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Kerkelijke en Gemeentelijke Berichten, enz.
Aan de
Christ.

Kerkeraden der

Geref.

Gemeenten

in Nederland.
Eerwaarde en Geliefde Broeders in
onzen Heer J. C.
Onder datum van den 26 Juni 1890
ontvingen de Deputaten der Christ. Ge
ref. Kerk, benoemd op hare Synode te
Kampen voor de zaak der vereeniging
met de Ned. Ger. Kerken, een schrij
ven vau de Voorloopige Synode der Ned.
Ger. Kerken, vergaderd te Leeuwarden.
Bij dit schrijven waren een 400ial ge
drukte exemplareu gevoegd, met ver
zoek om deze te doen toekomen aau de
Christ. Geref. Kerkeraden.
De Deputaten onzerzijds hebben toen
dat schrijven aanstonds ter algemeene
kennis gebracht, maar meenden met de
verzending der 400 exemplaren te moeten wachten, totdat zij van de Depu
taten der Ned. Geref. Kerken nadere
inlichtingen hadden ontvangen over aard
en strekking van dat schrijven. Er be
stond toch daarover vau den aanvang
af
verschil van gevoelen,
hetwelk
hoogstwaarschijnlijk bij de beoordeeling
door de verschillende Kerkeraden toe
nemen en tot groote verwarring aan
leiding geven zou.
Zij wendden zich daarom bij brief van
15 Juli tot de Deputaten der Ned. Ger.
Kerken met verzoek om eenige nadere
verklaring over de bedoeling vat) het
schrijven der Leeuwarder Synode.
Uitlandigheid van sommigen hunner ver
traagde het antwoord. Maar onder da
tum van 18 Sept. j.1. kwam een schrij
ven in, hetwelk in hoofdzaak hierop
neerkwam, dat de Deputaten der Ned.
Ger. Kerken zich onbevoegd verklaar
den. om eene officieele verklaring te ge
ven van de missive der Synode.
Desniettemin bleek uit dat antwoord,
waarin ook de desbetreffende Acta der
Leeuwarder Synode waren ingelascht,
duidelijk genoeg de bedoeling, welke de
Synode met dit schrijven heeft gehad.
Die bedoeling is geene andere dan
deze. De Synode der Ned. Ger. Kerken
is en blijft nog altijd bereid, om de on
derhandelingen over de vereeniging op
grond van de Concept-akte te hervatten,
voort te zetten en tot een goed einde
te brengen. In zooverre neemt zij van
het vroeger gestelde niets terug en blijft
zjj de Concept-akte handhaven als om
schrijving der wijze, waarop de veree
niging van harte door haar wordt ge
zocht en begeerd.
Maar toch bood de Voorloopige Sy
node te Leeuwarden ons een ten deele
nieuwen grondslag. Zij had toch den
indruk bekomen, dat het met de Ver
eeniging op grond der Concept-akte
niet gaan zou en dat de onderhandelin
gen op die klip stooten zouden. Daar
om verklaart zij zich nu bereid, om de
onderhandelingen geheel van nieuws te be
ginnen en het initiatief daarbij aan onze
Synode als de oudste in rechten over te
laten.
De bedoeling van de Leeuwarder Sy
node is dus niet deze, dat de Christ.
Ger. Kerk en de Ned. Ger. Kerken ter
stond, na over en weer instemming
betuigd te hebben met belijdenis en
kerkenorde, zonder voorafgaande rege
ling, in classikale en provinciale ver
gaderingen zouden samenkomen, om
dan in deze vergaderingen de bestaande
ongelijkmatigheden te vereffenen. Zulk
eene wyze van handelen zou inderdaad
ernstig gevaar met zich brengen van
nog grooter verwijdering en nog diepere
scheuring. Zoo is door sommigen het

schrijven der Leeuwarder Synode opge
vat. Het antwoord echter van de De
putaten generzijds verklaart uitdrukke
lijk, dat dit de bedoeling der Synode
niet was.
Maar bare intentie was deze, dat op
grond vau de eenheid in belijdenis en
kerkenordening, vooraf tusschen de Sy
noden beiderzijds zou worden overeenge
komen en dat de samenkomst op clas
sikale, provinciale en generale vergade
ringen eerst volgen zou, na voorafgaande
uit-den-weg-ruiming van wat eene goede
en practische vereeniging in den weg
stond.
Groot verschil met den gang van za
ken, in de Coucept-akte voorgesteld,
geeft dit niet. Alleen dit onderscheid
is er, dat uu onze Synode eens met een
voorslag van vereeniging kome en de
wijze omschrijve, waarop zij deze mo
gelijk en wenschelijk acht. De Synode
der Ned. Ger. Kerken wil dan, met ter
zijdestelling der Concept-akte, daarop
ingaan, indien maar niets wordt aange
boden of voorgelegd dat met de belijde
nis of met de kerkenordening der Geref.
Kerken in strijd is.
Daarmede wordt onze Christ. Geref.
Kerk uitgenoodigd en opgeroepen tot
eene ernstige taak. Aan haar als de
oudste in rechten wordt het opgedra
gen, om te zeggen, in welken weg en
op wat wijze zij vereeniging wenscht.
De Ned. Geref. Kerken willen het dit
maal geheel aan onze Synode overlaten
om te bepalen, hoe en op wat manier,
altjjd echter in overeenstemming met
belijdenis en kerkenorde, vereeniging
wordt begeerd en mogelijk geacht.
Aan deze taak nu meenen de Depu
taten der Christ. Geref. Kerk, dat onze
Synode zich niet mag of kan onttrekken.
Als de oudste, heeft zy het recht, rnaar
veelmeer nog den plicht om in deze zaak
het initiatief te nemen, en harteljjk naar
een weg van vereeniging te zoeken. De
overtuiging moet daarbij op den voor
grond staan, dat Kerken met ééne be
lijdenis en regeering niet gescheiden
naast elkaar mogen blijven bestaan. Er
moet aan de vereeniging zoolang wor
den gearbeid, totdat zij totstandkomt.
Wij mogen eerder niet aflaten. Wij zijn
dat aan de eenheid der belydenis, aan
het gezonde leven der Kerken, aau de
uitbreiding van het Koninkrijk Gods in
deze landen verplicht.
Naar ons oordeel, zal het dus de roe
ping der volgende Synode wezen om te
bepalen in welken weg en op wat wijze
zij vereenigen kan met de Ned. Ger.
Kerken. De vraag mag daarbij zeker
niet wezen, wat wij, als ware liet eene
commercieele onderhandeling, kunnen
verkrijgen, maar wat wij, om 's Heeren wil, niet mogeu loslaten als eisch
en voorwaarde ter vereeniging- Het is
niet de kwestie, om een hoog of een
laag bod te doen; maar wel hebben wij
naar zulk een weg en wijze van ver
eeniging te zoeken, dat wij daarin de
gunste des Heeren en het heil der Ker
ken verwachten mogen.
De Deputaten hopen dan ook, dat de
missive der Leeuwarder Synode, die deze
week verzonden wordt, in dezen geest
door de Kerkeraden overwogen worde.
Moge de Heere in rijke mate zijnen
zegen gebieden over deze nieuwe poging
ter vereeniging.
Namens de Deputaten der
Chr. Ger. Kerk,

H. BAVINCK,

De Classis Gormcbem, bijgestaan door
de Provinciale Deputaten, heeft in hare
vergadering van 15 October jl. den Kan
didaat D. P. Koopmans geëxamineerd, en
met algemeene stemmen tot de Heilige
Bediening toegelaten.
Namens de Classis voornoemd,
P. B OUTER, scriba.
De Classis Ommen «al D.V. vergaderen
op de bekende plaats 29 Oct. e. k. Voor
kosten en collecten zal wel gezorgd wor
den. Aanvang 10 uur.
J . J . K UIPER,

Classic, correspondent.
Den Ham, 10 Oct. 1890.
De Klassis Enumatil zal D. V. vergaderen
te Niekerk, Woensdag 29 October e. k.
M . H UMMELEN,

Class. Oorr.
De verg. der Cl. Sneek zal D. V. gehou
den worden te Bolsward, op Woensdag den
29sten Oct. a. s., des morgens ten 10
ure.
De kerkeraden worden verzocht de col
lecte v/d Theol. School en d- Wed. kas
mede te nemen. Op dezo Cl. zal het examen
plaats hebben van den beroepen Predikant
der Gem. te Makkum.
De Oorresp.
S . T G OSLINGA.

Bolsward, 21 Oct. '90.
Klasse Haticin
vergadert, D. V., Donderdag den 6 No
vember a. s.
Tijd en plaats bekend.
H. M . VA.M DER V EGT, Corr.
Heerde, 17/10 '90.
De Class. Leeuwarden vergadert D. v.
Dond. 13 Nov. Storting der coll. voor de
Theol. School en de kas voor Em. Pr. Wed.
en Weezen.
O. B RAMER, Corr.
's HAGE. Woensdag 15 Oct. 1.1. mocht
onze geliefde leeraar Ds. W. Doorn den
dag herdenkt 11, waarop ZE w. voor 25 jaren
te Deventer door Prof. de Cock in den
dienst des woords werd bevestigd.
Een overgroote schare, die aan den avond
van dieu dag ons kerkgebouw bad gevuld,
— waaronder ook de kerkeraad van onze
zustergem. afd. Wagenstraat, die van Sche
veningen met haren leeraar, en Ds. v.
Hoogstraten, Pred der Herv. gein. alhier, —•
zong den voor haar opgetreden leeraar de
bikende zegenbede uit Ps. 134 toe.
Tot grondslag zijner rede, nam onze
leeraar 1 Tim. 1 : 12, en toonde daaruit
aan, dat deze woorden voor Paulus, maar
ook voor hem waren:
le Eene liefelijke herinnering.
2e Een treffend getuigeuis.
3e Eene schoone roemtaal.
Na deze punten ontwikkeld te hebben,
besloot de geachte spreker zijne rede met
dank aan de gemeente voor de liefde ge
durende 3/5 van dien tijd in haar midden
genoten ; maar bovenal dank aan zijnen ge
trouwen God, die hem tot hiertoe zoo
kennelijk gezegend en bekrachtigd had.
Hierna sprak Ds. Kleinendorst zijnen geachten collega namens den Kerkeraad van
Scheveningen, en ook namens Ds. Wisse,
dio niet tegenwoordig kon zijn, een woord
van achting en waardeering toe ; terwijl de
heer J. Smelik Sr., ouderling der gemeente,
den gelieiden leeraar namens de gemeente
toesprak.
Nadat ZEw. nog staande Ps. 121 : 3
en 4 was toegezongen, werd deze plechtig
heid met dankzegging besloten.
Namens den kerkeraad,

hoore van een talrijke schare, naar aanleiding van
Rom. 15 : 4 en 5. Onze wensch is dat ZEw. in
de Ned. Ger. gemeente te Nieuwlekkerland, door de
prediking vele zielen moge winnen voor het Ko
ninkrijk van Christus. De Heere zegene daartoe
zijueu arbeid.
Namens den Kerkeraad,
M. RATS, Scr.
WOERDEN, 19 Oct. 1890. Werden wij voor
acht dagen verontrust doorditn onze geachte voor
ganger een roeping van Breuketen bekend maakte,
heden morgen werden wij innig verblijd, toen wij
mochten hooreu : ik blijf bij U. " Dat de Heere, die
hem niet onvruchtbaar liet arbeiden, hem steunen
en sterken moge en het bij den voortgang moge
blijken in 's Heeren gunst te zijn. Bij het eindigen
van den godsdienst mochten wij hem met blijdschap
des harten Ps. 134 : 3 toezingen. De Heere zij de
teleurgestelde Gemeeute genadig en goed.
Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente,
J. VERMEULEN, Scr.
WORMERVEER. Zondag 1(J Oct. nam onze ge
achte leeraar :)s. L. C. F. vau Kamp zegenend af
scheid van de gemeente, naar aanleiding van Filip.
1. : 27. Stelle de Heere ZEerw tot een uitgebreiden
zegen voor de gemeente te Heemse, en schenke Hij
ons weldra den man zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
K. BAAS, Scriba.
BAARN, 19 Oct. Heden werd met toestemming
van onzeu geachten consulent Ds. J. Weijenberg,
onze beroepen leeraar Ds. O. v. Proosdij iu ziju
dienstwerk ingeleid door Prof. Bavinck, naar aan
leiding vau 1 Cor. 3 : 10—15, terwijl hij zelf zijnen
arbeid in ous midden aanvaardde met de woorden
van Ex 33 : 12—-17. Moge 's Heeren aangezicht
met dezen zijnen dienstknecht iu ziju optrekken on
der ous medegaan, opdat hij door de genade Gods,
als een wijs bouwmeester vele kostelijke steenen
bouwe op het fundament, dat gelegd is. Bij dezen
brengen we tevens onzen hartelijken dank aan alle
Prol., Pred. en Stud.. die ous in deze vacature zoo
uitnemend gediend hebbei.
Namens den Kerkeraad,
G. A. BOSCH, scriba.
WIJ HE, 19 Oct. Heden avond werd met bijna
algemeene stemmen tot Herder eu Leeraar dezer
Gemeente gekozen de WelEerw. Heer Ds. G. van
lialsema te Siddeburen. Dat de Heere het hart van
dien broeder te onswaarts neige, is de hartelijke
wensch van Kerkeraad en Gemeente.
Namens dezelve,
W. VAN DER LUGT

