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Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken in Nederland".
(Ten voordeele van de Theologische School te Kamden.)
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C. PH. ZALSMAN
K A M P E N

3gn ? tiagg. 1:4

vrachtvrij te adresseoien aau den

UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten enz., Stukker
der Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan dHr. C. MOLDER IE
KAMPEN; — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan DE REDACTIE TB AMSTERDAM ; (Ds. W. H. GISPEN). —

Of f i c i ë e l e K e r k e l i j k e B e r i c h t e n , V e r s l a g e n e il z.
(Uit Hel Kerkblad van 12 October 1894, nr. 41.)
licht en wijsheid, om eene Keuze
Sion tot heil, kon het zijn ons tot

ee1=>

blijdschap.

Namens den Kerkeraad,
J

Uij dit nr behoort een Hijvoegsel.

BERICHTEN
VAN PLAATSELIJKE KERKEN.
De kerke raad der Gereformeerde kerk te St. Lanrens be
richt door dezen, dat alle stukkeu betreffende deze kerk, behooren te worden gezonden aan het adres van den Weleerw.
Heer Ds. A. Steijling.

Namens den Kerkeraad.

P. A. ABRAHAMSE, Scriba.
HIJLAARD, 30 Sept. '94. Hedenmorgen maakte onze be
minde Herder en Leeraar aan de gemeente bekend, eene roe
ping te hebben ontvangen van de Geref. kerk te Stellendam.
Dat de Heere zoo den weg moge wenden, dat we spoedig uit
ZEerw.'s mond mogen hooren: ik wensch onder s Heeren ze
gen mijnen arbeid in de gemeente van Hijlaard voort te zetten,
tot eere zijns Naams en tot uitbreiding van ziju Koninkrijk.
Dat èn kerkeraad èn gemeente zich over dat besluit tot in
lengte van dagen mogen verblijden, is steeds hare bede.

Namens den Kerkeraad,
W. ABMA, Scriba.
M1DDELHARNIS, 30 Sept. 1894. Heden werd met goedwilligen afstand van onzen geachten Consulent A. Delfos, na
de godsdienstoefening, de stemming geleid door den WEw.
Heer W Sieders pred. te Vlaardingen, en uit een te voren ge
maakt tweetal predikanten, tot Herder en Leeraar dezer ge
meente gekozen, de WEw. Heer A. Voogel, pred. te Dinteloord.
De Heere geve, dat ZEw. deze roeping na ernstige overweging,
met volle vrijmoedigheid moge aannemen, dit is de wensch van
kerkeraad en gemeente.
,
„ ,

Namens den Kerkeraad,

M. KATS, Scriba.
OTJDSHOORN, 1 Oct. 1894. Uit het dubbeltal: Ds. D.
Bakker te Broek op Langendijk (B) en Ds. A. T. van Dijken
te Marken, werd heden laatstgenoemde naar de kerk te dezer
plaatse beroepen. Onze bede is, dat de Heere ZEw. vrijmoe
digheid geve, deze roeping op te volgen.

Namens den Kerkeraad,
A. G. Hom».

JONGE,

DE

Scriba.

ZOUTKAMP, 8 Oct. 1894. Gistermorgen na den openbaren
godsdienst maakte onze algemeen beminde leeraar Ds. C. H.
Ph. Krohne der gemeente bekend, eene roeping te hebben ont
vangen van de kerk A te St Anna-Parochie. Het is de innige
bede van kerkeraad en gemeente tot den Koning zijner kerk,
dat ZEerw. met vrijmoedigheid ook voor deze roeping moge
bedanken.

Namens den Kerkeraad,

IJ. HUIZKNGA,

Scriba

BELLINGWOLDE, 8 Oct. 1894. Tot groote blijdschap deigemeente heeft de Eerw. Heer A. Verburg, Candidaat a/d
Theol. School te Kampen, onze roeping aangenomen. Stelle
de Koning der kerke ZEw. eerlang alhier ten rijken zegen.

Namens den Kerkeraad,

H. TIMMER,

Scriba.

ONTVANGSTEN.

N.-SCH ARWOUDE,

8 Oct. '91. Den 30 Sept. was het
voor de Geref kerk van Noord-Scliarwonde c. a. een heuglijke
en eigenaardige dag. De Eerw. Heer Boeienga, sinds 10 jaren
alhier werkzaam, eerst als Evangelist, na de reformatie als
oefenaar, en in dien tijd door de Classis onderzocht en als
bedienaar des Woords toegelaten, en beroepen door deze gemeente,
deed op dien dag na des morgens door Ds. Bakker in zijn
dienstwerk te zijn bevestigd, des namiddags zijn intrede, naar
aanleiding van 1 Timoth. 1 : 12. Beide malen was ons kerk
gebouw goed gevuld met een aandachtige schare. Stelle de
Heere hem voor velen tot een rijken zegen.— Dooi- OIBS I M standigheden een week te laat geplaatst.

Namens den Kerkeraad,
G.

BARTEN,

Scriba.

HAZERSWOUDE, 8 Oct. '94. Voor het beroep naar deze
gemeente, uitgebracht op Ds. Sillevis Smitt te Monster, ee
ZEerw. bedankt. In hope dat de Heere ons, ook bij teleur
stellingen, steeds moed doe houden om voort te gaan met *ieuwe
pogingen, berusten we in dit besluit.
1
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Namens den Kerkeraad,

JOH. FRANCKEN,

Scriba.

MINNERTSGA, 8 Oct. '94. Heden morgen bij hst
gen van den godsdienst, m a a k t e o n z e z er geachte Leeraar Ds. J.
Vesnstra bekend, dat ZEerw. eene roeping had ontvangen van
Opeinde en Nijega. Dat onze geliefde Leeraar met volle vrij
moedigheid voor deze roeping moge bedanken, is de begeerte
van Kerkeraad en Gemeente

Namens den Kerkeraad,

ANDEL, 4 Oct. 1894. Na voorafgaande ontbinding der ge
combineerde gemeenten Andel — Giessen, Rijswijk, werd onder
leiding van onzen Consulent, den WelEerw. Heer Ds. H. Bui
tenhuis, door de kerk Andel met dringende begeerte en éénpatige stemming roeping uitgebracht op den Eerw. Heer C. J.
Kapteyn, Candidaat te Amstelveen. De bede van kerkeraad en
gemeente is, dat de Heere dezen begeerden Leeraar duidelijkheid
schenke, om met vrijmoedigheid den herdersstaf inpons midden
op te nemen.

D. T. WIERSMA, Oud. Scriba.
MONSTER, 8 Oct. '94. Gisteren maakte onze geliefde
Leeraar Ds. P. A. E. Sillevis Smitt der gemeente bekend, voor
de roeping naar de kerk te Hazerswoude met volle vrijmoe
digheid te hebben bedankt. Met blijdschap werd zulks verno
men en ZEerw. biddend toegezongen Ps. 134 : 3.

Namens den raad der Ger. kerk,
D. 0.

Namens den Kerkeraad,

LOCK.

H. VAN WAARDHUIZEN, Oud.
DINTELOORD, 7 Oct. '94. Heden werd onze gemeente
verontrust, doordien haar beminde Herder en Leeraar Ds. A.
Voogel na de morgengottsaiensioeiening oeKenu maasie, MI
ZEerw. uit naam der Generale Synode door de Zendingsdeputaten was aangezocht, zich beschikbaar te stellen voor de ver
kondiging des Evangelies onder de Heidenen, en tevens een roe
ping der Geref. kerk te Middelharnis had ontvangen. Moge
er veel gebed iu de gemeente gevonden worden, dat het den
Heere behage, ons zijnen dienstknecht in zijne gunst te laten.

Namens den Kerkeraad,
P. W. VOGELAAR

Jz.

HAARLEM B., 7 October 1891. Looft den Heere mijne
ziel en vergeet geene van zijne weldaden ; hiermede trad iu de
morgengodsdienstoefening de Weleerw. Heer W. Brenkelaav
van Halfweg voor ons op, en maakte hij de gemeente bekend,
dat onze beroepen Leeraar, de Weleerw. Heer J. W. A. Notten
van Veldwijk, na veel strijd, onze roeping in de kracht des
Heeren wenscht op te volgen. De Heere z^nde spoedig ZEerw.
met een vollen zegen des Evangelies te onswaarts. Gode de eer !

Namens den Kerkeraad,
N. HOOGSTRATEN, Ouderling.
STROOBOS, 7 Oct. 1894. Hedenmiddag nam onze geliefde
Leeraar J. v. d. Sluis op plechtige en aandoenlijke wijze af
scheid van de gemeente, naar aanleiding van 2 Petri 3 : 13, 14.
In menig opzicht werd het scheiden smartelijk gevoeld; zegene
de Heere den vertrekkenden Leeraar en zijn gezin en moge
bij ervaren de vervulling der belofte van Ps. 121 : 4, het
welk ZEerw. door d= gemeente staande werd toegezongen.
Gedeuke ook ons de Heere ten goede eu vervulle Hij spoïdig
alhier de ledige plaats met den man zijns raads.

Namens den Kerkeraad,

J. KL NKERT, Scriba.
COL1JNSPLA AT. 7 Oct. '94 werd uit een tevoren gemaakt
tweetal tot Herder en Leeraar verkozen, de Heer R. Brou
wer Cand. te Kampen. Bleek het tot dilmaa! dat in's Heeren
beleid teleurstelling ons was beschoren, moge ditmaal onze
poging gelukken.

^
C. M. Douw.

VALTHERMOND. 7 Oct. '94 werd, onder leiding van onzen
geachten Consulent, Ds. H. Huls te Weerdingermond, na
vooraf genouden predikatie, met alle stemmen tot Herder en
Leeraar beroepen, de Eerw. Heer H. Brouwer, Cand. te Kam
pen
De Koning zijner kerk geve in dezen zijnen dienstknecht

2 T?,pnnnrfpn rlp.v ko.» k visitatoren.
3. Verslag der Commissie in zake Schoonhoven.
4. Rapport van deputaten voor de Huishoude
lijke regeling.
5. Vao Gouda A: »De Classis brenge de vaca
ture beurten weder op één keer in de drie maan
den."
6. Onderzoek naar art. 41 D. K.
7. Regeling der vacature-beurten.
8. Sluiting.
De Kerkeraad der Ger3/. kerk van Oudewater,
W. RINGNALDA, Praeses.
M. C. VAN WIJNGAARDEN, Scriba.

WINSDM (Gr.) 10 Oct. '94. Door den Kerkeraad d e r Ger.
gemeente is voor de ontstane vacature het volgende drietal op
gemaakt ; Ds. W. Pera te Hallum, Ds, C. Stadig te NieuwVennep en Ds. K. Veldman te Garrelsweer.

Namens den Kerkeraad,
K. P. MEINIA, Scriba.

Ras in Zuici-Hollaml totonOcrsteuning van ImlpbeliocveiMle studen
ten voor «Ion dienst «los Woordg
Voor het boekjaar 1894/95 zijn ingekomen de volgende
collecten :
Delft A
f 34,52 Krimpen a/d Lek 1
o,OU
's-Giavenhage A
- 75,28 Oudewater
- 18,92
's-Giavtnhage B
- 87,15 Reeuwijk
4,25
Y Gravenzaude
- 12,70 Waddingsveen
8,47'
Loosduincn
ö,40' Zevenhuizen
3.j'8
Schipluiden
6,40' Giesendam A
- 11,26
Voorbu'-g
- 10.545 Gorinrhem
- 32,—
Zegwaart c.a.
5,17' Hardi«Aveld
2.18
Capelle a/d IJ.
5,— Langerak
*
7,05
Hoek van Holland 5,— Leerdam A
5,—
Kralingen
- 56,35' Vianen
4,75
Maasland A
- 17,33 Barendrecht A
3,25
Maassluis B
- 17,10 's-Gravendeel
•
6,57
Pernis
- 16,19® Heinenoord
8,80
Rboon
6,75 Nieuw-Lekkerland 8,27
Rotterdam A
- 126,— Puttershoek
7,72
Botterdam B
- 93,31 Sliedrecht
- 26,60
Schiedam B
- 20,45 Zwijndrecht
• 18,85
IJs, lmonde
6,— Abbenbroek
- —,90
Boskoop A
- 16,08 Zuid-Beijerland
9,55
Boskoop B
5,— Den Bommel
1,435
Hazerswoude
- 25,50 Brielle
6,67
Hillegom
5,65 Hellevoetslnis
5,03
Katwijk a/d R.
- 12,83 Nieuw-Helvoet
3,86
Katwijk a/Zee
- 13,386 Ooltgensplaat
2,54
Koudekerk
9,77 Oostvoorne
- —,75
Leiden A
- 24,55 Onddorp
1,—
Leiden B
- 16,60 Spijkenisse
5,55
Leiden C
- ,16,60 Stad aan 't HaringNoordvvijk a/Zee
8,98
vliet
2,13
Rhijnsbnrg
- 25,— Stellendam
•
2,00ö
Sasseüheim
- 12,17 Vlaardingen A
- 30,22
Voorschoten
9,37s Vlaardingen B
- 18,595
Gouda A
9,— Zuidland
4,935
Haastrecht
5,68 Zwartewaal
4,3 ls
Ds. Doorn berichte nog, dat bij hem berusten de collecten
van de Geref. kerken te Delft B f 46,16s en te de Lier
f 10,53'. Voor al deze collecten dank. Van al de in deze
opgave niet genoemde Geref. kerken in Z.-H. worden nog col
lecten gewacht. Zij zijn 57 in getal. Heel de Classis Woer
den zond nog niets. Volgens besluit der Prov. Synode van
1893, moest de collecte ia iedere kerk vóór Augustus gehou
den zijn.

De Quaestor,

A. Loois.

BERICHTEN VAN CLASSES.
Classis Axel.
In hare vergadering van 4 October 1.1., saamgekomen te Oostburg, heeft de Classis Axel, in_tegenwoordigheid van de Deputaten der Prov. Synode
van Zeeland : Ds. A Littooij, Ds. J. D, v. d. Vel
den en Ds. W. H. Oosten — onderzocht, en, mede
op advies van genoemde Deputaten, met algemeene
stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords
en der Sacramenten den WelEerw. Heer A. Doorn,
van 's-Gravenhage, beroepen predikant te Axel A.
Op last der Classis,
W. A. VROLIJK Jr. Scriba.

Classis Zwolle.
De vergadering der Classis Zwolle zal D.Y.
plaats hebben 14 en 15 November. Punten voor
't agendum worden door den eerstondergeteekende
ingewacht vóór 30 Oct.
Namens de roepende Tcerk te Langeslag,
J. MEIJER Jr.
H. G. GRAVEMAN.

AGENDUM
voor de vergadering der Classis
Gouda op 23 Oct. 1894.
Aanvang: des voormiddags ten negen tire. Plaats
van samenkomst: de kerlekamer der Geref. kerk
te Gouda A.
1. Opening en daarmede verbonden werkzaam
heden.

Pernis, 5 Oct. 1894.

ken en te bestendigen, door uwe bijdragen aan de bestaande
stichting in ruime mate ons te zenden.

De Directeur v/h Weeshuis,
H. SCHOONEJONGEN Jacobzn.

Ontvangen voor Inw. Zenclinjr en
Bybcleolp. in Noord-Brabant en
Limburo'.
Van Mej. A. Brink te Almkerk 1200 gebruikte
postzegels.
Van Mej. A. Brink te Almkerk
.
.
Door J. Lok van H. S. te Maasland
.
Door denzelfde van J. B. te Maasland
.
Van de Geref. kerk te Alfen a/R
.
Van de Geref kerk te Grijpskerke
.

f
-

1,00
2,50
1,50
8,00
5,00

Gelukkig hebben weer sommigen gedacht aan den
nood van N.-Brabant en Limburg en ons een gave
en gebruikte postzegels gezonden. Onzen dank voor het
toegezondene. Het is ons, nu we groote behoefte
hebben, dubbel aangenaam
Vertrouwende, dat ook
anderen iets over hebben voor het werk des Hee
ren in deze streken, bevelen we ons en onzen ar
beid in de liefde en voorbede der vrienden en
vriendinnen van het Godsrijk aan. Vergeet toch
niet, dat in deze twee provinciën Jionderdduizenden zijn, die, onder invloed van Bome's bijgeloof en
van Protestantgch onguloof, nrttinrlig TÏjn van do H
Schrift on 'ion wog cir Baiig-iioid nnai- do Sclai'ifton.
Mogen wij die onbearbeid laten ? Mogen de Christe
nen van Nederland die onbearbeid laten ? Gij zegt:
neen ! Welnu, help ons dan ook door uw gave en
gebed.
Ds. J. H. FÏEINGA.
»

J . VAN

HAERINGEN.

Werkendam, 8 Oct. '94.

Ontvangen voor de Tlieol. Scliool,
Van de gemeente te :
f 35,00 Axel B
f 5,00
- 7,50 Driebergen
- 18,76'
- 6,52 Zwartsluis
- 27,46'
- 14,85
J. NEDERHOED, Penningmeester.
Middelslum, 8 October 1894.

Terneuzen
Zaamslag A
Zaamslag B
Axel A

Ontvangen voox" de TJitt>reidingi" «Ier
Theol. School de volgende jaarlijksehe foydragen.
Classe Axel.
Class. Col!. Corresp. Ds. A. v. d. Linden te Axel.
Gemeeate Axel
.
.
•
•
t 33,00
J. NEDERHOED, Alg. Thesaurier.
Middelstum, 8 October 1894.

Ontvangen voor «ie Kas ten dienste
van Em. Pr.,Pred. - Wed.eii-Weezen.
2e Coll.

Ontvangen voor de Hnlpbeh.
kerken binnen <lo Classe Francker.
Harlingen A
Harlingen B
Oosterbierum
Sexbierum
Praneker

f 17,62'
v 14,30
- 10,42'
- 12,85
- 23,32

Minuertsga
f 4,—
Tzummarum
- 6,27
Lollum
- '6,36
insum
- 4,9o
Tzum
- 3,13
A. P. LANTINO, Penningm.

Tzummarum, 9 Oct. 1894.

Drente 2e Ooll.
5,57' Beilen
f 13,15
8,61' Diever
- 10,50
2e Coll.
Hijken
- 3,43
Hardenberg Heemse B - 10,08 Vledder
- 1,19
2e Coll.
Holl. Veld
- 5,—
Heusden
- 5,01 Norg
• 1,70
Westerbork
- 5,48
G. J. BRUGSMA,
Hijlaard
Wirdum

f
-

Algemeene Penningmeeter.
Schrans hij Leeuwarden, 6 October 1894.

