkaar bestreden, dan
ontstond hierdoor eene klove, die te
groot was om op eeu oogenblik geheel
gedempt te worden ; en persoonlijke
sympathiën en antipathiën moeten
wel oorzaak zijn dat wederzijds ver
trouwen niet in een oogenblik aller
hart vervult.
Waren de doleerende broeders in
alles volmaakt en kleefde der Chr. Ge
reformeerden als gemeenten of als leden
geen enkele smet aan, dau was op het
zelfde oogenblik elke spanning en elke
verwijdering geheel weggevallen. Doen
dit is geheel anders. Allen zijn zij
menschen, zwakke, zondige meuschen,
en niet altoos zoeken de geloovigen
hetgeen des Heereu is. Doch tioe dit
nok wezen moge, er is tusschon geloo
vigen van dezelfde Belijdenis, liturgie
eu kerkorde een band, die hen tot el
kaar trekt eu door de eeuigheid des
geestes eindelijk de overwinning behaalt
over hetgeen hen vordeelt eu scheidt.
Vrucht hiervan is dan ook de Con
cept-acte.
In die acte is zoomin sprake van
doleereu als van afscheiden. Alleen
wordt beider verhouding tot de JS'ed
Herv. Kerk, zooals die sedert 1816 be
staat, zoo duidelijk en beslist mogelijk
uitgesproken. Eu dat die verhoudiug
een eu dezelfde is, kan alleen dau nog
worden betwijfeld, wanneer men bij een
van beiden de oprechtheid of de goede
trouw durft betwijfeleu.
Was nu in het woord des Heeren
bij kerkherstel of relormatie een en de
zelfde weg of wijze van doen, voor alle
tijden, plaatsen eu omstandigheden
aangewezen, dan zouden er misschien
redenen kunnen gevoudeu worden waar
om men de wijze vau doen iu '34 of
die in '86 veroordeeleu moest, maar
dewijl dit wel door niemand zal wor
den beweerd of, zoo het beweerd werd,
niet bewezen kan worden, mag zelfs
in het verschil van de wijze vau han
delen geen oorzaak worden gezocht,
waarom men de vereeniging zou tegen
staan. Het station waar én de dolee
renden én de Chr. Gereformeerden zjjn
aangekomen is, dat niet het Hervormd
Kerkgenootschap voor eens en voor altoos
eu alzoo finaal is gebroken.
Dis

C OCK.

Politieke Beschouwingen.
Mocht men de toongevende liberale
bladen gelooven, dan zou thans »Leiden
in last zijn !"
't Ministerie heeft misdaan.
Het heeft den stouten moed gehad een
ontwerp-wet in zake de verkiezing van de
Prov. Staten aan de orde te stellen, waar
door, werd het wet, al de leden der Prov.
Staten zouden moeten aftreden en straks
een geheel nieuwe verkiezing plaats vin
den naar een nieuwe kiestabel.
Dat is het partijbelang op den voor
grond stellen ; dat is dringen tot constitutioneelen strijd !
Zoo windt men voor.
Doch men weet wel beter, als men maar
eerlijk zijn wil.
Wat toch is 't ueval.
Jaren lang reeds hebben de liberalen er
zelf op gewezen, dat de kiesdistrikten voor
de Prov. Staten sedert 1852 onveranderd
zijn gebleven, en daardoor een wanver
houding is ontstaan tusschen de bevolking
en de afvaardiging, wijl het eene distriet
meer dan het andere in bevolking is toe
genomen en ook het getal leden van de
eene Provincie meer, van de andere min
der moet gewijzigd word.n.
Doch nu dit Ministerie met een ontwerp
komt, nu springt o. a. het Handelsblad
voor »hetgeen zooyele jaren bestaan heeft'

in de bresse ; worden de heerec conser
vatief !
Tot vervelens toe werd èn in de Kamer
èn daarbuiten in den luatsten tijd verkon
digd van liberale zijdo, dat het Ministerie
niets doet en niet, denkt aan de bij de
stembus afgelegde beloften. Maar nu het
toont aan het beloofde wél te denken, is
't we6r niet goed en wordt beweerd, dat
de verkiezingszaken voor de Prov. Staten
nog wel wat op den ouden voet kunnen
voortgezet worden.
En dat /.egt nu dn
partij, die vooral als partij vau vooruitgang
wil poseeren en de anti liberalen voor
reactionairen scheldt!
Erger is echter de beschuldigng, d.it het
in deze zaak geen lands- maar partij -be
lang geldt.
Doch hoezeer in deze het spreekwoord
van toepassing is : »zoo de waard is, ver
trouwt hij zijne gasten", leert de liberale
Rotterdammer duidelijk. Zij zegt met even
zoovele woorden: als wij (liberalen) niet
meer de overhand hebben in de Eerste Ka
mer, dan zal het gedaan zijn met de voor
zichtigheid en gematigdheid der clericalen ;
en als zij weten, dat zij bij ontbinding dier
Kamer een andere Kamer, waarin zij de
sterksten zijn, kunnen t-rug krijgen, dan
zullen zij niet de oppositie der tegenwoor
dige Eerste Kamer korte metten maken. . .
Ze erkent dus, dat de liberalen tegen
dit ontwerp zijn, wijl ze vreezen, dat het
hun opposite meerderheid in mindeiheid
zal doen veranderen.
Begrepen.
Doch laat men dan eerlijk
erkennen, dat hunne oppositie tegen het
ontwerp slechts op eigen par/y-belang rust!
En bovendien.
Het Ministerie «ver
knoeit en verknipt" met het land naar eigen
zin, gelijk de liberalen vroeger zoo dikwijls
deden.
»Het teekent'", zegt de Standaard zeer
juist, »eenvoudig het patroon na, dat de libe
ralen zelve geknipt hebben, toen ze nog meer
derheid waren", het volgt eenvoudig dé
districten voor de Tweede Kamer. Wil
len ze dan nu hun eigen werk afkeuren
alleen omdat het hun als partij in uitkom
sten wat is tegengevallen ? . . . Maar dan
hebben wij reden om uit te roepen : waar
toe brengt partijbelang zelfs »denkende"
liberalen!
Want, ook de samenvoeging
der gemeenten tot districten is, in dit ont
werp, op enkele uitzonderingen na als ge
volgen van de Provinciale grenzen —
volkomen gelyk aan die, waaraan zij zei
ven hunne goedkeuring hechtten vóór l1^
jaar. Alleen zijn bij dit ontwerp ook de
vijf meervoudige districten, die liberale
partijdigheid voor de verkiezing van de
Tweede Kamer liet bestaan, in enkelvou
dige geplitst. En hierbij volgt het ontwerp
slechts het patroon van der liberalen pa
troon Heemskerk. Wat wil men toch !
Als om een voorbeeld te geven, de Re
geering had willen knippen tot partij
belang, had het de Overgseisehe gemeenten
van 't district Lochem zelfstandig moeten
laten, maar niet bij de distrikten Enschedé
en Deventer voegen. In 't eeiste geval
zouden zij hoogst waarschijnlijk anti-libe
ralen hebben afgevaardigd, terwijl ze nu,
in elk geval in 'r liberale Deventer, geen
wijziging kunnen aanbrengen lot nadeel
van de liberalen.
En, laten zij toch niet spreken van
»inconstitutioneelen strijd."
Wat zij uu willen bestendigen: een
liberale Eerste Kamer tegenover een anti
liberale Tweede, als vrucht van de vollessprake, dat is inconstitutioneel, dat is
louter partijbelang zoeken. Als echter de
Regeeriug in de eene Kamer een zelfde meer
derheid wil als in de andere — handelt
zij naar recht, eerbiedigt zij de uitspraken
des volks en zoekt zij te bevorderen 's
lands belang, dat door een balanceer-poli
tiek niet wordt bevorderd.
N OOLTDTZIJ.