HOUWERZIJL, den 19 October 1890. Heden
avoud had alhier na de KodsdieustoefeninÉr nn.lftv
ae lemmer
Kprwr
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jya. D
L . xx.
Lanting van Winsum eene stemming plaats tot het
verkrijgen van een dienaar des Goddelijkeu Woords.
Na een gemaakt drietal werd door de volstrekt*
meerderheid gekozen Ds. J. Fokkinga van Haulerwijk. De wensch en bede der Gemeente is, dat hij
met een vollen zegen des Evangelies tot otis moge
overkomen eu wij met onze oogen onzen begeerden
Leeraar mogen zien.
Namens den Kerkeraad,
J. GORIS, scriba.
HIJKEN, 20 October 1890. De Heere heeft aan
ons welgedaan, dies zijn wij verblijd, want nadat wij
onzen Leeraar l)s. H. Siertsema Dinsdag den 14
dezer zagen vertrekken, ontvingen wij Woensdag den
15 dezer het verblijdend bericht, dat onze beroepen
Candidaat G. Groot Nibbeliug onze roeping met vrij
en blijmoedigheid aannam. Wat zullen wij den
Heere vergelden dat wij zoo spoedig een Leeraar
weder mogen ontvangen ! De Heere geve, dat wij
dit in nederigheid des harten en dankbaarheid erkenneu, en dat s Heeren zegen ruste op dit voor ons
zoo aangenaam besluit, tot eer zijus naams en tot
opbouwing der Gemeente.
De Kerkeraad voornoemd,
A. EISING, scriba.

Ontvangen voor de Theol. School.
Van de Gem. te Bafloo
.
.
f 16,945
n
Westbroek
.
- 14,40
n
Hoek vau Holland
- 11,16
n
Numansdorp
.
-5,—
ii
Zevenbergen
.
- 12,55
ii
Andel
- 17,326
•i
Zalk
.
,
. 6,50
i)
Geuemuiden
.
. 9,10
n
Ambt Vollenhoven
- 6,—
a
Zwartsluis
.
-9,10
ii
Rouveen
.
.
. 29,13
ii
Kamperveen
.
- 1,25
»
Steeuwijk
.
- 9,—
»
Wijhe
.
.
. 4'565
Van de 2 Centsvereeniging der Chr. Ger.
Jongel. Vereen. „Samuel" te Dordrecht - 5.—
J. NRDEEHOED,
Penningmeester.
Widdelstum, 20 Oct. 1890.

C. VERSCHOOR.

scriba.
M1DDELHARNIS, 12 Oct. 1890. Heden nam
onze leeraar, de WelEerw. Heer P. van Schaik af
scheid van de Gemeente, ua 6 jaar en 5 maanden
niet ongezegend te zijn werkzaam geweest, ten aan-

Kas voor Kuier, pred., pred. wed. eu
weczen.
Classis Appingedam. «
3e collecte
Gem. te Appingedam
.
.

f 23,85

Gem. te Bierum
.
.
f 34,47
ii
Delfzijl
.
.
- 34,50
ii
Garrelsweer
.
.
• 28,84
ii
Nieuwoldn
.
.
- 0,82'
ii
't Schildt
.
.
- 4,—
ii
Siddeburen
.
.
- 8,45
n
Spijk
.
.
- 32,13
n
Stednm
.
.
- 20,—
ii
ten Post
.
.
- 24,—
v
't Zandt
.
.
- 38,55
n
Schildwolde
2e coll.
- 6,—
Classis 3 e i 1 e n.
ii
Hijken
2e coll.
- 4,18
ii
Assen
3e „
- 42,26
ii
Assen, elk lid 2 ct.
.
- 16,—
ii
Aalden
3e coll.
- 5,—
ii
Schoonebeek
»
- 21,40
H
Nieuw-Amsterdam
„
- 12,—
Classis Zwolle.
ii
Langeslag
2e coll.
- 12,42
ii
Zalk
3e „
8,15
u
Hasselt
3e »
- 11,12
"
Ambt-Vollenhove
2e „
- 5,—
ii
Ambt-Vollenhove
3e „
- 7,50
ii
Zwartsluis
3e „
- 12,10
ii
Staphorst
3e „
- 5,62
»
Staphorst voor 't tekort
- 2,20
n
Rouveen
3e coll.
- 37,20
ii
Rouveen voor 't tekort
- 42.61
II
Kamperveen
3e coll.
- 1,75
n
Wijhe
2e „
- 5,64
«
Zwolle gev. in 't armenzakje
- 1,50
Classis Ommen.
„
den Ham
3e coll.
- 15,25
Bij Ds. boss te Vrijhoeve-Capel ingekomen :
Gem. te Almkerk elk lid 2 ct.
f 14,40
II
Zevenbergen
„
. 2,
n
Zevenbergen, catechisatiebus
- 2,41
u
Oud-Vosmeer extra coll.
. 8,
Bij L. Hoekers ingekomen :
•
Emmen
voor 't tekort - 17,11'
»
ldskenhuizen
„
. 6,_
II
Norg
„
. 2,15
,/
Pernis
„
. 15,—
II
Oldekerk
„
. 7,—
II
Haarlem kl. Heiligl.
«
- 10,—
II
Dokkum
„
- 10,—
II
Haarlem kl. Heiligl. 3e coll.
- 25,83
Deze collecte moet bij de inkomsten van N. Holland
worden geboekt.
Gift van den kerkeraad te Stiens
ƒ 4

Wij zigu zeer blijde, dat
vele col
lecten en bijdragen mogen bekend ma
ten.
Dat alle gemeenten het eens zóó
mochten maken, dat liet vrij willigheidsbeginsel met eere gehandhaafd kon
worden.
De collecten en bijdragen hierboven
vermeld wekken vele anderen op om
niet achter te blijven.
Het Bestuur,
J . J. KUIPEE, Pres.
C. S. Boss, Secr.
L. HOEKEES, Penm.

Ontvangen voor de Zending.
Door G. H. Eerkes, uit de bus der Chr.
Jongel.-vereen, te Wildervank
.
f 6,90
Door Ds. Koppe,. gev. in 't kerkzakje tc
Gasselter-Nijeveen
.
.
. 2,
Van de 2 centsvereen. der Chr. Ger. Jon
gel.-vereen. „Samuel" te Dordrecht
- 10,—
Uit de bus van B. A. Faber te Koudum
geplaatst in zijn werkplaats
.
. 5,
Uit de bus van Mej. S. van Smeden te
Woudsend
.... 5,
Door W. Beekman, de opbrengst der cents
ver. »Het Mosterdzaadje" te Assen in
't boekjaar 1890/91
.
.
- 46,30
Door Ds. v. Hoogcn gev. in 't kerkzakje
t e W i l d e r v a u k
.
.
.
. 1 0 ,
Door Ds. R. Mulder, de coll. op 't jaar
feest der JoHgud.-vereen, te Haarlem
Ged. O. Gracht
.
.
- 3,38
Vau de Chr. Ger. Mannenvereen. te Oenkerk - 2,—
Door H. Dekker, uit de busjes der jeug
dige collectanten te Zaandam
.
- 25,—
Door Ds. Groenewegen, gev. iu eene coll. te
Hoogeveen
.... 1,—
Door Ds. Noordewier gev. in de kerkcoll.
te Meppel
.... 5,—
Door Ds. Bulder, een paar gouden oorbel
letjes, gev. in bet kerkzakje te Ten Post
met 't bijschrift: »Een giftje aan den
geestelijk blinden Heiden. De Heere Hij
zegene dit kleine."
B. DE MOEN,
Doesborgh, 21 Oct. 1890.
Penningmeester.

Zending onder Israël.
V an de twee-centsvereeniging der Chr. Geref.
Jougelingsv. „Samuël" te Dordrecht
f 10,—
Van N N. te Zwijndrecbt: voor een «Te
huis" voor onderzoekende Israëlieten
- 1,—
Zeggen we voor beide gaven hartelijk dank, de
laatste strekt ons bovendien tot bijzondere blijdschap ;
immers blijkt uit dezelve, dat de noodzakelijkheid
van een „Tehuis" ook onder ons volk wordt gevoeld.
Geve de Heere dat wij zulk eene stichting weldra
mogen bezitten,
E. KEOPVKID,
Secr.-Pngmr.