Hnlpbeh. kerken en Inw. Zend. in
de Prov. Friesland.
Met dankzegging ontvangen in dc maand September.
Gfcll. Classis Leeuwarden: v/d Geref. kerk Leeuwar
f
33>85
den B
.
•
•
•
V/d Geref. kerk Hijlaard
.
•
- 11,09
Classis Kollum : v/d Geref. kerk Kollum B
- 30,33
V/d Classic. Zendingsdag Drachten
.
4,15
V/d Prov. Zendingsdag Leeuwarden collecte
- 121,06'
V/d Prov. Zendingsdag Leeuwarden verk. progr. - 105,90
Aanbevelend
J. C. BALHUIZEN, Penn.

Scharnegoutum, Oct. 1894.

Ontvangen voor hot Prov. (jcr,
Weeshuis te AI ïddelliarnis
De Lier
f 13,10 Leksmond
f 9,34
Maasland A
- 2,73 Rijswijk
- ^3,17
Waddinxveen
- 8,35 Katwijk a/d Rijn
- 18,85
Wij allen weten, hoe onze dierbare Zaligmaker heeft ge
zegd, dat Hij het zal beschouwen als aan Hem gedaan, alles,
wat wij de hulpbehoevenden der gemeente doen toekomen. Nu
zijn er geen, die onze hulpe meer noodig hebben dan weezen.
Indien gij dus iets uit liefde voor den Heere Jezus wilt doen,
begint dan met eene goede weezenverzorging mogelijk te ma

Ontvangen voor de Zending.
Uit 't busje van J. Wisse te Ter Neuzen
.
Ooor J. G. v. d. Hoogt te Kampen, van L. Smit
t e S c h o k l a n d
.
.
.
.
.
.
De P. C. v/d Gem. Blokzijl
...
„
Oud-Loosdreclit
.
.
„
Zaamslag B
.
.
.
Gift v/d Gem. Zaamslag B, door Ds. v. d. Linden
te Schoondijke
Door Ds. Sluyter, van een lid der Gem. Boskoop A
Door H. Koornstra, gev. in 't kerkz. te Kondum
Door Ds. Goris, gev. in 't kerkz. te Vroomshoop
Doesborgh, 8 Oct. 1894.
B. DE MOKN,

f

2,50

. 1 , —
- 10,20
- 14,51'
- 10,13
- 10,—
- 2,—
,50
- 3,—

Penngm.

Zie vervolg in het liijvocgsel.

<

Mordsche Leerregels.
XXIV.
Hoofdstuk III en IV.
Van liet bederf des mensclien en zijne
bekeering tot God, eu dcrzelver wijze.

De werkelijke zonde geschiedt dus
niet door „navolging," gelijk eertijds
de Pelagianen leerden. Want de
schuld van Adam is volgens Rom.
5 : 18, 19 overgegaan op alle menschen en alle menschen zijn „tot zon
daars gesteldworden geacht zeiven,
in Adam, het gebod Gods overtreden
te hebben. Krachtens dit recht van
toerekening en overerving, is de ver
dorvenheid van Adam op alle zijne
nakomelingen, Christus alleen uitge
zonderd, overgegaan, en zoo ontstaat
de werkelijke zonde bij den mensch
niet door navolging, maar „door voort
planting der verdorven natuur."
Eertijds, in alle tijden en ook in
onzen tijd, bestreden en bestrijden
de Pelagianen de leer van de geheele
verdorvenheid der menschelijke na
tuur, uit kracht van Adams val. Pelagius van wiens geboorte, atkomst enz.,
niets met zekerheid bekend is, was
een Britsche monnik, niet diep van
geest, maar helder van hoofd, en be
giftigd met een streng zedelijke en
kalme natuur, die hem in staat stelde
zonder zwaren strijd en zonder grove
struikelingen een zedelijk ideaal na
te jagen. Hij leefde in de tweede heltt
der vierde en in de eerste helft der
vijfde eeuw, toen het Christendom
reeds zeer verbasterd was, en zeer
vele gedoopten en ten Avondmaal
toegelatenen een zorgeloos en godde
loos leven leidden, eensdeels zich
beroepende op de geheele verdorven
heid der menschelijke natuur, ander
deels op de overvloedige genade, door
Christus voor schuldige zondaren ge
openbaard en beloofd.
Terwijl Pelagius met recht tegen
zulke misbruiken en valsche gevolg
trekkingen opkwam, ontspon hij ech
ter een geheel stelsel, dat niet alleen
de genade der wedergeboorte en der
krachtdadige vernieuwing des harten
en des geheelen levens overbodig
maakte, maar het geheele verlossings
werk door Christus VOlbracht, VerlOOulieilCle. In lieL «leisel vuil Pelagius
blijft Christus alleen bestaan als de
gene, die geboden en raadgevingen
geeft, wélke de mensch moet opvol
gen om tot de volmaaktheid, de ge
heele zondeloosheid te komen. Om
die geboden te volbrengen heeft de
mensch genoeg aan de ingeschapen
zedelijke krachten. En daar Heidenen
het in dezen reeds zeer ver gebracht
hebben, oordeelde Pelagius, dat dit
den Christenen nog veel gemakkelijker
moet vallen, doordien zij zooveel
meer hulpmiddelen ten goede heb
ben, boven de Heidenen.
Op dezen grond ontkende hij ook
de toerekening van Adams zonde aan
alle zijne nakomelingen en als gevolg
daarvan de geheele verdorvenheid
der menschelijke natuur. Adam heeft
gezondigd alleen voor zijn eigen per
soon. Dat er zonde is, kan ook Pe
lagius niet ontkennen. Maar over
den oorsprong der zonde dacht hij
niet na. Hij beschouwde elk mensch
als geboren in een staat van onschuld.
Het kwade voorbeeld en niet de
natuurlijke geboorte plant de zonde
voort. En nu moet de mensch, door
zijn eigen vrijen wil, het kwade nalaten
en het goede doen, daarin geholpen
door de geboden en raadgevingen van
het Evangelie. De mogelijkheid van
het kwade is voor Pelagius de voor
waarde tot het goede, en beider bron
ligt eenig en alleen in den vrijen wil
des menschen, waaruit zoowel het
goede als het kwade voortkomt, al
naarmate de wil des menschen het
kwade overwon of er zich door liet
overwinnen.
In het leven der kerk van die dagen
verwekte dit een geweldigen strijd.
De kerk moest kiezen tusschen Pela
gius en Augustinus. En zij heeft
't gedaan. Na wisselende kansen,
heeft de Afrikaansche kerk het pleit
beslist. Het Pelagianisme werd als
ketterij veroordeeld, en de algemeene
Synode te Efeze, in 431, heeft die be
slissing bekrachtigd.
JDe geest van het Pelagianisme is ech

ter zoowel in de Oostersche als in de
Westersche kerk, zoowel in de Roomsche als de Protestantsche kerken
blijven voortleven, tot op dezen dag.
Pelagius en Arminius behooren dus
in den grond tot dezelfde familie,
met allen die bij den mensch het ver
mogen onderstellen om door eigen
natuurlijke krachten, geholpen door
geboden en aanradingen, het goede te
doen en tot bevrijding van zonde te
komen.
Zondigen uit navolging of zondigen
uit kracht van de voortplanting deiverdorven natuur, dat was de vraag
in vroeger eeuwen. In onze dagen
is dit, in vele kringen, geen vraag
meer. De wetenschap kent niet an
ders dan „de natuur." Van een an
dere natuur dan die empirisch, langs
den weg van waarneming en onder
vinding, gekend wordt, van een „val
des menschen," van „oorspronkelijke
gerechtigheid," en van alles wat
daarmede in verband staat, heeft zij
geen kennis, wijl zij er geen gegevens
voor heeft en niet in de mogelijkheid
is dit waar te nemen, dus ook niets
er van kan bewijzen. Zij houdt er
zich eenvoudig niet meê op.
Daarmede is echter niet gezegd,
dat wat in onze dagen wetenschap
genoemd wordt, zich niet zou bezig
houden met de zedelijke vraagstuk
ken, die met 's menschen bestaan zoo
innig samenhangen. Maar zij streeft
naar een zedelijkheid en een zedelijk
heidsleer, geheel op de natuur ge
grond. In de natuur zelve liggen
de krachten tot hare instand
houding en volmaking. Die krach
ten te kennen, te gebruiken, is de
taak van den redelijken mensch.
Ai de tegenstrijdige neigingen in
hem, kan en moet hij door zijn wils
kracht beheerschen. De natuur zelve
leert, dat dit of dat schadelijk en schan
delijk, noodig of niet onontbeerlijk is.
Met zelden wordt de mensch daarbij
naar de dieren verwezen, om van
zijne redelooze natuurgenoten te leeren, wat goede zeden zijn en wat een
gezonde levenswijze is.
Hoe vreemd moet het dan den kin
deren van dit geslacht in de ooren
klinken al-s door een toevallige om
standigheid, tei' hunner kennisse komt,
dat men op de Synode van Dordt
in de 17e eeuw, zoo geheel anders
dacht en de stelling heeft gehand
haafd, die in deze woorden is uitge
drukt :
III. vEn dus worden alle -menschen
in zonden ontvangen, en hinderen des
toorns geboren, onbekwaam tot eenig
zaligmakend goed, genegen tot kwaad,
dood in de zonden, en slaven der zon
de ; en zonder de genade des Heiligen
Geestes, die hen wederbaart, willen zij
niet en kunnen zij niet tot God wederkeeren, de verdorven natuur verbeteren,
noch tot derzelver verbetering zich
schikken."
Hoe een mensch ontvangen en ge
boren wordt, kan de wetenschap, tot
in de kleinste bijzonderheden thans
nagaan en aanwijzen. De voortplan
ting des mensclielijken geslachts wordt
wonderbaar uit en in elkaar gezet,
zoodat een schooljongen het begrij
pen kan, hoe alles in de natuur ge
schiedt, en de geslachten in stand
blijven. Maar dat andere, dat zonde
heet, dat laat men er buiten, of wel
men beschouwt als zonde buitenspo
righeden en hetgeen onwettelijk is
en door de natuur niet noodzakelijk
is gesteld.
Wij belijden echter, dat alle men
schen in zonde ontvangen en geboren
worden. Ook die menschen, wier ge
boorte het gevolg is van de natuur
lijkste natuur, en waarbij de strengste
eischen der sexueele gezondheidsleer
zijn behartigd, of wel waar de reinste
en verstandigste huwelijksliefde de
oorzaak van is.
Wij belijden dit op grond van Gods
woord, hetwelk leert, dat uit een on
reine geen reine voortkomen kan en
dat vleesch is, al wat uit vleesch is
geboren. Joh. 3 : 6a.
Van de verhouding tuschen man
en vrouw vóór den val, kunnen we
ons niet eens eene zuivere, heldere
voorstelling vormen. Empirisch, door
waarneming en ervaring, kennen wij

slechts menschen met „schaamtege
voel," menschen met vijgebladeren,
voor wie alles wat op het ontvangen
en geboren worden betrekking heeft,
een mysterie, een verborgenheid is,
en die zich juist daarin onderschei
den van de dieren.
Van waar nu dit schaamtegevoel
bij den mensch, in zaken die toch de
natuur behooren ? Het is, omdat de
zonde zijn natuur heeft verdorven, en
ook aan het reinste en zuiverste zonde
kleeft in de neiging, die oorzaak is,
dat de verdorven vader verdorven
kinderen voortbrengt, een stelling die
door de natuurvereerders omtrent de
de „erfelijkheid" grootelijks wordt
bevestigd.
De uitdrukking: „kinderen des
toorns" is ook geheel Schriftuurlijk.
Paulus gebruikt haar Efez. 2 : 3a,
waar hij zegt: „en wij waren van
nature kinderen des toorns gelijk ook
de anderen." Dit wil zeggen, dat
alle menschen, Joden zoowel als
Heidenen, onder het oordeel der ver
doemenis geboren worden. Ze zijn
kinderen des toorns „van nature" en
worden het niet eerst door hun da
delijke zonden. Wa;>ruit duidelijk
blijkt, dat de erfzonde wel degelijk
schuld is, schuld die elk mensch der
verdoemenis waardig maakt. Wat
de Joden als Gods verbondsvolk van
de andere menschen onderscheidde,
was a leen de genade, hun betrekking
tot het genade-verbond en den Mid
delaar Christus. Van nature, krach
tens de geboorte uit Adam, waren zij
kinderen des toorns, gelijk ook de
anderen.
GISPEN.

Stichtelijke Lectuur.
SJIe uioutl gestopt.
»/Wij weten uu, dat al wat de wet zegt,
zij dat spreekt tot degenen, die onder de
wet zijn ; opdat alle mond gestopt worde,
en de geheele wereld voor God verdotmeüjk zij "
Hom. 3 : 19.

in.

(Slot.)

en niets blijft hem over, dan of te blij
ven in zijne ellende, en den Goddelijken
vloek voor eeuwig te dragen, of zich
te beroepen na de wet op het Evan
gelie, eu te pleiten op die onschuld, dat
leven en die onsterfelijkheid, welke
Jezus Christus door zijn bloed heeft
aan het licht gebracht, en die Hij in
zijn Evangelie aanbiedt aan allen, die
zichzelven veroordeelen, en afziende van
hunne eigene gerechtigheid naar Hem
vluchten, als hun eenige hope en vei
lige vrijstad.
VVie nu zijn mond opent om zich te
verontschuldigen, wrijft God een leugen
aan en s1 uit zichzelven uit van alle
aanbiedingen van zijne goedertieren
heid.
Wie daarentegen zichzelven veroor
deelt, richt zijne voeten op den weg des
vredes en zal door het geloof in Jezus
Christus, behoudenis en eeuwige heer
lijkheid ontvangen.
Wie zijn schu'd en onwaardigheid
erkent, God smeekt, dat Hij hem onderzoeke en bepioeve en zijn waren
toestaud recht aan hem ontdekke; wie
zich »ellendig, jammerlijk, arm, blind
en naakt" bevindt, en vlucht naar den
algeuoegzamen Verlosser, »wiens bloed
reinigt van alle z inden," en die van
God geworden is allen die gelooven,
tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid
en volkomene verlossing ; wie in Chris
tus gevonden, in Hem »den Heere onze
gerechtigheid" schuilt, heeft geen ver
doemenis te vreezen. Genade en recht
ontmoeten elkander op den weg der
gevallen menschen. Genade en recht
zijn in Christus gelijkelijk verheerlijkt.
Wie is vermoeid door den last der zou
de. Hij zij niet mismoedig. In den
grond zijner droefheid wordt het zaad
der vertroosting gezaaid. Op dezen
droeven nacht volgt een blijde morgen ;
»U lieden, die mijnen Naam vreest, zal
de zou der gerechtigheid opgaan, eu er
zal genezing zijn onder zijne vleugelen.''
Gods Geest werkt in het schuld-gevoe
lend hart. Hij doet het licht opgaan
in de ziel, waardoor zij haar eigen be
derf beschouwt; Hij werpt alle inbeel
ding des harten ter neder; Hij ont
dekt aau zoovele bedriegelijke gronden,
waarop de hope werd gebouwd, en maakt
door vernederende en verootmoedigende
overtuigingen in het hart plaats voor
Chistus.
Er is stof om God te danken, wan
neer Hij des zondaars hart treft, met
het gevoel der zonde.—
Men heeft de bekommering over de
zonde een ziekte genoemd. Het zy
zoo, maar wie deze ziekte niet kent,
heeft de behandeling van den éénigen
geneesheer niet leeren kennen en wie
naar niet leert Kennen, zal niet gezonif
worden in der eeuwigheid.
De bekommering zij eene ziekte, eeue
geestelijke ziekte, van haar mag dan
toch gezegd : »zij is niet tot den dood,
maar ter verheerlijking Gods."
Heft dan uwe hoofden op, bevende
zondaren. Niet de toorn maar de ontfer
ming Gods bracht u tot de aanschou
wing uwer zonden. Hij duet u de bit
terheid der zonde proeven, opdat uw hart
er afkeerig van worde.
Jezus Christus roept en noodigt en
belooft ruste. Hij heeft gezegd: »De
Geest des Heeren is op my, omdat de
Heere mjj gezalfd heeft, om eene blijde
boodschap te brengen den zachtmoedigen ; Hij heeft mij gezonden om te
verbinden de gebrokenen van harte,
om den gevangenen vrijheid uit te roe
pen, en den gebondenen opening der
gevangenis." God kent de begeerte van
uw boetvaardig hart. Zyn armen zijn
geopend.
Wacht er u voor, uwe overtuigingen
te verdooven. Zij ziju bitter, maar ge
nezend.
Wacht u er voor uit uwe overtuigin
gen wanhopige gevolgen te trekken.
Treurt niet als die geene hope hebben.
Wacht er u voor in uwe overtuigin
gen te rusten. Vlucht naar den Zalig
maker. Hij is <>het einde der wet tot
rechtvaardigheid, een iegelijk die ge
looft."
Hij kan volkomen zalig maken allen,
die door Hem tot God gaan.
Verdoemelijk, maar niet verdoemd,
zoo mag de Christen juichen. Hij legge
telkens de hand op het offer van Golgotha en roeme: »Ik heb den dood
verdiend, maar krijg het eeuwig leven."

