Acht eu dertigste Jaargang.

No. 8

1890.

(Eerste Kwartaal.)

Sternen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Weiland.
(Ten voordeel© der Theologische School te Kampen.)

Vrijdag 21 Februari 1890.

•Joel t i : x«. ^ïaa^t bc bazuin!
Dit blad verschijnt, des Vrijdags. Prijs per 3 maanden, fr. per post>
ƒ 1.50. Voor O o s t - F r i e s l a n d eu A m e r i k a /' 1.75. Voor Z.
A f r i k a f 3. Abonnementen buiten 'liet llijk moeten per kwartaal
vóóruit worden betaald. Afzonderlijke NY Ü 12 1 2 ct. Advértentiön van
1 - 1 0 regels f 1 ; elke regel meer 10 ets. Boekli. advertuntiün 3/2 maal.

3!é ïjet liour uïicbcnludbetijti/tiatgijUiDontiniiluegeVDelfbt
fruiten, cu jai bit ï|tu£ tuae^t j t j n ï H a g g . 1 : 4
Advertentiën

U I T G E V E R :

en

bestellingen

vrachtvrij te

adresseeren aan den

DRUKKEU G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — OfficieelE Berichten enz., Stukken
der Medewerkers, en Buitenl. Bladen aan DE ADMINISTRATIE TE
KAMPEN ; (dHr. C. MULDER.) — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken
ter recensie aan DE REDACTIE TE AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). —

H. BULENS,
W I N T E R S W I J K .

Kerkelijke en (ie mee n t el ij ke Berichten, enz.
OOST- en WEST-BARENDRECHT, Ja
nuari 1890. Daar alhier twee Gemeenten
hestonden der Christelijke Gereformeerde
kerk, werd reedseenigen tijd van beide zijden
de noodzakelijkheid gevoeld om ééne Ge
meente te worden, wat ook verwezenlijkt
is, daar beide weêr één zijn geworden, zoodal.
die klove nu geheeld is. Breke spoedig
de tijd aan, dat al de belijders van den
Christus saam mogen vereenigd worden,
tot uitbreiding van Gods Koninklijk en tot
eer Zijns Naams.
Namens den Kerkeraad.
Hk. VAN ESSEN, Oudl.-Scriba.
WILDERVANK, den 12 Februari} 1890.
vergadering t e Stadskanaal D. V.
Woensdag den
5 Maart e. k. De afge
vaardigden
worden verzocht de collecten
voor Inwendige Zending en Theologische
School meê te brengen.
D. H. YENEMA,
Classe Corresp.

kerk, als de medelijdende Hoogepriester in den he
mel, die onze bede weet en onze behoeften kent
met betrekking tot onzen leeraar, geve, dat wij wel
dra liet beslissend woord uil zijneu mond mogen
hooren, geer. vrijmoedigheid van 's Heeren wege te
hebbeu ons te verlateu. Zoo ruste 's Heeren goed
keuring op leeraar en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
A. BRIENEN, Scriba.
HAARLEMMERMEER o/Z., 16 Febr. 1890.
Gisteren werd door 'e mansleden der gemeente tot
herder en leeraar gekozen Ds. J. van Haeringen te
Werkendam.
Dat de man onzer keuze ook thans de
man van 's Heeren raad moge zijn en wij spoedig
mogen worden verblijd door een voor ons gunstig
besluit, is onze bede.
Namens den Kerkeraad,
A. COLIJN, Scriba.

Klassikale

ROTJVEEN, den 12 Februari 1890. Heden avond
werd alhier na gehouden godsdienst oefeuing en
aanroeping van den Naam des Heeren, onder lei
ding van den WtlBerw. Heer Ds. J. van Anken,
tot de stemming van een Herder en Leeraar ov^r
gegaan, waarop uit een te voren aan de gemeente
voorgestelde nominatie met alle stemmen lot Herder
en Leeraar dezer gemeente beroepen
werd, de
WelEerw. Heer H. J. van Haeringen predikant te
Werkendam. Bekione de Heere deze onze zoo een
parige roeping met zijuen oumisbaren zegen, tot
eer zijns naams, en tot heil onzer gemeente, en geve
Hij Z.Eerw. veel licht in den weg, om eene Hem
welbehagelijke keuze te mogen doen.
Namens den Kerkeraad,
A. KISTEMAN, Scriba.
Februari 1890. Ten tweeden
maal ontving onze geliefde herder en leeraar Ds.
em
eeïl
van Ma°fy5
beroep naar de gemeente te
Voorburg,
Geref. (doleerende). Geve de llet;re
van licht en leven hem ook dat licht, orn eene hem
welbehagende keuze te doen.
Namens den Kerkeraad,
J. JANSEN, scriba.
HERWIJNEN, 13 Februari 1890. Hed«n na den
avondgodsdienst werd onze gemeente verontrust door
de bekendmaking, dat onze beminde leeraar Ds. R
Jioman eene roeping had o.itvangen van de gemeenfe
te Hoofddorp, Haarlemmermeer. Dat do lieere
Z.Eerw's. hart moge neigen voor de roeping te be
danken, is aller wensch en bede.
Namens den Kerkeraad,
K. VAN ZEE, scriba.

SLIEDRECHl1, den 17 Februari. Gisteren was
het voor de Gern. een blijde dag, daar onze geachte
Leeraar Ds Esselink in de vorige week tot ons over
gekomen, in de morgen ure plechtig in de Gein.
werd bevestigd, door Z.Eerw's. zwager Ds. Breukelaar
van Leens, naar aanleiding van Jesaja 52 • '7
Des
avonds nam hij den herdersstaf op in deze volkrijke
Gern., naar aanleiding van 2 Thess. 1 : 7. Een
groote schare was bij deze gelegeuheden getuige van
onze blijdschap; 's avonds vooral kou ons ruim
kerkgebouw de menigte niet bevatten. Ook de bur
gemeester, Secretaris en de beide Wethouders waren
in ons midden. Dank aan Z.Eerw's. zwager voor de
zegenoede over Leeraar en Gern. uitgesproken.' Dank
aan allen, die deze plechtigheid wilden bijwonen. Maar
bovenal dank aan Hem, Die ons, na 4 maanden
herderloos te zijn geweest, zoo onverdiend aan onze
zijde, zoo spoedig wilde begiftigen met dezen zoo
zeer begeerden dienstknecht. De Heere zegene voorts
Leeraar en Gem., en geve dat hij bij en met ons zij
tot in lengte van dagen, tot eer van Zijnen grooten
Zender, en kon het zijn tot heil veler onsterfelijke
zielen. Dit is de wensch van Kerkeraad eu Gemeente.
Namens dezelve,
B. v. i). WIEL, scriba.
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(fi Dec. coll.)
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ld.
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ld.
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ld.
Nijeveen
ld.
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ld.
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ld.
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.

f 22,21- 28,75
- 22,35
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- 4,—
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. 33,70
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-11,32
- 4,165

en zegt : Sire ! nog vele jaren na

dezen !

aan d:ig over

Ons volk is zoo eenvoudig, zou hartc-

laad I 11 ij ons !
Aan dat woord dachten we, (oen we,

I jk, als het met Oranje te doen heelt en

Geloofd

zij

God,

dng

aan

zijn

Koning denkt,

liet heeft zijn

met heel ons volk, 's Konings Verjaardag

Koningin zoo lief, omdat het weet dat zij

weder vieren mochten.

Oranje

liange dagen doorworstelde het Vader

lief

heeft,

en in haar ziet eene

verstandige vrouw, die een geschenk des

land, toen de beriehten van hel Loo zooveel

Heeren

deden

vreezen;

lijken geinaal, daarna voor heel haar volk.

zware

slag

deden

vreezen

ieder oogenblik

dat

de

kon vallen,

Het

is, allereerst voor haar Konink

hangt

met

zijn

Prinses,

in

helmus meer klinken zou, uit klokkenspel

Oranjes

vloeit,

of trompet.

voortkomen een geslacht dat, evenals liet

en

blijde

dagen

braken

weêr aan, toen

welke

hart aan de jonge

en op 19 Februari geen aangrijpend Wil

Maar zie, die b.mge dagen gingen voorbij

en

het

heldenbloed

der

uit welke eens moge

aloude geslacht der Oranjes, het kenmerk
drage van een hooge afkomst, het kenmerk

de sprake ging door het land : de Koning

van een zielenadel, gelijk de doorluchtige,

herstelt,

wijze en vrome moeder des Zwijgers haren

Koning
de

de

Koning

leeft;

Koning

werkt

weder,

de

toen er gefluisterd werd :

heeft

gebeden,

Nederland heeft zijn Koning nog ! Zelfs
kon Z. AI. weder op zijn geboortedag de
des lands ten maaltijd noodigen.

Tc zwak

0111

aan dien leestdisch mede

Ble Koning leve !

werf twistende kinderen bijeen te houden !
I»e

Koning leve! en God bereide hem,

door zijne genade in Jezus Christus, ook
tot het sterven ; opdat, als de droeve dag

aan te zitten, kon Z. AI. toch cirkelen in

des

zijne kamers ontvangen, en in die enkelen

zeggen :

heel

zijn

volk,

dal

van

harte tot hem

Classis Zwolle.
Class. Coll. Corresp. p Kramer te Zwartsluis.
Z w olie.
N. N.
.
.
.
.
f 2,

J. NEDERHOED,
Middelstum, 17 Februari 1890.

Ontvangen voor de Zending.
Door Ds. Nederhoed, een ged. der coll. op
het Noordel. Ev. Zend. feest in 1889
Van de familie van Haeringen, J. Kistemaker eu Joh. van der Graaf te Dedems
vaart
.
.
.
Door J. Kleinnijenhuis, van het Zondag
avondgezelschap te Linde, Gem. Den Ham
Door Ds. Duursema te Uithuizen, v/d centsvereen. der Jonged.-vereen, f 33,—- en
f 5,— ged. gecoll. op het 't jaarieest
te zamen
.
.
.
Uit het busje van Willem en Martienes
van der Lee te Maassluis
.
Van Ds. Goris te Vroomshoop
.
Door Ds. Kool, uit de busjes van enkele
kinderen eener catechisatie te Wirdum
Door Hoofdonderw. J. Minderaa, uit het
Zend. busje in de Chr. school te Nien wendijk, gem. Alrnkork
.
Door Ds. v. Brutnmen, gev. in het kerk-

doods

aanbreekt,

het

volk

de Honing leeft !

moge

zakje te Dordrecht, Lindeugracht
Door Ds v. Minnen te Utrecht, van de
fam. W., voor het huis vau Vau Alphen
Door IJ. A. Helmus te Burnm (Friesl.),
uit het busje van het Zondagavondgezelschap
.
.
.
Van de Zend.-vereen, te Leiderdorp een
ged. der coll. bij gelegenheid van een
bidstond geleid door Ds. J. J. Impeta
Van J. te Opperdoes
.
.
Van N. N. te Zwolle
.
.
Van A. vau der Zee te Hoek van Holland
Door Ds. van Andel, Class. corr. voor de
zend. te Letuwarden v/d lezers van «liet
Mosterdzaad" te Britsum
.
Door idem, v/d Knapen vereen, te Britsum
Door idem, v/d Meisjes ver. „Bidt eu Werkt"
te Leeuwarden
.
.
Door Ds. H. v. d. Veen te Fervverd, uit
het busje der Jongel.-vereen
.
Door idem, uit het busje der Jonged.-vereen.
Door Hoofdonderw. Hummelen, de Zondag
avond coll. v/d Jongelieden-vereen te
Assen over 1889
.
.

f

2,—

-

6,—

J. STRIJKS, Penmr.
-

6 70

- 25,—
- 2,50
- 2,50
- 2,50

- 12,21
- 1,—
.10
-

3,—
2,—

.

5,80

B. DE MOEN,

- 12,50

38,—
.

6,54
2,20

-

3,735

-

5,—

I4orte Uitlegging
vasi liet Algemeen Ifieglement
van IS69.

Rhoon, 17 Febr. '90.

