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Volgens opdracht der Generale Synode in
het jaar 1893 te Dordrecht gehouden, brengen
de Geref kerken te Middelburg A, B, C. ter
kennis aan de Geref kerken in Nederland, dat
de e.k. Generale Synode D. V. zal gehouden
worden op
l»ins<lag

39

liet Kerkblad

van

OLDEKERK, 2 Maart 1896. Zondag j 1. werden wij ver
ontrust, toen onze geachte en beminde Leeraar Ds. M. Mein
dertsma der gemeente bekend maakte, eene roeping te hebben
ontvangen van de gemeente te Schildwolde. Dat de Heere het
hart van ZEerw. neige om bij ons te blijven, is onze wensch
en bede.

Namens den Kerkeraad,
M. STEENSTRA.
BURUM, 2 Maart '96. Heden werd hier tot Herder en
Leeraar beroepen de Weleerw. Heer 1). Steenhuis, predikant te
Blija.

Namens den Kerkeraad,
K. RADEMA, Scriba.

%ngu*(iis

en volgende «lagen,
terwijl nadere aanwijzingen later zullen
worden bekend gemaakt
Opdwt het Agendum
tijdig verzonden kan worden, vet zoeken zij van
de Scribae der a s. Provinciale Synoden

vóór Zondag 94 <lnni
aan het adres van den laatstondergeteekende
opgave van namen en woonplaatsen derafgevaar
digden hunner Synode en van de door h;;ar ter be
handeling voorgestelde punten met alle andere
stukken, die tijdens de Synode ter tafel dienen
te zijn, en tevens van de Deputaten der laatstgehoudene Generale Synode toezending van de
Rapporten en opgave van de namen der Rap
porteurs.
Namens de Kerkeraden,
A. LITTOOIJ.
W. H. OOSTEN.
J. D. v. D. VELDEN.
P. S. De
Kerkeraden verzoeken andere
bladen, dit wel te willen overnemen.

NIEUW-VENNEP, 2 Maart 1896 Ds. J. Dekker van Wezep
heeft voor onze roeping bedankt.

Namens den Kerkeraad,
L. ROUBOS, Scriba.
WEZEP, 2 Maart 1896. Onze bede is verhoord, onze hoop
is niet beschaamd, onze wensch is vervuld. Onze geliefde
Leeraar, Ds. J. Dekker, heeft tot onze groote blijdschap voor
het beroep naar Nieuw-Vennep bedankt. Zegene de Koning
zijner kerk Leeraar en gemeente, en doe Hij ZEw hier nog
lang werkzaam zijn tot uitbreiding van zijn dierbaar koninkrijk,
is de bede en wensch van kerkeraad en gemeente.

Namens den Kerkeraad,
HK. GROEN, Scriba.
DUSSEN, 2 Maart 1896. Gisteren vernamen we van onzen
geachten Leeraar, den Welew. Heer J. Meulink, dat ZEw.
eene roeping ontvangen had van de Ger. gemeente te Camperland. Onze wensch en bede is, spoedig van ZEw. te hoo
ren : ik blijf bij u.
De Kerkeraad,
P. VAN DRUNEN, Scriba.
P1ETERBUREN, 2 Maart. Gisteren maakte onze geliefde
Leeraar J. Huizenga der gemeente bekend, eene roeping te hebontvangen naar Siddeburen. De Heere geve licht in deze zaak ;
dat ZEerw. moge inzien, dat bij ons nog zeer veel te bearbei
den is en hij ons niet mag verlaten, en de band der liefde zoo
sterk moge zijn, dat ZEerw. moge besluiten : ik kan u niet
verlaten, is de bede en wensch van gemeente en kerkeraad.

Namens denzeiven,

BERICHTEN
VAN PLAATSELIJKE KERKEN.
BODEGRAVEN, 26 Febr. 1896. Onze geachte Leeraar Ds.
J. BreuKelaar heeft voor het beroep naar Hoogeveen bedankt.
"Wij zijn verblijd.