Door de verkondigiug der wet moet
de hoogmoed der menschen worden ver
nederd, opdat zij uit overtuiging van
schuld en ellende, gedrongen worden
huu toevlucht ter behoudenis te nemen
tot Jezus Christus en zyjn Evn.ngp.li4
Daarom is ook het hoofddoel van des
apostels schrijven, de Joden af te ma
nen van hun vertrouwen op eigene ge
rechtigheid. Hij stelt hun de geeste
lijkheid, uitgebreidheid en gestrengheid
der wet voor, opdat zij zich onbekwaam
zouden weten haar eischen te volbren
gen of haar vloek te dragen, en met
ootmoedigen dank den Heere Jezus leereu aannemen, die »het einde der wet
is, tot rechtvaardigheid een iegelijk die
gelooft."
Immers, de wet eischt niet minder
dan etne volmaakte gehoorzaamheid, zij
schikt zich niet naar de zwakheden des
menschen.
Wie haar in een enkel opzicht over
treedt, is in het oog van den wetgever,
schuldig aan al hare geboden. Zy vor
dert de afgebroken gehoorzaamheid aan
God.
In haar wordt geen vergeving beloofd
aan de overtreders, integendeel, zij kon
digt verdoemenis aan allen, die haar
recht schenden. Zij heeft ten opschrift:
»Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft
in al hetgeen geschreven is in het boek
der wet, om dat te doen." Het is niet
genoeg, dat wij eenige geboden der wet ge
hoorzamen, wij moeten ze alle betrach
ten ; niet genoeg, dat wij dit doen voor
een tijd, wij moeten hierin volharden,
tenzij wij de vriendschap willen derven
van onzen Rechter en onderworpen zijn
aan den toorn van een oneindig recht
vaardig en almachtig God. »Doe dat
en gij zult leven," klinkt zijne stem en
wederom: »De ziel. die zondigt, zal
sterven."
Tusschen de beide uitspraken is geen
middenweg. De wet fluistert geen woord
van genade; zij bedreigt de afwijzing
NOTTISN.
van haar voorschrift met de Goddelijke
rechtvaardigheid met de droevigste ge
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volgen, beide in dit en het toekomende
Waarde Vriend,
leven. Hieruit blijkt dus het nut der
«vet om zondaren tot Christus te bren
Het voor Nederland gewichtige feit is
gen. De wet ontdekt de zoude, en geschied. De hooggeleerde pater J. V. de
eischt tegelijkertijd eene onbevlekte ge Groot, Ord. Praed. S. Theol. Magister, heeft
hoorzaamheid.
Niemand onzer kan
zijn »Openingsrede" gehouden, als kerke
pleiten op zijn onschuld, en de wet
lijk Hoogleeraar aan de Stedelijke Univer
neemt geene verschooniug aan voor
siteit van Amsterdam.
ééuige schuld. Zij zwijgt niet alleen
Deze plechtigheid had plaats op den eer
vau het leerstuk der verzoening, maar
sten
October in de Aula of groote gehoor
spreekt in duidelijke woorden het dood
vonnis uit, en doemt ade werkers der zaal der Universiteit, in tegenwoordigheid
ongerechtigheid, zonder uitzondering, van Burgemeester en Wethouders, Cura
tot het dragen der straf.
toren, een zeer groot aantal professoren
Zoo wordt de zondaar »aan handen van alle Faculteiten, den Aartsbisschop
en voeten gebonden en in de gevange
van Utrecht, den Bisschop van Haar
nis geworpen ; ' zijn mond wordt gestopt, lem met den ben omringenden staf van

hooge geesteljjken, een menigte gewone
geestelijken, studenten, Kamerleden, leden
van den gemeenteraad, en een aanzienlijke
schare van gewone stervelingen, beide van
het vrouwelijk en mannelijk geslacht.
Men noemt zulk een samenkomst een
«doorluchtige vergadering."
Alles werkt dan ook mede. De deftige
zaal, de ambtskleeding der hooggeleerden,
ditmaal de tegenwoordigheid van Bis
schoppen, zoodat een Protestant onwille
keurig dacht aan een nog veel doorluch
tiger vergadering ; — ik meen den Rijksdag
te Worms, waar Magister M. Luther ver
scheen, niet om gefeliciteerd maar om ver
oordeeld te worden.
Zoowel de burgerlijke als de kerkelijke
overheden hebben echter de Apostolische
vermaning betracht: sweest zonder aan
stoot te geven in eenig ding." Alles ging
op de gewone wijze. Ook de Bisschoppen
waren niet in vol ornaat, maar in een
100de soutane, met dito handschoenen, een
zwaren, gouden keten, waaraan een kruis»
om den hals, en hun staf in de gewone,
dagelijksche kleeding der Nederlandsche
geesteljjken.
De nieuwe Hoogleeraar had ook niets
buitengewoons. Hij droeg de professorale
toga met bef en, met de muts op, deed
hij ons denken aan een verschijning uit de
geleerde wereld van de middeleeuwen ; zon
der muts zag men niets dan een kalen
schedel, een intelligent, fijn en vriendelijk
uiterlijk, dat onwillekeurig vertrouwen
wekt.
Ook de Rede van den nieuwen Hoog
leeraar bevat niets, dat aanstoot kan geven.
Hij sprak helder, maar eenigszins in een dia
lect, waarvoor alle aankomende redenaars
bewaard mogen blijven. Wij zijn, dit wil
ik wel toestemmen, door onze professoren
Bavinck en Ruyper, op het stuk der uiter
lijke welsprekendheid, een weinig verwend.
Bjj mij althans kwam onwillekeurig de ge
dachte op : als Bavinck of Kuyper daar nu
eens stond, en als die voor deze »door
luchtige vergadering" eens sprak over den
H. Thomas Aquino, hoe zouden zij he
bt zielen, meêsleepen, zielen winnen voor de
wijsbi geerte van den doctor angelicus !
Als ik het wel begrepen heb, heeft Prof.
de Groot, sprekende over »De H. Thomas
van Aquino als wijsgeer," betoogd, dat de
wijsbegeerte van dezen denker niet ver
ouderd is, op zulke hechte grondslagen
rust, dat zij niet, wat betreft baar beginsel
en hare methode, verouderen kan, wijl zij
niet is kamergeleerdheid, maar wetenschap
des levens.
Gewichtige

waarheden

hoorden we van

Roomsche lippen, en een besliste belijdenis
van de boven alle wijsbegeerte gaande open
baring van de verborgenheden Gods, van
Chrislus, den weg, de waarheid en het le
ven, de Zon der gerechtigheid, wier licht en
gloed ons moet bestraleu en vruchtbaarheid
schenken om de mysteriën te gelooven en,
voor zoo ver mogelijk, te begrijpen.
Behalve eenige waardeerende woorden
voor den Paus, komt in de gansche Rede
weinig of niets voor, dat kenmerkend
Roomsch klinkt. En dit is waarschijnlijk
het bedenkelijk karakter van deze gansche
historie. Waar de redenaar de verhouding
bespreekt van de wijsbegeerte tot het ge
loof, maakt hij een sprong als een Calvi
nist, en doet het voorkomen of het ge
loof aan de mysteriën Gods, een genade
is, die de mensch verkrijgt zonder het in
stituut der kerk, en die mysteriën aange
nomen en gewaardeerd worden door ge
loofskennis en geloofsvertrouwen ; dat de
regel, ik geloof omdat de kerk het zegt,
hier niet geldt, en het dus niet waar is, wat
reeds sommige van Thomas' tijdgenooten en velen na hen beweerden, dat het
geloof de negatie is der philosophie. Op de
vraag naar de verhouding van de wijsbe
geerte tot het gelooi geeft, volgens Prof.
de Groot, Thomas een practisch antwoord.
Men sla slechts het geschiedboek en de
werken van den grooten Aquiner open, en
sie, welke ernstige pogingen hij deed om
te begrijpen en wat hij bewijst. Thomas
heeft geschreven over het denken en het
ZÖD»
over de stof en den geest, over de
schepselen en God, over het huisgezin en
den staat, over het gezag en de vrijheid,
over de rechtvaardigheid en de liefde. Nie
mand beweert, dat zjjn woord de grenspaal
is van het wijsgeerig gebied. Zaden zjjn
door hem uitgestrooid, kunnen zich ont
wikkelen ; men moet met blijdschap en er
kentelijkheid aanvaarden al wat wijselijk
gezegd, al wat nuttig, door wien ook, ont
dekt en uitgedacht is; doch dit blijkt, dat
Ihomas de wijsbegeerte heeft behandeld
als een ware wetenschap, dat bij hem een
der schoonste harmonieën van een rijken,
Christelijken geest gewaardeerd moet wor
den, »en dat niemand, van wat richting
hij zij, zijne hulde zal weigeren aan een
man, die een verbeven denkkracht geadeld
heeft door een verheven liefde tot de
waarheid/'
Dat het Protestantsche Nederland de toe-

nemen&o machi van Rome met weerzin ga
deslaat, ligt voor de hand. En dat wee
moed het woord is, waarin we onze in
drukken en gevoelens, ook van deze spich
tigheid" uitdrukken, kunt gij lichtelijk be
grijpen.
Weemoed, omdat we nu van Roomsche
zijde kostelijke waarheden hooren belijden
en verdedigen, die door Protestanten be
streden, verworpen en bespot worden.
Weemoed, omdat bij ons volk blindheid
en doofheid bestaat. In plaats van te ko
men tot kennis en belijdenis van schuld en
den afvul te beweenen, gaat men voort met
allerlei, op leugen gegronde, combinaties
te zoeken op staatkundig, kerkelijk en
maatschappelijk terrein, om Rome te be
strijden, en tegelijkertijd uiting te geven
aan den bestaanden haat tegen het Calvi
nisme.
Weemoed, omdat het overschot der Cal
vinisten, in onderlinge verdeeldheid, de
weinige kracht verspilt, die het nog heeft,
en allerwegen de gedaante toont van een
verdeeld rijk, van zijn oorsprong verbasterd
en van glans beroofd.
Weemoed, omdat bij het ontwaken van
het inzicht der grootste staatslieden in de
grootste landen, dat een menschelijke sa
menleving zonder godsdienstigen grondslag,
op den duur, niet kan bastaan, de vracht
van dat inzicht grootendeels voor Rome is,
dat, door de vastheid van het stelsel, de
lenigheid om zich in alle toestanden te
schikken, de menschkundige wijze van wer
ken, en het aauschouweljjk maken van de
mysteriën de? geloots, zoowel voor de we
tenschap als voor de kunst, en tegel ij ke1 tijd voor het plat en dom zinnelijke, dat de
menigte bekoort, van niet geringe w.aarde
en beteekenis blijft, zoowel voor de massa
als voor de uitgelezenen onder de menschen.
Weemoed, omdat de klacht van den pro
feet der smarte zoo in vollen nadruk op
het eens Calvinistisch Nederland van toe
passing is t »hare wederpartijders zijn ten
hoofd geworden," Klaagl. 1 : 5 ; en omdat,
iedereen juicht in zijn eigen werk en bij
elke gemaakte scheuring, in plaats van de
bede te slaken : »Heere, zie mijne ellende
aan, want de vijand maakt zich groot,"
Klaag. 1 : 9.
Intusschen blijft ons onder alles een
groote troost. Wat ook gebeure, de waar
heid kan niet ophouden, niet vernietigd
worden. Als alle wjjsgeeren en Theologen
uit- en afgeredeneerd zijn, als alles onderst
boven is gebaald, komt, ten laatste, de
waarheid toch weder boven. Er zijn in
het leven blijvende beginselen en onvernie
tigbare grondslagen, zoowel als voorbijgaan
de en vergankelijke. De ware vooruitgang
bestaat in het terugkeeren tot de waar
heid. De waarheid is geen gedachten-ding,
geen dichterlijke schoonheid, die boven alle
zinnelijke schoonheid gaat. De waarheid is
het leven zelf. Het leven der schepping,
het leven der herschepping, de waarheid
in haar wezen is Hij, die ook de weg is
en het leven. En wat de Christus tot ziji.e
tijdgenooten zeide: die de waarheid doet,
komt tot het licht, opdat zijne werken
openbaar worden, dat ze in God gedaan
zijn, geldt ook voor onze tijdgenooten.
Maar dat geschiedt alleen bij hen, die
liefde hebben tot de waarheid.
De socialisten hebben onlangs te Amster
dam een aanschouwelijke voorstelling ge
geven van een samenleving op socialistischen grondslag. Die van de partjj (de
parlementairen) zouden die van den bond
(anarchisten) trachten te overtuigen van
de waarheid en doelmatigheid van hun
standpunt. Tegenover de woorden der par
lementairen argumenteerden de anarchisten
met daden. Het werd ten slotte een er
gerlijke vechtpartij, nadat men veel ge
scholden en gevloekt had. Honderd jaar
vroeger zouden zeker sommigen op de be
kende kar geplaatst zijn, om op de bekende
plaats onder de valbijl geschoven te wor
den. Nu bleef het bij schelden en slaan
Alles natuurlijk in het belang der vrijheid,
gelijkheid en broederschap.
Sinds eenige dagen hebben we nu ook
een werkstaking onder de letterzetiers, d. i.
een gemeenschappelijke poging om hooger
loon voor den arbeid met geweld af te per
sen, door met vereende kracht op te tre
den, en zoowel de kameraden als de pa
troons te dwingen én om meê te doen én
om de gestelde eischen in te willigen.
Zoo gaan we den winter te gemoet. Niet
onwaarschijnlijk een onrustigen winter.
Groote meetings van »vakvereenigingen"
anti-socialistische meetings, optochten van
werkloozen langs de straten, botsingen, wer
keloosheid, achteruitgang in de meeste za
ken, armoede en ellende.
Verwondering behoeft het niet te wek
ken, als de welgezinden, in zulke omstan
digheden, ook onderling verschillen over de
vraag, wat gedaan behoort te worden, ook
van overheidswege. Dit leidt vanzelf tot
verdeeldheid. Wat de een goedkeurt, wordt
door den ander afgekeurd; wat de een
bouwt, breekt de ander af.
De behoudende en reactionaire geesten
beleven inderdaad voor hen voorspoedige
dagen. Hoe grooter de uitspattingen en

de ongerijmdheden worden, hoe grooter
ook voor hen de aanleiding wordt om met
fierheid het hoofd op te heffen en te vra
gen : heb ik 't u niet gezegd ? Dat komt
er nu van, als men naar wijzen raad niet
wil luisteren ! De menschen die eerst het
Ministerie-Mackay en daarna het MinisterieTak hebben doen vallen, mogen voldaan
zijn over zichzelven en over hun succes,
doch op hen rust nn ook de verantwoor
delijkheid om den wagen uit het moeras te
trekken.
We zullen zien en wachten.
Tot mjjn groot leedwezen zie ik, dat het
optreden van Ds. Biesterveld, als Leeraar
aan onze Theologische School, door som
mige broeders reeds besproken wordt op
eene wijze, die niet is in het belang der
onderlinge liefde en eendracht. In het
weekblad Gideon treedt een zekere Wig op,
die niet begrijpt, dat aan iemand van wien
niet bewezen is, dat hij een wetenschappe
lijk man is, het gewichtigste aller vakken
n.1. de symboliek is opgedragen. Volgens
dezen Wig zijn de dogmatieken niets an
ders dan persoonlijke liefhebberijen, maar
de symboliek is eigenlijk het vak! Wig
verklaart, dat men nog nooit goed geweten
heeft, hoe men onderwijzen moet,
Waardeerender voor den persoon en den
arbeid des nieuwen leeraars, maar veel ern
stiger en ingrijpender wat de zaak aangaat,
is de critiek vau S, in Z -Hollandsche Kerk
bode. Deze broeder toetst het optreden
van Ds. Bos, het ambt van Docent ol Hoog
leeraar, de School zelf, haar bestaan, haai
verhouding tot de kerk (plaatselijk), haar
karakter als School, aan de beginselen en
regelen van het Gereformeerde kerkiecht,
en oordeelt, dat deze handelingen voor de
vierschaar van het recht niet kunnen be
staan, dat de School op die wijze is een
amfibie, (een halfslachtig wezen, noch man
noch vrouw), die weg moet.
Indien deze ernstig bedoelde critiek nu
ook ernstig wordt opgevat en tot ernstige
bespreking leidt, kan zij tot veel goeds lei
den, nevelen opheffen en de dingen tot dui
delijkheid en klaarheid brengen. Op mij
echter maakten de woorden van S. den in
druk, dat de geachte criticus, onder het
schrijven, niet geheel vrij was van hetgeen
men animositeit noemt, en ik vrees, dat zij
hetzelfde verschijnsel ook bij anderen zul
len opwekken. Moge mijne vrees beschaamd
worden !
In 1889 was de School een der hoofd
punten, waarop de onderhandelingen tot
vereeniging tijdelijk afknapten.
In 1891 nam de Synode te's-Gravenhage,
bij de hernieuwde onderhandelingen, de
voorwaarde van het behoud der School als
eigen inrichting, niet der kerk (plaatselijke)
maar der kerken (alle plaatselijke kerken
saam) aan.
In 1892 werd de vereeniging gesloten
eu bekrachtigd, met inbegrip der Theol
School, als eigen inrichting der kerken.
In 1893 verklaarde de Generale Synode
met algemeene stemmen .- »dat de Theologische
School, thans gevestigd te Kampen, die
als eigen inrichting der Christelijke Gere
formeerde kerk met hare fondsen aan de
vereenigde kerken is overgedragen en door
deze is overgenomen, de eigen inrichting
der Gereformeerde kerken is, en dat het
in geenen deele de bedoeling is deze op te
heffen."
Deze dingen staan als palen boven wa
ter, en het zullen sterke kiezentrekkers
moeten zijn, die deze palen uit den grond
halen.
Maar met deze opmerking is de critiek
van S. nog volstrekt niet vervallen.
De vraag: of een Docent of Hoogleeraar
te Kampen staat in een zuiver kerkelijk
ambt, of de Curatoren, de verzorgers deiSchool, krachtens het Gereformeerde keikrecht, de bevoegdheid hebben om beroep
baar te stellen voor bet ambt van Dienaar
des Woords, of eenige vergadering zonder
Ouderlingen, in de Gereformeerde kerken,
het karakter beeft eener kerkelijke verga
dering en tot kerkelijke handelingen be
voegd is, deze vraag, om bij deze slechte
te blijven, is van groot gewicht. Kan eer;
kalme en ernstige gedachten-wisseling, van
daartoe bevoegde mannen, tot een voor al
len bevredigende uitkomst leiden, dan zou
den we een belangrijken stap gedaan hebben
op den weg der ware, hartelijke eenheid
En dan hoop ik, dat allen het zullen be
grijpen, dat men, in de dingen van het ko
ninkrijk Gods, met zuurdeeg meestal meer
uitricht dan met breekijzers.
Van harte:
T. t.
GISPEN.