niet, en omvat het al het heil, dat zich
in het gevolg dier verlossing bevindt,
het Messiaansche ingesloten.
Alzoo zou de geschiedenis van het
Oude Verboud niet uitloopen op een
onder de Wet brengen van alle volken,
maar op eene blijde en algemeene ver
kondiging van vrede en zaligheid aan
allen, gedaan in naam van eenen, in
genade rijk zijnden Heer.
Maar dit heeft Israël niet begrepen.
Doch zij zijn niet allen het Evangelie
gehoorzaam geweest, zegt Paulus vs.
16 ; en hij verklaart dit verschijnsel uit
Jezaja's profetie, 53 : 1: Heere! wie
heeft onze prediking geloofd? Het was
dus een te verwachten verschijnsel.
Hier heeft Paulus het oog op den
Inw. Zend. in de Prov. Friesland.
onwil
der Joden om te gelooven. En
Ontvangen uit de Classe Fraueker:
om nu in het licht te stellen, dat hier
Van de Gem. te Arum
.
.
f 7,22
»
Sexbierum
.
- 11,75
onwil in het spel was, geene onwetend
n
Ha dingen
.
- 18,02
heid ; dat het feit huns niet-geloon
St. Anna Parochie
- 8,02
vens zijnen grond niet daarin vindt, dat
»
Franeker
.
.
- 18,835
ti
Beetgum
.
.
- 5 50
het Evangelie niet behoorlijk ter hun
ii
Tzummarum
.
- 5,—
ner
kennis zou zijn gebracht, vat Pau
,i
Minnertsga
.
- 5,92
lus eerst in vs. 17 de gedachte van vs.
Met hartelijken dank en dringende aanbeveling
door den penm.
14 weêr op, zeggende :
G. BBAMEB.
Zoo is dan het geloof uit het gehoor,
Boxum, Oct. '90.
en het gehoor door het woord Gods,
als wil hij zeggen : juist zoo als ik be
Schriftbeschouwing.
weerde, zoo is het: het geloof is uit
Israël zich ergerende aan de het gehoor en het gehoor door het woord
Gods. Indien den Joden alzoo niet ge
algemeenheid des heils.
Rom. 10 : 11—21.
predikt ware, zonden zij niet hebben
Om de tweede helft van Romeinen kunnen hooren, en gelooven ; zij zou 
10 te begrepen, heeft men in het oog den alzoo onschuldig zijn. Maar il*
te houden, dat Paulus heel het hoofd vraag U: Hebben zij niet gehoord ?
stuk door bezig is om aan te wijzen, Hun is niet slechts gepredikt, maar zóó
wat Israël aanleiding gaf om Christus' gepredikt, dat zij hooren moesten. Het
geluid der apostolische prediking, is
Evangelie te verwerpen.
Vs. 1 —10 heeft hij in het licht ge over de gansche aarde uitgegaan, en de
steld. dat Israël, door zijne eigene ge woorden der apostelen tot aan de ein
rechtigheid verblind, niet verstaan heeft, den der wereld. Het was niet moge
dat Christus het einde der Wet was, lijk, dat zij eene stem niet zouden hoo
wijl hij een nieuwe orde van zaken aan ren, die, tot de geheele wereld gespro
bracht, gekenmerkt door de geDade ken, weerklonk tot aan het eind deiaarde !
Gods, die om niet gerechtigheid gaf.
Paulus haalt dezen tekst, Ps. 19 :
Van 11—21 wijst hij aan, dat Israël
zich eveneens geërgerd heeft, aan iets, 1—5 hier niet aan met de bedoeling
dat uit de genade voortvloeide, te weten om den eigenlijken zin er van te ver
aan de algemeenheid des heils. Zij meen klaren ; hij ontleent er slechts de woor
den, dat de zaligheid verbonden was aan den aan, die hij hier noodig heefr, en
de vervulling der Wet; daardoor wilden dit doet hij, om te laten gevoelen, dat
zij voor de Heidenen de deur des heils er eene overeenkomst is tusschen de
en de algemeenheid waar
niet openen, dan onder voorwaarde dat krucht
deze zich lieten besnijden, en zich aan mede de heilsopenbaring gegeven is,
het Mozaïsme onderwierpen, anders ge en die der natuurlijke Godsopenba
zegd, tot hen overkwameD, door Joden ring, van welke Ps. 19 sprake is. De
te worden. Deze opvatting van den apostolische prediking doet te dezen
heilsweg bracht hen in botsing met het opzichte voor de prediking der hemelen
plan van God; dit is het, wat Paulus niet onder ; zoo onmogelijk als het is
de stem der hemelen niet te hooren,
thans aanwijzen zal.
Is de zaligheid uit genade, zoo, dat als zij ous toeroepen, hoe groot God is,
er, om haar deelachtig te worden, niets zoo onmogelijk is het, dat Israël het
noodig is dan het aanroepen van deu woord der apostelen niet gehoord zou
Naam des fleeren,
in het geloof, vs. hebben, dat hun zijne genade in Chris
13, dan kan zij ook niet tot één volk tus verkondigde. In en buiten Pales
beperkt zijn. Daar hare toebedeeling tina. in alle Synagogen is het immers
niets meer in den weg staat, wijl zij verkondigd, en door teekenen bevestigd!
Hoe komt het dan. dat juist Israël
enkel om niet, buiten opzicht tot iets
dat aan den mensch is, wordt geschon ongehoorzaam is aau dit tot alle menken, moet zij ook algemeen zijn, eene schen gerichte heilswoord ? Heeft Israël,
zoo vraagt Paulus vs 19, liet niet ver
zaligheid voor alle volken.
Deze algemeenheid des heils, als staan ? Nog van eene uitzondering be
vrucht er van, dat het enkel uit genade spreekt hij de mogelijkheid, om te zien,
was, had Joël alreeds aangekondigd. of er geene verontschuldiging voor deu
Paulus haalt in vs. 13 diens woorden Jood te vinden zou zijn. Niet verslaan,
niet geweten — namelijk, dat het heil
aan.
Wat vloeide daaruit nu voort ? Pau verkondigd zou worden aan de Heide
nen en dat deze gelooven zouden. Werd
lus zegt het ons vs. 14.
Uitgaande van de onbetwistbare waar Israël misschien in de war gebracht,
heid, dat er geene aanroeping van den door die prediking aan allen mensch
Naam Christi plaats hebben kan, tenzij zonder onderscheid, als door iets wat
dan dat men in dezen Naam gelooft; het niet. rijmen kon inet wat het Oude
dat geloof in Christus niet mogelgk is, Testament van Israëls bevoorrechting
tenzij men eerst van Christus gehoord leerde ? Ontleende het. mogelijk aan de
heeft; dat er geen hooren van Christus Schrift zelve redenen om eeu Evangelie
denkbaar is, tenzij er een prediken van te verwerpen als iets, dat in zijne al
Christus is ; en dat er geene predikers gemeenheid zijne ongoddelijkheid be
kunnen z\jn, tenzij God ze zandt, komt wijst ?
O neen; Israël wist het, zoo het
bij tot deze slotsom:
dat er moet z^jn een apostelschap, slechts wilde weten. Eerst zegt Mozes:
van God ingesteld, om der wereld van Ik zal U lieden tot jaloeischheid ver
Godswege in Christus vrede toe te roe wekken door degenen, die geen volk
pen, zal niet de algemeenheid des heils zijn; door een onverstandig volk zal
Ik U tot toorn verwekken. Men be
iets bloot denkbeeldigs zijn.
Hiermede toont Paulus de Joden, die hoeft de Schrift slechts te ontrollen,
zich aan zijn apostelschap ergerden, wijl en op eene harer eerste bladzijden staat
het van zoo breede strekking en tot reeds te lezen, dat God de Heidenen tot
Wat
allen zonder onderscheid gericht was, zijne gemeenschap roepen zal.
zeer duidelijk aan, dat het op eene in Mozes nog in bedekte termen zegt,
nerlijke noodzakelijkheid berustte, als spreekt Jezaja zonder omwegen uit,
noodzakelijk gevolg van de algemeen als hij zegt: Ik ben gevonden van de
heid des heils, die op hare beurt vrucht genen, die naar Mij niet zochten ; Ik
was van de omstandigheid, dat de za ben openbaar geworden dengenen, die
naar Mij niet vraagden.
ligheid was uit genade.
Wat is dan de slotsom ? Jezaja
Dat dit apostelschap zelf ook aan
gekondigd is, stelt Paulus in het licht spreekt ze uit, 65 : 2 : den geheelen
door te verwijzen naar het woord van dag heb Ik Mijne handen uitgestrekt
tot een ongehoorzaam en tegensprekend
Jezaja 52 : 7.
Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen, volk. Israël, verblind door de voorrech
die vrede verkondigen, dergenen, die het ten, die het boven de volken waren
verleend, heeft slechts eene zaak ge
goede verkondigen !
De apostel volgt hier het Hebreeuwsch, zocht : tegenover God en de volken
niet de te dezer plaatse min juiste ver beide zich op zijn standpunt te hand
taling der Zeventigen ; ook laat hij de haven. En tot dat doel hield het zich
woorden: »op de bergen" weg, wijl krampachtig vast aan de wet. Door
deze in geene betrekking staan tot de gehoorzaamheid aan die wet wilde het zich
apostolische prediking; evenzoo zet hij gerechtigheid bij God verwerven, en
in plaats van het enkelvoud van Je- hiermede zich zeiven recht verzekeren
zaja: desgenen, die boodschapt, het op de hooge standplaats het tegenover
meervoud: dergenen, omdat dit beter de wereldvolken verleend. Het diende
overeenkomt mét de veelheid der apos God otu het koningsvolk der wereld te
tolische predikers. Overigens is de tekst worden ; in de wereldkroon zocht Israël
terecht aangehaald. Wel slaat hij bij het loon zijner wetsvervulling. Zoo
Jezaja allernaast op de boodschap der stond zijn wettisch streven in onmiddeverlossing uit Babel; maar toch be- lijk verband met zijn uationalen trots.
jiexkt het zich bij den profeet hiertoe Daar komt nu de apostolische predi
luwend. Zend. in Noord-Brabant.

Ontfangeu in har tel ijken dauk :
Van de 2 ets. yereeniging der Chr. Ger.
Jongel.-ver. ,/Sarauel" te Dordt
f 7,50
Door br. Binnema te Tilburg:
Van Mej. Mulder te Axel
.
- 1,—
Van den beer J. Mulder te Breskens
- 1,—
Van den beer A. Mulder te Goes
- 2,—
Van den beer J. Fabry de Jonge te Goes - 5,—
Van den Kerkeraad te Alfen a/d Rijn, jaarl.
bijdrage
...
- 3,—
Van Mej. S. W. Billens te Varsseveld een pak
met postzegels, dat ik zal opzenden aan 't adres van
den beer L. D. van Konten, Lange Nieuwstraat,
Tilburg, die ze gaarne ten goede van den arbeid der
Inw. Zending ontfangt en zich alzoo aanbevolen houdt.
Gedenke men van alle zijden onze vele behoeften
met gebed en gaven I
Namens de Comm.,
Js. VAN DEE LINDEN.
's Bosch, 21 Oct. '90.

king om een streep te halen door al
zijne gerechtigheden, en het te wijzen
op vrije genade als op den eenigen weg
tot persoonlijke behoudenis, en natio
nale verheffing. De Jood voelt, dat het
in dezen weg met hem gedaan is. Want,
als hij niet anders zalig kan worden
dan als de Heiden, wat belet dan den
Heiden om even hoog te klimmen als
hij. Hij voelt, dat zulk een Evangelie,
als dat van Paulus, den Heiden gelijke
plaats, gelijke rechten, gelijke erfenis
geeft met hem zelven, en al wat in
hem is, zijne persoonlijke eigenliefde,
en zijn nationale ziu, verheffen zich
tegen een Evangelie, dat hem tot de
laagte des Heidens vernedert, en den
Heiden tot zijne eigene hoogte opheft.
Zal hij den arbeid des levens, om zich
eene gerechtigheid bij God te verwer
ven, van nul en geener waarde verklaren,
van genade gaan leven, en den vreem
de broeder heeien, zonder dat die vreem
de door besnijdenis tot zijn volk over
komt ! O men gevoelt het, grooter
wonder was er noodig om één Jood tot
Christus te bekeereu, dan om millioenen
sterren te scheppeu. En zoo iets den
bovennatuurlijken «orsprong der kerk
bewijst, dan het feit, dat er uit dat
Jodendom eene kerk is voortgebracht,
sterk en machtig genoeg om de stam
te zijn, die de gemeenten uit de vol
ken kragen moest. De kerk uit Israël
bewijst door er te zijn, dat zij uit God
is ; want het was niet mogelijk, dat de
Joden uit zich zelven iets anders zou
den zijn dan een liet Evangelie onge
hoorzaam en tegensprekend volk.
VAN ANDEL.
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM-

Waards vriend.
Het is al eenige jaren geleden sinds de
laatste kermis in Amsterdam gehouden
werd. Indien de afschaffing der kennis een
bewijs is van onzen vooruitgang in deugd
en goede zeden, dan zijn we zeker, in de
laatste jaren, hard vooruitgegaan.
Toch wit het mij soms voorkomen, als
of ook op dit gebied het farizeïsme ons te
pakken heeft, en we nu doorloopende
kermiss u hebben, van veel kwaadaardiger
karakter dan het ouderwetsche geratel en
gehos.
Onze beschaafde genoegens bepalen zich
na tol schouwburg, koffiehuis, paardenspel,
koffiehuis met muziek en zang, en allerlei
gelegenheden om lekker te eten en te drin
ken en de menschen voor mal te zien spe
len. Slechte dingen hebben ei ook wel
plaats, doch daaraan maken alleen slechte
Rieuschen zich schuldig. Bra.e menschen
doen alle dingen op de wijze der braven.
1" oneigenlijken zin worden, veeliijds
en op velerlei wijze, kermiskluchten ver
toond, die voor de samenleving veel ern
stiger zijn dan menig ouderwetsc'n keruiistooneeltje.
In den laatst.en tijd hebben we veel hoo
ren spreken over de landsverdediging. De
heer Tindal heeft zich, op dit gebied, een
naam gemaakt
Deze heer heett, als oud
officier, veisierd met de militaire Willems
orde en begiftigd met een eere-sabel, ze
ker recht op medespreken, en wat hij zeide
heeft op, heel de natie, d. i. op alle par
tijen, een meer of minder diepen indruk
gemaakt. Nu hij echter niet stormender
hand komen kan, waar hij meent te moe
ten komen, schijnt hij de kluts kwijt ge
raakt te zijn, en stapelt hij de eene onver
standige handeling op dc andere. Gij her
innert u, hoe hij naar den Koning gegaan
is, hoe hij de Ministers van Groudwetschennis
beschuldigt, en nu laatstelijk, in eene dub
beltjes-vergadering, de socialisten van do
gelegenheid gebruik gemaakt hebben om
Oranje te bespotten, het oproer uit te
kraaien en de republiek zoogoed als uit
te roepen.
Nu geloof ik voor mij nog altijd aan de
goede bedoeling van den heer Tindal, maar
tegelijk aan zijn gebrek aan zelfbelieersching en goed verstand. Daardoor is eene
zeer ernstige zaak bedorven, wellicht voor
goed. Br is te Amsterdam van deze zaak
eene droeve klucht gemaakt, zeer kwaad
aardig van karakter, zeer tot vermaak deisocialistische oproerkraaiers, zeer tot smart
van allen, die Oranje en Nederland lief
hebben.
Het hart van duizenden stillen in den
lande is tegenwoordig met onbeschrijfelijken weemoed vervuld. Voor het ziekbed,
wellicht het sterfbed, van onzen hoog be
jaarden Koning, maken de menschen al dat
helsch lawaai! En het schijnt wel, dat Am
sterdam aan haar overlevering getrouw wil
blijven, ook op 't stuk van revolutie en op
roer en Oranjehaaf. Er is, Gode zij dank,
een machtige volkskern, die Oranje lief
heeft en onveranderlijk het Oranje-boven
getrouw blijft; maar er zijn ook machtige
groepen die, uit verschillende oorzaken, de
omwenteling voorstaan en zoeken te bevor
deren met alle macht. En van oude dagen
3f was Amsterdam de plaats, waar baat
zucht en heerschzucht naar het hoogste
gezag streefden, de revolutie een vrucht
baren bod^m voud, en de conservatieven