Namens den Kerkeraad,
C. BATELAAN, Scriba.
RHOON, 27 Febr. '96. Hedenavond bij den aanvang der
godsdienstoefening maakte onze geliefde leeraar, de Weleerw.
Heer J. van den Berg, der gemeente bekend, eene roeping te
hebben ontvangen van de Geref. kerk te Spijkenisse. Roept
omze zusterkerk onzen leeraar toe : kom over en help ons; niet
minder roepen wij ZEerw. toe : blijf bij ons. Geve de Heere,
dat wij dan ook spoedig van ZEerw. moge hooren, dat hij met
volle vrijmoedigheid ook voor deze roeping heeft bedankt, om
verder tot rijken zegen voor onze gemeente te worden gesteld.

Namens den Kerkeraad,
A. VIJFVINKEL, Scriba.
LEMMER, 1 Maart 1896. Hij, die de harten der menschenkinderen in zijne hand heeft en neigt tot alwat Hij wil,
deed onzen booggeachten Leeraar Ds. A. de Geus het besluit
nemen, voor de roeping naar Middelburg (Noord-Amerika, Staat
Iowa) te bedanken. Geve Hij, de Koning der kerk, dat dit be
sluit strekken moge tot eere zijns Naams en tot heil zijner
duurgekochte kerk te dezer plaatse.

Namens den Kerkeraad,
A.

PEEREBOOM,

Scriba.

OLDEBOORN, 1 Maart 1896. Hedenmiddag is met toe
stemming van onzen geachten Consulent, den WEw Heer Ds.
Sybrandy van Mildam, onder leiding van een der ouderlingen,
met bijna alle stemmen tot Herder en Leeraar gekozen de WEw.
Heer Ds. W. Meindertsma van Oldekerk. Het is de wensch
van kerkeraad en gemeente, dat hij de man des raads zij, dien
de Heere des oogstes voor ons bestemd heeft. Dat de Heere
hem daartoe zijnen wil geve te verstaan.

F. J. BUIKEMA, Scriba.

Instructie-Bataljon.
l)e Kaad der Gereformeerde kerk van Kampen,
noodigt Ouders, Voogden en Kerkeraden dringend
uit, voor het geval hnnne zonen of pupillen bij ge
noemd Bataljon, of aan den Hoofdcursus worden
geplaatst, daarvan ten spoedigste kennis te geven
aan den Scriba van voornoemden Kerkeraad.
G. J. VAN GOOR.

BERICHTEN VAN CLASSES.
De Classis Haarlem
vergadert D. V. op Dinsdag, 24 Maart a.s., des
morgens hcdftien ure, kerk Ged. O. Gr.
Punten voor het agendum worden tijdig inge
wacht bij den ondergeteekende.
Namens de Geref. kerken te Haarlem,
E. MULDER.

25 Febr. 1896.

Classis Breukelen.
Vergadering D. V 26 Maart.
Punten voor 't agendum aan den eerstondergeteekende, vóór 18 Maart.
De Kerkeraad van Mijdrecht,

Ds. J. KONINS.
Ds. H. DE KONING.
Mijdrecht, 29 Febr. '96.

Uit naam des Kerkeraads,
J, E. HAASDIJK, Scriba.
EMLICHHEIM.
Zondag 1 Maart was het voor onze
gemeente een droevige ure, waar onze algemeen beminde Leeraar
Ds. J. Bakker het laatste woord tot zijne gemeente sprak, naar
aanleiding van Openb. 2 : 10, laatste gedeelte. ZEerw. nam
met hartelijke toespraken afscheid van de gemeente, van den
Weleerw Heer Ds. Graefe van Laar, die ons in deze ure met
zijne tegenwoordigheid vereerde, — en verder van alle belang
stellenden, die in grooten getale waren saamgekomen. Voor
ZEerw. de Apost zegen over de gemeente uitsprak, werd hem
door een der opzieners, als tolk van kerkeraad en gemeente,
een korte zegenwensch uit het harte toegesproken Daarna ook
een kort en hartelijk woord door Ds Graefe, die ten slotte de
gemeente verzocht, den scheidenden Leeraar toe te zingen Ps.
134 : 3. De Heere brenge ZEerw. met de zijnen in welstand
naar de gemeente Bunschoten, en stelle hem aldaar ten rijken
xegen.

Vacature-beurten in de Classis Zutfen.
Aalten B: Ds. A. H. Nieboer en Ds. H. te Velde.
Barchem : Ds. A. J. Tenkiuk en Ds J. Visser.
Lochem: de heer Ormel en Ds. J. N. Linde
boom.
Neede : Dr. H. Franssen en de heer Ormel,
Namens de Classes Zutfën,

A. tl. NIKBOER.

ONTVANGSTEN.
In
ontvaiiji't'i' voo1* liet Proy.
Ger. Weeshuis tc Muklelharnis.