Inwend. Zend. in Noord-Brabant.
Ontfangen in hartelijken dank:
van Ds. M. v. d. B. te Ambt Vollenhove
f 2,50
vau Jonkheer Elout v. Soeteïwoude, 's Hage
- 10,—
van Mej. Koekelis, Meisjeskring Esther
Dordrecht
...
- 4,50
van J. Postema te Sneek, van de Chr.
Jongel Ver. „Vreest God enz.
.
- 2,—
van A. W. S. te Vlaardingen
.
- 10,—
door P. Koster te Zegwaard en Zoetermeer van de Chr. Jongel. Vereen.
- 3,04
door Ds. Duursema te Uithuizen, gift
van de Jongedochters-Vereen.
.
- 5,—
Deze bijdragen zijn reeds een antwoord op ons
verslag. Dat zulke antwoorden zeer vele mogen in
komen. Wij hebben er groote behoefte aan.

Penuingm.

Namens de Commissie,

Doesborgh, 18 Febr. 1890.

Js. VAN DER LINDEN.
's Bosch, 14 Febr. '90.

Zending onder Israël.
Door Mej. Z. Bolt
Holt te Middelstum : van
de Meisjesvereeuigiug
.
f 10,
10,—
.
Door Ds
Ds. Nederhoed:
Nederhoed : gedeelte der col
Zeudingslecte van het Noordelijk Ev. Zeudings„ 25,
feest van 1889
.
.
.
Door Br. K. de Geus
Geus:: van Ds. Barger
te
t e Driebergen:
D r i e b e r g e n : uuit
i t de
d e kas
k a s vvoor
o o r lu-eu
lu-en
Uitwendige Zending
.
.
„
5
5,}
Van N.
Vau
N N. te Heemse
.
.
„,, 2,50
„» 2,50
Vau N. N. te Zwolle: een postbewijs
Gevonden iu de collecte te Alblasserdam ,
» 0,50
„ 3,—
Van C. v. d. Sar, Loosduineu
.
Welk een genot, dat Middelstum geregeld aan
Israël blijft deuken ;; aanzienlijke bijdragen vloeien
van daar, gelijk ook uit sommige andere
audere plaatsen,
telken jare ons toe ;; vooi*
voor die gaven, alsmede voor
al het andere
audere betuigen we gaarne onzen hartelijken
dank.
E. KROPVELD
KHOPVELD, Secr.-Penningm.

Invv.
. 25,—

gevers en geefsters, inzonderheid onzen vrienden te
Leiden en te Gouda. Make de Heere het voorts wel !
Namens de Comm.,

f 50,

Zending Prov. Zuid-llolland.

In goede orde ontvangen de kollekteu der
Gem. ie Alfen a. d. Rijn
.
f 28.33
M
Rhijnsburg
.
.
- 16,14
Door den heer J. H. Donner Jr. van de
Hulpzendingsver. uitgaande van de Jon
gelingsver. Obadja te Leiden
.
- 4,31
Door den heer F. van den Heuvel van het
Bestuur der Zondagschool ver. Jozef te
G o u d a
.
.
.
.
. 3 ,
Door den heer Ds. vau den Berg van Jacoba Zeldeurijk te Gouda
.
1—
Door den heer F. van Leeuwen uit het ge
zelschapsbusje te zijuen huize te Gouda - 12,785
Ons laatste verzoek schijnt weerklank te hebben
gevonden.
Onze arbeid is ongetwijfeld besproken ;
er
werd voor gebeden eu gegeven. Bewerke de
Heere meerdere harten I Hartelijk dank aan alle de

Collekten ten

behoeve

der Kvangelisati»

in de Prov. Groningen.
Van de Gem. te St. Kanaal
.
f 6 79'
n
O. Pekela
.
- 15 47
ii
Midwolda
.
. s',725
n
Winschoten
.
- 6 87
»
Enumatil
.
. 10,75
»
Leek
.
.
. g' 7 5
ti
Marum
.
.
- 715
»
Koornhorn
.
- 3 27
II
Grootegast
.
. 13 ^65s
11
Oldekerk
.
. 7,30
n
Stroobos
.
.
. 7,22'
n
Niezijl
.
.
. 13'585
11
Mnunekescijl
.
. 3,75
11
Oldehove
.
. 2,88
11
Zuidhorii
.
- 8,67®
Uit de Zendingabus van de Chr. School te
Enumatil
.
.
.
. 5
Gecollekteerd op het feest der Jongel.-vereeniging te Winsum
.
.
. 5>
Vau eene zuster uit N. Beerta door bezor
ging van Ds. Harkema
.
. 2,50
De Comm. zegt den gevers hartelijk dank en be
veelt de goede zaak, die vrij wat geldelijke opoffe
ring vraagt, in de belangstelling der gemeenten en
der Chr. Jongel.-vereeuigingen dringend aan. Ook
kindergaven zijn ons zeer aangenaam. Enumatil en
W insum hebben een goed voorbeeld gegeven I Vinde
het navolging!
Namens de Comm. voorn.,
H. VAN HOOGEN, PenningmWildervank, 14 Febr. '90.

Ten dieuste van ongeleerden eu minkuudigen wenschen wij eene korte uit
legging te geven van het Algemeen
Reglement, dat niet alleen een voor
naam struikelblok is tegen de vereeniging met de Ned. Gereformeerden,
maar dat ook, sinds Dr. Kuyper daar
over een afkeurend oordeel heeft uit
gesproken, bij sommigen onzer wan
trouwen heeft opgewekt. Stemmen zijn
opgeguun om dit Reglement geheel uit
de wereld te helpen, althans het be
langrijk te wijzigen, of wel te vervan
gen door de Dordsche Kerkorde, ook
al komt er van de vereeniging voorloopig niets.

Art. 1.
Het luidt aldus :
De Christelijke Gere/ormeerde kerk in
Nederland erkent volledig en zonder eenige
zinsbehouding als uitdrukking van haar
geloof: de Nederlandse/ie geloofsbelijdenis,
vervat in de 37 Artikelen, den Heidelbergschen Catechismus en de Leerregels
vastgesteld in de Synode van Dordrecht
1618 en 1619.

in heel het land. Dat blijkt uit de
woorden: in Nederland. Dit lichaam
bestaat, volgens art. 2, uit allen die
vrijwillig tot deze kerk toetreden ; en
de kinderen, die door den doop hare
gemeenschap zijn ingelijfd, of voor zoo
ver zij met hunne ouders zijn overge
komen, worden als leden der kerk er
kend, en beschouwd tot hare gemeen
schap te behooren.

In de openbare godsdienstoefening ge
bruikt zij de formulieren van den Doop,
Avondmaal, Oefening van de Kerkelijke
tucht, Bevestiging van kerkediena-en en In
zegening des huwelijks, die in de Synode
van 1618 en 1619 zijn goedgekeurd.
In het bestuur der kerk wordt, zoo
veel de omstandigheden het niet vet hinde
ren, de Kerkorde gevolgd van de Synode
van 1618 en 1619.

Minkundigen moeten uit dit een en
ander den indruk krijgen, dat er toch
wel iets heel gevaarlijks in dat Regle
ment staat, want als er niets van aan
was, zou Prof. A. en Ds. B. er niet
zoo ernstig bezwaar in hebben !
Wij willen dan dit Reglement eens
nauwgezet lezen en beginnen met

Het onderwerp waarvan hier iets ge
zegd wordt is: de Christelijke Gere
formeerde Kerk in Nederland.
Kerk is enkelvoud. Er wordt één
persoon, één lichaam mede bedoeld
Men drukt er mede uit dat men, het
geen hier gezegd wordt, zegt van één
lichaam, dat niet bestaat op eene en
kele plaats, maar een lichaam dat bestaat

Gaat men nu alleen op den klank
der woorden af, laat men, wat eene
heel slechte manier van uitlegging is,
de woorden beteekenen wat zij beteekenen kunnen, zonder te letten op het
verband waarin zij voorkomen, dan
kan men er uit afleiden, dat er in 't ge
heel geene Christelijke Gereformeerde
gemeenten bestaan, met eigen rechten
en rechtsbevoegdheden, zoowel in gees
telijke als stoffelijke aangelegenheden.
De regel is echter, dat eene uitleg
ging, die tot leugen en ongerijmdheid
voert, reeds daardoor valsch is. Want
niemand zal of raag onderstellen, dat
de Synode eene bepaling gewild heeft,
die ongerijmd is en leugenachtig.
Al de artikelen van dit Reglement
moeten dan ook uitgelegd worden naar

I.

<>od geve Hem gezondheid en krachten
om, nog lange, als 's Lands Vader, de dik

bede genadiglijk verhoord !

grooten

zoon schonk !

gebeden niet

zijn volk, en God in den hemel heeft die

Ontvangen voor de Uitbreiding der 'Ilicol.
School du volgende Jaarlijksclie bijdrage

Algein. Thes.
IDSKENHUIZEN, 18 Febr. '90. In den loop der
vorige week ontving onze geliefde leeraar een roe
ping van de Chr. Ger. Gern. te Appelscha.
Dat de
gemeente biddeude voor haren leeraar moge zijn,
opdat hij Gods wil in dezen moge kennen en mocht
het zijn, dat zijn besluit dan ook weldra zij wik
wensch in uw midden te blijven."
Nameus den Kerkeraad,
A. R. ANNEMA, Scriba.

WERKENDAM, 16 Febr. 1890. Gisterenmorgen
na den godsdienst maakte onze veel beminde en
hooggeachte leeraar Ds. J. van Haeringen de ge
meente bekend, eene roeping te hebben ontvangen
van de gemeente te Rouveen. De Koning zijner

DE KONING LEVE!

van de Gem. te Grootegast
.
f 7,89
ii
Oldekerk
.
- 6,16
ii
Stroobos
.
.
- 10,19
w
Niezijl
.
.
- 16,255
ii
Munuekezijl
.
- 4,—
//
Oldehovc
.
- 4,525
w
Enumatil
.
- 12,25
w
Langeslag
.
- 5,885
//
Zalk
.
.
- 7,80
w
Hasselt
.
.
- 6,93
ii
Genemuiden
.
-7,10
w
Ambt Vollenhove
- 5,—
w
Zwartsluis
.
- 9,50
ii
Staphorst
.
- 7,45
»
llouveeu
.
.
- 22,—
w
Kamperveen
.
- 2,05
«
Ureterp
.
.
- 3,105
w
Bergum
(6 Dec. coll) - 6,55
»
Drachten
ld.
- 12,—
»
Droge ham
ld.
- 4,50
ii
Oudega
ld.
- 8,07
ii
Rotte valle
ld
- 2,125
»
Surhuisterveen
ld.
- 7,10
w
Ureterp
ld.
- 2,176
w
Veenwoudsterwal ld.
- 4,85
w
Westergeest
ld.
- 4,45
«
Den Ham
ld.
- 10,07
//
Groningen
.
- 58,145
w
:)inteloord
.
- 21,16
w
Schiedam
.
- 39,07
w
Zevenbergen
.
- 10,65
Nagift op de loll der Gem. te Utrecht
- 5,—
Van de Jongeliugsvereeniging te Beilen
- 5,97
J. NEDERIÏOE»,
Peuuiogm.
Middelstum, 17 Februari 1890.

de bepalingen der Dordsche kerkorde
van 1618 en 1619.

gezamenlijk zich openbaren als één lichaam,
dat uitmaakt de Christelijke Gerefor
meerde Kerk in Nederland.