van nu de omwentelingsmannen van vroe
ger waren, die in onze dagen op zijde ge
streefd worden door hunne geestelijke ach
terkleinkinderen : de socialisten.
Deze laatsten hebben nu w. der eenige
weken aaneen kermis gehouden in de om
streken van deu Dam en de Dimstraat. in
uwe voorstelling nog bestaande als de
• Halsteeg." De politie heeft dat niet ver
hinderd, maar nu heeft de Burgemeester
beloofd er een einde aan te zullen maken.
Ook in dat soort van zaken valt veel waar
te nemen, dat ons leert voorzichtig te zijn in
het oordeelen. Treedt de politie dadelijk
krachtig op en vallen er klappen, dan zijn
er altijd » belangstellenden" die het opne
men voor het volk en »verstandigen" die
beweren, dat de politie eigenlijk de schuld
heeft van het opstootje. Zij had de men
schen stil moeten la: en begaan, geen mar
telaars maken, dan zou alles van zelf goed
gegaan zijn. Deze methode is nu eenigen
tijd, vooral des Zaterdagsavonds, door de
politie toegepast. Het gevolg is geweest,
dat de buitensporigheid van week tot week
erger werd, het vei keer gestremd, de win
kels onbereikbaar werden en eindelijk een
vechtpartij tusschen socialisten en Oranje
klanten ontstond. Nu wordt aan de po
litie weder verweten, dat zij het spelletje
veel te lang heeft laten begaan en het wa
ter maar over den akker laten loopen.
Sommigen stelden voor geen belasting te
betalen, zoolang de rust niet hersteld was ;
anderen om een eigen politie in te stellen
enz.
En zoo gaat het met vele dingen. De
Overheid en het volk geven beide weinig
blijk van liet beginsel der wijsheid : de
vreeze des Heeren. Het is een leven, een
werken, een strijden, of er geen God is en
of Hij, zoo er een is, met de aardsche
dingen zich niet bemoeit. Ook de heer
Tindal geeft geen blijk het beginsel der
wijsheid te kennen, en daarom verwacht hij
alles van den mensch, is boos op den Mi
nister, op alle Ministers, op alle maohthebbenden, die hem laten praten. En zoo
gaat het met de meeste dingen. Ook de
Overheid mist het beginsel der wijsheid,
en op elk gebied is het muggen-uitzijgen
en het kemelen-zvvelgen (le openbarings
vorm van het modem farizeïsme. Een ruw
volksvermaak, b. v. het z. g. palingtrekkeu, zul men hardhandig aanpakken, ook
al korct er • en bloedbad uit voort ; en het
oproerkraaien, het smaden van Oranje, het
prediken van geweld, de ruwste aanvallen
oy de vegeeiende uiauliten. laat uien fit. af-

feloos toe, totdat een deel van het volk
opstaat en zegt: als de politie het dan
niet verhindert, zullen wij zelf de handen
uit de mouw steken !
O, mijn vriend, er zijn zoovele redenen
om met den profeet uit te roepen : Och,
dat mijn hoofd water ware ! Om te den
ken, ook met toepassing op Nederland, aan
het woord van denzelfden godsman: Mijn
volk heeft twee boosheden begaan : Mij,
de springader des levenden waters, hebben
zij verlaten en zichzelven bakken uitge
houwen, gebroken bakken, die geen water
houden.
Volgens sommigen gaat Amsterdam een
schoone toekomst tegemoet, wijl de kinde
ren der arme lieden nu op school gewasschen zullen worden. Onze Gemeenteraad
heeft, tegen de meerderheid van het Dagelijksch Bestuur in, besloten een proet te ne
men met schoolbaden. Dat kost ons slechts
een groot tonnetje ; wel te verstaan geen
houten tonnetje waar de kindertjes zich
in kunnen wasschen, maar een groote tonne
gouds!
Ik weet niet of gijI gelezen hebt, wat in
het Handelsblad daarover werd medegedeeld,
maar de beschouwingen van sommige hee
ren waren zoo roerend, dat een mensch
zijn gemoed er bij vol schoot. Daar komt
zoo'n lieve kleine, die in 't bad geweest
is, thuis, en de moeder herkent nauwelijks
haar eigen kind. Zoo rein, zoo vroolijk en
opgeruimd, en met zoo'n lekker gevoel over
't geheele lichaam, dat het genoegen uit
de oogen straalt en de moeder zich begint
te schamen voor zichzelve, ook over rein
heid en baden en 't een en ander meer
gaat denken en langs dezen weg zal het
niet lang meer duren of smerige vrouwen
en onreine huisgezinnen behooren, iii Am
sterdam, voorgoed tot de geschiedenis !
Zulk eene schoone toekomst is inderdaad
wel een tonne gouds waard !
Indien nu met het buitenste des scho
tels en des drinkbekers ook het binnenste
gereinigd wordt, zal het wel zijn. Maar
indien het hart blijft, wat het is van nature,
zullen de schoolbaden het socialisme niet
wegwasschen, en de dank, dien de Over
heid voor haar gratis-reiniging van het
volk te wachten heeft, zal haar waarschijn
lijk minder aangenaam wezen,
Intusschen geloof ik ook wel, dat men
de bakens moet verzetten als het getij ver
loopt, en dat reinheid des lichaams ook een
eisch is van het Christelijke leven en met
de heiligmaking van den geheelen mensch
iu

nauwer verband staat dan menigmaal

en door velen wordt ingezien en erkend.
Ik bewonder ongeveinsd den Keizer van
Duitschland, die de moderne opvatting der
staatkunde als maatschappijkunde blijkt te
verstaan, zooals nog geen gekroond hoofd
in onze eeuw gedaan heeft. Over een
scboolbad te twisten acht ik niet belang
rijk. Maar van het hoogste belang zou ik
het achten, als alle gekroonde hoofden en
alle machthebbers in onzen tijd eindelijk
eens inzagen, dat er verandering komen
moet; dat het stelsel van schatrijke en
doodarme menschen tegenover elkaar in de
maatschappij staande, op verderf en onder
gang det- mensehelijke samenleving moet
uitloopen. Zonder afschaffing van den per
soonlijken eigendom, zal er eene betere
verdeeling der aardsche goederen moeten
komen. De staatslieden, de wetgevers,
de rechtsgeleerden en andere geleerden
zullen op middelen moeten peinzen om de
zwakken beter te beschermen tegen den
machtige, den uitzuiger perken te stellen,
en het kleine grondbezit mogelijk te ma
ken. Ik voor mij kan nog niet gelooven
aau de zegepraal van het socialisme, maar
wel

dat

liet

een

geweldig onweder kan

worden, dat ergens inslaat en dood en ver
derf te weeg brengt. Of dat onweder voor
komen kan worden, zal de tjjd leeren.
Doch wij gelooven, dat er ook in de we
reldgeschiedenis een wereldgericht is ; wij
vertrouwen op eenen God, die op aarde
recht doet.
t.t.
GISPEN.

He vervolging.
(1S34—1839.)
V.
Door de Ministeriëele Missive van 27
Nov. 1834 was het hangende pleidooi ten
nadeele van »de uitgeleide Gemeenten"
beslist.
De Hooge Regeering had de Gerefor
meerden, die met het Genootschap van
1816 hadden gebroken, omdat ze Gerefor
meerden wilden blijven, met één pennestreek
tot pariahs gedecreteerd en ze zelfs bui
ten da Wel gesteld.
Wei vérre van op bescherming en hand
having hunner rechten en bezittingen : als
Geref. Gemeente van Genderen c. a. te mo
gen rekenen, gelijk ze van de Regeering
hadden verzocht, werd hun iutegendeel
aangekondigd, dat de goederen behoorden
aan »het Herv. Kerkgenootschap." Alle
recht van aanspraak daarop werd hun ont
zegd.
Dit was evenwel het ergste niet. Erger,
ja een schreeuwend onrecht, zelfs tegen
de Orondwet in, was het, dat de Regee
ring hun »het, recht van Godsdienstoefe
ning ontzei." Het bestaan van de Ge
meente, alszoodanig werd ontkend. Dit nu
werd
vervolgens het eigenlijke punt in
kwestie waarom de strijd vijf jaren lang
zou gaan. Was de uitgeleide Gereformeerde
Gemeente van Genderen een bestaande ge
zindheid, of vormde ze een nieuwe ? Was
ze de van ouds bestaande Gereformeerde
kerk ter dier plaats, of was ze een nieuwe,
pas opgerichte of gestichte kerk of Gemeente ?
Van de beantwoording dier vraag hing
alles af.
't Is bekend, dat de Regeering het eerste
beweerde en dat de Kerkeraad van Gen
deren met de Gemeente het laatste vol
hield.
De Kerkeraad liet zich dan ook niet door
het Ministeriëel rescript uit. het veld slaan.
Kloi-k en met waardigheid kwam hij
voor de rechten der miskende Gemeente
op, ook na de besproken Koninkljjke be
slissing.
Al aanstonds verzette hij zich tegen de
benoeming van een predikant voor de wei
nige overgeblevene Synodalen daar ter plaatse
in Jan. 1835.
Die benoeming ging tegen alle recht en
rede in, zelfs tegen de kerkelijke Regle
menten. Zij geschiedde uit een drietal,
door het Olass. Bestuur geformeerd, door
den Koning, terwijl de Gemeente tot nog
toe had bezeten »het recht van vrij beroep."
De gekozene was de heer C. F. van
Senden, Cand. bij het Prov. kerkbestuur
van Utrecht.
In een adres aan den Koning 6 Febr.
en later 28 Maart aan het Class. Bestuur
komt de Kerkeraad daar tegen op.
Hij wijst er op dat de Gteref'. Gemeente
te Genderen als in het bezit van een
Leeraar, den heer van Senden niet be
geert. Dat de Gemeente dien inbreuk op
hare rechten niet mag dulden.
Zelfs herinnert hij, dat de benoeming
van den heer van Senden in elk opzicht
met de bestaande wetten in strijd is.
»Wij hebben er niet op tegen", ver
klaart de Kerkeraad, »dat zij, die zich niet
»met de ware Geret. Gemeente vereenigen
> willen een predikant hebben, doch daar
»er volgens de bestaande wetten in de
»Prov. N. Brab. 50 zielen vereischt wor»den om een uit \s Lands schatkist bezol»digden Leeraar te ontvangen en wij bui
sten onze gemeenschap geene 50 zielen
>konden tellen, maakten wij daaruit op,
»dat men uwe Majesteit omtrent het getal
«verkeerdelijk had ingelicht."
Gebleken was dat er op zijn hoogst te
Genderen slechts 9, te Doveren 17 en te
Gansoijen 14 zich voor het Synodaal Be
stuur hadden verklaard of liever niet be
slist met den Kerkeraad waren meegegaan.
»Daarom nemen wij de vrijheid," voegt
de Kerkeraad er bij, »om niet alleen als
»ware Gereformeerden, maar ook als bur»gers van Nederland tegen de zending va»
»een uit 's lands kas bezoldigden leeraar te
»protesteeren,"
Het mocht natuurlijk niet baten. Zon-

d<?r door de gemeente geroepen te zijn,
werd de heer v. Senden gezonden.
Het klein Loopje Syuodalen werd aan
gemerkt en behandeld alsof het de Geref.
Gemeente van Genderen c. a. was, terwijl
zij. d'e met hunnen Kerkeraad de Ge
ref. Gemeente uitmaakten, uit hunne
wettige eigendommen werden gestooten en
in hunne godsdienstoefening vogelvrij wer
den verklaard.
Toch hield de Kerkeraad nog stand en
had nog den moed om in datzelfde adres
aan den Koning te verklaren, dat iliet
»hun liootfst aangenaa.n zou zijn, wanneer
»Z. M. het Klass. Bestuur van Heusden
"gebood om de kerk van Genderen voorheerst te ontrniuioii, dewijl aldaar de
» meeste zielen zijn, opdat wij ten minste
»bij voorbaat aldaar op 's Heeren dag
«konden bijeenkomen."
Blijkbaar was de Kerkeiaad, als over
tuigd van het goed recht der gemeente,
niet voornemens toe te geven.
Spoedig zou hij echter voor geweld moe
ten zwichten.
D. K. WLELENGA.