Buitenlandsche Kerken.
Pastor Fliedner schreef in rio. 60 zijner
«Blaadjes uit Spanje" o. m. met hoeveel
bereidvaardigheid hem hulp gewerd, om
onder zijne weeskinderen zeven weezen van
leeraars en medearbeiders in het Evangelie
op te voeden, o. a. uit Bazel en van een
landsman. En in Amsterdam, toen hij daar
op zijne rondreis was en ook deze zaak
had medegedeeld, klopte hem een broe
der op de schouders, toen nij de kerk ver
liet, zeggende : »Gij kunt mij dadelijk
voor een uwer weeskinderen opschrijven."
— Ir, zijn weeshuis was voor eenigen tijd
door den vader een moederloos kind ge
bracht, dat reeds als verbrand was van
binnen door den brandewijn, dien de buren
het gegeven hadden, om welken drank het
kind dan ook telkens riep. Doch nu het
eenigen tijd met melk is gevoed, groeide
het kregele ding vau pas drie jaren flink,
op, tot groote blijdschap van den leeraar. —
«Het jaar 1888 mag niet ten einde spoe
den, zonder dat wij minstens met een woord
het groote voor het Evangelie en de we
reldgeschiedenis zoo beteekenisvolle feit
gedenken, dat Spanje voor 300 jaren in
groote onrust en verslagenheid bracht, maar
de belijders ran het Evangelie tot lof en
dank stemde, schrijft hij verder. Waarom
ik juist in ons »Friedensheims Paz" daar
aan herinnerd ben, zal weldra duidelijk
worden. Daar zit ik toch voor mijn Reformatie-muzeum, dat ik in dezelfde kamer
heb aangelegd, waarin Filips II jaren lang
zijn bloedige bevelen aan een hertog van
Alva heeft uitgevaardigd, tot onderdrukking
van het Evangelie in de Nederlanden of
tot verbranding der ketters op den brand
stapel. Ik neem daar eeu penning, waarop
aan de eene zijde het jaar 1588 staat.
Men ziet er een paar Hollanders op, vader,
moeder en kinderen, op de knieën liggende,
en God om redding smeekende. Rondom
staat de spreuk: Homo proponit, Deus
disponit", de mensch wikt, God beschikt. . .
De keerzijde van den penning vertoont een
geweldig groot Spaansch oorlogsschip, dat
in tweeën gebarsten is. Uit de raas stor
ten de matrozen zich in zee, en in het rond

staat: »Hispani fugiunt et pereunt, nemine sequente" : de Spanjaarden vluchten
en vergaan, zonder dat iemand hen ver
volgt. D.it, was het begin van het einde
dier geweldige macht, die onder Karei V
en Filips II het zich ten taak stelde de
Hervorming uit te roeien. Weliswaar ver
halen Roomsche geschiedschrijvers, dat Fi
lips dit ontzettende verlies zeer gelaten
opgenomen heeft, zeggende : »Ik voer den
krijg niet tegen de elementen maar tegen
de menschen." Hoe geveinsd deze gelaten
heid echter was, kan men opmaken uit
het feit dat hij in Lissabon, 't welk toen met
Portugal in zijne macht was, een burger
liet ophangen, omdat deze zijne blijdschap
over den "ndergang der armada bad uit
gesproken. Doch heeft hij ook Gods stem
niet willen hooren, zij heeft toch al die
eeuwen luide en verstaanbaar gespvoken.
Is bet niet opmerkenswaard, dat deze ge
denkpenning nu in Filips voormalige
kamer bewaard werd ?"
—
C. M.
In gewijde aarde
Volgens de bepalingen der Roomsche
kerk mogen zeltmoordenaars niet in gewijde
aarde begraven worden. De onlangs over
leden Kroonprins van Oostenrijk, die zelf
een einde aan zijn leven maakte, is echter,
naar het ritueel der kerk, in gewijden
grond nedergelegd. Hoe dit mogelijk is ?
De Paus had er vrijheid toe gegeven, on
derstellende, dat de geestvermogens van
den Prins niet in gezonden staat waren.
Zoo heeft Rome wel strenge wetten,
maar zij past die met beleid en voorzich
tigheid toe.
Dit is het oude beginsel, dat in deze
woorden is uitgedrukt: het zwaarste van
de wet nalaten.
Het is 't onvermijdelijk gevolg van het
wettisch standpunt
Men wil de wet, maar
— met de noodige uitzonderingen en vrij
stellingen. Het is 't farizeïsme in het
Christendom ; een handelen tegen de waar
schuwing des Heeren: Wacht u voor den
zourdeesem der farizeën, welke is geveinsd
heid !
Het vrouwelijk predikantschap vindt
geen gereeden ingang in Amerika. Reeds
zijn een veertigtal dames voor dit ambt
gewijd in de laatste jaren ; maar zij schij
nen veel moeite te hebben, om een kerspel
te krijgen
Bij vakature wenden zich de
gemeenten 't eerst tot mannen en niet tot
vrouwen.
Het Heilsleger is, naar gemeld wordt,
in New-York en Brooklyn aan het afne
men. Vioeger had men iu de eerste plaats
zes legerplaatsen, nu slechts twee ; één in
de voorstad Haailem, één op een bonizolder. In
Brooklyn bad men insgelijks
zes kampementen, nu slechts vier. - Voor
den een wöer een ander, zal bet Heilsle
ger denken. Althans in ons land weet het
zich meer en meer te vestigen. Ook Kam
pen wordt een »lager".
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Hoe

ineu leden voor »Fflippus" kan winnen
Om dit voortreffelijke doel te bereiken,
staan ongetwijfeld onderscheidene wegen
ons open, waarvan eene o. a. is bewandeld
door een der ijverige Correspondenten, die
»Filippus" zoo gaarne ziet groeien en bloei
en, en soms meer dan zijne zwakke krach
ten toelaten, de belangen van Gods Ko
ninkrijk behartigt.
Deze broeder zond aan vele zijner ken
nissen een briefkaart met betaald antwoord,
op welke hij een en ander van ons Gere
formeerd Traktaatgenootschap vertelde,
en hen uitnoodigde om bij hetzelve zich
aan te sluiten; terwijl hij ter kennisma
king de briefkaart van jaarverslagen en
traktaatjes vergezeld deed gaan.
Maar dat zal ook wat gegeven hebben !
Of het ook wat gegeven heeft. Natuurlijk
hebben wel enkelen geweigerd, of lieten op
antwoord wachten; maar de meesten zonden
de goede tijding: «schrijf mij als lid voor
«Filippus" maar in". Die poging heeft
dus niet weinig bijgedragen, om het aantal
leden, ter plaatse waar bedoelde Broeder
woont, aanmerkelijk te vermeerderen, en
is derhalve voor ons allen een zeer navolgingswaardig voorbeeld.
Zoude het dan ook niet goed wezen om
hetzelfde middel ook eens te beproeven 't
Wij kunnen op kleine scbaal beginnen.
Zenden wij b.v. aan vijf onzer kennissen,
van wie wij weten, dat zij nog geen lid
van »Filippus" zijn, en toch een warm hart
hebben voor het Koninkrijk Gods, eens een
dubbele briefkaart toe, met de vriendelijke
uitnoodiging om als lid van »Filippus" to
worden ingeschreven.
Niet kwaad zonde het wezen om behalve
het laatste jaarverslag en eenige traktaat
jes er ook een Reglement bij over te ma
ken. Wat we niet hebben, dat wil onze
geachte Penningmeester, de HEER H. HOOFT
Jz., Ekstersteeg, KAMPEN, gaarne gratis
en franco overmaken, en als het verlangd
wordt bovendien de briefkaarten w-1 be
talen ; want die broeder doet niets liever
dan leden inschrijven voor »Filippus'', veel
liever dan dat hij ze moet schrappen.
Beproeven wij derhalve eens, wat we
kunnen ; bidden we tevens, dat God onze
pogingen zegene ; en wie weet hoe menig
lid wij winnen, en hoe wij ter toebrenging
van zondaren nog werkzaam kunnen zijn 1
E. KROPVELD.