Politieke beschouwingen.
Nu de Indische bladen licht beginnen te
werpen over het verraad te Lombok door
de Baliërs jegens onze dapperen aldaar ge
pleegd voor ruim een maand, worden de
oordeelvellingen zoo hier als daar over
ons beleid er, helaas, niet boter op.
Zeker, verraad blijft er gepleegd ; een zeer
slim veraad ook.
Zeker, er is, waar en voor zoo verre
mogelijk, door onze officieren en soldaten
met ware doodsverachting gestreden; door
den Opperbevelhebber, naar 't schijnt, zelfs

als naar den dood gezocht; er zjjn wonde wij verstaan veel te weinig wat we zoo
ren van dapperheid verricht, treffende proe dikwerf zingen :
Uw Woord is mij een lamp voor mijnen
ven van trouw gegeven. —
voet,
Maar dat alles kan niet verhinderen, dat,
Mjjn pad te licht, om 't donker op te klaren.
als er een antwoord moet gegeven op de
Gods Woord leert ons ook kennen en
vraag : ot door onze hoofdleiders voor en
onderscheiden de nevelen en de duisternis
tijdens het verraad met beleid is gehandeld,
van den nacht, waarin de christennatiën
de beantwoording beslist ontkennend moet
dreigen onder te gaan.
luiden. Dat doet ons zeer leed, maar —
't is, helaas, niet anders!
Wie ooren heeft, die hoore. Onder dit
Duidelijk en onweersprekelijk blijkt voor opschrift gal dezer dagen de Maas en Merwie zien wil, reeds :
webode een lezenswaard artikel, dat, zeer
a. dut het den leiders niet ontbroken
leerrijk is voor minister van Houten en
heelt aan waarschuwingen, dat op een aan- voor allen, die nu bang worden voor en
of overval door den vijand werd gezind, zich terug trekken van socialisten en anar
terwijl zelfs zijne troepen-bewegingen daar chisten, maar vergeten dat dezen hunne
van de sprekendste bewijzen gaven ;
eigen geesteskinderen zijn.
b. dat echter de leiders, zoodanig door
Wij nemen daaruit het volgende over,
goed, maar misplaatst vertrouwen op den
dat de red. vermeldt als eer. voorbeeld dat
vijand waren verblind, zoodat zij dezen
de vruchten van het ongeloof de verderfe
bjjna onvoorwaardelijk geloofden en zijne lijkheid openbaren van den boom.
verklaringen als goede munt aannamen, of
»Te Utrecht hebben de socialisten een
schoon meer dan eens zijne veinzerij bleek ;
vergadering gehouden om te protesteeren
c. dat dientengevolge btjna alle maat
tegen een vonnis der rechtbank te Almeloo,
regelen van voorzorg verzuimd werden,
geveld tegen den socialist Losser.
zoodat noch tijdig onze troapen geconcen
Als spreker trad o. a. ook Domela Nieutreerd werden, noch van verdubbeling van
wenhuis op.
den veiligheidsdienst, of daadwerkelijk on
Dat het gerecht er op socialistische manier
derzoek naar 't geen de vijand deed, aenig
van langs kreeg, is te begrijpen. Maar
spoor is te vinden, noch een poging werd
ook vertelde Domela wie hun geleerd had
gedaan om te Tjakranegara een betere, zoo te razen en te dreigen.
zeker verdedigbare positie, die in de nabij
De N. R. Gt. geeft daarvan het volgende
heid, op vrij terrein was te vinden -- door
verslag.
de troepen te doen innemen, maar ze een
Domela Nieuwenhuis zeide :
voudig liet in een stelling) waar ze zelfs
«Wanneer wij nu tegen die justitie op
van water verstoken waren, zich niet be
komen en protesteeren tegen hare uitspra
hoorlijk konden ve;dedigen, en van rondom
ken, dan hebben wij steun in niemand
bij tientallen neergeschoten konden wor
tuinder dan Van Houten (den tegenwoordig
den uit hel paleis, dat men juist even te
gen liberalen minister van Binnenlandscfie
voren verliet, in plaats van tiet sterk te
Zaken,) een ouden radicaal, maar di6 nu
beletten ;
niet weten wil, wie hij eenmaal was ; in
d. dat zelfs, toen het verraad was begon
Van Houten zelf, die eenmaal in de Vra
nen te Tjakra door de bevelhebbers geen
gen des lijds rondweg heeft verklaard s>dat
aanval van onze manschappen met bajonet
tegen wettelijk geweld als uiterste middel
of geschut op dat paleis, van waaruit,juist
ook gewelddadig verzet geoorloofd moet zijn.''''
de onzen werden gedecimeerd, werd toege
Wij hebben, me! een beroep op Van
staan, hoe ook door officieren gevraagd,
Houten, het recht tot gewelddadig verzet,
door so,daten ais brullend gesmeekt, ter
en we hebben het geleerd van de ketter
wijl het, bij eiken aanval van dien aard,
meesters van heden, de liberalen, die — ze
door afzonderlijke troepen der onzen op
vergeten het telkens — de ketters van
eigen houtje te midden der verwarring
gisteren zijn.
gedaan, bleek dat de vijand dan terug
Hoe traden ze vóór 1848 op ?
deinsde en ruimte liet, en
Toen predikten zij precies hetzelfde, als
e. dat het-algemeen beleid, wat troepenverwjj nu: wij zetten het werk voort, dat zjj
deeling enz. betrett, zelfs zooveel te wenschen
in den steek lieten, toen zij het roer in
overliet, dat, indien de vijand ook Ampe
handen kregen ; het bezit van macht is
nan hadden aangevallen als Tjakra en Matazulk een groot gevaar!
ram, er zo>g,>ed als niets vau het geheele
Er zjjn nog meer uitspraken van Van
expeditie-corps zou terecht gekomen zijn.
Houten, den Van Houten van eertijds,
Inderdaad, het is en blijit, helaas, gelijk
waarop wij steunen kunnen; zoo sprak
een der Indische bladen schrijft, »een der
hij in de Kamer, bij de behandeling van
donkerste bladzijden in de krijgsgeschiede
het wetsontwerp, betreffende het dragen
nissen van Nederlands Indiii!"
van wapenen, het uit, dat hij wel tot de
Doch — genoeg. Werpen wij den sluier
goedgezinden mocht gerekend worden, doch
der diepste smart over deze jammerlijke ge
dat, als hij leefde onder omstandigheden,
schiedenis 1—
die hij nader aanduidde, *hij zich ondanks
Van het oorlogstooneel in China (want
alle wetten zou wapenen mei een revolver."
Korea is nu geheel onder de macht der
Nu kan hij ons niet kwalijk nemen, dat
Japauners) zjjn nog geen beslissende tijdin
wjj gehoorzaam zjjn aan zijne woorden."
gen ontvangen. Zooveel blijkt echter dui
Wel leaer, wat juist geeft de bekende
delijk, dat de Japauners goede vordering
trap het weer:
maken en van meer dan eene zijde bezig zijn
liberalen
zich op de hoofdstad van China te richten,
radicalen
teiwijl de heilige stad Möekden door hen
socialisten.
binnenkort wel zal bezet zijn. De verwarring
De socialisten staan op de schouders der
in China blijft dau ook toenemen. Van
radicalen, hun oude papa's, zooals van,
rechtstreeksche inmenging vau de zijde der
Houten en anderen.
Europeescbe mogendheden is nog geen
Laat ons, indien wij christenen zijn, niet
sprake; ze versterken slechts hunne zee
vergeten, dat er voor ons uit al deze din
machten tot bescherming van handel en
gen veel te leeren valt.
handelspersonen in 't Oosten.
Klemmen wij ons toch aan de Heilige
Omtrent den keizer van Rusland luiden
Schrift vast, opdat ook wij geen verkeerde
de berichten weer gunstiger. Scheen 't eerst
leermgen onder het volk dragen.
alsof zijn ziekte ongeneeslijk en zijn einde
Als straks onze kinderen zich bij de so
nabij was. Tnans bestaat die bezorgdheid
cialisten voegden, zou ons het verwjjt tref
niet meer, schoon zijn gaan na Corfu ter
fen, dat wjj zelt hen zoo wjjs gemaakt
verdere genezing onvermijdelijk wordt go
hadden.
acht. In Hongarije heoft de Eerste Kamer
Hoe velen onzer geven hun kinderen nog
de Wetsontwerpen op »de vrije uitoefening
over aan de scholen, waar voor den eenig
van de eerediensten," ook voor de joden en
goeden wegwijzer, Gods Woord, geen plaats
hen, die tot geen gezindte behooreu, ver
is.
worpen.— Dat de Regeering daarom zal
Zou het wel zoo vreemd wezen, als ons
altreden, is niet waarschijnlijk. Evenals
nakroost, verlokt op de slingerpaden deivoor enkele maanden, met andei'6 dergelijke
wereld, straks ons deed hooren :
wetten, zal ze ook nu beproeven de boven
»Wel gjj vader en gij moeder, wat ver
genoemde ontwerpen in de 2de Kamer op
maant gij mij ! Gjj hebt mij geleerd den
nieuw te doen aannemen, om daarna de 1ste
Bijbel van weinig waarde te achten, want
Kamer weer de gelegenheid tot beslissing
de scholen, waar hij in eere is, gingt gij
te geven.
voorbij. Ook zonder hem meendet gij mij
Of Prankryk nog zal besluiten tot het,
te kunnen opvoeden : welke waarde heeft
zenden van een expeditie naar Madagascar,
dat boek dan ?"
blijft voorshands nog onzeker. NOOBDTZIJ.
Vreeselijke beschuldigingen, maar toch
niet leugenachtig.
VOI.It*\OOI»I.V
Wie God dient overwege den hoogen
•Ie godsdienst onmisbaar.
ernst dezer zaken."
T o t d e W e t en tot de Getuige
Men heeft het verwacht, van de heuvelen
nis! Zoo zij niet s p r e k e n n a a r
en van de berger., en men is beschaamd
d e z e n w o o r d e, ' t z a l z i j n d a t z ij
uitgekomen. Trots allen waan en praal deiwetenschap, bljjven de volksnooden druk g e e n d a g e r a a d z u l l e n h e b b e n ! "
Zóó sprak tot Israël en Juda God, de
ken, worden de misdaden meerder, gevoe
Heere
der beirscharen. Zoo spreekt Hij
len zich de natiën der aarde, vooral de be
ook tot ons, tot al onze Overheden en tot
schaafde natiën, als een belegerde stad, in
al het volk.
gevaar en door vreeze bekneld. De vorige
»Die ooren heeft, om te hooren die hoo
week b.v. deed het bericht, dat de Engelscbe
re !"
L. LINDEBOOM
ministers, die pas op reis waren getogen,
onverwacht tot een vergadering waren
Gereformeerd Traktaat
saamgeroepen twee machtige volken be
genootschap
ven. Eu in Engeland eu in Frankrijk was
»FIUI*PUS"
het alsof reeds het kanongebulder werd
4de Zending 1894.
gehoord ; een oorlog tusschen beide natiën
Bjj den Uitgever J. den Boer te Breuwas onvermijdelijk — als men de bladen
kelen is verschenen en wordt gratis aan
zou moeten gelooveu. Een wijs man merk
Leden en Corporaties verzonden:
Pijjs.
te op, dat die vrees en die drukte van de
XGVI. Geheime zonden. Een woord
pers cu wel overdreven was, maar dat
aan Ouders en Opvoeders,
daaruit toch dit is gebleken : dat ook En
door J. A. G. de Waal.
5 ct.
geland woont in een kruithuis, en dat elk
XCVTI. Voor de Zondagsschool. Een
oogenblik een enkele vonk dit kruit kan
zestal kerstliederen.
.
2 »
doen ontvlammen. Dat kan wel van alle
222. Een praatje over de slacht
volken met hun zware staande legers wor
maand.
.
.
.
1 »
den gezegd.
223. Denk aan den volgenden
Is dat nu niet een verschrikkelijke vrucht
trein 1
.
.
.
1 »
van de beschaving, van de wetenschap en
224. Alle menschen even rijk!
1 »
van de braafheid en vroomheid, die God
225. Wat kinderen op. de . straat .
niet kennen ?
leeren .
.
.
.
1 »
Heeft de gemeente zich vrij gehouden
Eenige tekstkaartjes.
van dezen boozen geest; is zjj onbesme t
Wie 't bovenstaande in October niet
tot op dezen dag? Of hebben ook belij
mocht ontvangen, gelieve daarvan kennis
ders, en inzonderheid begaafden en geleer
te geven aan den Uitgever.
den, aanzienlijken en rijken gedronken uit
Opgaaf van nieuwe leden a f 1 perjaar
den beker dezer hoererij ? Wordt niet wel
bij den heer H. Hooft Jz. te Ermeloo.
eens eene aanhaling uit een boek van een
Namens het Bestuur van »F."
staatsman of staathuishoudkundige op dit
J. TER BOEG, Secr.
gebied van meer gewicht geacht dan een
( )f t 1 S<)4
getuigenis uit het Woord van Uod t Acn,

Eene Leldsche dissertatie.
Onder invloed en leiding van Prof.
Acqooy, den geleerden kerkhistoricus en
den uitnemenden docent, worden er reeds
jaren lang aan de Leidsche Akademie dis
sertaties geschreven, waarvan de onderwer
pen aan de kerkgeschiedenis van ons land
zijn ontleend. Tal van uitstekende rnonografiëer. over beroemde Nederlandsche her?
vormers en godgeleerden hebben op die
wjjze reeds het licht gezien. Thans is haar
aantal weer vermeerderd met eene belang
rijke dissertatie van den Heer Hugo Visscher, Ned. Herv. predikant te Zegveld,
die daarop in de vorige week den welver
dienden graad van Doctor in de Godge
leerdheid verwierf.
In deze dissertatie, 227 bladzijden groot,
in netten vorm bij Stap te Haarlem ge
drukt en aan Dr. Daubanton te Amsterdam
opgedragen, behandelt Dr. Visscber het le
ven en de werken van den bekenden god
geleerde, Guiltebnus Amesius. Amesius was
een Engelschman, in 1576 te Ipswich uit
puriteinsche ouders geboren. Hij was te
Cambridge leerling van den beroemden Wil
lem Perinus. Door de Anglikaansche gees
telijkheid om zijne puriteinsche gevoelens
bemoeilijkt, nara Amesius in 1610 de wijk
naar ons land. Hier vertoefde hij eerst
een korten tijd te Leiden, waar hjj in ken
nis kwam met John Robinson, het hoofd
der Independenten. In 1611 kreeg hij eene
aanstelling voor Engelschen dienst in den
Haag. In 1618 werd hij door de StatenGeneraal, tegen een salaris van vier gul
den

per

dag, benoemd, om den president

der Dordsche Synode van raad en voorlich
ting te dienen. In 1622 werd hij hoog
leeraar te Franeker. In 1632 werd hij be
roepen te Rotterdam, maar stierf reeds in
het volgend jaar.
Na alzoo het leven vau Amesius te heb
ben geschetst, beschrijft Dr. Visscber ons
Amesius achtereenvolgens als godgeleerde,
exegeet, dogmaticus, vooral in zijn strijd
tegen Remonstrantisme, Anglikanisme en
Papisme, als ethicus en als homileet, om
dan nog kort de sporen na te gaan van
den invloed, door Amesius in kerk en god
geleerdheid nagelaten. Evenals liet eerste,
is ook dit tweede deel met zorg bewerkt
en legt het van de bekwaamheid van den
Schrijver een zeer gunstig getuigenis af.
Toch komt het mij voor, dat de lot, aan
Amesius als Godgeleerde toegebracht, niet
geheel en al is verdiend. Zonder twjjfel
had Amesius in veel opzichten gelijk, als
hij opkwam tegen het Scholasticisme, dat
de Schriftstudie verwaarloosde en om het
leven zich niet bekommerde. De wandel
van Maccovius verdient gestrenge afkeuring.
Maar de richting, door Amesius in de theo
logie voorgestaan, was, hoe ook verklaar
baar, toch van eenzijdigheid niet vrij te
pleiten. Zij deed aan het wetenschappelijk
karakter der godgeleerdheid te kort. Het
gaat niet aan, om den wil te maken tot
het subject der theologie en deze te om
schrijven als een wetenschap om Gode te
leven. Ook de kennisse Gods heeft hare
eigene en zelfstandige waarde en heeft als
zoodanig natuurlijk haar zetel niet in den
wil, maar in het bewustzijn. Overigens
dient deze opmerking slechts, om den
Schrijver bewijs te aeven van de belang
stelling, waarmede wij van zijn arbeid ken
nis namen. Dr. Visscher staat op beslist
gereformeerd standpunt. Door heel de dis
sertatie heen komt dit uit,. Maar vooral
zijn zijne stellingen uit dit oogpunt belang
rijk. Hij ontzegt aan de Theologia Biblica
recht van bestaan (Thesis 4), verwerpt de
conditioneele verkiezingsleer (7), verlangt
gelijkstelling voor de wet van vrij en open
baar onderwijs (15), en heeft drie merk
waardige stellingen over de kerk, die ik
hier afschrijf:
Elke kerk blijft nog altjjd een kerk, zoo
lang zij een kring van levende lidmaten
van Christus bevat, ook al zijn al hare
instellingen bedorven. Een kerk wordt
»schijnkerk," als er geen ware geloovigen
meer in haar worden gevonden, ook al is
ze zuiver in hare instellingen. (11 )
De verschillende Gereformeerde groepen
in ons vaderland moeten, krachtens het
gemeenschappelijk beginsel, ieder op hare
wijze streven naar vereeniging op één
kerkelijk erf. (12).
Om de afscheiding van 1834 of de do
leantie van 1886 te bestrjjden, is eenvou
dige reproductie der argumenten, door Voetius ot é, Brakel tegen het separatisme
hunner dagen gericht, van weinig waarde.
(13).
Er zouden bij deze stellingen belangrijke
vragen te doeu zjjn. Maar liever wenschen
we den Schrijver van harte geluk met zijn
Doctorsgraad, danken hem voor zjjn uitne
menden arbeid en hopen we hem spoedig
weer op het gebied der wetenschappelijke
Gereformeerde theologie en kan het zijn,
ook eenmaal »op één kerkelijk erf" te ont
moeten.
Kampen.
H. BAVINCK.
Onze Oost.
Uit de hieronder volgende extracten uit
de verschillende instructiën, ordonnantiën
en reglementen voor de Regeering van
Nederlandsch-Indië, kan men zich een denk
beeld vormen van de geschiedenis der
Christelijke kerk aldaar.
Instructie voor den Gouverneur-Generaal
Pieter Both. 1609.
Art. 13. Indienststelling van de mede
genomen predikanten en schoolmeesters:
sDat gedaan zijnde, zult gjj van stonden aan
»de predikanten en schoolmeesters op de
»vloot, om in Inaië te bljjven medegegaan
»zjjnde, stellen ter plaatse, daar gij naat
»goede informatie zult bevinden, dat zjj
»den besten en meesten dienst zullen kun»nen doen, goede zorg dragende, dat dezelve
»zich getrouwelijk ende vredeljjk in bun»nen dienst tot vermaning van de personen
»van de Comp. aan land zijnde, en bevor»dering der bekeering van de onchristenen
sen leering van derzelver jonge jeugd mo
rgen kwijten, ten einde de naam van
» CHRISTUS verbreid en der Comp. dienst
»mag bevorderd worden naar behooren".