en Paulus, kon™ de geneesheer in het menschen, die alleen wisten dat de ker, ,,,,
_
_
De bladen, die niet van de »geestdrijmidden van de gemeente worden ge
kelijke en burgerlijke overheid hen te vers" en »de waanzinnigen" uitgaan, wed
In het bestuur der kerk immers
mist. In Jeruzalem legden zij de kran gen was, terwijl de doleerenden geleid ijveren in spitsvondigheid en slimheid om
ken op de straten, opdat, als Petrus werden door doctoren in de Theologie toch maar duidelijk te maken, d»t Keuche
wordt de Dordsche kerkorde gevolgd.
In de regeering van deze Kerk, zoo
kwam, ook maar de schaduw iemand en meesters in de rechten, dis meeuden nius weg moet om zijne persoonlijke
Alle bestuursdaden moeten in over
wel wat hei geheel der gezamenlijke ge van hen beschaduwen mocht; en ook
den weg zoo geeffend te hebben dat eigenaardigheden, zijne fouten, zijn geble
eenstemming zijn met die kerkorde.
meenten betreft, als voor iedere plaatse de meniarte uit de omlio-o-endm st.pdpn zelrs de burgerlijke en rechterlijke macht ken onbekw lamheid, en niet om zijn be
En waar nu in die kerkorde het lijke gemeente afzonderlijk, wordt de kwamen gezamenlijk te Jeruzalem, bren
ginsel. Muar de Leidsche studenten heb
hun ter zijde moest staan, tegenover de
ben, in hunne jeugdige gulheid en open
recht en de bevoegdheid der plaatse
gende
kranken
.
.
.
.
welke
allen
wer
kerkelijke
overheid.
Kerkorde gevolgd van de Synode van
hartigheid, met weinig woorden de geheele
den genezen. In Efeze deed God onge
lijke gemeenten onder hare kerkeraden
Als nu in 1890 door den leider der
Dordtrecht van 1618 en 1619, behalve
waarheid gezegd, toen zij, aan burgei en
erkend is en gehandhaafd wordt, zoo in die artikelen, of bepalingen in artike wone krachten door de hand van Pau doleerende beweging gezegd wordt, dat boer vertelden :
lus, alzoo dat ook van zijn lijf op de in 1834 hetzelfde bedoeld werd als in
t Moet uit ziin met dat dwaas btkecren
spreekt het van zelf, dat al die be len, die betrekking hebben op de vroegere
kranken gedragen werden de zweetdoe 1886, dan schijnt dit een lofspraak op van der Islamieten ziel.
voegdheden die de D. K. aan de plaat staatkundige verhouding van de Gerefor
ken of gordeldoeken; en dat de ziek ue atscneiaing. üjn als zoon van den
Dat is »des poedels kern," zooals Faust
selijke gemeenten, onder hare kerke meerde Kerk tol de burgerlijke Overheid. ten van hen weken, Hand- 19 : 12.
eersten afgescheiden predikant gun ik zeide.
lin gij kunt dit gemakkelijk begrijpen,
raden, toekent, in het Algemeen Re
Toch was zoo iets maar tijdelijk ; gaarne eiken lot aan mijn Vader.
De voordeelen van deze, als we het
als gij in 'toog houdt, dat het in ons
het
kon
trouwens
niet
blijvend
zijn.
Maar deze lof komt hem inderdaad niet
glement zijn aanvaard eu gewaarborgd zoo noemen mogen, nieuwe redactie
eigen land wemelt van ombesneden en varVolgde op de vergeving der zonde ter  toe.
worden.
kensvleesch etende Islamieten, die den Koran
zijn :
stond de opheffing der zonde, de algeBedoeling van iemands handeling is even dwaas. o{ misschien nog dwazer vin
Nooit zal een onpartijdige rechter
le. Opheffing van het misverstand, heele reiniging en heiliging van den
niet altoos even gemakkelijk te vatten. den dan bet Evangelie, maar toch den
anders oordeelen. Want dit Algemeen
alsof de Christ. Geref. kerk was een gerechtvaardigde, dan kon de krank. Wij vragen daarom niet allereerst naar Turkschen hemel verkiezen boven het Pa
Reglement is voor den rechter de wet, algemeen genootschap, met plaatselijkee
beid ook voorgoed wijken, tenzij dan
bedoeling, maar oordeelen over woor radijs dat alleen langs den weer van hot
kruis bereikbaar is.
waarnaar hij oordeelt. Hij vraagt dus : afdeelingen van leden des algemeenen dat de eere Gods het lijden van den den en daden. Zecrt b. v. iemand mii
n
Wij moeten dus maar wachten op de
gerechtvaardigde
nog
noodig
maken
i dat de bedoeling der doleantie geene
wat staat er in die wet geschreven ; genootschapsmocht
Maar de reiniging en heiligingr anderen was dan om de candidaten der dingen die komen zullen. Het ClrrislfinHnm
en ten tweede : aan welke zijde ligt
2e. Duidelijke omschrijving van denn zijn in dit leven nog onvolkomen ; de. V U. eene plaats te bezorgen, dan zou mijn met een accent er op vindt nergens meer
grooten bijval, vooral niet in de hoogerede afwijking, de overtreding ? En daar aard der verhouding, waarin de plaat zonde treedt telkens nog weer in, brengt
; antwoord zijn : Gezegd is het niet, bewijs en regeeringskringen. In Pruisen moest
nu deze wet voorschrijft: in het be selijke gemeenten staan tot het geheel,
[ j vaderlijke straffe over ons, maakt da het eens, en zoolang gij het bewijs niet
ook Stöcker wijken. En dat soort van
stuur der kerk wordt de Dordsche met behoud harer eigene zelfstandig ge! ijksche vergeving noodig; daarom geeft betwist ik u het recht het uit te
staatkunde, dat den godsdienst Ri-i-t nis nn.
reeds laat God ie krankte blijven eu
spreken.
litiemacht, heeft allerwegen, maar het meest
kerkorde van 1618 en 1619 gevolgd, heid, als plaatselijke openbaring van
1
trekt hij het wonder terug.
in Protestantsche landen, den hoocrslpn
Indien nu het gesprokene en niet het
zal dus ook de rechter te orderzoeken
het lichaam van Christus.
En daarbij was de wegneming der
in het hart verborgene de grond moet invloed.
hebben, of, in een geseven geval, de
3e. Dat alle gemeenten, die in eenes ziekte ook in den bloeitijd van het won- zijn ter veroordeeling van iemands
Ten dage van het kerkelijk conflict te
Amsterdam gaf een der A mst.oi
Dordsche kerkorde al of niet gevolgd is. en dezelfde plaats bestaan, in het kerk-_ der nog onvolkomen. De vatbaarheid willen en bedoelen dan blijkt, dat er
In den diepsten grond is dus, eenig? verband met andere gemeenten kunnen}
voor ziekte werd niet weggenomen ; de tusschen 1834 en 1886 al zeer weinig predikanten zijn w. nsch te kennen, dat Dr.
jvuyper nu zijn iVioskou mocht vmden. Die
eu alleen, de Kerkorde van 1618 en1 samenleven, zonder eenigen anderent genezenen kouden straks weer ziek wor overeenkomst is.
wensch is vervuld. Wellicht ZJI.1 Hfl/f. nnL- rlo
den ; zij waren niet aangegord met de
Duidelijkheidshalve plaats ik beide uil komst zijn van het Haagsche conflict.
1619, de regel van de kerkregeering' band dan de Dordsche kerkorde van
1
kracht der onverderfelijkheid, integen- jaartallen nevens elkaar:
want oe geest die in het giootste kerk
en niet een daar buiten-of daar boven• 1618 en 1619, en zonder den dwanorr
deel bleven zij naar het vleesch de ge
o,
genootschap van Nederland heei-split ,m,._
1834.
1886.
staand Reglement.
van plaatselijke ineensmelting.
volgen van Adams zonde mededragen,
De leeraar, KerDe leeraren ou- schilt niet zooveel van den geest rïle in
Het Algemeen Reglement is alleen
4e. Dat de zin der woorden : »zoo- behoudende de zwakke menschelijke na
keraad en gemeenderlingen, diake- de regeering des lands invloed heeft.
Een »geloovig", d. w. z. een niet modern
de vorm waarin de kerk, krachtens de! veel de omstandigheden zulks toela tuur tof aan hunnen dood
te verklaarden zich
nen en leden deikerkbestuur, is denkbaar. Maar een be
Eerst in het Nieuwe Jeruzalem wordt af te scheiden van gemeente die ginStaatswet, aan de Regeering des Lands ten' duidelijk omschreven is, en nooit
paald Gereformeerd kerlrhpstnm' via rlat ia
het anders. Daur heeft de gerechtig de kerk, waartoe gen doleeren ver
kennis geeft, niet van haar oorsprong, een vrijbrief kan zijn tot afwijking van
juist het keikbestuur, hetwelk »de geloovi^e
heid van Christus haar volle werk ge- zij tot hiertoe had- klaarden zich niet richting" liefst naar Moskou wenscht.
maar van haar bestaan en van de wijze die kerkorde, zoolang zij niet door• daan. Wegens haar is de zonde weg
den behoord.
af te scheiden vani
i-'r. ivuyper stootte het hoofd in de
baars bestaans.
een Generale of Nationale Synode, ver genomen, en het oude weggegaan, al
—
de kerk waartoe3 Willemskerk, en Mr. Keuchenius op het
De kwestie van den eigendom der anderd. vermeerderd of verminderd is. les is heilig en nieuw geworden, nu is
Hin-enhof. Zal het nu uit zijn ?
zij tot hiertoe had
de krankte niet meer noodig en niet
den behoord.
stoffelijke goederen eeuer plaatselijke
O, als al wat Gereformeerd is, ik meen
meer mogelijk. De menschen beginnen
feitelijk, de handen ineen sloeg, dan zou
gemeente blijft daarbij, zoolang er niet
Schriftbeschouwing.
nu eerst recht te leven. Zij heerschen
De leden die met
De leeraren, ou er nog veel tot stand kunnen komen,
in een afzonderlijk reglement in voor
in het leven door den éénen, Christus, de Afscheiding niet derlingen en dia- waaraan we nu niet denken durven.
zien is, eene opene kwestie, omdat de
Crecn ziekte meer,
Ik voor mij ben, zoo als ge weet, op
Rom. 5: 17. Er is geen geneesheer j meegingen, werden kenen en leden der
Dordsche kerkorde van 1618 en 1619
meer noodig ; er is geen wonder meer aan dn gemeente gemeente die met kerkelijk gebied, afgescheiden, niet van een
Jez. 33 : 24.
noodig ; Jeruzalem is de stad des levens, bekendgemaakt als de doleantie niet keikbestuur of een genootschap, maar af
daaromtrent niets bepaalt.
Steden zijn gemeenlijk kweekplaatsen
daar wassen levensboomen, gevoed uit van haar uitgemeegingen werden gescheiden van de Nederlandsche Hervormde
De woorden : »zooveel de omstandig
en brandpunten van ziekte; maar in
kerk in welke ik den doop ontving. Die
den levensstroom Gods ; hunne bladeren gaan.
gerekend
te blijven
heden het niet verhinderen," slaan op die de Stad Gods, het Nieuwe Jeruzalem,
daad heb ik niet persoonlijk verricht, maar
zijn tot heeling der volken, want van
—
behoorentot dezelf
heeft mijn vader voor mij gedaan, toen ik
bepalingen, die betrekking hebben op zal niemand ooit zeggen : ik ben ziek. Jeruzalem gaat leven uit naar alle vier
de gemeente als de nog een jong kind was En ik heb, tot
Waarom
dat
?
Omdat
het
volk,
dat
er
de verhouding van de vroegere Gere
winden des hemels. Niemand zegt er :
doleerenden.
nog toe, geene afdoende reden kunnen vin
in woont, vergeving van zonde zal heb
wat heb ik een pijn, of, wat ben ik
formeerde Staatskerk tot de burgerlijke
den, om die daad mijns vaders te wraken
ben.
ziek ; in den eeuwigen welstand hunner
De Kerk waarDe Kerk in de- en ongedaan te maken. Maar op staat
Overheid. De Christelijke Gereformeerde
Immers slaat het vast, dat de ziekte
van men zich had
welke rnen ging kundig gebied ben ik slechts doleerend.
kerk laat zich, als zoodanig, over die eigenlijk eene straf Gods is wegens de lichamen openbaart zich de volle ge
Ik wil en ik mag mij niet afscheiden van
zondheid hunner zielen, en het heer afgescheiden werd doleeren was en
bepalingen niet uit, verwerpt ze dus zonde. De Schrift zegt het ons op me
mijn
volk, en ik heb hoop, dat ik, op mijn
lijke feit, dat hunn? schuld is verzoend
verklaard de valbleef de Grreforleettijd, niet meer genoopt zal worden, mijn
nige plaats en laat het ons uit, menig
ook niet in theorie. Zij aanvaardt al
en hunne zonde vergeven. Zoo zal de sche Kerk te zijn. meerde Kerk.
geliefd vaderland te motten verlaten, om
feit zien. De pestilentie heet een ge
leen het bestaande, de veranderde ver
genade Gods niet rusten, voor zij in de
ergens elders genaturaliseerd te worden.
lichte Gods over de menschen, Deut.
volle verlossing en verheerlijking van
houding tusschen Kerk en Staat, als
^ Nu zeggen de menschen, dat dit niet
In hetgeen men zeide verschilden de
28:21 ; met haar sloeg God Israël om
feit, en tengevolge daarvan de onmoge Oavids zonde, 2 Sam. 24 ; met krankte onzen uitwendigen mensch geopenbaard jaren 1834 en 1886 dus in elk opzicht. Gereformeerd is, en dat men zich evenmin
is
Hier is zij verborgen achter onze Er is geene de minste overeenkomst.
van de historische kerk als van de natie
lijkheid om de kerk te besturen ook
bezocht God de lieden in llizkia's da
kan of mag afscheiden.
zwakheden; maar dit kan zoo niet
Ulrum
—
een
vroeger
onbekend
plaatsje
naar de bepalingen, die op de vroegere gen, die het Pascha hadden ontheiligd, blijven ; eens zal, eens moet het aan
Ik antwoord dan gewoonlijk : zoo, vindt
iu de Provincie Groningen — en Am
u dat?
verhouding der Gereformeerde kerk tot 2 Kron. 39 : 20. Ook tijdens het Nieuwe
ons blijken, dat God ons alles vergeven
sterdam — een wereldstad — hebben
Verbond zien wij, dat God zonde met
Ik vind juist, dat in de politieke gedachte
heeft, dat 11 ij ons lief heeft, dat Hij op kerkelijk gebied in hetgeeu zij zeiden
de burgerlijke Overheid betrekking heb
ziekte straft; in Corinthe waren vele
en in de juridische theorieën, toegepast op
ons
in
Christus
het
leven
zelf
geschon
ben, wijl »de omstandigheden" dit ver »zwakken en kranken", omdat
in geen enkel opzicht iets waarin zg da kerk des Heeren, de grondfout schuilt
de
ken heeft.
op elkaar gelijken.
hinderen.
van het confessioneele streven, dat nu in
gemeente zich aan het lichaam en bloed
Nog zijn wij op reis, op reis in de
de kerkelijke doleantie belichaamd is,
DE COCK.
Het overige van dit artikel is zoo van Christus bezondigd had, 1 Cor.
woestijn, maar naar Jeruzalem . . .
en een hoofdoorzaak geacht moet worden
duidelijk, dat het geene uitlegging noo- 11:30; ook Jacobus onderstelt, dat Zorge elk, dat hij ouderweg niet achtervan de jammerlijke kerkelijke verdeeldheid,
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEMeen broeder om zijner zonde wil krank
die weder allernadeeligst op het staatkun
dig heeft. Niemand, in de Christelijke
blijve- Eens zijn onze voeten staande
Waards
vriend,
kan zijn, Jac. 5: 14, 15. Wel hebben
dig leven t' rug werkt.
in hare poorten. Eens, nu nog niet.
Gereformeerd kerk, is ooit op de gedachte
Hoewel we op 't oogenblik nog van
wij geen recht om van iemands ziekte
Ik vrees, dat onze kerkelijke oneeniuhegekomen, dat in dit art. eenig kwaad tot zijne schuld te besluiten ; want wij Reinige ons de l leere, opdat onze macht niets met zekerheid weten, wordt er toch den, meer dan men veelal denkt, ook °ons
zij aan den boom des levens, en wij vrij sterk vermoed, dat naar alle waarschijn
school, totdat er, door broeders, die hebben ook voorbeelden in de Schrift',
staatkun lig leven vergiftigen. En ik denk
door de poorten mogen ingaan in de lijkheid de Minister van Koloniën zal af
wel eens aan het geval, dat een gebroken
dat het lijden der krankte niet om
in een ander kerkverband leven dan
Stad.
treden, en men een ander in zijne plaats
been verkeerd gezet is, en dan opnieuw
eenige
zonde
over
menschen
komt,
maar
zal zoeken of reeds gevonden heeft.
wij, aanmerking op gemaakt is. Aan
VAN ANDEL.
en opzettelijk gebroken moet worden, om
wegens den wille Gods om zich te ver
I r werken, bij zoo'n gelegenheid, gelijk
merking, welke ons de woorden van een
goed in orde te komen. Zoo moet wel
heerlijken, gelijk bij Job, of den bliudlicht te bet;rijnen is, allerlei invingen
licht ook eerst de valsche vereeniging van
Leer en Kerkregeering.
rechtsgeleerde
herinnerden,
die op geborene, Joh. 9: 3. Maar al is dit
invloeden die voor de menigte eene diepe
Kerk en Staat gebroken worden, om tot
de vraag: of zoo iets werkelijk in de zoo, het neemt niet weg, dat de krank
vei oorgenlieid blijven. En zeker zal men
de ware vereeniging te komen.
Waar of onwaar 1
moeten toestemmen, dat dit conflict voor
heid oorspronkelijk straf voor de zonde
wet zat ? ten antwoord gaf: het zit er
Een verkeerd gezet been wordt niet van
heel het Ministerie buitengewoon moeilijk
11.
zeil goed, ook niet in den geloove.
eigentlijk niet in, maar men kan hel er is, eu niet eer weggenomen kan worden,
en teeder van aard is.
voor de zonde is vergeven.
Ziedaar een paar »bekentenissen", die
Is het waar dat de zich Afscheiden
wel uithalen.
Zelfs zou de gedachte kunnen opkomen, als gij ze gelezen hebt, u zeker zullen doen
Vergeving van zonde, ziedaar de weg den in 1834 hetzelfde waren en bedoel
alsof geheel de anti-revolutionaire pari ij
Vraagt men echter, of het artikel
zeggen : hij is nog geen Augustinus !
tot eene eeuwige gezondheid. Daarom
den als de doleerenden in 1886?
alles in Keuchenius en niets in Mackav
Intusschen van harte
niet duidelijker kou zijn, dan antwoor zullen wetenschap en kunst de ziekten
U/ttisl uiy euuLer
—1.4.— overtuigd
„
t • i dat,
,
Voor alles moet worden opgemerkt I viof. Tb- uuuu
t. t.
den wij onomwonden: Ja!
nooit van de aarde bannen. Zij mogen
dat in 1834 te Ulrum een niet politiek zoo de twintig Mackay hadden behand- ld
GISPEN.
haar
verzachten,
bedwingen,
vervormen,
gelijk
zij
Keuchenius
deden,
de
agitatie
man zich geroepen zag de godsdienstige
Het kon duidelijker zijn in de om
15 Febr.
verplaatsen, hierbij blijft het ook. Tot en kerkelijke beweging dier dagen te ,met minder maar nog grooter in het land
schrijving van hetgeen de Christelijke
zou zijn dan nu het geval is.
dat het Nieuwe Jeruzalem komen zal, leiden ; dat zijn werk door geloofsover
Politieke Beschouwingen.
Gereformeerde kerk werkelijk is, en
blijft het een strijd tusschen de weten tuiging en conscientiedrang werd be- ( immers dan zouden ook «bezadigde
Christenen" van de groote kerk, hunne
wenscht te zijn. Aan dien eisch zou schap en de ziekte. Want de weten
Zoo is dan de Ministeriëele crisis opge
gotinen; en, dat de wijze waarop hij verontwaardig! ig niet hebben kunnen iu
lost, wijl het Z M, den Koning behaa'gd
liet o. i. voldoen, indien het aldus luidde : schap kan geene zonde wegnemen. Dat
werkzaam was, door de omstandighe- ]houden, en »de geestdrijvers" zouden even
heeft, het ontslag van den Minister van
kan alleen het bloed van Christus. den werd bestuurd.
De Christelijke Gereformeerde Kerk
,goed en misschien nog sterker dan nn o-..
^
O
Koloniën aan te nemen en in zijn plaats
Daarom
is
het
bloed
van
Christus
mach
In 1886 daarentegen stond aan het 'voe!d hebben, dat hrt niet om den persoon
in IS eettriand bestaat uit al de gemeen
te benoemen den heer Mackay, tot dusver
tiger tegenover de ziekte dan alle ge
hoofd der kerkelijke beweging — eene be- 1inaar om het beginsel ging.
Minister van Binnenlandsche zaken en in
ten, op tlke plaats, die volledig en zon
neesmeesters te zamen.
De »geestdrijvers" zouden dan waar- diens plaats Jhr. Mr. A. P. de Savornin
paald godsdienstige was er toen niet —
der eenige zinsbehouding erkennen als uitseuijnujic
aldus redeneeren : had men Keu Lohman, lid der Tweede Kamer. Den
s
De Schrift laat ons dan ook zien, dat een politiek man, die geheel het plan
di ukking van haar geloof: de Aeder- de krankte wijkt, waar de zonde, die :zijner operatie reeds drie jaren te voren 'chenius uitgestooten, wij zouden het kun 24sten zullen de benoemden hunne be
nen begrijpen. Den man va.n lan^e rede trekkingen aanvaarden.
landsr.he Geloofsbelijdenis, verval in de. 37
haar over den mensch bracht, verbeven
had blootgelegd in een werk getiteld : ,
voelingen, prikkelende en wordende geWie zich onze laatste »Beschouwingen"
wordt.
Toen
God
Davids
gebed
aan
l
i
i . i
i
i
i•• i
•
'Iractaat v n de Reformatie der Kerken, yiittneju,
j
Artikelen, den Heidelbergschen Catechis
wcicii net
geilt
de
oeigaems
van
over deze crisis herinnert, zal begrijpen,
nam,
trok
de
verdervende
Engel
zich
Geloofsovertuiging
en
conscientiec
den eenigen naam. Don schrijver van rlia,,
mus, en de Leerregels der Synode van
dat het ontslag van den Minister Keuche
terug, 2 Sam. 24:21 ; en op het gebed drang
(
in 1834 en een te voren vastgi- lbrief over de Indische kerk, die aan een nius ons leed doet. Immers, uit hetgeen
Dordrecht van 1618 en 1619; in de
van Hiskia werd het volk ontzondigd steld
s
plan van operatie in 1886 waren 1verkeerd adres werd bezorgd ; zie, dat zou door liberale leden der 1ste Kamer "was
openbare godsdienstoefening gebruiken de eu geheeld, 2 Kron. 30: 20. Jacobus de
c
<
wij kunnen begrijpen. Doch nu niet
verschillende drijfveeren die de Af- den
gesproken, en door vele liberale bladen
formulieren van dm Doop, het Avond paart de genezing aan de vergiffenis, scheiding
i
in 1834, en de doleantie in 1hij maar Maekay getroffen wordt, de wijze was geschreven, bleek duidelijk, dat een
sruaisman, die Dedachtzaamneid aan kracht
der voornaamste motieven voor de ver
maal, de Oefening der kerkelijke tucht, J»c. 5: 14—16. Jezus stelt de gene
1886 in beweging brachten.
paart, den vorm eerbiedigt, die zegt wat
werping zijner begrooting gelegen was in
zing
van
den
geraakte
voor
als
een
niet
De
Afscheiding
die
den
14den
Octof
Bevestiging der kerkcdienaren en van de
het feit, dat de Minister van Koloniën het
langer straffen van eene bepaalde zonde. 1ber weikelijkheid werd, was den 7den lgezegd moet worden, en met zegt wat ge
Inzegening des huwelijks, die in de Sy
zwegen kan worden, nu i3 het kl,io.. „l^
Christelijk karakter de Natie in Indië wilde
Joh. 5 : 14.
I
October
nog niet bij den leider der be- de
c
dag, dat uien in zijne verbanning niet
node van Dordrecht van 1618 en 1619
handhaven, zonder daarbij aan eenigen
Daaruit mede verklaart zich, dat in
'weging vastgesteld.
<3den persoon maar het beginsel heeft willen
dwang te denken. De héér Mackay, de forzijn goedgekeurd; en daarbij verklaren in
de gemeente des Nieuwen Verbonds, in
De Doleantie daarentegen stond ja- ttreilen.
meerdeu vati het Kabinet, had daarmede
iren te voren reeds vast, en was zelfs
zoodunig kerkverband met de overige ge de eerste dagen van haar bestaan ten
Ik geloof, dat de heer Baron Mackay zijn instemming betuigd.
(
hiervan volkomen verzekerd kan zijn, en
velerlei wijze voorbereid en aangemeenten, die dezelfde verklaring deden, minste, zoovele genezingen aan kran- op
Er ging dan ook een schok door de gelede
dat Zijne Excellentie uit hetgeen »ons ren der Antirevolutionaire partij, en ze sprak
ken
geschiedden.
Op
de
genade
der
1
kondigd,
om
bij
eene
daartoe
geschikt
te willen leven als in de Dordsche Kerk
1
1
.1
_
1
I.
'
J
i
ï
.
thans voor Keuchenius doet,
vergiffenis volgde de wegneming der geoordeelde
<
niet alleen met zeldzame eenstemmigheid
gelegenheid uit te breken, Chiistenvolk"
j;
orde van 1618 en 1619 is omschreven.
ziekteu. Op het hoo<ïter>unt van het
De zich afscheidenden in 1834 vva- zkan afleiden, wat het voor hein doen zou, haar afkeuring uit over deze daad dei•eu dm* vp grond van dit kerhverbaiM, werk der beide groote apostelen, Petrus ren ecu onbekend en ongeacht hoopje I 2 .00 hij in 't geval verkeerde van zijn gr Eerste Kamer, maar ook haar vertrouwen
a
achten
ambtgenoot.
dat 't Ministerie met dit beginsel, doorMr»