WAAROM EN HOELANG?
Voor eenigen tijd maakten we melding
jan eene brochure over »Anti-Papistische
felheid of Protestantsche Plichtsbetrachten geschreven door Prof. Dr. Spruijt.
In deze brochure worden eenige woor
den aangehaald uit een geschri t v.m Jhr.
Mr. A. F. de Savornin Lohman over de
toepassing der Schoolwet in N. Brabant en
.Limburg in verband met het streven der
Itramontanen en bet gevaar, dat hierin
gelegen is.
k ^ Y'
daclit hiermede de staat
kunde der samenwerking met Roomsehen
egen het liberalisme zoo geducht getroffen
hebben, dat de heer Lohman geen woord
Bieer durfde zeggen en finaal dood was.
Len derde druk mocht van deze bro
chure het licht zien, en nu wilde Dr.
opruijt toch het fijne er van weten, en
zond Mr. de Savornin Lohman een exem
plaar thuis. Zoo doende kreeg laatstge
noemde kennis van den inhoud. En nu
zegt prol. Lohman in eenige fijn gesti
leerde bladzijden, op de eenvoudigste en
duidelijkste wijze, waarom hij niet heeft
geantwoord, en hoelang de samenwerking
tusschen zijn partij en de Koomschen nog
zal duren.
Met snijdende juistheid wordt aau Dr.
^Pruijt en zijne geestverwanten de vraag
ged ian: «of althans der Liberalen «Protesplichtsbetrachting" niet booi'dz.ikelyk voortspruit uit vrees voor de
Vlü eid der Protestantsche geloovigen, vooral
voor die der Gereformeerden, en of Ufieder
1 ei Liberalen) vrees voor het Ultramontamsnie wel zoo groot zou zijn, indien met
en invloed der «Ultramontanen" ook niet
ie der Antirevolutionairen onder de Pro
testanten toenam, zoodat het Ulieden meer
doen ig om ons dan om de Ultramonanen er onder te houden ?"
ri
op de vraag, hoe lang de samen
werking van Antirevolutionairen en Koom
schen nog duren zal, komt het antwoord
blei'Op neer :
"We samenwerking nu zal eindigen,
zoodra G-ij en Uwe vrienden onze vrijheid
niet
alleen met vvooiden, maar ook daad
zakelijk zult beschermen tegen elke zij ellngsche
aanranding, onderkruiping en
°fidermijning van Staatswege ; zoodra, Gij
Dïet langer de Openbare School voor Uwe
geestverwanten exploiteert; niet langer
allen, die in beginsel tegen U over
staan, allen wezenlijken invloed op weten
schappelijk kerkelijk en politiek gebit-d
ontzegt ; niet langer Burgemeesters en on
derwijzers als de colporteurs uwer begin
selen beschouwt; niet langer duhit, dat
Uwe groote en kleine persorganen de een
voudige geloovigen bespotten, en de Anti
revolutionairen erger, ot ten minste even
ei'g verguizen als de Paus het de Protes
tanten in het algemeen doet; niet langer,
^et toepassing van het Macchiavellistisch:
verdeel en lieersch, poogt te regeeren, door
beurtelings Rome tegen Dordt en Uordt
tegen Rome uit te spelen, en ophoudt het
?en® deel dur natie tegen het andere op
1 W'
n en in 'iet harnas te jagen."
ant evenmin als onder Dordt of Rome
vei angen
onder «het Synode, of het.
•"Ut te zitten."
M#^0t zo°lang dus nog, roept Gij uit.
1 aar
dan eindigt
die samenwerking nim
ö
mer !"
•S geloof het met U."
''Maar laat mij dan, om U te trooste ,
eD sjotte, nog een anderen termijn stellen."
*Die samenwerking zal ook eindigen,
zoodra Rome ons een maatregel zal willen
afdwingen, die in strijd is óf met onze
Welgevestigde, mede, ja vooral door onze
Voorvaderen, veroverde vrijheden, óf met
üet
gelijk recht voor allen, óf met onze
°Penlijk uitgesproken beginselen."
»Als dat geschiedt, zuilen de Antirevo
lutionairen, met kalmte naar ik hoop,
s'ne i
ra et studio, van de Uliramontaneu
a'Scheid
nemen; hunne kracht wederom
|°ekende in hun isolement; soli Deo conhdentes".
Wij hopen dat velen, ook in onze krin8en, met dit vlugschrift zullen kennis maenHet kan veel misverstand wegne
men. Uitgever is de heer J. A. Wormser,
te Amsterdam.

Ëfl'atha.
„De werken
doen, en zal
Joh. 14 : 12.

die ik doe zal hij ook
meer doen dan deze."

Wie helpt ons om »Effatha", de inrichvoor doofstomme en blinde kinderen,
°P de been te krijgen ?
Zij die beseffen, welk een geluk ze heb
ben zei ven te kunneii hooren, zien en spre
ken, en hoe wij God daarvoor maar al te
Weinig danken, en wat het zou zijn als we
*t eens misten, zij willen, als ze er maar
oe opgewekt worden, gewis wel een hand
1 steken, om als middel in 's Heeren hand,
e ongelukkigen, die dit werkelijk missen
6 ulpzaam te zijn, dat hun voor het uit„
§e leven dit gemis nog zooveel mo& yk Worde vergoed ; en bovenal, dat hun
onsterfelijke ziel met de denkbeelden van
^onde en genade worde bekend gemaakt,
eeuw^8^e^ w01'den behoud*' 26 V°0r
tlng

We dit wil, melde zijn naam en woonP aats aan het voorloopig Bestuur met
0Pgave, van wat hij voor dit doel jaarlijks
enscht te contribueeren, of ook in eens
eusclit bij te dragen, om de zaak op
«ang te helpen.
reSll'ment van »Effatha" (Mare. 7 :34)
z
^a hem dan zeker van onzen Secretaris
geworden, en later eveneens een verslag.
^ tien ot meer leden op eene plaats kuil
en eene afdeeling vormen, en als zooda1g een
afgevaardigde naar de Algem.
ergaderingen
zenden.
Wie
schrijft
Dn naam op een stukske papier met zoocel er achter, als hij per jaar kan of wil
Zonderen voor dit doel ? En probeert dan,
hij geen 10 of meer personen, hetzij
wannen of vrouwen, jongelingen of jonge°chteis, zou kunnen bewegen om even
eens als lid van «Effatlia" toe te treden 'i