Politieke Beschouwingen
Zooals onze lezers weten, openbaarde zich in
de kringen onzer Roomsch Katholieke mede
burgers reeds lang oppositie tegen invoering
van algemeene dienstplicht en afschaffing
Van de plaatsvervanging. Of' ook ai tal van uit-

begrootingen zullen met hunne hulp veilig
de haven bereiken.
En overigens?
Er zou niets meer aan ontbreken dan dat
de katholieke leden, die met den Provin
cialen Bond der R. K. Kiesvereenigmgen
in Noord-Brabant in nadere betrekking
staan, zich met de liberalen verklaarden te
gen de Stedenwet, om de ongewenschte
samenwerking tusschen dit ministerie en de
Staten-Generaal te doen ophouden
En wat ons betreft, de Roomschen m°e~
ten zelf maar weten wat zij doen en dat
verantwoorden voor God.
Immers zij zijn vrije mannen, die niet
met ons antirevolutionairen in zoodanig
bondgenootschap staan, dat zij bij °Pze8"
ging van samenwerking van trouwbreuk
zouden mogen beschuldigd worden.
Een bondgenootschap kon om verschil
lende reden in '88 niet tot stand komen.
Iedere partij trad derhalve^ met een eigen
program op, dat, wat de antirevolutionairen
betreft, op 't stuk van de afschaffing der
plaatsvervanging duidelijk genoeg spia .
De Roomschen wisten dus volkomen wat
zij op dit "punt aan ons hadden. Toch stem
den zij onze Oandidaten, waar dezen,
zonder een R
K. neven-Oandidaat, m
stemming of in herstemming n»™",
omdat zij dit beter oordeelden dan op de
liberalen te stemmen. Willen zij dit in tveivolu- niet meer doen nu de Kegeermg
voet bii 't stuk houdt, aan nen ais viyo
mannen de verantwoordelijkheid.
Daarom gaat het, ook naar t oordeel van
de N Usselbode, niet aan met de lijd de
verantwoordelijkheid van dezen zet op ce
fp. schuiven.
autii Q v uiuuiv"""»
—
Zij hebben bij de verkiezingen open l i] K
o-ezecrd wat zii wilden en zij hielden zich
daaraan,
Dit eischte mannentrouw en
ridderplicht. De R. K. hebben daarom met
het recht van hen verloochening van aispraak met de kiezers te eiscnen, 01 ue
gevolgen van eigen daad te hunner ver
antwoordelijkheid te brengen!
NOOUDTZIJ-

zonderingen zouden toegelaten worden, zoodat
noch predikanten, noch geestelijken, noch zij
die zich daartoe voorbereiden, zouden be
hoeven te dienen, zij waren en bleven te
gen ; soms op een wijze, die niet alleen in
de pers tot botsingen met antirevolutionai
ren, maar ook tot minder aangename ver
houdingen in eigen kring aanleiding gaf. Toch
kwam er van lieverlede weer rust.
Thans echter heeft een deel der Roomsche Staatspartij zich gedrongen gevoeld tot
een zet, die zeer de aandacht trekt.
De Provinciale Bond der R. K Kiesvereenigingen in Noord-Brabant heeft, bij monde
van hare voorzitters gesproken op de meest
besliste wijze.
Zij heeft, in den vorm eener motie, een
manifest in de wereld gezonden, waarvan
de hoofdinhoud hierop neerkomt:
»dat zij in aanmerking nemende o. a. .
»dat het nu aan het bewind zijnde Mi
nisterie, ondanks alle vriendelijke en drin
gende vertoögen, ondanks de van alle zijden
geopperde bezwaren en bedenkingen, ge
meend heeft de verantwoordelijkheid op zich
te moeten nemen van het thans ingediende
wetsontwerp tot legerorgamsatie ;.. . .
»dat volgens het oordeel van den Bond
geen reden aan te voeren is, dat de eigen
aardige verdediging, die de gesteldheid van
ons Vaderland eiseht, zulke zware offers
van de bevolking vordert en zulke inbreuk
op de vrijheid wettigt;.....
»dat men van dit Ministerie had mogen
verwachten, van de behandeling van zulk
een wetsontwerp bevrijd te blijven, te meer
nog daar het Ministerie wist dat dit ont
werp scheuring en tweespalt tusschen de
regeeringsgezinde partij zoude veroorzaken.
«spreekt als zijn overtuiging uit, dat ver
dere samenwerking tusschen dit Ministerie
en de Staten-Generaal ongewenscht moet
geacht worden ;
»met volkomen eerbiediging van ieders
vrijheid, overtuiging en onafhankelijk
heid"
Inderdaad een zeer ongewone wijze van
optreden.
De N. Rotterdarnsche noemt dezen zet,
voor zooverre die strekt om samenwerking
tusschen de Staten-Generaal en het Minis
terie op te zeggen : »revolutionair." Is dit
te sterk? Het schijnt van ja. Immeis,
geen bevel,, slechts overtuiging is uitgespro
ken !
In de R. Katholieke kringen wordt er zeer
verschillend over geoordeeld.
Terwijl de Maasbode zeer hare sympathie
betuigt met het stuk, en de Tijd eer goeddan afkeuring uitspreekt, noemt de Nieuwe
IJselbode het »een zeer onstaatkundigen zet,
waarover de Tijd op krasser en duidelijker
wijze haar afkeuring had behooren uit te
spreken "
Ook het Centrum is alles behalve te spre
ken. Het zegt onder anderen :
»Deze nieuwe manifestatie schijnt ons
onder meer dan een opzicht betreurens
waardig.
Wij zijn besliste tegenstanders van den
persoonlijken dienstplicht, maar wij hebben
ons steeds tegen alle agitatie verzet, omdat
wij wisten, dat zij niets baten zou
Deze
nieuwe manifestatie achten wij reeds daar
om alleen betreurenswaardig.
Zij zal opnieuw verdeeldheid brengen,
waar nu eenheid bestond. Want hoe eerlijk
de «volkomen eerbiediging van ieders vrij
heid, overtuiging en onafhankelijkheid" ook
bedoeld zij, de uitkomst is eenvoudig dat
allen, die den moed zullen hebben in dezen
ten andere meening te huldigen, op zijn
Zachtst van onbetrouwbaarheid zullen wor
den beticht.
Wat nog betreurenswaardiger moet heeten, is de uitspraak, de volkomen onbewe
zen en onbewijsbare uitspraak, dat een ander
ministerie geen 'legerwet met persoonlijken
dienstplicht zou invoeren. Zonderlinger be
rekening is onmogelijk. Eén van de twee :
of de liberale partij wil den persoonlijken
dienstplicht öf zij wil dien niet. Wil zij dien
niet, dan had zij het slechts te zeggen om
dankbare aangezichten te zien. Wil zij dien,
hoe kan men dan rekenen, dat een ander
ministerie den dienstplicht niet zal invoe
ren? Hoopt men op de dankbaarheid deiliberale partij, die de nederlaag van het
ministerie en de eigen herleving met het
behoud der plaatsvervanging betalen zou?
Die den moed heeft het te zeggen, zegge
het.
Maar indien, zooals hier en daar verluidt,
de liberalen persoonlijken dienstplicht wil
len en dien door dit ministerie willen zien
invoeren, dan weten zij nu wat te doen.
Zij zijn gewaarschuwd en hebben het be
staan van het ministerie in de hand. De

delt over het kind als een schepsel Gods
of als te behooren tot een hooge ontwik
keld diersoort; hij noemt het van natuur
goed of kwaad, met een vrijen wil ten
goede begaafd of geheel bedorven ; hij wil
het behandeld hebben als een kind des
Heeren naar het Verbond der genade of
als een kind des verderfs, als onrein of nu

Centrale Diaconale Confe
rentie.

door Ds. D. TIBBEN te Wezep. (J)