Keachenius gehandhaafd, zou staan ofvallen.
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• 001, L.' Keuchenius vooropgestelde re^eei ings beginsel in de Eerste Kamer opnam,
v
diens taak val
'
^ «uuiiieiieii, i<an in geen ene opzicht gezegd worden, dat het Miniseiie de handhaving van het Christelijk
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Zeker heeit daartoe ook de besliste en
krachtige houding der antirevolutionaire
• •..
Tpartij onder 't bestuur d pc «-xccicii iULlyb
J&
aragen.
Zjj heeft zich VPvfric-^U*
j i ,
vf
ou versterKi.
Naaronze wijze van zien, is dan ook
ae positie in 't algemeen eer verbeterd dan
verzwakt.
Daarin hebben wij stof den Heere
fl{inl;nw
-.-"l.i
-tumcu en reaen tevens om de noop te
oesteren, dat wat tegeustanders ten kwade
claentpn
— L U l J g U t j na _e z a 1i w o. r .a1 _e n g ...
e i1 i e e i ju .
In elk geval kunnen wij antirevolutio
nairen kalm een welwillende afwachtende
"Onding aannemen.
Dat de liberalen hun spijt over deze op
lossing niet verbergen kunnen, is een be^'Üs temeer voor de juistheid onzer op
vatting.
Steune maar de Heer de Ministers in
de uitoefening van hunne zoo gewichtvolle
taak!
NOORDTZIJ.
TP