De contributie stelle ieder zoo hoog als
hij wil. Er zijn er van 1 gulden tot 25
gulden per jaar toe. Men doe het zóó,
dat men het gemakkelijk kan volhouden
en tevens goed voor God kan verantwoor
den. Die in zegeningen zaait, zal ook
in zegeningen maaien. — Voor corpora
ties, als kerkeraden en vereenigingen, die
ook als een afdeeling kunnen gelden, is
de contributie f 10. Dit is nu iets waar
aan eigenlijk al onze Jongelings- en vooral
onze Jongedocblersvereenigingen moten
meêdoen.
Bij mij hebben zich sedert de laatste op
gave als lid laten inschrijven:
Mevr. Willink te Oegstgeest. Uit Leiden
de wed. J. J. Hagemans ; Ds. J. Holster;
J. v. Dijk; G. de Vries ; G. Mulder; Pr.
v. Dorp Sr.; Mejuffr. G. Oldenburg. Uit
Voorschoten A. Dornaar en Echtgen. ; C.
P. Aarse; P. W. Broers en Echtgenoote ;
J. Parmentier. Uit Schiedam Mejuffr. de
Wed. de Groot; D. Stolk ; C. Verkade;
Juffr. J. Hoogvliet; L. Vrijland; de 5
dochters van L. Vrijland; W. Kruijer.
Dan ontving ik na de vroeger opgege
ven f 10 van Mevr. v. K. te V. nog van
den Heer H. te N. f 2.50 ; uit het kerkzakje (Hooigr.) te Leiden f 3.
; van den
Hr. J. J. H. (sedert overleden) te L.
f 2.50 ; van Mejuffr. de wed. de G. te S.
f5.-; van Mevr. de Wed. V. te S.
f 100,-.
Hartelijk dank voor deze deelneming en
vooral ook voor deze giften. Juist om
iets te beginnen dient men wat in kas te
hebben. Die hier eerst helpt, doet daardoor
dubbelen dienst.
H. BEUKER,
Voorl. Voorz. van »Eff'atha."
Leiden, 13 Febr. '89.
P.S. De Bazuin zal hiervan wel een
afdruk aan de Roeper en andere Christe
lijke bladen willen zenden, die we bij dezen
vriendelijk verzoeken dit stukske ter wille
van de goede zaak over te nemen.
ilct Uritsel) en llnitenlandseli SSijjielgcno«tschii|)
heeft ontvangen van : J. D. Chr. Ger.
Zondagssch. te Goes f10,- ; D. W. Chr.
Ger. Zondagssch. te Wormer f 1,04; N.
N. Postmerk Brielle f 2,50 ; Mej. S. te
Gorinchem f 2,50 ; Mej, G. P. Jonged.-v. r.
te Hazerswoude f 1,— ; Os. J. N. L. te
Zutfen f 5,- ; De vereen, uit- en inwen.
zending te Bodegrave f 10,— ; Een lid der
Jonged.-ver. te Rijnsburg f 1, — ; D. v. d.
N. Chr. Jonge].-ver. te Noord wijk a/Zee
f 5,— ; J. B. zend. der C. Jongel.-ver. te
Rotterdam f4,— ; De Jonged.-ver. Dorkas
te Stadskanaal f 3,— ; Coll. Ned. Ger. gem.
te Zevenhoven f 7,25.
V oor de gratis-verspreiding ontvangen van:
de Chr. Jongel.-ver. Samuel te Dordrecht
f2,50; Ds. S. te N. Vennep f 2,50 ; Ds.
E. K. te Alblasserdam f 1,50.
Al weder minzaam dank, geliefde gevers
en geefsters, voor de schoonste zaak die deze
vergankelijke wereld oplevert. Deze gaat
voorbij, maar het woord Gods blijft in der
eeuwigheid.
En het is wellicht door dit
blijvend karakter, dat ons Genootschap, hoe
wel dreigende om Nederland te verlaten,
vooralsnog blijft voortgaan, ons volk van
Bijbels te voorzien.
Nu begint wel het Ned. Bijbelgenoot
schap ook zuivere Bijbels te leveren, en
zoodoende ons Britsch Genootschap meer
en meer tot vertrekken te dringen, maar
dit helpt niets ! De aanvrage om Bijbels
van het Britsch Genootschap vermeerdert
bij den dag. God heeft nu eenmaal in
dezen weg plaats genomen in Nederland,
en wel in donkere tijden, toen ons Chris
tenvolk niet langer den veranderden Bijbel
van het Ned. Genootschap kon gebruiken.
Komt dat Genootschap nu terug van het
eigenmachtig veranderen, goed; maar het
geschiede naar den eisch des woords,
met schuldbelijdenis en vooral onder goe
den waarborg, dat, als het Britsch Ge
nootschap eens zal zijn weggegaan, eene
ethiscn moderne meerderheid niet wederom
ons een veranderden Bijbel voorlegge, tot
droefheid voor Gods volk.
Zoo lang aan dien eisch niet voldaan
wordt, blijve het Britsch en Buitenl. Bij
belgenootschap in Nederland, en, vrienden !
moet gij uwe gaven blijven offeren even
mild en even naar waarheid, als gij met
vertrouwen onze Bijbels aanvraagt en ge
bruikt.
Heeft God het Nederl. Bijbelgenootschap
niet gespaard, daaraan de eere ontnemend
om het ware Christenvolk te mogen die
nen,
dat Hij ook mogelijk ons niet
spare, wanneer gierigheid ons weerhielde
om met onze gaven mede te werken tot
de verspreiding van het eeuwig blijvend
woord onder alle volkeren der aarde.
Voortdurend blijf ik vele en nog rijker
gaven wachten voor het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap.
K. DE GEUS.
Leiden.
i n g e z o n d e n .
AAN DS. J. C. SIKKEL, N. G. PRED. TE

's HAGE.
Weleerwaarde Heer,
Uwe nog al krasse bewering, dat mijne
»geheele voorstelling" van de data uwer
preek c. a. »is in strijd met de waarheid",
noodzaakt mij tot een woord van zelfver
dediging.
Ofschoon ik liever met u over
de zaak zelve zou willen disputeeren dan
over zoo'n bijzaak, die u tot schrijven
drong.
Mag ik u verzoeken het begin van mijn
art. »In de fuik zwemmen ?" no. 6 Bazuin,
bedaard en oplettend te herlezen ? Me
dunkt, gij ziet zelf dan aanstonds, dat ik
geen woord gez'gd heb van al wat gij
er uit haalt. Uwe exegese is dus in strijd
met de allereerste regelen der gezonde
uitlegkuude.
Ik heb niet geschreven, dat in uw preek
«en »tuik" verborgen zit: 'k heb u inte

gendeel dank gezegd voor uwe »openhartig
heid". Ook heb ik geen gedachte geuit
over geboortedag en ouderdom van die
preek noch over den datum van hare zen
ding ter drukpers.
Ook niet: dat de
Deputaten door uwe preek zouden zijn
bewerkt tot het stellen van die door mij
betreurde »Acte". Hoe komt gij daar
toch aan, mijn broeder? Wat ik wel ge
schreven heb, en door u niet erkend is of
kan worden, is eenvoudig dit : dat die
preek gehouden en uitgegeven en in de
i>Heraut" aanbevolen is even voor en na de
Conferenties der Deputaten. En daaruit
vormde ik niet allerlei «gedachtebeelden",
maar redeneerde ik m. i. logisch en on
weerlegbaar aldus:
Er is verband tusschen den gedachtegang
in die »Acte" en dien in die preek.
Want èn Ds. S., die haar in den tijd
dat de Acte werd vastgesteld, hield en
uitgaf, en Dr. K. die ze aanbeval, bizon
der om de uiteenzetting van het Dol.
standpunt, behoorden ook bij de Deputa
ten. Van die mannen nu mag riet worden
vermoed, dat zij in dezelfde weken anders
zouden spreken in een openbaar gemaakte
preek en preek-beoordeeling dan in een
sActe". En dus — versterkte uwe open
hartige verklaring, dat de Ned. Herv.
Pred. met u »in deze gemeente" denzellden
dienst hebben ontvangen enz., mijn oor
deel : in die Acte zit een fuik, de fuikvan de handhaving vAn het doleerend
standpunt, dat aldus spreekt: De Dol.
Gem. zijn de oude Geref. Gem. ter plaatse,
waarvan de C. G. zich hebben afgeschei
den ; tot deze onze Gem. moeten zij te
rug ; zoolang dat niet gebeurt, kunnen wij
wel »coinbineeren" maar niet »vereeni
gen" ;
en
op
het eerste
zal het
tweede wel volgen.
Is nu die op
vatting van uw gedachtegang en van dien
der »Acte"-stellers onjuist?
't Zal mij
verblijden, als gij dat kunt zeggen. Dan
komen wij verder.
Dat gij voor mij en al de Bazuin-leyxude
»broeders en zusters in de C. G. Kerk"
geen enkel woord van inlichting over badt,
doet mij leed.
Een verwijzing naar de
preek zelve helpt ons niet. Want ik heb
uwe eigene woorden laten lezen, 't Is toch
niet mijne schuld, dat die regelen in* uwe
preek staan
En — ben ik nu een vijand
geworden, of lieb ik althans geen"hart dat
van bloederliefde klopt", omdat ik tegen
uw standpunt, in die preek beschreven
en door de Heraut beaamd, heb durven op
komen ?
Niet alzoo, br. Sikkel, zult gij
de C. G. overtuigen of tot samenwerking
uitlokken.
Laat alle hooghartigheid en
persoonlyke krenking van tusschen ons
geweerd zijn !
Gij eisclit dit zeker niet en het, zou niet,
ter zake zijn : anders zou ik gaarne ook
een woord van lof over veel in uwe preek
willen schrijven. Dcch uw standpunt: dat
de N. H. predik, met u heraren zijn van
dezelfde gemeente, zal ik blijven bestrijden,
mede als een hinderpaal voor de vereeni^ing, die ik dagelijks biddend begeer.
Biddende ook voor u es al de om Christus'
wil gelietde doleer, broeders en zuste.s,
dat zij mogen leeren inzien, hoe ongegrond
en schadelijk die meening is. Mocht ik
dwalen, dan geve de Heere, ook op uw
gebed, mij dat te zien !
Met wat gij ten slotte schrijft, ben ik
het ten volle eens : »Vereeniging van alle
Geref. Kerken op den grondslag der be
lijdenisschriften en onder den regel der
Gerei. Kerkenorde". Wij bedoelen beide :
op den grondslag van de II- Schrift, naar
de verklaring in de Geref. Bel.
Doch, waarde broeder, hebt, gij daarmede
niet te veel gezegd ? Als die grondslag
genoegzaam is, waarom dan nog een Sta
tuut er bij, als die »Acte"? Waarom
kwaamt gij dan ook niet dadelijk tot ons ? 01
hadden de C. G. Gemeenten in '86 en
vroeger een anderen grondslag of kerkenorde?
Nochtans hebt gij u niet tot de door God
geopenbaarde »Geref. Kerk" gevoegd. Eu
in die »Actu" zeiven wilt gijlieden nog het
recht behouden zien om, in plaats van zich
te »vereenigen'', een slierk" naast een
plaatselijke Kerk te »formeeren".
Mij
dunkt, dat rijmt niet. En hoe maakt gij
het toch met Art. 2'8, vooral met wat het
zich »afscheide7i en zich voegen tot" betreft
als »het ambt aller geloovigen" ? Het treft
mij telkens op nieuw, dat èn de Dol. broe
ders èn zij die onder ons voor «combina
tie" ijveren, Art 28 zoo met rust laten.
Ik geef de hoop niet op, dat u en velen
allengs meeï duidelijk zal worden, wat
waa'lijk «Gereformeerd" is te dezer zake.
Intusschen blijf ik met heilbede
Uw dw. broeder in Christus,
Li LINDEBOOM.
Kampen 18 Febr. 1889.
Aan Dr. Ph. J. Hoedemaker
pred. der Ned. Herv. Gemeente
te N ijland.
WE).EEKW. ZEERGELEERDE HEER.