Namens den Kerkeraad,

J. VAN DUIJN, Scriba.
BOLNES, 1 Maart '96. Onze geliefde Leeraar maakte aan de
gemeente bekend, dat ZEW. voor de roeping naar de gemeente
van Kamerik had bedankt. Geve de Heere zijn zegen op dit
besluit voor de beide gemeenten.

Namens den Kerkeraady

L. HOORNWEG, Scriba.

Berkel
Cappelle
Hoek van Holland
Hoogvliet
Leerdam B

Van de gemeente te -.
f 9,60 Oversctiie
Poortugaal
- 9,145 IJselmonde
- 4,375 Stellendam
- 4,—

f 11,585
- 1,86
- 6,53
- 4,36

De Directevr vjh Weeshuis,
H. SCHOONBJONBEN Jaczn.

enz., Stukken

der

Medewerkers, en Buitenlandsche Bladen aan dHr. C. MULDER IE
KAMPEN ; — Binn. Bladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan DE REDACTIE TE AMSTBB.I>AM ; (Ds. W. H. 0-ISPÏ.N).—

Officiëele Kerkelijke Berichteu, Verslagen e
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vrachtvrij te adresseeren aan den

UITGEVKK Gr. Pu. ZALSMA.N te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten

A f r i k a /2.50. Abonnementen bniten bet Rijk moeten per kwartaal
vóóruit, worden betaald. Afzonderlijke Nrs, 12et. Advertentiën van
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6 Maart 1896, nr. 10.)
Outvangjeii -voor een nieuw Kerk
gebouw te Breda,
Uit de Cat. bus van Ds. M. S. te Alfen a/d Rijn f 5,36
Gift van de Ger. kerk te Tzummarum
.
- 2,50
Hiervoor onzen hartelijken dank.
Moge deze verantwoording bij vernieuwing voor velen een
herinnering en voor anderen een spoorslag zijn om te doen, wat
eenigszins mogelijk is, om de jeugdige gemeente van Breda een
kerkgebouw te helpen stichten.
Als menigeen wist, hoeveel geestelijke ellende er is, in een
stad als Breda met een kleine dertigduizend inwoners, hoe nood
zakelijk het is met kracht den arbeid voor het Koninkrijk des
Heeren aan te vatten en door te zetten, zouden de gaven voor
een nieuwe kerk ongetwijfeld overvloediger toestroom en.
Als menigeen wist, wat het is, voor de leden eener Gerefor
meerde kerk te leven in een omgeving voor verreweg 't grootste
deel Roomsch, een ander deel modern Protestantsch. maar hoe
ook geheeten, door en door wereldsch, de milddadigheid zou
nog grooter zijn, dan dit tot hiertoe het geval was.
Ook u, die nu nog achtergebleven zijt, vul nu uw postwissel
in aan

Den Penningmeester der Geref. kerk te Breda,
P. K. VAN BOON.
P. S. Nader ingekomen.
Gift van P. van B. te Schagerbrug .
.
f 1,—
Ontvangen van den Heer L. R. te den Helder van
zijn vader den heer M. R. in een busje verza
meld bij vrienden, die hein in zijn ziekte bezoeken - 1,—
En nu nog eene verrassende collecte van de Ge
reformeerde kerk aan den Nieuwendijk
.
- 40,10
3/3 '96.
v. B.