Ken vonnis dat der overwe
ging waardig is.
Toen de Commissie, door de synode As
sen—Kampen benoemd om inlichting te
geven over de verschillen in zake de
acte van hereeniging van de Christ. Geref.
Kerk en de Ned. Herv. (doleerende) Kerken,
ten vorige jare hare Memorie 't licht deed
zien, kon zij in een noot slechts kort de
aandacht vestigen op een vonnis van de
Arrond. Rechtbank te Almelo betreffende
de gescheurde Chr. Geref. gemeente te Rijssen.
Nu ik dezer dagen een gedrukt afschrift
van dat vonnis ontving, kwam 't mij na
lezing niet ongewenscht voor daarvan'een
oveizicht te geven en enkele bijzonderheden uit te laten komen, zonder eenige toe
lichting echter mijnerzijds. Misschien kun
nen de kerkeraden en de meerdere kei kelijke vergaderingen, nu wijziging van 't
Reglement, waarop de Kerk bekend is bij
de Regeering, aan de orde is, er iets uit
leereu.
Bij deurwaarders exploit van 7 Novem
ber '83 was door bijna 3/i gedeelte der ge
beente te Rijssen, «zich qualificeerende als
Kerkeraadsleden en verdere leden van de
Chr. Geref. Gem. te R." aan den Voorz
v. d. Classis Holten", ter kennis van die
Classis en van allen wien zulks aangaat," be
kend gemaakt, dat zij * niet langer wenschen
beschouwd te worden als in verband te staan
met de Christ. Geref. Kerk in Nederland
en hare Kerkelijke besturen.'''
De kerk en de pastorie waren in 't be
zit van dit scheidende gedeelte.
De aanleiding tot deze scheuring komt
op 't volgende neer :
Reeds lang waren er verschillen ontstaan
tusschen den kerkeraad en den leeraar,
In 't midden van '83 hadden deze tot
zulk een toestand geleid, dat de Classis van
3 Aug., «gehoord het advies der Prov. Sy
node: i>de Classis doe te Rijssen wat des
Kerkeraads is en wende allereerst pogingen
aan tot verkrijging van een nieuwen kerke
raadbesloot: «te R. te doen wal, des ker
keraads is en een dubbeltal ter verkiezing
van een kerkeraad voor te stellen."
Slechts één ouderling was overgebleven,
die echter «tot niets wilde medewerken."
De Classis-commissie maakte Zondags de
door de Classis op grond van art. 22 en 24 der
Dordsche Kerkenorde genomimeei de dubbel
tallen bekend en riep de gemeenteleden op
om op een der dagen yan de volgende week
daaruit 2 ouderlingen en 2 Diakenen te kie
zen. Deze verkiezing ging door, trots de woe
lingen der protesteei enden maar slechts 20
leden stemden op de aldus genomineerden,
70 op andere leden. De gekozenen zijn daar
na des Zondags door den leeraar naar de
gewone orde bevestigd.
Hierop volgde de scheuring.
De nieuwe Kerkeraad trachtte vervol
gens in 't bezit te komen van kerk en pas
torie, en stelde daartoe een eisch in (zij
worden in 't vonnis »de eischers" genoemd.)
Maar de tegenpartjj (»gedaagden in vrij
waring" genoemd) wierpen de exceptie op,
tdat de eischers op grond van gemis der
hoedanigheid, welke zij zich toeschreven, niet

ontvankelijk zullen worden verklaard in hunne
vordering."
En over deze exeptie nu loopt het von
nis van de Rechtbank voornoemd.
Achtereenvolgens komen in dat vonnis
ter sprake de gronden, die »de gedaagden
in vrijwaring" voor hunnen eisch aanvoeren,
ter sprake :
De eerste is deze, »dat zij ontkennen, dat
er te R. bestaan heeft < n nog bestaat een
plaatselijke gemeente der Chr. Geref. Kerkm
Nederland'omdat »de zelfstandige Kerk
gemeente der Gereformeerden onder h"t
kruis, welke t,.' R. na de afscheiding in
1834 en volgende jaren ontstaan is, en
voortdurend bestaat, nooit heeft ingewilligd
m of toegetreden is tot eenig kerkelijk accoord
met de Chr. Geref. Kerk in N. en zelfs
over eene toetreding tot en vereeniging met
dezelve nooit is geraadpleegd geworden " . . .
Alzoo hadden »de eischers" te bewijzen de
onjuistheid dezer ontkenning. Zij beriepen
zicli daartoe :
a. op een verklaring van de Synodale
Commissie der Chr. Geref. Kerk vu N., »dat
de gemeente R. bij de Regeering bekend
staat als plaatselijke gemeente der Chr Ge
ref. Kerk in N.
Desaangaande oordeelt de Rechtbank, op
grond van art. 5 v. h »Reglement op de In
richting en het Bestuur der Chr. Geref.
Kerk in N." dat »gezegde Syn. Comm. moet
geacht worden bevoegd te zijn verklaringen af
té geven als boven voormeld" en »de eischers"
dus >moeten geac'it worden te hebben aan
getoond, dat té fi. in '83 bestaan heeft eene
plaatselijke gemeente der Chr. Geref. Kerk
in N1' . . .
b. Op »de notulen der Classis," waar
uit blijkt, dat de gemeente op hare vergade
ringen dooc afgevaardigden vertegenwoor
digd was, waarvan de Rechtbank, op grond
van art. 1 van 't genoemde Reglement en
diensvolgens van art. 34 en 29, 45 en 46 der
Dordsche Kerkenoide, de wettigheid erkent
en tot dezelfde conclusie komt als onder a
vermeld.
c. Op de per deurwaarder afgegeven
verklaring der gescheidenen, »dat zij niet
langer wenschen beschouwd te worden in
verband te staan met de Chr. Geref. Kerk
in N.", waaruit naar 't oordeel van de Recbtband duidelijk blijkt, dat er wel degelijk
een band tusschen de gescheidenen en de
genoemde Kerk heeft bestaan.
De Rechtbank oordeelt dan ook, na nog
enkele andere overwegingen gegeven te
hebben, »dat de eischers moeten geacht
worden . . . bet bestaan eener plaatselijke
gemeente te Rijssen der Chr. Ge*-. Kerk
in N. voldoende bewezen te hebben".
De Tweede grond, die »de gedaagden"
aanvoeren is, dat »de eischers," de leden v.
d. Kerkeraad der Chr. Ger. gemeente te R.
Tniet wettig zijn gekozen noch bevestigd tot
en mitsdien niet wettig fungeeren in de
hoedanigheid, die zij zich toeschrijven."
Hierbij overweegt de Rechtbank eerst
in 't algemeen, dat naar art. 1 van 't, R,e
glement op de Inrichting enz. »in het bestuur
der kerk moet worden gevolgd de kerkor
de van de Svn. v. Dordrecht 1618 en '19
en zulks voor zooveel de omstandigheden het
•mei verninaeren.
Opmerkelijk hierbij is, dat de Rechtbank
overweegt, »dat. door deze laatste biivoecint!"
(door ons onderstreept!) f>elke orde in ge
zegde Kerk zou kunnen geacht wórden te ontbieken . . . » pn
,,/y/,oo>>
na*nah.,
(gemeente), welke zich onderwerpt aan een
ui ae ais gezegd en de besturen volgens de
regelen der Synodale Kerkorde voornoemd.
fungeei ende als binnen hare orde ingesteld,
ais nare wettige besturen erkent, moet geacht worden zich zelve, wat haar bestuur
betrett, meest volstrekteliik aan de zelfs
wisselvallige uitspraken liarer besturen te
hebben onderworpen ; daar immers deze be
sturen in hun bestuur aan het volgen der
•lezeode Synodale Kerkorde, slechts ne.hnnden
zijn si voor zooveel de omstandigheden het niet
verhinderen," daardoor bevoegd zijn van haar
af te wijken en zulks voor zoover zij willeu en niet beperkt zijn in hunne bevoegd
heid, een geval van verhindering aanwezig te
achten
Wordt vervolgd.
NOORDTZIJ.

liuiterilandsche Kerken.
Hoezeer de invloed der Roomschen in
Duitschland toegenomen is, sedert Bismarck
naar Canossa terugkeerde", blijkt uit den
uitslag der militie wet door Huene voor
gesteld, als wij onlangs meldden, om de
theologen vrn te doen znn van den dienst.
Deze wet is in de beide eerste lezingen
aangenomen, doch werd bij de derde lezing
niet 121 tegen 89 stemmen verworpen.
Doch een ander voorstel werd aangenomen,
zoodat militie vrijheid aan Roomsche Theogen is toegestaan ! Voor de Protestanten
is de rezolutie van von Kleist-Retzow aan
genomen, om den Rijks-kanselier te ver
zoeken het daarheen te richten, dat de
Protestantsche Theologen, op hun verzoek,
na een half jaar legerdienst het tweede
halfjaar bij de ambulance of in het hos
pitaal zouden arbeiden. Deze ongelijke be
voorrechting kan dus later tot niet weiniJ'
botsing aanleiding geven. Wij moeten ech
ter hierbij billijk zijn en herinneren, dat
de Protestanten zei ven óf geen dienstvrijheid willen uit z. g. patriottisme, óf
uit politieke koketterie, óf uit anti pa
pisme, ót' neutralen overloop van vader
landsliefde bij kerkelijke kolleges, als van
de Gereformeerde Landssynode der pro
vincie Hanover in Pruisen. Deze heeft
hare vaderlandslievendheid willen toonen
door aan de Regeering te verzoeken geen
vrijstelling van den dienst aan aanstaande
bedienaren des Evangelies of studenten in
de Theologie te verleenen. — Dr. Kuyper
wijdt aan de beoordeeling van dit feit in
de Heraut van 26 Jan. j.1 anderhalve ko
lom ; waarvan de inhoud menigen drijver
voor vaderlandsliefde, die hij in antikleri
kalisme uit, of menigen onbedachtzamen
voorstander van algemeenen persoonlijken