In No. 19 van uw weekblad »De Gere
formeerde Kerk" hebt Gij mijne rectorale
oratie ter sprake gebracht. Ik zeg U dank
voor de waardeering, en verblijd mij over
de instemming, welke mijne rede in veel
opzichten bij U heeft mogen vinden. Maar
Gij oordeelt vooral op de keerzijde de
aandacht te moeten vestigen.
Reeds de keuze van het onderwerp
schijnt U te bewijzen, dat het mij, gelijk
velen, in de Chiist. Geref. Kerk te be
nauwd wordt. Ik kan daartegenover al
leen de verzekering geven, dat ik mij in
de Christ. Ger. Kerk ook bij volle erken
ning van de gebreken die haar aankleven
en waarvoor ik niet blind ben, veel beter
thuis gevoel dan in de valsche en diep on
ware positie, waartoe het synodaal verband
van het Ned. Herv. Kerkgenootschap de
Gereformeerden dwingt.
Maar vooral hebt Gij tegen enkele be
weringen in mijne rede ernstig bezwaar.
Gij meent dat er tusschen de Gerefor
meerden in het Herv. Kerkgenootschap en
de »Afgescheidenen" een verschil is in be
ginsel en belijdenis. Dat verschil raakt,

indien ik wel zie, de verhouding tusschen
de plaatselijke kerken onderling en van
deze samen tot den Staat of, indien Gij
liever wilt, de Overheid. Terwijl daar ver
der nog inede gepaard zou gaan de ver
houding der kerk tot volk en land.
Maar in Uw artikel over mijne rede doet
Gij niets anders dan met enkele woorden
«aanduiden", wat er in mijne oratie niet
Gereformeerd en niet schriftuurlijk is en op
de lijn van Schleiermacher ligt. Gij zult
zelf gevoelen dat ik, hoe gaarne anders
ook den handschoen opnemend dien Gij mij
toewerpt, tegen zulk eene loutere «aandui
ding" niet strijden kan. Ik behoef toch
niet te beginnen met het geloof, dat uw
neen nu zonder meer reeds veel krachtiger
is dan mijn ja. En Gij vergt toch zeker
niet, dat ik reeds da.irom van het ongereformeerde en onschriftuurlijke en Schleiermacheriaansche in mijne rede overtuigd
zou zijn, wijl Gij zulk een oordeel over
haar velt.
F.erst. als Gij het verschil tusschen U
en ons duidelijk zoudt willen fonnuleeren
en met redenen omkleeden, zou er mis
schien van eene discussie eenig heil kun
nen worden verwacht.
Ontvang Weieerw. Z. Gel. Heer de ver
zekering mijner hoogachting en broeder
lijke toegenegenheid.
Uw dienstw. br.

maar ook hoopgevende en opwekkende
toespraak, die alle vrienden der Zending
met genot zullen lezen.
De Vriend des Huizes. Tijdschrift
voor hel Huisgezin. Hoofdredacteur
J. van 't Lindenhout. Nijmegen P.
J. Milborn.
De twee afleveringen van de Vriend des
Huizes, die reeds verschenen, zien er keu
rig uit. Het is heel andere kost dan dien
«de Huisvriend" opschept. Menschelijke
handelingen en ervaringen worden in het
licht des geloofs beschouwd. Scboone pla
ten versieren den tekst.
W a ai'seliii w i ng.
De heer C Jucli te Middelharnis zond
ons een ingezonden stuk meer geschikt
voor het Politiebad dan voor de Bazuin, met
signalement en alles, om te waarschuwen
tegen zekeren Dirk Verduin, die voorgeeft,
van de Roomsche kerk te zijn gegaan en
deswegen door zijne ouders verstooten te
worden. Door het vertellen van zijne bekeering en zijn lijden zoekt hij geld loste
krijgen. Na ingesteld onderzoek is het
den heer Juch gebleken, dat er bedrog in
't spel is.
Wij meenen met deze mededeeling te
kunnen volstaan.

H. BAVINCK.

«Twee treinen die op neven»
elkitnder gelegde rails naai*
hetzelfde station siooiuen."
Volgens de Heraut geeft Ds. Notten in
Maranatna dii beeld van Doleantie en Schei
ding. Op de juistheid van dit beeld wil
iü niets afdingen. Ds. Notten is ook niet
de e^nige, die er zich van bedient. Maar
beeit het dan geene groote bezwaren om
van die twee treinen een te willen maken,
nog vóór zij aan het station zijn ? Want
daar hoort heel wat toe. Of men moet
de locomotief met alle waggons van het
eene spoor op het andere overbrengen ; wat
niet gemakkelijk is, al stappen alle passa
giers ook eerst uit ; öf men moet een nieuw
spoor tusschen de beide bestaande aanleg
gen met al te maal nieuwe wagens en een
nieuwe locomotief — indien men althans de
oude afkeurt — waaraan ook geen geringe
moeite verbonden is. Is het dan niet be
ter om beide treinen maar stilletjes te la
ten loopen, totdat ze beide op 't station
aankomen ?
Als het beeld goed is, is de toepassing
gemakkelijk.
N.
ESoekaankondiging.
liet ambt en de pligten der ouder
lingen en diakenen, beschreven door
Jacobus Koelman. Rotterdam bij A .
Oskam. Prijs 2 gulden
De Uitgever Roskam te Rotterdam heeft
een goed werk gedaan, door het bekende
werk van Koelman over het ambt deiouderlingen en diakenen op nieuw ter perse
te leggen en het licht te doen zien. Vooral
in dezen tijd van reformatie der kerken is
het i'oor velen van het hoogste belang, om
met dit werk voor het eerst of bij ver
nieuwing kennis te maken. Het ambt en
de verplichtingen van ouderlingen en dia
kenen zijn schrikkelijk verwaarloosd. Re
formatie ook van deze diensten in de kerk
van Christus is dringend noodig. En het
werk van Koelman kan daartoe goede dien
sten doeu ; geen enkel ouderling of diaken
moest dit boek ongelezen laten. Wij ho
pen daarom, dat de Uitgever Oskam een
ruim debiet moge vinden. Het werk is
bijna 400 bladzijden groot en is voor den
matigen prijs v-m twee gulden te ver
krijgen.
B.