I.
II.
Het Ouderlingen-ambt, zoo luidt het
Punt 3 kwam thans aan de orde: Mo
onderwerp,
dat ik bij u heb in te leiden.
0
gen leden der gemeente, in het voorgaanGoed
zal het zijn met het woord zelve te
1
de punt niet begrepen, door tusschenkomst
beginnen. Het woord »ouderlingen" zegt
der Diaconie hulp vragen bij het burger.
in alle talen, naar de letter beschouwd,
lijk armbestuur? Van het vrij uitvoerig 11
oude
of bedaagde lieden.
0
debat hierover slechts den korten zin weerheili8Naar deszelfs gebruik evenwel doet het
.
-,
,
gegeven,
die
gevoegelijk
zich
weder
in
liet
En dan bij het uitreiken van de diploons denken aan personen, die in waardig
openbaren van twee meeningen uitte. Een °
mata ! Er wordt bij het exain-n door of
heid
zijn, die een aanzienlijk ambt bekleeden.
1
deel dei broeders bestreed krachtig elke
vanwege den Schoolraad toch niet alleen
Dat volgens het gebruik het woord deze
poging
tot
het
zoeken
van
een
aanrakingsgelet op de hoeveelheid der kennis, maar
beteekenis heeft, heeft hierin zijn oorzaak,
punt met het burgerlijk armbestuur, oorook — en niet het minst — op de begin
dat men vroeger uit oude of bedaagde
deelende
dat
het
eene
verzaking
zou
zijn
selen en de inzichten der candidaat-ondei lieden gewoonlijk de bestuurders des volks
van het arm verzorgersambt; —- niet min•
wijzers. In welke, lijn zal de examinator
koos, wijl men oordeelde, dat in de zoo'
zich bewegen, in die van Groen van Prins- der krachtig wordt het gebruik maken van
danigen de meeste wijsheid en voorzich
terer of die van Wynne ? Of hoe moet den dienst van het burgerlijk armbestuur tigheid was te vinden.
de examinandus, om voldoening te geven, door anderen verdedigd als eene gelegen
En zoo is het geschied, dat het woord
denken over Oldenbarneveld en Maurits; heid, der Diaconie geboden, om niet al te
»Ouderlingen" een ambtelijke beduidenis
zeer te worden bezwaard, terwijl toch ook
*
over Bogerman en Aiminius, in 't. algemeen
heeft gekregen op burgerlijk en kerkelijk
over ontwikkeling en achteruitgang in de de kassen van dit bestuur door de belasterrein beide.
geschiedenissen der volken ; over den rang, ting-penningen der burgerij worden voor
Zoo lezen wij in de Schrift met betiekwaarin letterkundigen kunnen geplaatst zien, en wij niet alleen leden der kerk,
king tot Israël van oudsten of ouderlingen,
maar
ook
leden
der
maatschappij
zijn.
De
worden, en over de beteekenis die leids
zijnde
oversten en bestuurders des volks.
z
Diaconie van Zaandam, welke door een
lieden en woordvoerders gehad hebben ? Zoo vinden wij ook gewag gemaakt van
harer
afgevaardigden
het
vraagstuk
had
Als het «afgezien van bijzondere kerke
ouderlingen in de Kerk van Christus, per
*
lijke belijdenis" zeggen wil: afgezien van ingeleid, oordeelde dat, zoo de vergadering
sonen n.1. van Godswege verordend en ge
consequent was, zij na handhaving van
de : evolutionaire en antirevolutionaire in
roepen, om de Gemeente des Heeren te
1
haar gevoelen omtrent punt 2, nu eenpazichten ; afgezien van de Remonstrantscbe
regeeren.
1
rig aile hulp van het burgerlijk aimbeen Contra-remonstrant,sche opvattingen enz.
In een zeer ruimen zin wordt dit woord
stuur
had
moeten
van
de
hand
wijzen.
moet neel de paedagogiscüe arbeid op niets
in het N. T. genomen.
1
uitloopen. Maar dat is, mijns erachtens, Deze wil echter de consequentie niet overDe Apostelen toch noemen zichzelvan
dry ven, en verklaart, mede overeenkomstig
de bedoeling niet.
ouderlingen
; ae herders en leeraars dra
het advies van Prof. de Cock, van oordeel '
Waaraan hebben de Christelijke scholen
ook dien naam, alsmede degenen, die
te zijn, dat men niet te veel naar het gen
>
in ons land haar ontstaan te danken ? Im
slechts
geroepen zijn, om in de Gemeente
;
burgerlijk armbestuur verwijze, m lar toch
mers hieraan, dat, het bedervend karakter
Gods het werk der regeering mede uit te
vrijheid heeft van zijne diensten gebruik
ingezien werd van de revolutie-begrippen
oefenen.
te maken, niet slechts, zoo als het genoemd
en van de s» Brave Hendrikken"-moraal op
Het is dus een benaming, die alle op
de staatsscholen. Ook hieraan, dat de re- is, als van eene gedienstigheid der praktijk
zieners der Kerk in 't gemeen dragen.
of utiliteitsmaatregel, maar als van een
geeiingswetten den Bijbel van de scholen
In dien breeden zin echter zullen wij de
namen, omdat de Overheid niet meer vast ons als staatsburger toekomend recht, ons
zaak niet bespreken; neen, ons voornemen
nergens door Gods Woord verboden, en
hield aan de belijdenis, dat de Bijb 1 of
is, om slechts op aie personen ons oog te
H. Schriftuur was Gods Woord, en alzoo zelfs te verdedigen met art 26 van de
vestigen, die den naam van regeer-ouderlmDordtsche Kerkorde.
de eenige regel van wat wij te gelooven
Voorzitter sloot nu, (het w,ts intusschen . qen dragen, en volgens het spraakgebruik
en te doen hebben, ook voor de school.
3 uur geworden) deze zitting, terwijl Ds. >X)k inzonderheid onder den naam van
Nu wil de Schoolraad allereerst dat ver
ouderlingen bekend zijn.
de Jeng van Velp den Heere voor ons
laten standpunt des neloofs weer innemen
Deze ouderlingen verschillen van de
en handhaven en mocht het zijn al meer
bijeenzyn dankte.
herders en leeraars hierin, dat hun niet
en
meer
door
heel
het
land
heen
daarheen
Ieder
haastte
zich,
onder
geleide
der
De algemeene vergadering van de Episgelijk dezen het prediken en het bedienen
het onderwijs terugvoeren. Op dat, stand
Arnhemsche broeders, naar de opgegevene
copaalscbe kerk in Amerika heeft de stich
der Sacramenten is opgedragen, maar wel
punt
des
geloofs
kan
e:nog
wel
verschei
adressen
der
gemeenteleden,
waar
allen
een
ting geautorizeerd van een diakonessenmet dezen het opzicht en bestuur over de
denheid
geduld,
wat
bijzondere
kerkelijke
gul
onthaal
vonden
aan
den
maaltijd,
om
orde. Er zal een speciale opleidingsschool
belijdenis aangaat. Het acht zich niet ge
spoedig met nieuwe kracht en lust de na Gemeente toekomt.
te New-York daarvoor geopend worden.
Hun ambt is het aan het roer van het
roepen uitspraak te doen over het eigen
middag-vergadering bij te wonen, die ten
Om tot diakones gewijd te worden, wordt
schip
der Kerk te zitten, om deze te be
aardig verschil tusschen de Luthersehe 4.30 ure reeds weder geopend wprd met
een tweejarige studie vereischt. Volgens
gebed door den voorzitter, nadat vooraf sturen naar den zin en wil van Christus.
de nadere bepalingen moet de opleiding Confessie en de Gereformeerde belijdenis
Van de instelling van dit ouderlingen
Ps. 25 : 8 gezongen was. Ter wille der
o. a. <>ok bestaan in kerkelijke-handwer- schriften; over de bijzondere gedachten
ambt wordt ons niet, gelijk als van het
van den Baptist over deu Doop, van den
broeders, die allicht vóór het eindigen veiken. Om tot diakones benoemd te wor
ambt der diakenen, met zoovele woorden
Darbist over deu eeredienst en geuieente- trekken moesten, werden nu reeds de be
den, moeten zij altaar-tapisserieën en pries
inrichting, van den Irvingiaan over de her
stuurszak ii ter hand genomen, de aftre in de Schrift bericht gegeven.
terkleederen kunnen borduren.
Waarschijnlijk was de aanleiding tot
stelling van het Apostel-ambt, van den
dende comitéleden Swagermau en Struik
deszelfs
instelling overeenkomende met de
discipel van Zinzendorf over de wetenschap
met mgenoeg eenparige stemmen herkozen,
De kweekelingen tweede klasse van een
instelling van het ambt der diakenen.
eeredienst
en
Christelijk
leven
enz.
Doet
en
Br.
L
ndeboom,
die
als
diaken
aftrad,
Knapen-seminarie in Parijs, hebben onlangs
De Apostelen toch hadden volgens hun
en daarom vervangen wenschte te worden,
een treurspel va 1 Sophocles Antigone op dit standpunt ehcht wel, om voor het ge
ambt de bevoegdheid, om alle diensten in
gevoerd, met de geheide noodige tooneel- zag der H. Schrift onvoorwaardelijk tf
evenzoo met bijna algemeene stemmen als
buigen, de beginselen der opvoedkunde
opvoeriug. Deze oefening kostte vijf maan
lid vaii het comité gehandhaafd. Verder de Gemeente te verrichten. Dit kon in
uitsluitend aan den Bijbel te ontleenen er
den tijds met dagelijksche repetities van
werd besloten, de Conferentie te bestendi 't eerst ook.
Toen de Gemeente echter wies en het
een uur. Zoodat, gevraagd wordt, of hier den weg ter verlossing en lot de heilig
gen in het vertrouwen, dat vooral groote
getal der geloovigen vermenigvuldigde, en
making (e bewandelen naar dm Woordf
het nut voor de opleiding de moeite loont ?
Diaconieën, die nu, door zich niet te doen
zij niet meer alle diensten omtrent de Ge
Gods,
vertegenwoordigen, weinig blijken van be
meente naar behooren konden vervullen,
Is
dat
de
bedoeling
van
den
gelegdei
De stad Valladolid zal n u ook eens eer
langstelling hebben gegeven in eene zaak
grondslag, dan moet erkend worden, da
bewijzen, hoewel wat laat, aan de gedach
vrotger zoo warm door haar voorgestaan, zou de dienst des Woords geen schade lij
tenis van Ohdstoph'orus Columbus. Het dit standpunt wel vast '.s, en toch ook re
een volgend maal van het tegendeel zul den, bracht dit er hen toe, onder de lei
kening heeft gehouden met den werkelij
huis, waarin hij gestorven is, is door den
len blijk geven. Als plaats van samen ding des Geestes, om diakenen aan te stel
len, die de plichten omtrent de armen
Gemeenteraad aangekocht voor een muzeum. ken toestand der bestaande Christelijk'
komst in 1891 werd Utrecht, en als tijd
moesten behartigen ; en naar zich wel den
Totnogtoe werd het als stal en pakhuis scholen ; dat er zich eene poging in uit
de maand September aangewezen.
ken laat, bracht dit er hen ook toe, om
spreekt, om zooveel mogelijk te vereenigen
gebruikt.
Punt 4 kwaui in behandeling: Welke
ouderlingen aan te stellen om met hen
wat wezenlijk bij elkander behoort, en te
houding heeft de Diaconie aan te nemen
werkzaam te wezen in de regeering deivens zich te onthouden van allerlei twist
De Theologische School der Société Evantegenover de vele neutrale en niet neutrale
Kerk,
opdat zij zich des te beter aan den
vragen onder de bioederen, die in hop
gélique te Genève telde in den kursus
philaiitiopische- zoomede werklieden-vereedienst des Woords en des gebeds zouden
hetzelfde ware geloof deelachtig zijn.
1889 90 60 studenten en auditors; n.1.
nigingen, die vooral in den laatsten tijd
kunnen wijden.
Of die poging zal gelukken ?
15 kandidaten, 25 studenten voor de theo
worden gesticht ? Een der deputaten van
Althans dat dit ambt der ouderlingen
T. Bos.
logie en 13 voor de litterarische studiën ;
Amsterdam leidde het onderwerp in met
geen menschelijke vond, maar een instel
en 2 auditórs. Van dezen waren 23 Zwit
er op te wijzen, dat de Amsterdamsche
ling van God, van den verhoogden Midde
130LNES. Den 8sten October 1890 moch
sers, 22 Franschen, 5 Belgen, 2 Italianen,
Diaconie in hoofdzaak op werkliedenverten wij. door 's Heeren ontferming over eenigingen doelt; het referaat vau Ds. laar is, op wiens schouders alle heerschappij
1 Spanjaard, 3 Duitschers, 1 Oostenrijker,
vust, hiervan kunnen wij ons verzekerd
ons, voor aanvankelijk een ÖOtal kinderen
1 Rus, 1 Braziliaan en 1 Zweed.
De Haas in het vorig jaar bevat reeds de
houden.
eene school met den Bijbel openen.
meening der vergadering omtrent andere
Gods Woord geeft ons desaangaande ge
Bij die gelegenheid werd door onderschei
De nationale Waadtlandsehe kerk heeft verphilantropische stichtingen.
De inleider
dene sprekers het woord gevoerd. Behal meende : wij mogen met het oog op tel tuigenis.
loopen zomer weder hare besturen gekozen
Hoofdplaatsen hiervoor zijn: 1 Tim.
ve eigen herder en hoofd der school G. G. kens voorgekomen en nog meer te ver
voor den tijd van driejaren. Den 1 Juni heb
5
: 17 ; 1 Cor. 12 : 28 en Rom. 12 : 8.
ben di' kiezers de kerspel-raden gekozen. van Altena, traden voor ons op: de Welwachten ook verplichte werkstakingen, onze
Naar welke plaatsen ook verwezen wordt
Eerw. Heeren Ds Sleeswijk Visser, C. Kui
Deze hebben weer hun vertegenwoordigers
leden-werklieden wel met ernst aanraden,
per en E. Kropveld; de H.H. J. van deiaangewezen bij de acht kerkelijke arron
het lidmaatschap van eene of audere Chris in het bevestigings-formulier van ouder
dissementen. Én deze laatsten hebben hunne Laan en W. J. van Rooijen hoofdonder
telijke vereeniging, als bijv. Patrimonium, lingen en diakenen.
De eerste plaats zegt ons, dat er tweeërlei
wijzers te Rijsoord en Ridderkerk ; de heer
afgevaardigden ter Synode benoemd. - Deze
te aanvaarden, opdat eene zoodanige ver
L. Kruiff burgemeester »an Ridderkerk; eeniging mede hulp biede, waar en wan ouderlingen zijn, aan wie Koning Jezus de
Sƒ node is insgelijks zeer verschillend sa
macht van regeeren in zijn Gemeente heeft
mengesteld. Zij wordt geformeerd door de heer Brouwer uit Delft, en van het be
neer allicht de krachten der Diaconie zou
toebetrouwd.
vier gewone professors der theologische stuur de H.H. T. Schravezande Jr. pres. den te kort schieten. Eukelen achtten het
De eerste soort zjjn dezulken, die ook
Faculteit te Lausanne; door drie afge en G. Kamsteeg secr. Hoewel hoofdza gevoelen van den inleider een vooruitlooarbeiden in het Woord en in de leer, dat
vaardigden van den Staatsraad ; door de
kelijk alles in de Kerk der Chr. Geref. ge
pen vau Gods voorzienig bestel, anderen
zijn de leerende ouderlingen, de herders en
afgevaardigen der acht kerkelijke arron
meente plaats greep, werden in eene pau een middel om werkstakingen, zoo niet te
leeraars ; de tweede soort zijn de zoodanidissementen, bestaande voor elk uit drie ze van ongeveer twee uren, de kinderen1
bevorderen, dan toch min of meer aan te
gen, die enkel regeeren, en dit weldoende
leeraars en zes lidmaten. De Synode telt
in de school op eenige versnaperingen ont moedigen.
De meerderheid echter was
'dubbele eere waardig moeten geacht wor
dus 80 leden met slechts 24 predikanten.
haald.
van tegenovergestelde gedachte, en kon
den, en deze nu zijn de regeer-ouderliDgen.
Stelle de Heere onze schooi als eene plan
Het deel, dat gekozen wordt, wordt geko
zich uitnemend vereenigen met het gevoeNaar de tweede plaats, waarin ons een lijst
zen in den derden trap door burgers, die ting van Hem hier ten rijken zegen en' len van den adviseur, die te kennen gat,
wordt aangeboden van de onderscheidene
geve Hij, dat haar strijdend bestaan nooit
tot de nationale kerk behooren.
dat eene aansluiting bijv. bij Pitrimonium
een strijd om het bestaan moge wezen !
zeer is aan te bevelen, welke vereeniging ambten en bedieningen in de Gemeente,
hebben wij bij het woord r>regeeringen"
Namens het bestuur,
op degelijk Christelijken en Gereformeer
volgens
het verband ook te denken aan
G. KAMSTEEG.
den bodem staat; wij leven in een tijd,
zulke personen, die nevens de leeraars ge
waarin ongeloof en Godverzaking zich hoe
roepen zijn de Gemeente te besturen en
«E0. o, T. bos,
«Filippns."
langs zoo meer openbaren, en staan aan
te leiden.
FILIPPUS, Redactie Ds. E. KROPVELD
den vooravond eener revolutie, wellicht
Door het onverwachts afsterven van on
En wat de derde plaats betreft: de uit
ontzaglijker
dan
die
der
vorige
eeuw.
Wat uil te «loen ?
zen gewaardeerden Secretaris is de verzen
drukking »die een voorstander is in naar
Kerkeraden, Diaconieën en Patrimonium
ding van het Jaarverslag vertraagd. Eerst
Ja, wat de Schoolraad nu moet doen
stigheid,^ doet ons gevoegelijker wijze ook
sluiten zich aaneen tot bestrijding, en hij
daags wordt het I)• V. verzonden.
ter bevordering van den bloei der scholen
aan geen ander dan aan een regeerend
zou den broederen ernstig willeu aanbeve
Namens het Bestuur,
op paedagogisch of opvoedkundig terrein ?
ouderling denken.
len : Spreek in dien geest er uwen Kerke
J. TER. BORG, Secr.
Op twee zaken vestigen wy even ae aan
Bij deze plaatsen kunnen andere worden
raden
over,
opdat
zij
mede
bevorderlijk
Nijeveen bij Meppol
dacht : het ontstaan en eenparig in gebruik
gevoegd, waarin ook zijdelings het regeerzijn een dam op te werpen tegen het veld
nemen van eene deugdelijke schoolhttera
ouderlingen-ambt steun en bevestiging
winnend ongeloof.
De Conferentie nam
Ciratis
traktaatverspreiding.
tuur bevorderen en het uitreiken van divindt: als Matth. 18 : 17, 18; 1 Cor.
unaniem dit advies aan, en aanvaardde den
Voor bovenstaanden evangelisatie-arbeid1
plomata aan de candidaat-onder wijzei s.
5 : 3, 4 vgl. met 2 Cor. 2:6; Hand.
;
raad,
de
zaak
op
de
Kerkeraden
te
bren
mochten wij, sedert onze laatste opgave, de
Kan de Schoolraad hierin werkzaam zijn,
15 : 2, 4, 6 ; 16 : 4 ; 14 : 23 en Titus 1 : 5.
gen, terwijl Prof. de Cock op verzoek des
volgende bijdragen ontvangen:
zonder naar de een of andere belijdenis
Op grond van die Goddel. instelling,
Van N. N. te B f4.50, van N. te A. f4.-,, Voorzitters beloofde, dit onderwerp mede
werd dit ouderlingen-ambt dan ook in de
zich te regelen ?
5
in
de
Bazuin
ter
sprake
te
brengen.
Een neutraal Christelijke schooljiteratuur van v. d. Z. te Z. 11. — , van de Wed. B
eerste eeuwen der Christel. Jaartelling in
te M. f 1.—, door student de Br. van eene*
Namens het uitvoerend Comité,
kan niet ontstaan, en welk schoolbestuur
gebruik en eere gehouden.
Weduwe f 0,50, van G. te R- f 1-—•
zon ook een leesboek op zijne school wil
Door de hiërarchische macht vervolgens
B, J. LINDEBOOM,
Waar wij voor bovenstaande giften on
len, dat kleurloos, in den zin van belijde
Voorzitter. teruggedrongen, en in onbruik gekomen,
zen hartelijken dank betuigen, zijn wij zoo
nisloos was? De schiijver van een school
werd het met de reformatie weer in zijn
H. SWAGERMAN Dzn.,
vrij
«Filippus" verder dringend aan te'
boek is eene belijdenis toegedaan, en kan
Secretaiis. waardigheid en eere hersteld; in onze be
bevelen.
zijn gevoelen in een leesboek niet verber
lijdenis, in die dagen opgesteld, onder de
,
Amsterdam, Oct. 1890.
Namens het Bestuur van «Filippus,"
van God verordende ambten in zijn Ge
( Wordt vervolgd.)
gen.
H. tl OOFT Jz., Penningmeester.
meente, opgenomen, waarom ook wij dit
Nog meer zal dit uitkomen, als de
Kampen, 20 Oct. '90.
Schoolraad een boek over de opvoedkunde
K
K
F
K
H
l
i
T
over: Biet ambt als van God ingesteld recht wenschen te laten wedervaren.
laat schrijven en eenparig in gebruik wii
Ouderlingen-ambt. Voorge
VOOR SCOEURKALENDERS IN DE KAZERNE,
( Wordt vervolgd.)
laten nemen. De eerste vragen, die de
dragen Op de P8EDIKAUTJ5N-CONP14schrijver daarin te beantwoorden heeft, Van M. van der Ivuijl te Slikkerveer
f 10,—
) , v er zoek overgenomen.
1U4KTIE te Apeldoorn 17Sept. 1390,
E. KROPVELD.
spreken zijne beginselen uit; want hij han-