Ontvangen voor de Theol. Scliool.
Van de gemeente te :
Almeloo
f 7,31 Eestrum
f 1,10
Deventer A
- 9,135 Gerkesklooster
- 5,775
Deventer B
- 2,60 Kollum A
- 4,775
Enschedé A
- 5,50 Kollum B
- 11,625
Enschedé B
- 10,23 Oostermeer
- 1,02
Enter
- 2,60 Twijzel
- 1,15
Hengeloo
- 3,24 Veenwoudsterwal
- 1,885
Holten
- 3,83 Westergeest
- 2,89
Nijverdal
- 10,02 Assen
- 18,69
Olst
- 3,42 Appelscha
- 3,365
5
Rijssen
- 4,75 Vries
- 4,41
Wijhe
- 5,80 Haulerwijk
- 3,44
5
Wolvega
- 7,26 Borger
- 2,335
Heerenveen
- 16,535 Norg
- 2,925
Joure (6 Dec. Coll.) - 9,805 Smilde B
- 2,355
August in usga en
Roden
- 4,25
Surhuizum
- 1,58 Een
- 2,50
Buitenpost
- 6,47 Waddingsveen
Burum
- 6,65
(*/2 Coll)
- 4.055
Door Ds. J. op 't Holt gift van D. v. d. S. te Beetgum - 2,50
Van de gemeente de Lier (* 2 Coll.)
.
- 7,32
J. NEDERHOED, Penningmeester.
Middelstum, 2 Maart 1896.
O ut vit liggen yoor de Uilbreidinj» der
Tlieol. 8<;1hk>1 <1e volj»en<le
.) sim** Uibelle b>j<iruju,cii.
Classe Amsterdam.
Class. Coll. Corresp. de heer J Bührmann te Amsterdam.
Amsterdam.
Mejonkvrouw G. J. A. Martini Buijs
.
f 25,—
Classe Stad skanaal.
Class. Coll. Corresp. Ds. W. Fokkens te Stadskanaal.
Stadskanaal.
H. Huizing .
1,—
J. NEDERHOED, Algem. Thesaurier.
Middelstum, 2 Maart 1896.
Om« v a n e e n v o o r «Ie l i a s t e n d i e n s t e
vati Km. I?r., Pred. Wed. en - Weezei».
1896.
Ie Coll.
Ie Coll.
Balk
f
1,57 Amsterdam A
f 1 l'fi.315
Bozum
f
3,70 Amsterdam B
f 490,46
Gaastmeer c.a.
2,185 Nieuwer-Amstel
- 64,70
Göenga c.a.
6,25 Sloterdijk
3,75
Hemelum c.a
1,855 Buiksloot
3,435
Jutrijp-Hommerts 4,125 Edam
6,85
Koudum
8,64 Holijsloot
2,59
Oosthem
2,72 Landsmeer
- 11,18
Oppenhuizen c.a.
3,56 Marken
9,415
Oudega c.a.
3,04 Monnikendam
3,385
Oude en Nije
Nieuwendam
5,80
Mirdum
4,55 Oostzaan
4,—
Sybrandaburen
3,80 Purinerend
5.10
Warns c.a.
3,—5 Zunderdorp
3,01
Workum
- 10,31 Broek in Waterland 3,73
Woudsend
3,38 Hoorn
7,25
Heeg
9,70 Medemblik
6,7 35
Wijkei
- —,80 Opperdoes
7,60
IJlst
4,41 Nieuwerkerka/dIJsel5,20
Woerden
- 12,565 Snawoude
4,—
Meeden
5,70
Zwartsluis
- 26,505
Giften en Nagekomen collecten.
Van H. W. J. van Baaien's-Gravenhage gift.
- 12,—
Van een zuster der gemeente te Aal ten
.
1,—
Van de Jongelings-vereeniging te Langeslag
4,—
Collecte van Anke veen 1S95
.
.
- —,70
G. J. BRUGSMA,

Schrans bij Leeuwarden,

Algemeene Pennirgmeester.