Het werk van den Heiligen Geest.
Voor Dr. A. Kuyper. 11. In de
enkele personen.
Het eerste stuk van dit boek behandelt
het werk des H. GeeStes voor de kerk in
haar geheel; het tweede onlangs versche
nen stuk spreekt over het werk des H.
Geestes in de enkele personen.
Achtereenvolgens wordt dat werk be
sproken in den mensch voor den val, in
den zondaar bij de wedergeboorte, de roe
ping en bekeering, de rechtvaardiging en
het geloof. Aanbeveling van deze reeds
uit de Heraut bekende studiën is onvoodig; aankondiging van een werk van de
hand van den hooggeachten schrijver is
voldoende. Men behoeft nog niet in alles
met Dr. Kuyper, bijv. over de wederge
boorte, de lOeping, de reclitvaardigmaking
enz., in te stemmen, om ook aanspraak te
mogen maken op den naam van Gerefor
meerd. De lijn, die Dr. K. heeft opgeno
men en met zooveel talent voortzet, is niet
de eenige, welke door de Geref. Theologie
heenloopt. Ook echter bij verschil van mee
ning is er uit dit werk veel te leeren.
Wij wenschen het daarom in veler handen.
De heer Wormser heeft gezorgd voor eene
nette uitgave.
B.

Het Assurantie-wezen. Beschouwd
in het licht van Gods woord en van
de Christelijke leer
Door A. Bloot
Az. Hoofd der Christelijke School te
Gorinchem. Middelburg K. Le Cointre 1889.
Het standpunt des schrijvers is door hem
zelven aldus omschreven :
«Wij voor ons gelooven, dat het Assurantie-wezen geheel in strijd is met het
gebod des Zaligmakers: «Zijt dan niet be
zorgd tegen den dag van morgen."
De conclusie : «In het licht van dit
woord komt ons de Assurantie voor als
Heidensch en den Christen onwaardig."
Cijfers en Feiten op het gebied der
Zending. Eene toespraak door Dr.
Th. Ch. L. Wijnmalen. Amsterdam
J. A. Wormser.
Eene zeur belangrijke, zeer beschamende

^lilituir

Tehuis.

Onffangen :
Door K. H. Schenck te Appingedam, coll. Jaarfeest der Chr. Jongel. ver.
.
.
f 12,32
Door idem van H. F. Jager te Appingedam
.
.
« 2,50
Door Ds. Duurseina te Uithuijzen,
gift van de Jongel. Vereen.
» 10, —
Van de Christel. Jongedoclitersver.
te 's Bosch
.
.
>15,—
Door Mej. Zw. Boll te Middelstom,
van de Meisjesvereeniging
» 5,—
Van J. K. te Utrecht
.
» 2,50
Van N. N. te 's Bosch
.
» 1,—
Met hartelijken dank vermelden we deze
gaven, v-m vrienden en vereenigingen. Ook
onder deze laatste zijn er, die trouw ons
steunen, zooals de hier vermelde te Appingedarn, Uithuizen en Middelstum, terwijl de
krachtige bijdrago der nog slechts een jaar
bestaande Jongedochtersvereen. te 's Hergenbosch ons ook grootelijks verblijdde.
Namens de Comm.,
Js. VAN DER LINDEN.
's Bosch, 19 Febr. '89.

Korrespondentie.
In liet onderschrift bij B's in gez. stuk in nr. 7
staat: wij zeggen; moet zijn : wij wijzen. —
Om ieder wat op tijd te helpen, moeten we in de
laatste maanden dikwijls van onze orde afwijken ;
ook de Brief van den Redakteur moet nu Aveder
wachten. —

ADVEKTEM'IEN.
D,'oor Gods goedheid beviel heden
zeer voorspoedig vau eene doellter,
mijne geliefde Echtgenoote G. W. VAN
DEN BOOM — EMMINK.
Ds. VAN DEN BOOM.
A. VOLLENHOVE,
16 Februari.

E

.eden werden wij verbliid door de
geboorte van eeu iKÖOiV
J. H. VERHAGEN.
B. A. VERHAGENA NNEVELDT.
WAALWIJK,
19 Febr. 1889.

M
Door Gods goedheid herdenJjft ken lieden onze geliefde Ouders
U en aan behuwd Ouders

Leonard Delhaas
EN

Machgeltje Brouwer
Vijfendertig-jarige
ICclit vereeniging

hunne

Uit aller naam,

P. DELIIAAS.
ROTTERDAM, 22 Febr. 1889.
«es»

'aeial

Heden ontsliep kalm in baren
Heiland mijn geliefde Echtge
noote

Antje Dijkman,
in den ouderdom van bijna 76
jaren.
Jn. MANTEL.
ENKHUIZEN, (Oosterdijk)
12/2 '89.

Heden behaagde het den Heere
van mijne zijde door den dood
weg te nemen, mijne geliefde
Echtgenoote eu der kinderen
zorgdragende Moeder

llbica Ubbens,
in den ouderdom van 72 jaren.
Haar heengaan in geloofs
vertrouwen op liareu Heiland
lenigt onze droefheid.
F. DIJKSÏERHUIS.
ZTJLDIJK. 11 Febr. 1889.

Heden overleed na een lang
durig en smartelijk lijden onze
geliefde oudste zoon

WILLEM.
Hij bereikte slechts een ouder
dom van 18 jaar. Hoewel dit
verlies ons zwaar treft, hopen
wij Gode te zwijgen.
P. STRIJK.
A. STRIJK—
WELTEVREEN.
PERNIS,
12 Febr. 1889.

Heden overleed in het Chr.
Geref. Weeshuis alhier, na eene
kortstondige ziekte,

MARIA STAM,
in den ouderdom van bijna 20
jaar.
Wij troosten ons met de hoop,
dat de laatste bede, die uit
haren mond gehoord werd, »0
God, wees mijne arme ziel ge
nadig", is vervuld geworden.
De Directeur v/h. Weeshuis,
H. SCHOONEJONGEN Jz.
MIDDELHARNIS.

Na langdurige sukkeling ont
sliep heden in zijn Heer en
Heiland onze geliefde mede
broeder

GEIllliT T. WOUDSTRA,
in den ouderdom van ruim 64
jaar, waarvan hij 14 jaar met
eer en warme belangstslling als
ouderling de gemeente diende.
Hoewel in de laatste jaren
te zwak om te kerken en op
de kerkeraadsvergaderingen te
genwoordig te zijn, hadden wij
toch hem als een in den strijd
meelevenden en vurig biddenden broeder gaarne nog wat
willen houden en aan zijn le
ger bezoeken. Hoorden w[j hem
meermalen zeggen : »Ziet, zoo
Hij mij doodde, zou ik niet ho
pen", thans is zijne hoop ver
wisseld in genieten door de za
lige gemeenschap met Hem, op
Wien hij hoopte.
De Heere, onze God, die
meer dan één zegen heeft, ver
goede zjjn gemis genadiglijk !
Namens den Kerkeraad,
A. W. NIJENHUIS, Praese».
S. PAULUS, Scriba.
MILDAM,
14 Februari '89.

V,oor

de vele bewijzen van deel
neming, ondervonden bij het verlies
van onzen onvergetelijken Echtgenoot
en Grootvader, brengen wij bij dezen
onzen hartelijken MAMK.Wed. J. J. HAGEMANS—
GROEN.
S. A. ALTING—BORSBOOM.
H. ALTING.
LEIDEN, 13 Febr. 1889.

M. Wagenaar,
in den ouderdom van ruim 38 ja
ren. In haar leven strijdende
naar lichaam en ziel, mocht zij te
midden van den laatsten vijand
nog met hoogen toon hare stem
verheffen om den Heere te loven
en te prijzen. Dit is mij tot
troost in dit miju smartelijk
verlies.
K. VEN.
BROBK OP LANGEDIJK,
13 Febr. 1889.