dienstplicht wel niet bevallen zal. Na
herinnerd te hebben, dat die daad van de
Synode, schoon Gereformeerd heetende,
niet, de consequentie is van een Gerefor
meerd maar van een Modern beginsel,
zegt de Red : »Ons komt voor dat de
Hanoversche Landssynode door dit zonder
ling request weinig anders gedaan heeft
dan haar eere als kerkelijk College te grab
bel te werpen, en nogmaals het, bewijs te
leveren, hoe een kerkelijk College zonder
belijdenis, er als vanzelf toe neigt, om
aan den ernst en de bezonnenheid den iiw
toe te keeren en zich onverhoeds te laten
in gloed zetten door een schitterenden
toost"
Immers bet aantal stu
denten en predikanten beteekent zoo wei
nig
B. v. in ons land 5000, waarvan
3000 in termen voor den dienst zouden
vallen. Maar in oorlogstijd zijn zij juist
het meest noodig. Wel moeten een zeker
getal «kerkelijk aangestelden" mede, oin
veld- en ambulance-dienst te verrichten.
Maar bovendien moet gevraagd worden:
is het dragen van het zwaard niet met
den kerkdijken dienst in strijd ? De kerk
kan in den oorlog niet anders zien dan
een noodzakelijk kwaad als gevolg deizonde ; en daarom, vooral in onze dagen,
heeft ze te kalmeeren, te helpen en te
troosten. «Maat' juist daarom ware bet
dan ook stuitend, zoo nieii de herders deikudde in den wapeijdoe stak. De bis
schoppen uit de Middeleeuwen, die aan
het hoofd van hun ridders oorlog voerden,
zjjn, zoomin als de Paus-soldaat [JuliusII]
dien Rome gekend beeft, figuren di» de
historie mint. Een ieder tast het onhar
monische in deze zonderlinge samenvoe
ging. En dat is het, wat het volksinstinct
nóg voelt. Een arts in het leger draagt
een sabel en heeft zijn revolvers
Maar
een veldprediker, die met een sabel op
zij en een revolver in zijn gordel, de ster
venden ging troosten, zou een satire leve
ren op zijn ambt." —
Z. M. de Keizer van Duitschland heeft
op den begrafenisdag der Keizerin groot
moeder eene som van f 60.000 geschonken
tot bouw eener kerk in de Heilige-kruisgemeente.—
C. M.
Het Lazaret, eene zeebad inrichting der
Hervormde gemeente te Cette, in ZuidFrankrijk, neemt jaarlijks toe in gasten.
Verscheidene nieuwe gebouwen werden
erbij gezet. Van den 20 Juni tot 19
Augustus wa'en de gasten kompleet, n. 1.
275 é, 280 personen gemiddeld. Van de
opening af wareu er 750 geweest, waar
onder veel predikanten, onderwijzers en
onderwijzeressen.
Uit de Eglise Libre nemen we het vol
gende bericht over — voor bet geen het ia. —
«Het «Nieuwe Leven" meïdt het overlijden
te Héricourt van eene beroemde zangeres,
die zich daar sedert meer dan dertig jaren
tei'uggetrot ken had, na grooten naam
S?emaakt, t--e —.
hebben in Ïtnliïl ^Pari-ie
o
... .y, pn plders ; n.1. M j. Méquille^ kleindochter van
den predikant van dien naam. Op de
raadgevingen van Nourrit, Rubini, Halévy
en Meyerbeer was zij ertoe gekomen, niet
zonder groote bestrijdingen gevoeld te hebben, om zich in de tooneel-loopbaan t.e
werpen. Zij was, zegt onze rnedebroeder
van Montbéliard, eene eeiste artiste zoo
wel ais eene ijverige Christen. 'Hare lief
dadigheid was werkelijk onuitputtelijk ; de
armen harer woonplaats zullen het, niet
vergeten. Haar geloof was innig, daad
werkelijk, oprecht ; zij bezat dit reeds van
hare kindsheid af en had het geen oogenblik verzaakt. Zij heett niet opgehouden,
gedurende haar geheele artiste-leven, zich
ie openbaren door veie goede werken, door
dagelijks lezea der Heilige Schrift en door
vlijtig deel te nemen aan de openbare gods
dienstoefening.'

VMËMGIM VOUit lilillli'.
SCIIÜIMDIillWUS, BEO. D>. T. BOS,
FILIPPUS, Redactie Ds, E. KROPVELD.

»FILiPPl'§." Iterickt.
Bestuursvergadering van »Filippus" op
Donderdag 20 Maart 1890, des morgens
ten half tien ure in de consistoriekamer
der Chr. Ger. kerk, Breestraat te Utrecht.
Het Bestuur.

I ngezonden.
Mijnheer de Redacteur !
Vergun me in het eerstvolgend nr. van
de Bazuin een plaatsje voor het volgende,
In de Heraut van 2 Februari wordt on
der het opschrift «Collegiaal stelsel" een
aanval gedaan op de Christ. Gereformeerde
Keik, die, ik zal het maar bekennen, mij
een gullen lach ontlokte, om de eigenaardige
wi'ize, waai 'OD de loon der cese.hiedenis van
de Afscheiding wordt beschreven.
Ik heb eene andere opvatting; het uit
treden van Hendrik de Conk en ziinp mpdestanders, de roepstem scheidt U af, scheidt
u at van de vaJsche kerk, die ze lieten
booren in woord en geschrift, spreken te
duidelijk, dan dat men met ernst kan be
weren, dat deze mannen, «deze vrome en
vroede mannen" zoo.ils de Heraut ze noemt,
met bef hun voeten OD het standount deidoleantie stonden.
Wat ik vrees, is dat de uitdrukking » narvenu's". die volgens den evacht.en schi-nvpr
de aualificatie
OD
kerkeliik
o-ehied <W fpj.
_
L
,J — O
.v,
genwoordige Christ. Gereformeerden is, weer
neei wat pennen in beweging zal brengen.
Ik wensch, dat het niet zoo zyn zal, gaarne
neem ik aan, dat de schrijver het niet zoo
kwaad heeft bedoeld. Wat mij betreft, ik
neem op kerkelijk gebied dien naam, die
minder lief-lijk klinkt, gaarne aan. Een
parvenu is iemand die ergens toe gekomen
is, wij Chr. Gereformeerden zijn door Gods
genade ergens toe gekomen, tot de uitlei
ding uit hetgeen geen kerk was, of althans
uit een kerk waarin de Satan op den
troon is geraakt. Parvenu is dat niet

ieder kind van God, die uit den doodstaat
ten leven is opgewekt, die van een vijand
Gods tot een kind des Heeren werd aan
genomen, die uit zich zeiven niets heeft
wat voor God kan gelden, die van uit de
diepste diepte der ongerechtigheid in het
licht ran Gods aanschijn is geplaatst door
genade ?
Wij zijn dan op kerkelijk gebied parve
nu's, omdat we ons van de verwereldlllkte kerk, die geene Schriftuurlijke ken
merken meer heeft, hebben afgescheiden,
het zij zoo ! En de Doleerenden zij ïijn van
adel, immers zij vormen de oud-historische
Gereformeerde kerken dezer landen ; maar
die afstand is groot ; en zoo min een huwe
lijk tusschen eene adellijke vrouw en een man
die maatschappelijk een parvenu is, gewenscht is, daar het tot allerlei wanver
houdingen kan aanleiding geven, zoo min
kan in kerkelijken zin een huwelijk tus
schen Chr. Gereformeerden en Doleerenden
gewenscht zjjn; de Chr. Gereform. toch
stiian veel te laag voor de Ned. Geref.
Kerke van deze of gene plaats, zij is immers
de kerke. Ik zal naar dien kerkelijken adel
dom geen onderzoek doen, alleenlijk her
inner ik, dat er ad. 1 is die gekocht wordt,
en dat de H. Schrift ons door den profeet
Zacharia leert, hoofdst 4 : 6, «niet door
kracht noch door geweld, maar door mij
nen Geest ial het, geschieden."
Intusschen is behalve de qualificatie van
parvenu's in hetzelfde artikel eene voor
stelling gegeven, die de Chr. Geref. Kerk
zich niet behoeft aan te trekken. Al was
ze noch vroeger, noch later op de hoogte
der zaken, want ze had en heeft ze im
mers niet wetenschappelijk doordacht, en
al was ze wel geheel ter goeder trouw, maar
heelt aan het eene niet gedacht en in het
andere zich deerlijk vergist, dus recht suk
kelachtig, het oordeel daarover kan ge
rust aan onpartijdige mannen worien over
gelaten en getoetst aan de H. Schrift en
de belijdenis.
We mogen, meen ik, voor dat stuk dank
baar zijn, nu niet in mogelijke en onmoge
lijke beeldspraak, maar in duidelijke woor
den wordt gesproken, en de geachte Re
dacteur van de Boodschapper, die sedert
weken een antwoord wacht op zijne vraag,
hoe oordeelt gij over de grenzen der Ge
reformeerde kerken, tot de «Heraut" ge
richt, kan hierin, en duidelijker nog in het
schrijven van *de Hoop", gereedelijk een
antwooid vinden. Een antwoord dat liet
al weer duidelijk maakt, hoe smartelijk het
ook zij, dat zoolang de Doleerenden de
scheiding van de massale kerk niet aanwillen, aan kerkelijke vereeniging met hen
niet te denken valt.
H.
A., 3 Febr. '90.
Utrecht, 3 Febr. 1890.
WAARDE BROEDER DS. SCHOOLLAND !
«U schijnt mij niet goed begrepen te
hebben," zegt UEerw. in uw jongste
schrijven, dat ik gelezen en herlezen heb.
Mij dunkt daarentegen, dat ik — ook
zonder uw laatste schryven — u zeer goed
heb begrepen.
U schreef: «met het gebeurde te Jutrijp — Hommerts ben ik niet genoeg be
kend." Daarop en op uwe beschouwingen
omtrent de verhouding onzer Christ. Ger.
kerk tot den Staat heb ik in mijn eerste
schrijven gewezen. In hoofdzaak kreeg ik
daarop èn van u èn van Ds. Gunst dit
antwoord : «wij hebben niet op allerlei
gebreken en verkeerde uitdrukkingen te
letten, maar de hoofdzaak en hoofdvraag
111 'toog te houden." Moet dit nu beteekenen, dat ik den weinig logischen spronomaakte van uit het bijzondere tot het algemeene te bi sluiten, dan hebt ge 't glad
mis. Het gebeurde te J.—H. is hetl wat
anders dan wat men onder »verkeerde uit
drukkingen en gebreken" heeft te verstaan.
Nadat ik dat feit heb zien beschreven door
den kerkeraad van J. H., is voor mij niet
noodig (wat u zegt te verlangen), dat
officiëele ook nog te zien.
Op uwe overige beschouwingen kan ik
zeer kort zijn. — De verhouding van de
Christ. Ger. kerk tot den Staat moet m. i.
niet door Doleereuden gegispt worden,
als eene onware, eene onzuivere te zijn,
zoolang die der Ned. Gereformeerden of
Doleerenden niet eerst wat meer waar en
wat meer zuiver is.
Tot in het oneindige philosofeert men
over liet onderscheid tusschen Kerk en Ge
nootschap. Maar kan dan iemand den Staat
dwingen om te erkennen, wat hij qua Staat
niet erkennen kan ? De Staat kent nu
eenmaal geen Doleerenden ; alleen vereenigingen onder den naam van «Kerkelijke
kassen." O ja, er zal ongetwijfeld eenig
geheimzinnig voordeel in steken, zich ach
ter zoo'n «Kerkelijke Kas" te verschuilen,
maar IK — en velen met mij — mis het in
zicht in dat verborgene, dat bedekte. Ik
wijs u dienaangaande ook op het heerlijk,
eenvoudig en ongekunsteld schrijven van
Ds. van Lingen (Ned. Ger. prekikant te
Zetten) in Pethaja. Bladen der Ned Geretormeerden moesten ook dat getuigenis
eens aan hunne lezers laten hooren.
En els eindelijk het verslag der Classis
Leiden door u wordt aangehaald, meen ik,
tegenover uw oordeel, het mijne aldus te
moeten omschrijven : in dat besluit spreekt
de praktijk, die deugdelijk is beproefd. Al
het andere is m. i. eene verzameling "a,n
juridische beschouwingen, die men ongeiwyieiu mei eene reeks andere vermeer
deren kan, doch die ter zake al heel wei
nig dienen.
En hiermede eindig ik. Geve de Heere
UEerw. met mij en velen maar veel te
zien op Hem, die de Christ. Ger. Kerk
zoo rijk zegende en zoo kenneljjk toonde,
dat de Afscheiding een werk van Zijne
hand is !
Heilbiddend, waarde Ds. Schoolland!
t.t.
R.