VEMMItiG VOOR GKRliF.
SÊHÖOLMWIJS,

Ingezonden.
Mijnheer de Redacteur,

Wees zoo goed onderstaand stukje in de
Overtuigd van UEw.
welwillendheid in zaken der kerk, zonder
twistgeding, zeg ik U reeds dank.
Bazuin op te nemen.

Bij het lezen van een stukje door Ds.
van den Boom, Bazuin No. 40, kon ik mijn
pen niet langer terughouden, om ook he
den openbaar iets te schrijven, wat ik al
sedert langen tijd in het afgetrokken ge
dacht heb. In 1886 was het een noodgeklag
in openbare bladen tot schande onzer kerk.
In November werd op de Classis Leiden
door den Praeses verzocht: de Ouderlingen
zouden eens denken om op de FebruariClassis hun gedachten te brengen, tot ver
betering in het fonds voor onze EmeritiPredikanten, Wed. en Weezen. Op deze
Classis bracht ik mijn gedachten op papier,
en toonde aan, wat elke Provincie had ge
collecteerd naar haar zielental, met aanwij
zing dat in de vier Noordelijke Provin
ciën een nadeel bestond van f 4267. Nu
was mijn voorstel, de 4 Noordelijke Pro
vinciën pondsgewijs op 12 cent te stellen,
de zes andere Provinciën op 14 cent, dan
had de schuld kunnen worden gedelgd en
de kas werd sterker. Dit voorstel werd
mooi genoemd, maar is zonder gevolg ge
bleven. Daar de noodklok nu weer zoo
klept, heb ik dit jaar uitgerekend, wat elke
Gemeente in onze kerk pondsgewijze heeft
gecollecteerd, en heb bevonden, dat Gemeen
ten met ruim 4000 zielen en 4 leeraars 5
cent gecollecteerd hebben. Van rnim 2000
zielen met 2 leeraars l1/2 cent, ook lJ/4 en
2 cent. Van harte stem ik in met Ds.
van den Boom, dat de Provinciën naar haar
zielental worden aangeslagen ; de Provincie
sla de Classis en de Classis de Gemeenten aan
naar zij sterk of zwak zijn. Bij al wat er
over geschreven is, is de rechte bron tot
herstel nog niet aangewezen. De geefgragen
zijn er dikwijls voor een oogenblik, zooals nu
weer de ondervinding leert. Zou de onhoud
bare toestand niet menig Leeraar voor
zijn wed. en kinderen in zijn leven kunnen
nopen tot fondsen de toevlucht te nemeu,
die we wel niet zoo geheel geoorloofd zou
den kunnen noemen. Ik hoop, dat mijne
opstellen van 1886 en 1890 door een Vr.
en Broeder in openbare bladen zullen ko
men. Mocht dit mijn eenvoudig schrijven
bekwamer pennen uitlokken hun gedachten
te geven.
L. B.
A.
DEN WELEERW. HEER C. S. Boss.
Secretaris der Kas, enz.
Waarde Broeder,
Hartelijk dank voor uwe betoonde belang
stelling in mijn ingezonden stuk, over de
Kas.
Dat gij mijne beweringen naar het ge
bied der idealen verwijst, neem ik u niet
kwalijk. Ik voor mij meen, dat zij voor
enkelen wel degelijk op realiteit berusten.
Het is maar te hopen, dat het schrijver)
van u, op uw standpunt, en de bewerin
gen van mij, er toe mogen leiden, dat het
vrijwilhgheidsbeginsel, beter toegepast wor
de, in zake de Kas voor Emeriti predikan
ten, pred. weduwen en weezen.
Met waardeering van uwen arbeid voor
deze zaak, ben ik
Uw Broeder in Christus,
A. V.
Ds. VAN DEN BOOM.
Geachte Redacteur !
In >de Standaard" van 11 Oct. j.1. komt
een ingezonden stuk voor, onderteekend
door »een lid der Chr. Gerei'. Geme.nte"
van Zwartsluis, naar aanleiding van eene
advertentie in »de Standaard" van 8 Oct.,
waarin de bulp van weldadige Landgenooten werd ingeroepen voor eene arme. oude
weduwe aldaar. De inzender keurde zulks
ten hoogste af, daar «alvorens de hulp van
»Zandgenooten" in te roepen, men moest
»beginnen met in eigen kring — althans
»van p/aategenooten — giften te verzame
len en slecht dan, wanneer de familiele
den niet bij machte zijn en de diakenen
»der kerkelijke gemeente zich onttrekken."
Daar dit geheel naar mjjn hart is ge
sproken, dacht ik, dat het zijn nut kon
hebben, deze zaak in tde bazuin" ter
sprake te brengen, te meer wijl het eene
Chr. Ger. Gern. geldt, waarvan genoemde
weduwe lid is. Naar mijn bescheiden mee
ning moet het vaststaan, dat de diaconie
dier gemeente haar geheel onderhoude, en
ook zelfs de steun der plaatsgenooten niet
mag worden ingeroepen.
Met den schrijver van het ingezonden
stuk in tde Bazuin" van 10 Oct., over de
Diaconale Conferentie, den 24sten Sept. 1.1.
te Arnhem gehouden, — betreur ik het
ten zeerste, dat aldaar zoo weinig Diaco
nieën vertegenwoordigd waren. Was de
Diaconie van de gemeente te Zwartsluis
toen aanwezig geweest, dan had zij, dunkt
mij, beschaamd gestaan, daar in die ver
gadering toen bijna algemeen is uitgespro
ken, dat alle barmhartigheid door het ka
naal der Diaconie moet gaan. Hoewel
Zaandam eene uitzondering hierop maakte,
daar deze gelooft, dat hare roeping op
grond van Gods Woord zich niet verder
uitstiekt, dan tot Weduwen en Weezenen
veriatenen, n.1. hooiden van huisgezinnen,
die door ziekte als anderszins verhinderd
zijn in de behoeften van hun gezin te
voorzien — toch was geheel de vergade
ring hierin éénstemmig, dat Weduwen en
Weezen geheel ter verzorging voor de
Diaconie komen, zoodat het niet aangaat
de hulp van plaats- of landgenooten in te
roepen.
't ls daarom te wenschen, dat vele
Diaconieën eens ontwaken, en wat betreft
de verzorging harer armen terugkeeren
tot hetgeen, waartoe ze worden geroepen.
Wanneer — wat m. i. zeer wenscheljjk
is, — in »de Bazuin" alsnog een verslag
wordt geplaatst van hetgeen op bovenge
noemde Conferentie is besproken, dan zal
men zien, dat het noodig tijd wordt, dat
ook de hoogere kerkelijke vergaderingen
deze zaak eens ernstig gaan ter harte i

nemen. Door een der afgevaardigden ter
Conferentie werd het dan ook uitgespro
ken, dat hij het niet alleen bij den Kerkeraad, maar ook bij hoogere vergaderin
gen zal aanhangig maken, daar een dus
danige Conferentie geen besluiten kan maken,
die voor de Gemeenten of Diaconieën bin
dende kracht hebben. Bovendien is het
zeer gewenscht, dat Leeraars en Kerkera
den eens nauwkeurig onderzoeken, wat
naar den Woorde Gods roeping der Diaco
nie is, opdat hiernaar gehandeld worde.
levens worde dan de gemeente bearbeid
en de leden gewezen op hunne roeping ten
opzichte van hun gezin, van elkarder en
van de Diaconie.
In de hoop, dat eerlang hierover meer
licht moge worden verspreid, verblijft,
Hoogachtend,
Uw dw. dn.,
J. v. DELFT.
Zaandam, 13 Oct. '90.

Boekaankondiging.
Be Melodien der Psalmen, Lofen Bedezangen op vier stemmen ge
zet. Met korte en gemakkelijke Voor-,
Tusschen- en Naspelen, voor orgel,
piano, of gemengd koor. Door J.
H. Götz, Stadsmuziekonderwijzer en
Organist bij de Waalsche Gemeente
te Nijmegen. Nijmegen. — P. J.
Milborn.
Deze uitgave willen wij gaarne aanbe
velen. De bijspelen zijn eenvoudig en ook
de zetting, doch het doel van de uitgave
was ook veelledig. In de eerste plaats
werd ze door den heer van 't Lindenhout
bestemd voor het volk in het algemeen.
Dan voor huisorgel of piano. En vervol
gens moet de zetting tevens kunnen ge
bruikt worden voor vier-stemmig gezang.
Ja ze moeten ook tweestemmig kunnen
gezongen worden. Hierbij komt nog, dat
het naspel tevens als tusschenspel moet
dienst doen. Wanneer men nu het veel
zijdige van dit doel en gebruik in het oog
houdt, zal wel moeten zeggen, dat het
den Komponist goed gelukt is, daaraan
zooveel mogelijk te voldoen. De prijs
f 1.75, en f,1.50 bij getallen voor Zang
verenigingen, behoeft niet af te schrikken,
en beveelt het kwartijntje in geprest linnen
band insgelijks aan.
John Bunyan, Uit zijn levjn en
naar zijne geschriften beschouwd.
Vrij naar het Engelsch bewerkt, door
C. S. Adama van Scheltama. Nij
megen, P. J. Milborn.
Weinig woorden behoeven gebruikt te
worden om een levensbeschrijving van John
Bunyan aan te bevelen, uit het Engelsch
vertaald, en soms met eigen aanmerkingen
voorzien, door den weibejaarden Ds. Adama
van Scheltema, die ook in dezen zijne spo
ren heeft verdiend. Reeds voor hij predi
kant was toch, trok »Pilgrims progress"
hem zoo aan, dat hij er een nieuwe ver
taling van ondernam, maar geen uitgever
wilde de kopie zelfs tOD geschenke hebben.
»Weinig kon ik toen denken — zegt de
heer A. v. S. in de voorrede — dat bin
nen 25 jaren in deze richting zulk eene
verandering zou plaats grijpen, dat de
Heeien Höveker en Swaau mij na en ne
vens de kostbare geïllustreerde uitgave der
Christen-reize van den heer Kirberger,
die der met 100 fraaie platen versierde,
door Cassell uitgegevene, zouden durven
opdragen." Plaats ontbreekt ons om van
den inhoud mede te deelen. De soms
breede aanteekeningen van den vertaler,
die tot verklaiing of ook tot bestrijding
van verkeerde gevoelens naar desveitalers
meening dienen, geven stof tot overden
king, en toonen den Christelijken gemoe
delijken ernst, waarmede hij zijn taak op
vatte en waarin hij op zijn hoogen -leeftijd
mag terkeereD ; al zullen deze en gene
hier en daar er wel wat op te zeggen heb
ben. Het boek zij velen tot zegen.
Des Pelgrims reize van deze we
reld naar de toekomende. Voorge
steld in de gelijkenis van een droom,
waarin wordt beschreven: de ivijze
waarop hij uittrok, zijn gevaarlijke
tocht, en zijn behouden aankomst in
het begeerde Land. Nijmegen, P. J.
Milborn. Prijs 65 Gent.
Deze vertaling van »Christens reis" is
ondernomen door Ds. Pierson te Hal Ie,
zoon van Ds. H. Pierson. Het boek be
hoeven wjj niet aan te bevelen. Druk en
papier en prenten zijn, vooral met bet oog
op den lagen prijs, uitlokkend tot koopen.
Van den inhoud behoeven we niet te rep
pen. En wat de vertaling zelf betreft,
zeggen we niets dan lof. Zouden we op
merkingen maken, we zouden ze ook met.
het origineel moeten aantoonen, waartoe
een weekblad de plaats niet is. Wel trof
ons het begin der voorrede van Ds. H.
Pierson, in zoover daar over alle vertalin
gen wel wat kras de staf gebroken wordt;
volgens dat woord zou met deze vertaling
eerst do »echte Bunyan" in Nederlatidsch
gewaad gearriveerd zijn. Ons dunkt, dat
moeten niet de vertalers zelf zeggen, maar
zullen deskundigen en het debiet uitma
ken.