Heden
behaagde het den
Heer door eene korte ongesteld
heid van slechts eenige dagen
van onze zijde weg te neineu,
onze onvergetelijke moeder
lIKilllKlUKA I»I:

JlOACiE,
sedert 1869 weduwe van LUBBARTUS BEONKAMP ; zij bereikte
den ouderdom van ruim 78 jaren.
Ofschoon dankbaar voor haar
langdurig bezit, staren wij haar
met weemoed nu; evenwel met
de vaste hoop, dat zij inging
in de rust, die er overblijft voor
het volk Gods.
J. H. BEKENKAMP LZ
Uit aller naamBijzondere kennisgeving
GRONINGEN,
17 Februari 1889.

In den ouderdom van 75 ja
ren ontsliep den 13en Februari
te Alkmaar ten huize van ha
ren broeder, in de hope des
eeuwigen levens, onze geliefde
Moeder

MARIA RENSEN

weduwe van den heer J. H.
BAKHUIS ROOZEBOOM, ^ in
leven ouderling der Chr. Ger.
Gemeente.
Da. H. W. BAKHUIS
ROOZEBOOM.
C. E. BAKHUIS ROO
ZEBOOM— W INS.
LEIDEN,
14 Febr. 1889.

Het behaagde den Heere van
mijne z{jde weg te nemen, mijne
onvergetelijke Echtgenoote en
der kinderen zorgvolle en teer
beminde Moeder

TJAAUE MIüSTINGA,
in den ouderdom van 57 jaar,
na eene gelukkige echtvereeniging van ruim 25 jaar.
Het bigde vooruitzicht, waar
van zij getuigde, is ons tot
balsem in de zoo diep gesliigene
wonde.
Namens mijne Kinderen,
H. E. GROENEVELD.
GRONINGEN. 15 Febr. '89.

Heden overleed zacht en kalm
in zijn Heer en Heiland mijn
geliefde Vader en mijner kin
deren zorgdragende Grootvader
GKRRIT Til KAS WOUDSTRA,
in den ouderdom van 64 jaar
en 9 maanden.
Ofschoon in de laatste jaren
zwak en steeds stervende, ver
liezen wij toch, vanwege de
helderheid zijns geestes ten einde
toe, op elk gebied veel in hem.
Zijn
vei beidend verlangen
naar Jezus en de stille hoop
om ook daar zijnen zoon, vóór
bijna 8 jaar overleden, te mogen
ontmoeten, maar bovenal het
geloof in God, den Almachtige
en Eeuwiglevende, verschaft ons
eene overvloedige en blijvende
vertroosting.
Wed. T. G. WOUDSTRA—
VAN EK
en Kinderen.
OUÜESCHOOT, 14 Febr. 1889.

Hedeu overleed tot innige
droefheid van ons en onze kin
deren, ons lieve zoontje

Oude Theologie.
HENRY en STACK1IOUSË

BIJBELVERKLARING
(Oen. tot en nietjes); Engelsche Godgelterdeu, complete bijbelverkl. in kwar
to, h.df Fransclie band met titel ; Calvijii over de 4 groote profeten, folio h.
perkamenten b. (Latijn) ; Biblia Critica
9 deelen fol. h. 1. b met titel (Lat) ;
Van der Groe, over den cathechismus
3 dln. Id over 't lijden 2 dln. papieleub.; Durham over 't Hoogl. ; Vitriuga,
over Jes. 2 dln. fol. (Lat.); Franciscns
Turrettinus, Institutio Theologiae elenctiae tres partes ; F. Rederus, ApolJos 3
dln. Prjjsaanbiedingen onder letter A
franco ingewacht bij H. BULENS te
Winterswijk.

Bakkersknecht,
Wordt gevraagd een bekwaam IIEIHEAMIE, om eene bakkerij te
kunnen waarnemen, ervaren in BROODen BESCHUIT BAKKERIJ.
Brieven franco, Kl. DUIJST Lz. Ie
Bu nschoten.

WILLEM,
in deu ouderdom vun 8 jaar en
9 maanden. Wij zijn diep ge
troffen, want zijn leven was ons
dierbaar, zijn sterven onuit
sprekelijk smartelijk. Dal hij
echter eeuwig
O van Gods goe~
dertierenheid zal zingen, in de
volzalige gemeenschap van zijn
Jezus, in wien hij kinderlijk en
teeder, doch vastelijk geloofde,
doet ons met aanbidding zwij
gen in de zekere hope des
wederziens.
A. SLOT, Pz.
G. SLOT- BALDER
BKOEK OP LANGEDIJK,
18 Febr. '89.
Eenige kennisgeving.

Heden overleed geheel on
verwacht in den ouderdom van
42 jaar en 5 maanden

JANNA FAUNA SLUIJTEBS,
geliefde echtgenoote van CH.
KROMZIEK.
Met volle vrijmoedigheid kon
zij zeggen dat de dag van haar
sterven de dag van hare kroning
zou zijn. Zij die haar van nabij
gekend hebben weten hoe zwaar
mij de sl;ig treft.
ZWOLLE,
19 Februari 1889.

Hedenmorgen omstreeks half
een overleed, na een kort doch
hoogst smartelijk lijden (croup)
ons zoo teeder geliefd oudst
zoontje

Te Koop gevraagd
eeins;e ex.

Ë Z B A
eerstejaargang 18»7.
Aanbiedingen met prijsopgave aan
den Boekhai.delaar G. Ph. ZALSMAN
te Kampen.

MAGAZIJN
VAM

LAKEN EN BUKSKIN,
IIEEBEN- liN KINIitr.KlI.I IIINIi.
L. DE VRIES.
GRONINGEN,
N.-Z. Akerk.

J. PROPER

Orgelmaker te Kampen,
vervaardigt nieuwe

KERKORGELS

in de nieuwste uitvoering en billijkste
prijzen ; tevens voorhanden Ainerikaanselie Orgels, INano's enz.
Alle instrumenten worden franco
en onder 5-jarig garantie geleverd.

Pomade Duptraiu.
Sedert jaren proefhoudend middel
tegen het uitvallen der Haren ; en
tevens sterke groeibevordering. In
potjes, met gebruiksaanwijzing fr. p. p.
van I' 9,— en f' f,75 bij W. H.
VERHOEFF, Nieuwstraat Kampen.

». v.
duidelijk adres op
den postwissel'

P I E T E R,
in den aanvalligen leeftijd van
twee jaar en zes maanden. De
Heere, die hem, de lust onzer
oogen en de bloem van ons
huis, tot Zich nam, geeft ons,
hoewel met een bloedend hart,
in zijnen heiligen en alleen wij
zen wil te berusten, ons troos
tende met de belofte Zijns verbonds.
D. FEENSTRA.
A. v. TEMMEN.
KOUDUM,
19.2.'89.

Vijf uitnemende boeken
voor jongelieden,
ZALIGSPREKINGEN
VAN OIZEW HEILAND.

Niet voor f 3,50.

ZEVEN PREOIKATIEN OVER MATTHEUS 5:3-9,

Be familie Copeley en hare
spreekwoorden.

DOOK

Ik A. V. I). SLUMS,

Een verhaal naar het Engelsch.
PRIJS f 1.25.

Predikant bij de Chr. Ger. Gem. te Enkhuizen.
Deze leerredenen worden uitgegeven
in 8o form. met n e t t e n o m s l a g ,
ingenaaid.

LEENING
CRUIST. UIRKF. (JU II. TE NIJMEGEN.
De Kerkeraad der Chr. Geref. Ge
meente te Nijmegen heeft eene leening
van r 5000 a 4% 's jaars in aandeelen van f 50 en f 100 uitgeschreven,
ten behoeve van den bouw der Kerk.
De coupons zullen primo Novem beiworden uitbetaald en zoo spoedig mo
gelijk zal met geregelde aflossing aan
gevangen worden. Daar de Heere de
gemeente zegent en tot een zegen stelt,
vragen wij U dringend, neemt een of
meer aandeelen. Gr) kunt U vervoe
gen bij ondergeteekende.
Namens den Kerkeraad,
J. DE JONG,
Scriba.
Nijmegen, 1 Febr. 1889.