Ordonnantie en Instructie voor den Gou
verneur-Generaal enz. 1617.
Art. 34. »De Gouverneur-Generaal en
» Raden van Indië zullen ook overal op de
»voortplanting van Christelijke religie, op
»bouwing van goede scholen en andere
»zaken daartoe noodig, alle behoorlijke
>ordre stellen, en te dien einde de aan»komende predikanten met advijs van de
» andere, die hun naast zijn, in zoodanige
«plaatsen ordonneren en zenden, daar zij
»ïieden verstaan zullen, dat ze naar hunne
» bekwaamheid den meesten dienst kunnen
»doen, zonder dezelve ligteltjk en zonder
»goede redenen en consideratiën elders
»te verzenden, en dat niet zonder advijs
»van de andere predikanten daar naastbij
»of omtrent wezende, om alle onrast en
»disordre te verhoeden en alle goede onder
linge correspondentie, tot meerdere stich
ting en voortplanting van de Christelijke
»religie, met de predikanten te mogen
»houdeH, alsook om derzelver ambten bij
»de gemeente niet te klein noch verachtte
smaken, daartegen de Gouverneur en
»de Raden, alsook tegen ijdele misbruikiDg
»van Godes heiligen Naam en Woord en
»van den Godsdienst in het generaal, alle
»behoorlijke ordre zullen stellen".
Art. 60. »Ten vierde, dat geene den
»vrijen handel genietende personen, noch
»derzelver kinderen, vermogen zullen zich
»bijzonder aan eenige Indiaansche vrouwen
»ten huwelijk te begeven, zonder consent
»vau den Gouverneur-Generaal, Vice-Gou»verneur of andere hooge Overheid, die in
»de voorschreven plaats kommanderen zal,
>en dat alleenlijk aan diegenen, die alvorens
»gedoopt zullen zijn, en de Christelijke
»religie aangenomen hebben, in dewelke zij
»ook gehouden zullen wezen hunne kinde
ken op te brengen, alsook hunne slaven,
»zooveel mogelijk hun zal wezen, daarin te
»insfrueren, zonder dezelve anders dan aau
»Christenen te mogen verkoopen."
Instructie 1650. »Dat de justitie en
»politie vooral medegesecundeerd moet wor»den met de Christelijke Gereformeerde
»Religie, waarvan de fundamenten in de
» Vaderlandsche Regeering nu gelegd zijnde,
«dezelve in de Oost-Indiën onder UEd.
sgouverno medegevolgd moeten worden,
»zonder buiton dezelve eenige publieke
» exercitie van andere en zonderling van
»het Pausdom te gedoogen."
»Dat de predikanten, aldaar zjjnde, en
>welke successievelijk uit het Vaderland
«derwaarts gezonden worden, in hun be»hoorlijk respect bij de hooge en subalterne
»regeering ter plaatse van hunne residentie
«gehouden, en geenszins in kleinachting
«gebracht moeten worden."
Rageeringsreglement 1818. »De oefening
»van alle godsdiensten geniet in Neder»landsch-Indië de bescherming der Hooge
> Regeering, mits die oefening voor de
«openbare rust niet gevaarlijk zij."
Regeeringsreglement 1855. «Ieder be>lijdt zijne godsdienstige meeningen, met
«volkomen vrjjheid, behoudens de beseher«ming der maatschappij en harer ledm
«tegen overtreding der algemeene verorde
ningen op het strafrecht."
(De Opwtklcer.)

Janna Kadijk,
in leven laatst weduwe van
wijlen den Weleerwaarden Heer
KOERT JACOBS TIMMERMAN, in
den ouderdom van ruim 71
jaren.
J. VOS
H. VOS—
NIJZING.

II. BRINK.
G. BRINK—
TIMMERMAN.

J. A. BULT.
A ZOMER.
H. ZOMER—
TIMMERMAN
BEILEN, 2 Oct. 1894

Heden overleed tot mijne diepe
droefheid, in de hope des eeuwi
gen levens, mijne geliefde Echt
genoote

IfLISABKTll UüJIM,
ia den ouderdom van bijna 68
jaar.
G. TH. SONNIUS.

Aan A. te L. — Uwe opmerkingen komen ons
niet billijk voor. Een Rede ter aanvaarding van het
Leeraarsambt aan een Theol. School, dus een inrich
ting voor Hooger Onderwijs, is niet gelijk aan een
tractaatje, of aan een populair, stichtelijk geschrift.
In zulke eene Rede zijn aanhalingen in vreemde ta
len en wetenschappelijke termen niet misplaatst.
Eu we kunnen ons verzekerd houden, dat Prof Biesterveld het zijn discipelen wel diep zal inprebten,
dat zij noch op deu predikstoel, noch in de catechi
satie, ncch in den omgang barbaren mogen zijn,
maar een taal moeten spreken, die iedereen verstaan
kan.
RED.

advertëntiknT
Ge trouwd:
N. Y. VAN GOOR,
c.a.

EN

C. ALKEMA,
die tevens hunnen hartelijken dank
betuigen voor de vele blijken van be
langstelling.

die door soliditeit van constructie, lief
lijkheid van toon, en zeer laag gestelde
prijzen boven alle andere Orgels uit
munten.
Ci. ELiiiovi;,
Pa ti lus Potterstraat 291—293,
den lliiap
Magazijn van AMKIilK. OKIiKLS.
Ook zonder prijsverhooging bij mijne
Agenten : W. F. LETTERIE, \e Jan
S'eenstraat,
Amsterdam, en J. DE
KLERK te Briclle.

MEPPEL,

8 Oct 1894.

geliefde Vader den dag te herdenken,
waarop hij voor

30 jaren
de
de.

Evangeliebediening aanvaard
S. O. LOS.

UEIIK OM HULP!
Ondeigeteekenden, bestuurders van het
Suppletiefonds «Draagt elkanders lasten"
le Wolvega, hetwelk zich ten doel stelt,
minvermogende ouders te steunen in de
kosten voor Gereformeerd onderwijs hunner
kinderen, zien zich genoodzaakt een be
roep te doen op de milddadigheid van
alle vrienden, van Gereformeerd onderwijs,
die met meer middelen gezegend zijn, om
geldelijke bijdragen. In eigen omgeving
wordt door contributiën en een centsvereeniging het mogeljjke gedaan, maar de op
brengsten hiervan zijn niet toereikend.
Neige de Heere veler hart tot deze zaak,
opdat geen arme kinderen van het voor
hen zoo noodige onderwjjs verstoken zijn.
Namens het Bestuur,
W. HEMPEL, Voorzitter.
G. VISSER, Secretaris ;
bij wien giften worden ingewacht.

met lO reg. uitmuntend geschikt voor
Jongel.-vereen, of kl. kerk.
Tevens kan er tegen geringe verhoo
ging een net

kerkorgel frontje
bij geleverd worden, en een dito met
ö J 'eg. goed geluid en mooie kast,
voor f 35,— bij J. PROPER, kerkorgelfabriek, KAMPEN

iüiAFsim¥~i

Heden overleed, in den ouder
dom van ruim 71 jaren, na een
langdurig en smartelijk, doch
geduldig lijder), onze geliefde
Echtgenoote en Moeder, Mejuf
frouw
fl/UTT I Ifltilit

V A X nonp
geb. VAN HOORN, weleer Wed.
van den Heer J. W. FJLIBPO JZN.
F. VAN DORP.
G. VAN HOEKEN—
FILIPPO.

P. J. VAN HOEKEN.
A. M. ESSELINK—
FILIPPO, te Sliedreclit.
G. W. H. ESSELINK
v. D M. te Sliedrecht.
J. M. BREUKELAAR—
FILIPPO, te Bodegraven.
J. BREUKELAAR
v. D. M. te Bodegraven.
C. FILIPPO,
te Haaerswoude.
C, FILIPPO—
VAN WIJNGAARDEN,

te Hazersu-oude.
LEIDEN,

1 October 1894.

\

MILITAIR BSD Hl*
te Naar den
In bovengenoemde inrichting worden
tegen 9 SSeeeinber e.k. of vroe
ger gevraagd,

GEHUWDE LIEDEN

beneden 50 jaar, liefst zonder kinderen
PII van Positief Christelijke beginselen,
in staat en genegen om de leiding der
jongelieden op zich te nemen. Voordeelen zijn f 100 Salaris, vrij wonen
vrij vuur en licht.
Belanghebbenden wenden zich met
franco brieven tot het Bestuur.
Namens hetzelve,
J. VISSER ZELDENRIJK Secr.

De schoonste en meest verkocht
wordende huis-orgels zijn die van

B R E E B A A R T 'S
ORGELHANDEL. DAMRAK 22, AMSTERDAM
De nieuwe magazijnen be
vatten een groote en schoone
COLLECTIE VAN F 65 TOT F U00 VRAAG CAT0L0G1.

Magazijn van Pianino's
en Am. Orgels
billijkst adres der echte Muller
tliers, J. PROPER Kampen.

Cl-

prijzen.

Bij ZALSMAN te Kampen is verschenen:

HET HOOGE BELANG
DER

AMBTELIJKE VAKKEN.

Alvorens uwe

Bonwmaterialeo

te koopen vraagt prijzen aan
tui1 T T o n ) S"Bosch, Kanaal D. 9tS"° ' Rotterdam, Glash 41.

Levering op alle keur.
Concurreerendste prijs.

Briefkaarten.
100 stuks voor
f 0,30
200
»
»
» 0,60
300
»
»
» —,90
400
»
»
» 1,20
500
»
»
» 1,30
1000
»
»
» 2,50
Franco tliuis, na ontvangst van het
bedrag, door ZALSMAN te Kampen.

VERMAAN EN TROOST
uit h^t Hoog<liiit,S''li

door J(. W. A. MOTTKN.
Prijs 1 0,60 ing. 1 1,— in prachtbandje.
H. J. VAN DER VEGT.
ZWOLLE.

V e r s c h e n e n b i j A. FEIIiHOUT, Amsterdam:

NIEUW Photografïsch Portret
VAN

Ds. W. H GISPEN.
Cabinetformaat f 1.—.
Visiteformaat „ 0.50.
Bij ZALSMAN te
perse:

KAMPEN is ter

liede en toespraken
BIJ DE

BSSTAI,I.ATBfi5 VAN
BIS. •*. ASII:STA:FLEVA:I.B»,

als Leeraar a/d Jheol. School van de
Gere/ormeerde kerken in Nederland,
DOOR

T. BOS
Bedienaar des Woords te Bedum.
Prijs 30 cent.

FILIJPPliS OTIMilSIIM.
De Kalenders en de Meditatiën van
het Traktaatgenootschap Filippiis
worden bij dezen dringend asuabevoieas. Doordat zij de laatste jaren
spoedig waren uitverkocht, is de oplaag
bij vernieuwing met eenige duizenden
vermeerderd. Wanneer de bestellingen
vele worden, kan het Traktaatgenoot
schap zijn gratis-verspreiding onder sol
daten en spoorwegarbeiders volhouden
en voor uitdeeling op de Zondagsscho
len
voor veel verminderden
prijs blijven geven
Daarenboven worden de eventueele
winsten gebruikt voor de Traktaatver
spreiding.—
De Kalenders en Meditatiën werden
geschreven door Ds. J. VAN ANDEL,
frot. f. öiJüSTJÏÏKVJiLiL», Ds. L. BOU
MA, Ds. W. H. GISPEN, Ds. J J
IMPETA, Ds. A. LITTOOIJ, Ds. W.
H. OOSTEN. Ds. A
VAN DER
SLUIJS, Prof. D. K. WIELENGA enz.
De prijs van den besten Kalender
alleen is f 0,75 en met de Medita
tiën f a- De gewone met hetzelfde
l - n
^
1 f^
* i
-1
i i ,
senna en aenzeitaen innoua slechts

f <>,40.
Bestellingen
den Uitgever

DOOR

1?. BIESTERYELD.

PRIJS 60 CENT.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan, en wie het bedrag in postzegels aan
ZALSMAN te Kampen zendt, ontvangt deze Rede franco thuis.

Zondagsschool-Uitgaven
van 6. F, GALLEN6ACH te Nijkork,
Deze uitgaven munten uit door:

GRMOMIËNTffi

HABLINGBN,

8 Oct. 1894.

Echte Amerikaansche ORGELS
uit de beste fabrieken der wereld, tegen de laagste
Men vrage geïllustreerde prijscourunt.

Uitgesproken 27 September 1894,

Verschenen:

Zondag 14 October hoopt onze

Specialiteit in

SERAPHIN ORGEL

GRONINGEN.

GRIETJE DE BOER

Magazijn, van Muziekinstrumenten.

TER AANVAARDING VAN HET LEERAARSAMBT AAN DE
THEOLOGISCHE SCBOOL DER GEREFORMEERDE KERKEN
IN NEDERLAND, TE KAMPEN.

SWITTERS & TERPSTRA,

Wed. van Wijlen Ds. G. B.
Mos, op ruim 76 jarigen leef
tijd van ons weg te nemen. In
het volle bewustzijn, dat het
sterven haar gewin was, ging
zij de eeuwige ruste in.
Hoewel diep bedroefd, hopen
wij Gode te zwijgen.
Namens de qfheele Familie,
Z. A. STAGGERMos.
J. STAGGER.

Hoogstraat— Woudrichem.

Wegens plaatsgebrek voor slechts
f BOO,— ter opruiming aangeboden
een zeer solied en sterk toongevend

Steenhouwers, Zuidersingelstraat.
Den 23sten Sept. behaagde
het den Heere te Eigerton Z.
Dak, N. Amerika, onze geliefde
Moeder, Behuwd- en Grootmoe
der Mej

§. A. OTTO,

HUIS-, SCHOOLEIM KERRORCELS,

ARNHEM,

7 October '94.

Namens zijne dankbare kinderen,

Correspondentie.

ter. Pred te Dirkshorn

Heden ontsliep, zacht en kalm,
in baren Heer en Heiland, onze
geliefde Moeder en Behuwdmoeder

worden ingewacht dooi
F. P. DHUIJ

te Middelburg.

degelijken inhoud, fraaie uitvoering, zeer lage prijzen.
Voor 1S941 verschenen 20 hoekjes. Hergens elders vindt men
zulk een groote keuze nieuwe uitgaven.
ALLE boekjes zijn voorzien van fraai geïllustreerd omslagen
plaatje, die van 20 en 25 cent van 2 plaatjes, die van 30 cent en hoo
ger van 3 plaatjes.
aagtt"* Bij bestelling van 95 boekjes, hoe ook gesorteerd,
wordt slechts BIE B1ABLV8Ï B*B8BtiS berekend, waardoor ook
de kleinste Zondagsschool van den laagsten prijs kan profiteeren.
Voor
O21/2 cent ontvangt men thans 95 boekjes van 5 ct. en voor
een stel van de 20 nieuwe boekjes ter waarde van f 4,50.
Bovendien is voor elke Zondagsschool in Nederland gratis verkrijgbaar
B ex. van al de nieuwe boekjes van 126 cent en hooger, in één boekdeel
vereenisïd onder den titel van WINTERBLOEMEN. De aanvraag daartoe
moet geschieden door het hoofd der School, met bijvoeging of van I9 5 cent
voor de portkosten, ot opgaat van aen boekiianaeiaar, door wiens tusschenkomst
men het verlangt.
De CATALOGUS is gratis en franco verkrijgbaar.

AHe soliede boekhandelaren nemen bestellingen aan
en x( lillen evenals de uitgever gaarne ter inzage.
K i f .#. I. H O R M S E K

te Amsterdam, ktvam van de pers:

—VRIJHEID—
DE IJiVEINSVOORWAARDE VOOR HET HOOGER ONDERWIJS
INLEIDING tot het debat over de stellingen, voorgedragen in de Meeting
der Vereenigiug voor BBooger Onderwijs, te Utrecht gehouden den
27sten Juni 1894, door
ür. J. WOLTJER.
JF»i-ijss ± 0.50.
Door het Geref. Traktaatgenootschap
>Filippus" is uitgegeven bij J Di'.N
BOER te Breukelen, en bij alle ^oliede
boekhandelaars verkrijgbaar :
VOOR DE ZONDAGSSCHOOL

Een zestal Kerstliederen.
Prijs: 2 ct. — 100 ex.f B ,20. —
250 ex /9,SO. — 500 ex ƒ5,40.1000 ex f BO. —
Inhoud : I Voorspellingen
II Kerst
psalm (Jes. 9:1, 5, 6.) III De En
gelen en de Herders. IV De Engelen
zang. V De Wijzen uit het Oosten.
VI Lofzang.
Gebruikte boeken, maar in een zeer
coeden staat. " Niet goed—geld terug.
Klinkenberg, Bijbelverkl., in 27 b.f 27.50
Brakel, De Bedel. Godsd. 2 halfl. b.» 6,—
Luther, over de Galaten, in halfl » 4,—
Oomrie, Catechismus
» » » 2,75
»
»
ingenaaid » 2,—
Ursinus,
»
» 3,50
v.d.Honert, Chr afk uit David in p.» 2,50
Eversdijk, Messias Heerl. 2dln. » 4,—
Luther, 40 leerred. in halfleer. » 2,—
Zend s v.p. spoedig uw wissel aan
H. v. D. MEULEN te Charlois.
Nieuwe uitgaven van ZALSMAN te
Kampen :

DE GELOOFSBELIJDENIS
der Nederl. Gereform. Kerk,
TOEGELICHT DOOR
W. I I

<» I J-i !» K V.

Mierde druk. 288 hladas.
In gelithograf eerden om
slag. ƒ f .50.
Bij getallen tegen verminderden prijs.

BËSTUUIl ö AAMOIilllGIJil)
VOOR IEDER

4 ct.
4 ct.
Bij ZALSMAN te Kampen verscheen :

Eenige korte vragen
VOOR DE

kleine kinderen
DOOR

.PACOEtUS BOH§TI (J§.
IN LESSEN VERDEELD, ME MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN
DOOR

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

niet meer dan 4 cent.
Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond franco toegezonden.

4

cl.

4

ct.

Prachtige
kwarto Enveloppes,
bedrukt met Firma. Kleur naar ver
kiezing: Geel, Grijs, Groen,
Paars of flSlanw. Eranco thuis
voor f fl,00
per 1000 na ontvangst
van Postwissel.
G. PH. ZALSMAN.
Kampen.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen :

Voor de Vereeiiiging:

Aan dontrihutiën:
Door den heer Heuri Dekker te Lochem
t 54, van Ds. W. den Hengst f 5.

Aan Collecten:
(Voor de Theol. faculteit) van de Geref.
kerk te Alkmkerk f 19,10; van idem te De
Krim f 5,411/2 ; van idem te Dalfsen f 4,80 ;
van idem te Axel B f 6,08 ; van idem te
Schermerhorn f 0,36]/2 ; van Kolhorn f 1,06.

die ernstig de zaligheid zoekt.
Aan Schenkingen:
DOOR «B. A. «HAiHESi.
Door den heer A. Sonnoveld, te MaasVierde druk. 184 bladz
sluis, gevonden bij de kerkcollecte f 6;
In gelithografeerden omslag.
van den heer P. de Jong Pz., te Sneek
f 5, van den heer J. ten H. te N. 12,50;
OO ct.
Bij getallen tegen verminderden prijs

Calvijns institutie,
OP

ONDERWIJZING IN OEN CHRISTELIJKER
GODSDIENST

3 deelen f O.OO.
Gebonden in .1 prachtbanden
f 7.50.

door den heer H. H. Tuininga te Bolsward van de Vrouwenver. f 1,80; door
den heer G. H. E. te 's Gravert'aage voor
het uitbrengen van het verslag der jaarvergaderiug te Utrecht f 2.

Voor het Blospitinm:
Van den Zusterkring te Utrecht een vol
ledig stel Lancaster gordijnen voor het
achtergebouw.
S. J. SEEPAT,
Hilversum.
Penningmeester.
Stoomdruk vaa ZALSMAN te Kampend

Bijvoegsel van De Bazuin No. 41, 1894.
Vervolg van Bladz. f .