Verhouding van Kerk en
Overheid.
Dit vraagstuk is naar mijn oordeel dooi
de beweging der Doleantie zeer aan de
orde gekomen, zonder echter in onze Chris
telijke Gereformeerde kerk nog veel be
spreking uit te lokken. Moge het mis
schien wenschelijk zijn, dat de stroom van
geschrijf in betrekking tot de vereeniging
eer ebbe dan wasse, genoemd vraagstuk
verdient, dunkt mij, alleszins de aandacht.
En juist omdat ik, en daarin ben ik niet de
eenige, geen kans zie om licht te ontste
ken in deze zaak, daarom zag ik mij zoo
gaarne door anderen, meer bevoegden, voor
gelicht.
De Overheid heeft in ens land de ver
houding tot de kerk in haar wet op de
Kerkgenootschappen zoo geregeld, dat zij
beschouwd wordt als een vereeniging, die
dooi den wil harer leden ontstaan is.
Indien de Overheid er nog een afzon
derlijke wet op de Kerkgenootschappen op
na houdt, het is om het historisch verle
den en de gewichtige beteekenis der kerk.
Dat deze wet op de Kerkgenootschappen
onrecht doet aan het wezen der kerk kan
m. i. na alles, waf er over geschreven is,
moeilijk geloochend worden. Dat ons Re
glement van '69, waardoor we als kerk
voor de Overheid bestaan, aan de wet op
de Kerkgenootschappen beantwoordt en dies
de gedachte, zij 't niet met de bedoeling
der samenstellers, huldigt, dat de kerk
ontstaat door den wil van haar leden, is
even moeielijk te loochenen. En wie durft
die gedachte, dat beginsel, in overeenstem
ming met Schrift, Belijdenis en Gerefor
meerd Kerkrecht noemen ? Door dat Re
glement is onze kerk als eenheid zeker
sterk tegenover de plaatselijke kerken.
Maar is het zoo Schriftuurlijk in zake van
tucht tegen eenige gemeente (kerk zegt
onze Dordsche kerkorde) de hulp van
den wereldlijken Rechter in te roepen ? Te
gen de leden doen wij dat niet, kunnen
het niet doen, maar begeeren het evenmin.
Nu kan ons Reglement zeer zeker in woor
denkeus verbeterd worden, maar ontkomen
we ooit aan het valsche beginsel, zoolang
het aan de wet op de Kerkgenootschappen
moet beantwoorden ? Ja blijven dezelde be
zwaren niet, al vervalt het Algemeen re
glement en treden in zijn plaats de regle
menten der locale gemeenten ? Ook dan
onderwerpen we ons aan de voorstelling
der Overheid, dat een kerk, een gemeente,
ontstaat door den wil van haar leden. Al
leen ontkomen we dan aan de onjuiste
voorstelling, dat de samenstellende deelen
van de kerk als complex, van de Chr. Ger.
kerk in dit geval, de leden en niet de
plaatselijke kerken of gemeenten zjjn. Voor
een combinatie met de Ned. Ger. kerken
waren wij dan gebaat, maar het plaatselijk
reglement bleef de samensmelting toch in
den weg staan. Afgedacht echter van het
vraagstuk der combinatie of der vereeni
ging, blijft het echter ook op zichzelve roe
ping om te waken, dat de Overheid door
haar wetgeving, die in overeenstemming
is met de heerschende begrippen, eerst ons
kerkbegrip niet vervalsche en ons daarna
ook tot een valsche praktijk brenge.
L. C. F. VAN KAMP.
Wormerveer, 4 Febr. '90.
(Wordt vervolgd.)

Boekaankondiging.
Korte Schets der Christelijke
Geloofsleer. Door P. J. van
Melle, Ned. Herv. Pred. te Nijkerk. Nijkerk, Callenbach 1890.
De verschijning dezer Schets bewijst, dat
de schrijver met velen de behoefte aan eene
Christelijke Geloofsleer levendig gevoelt,
en getuigt van een ernstigen wil, om in
die behoefte te voorzien. Zonder twijfel
zal zij dan ook door vele geestverwanten
met blijdschap worden begroet. En zij
verdient dat ook. Niet alleen omdat de
poging op zichzelve reeds lof verdient, om
aan zulken die zich voorbereiden voor eenig
niet akademisch examen, een beknopt leer
boek der geloofswaarheid in handen te ge
ven. Maar ook, omdat deze schets door
vele deugden zich gunstig onderscheidt.
De schrijver wil niet gereformeerd zijn in
den historischen zin van dat woord, en
doet ook geen moeite om het te schijnen.
Openhartig en vrijmoedig spreekt hij zijne
gedachten uit. Zijne voorstelling is overal
duidelijk en gemakkelijk te verstaan. Bij
zonderheden, aan de geschiedenis der kerk
en der dogmatitk ontleend, verhoogen de
waarde dezer Schets. En datgene, waar
mede men op geloovig standpunt staande
zich vereenigen kan, overtreft verre dat
gene, waarvan men om des beginsels wil
verschillen moet.
De doorloopende bedenking, die wij te
gen deze Schets zouden wenschen in te
brengen, is, dat zij telkens te veel opkomt
voor de rechten van het subject en daar
door het objectieve, dat de Schrijver blijk
baar met nadruk handhaven wil, toch al
tijd weer wankel en onzeker maakt. Enkele
voorbeelden mogen dit toelichten. Over
eenkomstig de gewone maar toch onjuiste
opvatting, dat een dogma eene kerkelijk
vastgestelde leerbepaling is, bepaalt de
Schrijver de geloolsleer als de wetenschap,
die de door den Christen op grond van de
H. S. beledene waarheid onderzoekt enz.
Maar indien dit zoo is, dan heeft de ge
loofsleer de stof reeds en behoeft ze niet
meer te «putten" uit, alleen maar te toet
sen aan de H. Scnrift (bl. 1). De waar
borg dien de inspiratie ons geeft, dat wij
uit den bijbel de geschiedenis en den in
houd der openbaring met voldoende ge
wisheid kunnen leeren kennen, laat voor
alle onzekerheid de deur open (bl. 2). De
overtuiging van den Schrijver, dathethistor.kritisch onderzoek des bij bels ons niets wezenlijks van onze belijdeuis zal ontnemen (bl. 3),
pleit voor het vertrouwen en de goede hope
van Ds. van Melle, maar is geen vaste grond.

dat het waarlijk zoo zijn zal, en vindt in
liet tegenwoordig onderzoek des bijbels
geen steun. Zoo konden wij voortgaan.
Nog een paar voorbeelden slechts uit <le
dogmatiek zelve. Vergeving wordt niet
geschonken, waar zij niet boetvaardig wordt
begeerd (bl. 56). Het geloof als levensbe
ginsel wordt gerekend tot gerechtigheid
(bl. 67). De goede werken worden be
handeld vóór de heiligmaking (bl. 70), en
de bekeeiing genoemd vóór de wederge
boorte (bl. 68). Voor hen, die uit iederen
val opstaan en berouwvol wederkeeren, gel
den de beloften van Gods trouw (bl. 75).
De gemeenschap van iederen geloovige met
Christus brengt mede dat alle geloovigen
met elkander eene gemeenschap hebben
(bl. 76), in de zichtbare kerk is dus de
levensopenbaring der onzichtbare (bl. 77,78),
enz. De Gerei'. Theologie heeft dit vóór,
dat zij allereerst het objectieve zeker stelt
en daardoor een onwankelbaren grondslag
legt onder het gebouw onzer hope. Liever
echter, dan zoo voort te gaan, besluiten
wij met een woord van dank aan den
Schrjjver, die met deze schels in veler behoette voorziet en betuigen we onze har
telijke instemming met veel goeds en waars,
dat door hem op duidelijke wijze wordt
gezegd.
H. BAVINCK.
O. G. Heldring en zijne Gestichten
tegenover de bestrijding der onlede
delijkheid. 's Gravenhage. W. A.
Beschoor 1890.
Mevr. Douairière Klerck toont met dit
geschrift, dat zij het niet gauw opgeeft,
wanneer zij eene taak aanvat, en dat zij
zich veel moeite getroost. Hoe zij voort
durend de vergaderingen tegen de prosti •
tutie leidt, is bekend. In deze brochure
van 32 bladzijden laat zij wijlen Ds Hel
dring spreken uit het Tijdschrift: »Vereeniging Christelijke Stemmen", uit de ver
slagen van het Assyl Steenbeek enz. Vooral
wil schrijfster de sympathie aanmoedigen
door te deen hooren, hoe Ds. Heldring reeds
tot den openbaren strijd opriep; zijne
bezwaren tegen de wettiging van onzede
lijkheid te kennen gaf; en vooral de vrou
wen aanspoorde om zich meer aan deze
zaak te laten gelegen liggen. Uit de cita
ten blijkt ook, dat de zaak reeds toen meer
dan nationaal was, in de korrespondenties
en konferenties met de Duitsche Christenen.
In de optreding van Mevr. Butler, waarvan
Heldring nog getuige was, verblijdde de
grijze strijder zich zeer.
C. M.

V,oor

de vele deelneming, onder
vonden bij het overlijden mijner ge
liefde Echtgenoote, betuig ik bij dezen
mede namens mijne kinderen, mijnen
h artelij keu / t l\I é .
H. WEST EROP E ZN.
ZWOLLE,

ADVEIiTENTlEN,
lJen
lOden Febr. werd ons een
Zooil geboren.
S. J. TEN HOOR
F. TEN HOOR—
PIÏOFSTRA
LEEUWARDEN.

.IJoor Gods goedheid werden wij
heden verblijd niet de geboorte van een
welgeschapen Meisje.
J. HUISMAN Jr.
J. HUISMAN—V ISSKII.
ROTTERDAM, 13 Febr. 1890.

L)oor Gods goedheid voor.-poeöig
bevallen van een welgeschapen X O O U ,
B. A. ANNEVELDT geliefde Echtgenoote
van
J. LI. VERHAGEN.
WAALWIJK,

16 Februari 1890.

Heden verblijdde ons de Heere door
de voorspoedige geboorte van een wel
geschapen ZOOjY.
H. SIERTSEMA.
S. P. SIERTSEMA—
LEGROM.
HIJKEN,

17 Febr, 1890.

Heden verblijdde ons de HEERE
door de voorspoedige geboorte vau een
welschapen XOOlf.
K. L. SMILDE.
M. P. SMILDE —
ROMKKMA.
S NURK.

3 7 Febr. 1890.

WILLIIKU II. DlilUI

19 Febr. 1890.

Wed. W. S. KOK,
in den ouderdom van ruim 73
jaren.
Steunende op de Borggereebtigheid van Christus, vol
eindde zij den strijd des geloofs,
wat ons tot rijken troost ver
strekt.
Uit aller naam,
H. W. KOK.

Heden overleed in den ouder
dom van 49 jaar, onze geliefde
Echtgenoot en Vader

J. PRINS.
Voor mij en mijn eenig zoontje
is het groot verlies, voor hem
echter groot gewin, waarvoor
alle hoop bestaat. Dit is bal
sem in de wonde.
Wed. J. PRINS
en Zoontje.
MEPPEL, 6 Febr. '90.

KOUDUM , 13 Febr. '90.

Heden behaagde het deu Heere
onzen oudsten Ouderling

J. Landegent,

Heden avond om 7 1 /,, ure
overleed in de hope des eeuwi
gen levens, in den ouderdom
van ruim 20 jaren, mijne ge
liefde dochter

door deu dqbd' va)n ons weg te
nemen, in den ouderdom vau
ruim 77 jaren. Langen tijd
diende hij, van het begin harer
stichting af, onze Gemeente
als voorganger, doch wegens
lichaamszwakte nam hij in de
laatste jaren als Oud-ouderling
in den Kerkeraad een eereplaats
in. Bij vriend en vijand was
hij wegens zi]u Godzaligheid
geacht, derhalve verliezen wij
in hem een pilaar en voorbid
der der Gemeente, maar het
vertrouwen dat hij is heenge
gaan in vrede, troost ons, zijn
familie en vrienden.

JANT-JE KARSTËN.
Smartelijk valt mij dit verlies.
J. KARSTEN Jz.
KOLDKRVEEN , (gem. Nijeveen),

12 Febr. 1890.

Het kindje ons den 9 Februari
geschonken, werd ons heden
weder ontnomen. De verbondsbelofte is ons tot troost..