Genderen
.
.
.
.
6 275
Door D. van Wijck, v/d Zondagssch. te De Lier
8,—
Van F. en G. te M.
.
.
.
. £5,
Door Ds. Siertsema, coll. v/d catechisatie te Drachten - 10,—
Door A. v. Baardewijk, v/d Ger. Zondagssch. 7JSpr.
22 : 6" te Gorinchem
.
.
- 10,
Door Hoofdonderw. v. Straalen te Houwerzijl, v/d
Jongel.-vereen.
.
.
.
5,
Door idem v/d kinderen der Chr. School
5,—
Door R. Reenders, uit 't Zend.-busje v/d Chr. Jongel.vereen. „Pred. 12 : la" te Leens
. "
- 14,75
Door J. P. Brand Smith, namens den Ger. kerke
raad van kerk B te Vlissingen een gedeelte van
de ingekomen gelden
.
.
- 75,—
Door Ds. v. Mimen, van Mej. T. een legaat voor
d e Z e n d .
.
.
.
.
. 5 0 0 , —
Door H. Oosting v/d kinderen der Chr. School aan
Alpine Avenue te Grand-Rapids en Mich. N. Am.
Dollars 2,40
.
.
.
.
5,84
"V an L. Rumpff te Den Helder, „door zijn vader
den hr M. Rumpff met een busje in zijne ziekte
van hem bezoekende vrienden verzameld"
- 10,80
Coll. v/d Ger. kerk te Avereest
.
2,655
Door Ds. Donner hetgeen volgt:
Van J. G. Breekveldt te Aalten
4,—
Door F. J. Ditmars te Middelburg, verz. kruimkens
v h lezen v/h Mosterdzaad
.
8,50
A an Ds. A. Mulder te Schoonrewoerd
.
- 13,516
Door G. Plaatje v/d Meisjesver. te Winschoten
6,—
Door Mej. G Wiersenga te Ferwerd, gem. Ezinge - 60,—
Van Mej. J. Hoitsma te Schrans
.
9,—
Door den hr. Bosch, v/d Zondagssch. „Laat de kinderkens tot Mij komen" te Leiden
6,38
Van de kind. v/d Meisjeskring en Zondagssch. v/d
Jonged.-vereen. „Hanna" te Dordrecht
- 10,—
Uit 't Zend.-busje van J. H. Tijmes te Beileu
- 11,60
Door C. Wolzak, v/d vereen, de Zendingszaak te
Amstelveen
.
.
.
.
7 ^ 0
Door J. Smelik te den Haag, uit de Zondagssch.-bus. f
8,—
Van J. Boetes te Augustinusga
.
- —,64
Van de Zend.-vereen. „Uw koninkrijk kome," uitg.
v/d Ger. Jongel.-vereen. „Obadja" te Leiden
- 115,—
Door L. van 't Hoff, v/d vereen. „Het Mosterdzaad"
afd. v/d Jongel.-vereen. „ïheofanes" te Katendrecht - 25,—
Van D. Ham te Grijpskerk
.
.
- —,37
Van de Gez. van de Pol te Baarn
.
- —,57
Door J. H. Kloppenburg te Amsterdam, v/d vereen.
„de Zendingszaak" Zend. onder de volken
- 80,—
Van F. Kooistra te Lamont Amerika
.
1,03
Van de Chr. Jongel.-vereen, te Godlinze
5,50
Uit 't busje van Mej. P. v. d. Hans te Leiden
5,—
Uit 't Javaantje van Mej. D. Parlevliet te Katwijk
aZ e e
.
.
.
.
- 1 0 , —
A an A. Gruijs te Zaandam opbr. vangebr. postzegels 2,—
Van K. de Vries te Werversloot
.
2,50
Uit de Catechis.-bus te Rijnsburg
.
2,50
Gev. in 'tkerkzakje te Rijnsburg van N. N.
1,55
Gev. in 'tkerkz. van N. N.
.
.
- —,75
Door C. Dubbelman, gecoll. op 't Jaarf. der Ger.
Jongel.-vereen. Filologus" te Bolnes
.
1,60
Door Ds. J. H. Donner Jr. v/d familie BteNieuwdorp
.
.
.
].—
Uit 't busje v/d Ger. Jongel.-vereen, te Stedum
4,33
Uit de Catechis.-bus „Ons Wijnrankje" v/d Ger.
Gem. te Leiden Hooigr.
.
- 15,—
Van de Chr. Jongel.-vereen. te Nieuwolda
6,66
Van A. te Noord-Amerika
.
.
9,75
Door S. Vis, gecoll. o/h Jaarf. v/d Chr. Jongel.vereen. „Jonathan" te Sassenheim
.
4,50
B. DE MOEN,

Doesborgh, 29 Febr. 1896.

Penningmeester.