VERSLAGEN
DER VERG. VAN CLASSES.
Acta der Classis Franeker
Art. 1. Opgeroepen door de roepende kerk van
Sexbierum, zijn op 4 Oct. 1894 de Gereform. ker
ken in de Classe Franeker, te Franeker in Classic,
vergadering bijeen geweest.
Ds. Hania, vorige praeses, van Oosterbierum,
opent. Gezongen Ps. 90 : 9 ; gelezen Ps. 46 en ge
beden,
Art. 2. Ds. Veenstra en Br. Greydanus zien de
credentie-brieven na ; 13 kerken zijn tegenwoordig
door middel van 25 afgevaardigden
West-Ter
schelling had een diaken gezonden ; Winsum 2 ou
derlingen ; voldoende redenen werden daarvoor op
gegeven.
Art. 3. Ds. W. van Lingen is naar toerbeurt
praeses, en benoemt met goedvinden dir vergade
ring Ds. J. van Goor tot assessor, Ds. Hauia tot
scriba.
Art. 4. In tegenwoordigheid van deputaten na
mens de Particuliere (Prov.) Synode wordt br. A.
Nawijn, beroepen predikant te West-Terschelling en
Midsland onderzocht overeenkomstig de bepalingen
der Gener. Synode van Juni 1892. Hldstuk VIII.
Art. 35 1, 2, 3. Vooraf droeg hij een deel eener
predicatie over Hebreën 2 : 14, 15 voor.
Na gunstig praeadvies der Synodale deputaten,
Ds. Impeta uit Leeuwarden en Ds. Bootsma uit Kollum, wordt met algemeene stemmen tet toelating
besloten.
Art, 5. Ds. Meijering leest de notulen der vo
rige vergadering, welke goedgekeurd worden, en de
ingekomen stukken.
Art. 6. Bij de bespreking der vacature-beurten
wordt, op voorstel van den scriba, aangenomen, dat
Harlingen B, Tzum en Sexbierum in de e. k. 3
maanden elk 5, Dronrijp 6 en Arum. waar de pre
dikant ongesteld is, 7 beurten zullen hebben
De
predikanten in de dorpskerken zullen één beurt
meer vervullen dan de Dienaren in de steden.
Art 7. De collecten voor de hulpbehoevende
kerken in de Classe worden voor 3/4 aan Winsum,
voor 1/4ê aan Tzum toegewezen.
Art. 8. Harlingen A en B brengen een uitvoe
rig verslag uit van hetgeen gedaan is sedt rt '92
om tot »ineensmelting" te komen
Met het oog op
de komst van een Leeraar in Harlingen B gaat de
Classe thans niet verder op dit punt in.
Art. 9. Ds. ten Hoor doet uitvoerig mededeelingen omtrent Dronrijp. De Classe draagt de ver
dere regeling daarvan aan Franeker op.
Art. 10. Wegens het a s. vertrek van Ds. Meije
ring uit Sexbierum moet een ander tot actuarius
en quaestor, tevens een anderen penningmeester
voor 't eiland Terschellirg worden aangewezen.
Ds. Veei'stra wordt tot actuarius b noemd : sec.
Ds. Hania; Ds. W. v. Lingen tot quaestor; Ds
Hania tot Penningmeester voor Terschelling.
Art. 11. Ds. Hania wordt benoemd om al de
boeken van Ds. Meijering na te zien en brengt daar
over later gunstig rapport uit.
Art. 12. De collecten, door de Cliisse bepaald,
en door de kerken in de laatste 3 maanden gehou
den, worden geïnd.
Art. 13. Bij het onderzoek naar art. 41 wordt
aan Sexbierum geadviseerd met de beroeping te be
ginnen ; aan Izummarum op eene vraag om afhan
deling van eene moeielijkheid met een broeder het
oordeel der Classe meegedeeld; aan eene andere
kerk gezegd, dat de le trap van censuur op een
broeder moet toegepai-t; nog ren paar inlichtingen
verstrekt aan andere kerken. Overigens liep het
ondeizoek zeer gunstig at.
Art. 14. Ds. Hania is benoemd tot consulent
van Sexbierum ; Ds. van Goor tot secundus-consu
lent van Harlingen B.
Art. 15. Ds
Meijering neemt in gevoelvolle
woorden afscheid van de Classe. De Praeses be
dankt hem hartelijk ; laat Ps. 134 : 3 zingen en
sluit met dankzegging en gebed.
De Scriba,
J. HANIA PZN.

N B. Men gelieve er bij toezending van stukken
aan te denken, dat Ds. J. Veenstra te Minneitsga
thans actuarius der Classe Franeker is.

ZENDING.
Vergadering van Deputaten der
Gereformeerde Kerken in Nederland
tot de Zending onder Heidenen en
Mohammedanen
°p 15 en lb Augustus 1894 te Leiden, en op 18
en 19 September 1894, te Arnhem.
Art. 1. In de zittingen te Leiden zijn aanwezig
de Deputaten Van Minnen, Lion Cachet, Van deiValk, Feringa, Sijpkens, Noordewier, Gispen, Lin
deboom, Wagenaar, Hovy, Van Haeringen, de Zen
dingdirector en de Penningmeester.
Ds. Seegers is verhinderd door ziekte; Ds. Hes
sels is buitenslands. Zonder kennisgeving ontbre
ken Ds. Bouma en Ds. de Gaay Fortman.
Art. 2. De vergadering wordt door den Voor
zitter, Ds. van Minnen, geopend met gebed en met
voorlezing van een deel der Heilige Schrift. Daarna
leest de Scriba, Ds. Feringa, de notulen der bui
tengewone vergadering van 19 April te Utrecht,
die goedgekeurd worden.
Art. 3. Ds. Feringa leest nu het Rapport voor
van het Moderamen in zake het verrichte in zijn
tien vergaderingen sedert de samenkomst van De
putaten op 27 Februari te Zwolle. Aan dit Rap
port sluit zich aan de opheldering, waarom Depu
taten niet eerder zijn samengeroepen. De oorzaak
daarvan ligt in de Curatoren-vergadering te Kam-

Schriftbeschouwing.
Pauliis en Coriutlie.
XXIV.
I Cor. 5:1—5.

Het
einde.
De
wortel
dat de

eerste deel van den brief is ten
apostel heeft de kwaal bij den
aangetast, door aan te wijzen —
tweedracht, die in de gemeente

heerschte, hare oorzaak had in de on-
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pen en in het telkens, door niet te verwachten
stoornissen, verhinderd zijn der samenkomst te Arn
hem en te Zutphen. Voorts gaat het Rapport ver
gezeld van een agendum voor deze vergadering, van
een mededeeling der onderlinge regeling van arbeid
in het Moderamen, van een aantal blieven en af
schriften en van eenige voorstellen. Een en ander
betreffende: De overname van het Zendinggebied
en den arbeid der Nederlandsche Gereformeerde
Zendingvereeniging; de onderzoeking, aanneming,
leiding en voorgenomen uitzending van Ds. Adriaanse ; de verhouding tot den heer Horstman ; het
jaarfeest der Nederlandsche Zendingvereeniging;
verschillende aanbiedingen tot den dienst der Zen
ding ; den arbeid der B.B. Bolwijn, Scheurer, Huijsing, de t'ruijn, Pos en Zuidema ; de uitnoodiging
tot medewerking in het Comité voor Nederlandsche
Zending-Conferentiën ; de stukken in zake den ge
wezen Zendeling Van Alphen ; het schrijven over
— en aan — eenige helpers, de regelingen in zake
archieven, correspondentie enz. ; verschillende financieele belangen ; en eoncipieenng van gecontinueerde
of gewijzigde instructiën voor de Zendelingen, als
mede Concept-Circulaires aan de Bedienaren des
Woords en aan de Kerkeraden. Dit veelomvattend
Rapport wordt na ernstige en leverdige discussiën
goedgekeurd, waarmede de vergadering tevens hare
goedkeuring hecht aan de wijze, waarop het Moderamen de gegeven opdrachten uitgevoerd en de
nieuwe samenkomst voorbereid heeft. Het zeer
groote agendum (dat zelfs in vier vergaderingen
niet kon afgehandeld worden) wordt nu in dier
voege aanvaard, dat daaruit de meest spoedeischend
geachte punten het eerst in behandeling komen.
Art. 4. Zoo komt nu in de eerste plaats aan
de orde de, te Zwolle aangehouden, aanbieding
van een Bedienaar des Woords voor den dienst deiZending. In den loop der besprekingen verbindt
zich hieraan een geheele discussie over den toe
stand onzer Zending en de meihode van arbeiden.
Dientengevolge wordt de eerste zitting met dank
gebed gesloten door den Zendingdirector, zonder
dat het alsnog tot eenige beslissing is gekomen.

Art. 5. De tweede zitting wordt met gebed ge
opend door Ds. Lion Cachet. De in Art 4 ge
noemde aanbieding en daaraan verbonden vragen
worden verder overwogen, maar ten slotte nog niet
rijp geacht voor beslissing, eer andere punten over
wogen zijn.
Art. 6. Aan de orde komt nu de zaak der over
name van arbeidsveld en arbeiders der Nederland
sche Gereformeerde Zendingvereeniging. Het Mo
deramen deelt nu meer in bizondei heden mede, hoe
het ingevolge lastgeving, aanwijzingen en volmacht
der vergaderingen te Zwolle en te Utrecht heeft ge
handeld. Het heeft het schrijven, waartoe 19 April
was besloten, verzonden, en heeft ten slotte 31 Mei
dezes jaais eerst des middags en daarna des avonds
vergaderd met het daartoe gevolmachtigd Hoofd
bestuur der Nederlandsche Gereformeerde Zen
dingvereeniging, waarbij tren de overname defi
nitief tot stand gekomen is en de acte gepas
seerd, medegedeeld in Het Kerkblad No 26 voor
29
Juni 1891.
Uit de
nadere toelichting
in den loop der discussiën blijkt, dat deze ovema°
me volledig is, en het (met het oog op de quaestie
der rechtspersoonlijkheid) foimeel voortbestaan der
Vereeniging gepaard gaat met zoodanige wijziging
harer Statuten, dat de last van Deputaten indezen
vervuld is. Het komt voortaan vrij wel overeen
met de positie der Vereenigingen »de Kerkelijke
Kas" op zulke plaatsen, waar na ineensmelting van
A en B het beheer aan den Kerkeraad is gekomen
De krachtens gegeven opdracht door het Modera
men voorloopig genomen maatregelen worden later
besproken.
Art. 7. Vele uren worden nu gewijd aan de
zaak van den heer Horstman. Aangaande hem was
in de avondvergadering van 31 Mei aan het Moderamen van Deputaten mededeeling gedaan van de
volgende resolutie :
»Het Hoofdbestuur, met leedwezen virnomen
hebbende, dat Broeder Horstman geen schuld er
kent, terzake dat hij, zonder daarloe toestemming
verkregen te hebben van het Hoofdbtstuur, Java
verlaten heeft om zijne kinderen naar Europa te
brengen ;
» Van oordeel, dat een Zendeling, die eigenmach
tig zijn arbeidsveld verlaat, de facto, zichzelf ont
slaat uit den dienst der Zending ;
» Voor de moeielijkheid staande, dat op heden het
werk der Vereeniging zal worden overgegeven aan
de Gereformeerde kerken, en aan het Hoofdbestuur
dies geen gelegenheid gelaten wordt, verder indezen
te handelen ;
»Besluit, om Deputaten Syncdi der Gereformeerde
kerken in Nederland tot de Zending onder Heide
nen en Mohammedanen hiermede in kenms te stel
len, het aan dezen overlatende verder in dezen te
doen, wat hun in het btlang der Zending goed zal
schijnen."
Het Moderamen nu heeft genoemden Broeder ge
legenheid gegeven, in zijn midden zich over deze
zaak te verdedigen, en hem daartoe te Scheveningen vier uren lang gehoor verleend. Vervolgens
hem uitgenoodigd om — indien hij zulks mecht
begeeren — schriftelijk nogmaals de gronden uit
een te zetten en toe te lichten, waardoor hij zijn
vertrek van Java gerechtvaardigd acht. En tevens
zorg gedragen bij bet ontvangen dezer lijvige me
morie, dat ook de noodige bescheiden ter toelich
ting anderzijds ter tafel zijn
Met de lezing en be
spreking van de memorie gaat nu deze tweede zit
ting ten einde. Zij wordt met gebed gesloten door
Dr. Wagenaar.
Art. 8. De derde zitting wordt met gebed geoperd door Ds. Feringa. Daarin wordt allereerst
besproken de gerapporteerde arbeidsverdeeling van
het Moderamen. Deze regeling is als volgt: Het

geestelyke opvatting van het Evangelie
als eene nieuwe wijsbegeerte, wijl deze
opvatting er toe leiden moest om de
gemeente in eene school om te zetten,
met evenveel partijen er in, als er leeraars
in waren.
Daarop heeft hij aangetoond, welke
de rechte verhouding tusschen het ambt
en de gemeente was, en ten laatste
zichzelven de hem betwiste plaats te
genover de gemeente hergeven.
Zoo heeft bij zich den weg bereid om
de herderlijke vermaningen, tot welke