Namens den Kerkeraad der
Chr. Ger• Gemeente,

E. R,AVENSHORST.
F. RA VENSHORST—
KONING.
OMMEN , den 13 Febr. 1890.

G. H. TOEBEri,
Pressen.
G. J. LETTE,
Scriba.
HAAMSTEDE,

m

Militair Tehuis (e 's lioscli.
Ontfangen :
van Ds M. v. d. B. te Ambt
Vollenhove
.
.
f 2 50
door den heer Homan, Hoofdond.
Chr. School te Ten Boer, gecoll.
op het Jaarfeest der Zangver.
- 4 60
door Mej. Z. Bolt te Middelstum
van de Jonged.-Ver.
.
- 5.—
van een vriend der Militairen een
pakje boeken,
van de Chr. Jongelings-vereen, te
S m i l d e
.
.
.
- 3 . 4 0
van N. N. te Genderen
.
- 5 —
Voor deze gaven hartelijk dank ! 't Is
ons verblijdend, deze bewjjzen van toege
negenheid voor den arbeid onder de Militaiien te kunnen vermelden. Wie van a s.
Zondag tot Woensdag hier kon zijn, zou
meer dan ooit het onwaardeerbaar nut van
ons Tehuis roemen, als de jongelingen, in
stede van gedurende de Carnavalsd igen
zich in allerlei zonde te verliezen, in het
Tehuis samenkomen, en de avonden onder
leiding der Commissie aangenaam en nut
tig doorbrengen.
Namens da Comm.
Js. VAN DER L INDEN.
's Bosch, 14 Febr. '90,

Het behaagde den Heere heden
na eene langdurige ongesteld
heid, door den dood van ons wegte nemen, onze dierbare Moe
der, Behuwdmoeder en Groot
moeder

18 Febr. 1890.
Het, behaagde d n Heere mijn
eenigen geliefden Zoon en onze
zoo hooggeachle broeder

IYIEINE

Tot mijne diepe droefheid is
heden mijn innig geliefde Echt
genoot

in den ouderdom van 38 jaren,
door den onverbiddelijken dood
uit ons midden weg te nemen.
Diep bedroefd, nochtans niet
niet als degenen die geen hope
hebben, wenschen we door ge
nade Gode te zwijgt n en te
aanbidden.

ZWIER HOLTLAND,

P. BOTERKOOPER.
A. BOTERKOOPER.
W. DEE — B OTEKKOOPEÜ.
M, DEE, v. D. M.
URK,

i

14 Febr. 1890.

Heden ontviel op het onver
wachtst door den dood aan onze
Vereeniging haar waardige en
geliefde Vice-President
Al El > DIKT BOTfiRKOOPER,
in den ouderdom van 38 jaren.
Met diepe droefheid staren
we onzen trouwen broeder na,
die door zijn hartelijke toewij
ding en stillen maar degelijken
arbeid, als mede-oprichter van
Jongeliugsvereeniging en Zon
dagsschool eu als leider der
Knapenvereeniging zulk een uit
nemende steun was voor onze
Vereeniging en die ook als cor
respondent van » Veldwijk" en
»Filippus" de komst van Gods
koninkrijk zoo gaarne diende.
Zeer veel hebben we in onzen
heengeganen broeder verloren,
en ziende op de led;ge plaats,
die hij achter liet, kunnen wij
alleen sterkte vinden in het ge
loof, dat hij bij Jezus is en dat
onze God het werk zijner ban
den niet varen laat.
De Heere trooste de zwaar
beproefde familie en zegene dit
smartelijk verlies aan de harten
van velen onder ons jeugdig
geslacht!
Namens de Vereeniging
tot bevordering der algemeene Christelijke belangen
te Urk,
Het Bestuur:
L. HOEKMAN,
President.
H. T. NIEUWHUIS,
Secretaris.
W. T. DE VRIES,
Penningm.
J. BITTTERMAN.
F. HAK VOORT.
G. KOK.
A. O KRAMER.
J. VAN VEEN.
UiiK, 14 Febr. '90.

1

in den ouderdom van 29 jaren
in de hope des eeuwigen levens,
ontslapen.
Zwaar valt mij dit verlies,
doch wij hopen Gode te zwij
gen, Wiens doen enkel majesteit
en heerlijkheid is.
H. v. D . WAL
Wed. Z HOLTLAND.
's HEIÏRKNBROEK,
18 Febr. '90.

Tegen f Mei wordt gevraagd
aan de Chr. Gert-f. gemeente-school te
Andijk

een ONDERWIJZER
C. G. Adres aan den Secretaris der
Schoolcommissie J- FAUST.
Aan de Chr. School te Oosterend op
Texel — voor Geref. Schoolonderwijs —
wordt tegen 1 Mei a. s. een

A. VAN LAAR te DBIEBERGEN vraagtc
tegen 1 Mei a. s een

Bakkersknecht.
De Chr. Jongelings-vereeniging »Samuel" te Hijum vraagt te koop

Zwaneslr., GRONINGEN.

van Chlistelijken inhoud. Verconigingen, die hunne bibliotheek wenschen
te vernieuwen, worden hierop opmerk
zaam gemaakt. Titel met prijsopgave,
aan den Predikant T. RISPENS.

Ys

Wie helpt mede?
Om in het belang en ter uitbreiding;
van Gods Koninkrijk te EERNEWOUDlll (bijna een eiland gelijk) een
Locaaltje te verkrijgen, inet het doel[
om daarin Zondagschool te hondeu, en
wanneer meu bij onreisbaar wêer desi
Zondags niet met de Gem. kan opgaan
naar Gods huis, ook dan daarin tei
kunnen samenkomen om God te die
nen naar zijn woord. Er was reeds
een Zondagschool van 25 a 27 kinde
ren, maar helaas, die plaats mogt
daarvoor niet bestemd blijven, en geen
andere plaats daarvoor kunnende vin
den, moest ze opgeheven worden. Dat
dy.n deze bede om hulp ingang vinde
bij allen die belang stellen in de bede :
»Uw Koninkrijk kome" ! En in zoover
God u met stoffelijke goederen heeft
gezegend, zendt dan daarvan ook iets
voor dit doel aan
Ds. J. W. DRAIJER
te O UDEGA (Small.)
Verantwoording der giften zal ge
daan worden in dit blad.

26 jaar oud, Chr. Ger., bekwaam in
alle huiselijke werkzaamheden, zag zich
1 Mei a. s. gaarne geplaatst in een
burgergezin als Afleid alleen, liefst
op een dorp, onverschillig waar.
Brieven letter Jffl. Vondellaan No. 7
te Hilversum.

Boekhandel
Bij een Boekhandelaar-Uitgever in
een provinciestad kan ten spoedigste
een flink «KONGrH1I£N$CU ter op
leiding geplaatst worden, op zeer v o o r deelige voorwaarden.
Bmven fr. bureau van dit blad te
Winterswijk.
H. RHEBERGEN te WINTERSWIJK
vraagt tegen l Mei twee bekwame

1 '< > R T R I 3 T
VAN

P««F. NI. NOORDTZIJ.

Cabinet formaat. Prijs S5 Cent.
Alom verkrijgbaar, alsook direct van
den Uitgever na toezending van het
bedrag.

GEUACHTLM DER EEUWIGHEID
DOOR

Dr. J. A. BENGEL.
P K I J S f fl.40.
Uitgave van H. BULENS te Win
terswijk.

Chr. School te Smilde. DE\KT AAN UWE REEIJREMS.

Sinds de vorige opgave ontvangen :
door Ds. Brummelkamp te Groningen
f 3,50 ; van A. Z. te Hoek van Hol
land f 2 in postzegels ; van E J. van
Holte te Amersfoort f 5,00
van de
Chr. Jong.-Ver. te Lutjegast f 2,— ;
van N. N. te Assen, door den heer M.
A. H. te Smilde f 10. —.
Vriendelijk dank den gevers. Tot
toelichting diene, dat op onze plaats
over het algemeen te weinig hart nog
bestaat voor bet Chr. Oud.
Altijd
hebben we van buiten hulp moeten
ontvangen.
Bewerke de Heere nog
veler harten om ons in onzen nood te
helpen.
Ds. PH W. H. ESKES, Voorz.
M. FERNHOUT, Secr.
M. SCHANS, Penn.

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

W. 11. GISPEN.
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 22 1 /,, Ct ;
25 Ex. a 20 Ct.; 50 Ex. a 17 1 /, Ct •
100 Ex. a 15 Ct.
HUT

PRIESTERSCHAP»» BELIJDERS.
Een woord bij liet afleggen
der Geloofsbelijdenis.
DOOR

S. A. VAN DKN HOORN.
Prijs 10 Cent.

Het Paasehfeest
EN

ROEKVERKOOPING
van de belangrijke bibliotheek vau wij
len Dr. C. J. DE LUSSANET DE LA
SABLONIERE, Oud-Rector aan het
Gymnasium te Assen en partijen
(godgeleerde boeken, waaronder
•klinkenberg, Bijbelverklaring 27
deelen enz., volgens catalogus a 10
cent bij P. BEIJER te Groningen den
3 Maart en volgende dagen.
Vooi de volgende auctie vóór de
groote vacantie worden bibliotheken
en partijen ingewacht.

wBp',. v'/„"

uwe

belijdenis I
DOOR.

W . Jf. HE I1.4AÜI.
47 bladz.
Prijs 20 Cent.

Van wege het Gereformeerd Trak
taatgenootschap »F i 1 i p p u s" is bjj
den Uitgever J. DEN BOER te Breukelen verschenen :
No. LXXI. €iod waakt over
de HSijnen. Een verhaal voor kin
deren naar Exodus 2 : 1 tot 10. Prijs
5 Cent.
No. 115. Eene ontzettende

bede van den vloeker, nader
toegelicht. Prijs 1 Cent.

011 PLAATS TE HIKKT
wordt een pakket van vijf
waarvan de prijs vroeger was

ONOEKWIJZEl!.

Een Burgerdochter,

Van wege het Gereformeerd Traktaatgenootschap »Filippns" is bij
den Uitgever J. DEN BOER te Breukelen verschenen, waarop met het oog
op den a. s. Biddag de aandacht wordt
gevestigd :
No. 66.
Bidden voor het
gewas. Prijs 7 a Ct.
No. 77. f,'ij kunt Zondags
genoeg bidden. Prijs >/ s Ct. *
100 ex. (desvei kiezende gesorteerd)
30 ct.; 250 ex. 70 ct.; 500 ex. f 1.35 ;
1000 ex. f 2.50.
_—.
J. H. BOS te Kampen geeft uit:
een welgelijkend

ZALSMAN te Kampen geeft uit:

gevraagd, op een salaris van f 400.
Adres Ps. JB . PLAATSMAN, Secre
taris.

J. KEUNING.

Ruime keuze gebreide goede
ren, wollen en katoenen garens,
Jaeger-artikelen, Jaegerbreiwol, Jaeger-tricot bever
en flanel .
Kousen en Sokken. Ge
breide rokken en jurkjes.
A. I O I J K I I M S .

B O E K EN

Hulponderwijzer

Voor de middelklasse aan de Chr.
School te Spijk (Gron.) wordt een
gevraagd op
een salaris van f ft.>0.
Schooluren
20 per week. Aangifte tnet inlich
tingen vóór 1 Maart e. k. aan deu
Hoofdonderwijzer

Mach. Breiïnr.»de Zeeuw".

f

Of VRIEND D£S HUIZES

is een zeer goedkoop, degelijk en net
uitgevoerd
Christelijk Tijd

schrift.

'

boeken

3.20

thans aangeboden voor

een gulden.
Men profiteere, voor dut de voorraad
is opgeruimd
{
Onder
Hrnis en Lijden. Woor
den van Vertroosting, verzameld uit
de werken van Monod, Tholuck, Vinet c. a., prijs
f 1.
t

Een bewijs ervoor, dat het niet alleen
zeer gewild is, maar in een bestaande
behoefte voorziet, is wel dit, dat in
1889 de zeer aanzienlijke oplaag gehee!
Spreuken voor de Keu
is geplaatst geworden, en er van den
ken, door J. de Liefde, prijs » 0.40
nieuwen jaargang een duizendtal meer
(
Stichtelijke
Rijmen door
zal worden gedrukt.
Isaak Watts, prijs
> 0.30
De prijs per jaargang is slechts f 3.—,
Geestelijk
Bundeltje.
-|- 10 cents voor 't verzenden der keu
Verzameling van brieven, door
rig bewerkte premieplaat. Voor dit be
CORN. RUESINK
drag ontvangen de inteekenaren 12
f 0.60.
afleveringen, elk vau 64 pagina's en
liet
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