Zending onder Israël.
Door Ds. Donner, Leiden : van E. S. te Pretoria,
Z . A f r i k a .
.
.
.
.
f 6 0 , 7 2 5
Door Mej. L. J. Westerink, Kampen : van de Jongedochtcrsv., „Waar liefde woont, enz."
.
- 2,50
Collecte bij een bidstond door ondergeteekende te Wons - 9,—
Door G. Cadeé, te N. Pekela : collecte opdeJongelingsv. „Philadelphia", te Veendam
.
- 0,50
Van N. N. te Utrecht: voor het laten lezen van het
boekje „Uit duisternis tot licht", en eigene bijdrage - 2,50
Door W. Schuil, Tolbert: van de Zangv. „Excelsior"
te de Leek
....
- 2,20
Halve opbrengst van de onlangs ontvangene sprei:
door iemand die dit „gedenkteeken der liefde"
gaarne wil bezitten
.
.
.
- 5,—
Door Ds. Notten : een deel uit de Zen
dingsbus in de Geref kerk, te Driebergen f 10,—
Collecte, bij een Bidstond door ZEw. ge
leid te Hillegom
.
.
- 15,605 - 25,GO5
Door J. v. d Hul, Velp : collecte op het 28e Jaar
feest der Chr. Jongelingsv. „Eliëzer"
.
- 7.45ö
Door A. van Baardwijk, Gorinchem : van de Geref.
Zondagsschool „Spr. 22 : 6"
.
.
- 5,—
Waar de Heere voortdurend op elke manier groote verrassingen
ons bereidt, kan het daar wel anders dan dat de hoop op de
bekeering van Israël levendig blijft. Hoevele blijken van be
langstelling vloeiden thans ons weer toe! Hoe is o a. die aan
zienlijke bijdrage heelemaal uit Zuid-Afrika niet een welsprekend
bewijs van de liefde, die men jegens de Beminden om der
vaderen wil gevoelt; en hoe getuigen ook de andere bijdragen,
dat de toebrenging van Gods oude volk met sterk verlangen
wordt verwacht!
Voor al die liefde zegt hartelijk dank,

29 Febr. 1896.

E. KROPVELD,

Driesum, 28 Febr. '96.

Secr.-Pngm.

Ontvsuitfe» voor d e Zetidiutf,
Van N. N. te Vijfhuizen, Haarlemmermeer
f
De P. C. v d Gem. Voorthuizen
.
Door Ds. v. Haeringen, gecoll. in Zend.-bidstond te

2,50
8,335

Voortzeüiug hiervan in 't.

e. v.

Hr.