binnenlandsch archief berust bij den Scriba, Ds.
Afwezïg zonder kennisgeving is Ds. de Gaay Fortvan der Valk. De gewone werkzaamheden van het
Scribaat verdeelen Ds van der Valk en Ds. Feringa
Art. 17. De Scriba, Ds. Van der Valk, leest de
onder zich naar goedvinden. Het ontvangen van
notulen van de zittingen te Leiden. Na de arresstukken uit Midden-Java, het opstellen van een
n' geschieden enkele kleinere besprekingen
Ooncopt van antwoord derwaarts, en het bewaren
van het archief dienaangaande is opgedragen aan
Door Ps" Pel'inga is bij den Voorzitter
• '^i-'
Ds Lion Cachet. In zake Batavia, Soerabaia, en
ingediend het schriftelijk antwoord van Br. Horst
Soemba geldt hetzelfde Ds. Donner. Van alle uit
man, op den hem gestelden eisch in Artt. 9 en 10
gaande stukken moet de minute door al de leden
vei meld. Na vrjj langdurige discussie wordt met
van het Moderamen geteekend in het archief berus
groote meerderheid van stemmen op voorstel van
ten. Het afschrift daarvan, door een der Scribae
Br Van Haeringen besloten, dat de vergadering zal
ter verzending gemaakt, moet wederom, nadat het
beiusten in de belijdenis, die is ingezonden, mits
Corcept is gelezen, beoordeeld, cn — al of niet
tevens de Praeses Br. Horstman aankon dige, dat de
gewijzigd vastgesteld, door alle leden van het
beschuldigingen in zijn memorie vervat, door haar terznde
celecrd.
Waoi-n.
+„—„
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Moderamen geteekend zijn. (Voor brieven aan InJ
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landsche helpers is onderteekening van den Praeses
dag telegraphisch ter vergadering opgeroepen wordt.
en den opsteller voldoende.) Stukken, waarop deze
Ait. 19. Mededeeling wordt gedaan omtrent het
har.dteekeninffen niet alle voorkwamen. zonden van
voorloopig onderzoek van Ds. Adriaanse, en voor
geener waarde zijn. Een voorstel om al de Cor
zijn suppletoir-examen de noodige regeling vastge
respondentie in do hand van een der Scribae of van
steld ; dewijl deze Broeder reeds sints jaren in het
den Zendingdirector te brengen wordt ten slotte
ambt gezet en dus alleen het suppletoir-onderzoek
noodig is.
weder ingetrokken, en de regeling van het Mode
ramen goedgekeurd ; dewijl op deze wijze alle le
Art. 20. Aan de orde komen nu weer de aan
den daarvan in elk der zaken inleven ; on dewijl
bieding en de theoretische vragen, in art. 5 ge
zoo naar buiten blijkt, dat Deputaten homogeen
noemd. Na zeer ernstige, en vrij lange gedachtenzijn.
wisseling wordt besloten, deze vragen opnieuw aan
Art. 9. Het woord is nu aan den Rapporteur voor
de orde te stellen, wanneer de vraag der verkrijging
van Zendelingen door opleiding aan de orde komt!
de toelichtingen en bijdragen tot de missive-HorstDen betrokken Broeder zal hiervan kennis gegeven
man. Na een zeer lange en uitvoerige toelichting
worden.
met mededeeling en overlegging van vele officieele
bescheiden, waarvan sommige zelfs de bandteekeArt. 21. De zesde zitting wordt met gebed ge
sloten door Br. Hovy.
ning van dezen Broeder dragen, komt nu de alzoo
van beide zijden gehoorde zaak in beoordeeling Br.
Art. 22. De zevende zitting wordt met gebed
Horstmans
verdediging van zijn zonder verlof
geopend door Ds. Lindeboom, waarna Ds. Lion
heengaan, eerst naar een geheel anderen werkkring
Cachet mededeeling doet van het overlijden van
dan hem door zijn Hoofdbestuur was aangewezen,
Raden Mas Tengkoe Nata Atmoko op 20 Juli 1. 1.
en vervolgens naar Europa zonder verlof gevraagd
Vervolgens wordt een schrijven van den Zendelingte hebben om zijn kinderen (voor wie allerlei andere
gelegenheden hadden opengestaan) zelf te brengen,
Arts voorgelezen, en door DD. Van der Valk en
Feringa eenige toelichting gegeven.
is door hem voornamelijk verdedigd op grond van
de noodzakelijkheid dezen anderen arbeidskring on
Art. 23. Hierop vangt het suppletoir-examen
verwijld te bezetten, de onmogelijkheid de kinderen
van Ds. Adriaanse aan, waarna de zevende zitting
bij zich te houden, de onmogelijkheid hen met an
om het vergevorderd avonduur met dankzegging
gesloten wordt door Ds. Gispen.
deren mede te geven, de noodzakelijkheid in Ne
derland de belangen der Zending in verband met
Art 24. De achtste zitting wordt met gebed ge
verschillende bed nkingen tegen het Hoofdbestuur
opend door Ds. Noordewier. Daarin wordt aller
persoonlijk te komen bespreken, en de wenschelijkeerst het onderzoek van Ds. Adriaanse ten einde
beid om dit juist nu te doen, nu de arbeid der
Vereeniging aan de Kerken zou overgaan.
gebracht. De vergadering oordeelt ten slotte, met
het oog op het buitengewoon gebrek aan arbeiders,
Deze deels elkander wedersprekende, deels onjuist
hem reeds nu te moeten uitzenden, hoewel men
gemotiveerde, deels bij kalmer nadenken niet met
hem anders gaarne nog een langeren tijd voor zijn
de werkelijkheid overeenkomende, beweringen ko
studiën in Europa gegund had. D. V. moet hij 29
men Deputaten niet afdoende voor. Zij bewijzen
November a. s. uit Genua vertrekken. De noodige
bovend;en in geen ereval. dut hii niet vooraf fiarl
geldsommen, hiertoe door het Moderamen aange
moeten verlof vragen. Zoo wordt de vraag, of men
vraagd, worden toegestaan, en alle in dezen verder
met dezen Broeder in nader overleg kan treden, een
noodige financiëele regelingen getroffen, of aan het
vrang_ die ernstige overweging verkrijgt. Endelijk
Moderamen opgedragen. Overeenkomstig een ver
(nadat een voorstel van Ds. Feringa, om geen schuld
zoek der kerk van Zeist B, wordt bepaald, dat zijn
belijdenis voor het verleden te vergen, maar wèl
uitzending en afvaardiging in de Oosterkerk aldaar
waarborg voor het vervolg, is afgestemd) wordt
zal geschieden. Als tijd is bepaald Donderdag 8
met groote meerderheid van stemmen het volgende
November des avonds om 6 uur. Deputaten ver
voorstel van Ds. Van Minnen aangenomen (nadat
gaderen dien dag en den volgenden in Zeist.
eerst een half uur pauze is gehouden, en daarna
Art. 25. In een ernstig smeekgebed worden, eer
gerapporteerd, dat door den gewezen Zendeling van
Ds. Adriaanse de vergadering verlaat, zijn belangen
Alphen de gezonden gelden zijn ontvangen, en de
den Heere der Zending opgedragen.
hem voorgelegde quitantie is geteekerd): »DeputaArt. 26'.
Nu w UI Ut intitex uverwogen, hoe muC
ten besluiten dat, eer zij zich met Br. Horstman in
Br. Horstman moet gesproken worden. Het over
contact kunnen stellen, door hem eerst een vrijwil
zijn memorie beslotene en het antwoord op zijn
lige erkenning van schuld worde afgelegd over zijn
vertrek van Java."
schrijven worde hem medegedeeld; zijn beschou
wing over eenige belangrijke punten vernomen;
Art. 10 Juist na het vallen van dit besluit komt
en ter zijner kennis gebracht, waaraan hij zich
Br. Horstman ter vergadering
De Praeses, Ds.
zal te houden hebben, zoo hij Zendeling onzer ker
van Minnen, deelt hem het besluit der vergadering
ken zal wezen. Hierna komt Br. Horstman ter
mede. Hij, Dr. Wagenaar, Ds. Van der Valk en
vergadering, met wien volgens bovengemeld besluit
andere Broeders dringen ten zeerste, met hartelijke
wordt gesproken. Eii-delijk wordt het maken eener
en ernstige woorden, op zoodanige bekentenis aan.
concept-instructie voor zijn eventueele weder-uitEindelijk wordt hem nog tot de volgende zittingen,
zending aan het Moderamen opgedragen, welke hem
die over eenige weken moeten komen, bedenktijd
gegeven
op de Vergadering in Zeist zal worden voorgelegd.
Hierna sluit Ds. Van der Valk de achtste zitting
Art. 11. Ds Adriaanse komt ter vergadering.
met gebed.
Besloten wordt, dat het noodige suppletoir onderzoek
hem in de volgende zittingen zal worden afgenomen,
Art. 27. De negende zitting wordt met gebed
en hij — zoo mogelijk — nog in November zal
geopend door Ds. Lion Cachet, waarna hij het aan
worden uitgezonden
Het Moderamen neme de
Br. Zuidema gezonden schrijven van het Moderamen,
noodige, voorbereidende maatregelen.
naar aanleiding der overname van het werk op
Art. 12. De volgende zittingen moeten z>jn te
Midden-Java, voorleest, Tevens komt hierbij bet
Arnhem op 18 en 19 September. In de ure des
schrijven aan den Zendeling-Arts, de brieven aan
gebeds den avond te voren zullen, D. V , als spre
de inlandsche helpers, en het Concept-uniform schrij
kers optreden de BB. Donner, Van Minren en
ven aan de andere Zendingen in bespreking. In
Gispen.
dezen wordt het volgende voorstel-Feringa aangeno
Art. 13. Ds. Feringa leest voor de Conceptmen : »De vergadering drage aan het Moderamen
Circulaire aan de Bedienaren des Woords in onze
op, een algemeene instructie voor al de Zendelingen
kerken. Deze wordt goedgekeurd behoudens een
benevens voor eiken Zendeling een naar omstandig
enkele, door het Moderamen aan te brengen, wijzi
heden gewijzigde aanvullings-instructfe, te concigingpieeren."
Art. 14. Ds. Lion Cachet vangt de lezing aan
Art. 28. De Concept-Circulaire ain de Bediena
der Concept-Circuhiire aan de kerkeraden. De be
ren des Woords is volgens aanwijzing gewijzigd.
handeling hiervan wordt wegens tijd>gebrek uitge
De Concept-Circulaire aan de Kerkeraden wordt nu
steld. Nog wordt even kennis genomen van een
voorgelezen door Ds Lion Cacbet. Zij wordt bij
kort schrijven van Dr. Scheurer, en daarna de derde
gedeelten behandeld, en soms eenigermate gewijzitting, na een woord van dank aan de kerken van
zigd. Daaraan verbindt men tevens het verzoek om
Leiden, met gebed gesloten door Ds. van Minnen.
een Biduur, en een extra-collecte op 4 November,
voor de uitzending van Ds. Adriaanse als Zendeling
Art. 15. In de vierde zitting (ure des gebeds)
naar Midden-Java.
treden op de BB. Donner, Wagenaar en Gispen.
Art. 29. De Zendingdirector leest een schrijven
voor d d. 13 Augustus van Br. Huijsing uit Bata
via, waarin hij meldt, dat hij het schrijven van
Ait. 16. De zesde zitting wordt op 18 Septem
Deputaten later beantwoorden zal. De behandeling
ber te Arnhem geopend door den Voorzitter, Ds.
dezer zaak wordt aangehouden. Evenzoo de vele
Van Minnen, met gebed en met voorlezing van Phianuere nog onoenanaeide punten van het agendum
lippensen 2 : 1—11. Den vorigen avond is de
verdaagd tot de November-vergadering, dewijl langer
vijtde zitting (de ure des gebeds) gehouden, waarbij
vergaderen nu ten eennumale onmogelijk is.
zijn opgetreden Ds. Donner en Ds. Gispen, terwijl
Art. 30. Na een woord van dank aan de Kerken
Ds. van Minnen toen door ongesteldheid verhinderd
van Arnhem sluit de Praeses, Ds. van Minnen, de
was. Gedurende de zittingen te Arnhem zijn aan
negende zitting met dankgebed.
wezig de Deputaten Gispen, Noordewier, Sijpkens,
Wagenaar, Van Haeringen, Lindeboom, Lion Cachet,
Van Minnen, Van der Valk, Feringa, Hovy, Bouma,
Hessels, de Zendingsdirector en de Penningmeester.
Afwezig met kennisgeving rm ziekte is Ds. Seegers.

hij thans overgaat, ingang in de ge
meente te doen vinden.
In hoofdstuk 5 verheft Paulus zijne
stem tegen de slappe houding, welke de
emeente heeft tegenover de openbaring
er zonde in haar midden. Zoo rijk zij
is aan woorden, zoo arm is zij aan
kracht, Zelfs tegenover zonden, die den
Heidenen een gruwel zijn, blijft zij lij
delijk.
Men hoort ganschelij/c, dat er hoererij
onder u is, en zoodanige hoererij, die ook
onder de Heidenen niet genoemd wordt,
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Op last en in naam, van Deputaten,
J. H. FERINGA, Scriba.
Utrecht, 1 Oct 1894.

alzoo dat er een zijns vaders huisvrouiv
heeft.— En zijt gij nog opgeblazen, en
hebt niet veel meer leed gedragen, opdat
hij uit het midden van u weggedaan worde,
die deze daad begaan heeft, — zoo vangt
de apostel vs. 1 en 2 aan.
Bet is een besproken feit, zegt Pau
lus, dat er hoererg in de gemeente ge
duld wordt. Zoo erg is het zelfs, dat
een misdrijf, onder de Heidenen slechts
bij hooge uitzondering aangetroffen, in
haar midden geschieden kan, zonder een
storm van verontwaardiging uit te lok

ken. Een lid der gemeente heeft zijne
stiefmoeder tot vrouw genomen, en —
de gemeente ziet het lijdelijk aan. De
wet oordeelde, dat zulk een gruwel met
den dood moest gestraft, Lev. 1 8 : 8 ;
de Heiden op dit punt zichzelf tot wet,
heet bij monde van Cicero zulk een
misdrijf ongehoord; de gemeente laat
het straffeloos begaan. Hot dempt niet
eens den hoogen toon, waarop zij van
zichzelven spreken. Wel moeten zij
hoog van hart zyn, wegens hunne ga
ven tot bedwelmens toe met zich in-

genomen, daar zelfs eene smet, gelyk
de bloedschenner over hen bracht, niet
bij machte is om hen tot beschaming
en vernedering te brengen, Eene ge
meente, die waarlijk geestelijke kracht
bezeten had, zon tegen zulk eene zonde
eenparig haar getuigenis hebben verhe
ven, en bitter bedroefd over de oneer,
die de zondaar over God en haar ha<i
gebracht, zich geene rust gegund heb
ben, voor bij uit haar midden wegge
daan was.
Wie echter zwak mocht zijn, Paulus
heeft niet stille gezeten, maar alvast
het zijne gedaan. Zoo toch schrijft hij
vs. 3 : doch ik, als wel met het lichaam
afwezend, maar tegenwoordig zijnde met
den geest, heb aireede, alsof ik tegen
woordig ware, dengenen, die dat alzoo ge
daan heeft, besloten in den naam van on
zen Heere Jezus Christus, als gijlieden
en mijn geest samen vergaderd zullen zijn,
met de kracht van onzen Heere Jezus
Christus denzulken over te geven den Sa
tan tot verderf des vleesches, opdat de
geest moge behouden worden in den dag
van den Heere Jezus, vs. 3—5.
Scherp is de tegenstelling tusschen
Paulus en de Corinthiërs. Zij die aanwezende waren, deden niets ; hij die af
wezig was, deed wat hij kon. »In den
geest", dat is, met zijnen innerlijke»
mensch, zijne gedachte en zijnen wil,
had hij zich in het midden der ge
meente verplaatst en was hg er hande
lend opgetreden, alsof hij er lichame
lijk tegenwoordig was. Ongetwijfeld had
Gods Geest hem tot dat geestelijk te
genwoordig zijn bekwaamd ; wij weten
niet, wat de mensch al niet kan, als Gods
kracht zijn binnenste beweegt. Het toen
door Paulus genomen besluit staat vast;
maar om het kracht van werking te
geven, moet hij niet slechts met den
geest in de gemeente tegenwoordig, maar
ook in den geest met de gemeente saam
vergaderd zijn. Niet buiten de gemeente
om toch wil hg zijn besluit rechtskrachtig maken, maar in samenwerking met
haar; hij eert hare mondigheid door
op bare medewerking te wachten. Trou
wens rekent hij er op, dat de kennisge
ving er van, dat hij zijn oordeel reeds
gevormd heeft, de gemeente er toe bren
gen zal om wegens de zaak des bloedschenners te vergaderen. Alsdan zal
hij in den geest met haar vergaderen,
vertrouwende, dat de gemeente haar ze
gel aan zijn reeds genomen en geopen
baard besluit hechten zal. Mocht zij
dit laatste niet doen, dan gaat Paulus
zonder haar verder; zijn besluit toch is
van hare goedkeuring niet afhankelijk.
Immers heeft hij het genomen in den
naam van den Heere Jezus Christus ;
't is krachtens volmacht, hem van den
Heere der gemeente verleend, door hem
genomen. Dit zal daaruit blijken, dat
de kracht van Christus ook tegenwoor
dig zal zijn, om zich aan het besluit
te paren en het werking bij te zetten.
De inhoud van het besluit zelf komt
hierop neder: den bewusten zondaar
over te geven aan Satan. Slechts een
maal is in de Schrift van hetzelfde
sprake, namelijk 1 Tim. 1 : 20, alwaar
Paulus zegt, dat hij Hymenéus en
Alexander den Satan overgegeven heeft,
opdat zij leeren niet meer te lasteren.
Dit overgeven aan Satan wordt veeltijds
opgevat als het natuurlijk gevolg van
de uitsluiting uit de gemeente. Wat
buiten de heilige erve der gemeente is,
zoo redeneert men, behoort tot het
machtsgebied van Satan; vanzelf valt
hij, die buiten de gemeente gezet wordt,
alzoo Satau toe. Bij deze opvatting laat
zich echter niet verklaren, dat Satan
macht over het vleesch van den uitgebannene verkrijgen zou, om het te ver
derven. Met het oog hieiop hebben wij
het besluit van den apostel op te vat
ten als iets, dat op zichzelf staat, en
onderscheiden is van de verwijdering
uit de gemeente, die van deze zelve
uitgaan moet.
Er geschiedt dus met dezen bloedschenner iets geheel bijzonders. In den
naam en in de kracht van Christus wordt
hij den Satan afgestaan en prijs gegeven.
Het geschiedt met de bedoeling, dat deze
over zijnen uiterlijken, lichamelijken
mensch een gericht des verderfs brenge.
Gepaard gaat deze overgifte aan Satan
met het gebed tot God, dat de verder
ving van het vleesch dezer menschen
dienen mag tot behoud van zijnen inwendigen mensch, zijn geest, 't Is dus
ter wille van zijn eigen belang dat hij,
bij wijze van uiterst redmiddel, aan Sa
tan overgegeven wordt, 't Is een harde
maatregel; maar de liefde deinst voor
niets terug, wat het behoud van den
broeder eischt; zij offert het vleesch in
het belang van den geest op. Daarom
heeft deze overgifte aan Satan hare
eigenaardige, door de bedoeling waar
mede zij geschiedt, bepaalde grenzen.
Deze zondaar wordt niet aan Satan over
gegeven als Judas, om geestelijk van
hem verdorven te worden door over
macht van verzoeking; men lette er op,
't is alleen tot verderving van het
vleesch, bron als het is van zijn onreinen lust. Hij wordt juist niet in de
wereld, opgevat als het gebied waarop
ba <>n krachtig werkt in de kinderen

der ongehoorzaamheid tot verderving
van hunnen geest, teruggestooten, maar
onder eene roede gebracht, die ook bin
nen het huis der gemeente gebruikt kan
worden. Daaruit vloeit dan ook voort,
dat het verderf des vleesches, waartoe
deze zondaar overgegeven
wordt, niet
O O
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bestaat in een plotselingen dood, gelijk
bij Ananias en Saffira het geval was.
Een gericht is het, dat door zijn lang
zaam verloop den zondaar tijd tot be
keering laat; want een plotselinge dood
zou zijnen geest niet tot behoudenis
kunnen strekken. Satan mag hem mis
schien het zinnelijk leven ontnemen,
maar nooit zoo, dat door het gericht
zelf de bedoeling werd verijdeld, waar
mede het over dezen mensch gebracht
wordt.
Dat deze mensch juist aan Satan
»overgegeven" wordt, behoeft ons niet
te bevreemden. Satan doet zich voor
als een engel des lichts en als een die
naar der gerechtigheid ; hg tracht daar
mede de oorspronkelijke bestemming te
handhaven, die hij met de andere en
gelen gemeen heeft. Daaruit verklaart
zich, dat hij de menschen van de God
delijke rechtvaardigheid opeiscbt om ze
te verzoeken en te straffen ; God houdt
hem bjj zijnen schijn vast, en gebruikt
hem metterdaad tot het werk, waartoe
hij zich aangeeft, tot tijd en wijle zijne
diensten niet meer noodig zijn, en hij
zelf openbaar geworden is als een, die niet
uit lust aan de gerechtigheid het wa
pen des doods tegen ons keert, maar
uit lust om ons te verderven. Dan eerst
kan hij-zelf gericht worden ; want nie
mand wordt geoordeeld, voor hij open
baar geworden is. Hieruit verklaart
zich zeer ongezocht, dat wij Satan met
zijne engelen, veelvuldig in de Schrif
ten op het gebied des lichamelijken le
vens richtend zien optreden. Het ge
weld des doods is in zijne hand, Hebr.
2 : 14 ; — was hij het niet, die Job met
booze zweren sloeg, en die achttien
jaren lang de door Jezus geholpene
vrouw verkromde, ja, is hij niet van
den beginne af een moordenaar geweest ?
Laat ons dan bidden, dat wij, zoo wij
geslagen moeten worden, niet van den
ons vgandigen slaaf, maar van den Va
der zeiven worden grslagen, en zoo le
ven, dat Satans tusschenkomst nooit
noodig is, om onzen geest te behouden !
Maar allicht vraagt men ten slotte
nog, of zich denken laat, dat een wezen,
zoo doorzichtig als Satan, zich zou la
ten gebruiken om een verderf over den
mensch te brengen, dat de strekkiDg
heeft, om dezen voorgoed aan zijne
macht te ontrukken en te hergeven aan
het koninkrijk Gods. Men bedenke ech
ter, dat Satan van den uitslag dezes ge
rechts geheel andere gedachten vormt
dan Paulus. Paulus heeft steeds lief;
hij heeft ook dezen diep gevallenen
broeder nog lief — en van de liefde we
ten wij, dat zij alle dingen hoopt. Daarom
koestert Paulus de stellige verwachting,
dat de barmhartigheid Gods, des Vaders,
het lijden des vleesches dezen man tot
behoudenis des vleesches worden zal.
Met Satan staat het juist omgekeerd;
hij heeft niet lief, hij kan niet liefheb
ben, hij gelooft niet aan liefde, erkent
de wetten der liefde niet. Daarom ver
wacht hij niets dan den eeuwigen on
dergang van dezen mensch ; is hij eens
in mijne handen, zoo denkt hij, dan
komt hg er nooit meer uit. Hij gelooft
iu zichzelven, en rekent zich sterk ge
noeg om dezen mensch door zijne sla
gen tot wanhoop te brengen en in wan
hoop te doen ondergaan. Hij gelooft
alleen in de verdervende, en geenszins
in de louterende kracht van het gericht;
daarom is hij vaardig om dezen zondaar
uit Paulus' handen over te nemen. Maar
de apostel blijft steeds uitzien, of deze
verloren zoon, door Satans slagen ge
broken, ook met smeeking en geween
weer naar het verlaten huis wederkeert;
en — mag hg hier op aarde het geruisch zijner voetstappen al niet hooren,
dan fluistert de hoop, uit de liefde steeds
herboren, hem nog met hare zachte
stem deze zoete woorden toe : misschien
ziet gij hem verzoend en gereinigd op
den dag van Christus weer.
VAN ANDEL.