Voorts

veel

zegen op dezen arbeid

toegebeden.
C. M.

ADVERTENT1BN.

De Heere verblijdde ons heden dooi
de
voorspoedige geboorte van
een

ItOCHTGK
W. J. WILLERING.
H. G. WILLERING—
GEES, 22 Oct. 1890.
GRAVEMAN.

r\Q_J!£CV
Op 1 November aanstaande
hopen D. V. onze geliefde Ou
ders

ff. C. MERSMIT
EN

A. C. «01®

£5-jarige Echtvereeniging te herdenken.
hunne

Hunne dankbare Kinderen.
DOESBURG,

Sa 21 Oct. 1890.

ALIJDA MENCOLINA DIEMER.

SS?I »<*• 189°-

Ondertrouwd:
W. T. NIJENHUIS
EN

T. OMTA.

SZ2J

22

~

Onderwijzer,
op een salaris van f 450 per jaar.
Sollicitaties te zenden vóór 28 October
aan den President der Commissie, den
Heer JB. RODENBURG te AARLANDKRVEKN (dorp)
A *RLANDEUVEiiN, 21 October 1890.

P, le Clorcq
te Sassenheiin
levert 9 pd. beste L E I D i i H E
K. AAS franco voor f ».70.

:

Steenhouwers, Zuidersingelstraat.
Heden morgen overleed, na
eene gelukkige Echtvereenigiug
van ruim 40 jaren, tot onze
diepe smart, onze geliefde Echt
genoot, Valer en Behnwdvader

J. ALTINC,
Predikant,
in den oudeidoiu van bijna 69
jaren. Werd hjj in de laatste
weken
door
zwakheid
des
licliaams
bezocht, de Heere
heeft hem nu van alle lijden
verlost, daar bij nu in den
Hemel doet wat zijn lust en
werk was in zijn leven n.1. Gods
lof groot te maken.
Trooste de Heere ons en
sterke Bij ons met die genade,
die het zwaars'e kruis licht kan
maken.
Wed. D. ALTING—
EPPING.

II. ALTING.
S A. ALTING —
BORSBOOM.

A. THIJS—
ALTING.

J. THIJS.
KATWIJK A/ZEE, 20 Oct. 1890.

Zoo juist verschenen:

DEKDE ZESTAL

KERSTLIEDEREN.
OP BEKEND IC WIJZEN.
DOOR

». VAM WIJCH.
Prijs 3 eents.

(8 blz. druks)

100 ex. f 3,35 ; 350 ex. / 4,50;
500 ex f 7,50.

Van dit Derde Zestal wordt
evenals van het vroeger verschenen
Eerste en Tweede Zestal een exem
plaar op aanvrage ter kennisma
king gezonden.
Leiden.
1». II OW E IC.

GRAFSTUK ES
GRAFMONUMENTEN JOSG. VER.--SAMENSPRAKEN.
SVVITTKRS <S TBKPSTRA,
GRONINGEN.

Een

geheel

nieuwe collectie

SAMENSPRAKEN

ontvangen, die op aanvrage ter inzage
worden toegezonden door H. J. VAN
DER VEGT te Zwolle.
Maandelijks, een getuigenis, volgens
Groote kollectie kerkboeken, in
de H. S., v. z. de voorn, volksbelan
soliede
banden, kerk behels, met slo
gen. Tegen de revolutie, èn tegen
ten
voor
f 6.— (met zingpsalmen.)
de z, g. »anti rev." verlating van den
weg des Heeren, en 't leunen op vriend
schap van Rome en andere vijauden
van Gods zaak en volk. Slechts 60 ets
p. jaar, voor 2 Ex. f'r. p. p. No. 1 :
HH; Onderwijzers en
»Wat Wil nMarnix" is Versche
nen, en op aanvrage te bekomen bij
Bestuurders
den uitg. A. GEZELLE MEERBURG,
te HEUSDBN.
van Christel. Scholen

Maniix-blaadjes.

worden

GE8AtM,NIS-REDE,
uitgesproken op 15 October 1890 te
's GRAVENHAGE , ter herinnering aan vol
brachte 25-jarige Evangeliebediening
door Os. W. DOORN, waaraan zijn toe
gevoegd de TToesprakeii van Ds. R.
KLEINENDORST van SCHEVENINGEN en
van den Heer J. SMELINK ouderling,
der 's Graveuhaagsche Gemeente.
Prijs 25 et.
Uitgave van J. VAN GOLVERDINGE en Zoon te 's GRAVENHAGE.

attent

gemaakt op de

SCHOOLBOEKEN
VOOR CHRISTEL. ONDER WIJS,
UITGEGEVEN DOOR,

Z ALSMAN te Kampen.
Present-Ex. ter kennis
making op aanvrage
verkrijgbaar.

Verschenen is de tweede, her
ziene druk van
Na een geduldig en volgzaam
lijden van negen weken, be
haagde het den Heere dezen
morgen uit ons midden weg te
nemen onzen geliefden Leeraar

Ds. J. Alting,
in den ouderdom van nagenoeg
69 jaren.
Dertien jaren mochten wij het
Evangelie der zaligheid van zijne
lippen hooren en mocht ZEw.
onder kennelijken zegen met
lust en ijver zijne krachten aan
onze Gemeente wijden.
Slechts een enkele maal in
al dien tijd misten wij ZEw.
door ongesteldheid.
Bij zijne zwakte kwam de laat
ste week nog een longaandoe
ning, docb lijdzaam met den
wil van God vereenigd, ontsliep
hij zacht en kalm en geniet
reeds het loon van een getrou
wen dienstknecht.
De Heere ondersteune ook
de Wed., die ZEw. ruim 40
jaren zoo trouw en liefdevol
ter zijde stond, sterke ook de
Gemeente in dezen weg van
druk en lijden en geve ons in
dezen herderloozen toestand te
berusten in Gods heiligen wil.
Namens den Kerkeraad,
L. PA RLE VLIET,
-Scriba.
KATWIJK AAN ZEE,

20 October 1890.

Voor de vele en hartelijke blijken
van belangstelling bij de herdenking
van onze 25-jarige Echtvereenigiug op
19 October 1.1., betuigen wij bij dezen
onzen welgemeeuden dank.
M. VAN MINNEN.
A. G. C. VAN MINNEN—
WENTINK.

Voor de vele blijken van belang
stelling, van uit en buiten de ge
meente, bij de herdenking eener vijf

entwintig-jarige Evangeliebe
diening genoten, betuigen wij door
dezen onzen hartelj]ken 1IAKH.
H. VAN HOOGEN
en Familie.

Ondertrsuwd:
DIRK KOOPMANS.
ter. Pred. te Langerak,
EN

De Commissie der Christelijke School
te AARLANDERVEEN vraagt ten spoe
digste een Ned. Geref. of Christ. Ger.

WLLDERVANK,

16 Oct. 1890.

JL

)e O n d e r g e t e e b e n d e ont
ving voor de Wed. een coupon, groot
f 2,475 van Mej. JM. van der K&uyl
te Slikkerveer. Hebbe deze Zr. er on
zen hartelijken BIAMK. voor.
Namens den Kerkeraad en de Wed.,
J. M. REMEIN,
OOSTZAAN ,
Predikant.
20 Oct. '90.

Eenige opgaven
bij de bijbelles
SMAAKVOLLE CITVÖERISG !!
DOOR

•O© zeer fijne visite- of Kaainkaartjes, in net etui, voor slechts
55 cents.
Zij overtref
fen alle anderen in prys en kwaliteit.
U kunt zelf de lettersoort kiezen —
monsters gratis en franco. — Wie er
500 aanbrengt, ontvangt zelf ÏOO
gratis van dezelfde kwaliteit.
Een pakje Gereformeerde Nieuw
jaarskaarten gesorteerd in meer dan
12 soorten. Geheel nieuw! Praciitig!
Degelijk! Ryk in goud geïllustreerd,
voor slechts gpy* 25 ct. "*0 Wie
5 pakjes bestelt, ontvangt 1 pakje
gratis van dezellde kwaliteit.
Een pakje prachtige Felicitatiekaarteu met Enveloppes, gesorteerd
in meer dan 11 soorten. Geheel nieuw !
voor slechts 3P9~ 3© et. "W& Wie
5 pakjes bestelt, ontvangt 1 pakje
gratis van dezelfde kwaliteit.
Een »kleine Snelpersdrukkerij" of
zelfwerkende India rubber Stem
pel, bewerkt van nickel-zilver. Ge
heel nieuw !! — met 1 flacon Stem
pelinkt. Gelieve hiervoor goed dui
delijk uw naam met of zonder beroep
en woonplaats op te geven — voor
slechts £ 0T 70 ets. '•O Wie 5
aanbrengt, ontvangt zelf 1 India
ICubber Stempel gratis van de
zelfde kwaliteit.
LliT WEL! Wie alles bestelt
voor slechts l 2. — ontvangt bo
vendien
nog Cadeau a. schuif
bare penhouder van nickel-zilver met
pen, b. schuifbare potloodhouder van
nickel-zilver met potlood, c. keurig ge
graveerd lak-cachet (men geve hiervoor
op 2 letters).
OtT" Wederverkoopers genieten ra
bat.
Om op tijd te kunnen klaar komen
verzoek ik zeer vriendelijk de bestel
lingen zoo spoedig mogelijk in te zen
den. — Alles wordt franco toegezon
den door geheel Nederland.

A1IRES
O. de Boer Hz.,
(Groothandel) llaik.

S1PH.ES.
Prijs 6 cent, 25 ex. f 1.25. .
H.H. predikanten en Godsdienston
derwijzers kunnen ter kennismaking
een
J.' ___ 1 1
1 ..
TT~ ~T" • 0
gratis ex. oeKomen Dy den Uitgever
H. BULENS te Winterswijk.
Verkrijgbaar bij de Firma H. BUSKES, Boekhandelaar te Utrecht:

ZIONS ROEM en STERKTE

of de verklaring van de 37 artikeien
der Ned. Geloofsbelijdenis, door
ARNOLDUS VAN ROTTERDAM.
Opnieuw uitgegeven en bij ons Chris
telijk publiek ingeleid door

Blr. A. HUIJPER.
2 deelen, ingenaaid f 3,30, prachtig

gebonden in half leeren band
met vergulden titel f 3.75,
franco toezending.
w

T

ë

had durven verwachten, dat nu reeds
het zoo beroemde boek, getiteld : Ce-

schenk van een Christelijken
Vader aan zijne opwassende
kiudcren door Jf. A. JfA.tlES,
vertaald door Prof. K. HEETS, voor
verminderden prjjs zou worden aange
boden. Het is 437 bladz, groot, en
kostte vroeger f 4.40. Maar door bui
tengewone omstandigheden is het, na
toezending van postwissel, thans ver
krijgbaar bij ZALSMAN te Kampen,
voor f 1.50, waarbij dan nog d l t A T1S wordt gevoegd: lo. Groote
Kleinigheden, door E. «I. VEE11 EK BIA AL ; 2o. Overzicht der
Kerkgeschiedenis
door
II.
POOLMEIJER, 3o. Bekn. ver
halen uit de Geschiedenis van
Kederland door f*. VERGERS
en 4o. een fraai plaatje, voorstellende
de Theologische School te Kam
pen.
Een schoon aanbod voor zeer wei
nig geld.
Schryf op den postwissel: JAMES.

Bij den Uitgever BULENS te Winterswijk is verschenen:

De tweede, herziene en veel vermeerde druk van

NAAR AMERIKA?
SCHETSEN UIT DE PORTEFEUILLE OP REIS NAAR EN DOOR
DE NIEUWE WERELD,

door O. DB SMIT.
PRIJS 50 CEN1.
Alom in den Boekhandel te bekomen, alsmede tegen inzending van 10 blauwe
postzegels bij den Uitgever.
SNELPEOSDK.UK VAN G. PU. ZALSMAN TE KAMPEN.