DIT DE HM ÏE KOOP:
Heden
behaagde het deu
Heere van mijne zijde weg te
nemen mijne geliefde Echtge
noot

IS VERSCHENEN:
DE ZEVEtN

DE VONDELING.

bij alle Boekh. en by

Een historisch verhaal, door
P. J. KLOPPERS
Prijs f 0.40.

P. V. D SLUIJS Jr.

Er leeTt een rechtvaardig God

Prijs 95 Cts,
Verkrijgbaar
den Uitgever

Een waar verhaal door
W. O. VON HORN.
Prijs f 0.40

ENKHUIZEN.
A. O S K A M , Noordsingel 167 te
Rotterdam, heeft uitgegeven en debi
teert met grooten bijval

Een strenge Leerschool of
het vijfde gebod.

Het onmisbare werk:
Het Ambt en de
JPlig-ten van Ooderlingen, Diakeuenenz.

TffKIÏ JONIiENS UIT HET VOLK.

beschreven door JACOBUS KOELMAN,
in leven Bedienaar des Evangeliums
te Sluis in Vlaanderen.
Getrouw naar de oorspronkelijke,
door Prof. Van Velzen nageziene
uitgave, op zwaar papier gedrukt en
ingenaaid met sterken netten zwarten
band, groot 392 bladzijden gr. 8°.

i'iuj§ fa,-.

&KT" WelEerw. H.H. Predikanten
en Kerkeraden nemen hierop bestellin
gen aan, ten voordeele hunner Armen ;
alsmede soliede Boekhandelaren.

UITGAVE VAN
J. J. W I A R i) A TE S N K V K.
uitgave

wordt

aan

ZALSMAN te Kampen geeft uit:

Een woord aan jeugdige
leden der gemeente, na liet
afleggen hunner geloofs
belijdenis.

BIJBELVERKLARING.
deze

Een verhaal met een plaat
DOOLL
W. JONKER JR.
Prijs 40 Cent.
Wie thans deze vyf beste werkjes
bij elkaar neemt, betaalt slechts
' E E N ( i L L i > K \
Tegen postwissel, waarop men ver
meldt : D Jongens-pakket," wordt het
franco toegezonden door den Boekhan
delaar H BULENS te Winterswijk.

DENKT AAN UWE BELIJDENIS.

DaCHSELS

Bij

Een verhaal door N. FRIES.
PRIJS f 0.60.

de

8000 eerste Inteekenaren
als gralis premie gegeven :
Eenige prachtig in kleuren gedrukte

DOOR
< i i w i » i : > .
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 22 1 / 8 Ct.;
25 Ex. a 20 Ct.; 50 Ex. a 17 1 /, Ct.;
100 Ex. a 15 Ct.

w. ii.

B I J B E L KA A B T E N

HET

025 FIJNE VLATEN (gravui•es), voorstellende ver
schillende gezichten op tferuzaleni,
Een woord bij het afleggen
Hebron, fn .'iza enz, en afbeeldin
der Geloofsbelijdenis.
gen van Tempelgebouwen, de
DOOR
Arlie des Verbonds enz.
SI. A. VAN DKN HOORJN.
en

minstens

PRIESTERSCHAP

gp®|jjÊr
Men zij nogmaals ATTENT
gemaakt, dat dit werk niet in a f 1 everingen maar in IBijbelboeken
zul verschijnen.
Het eerste boek (Genesis) verschijnt
spoedig en zal voorzien zjjn van
eene in kleuren gedrukte kaart van
Egypte.
••.!§». De uitgave is beraamd op 600
vel, het meerdere wordt gra
tis verstrekt.

BELIJDERS.

Prijs 10 Cent.

Het Paaschfeest
EN

uwe belijdenis!
DOOR

V% . J. DE HAAS.
47 bladz.
Prijs 20 Cent.

CHRISTELIJKE SCHOOL TE WORMERVEER.
Met hartelijken dank vermeldt het Besiuur der Chr School te Wormerveer de ontvangst der volgende gaven : H. P. te Z. f 25 ; Vereen. Chr. belan
gen te U. f 15 ; S. K. te W. f 1,52 5 ; G. J. B. B. te O. W. f 5 ; tl. H. te
A. f 2; A. de Z. te L. f 6,28 (waarvan f 2,78 van de kinderen der Chr.
School aldaar) ; S. P. v. D. te Z. f 3 ; Postm. Z. 2 aandeeltjes van f 5, reutel,
geldl. Chr. Ger. gemeente Wormerveer.
Bij deze gelegenheid roept het op dringende wijze de hulp der Christenen
in ons land in om het voortbestaan der School te verzekeren. Voor alle
schoolgaande kinderen vordert het den kostenden prijs van het Onderwijs ; daar
dit echter boven het vermogen van de meerderheid der Ouders ligt, vult het
voor de meeste kinderen uit een fonds, dat onder zijn beheer staat, een grooter of kleiner deel van het schoolgeld aan. Bij de gave erkentenis, dat de
gelden voor dit suppletiefonds in eigen kring moesten gevonden worden, is dit
voor het Bestuur tot dusver slechts gedeeltelijk mogelijk. De Zaanstreek moge
een bloeiende streek zijn, geestelijk is zij zeer verarmd door het eens zoo
machtige modernisme. Eu wel heeft God er groote dingen gedaan, zoodat de
tientallen belijders tot honderdtallen zijn aangegroeid, maar meer nog dan in
andere deelen van ons land behooren zij op enkele uitzondering na, tot de ge
ringere standen der maatschappij
Di'-> belijders getroosten zich naar de mate
hunner krachten ook op dit dorp groote inspanning voor de zaak des Heeren.
Zou er dan inzonderheid uit zulk een streek geen beroep mogen gedaan wor
den op andere streken in ons land, waar de belijders van 's Heeren naam zich
maatschappelijk in beter conditie bevinden ? De groote waardij van een Chris
telijke schoolopvoeding geeft ons daartoe eenige vrijmoedigheid en zoo bevelen
we ons voor de school te dezer plaats niet alleen tot de ontvangst van ga
ven, maar van jaarlyksche contributiën aan. Zegene de Heere ook deze po
ging en make Hij spoedig door een andere wetgeving den strijd onzer scholen,
lichter !
D. VIS, Pres.
W. BAKKER Kzn, penn.
WORMERVEEH, 19 Febr. '89.
De ondergeteekenden, eenigerraate op de hoogte met den toestand der Chr.
school te Wormerveer, bevelen haar dringend der belangstelling van ons Chris
tenvolk aan.
Ds. W. H. GISPEN.
Ds. H. PIERSON.

HOJLLArVD-TKANSVAAL.
C A S T L E
Geregelde dienst van Alissingcu
Zuid-Afrika.

L IJ bi.
alsmede van Londen naar

direct

Geregelde Expeditie van Passagiers en Goederen naar:

IRANSVAAL-DELAGOABAAI-

V.

Van
an wege het Gereformeerd Trak;aatgeuootschap »Fi lippus" is bij
len Uitgever J. DEN BOER te Bren{elen verschenen :
\r~ 1 Al
llLri> I I irrwrTL' 1
TRAKTAATJE
.
.
Prijs 1 Ct.
No. 102. BEThR DKOMKKN
DAN (JKItKUKKJU .
.
»

GOUDVELDEN)"
ZUIDÏFMKA.
DOORCONNOSSEMENTEN en DOORPASSAGEBILJETTEN.
Alle intormatiën geven de directie OÖHAEID CURItlK & Co.
s/
4 Fenchurchstreet London.
de agenten BRUINIER & Co te Amsterdam
»
»
Ch. CORNELDER & Zonen Rotterdam
Stoomvaart Mij. Zeeland, Vlissingen
Maatij t. Expl. v. Staatsspoorwegen, Utrecht.
SNELPERSDRUK VAN G. PH. ZALSMAN TE KAMPEN.