Buileiilandsciie Kerke».
De Wachter, orgaan van »de Holl. Christ.
Ger. kerk in N. Amerika" verscheen 5
September in grooter formaat, en onder
redactie van Rev. A. Keizer, die in een
paar noofd-artikels aangeeft, hoe bij q q.
hoopt te handelen. Het blad zal door een
en andere wijziging en vaste rubrieken o. i.
zeer winnen; iu aanmerking genomen : dat
de Amerikaansche bladen, om de groote
afstanden tusschen de gemeenten veel be
vatten, 'dat voor ons m een blad minder
te pas komt; (b.v. persoonlijk- en familie
nieuws, bekende historische lectuur enz.)
terwijl die bladen tevens dikwijls als Zon
dagsschool-aanwijzers moeten dienst doen.—
Den 5 Septr. 1.1. is Ds. H. Beuker te
Grand-Rapids geïnstalleerd als Docent in
de Systematische en Practische Theologie
aan de Theol. School der »Holl. Chr. Ger.
kerk" in N. Amerika. De bevestiging had
plaats in de Gehoorzaal der Th. School
Rev. L. J. Hulst, voorzitter van het Cura
torium gedurende den Cursus 1893 —'94,

sprak de rede daartoe uit, en wel over het
beste middel voor de welvaart onzer school,
naar Jes. 8 : 20 : »Tot de wet en de ge
tuigenis ! Zoo zij niet spreken naar dit
woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad
zullen hebben." Rev. G. D. de Jong, scriba
van het Curatorium, nam na deze rede
den titularis de belofte af, na voorlezing
van het Formulier, en sprak den zegen wensch
over den bevestigde uit. Hierna trad de
voorzitter der laatste Cur. vergadering,
Rev. K. Kuiper op, en sprak nader een
woord tot inleiding van den nieuwen Do
cent. Ds. K. Kuiper herinnerde o.a., dat
hij aan onze Theol. School als examinan
dus had gezeten, toen Ds. Beuker als haar
Curator zitting had.— Den volgenden
avond vergaderde men in het kerkgebouw
in Springstreet, en aldaar werd Prof, Beu
ker met een kort woord ingeleid door den
vice-voorzitter Rev. A. Keizer, en tiad
daarna op om zijne Intreerede als Docent
te doen. Zijn onderwerp was : De Theologie,
namelijk : wat de Theologie is, wie hare na
tuurlijke beoefenaren zijn, en op welke wijze
hare beoefening het best gelukken kan.
Volgens het verslag in de Wachter van 19
Sept. leverde Doe. Beuker eene welge
gronde en puntige rede, zooals men dat
van ZEerw. verwachten zou; en van ac
tueel belang, naar de richting der artike
len uit de Vrije Kerk, die ons nog veisch
in 't geheugen liggen.
»Omtrent de derde hoofdgedachte, hoe
de beoefening van de Theologie het best
kan gelukken, was sprekers beschouwing
ongeveer aldus: Dat men opleiding en
beoefening kan zoeken bij een privaat pre
dikant, zooals dat na de Hervorming in de
16e en in de 19e eeuw eerst geschiedde.
Men kan dat ook aan een theol. school of
seminarie, wat voor de kerk zelve en de
opleiding voor het ambt misschien te prefereeren is, en door Rome geprefereerd
wordt, ofschoon het daar niet aan midde
len ontbreekt, om anders te doen. Het
moge het lot der kerk zijn een theol. school
te hebben, het is tevens haar voorrecht.
Omdat men academiën had boven geloofs
verdeeldheid, of ook geen geld had om
zelf universiteiten te stichten en er ook te
weinig eenheid was onder de belijders des
Heeren, heeft men theol. scholen gesticht,
en tal van bekwame mannen zijn van haar
uitgegaan.
sEen goed seminarie geeft beteren waar
borg, dan een universiteit. Staat ze nl. in
hare theol. faculteit buiten de kerk, dan
is ze schadelijk. Hierom : omdat ze aan
particulieren de benoeming voor het ambt
opdraagt; omdat ze de opleiding harer a. s.
dienaren aan particuliere handen toever
trouwt en omdat zoo doende de katheder
gaat heerschen over de kerk, instede van
de kerk over den katheder.
»Staat een universiteit echter in gewenscht
verband met de kerk, zoodat hare theol.
faculteit van de kerk uitgaat, dan heeft ze
deze voordeelen : Dat de vakstudiën beter
tot haar recht komen ; dat de grootere
kring van geleerden meer ontwikkelend en
beschavend kan werken en bovenal, dat de
theologie haren invloed op de andere fa
culteiten

en

door

middol

van

dozo

op

maatschappij en staat en wereld kan doen
gelden, wat ze uit haren aard wil.
»Onze kerk is niet aangevangen meteen
universiteit, maar met een theol. School.
Toch heeft God groote dingen bij ons ge
daan. Hij gaf reeds vijf mannen, om on
derwijs te geven in ons keurig net school
gebouw, dat wij als een kostelijke gave
Gods moeten waardeeren. Konden wij het
nog eens brengen tot een universiteit nl.
in gewenscht verband staande tot de kerk
als straks gezegd is, wij zouden ze dank
baar aanvaarden. Maar zoo niet, wij zul
len niet murmureeren en ons troosten met
de gedachte, dat de theologie haar karak
ter niet ontleent aan school of universi'e t, maar aan God zeiven
"
Nadat Prof. Beuker alle corporaties had
toegesproken, trad Prof. Boer als oudste
Docent op, die herinnerde hoe zij samen een
maal aan onze Th. School op de college
banken zaten. Ook de Curator Rev. K.
van Goor sprak hem een hartelijken zegenwensch toe, als samen uit Nederland naar
Ameiika vertrokken.— Hiermede was deze
installatie beëindigd. Wij paren ook gaarne
onze innige zegenwenschen met die welke
in Amerika onzen waarden broeder Beuker
toegesproken zijn. De Heere gebruike hem,
hoewel niet jong meer, in den vooravond
des levens toch nog tot veel groots ie de
Christelijke Gereformeerde Amerikaansche
kerken en stale daartoe zijne krachten.—
Aangaande de broederlijke conferentie
om vereenigiug tusschen de Gereformeerde
en Christ. Geref. kerken te bespreken schreef
Rev. H. van der Werp iu de Wachter
van 15 Augs.: »dat de namen der commis
sieleden van de zijde der Ref. Church zijn :
Dr. N. M. Steffens, Dss. E. Winter, A.
Buursma, A. Kriekard, H. Joldersma, R.
Duiker en Z. Bouma, alsmede de Ouderling
G. De Graaf; van de Holl. Chr. Ger. kerk :
Prof. G. E Boer, Dss. C. Van Goor, K.
Kuiper, J. Van der Werp, H. Beuker en
E. Haan, alsmede de ouderlingen T. Keppel en H. Schuiliug. De vergadering is
gehouden in de Vijfde Geref. kerk te GrandRapids. De conferentie beeft zeven uren
geduurd en is gescheiden om op den eersten
Donderdag in Augustus opnieuw te ver
gaderen. Van deze tweede vergadering
schrijft een der gecommitteerden het
volgende: »Van de eerste vergadering weet
ge alzoo het voornaamste. (Ik dacht dat
ik er ongeveer zoowat niets van wist; geen
blad heeft er melding van gemaakt) Don
derdag jl. vergaderden wij weer. Wij kwa
men niet veel verder. Alleen werd na zeer
breede en soms vermakelijke discussiën
besloten, om uit elke groep een commissie
te benoemen van drie personen, die een
program zou opstellen voor vereeniging.
Samen zouden dan de commissiën een algemeene vergadering oproepen, beide pro
gramma's publiceeren in De Hope en
De Wachter, om dan samen op den grond
slag van die programma's over vereeniging,
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samenwerking en wat dies meer zij, te discuseieeren." Gjj ziet dus, mijn waarde, dat
er gedachten van vrede en eenheid in da
lucht zijn. En als gij nu bedenkt, dat onze
kerk vermoedelijk ook een vredeband zal
sluiten met de United Presbyterian Church,
dan zal toch niemand meer beweren, dat
wij Chr. Gereformeerden afgescheiden zijn
om maar afgescheiden te wezen. Als alles
goed gaat, worden alle Gereformeerden in
Amerika nog éen, zij het niet in éen kerk
verband, dan toch met ziel en zin en alle
krachten. En dit is voorzeker zeer ver
het beste. Wij leven zoo kort. Waarom
zouden dan ware Christenen elkander dat
korte leven verbitteren ! Waarom niet ge
werkt, terwijl het dag is — in den dag en
eerlijk wandelende 1— eer de nacht komt
waarin niemand werken kan
Waarom
niet? . . . . "
Aan deze opmerking sluiten we ons gaarne
aan : »zij het niet in één kerkverband, dan
toch met ziel en ».in en alle krachten."
Dat laatste moet toch vóór het eerste
gaan, en onze Babylonische tijd leidt er
zoo licht toe : dezen redelijken en plichtmatigen gang van zaken om te keeren.—
Ds. C. J. H. Vorster van Bethulie dooi
de Synode der Geref. kerken in Zuid-Afrika
beroepen om de Gemeente St. Januario,
Humpata, op de Zuid-West kust van Afrika
gedurende 3 jaren te bedienen, — is der
waarts vertrokken. Na dezen verloopen
diensttjjd zal D. V. de gemeente Ds. VorSter weder als haar Herder en Leeraar
aanvaarden.—
C. M.
Een
kweekeüng eener Protestanshec
school in Klein-Azië schreef eens een op
stel, waarin de staatkundige en godsdien
stige vrijheid ter sprake kwam. Vijftien
jaren later werd dit schriftelijk werk in
een tasch gevonden door Turksche policie
beambten, die daarop het huis van den
reeds man geworden jongeling onderzoch
ten. De schrijver van het opstel werd
zelfs in de gevangenis geworpen, waarin
hij twee jaren verkwijnde, en waaruit hij
eerst losgelaten werd, na tu-sschenkomst
van den Engelschen ambassadeur.
Eene oude negerin in Missouri, N.-Ame
rika, heeft onlangs haar ouden meester
een proces aangedaan, om 9 dollars salaris
per maand gedurende de laatste 24 jaren.
Al dien tijd, zegt zij, heeft men haar in
slavernij gehouden, onkundig als zij was
van haar recht na de vrijmaking. De
rechtbank stond haar 700 dollars toe.

een haard zonder vuur geeft, elke druppel
medicijn dien gjj aan een armen zieke
geeft, elke ster der hope die gij doet stra
len over eene ongelukkige moederschap,
elke want die gij breidt voor koude vingers,
is een afbetaling op de premie van die
polis. Ik stel circa vijfhonderd miliioen
van zulke polissen ter hand aan allen, die
zich op zullen maken om ongelukkigen te
gaan helpen. Er staan slechts twee of drie
regels op deze polis van levensverzekering.
Psalm XLI : I: «Welgelukzalig is hij, die
zich verstandiglijk gedraagt jegens eenea
ellendige; de Heer zal hem bevrijden ten
dage des kwaads." Andere maatschappijen
van levensverzekering mogen failliet gaan,
maar met deze hemelsche Levensverzeke
ring Maatschappij gebeurt dit nooit. De
Heer onze God, de Almachtige Schepper
van Hemel en aarde, staat aan het hoofd
der zaak, en al de Engelen des Hemels zijn
leden van het Bestuur, en hare onderpan
den zijn al de werelden, en al de liefdadigen op de aarde en in den Hemel zijn hare
aandeelhouders. Ja, de tijd zal eenmaal
komen, dat de Banken met het grootste
bedrijfskapitaal alle te gronde zullen gaan,
en dat al de brandassurantie-maatschappijen
te gronde zullen gaan, en dat al de maat
schappijen van levensverzekering te gronde
zullen gaan. Bij de laatste groote aard
beving zullen al de steden omver geworpen
worden, en ais een gevolg daarvan zullen
alle bankiers voor altijd hunne betalingen
staken. Door de laatste, alles verterende
vuurzee zullen alle brand-assurantie-maatschappijen der aarde moeten failleeren, —
want hoe zouden zij de schade van een
wereldbrand kunnen vergoeden ? Dan zullen
al de bewoners van den wereldbol hun
aardsch bestaan verliezen, —- en hoe zou
den de levensverzekering-maatschappijen
voor de ontvolkte halfronden kunnen be
talen ? Maar onze hemelsche Maatschappij
van Levensverzekering zal n i e t geschokt of
benadeeld worden door dien algemeenen
ondergang, of' door die wereldramp, of door
dat vergaan der gansche aarde. Dit alles
zal niet de minste of geringste stoornis
brengen in de almacht, of de ontferming,
of de liefde van dien Christus, die het
eenmaal hier op aarde zeide, en het nog
maals in den Hemel zal zeggen aan al de
genen, die hulpvaardig zijn geweest jegens
de vertrapten en de kouden en de hongerigen en de zwervenden, en de verlorenen :
»Voor zooveel gij d a t hun ge
daan hebt, hebt gij het MIJ ge
daan!"
{Doet. Weekblad.)

Eene Christelijke vereeniging van Negers
werd te Abetifi gesticht door E. Perregaux,
Bazelsch zendeling, op de Goudkust in
Afrika.

Boekaankondiging.

Het hooge belang der Ambtelijke Vakken.
HEI MIN AANGENAME Maandagsch gevoel
Rede ter aanvaarding van het Leeraars
van Predikanten.— In de »Homelitic Reambt aan de Theologische School der Ge
view" van Augustus, wordt aan dit onder
reformeerde kerken in Nederland, te Kam
werp, door Ds. A. T. Pierson, een belang
pen. Uitgesproken den 27 September 1894
rijk artikel gewijd. Dit artikel verdient
door P. Biesterveld.
door predikanten en gemeenteleden met
Kampen, G. Ph. Zalsman 1894.
aandacht gelezen te worden. De oorzaken
In
deze Red« wordt eene gedaohto ont
van dit gevoe) wijzen tegelijk het genees
middel aan. Eerst herinnert hij aan noo- wikkeld en een lijn getrokken, die voor de
richtige opleiding van Dienaren des Woords
delooze opwinding in de prediking. Geest
in de Gereformeerde kerken van groot ge
drift is goed. Maar tusschen geestdrift en
wicht is, en, onder 's Heeren zegen, veel
zenuwachtige levenmakerij is een groot ver
schil. Bovendien is verschil tusschen na goeds doet hopen voor de toekomst.
Het ligt in de bedeeling dezer tijden, dat
tuurlijke en gemaakte geestdrift aan de
voor alle bedieningen iu het maatschappe
éene zijde ; en tusschen geestdrift, die op
lijk leven steeds hooger eischen gesteld
eenvormige wijze, en die welke zich op het
rechte oogenblik uit, aan den anderen kant. worden. De Kerk, lettende op de teekenen
der tijden, wordt ook hoe langer hoe meer
Onnatuurlijke en aanhoudende opwinding
put uit. Behalve aan het te veel eten, gedrongen om hooger eischen aan hare
Dienaren te stellen, om hare roeping, in
aan het gebruik van prikkelende middelen
den tijd waarin God haar laat leven, naar
en het nalaten van lichaamsoefening, als
b.v.. eene wandeling in de frissche lucht : behooreu te vervullen.
Hiervan overtuigd, aanvaardde Ds. Bies
alle welke dingen hij afkeurt: herinnert
terveld zijn Leeraarsambt aan de Theol.
hij aan de voorbereiding voor den Zondag
onder noodelooze pressie. Terwijl hij het School, met te wijzen op het hooge belang van
de kennis en beoefening dier vakken, die met
uitstellen van dien arbeid der voorbereiding
het ambt van Dienaar des Woords in rechtvoor den preekstoel tot het laatst van de
week terecht als een slechte gewoonte af streeksch verband staan. Niet als bijvakken,
of als toegift bij het abstract wetenschap
keurt, raadt hij geregelde studie aan. In
het begin van de week, zoo mogelijk, de pelijke, maar in organisch, encyclopedisch
verband met het geheel der H. Godgeleerd
onderwerpen voor den aanstaanden Zondag
heid.
kiezen ; het plan der predikaties op het
Hierin schuilt naar onze opvatting de
stramien brengen; en er dan geregeld, op
waarde en de uitnemendheid van deze
gezette tijden, heel de week door, aan ar
Rede. Het hooge belang dier vakken wordt
beiden ; — dit stelt in staat, om, als de
logisch en in heldere bewoordingen aan
Zondag daar is, gereed te zijn, en onze ge
rijpte denkbeelden, schoon met geestdrift, getoond, wijzende op den aard der Theo
logie, het voorwerp, dat zij behandelen en
toch met kalmte mee te deelen. Dit ge
wis zal overspanning op Zondag en ge- de eischen, die aan de bediening des Woords
moeten gesteld worden.
volgelijk een gevoel van uitputting op
Hetgeen door de Synode reeds is uit
Maandag voorkomen.
Dr. Pierson heeft, als een bekwaam, er gesproken, de wenschelijkheid om den studiëngang aan de eigen Inrichting der Ker
varen en godzalig prediker, zekerlijk recht
ken met die aan de Vrije Universiteit meer
van meespreken. Een predikant, die Zon
te doen samenstemmen, zal op deze wijze,
dag op Zondag voor hetzelfde gehoor open voortgaande op deze lijn, zekerlijk be
1 reedt, en niet bet grootste gedeelte van
vorderd worden.
zijn tijd aan zijn studie, ik meen vooral
Niemand, die belangstelt in den bloei
ook aan zijn studie voor den preekstoel,
der hoogste wetenschap, de kennis van God
wijdt, geraakt op den duur »op zwart zaad."
en Goddelijke zaken, en in den bloei der
(De Hope.)
Gereformeerde Kerken, zal deze Rede onge
lezen laten. Zij geeft zoo veel te denken,
Het helpen van anderen.
te hopen ; zij doet zoo met nadruk gevoe
In zijne leerreden: »De armen altijd
len, dat zij die aan den Dienst des Woords
bij ons", schrijft Dr. De Witt Talmage
zich willen wijden, een treffelijk werk beo. a. :
geeren, een werk dat een heelen mensch
Houdt één feit in gedachten, dat niemand
vordert en niet een halven, niet hetgeen
met bevreemding of verbazing vervult, —
er overblijft van de liefde tot vrouw en
en toch niettemin een feit, waarop ik al
kind, pastorie, voedsel, kleeding enz., maar
den nadruk van het gewicht eener eeuwig
een geheelen mensch, die ziel en lichaam
heid wensch te leggen : dat de beste ma
aan des Heeren dienst heelt overgegeven
nier om uzelven en uwe kinderen en uwe
en al het overige met dankzegging geniet,
kleinkinderen te verzekeren tegen armoede
zooveel het God behaagt hem dit te ge
en tegen alje andere rampen, bestaat in h e t
ven ; een mensch die bidt en voor wien
helpen van anderen. Ik ben een gebeden moet worden.
agent van de oudste assurantie-maatschappij,
Zegene God den nieuwen Leeraar aan
die er ooit werd opgericht. Zij is nagenoeg
onze Theologische School, opdat vele men
drieduizend jaar oud. Zij bezit al de voor
schen Gods, ook door zijnen dienst, tot
deelen van alle andere stelsels van assuran alle goed werk bekwamelijk mogen toegetie, en zij doet reeds uitkeering, terwijl gij gerust worden.
nog leeft, en geeft óók nog uitkeering na
dat gij dood zijt. Elke cent dien gij in
RED.
een Christelijken geest aan een armen man
of eene arme vrouw geeft, elke schoen dien
gij geeft aan een blooten voet, elk blok
brandhout of stuk steenkool dat gij aan Stoomdruk van ZAJLSMA.N te Kampen»
i