Wij zouden ook zeker deze ontzettende ware», waiirwer de gedachten wel eetn uit-emstraf hebben moeten ondergaan, want liepen, is toch de broederlijke liefde niet één
God kan de zonde niet ongestraft laten, oogenblik gestoord, en de meeste besluiten
Ue verborgen gemeenschap of Hij zou zichzelf, zijn heiligheid en werden met groote eenstemmigheid genomen
tusschen Christus en de
rechtvaardigheid verloochenen; dewijl
En verder : „Waren er enkele zaken, die
geloovigen.
Hij evenwel arme zondaren, diep schul het Christelijk gevoel smartelijk aandeden,
dige opstandelingen naar zijn barm en inzonderheid dat de Synode zich gedron
I.
hartigheid wilde redden, heeft Hij het
Weet gij niet, dat zoo velen als wij in
gen zag één leeraar onzer kerk, om zijne
Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijnen
allergrootste gedaan, dat zich slechts
willekeurige en onkerkelijke handelingen, onze
dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem
denken laat, ja alle gedachten te boven
begraven, door den doop in den dood, op
boven gaat. »Hij heeft," gelijk Paulus kerkelijke gemeenschap te ontzeggen, en de
dat, gelijkerwijs Christus uit de dooden op
gewekt is tot de heerlijkheid des Vaders,
duidelijk in denzelfden 2den brief aan afzetting van een anderen te bekrachtigen ;
alzoo ook wij in nieuwigheid des levens
de
Korinthieërs schrijft, »zijn geliefden groot daarentegen was de blijdschap toen eene
wandelen zouden. Want indien wij met
Zoon gezonden en hem, die geen zonde scheure, die jaren lang had bestaan, werd ge
hem eene plant geworden zijn in de gelijk
making zijns doods, zoo zullen wij het ook
gekend heeft, voor ons, strafbare en heeld, en eene vereeniging werd getroffen met
zijn in de gelijkmaking zijner opstanding:
doemwaardige
zondaren, in onze plaats, broeders, die in leer en reqeering ten volle
dit wetende, dat onze oude mensch met hem
tot zonde gemaaktHij heeft naar met ons overeenstemmen, terwijl slechts punten
gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde
te niet gedaan worde, opdat wij niet meer
zijn genadig welbehagen en met volle van ondergeschikt belang ons gescheiden hiel
de zonde dienen. Want die gestorven is,
overeenstemming van den geliefden den."
die is gerechtvaardigd van de zonde. In
Zoon al onze zonden op diens reke
dien wij nu met Christus gestorven zijn,
Zulke verrassingen hebben we thans, naar
zoo gelooven wij, dat wij ook met hem zul
ning geschreven. Hoe roerend spreekt
den mensch gesproken, niet te wachten. De
len leven, wetende, dat Christus, opgewekt
reeds Jesaja van dit geheim onzer red
zijnde uit de dooden, niet meer sterft; de
ding. Gods Zoon behandeld, alsof hij verschillende groepen van kerken of gezel
dood heerscht niet meer over hem. Want
dat hij gestorven is, dat is hij der zonde
de grootste zondaar ware, Gods Zoon schappen, die ziclizelven rekenen te beeenmaal gestorven; en dat hij leeft, dat
moest
en wilde «wedergeven, wat Hij hooren tot de belijders van de Gereformeerde
leeft hij Gode. Alzoo ook gijlieden, houdt
niet geroofd had." Zoo moest dan de religie, gaven weinig blijk van toenadering,
het daarvoor, dat gij wel der zonde dood
zijt, maar Gode levende zijt in Christus
Middelaar, Borg en Plaatsbekleeder zich en de „ondergeschikte punten" worden door
Jezus, onzen Heere." Rom. 6 : 3—11.
aan al de gevolgen onzer zonden on velen als hoofdpunten beschouwd, en meer
De aanleiding tot deze woorden vond derwerpen, en dus ook den dood sma deren schijnen de leer te worden toege
de Apostel hierin, dat van de wonder ken in de diepste beteekenis des woords. daan, dat er eigenlijk geen ondergeschikte
volle leer, die hij overal in zijn brief
Hij heeft het gedaan in Gethsémané punten of middelmatige zaken, waarbij men
zoo grondig en meesterlijk in de kracht en op Golgotha, waar zijn lijden, ten
elkanders vrijheid behoort te eerbiedigen,
des Heiligen Geestes predikt, de leer toppunt steeg; vooral in de ure, toen
van de rechtvaardiging des zondaars Hij uitriep: »mijn God, mijn God, bestaan.
Door dit misverstand bleven nog scheu
alleen uit het geloof, zonder toedoen waarom hebt Gij mij verlaten ?" en Hij
der werken, de leer van de vrije ge heeft ons door zijn zoendood volkomen ringen bestaan onder hen, die geacht willen
nade Gods in Christus Jezus, die mach met God verzoend; zijn plaatsbeklee- worden, de Gereformeerde religie te belijden,
tiger is dan de zonde, — dat van deze dend lijden en sterven is de volkomen en kwamen er nieuwe bij. En daarbij wil
kostelijke leer, waarin ons hart alleen genoegdoening geweest voor onze zon het mij voorkomen, dat er minder smart
rust en vrede kan vinden, misbruik den. De Vader heeft verklaard, dat over de scheuring wordt ' gevoeld dan in
gemaakt was, zoodat men meende, daar Hij voldaan was door het bloedig offer vroeger jaren, en de onbeschaamdheid ook
de genade zooveel machtiger was dan zijns Zoons, toen Hij den Borg, die, ten aanzien van deze zonde eer toe dan af
de zonde, rustig voort te kunnen zon ook om zijn dood te bezegelen in het neemt.
digen, opdat door de vergeving dei- graf als in de gijzeling gelegd was, ten
In 1869 bestond nog geen vermoeden
steeds herhaalde zonden de genade Gods derden dage opivekte uit den dood, en
van de gebeurtenissen, die in de daaropvol
zich zooveel te heerlijker zou betoonen. daarmee het amen uitsprak op den triDit misbruik van die heerlijkste en umfkreet des Heeren: Het is vol gende jaren geschied zijn. De tweede,
vertroostendste aller leerstellingen heeft bracht ! Daarom staat er in Rom. 4 groote beweging in de Ned. Hervormde
den Apostel gedrongen om uitvoerig van den Heere Jezus : »Hij is overge kerk was toen nog in haar eerste stadium.
aan te wijzen, hoe juist het tegendeel leverd om onze zonden en opgewekt Eerst in 1870 kwam Br. Kuyper te Amster
dam, en sprak hij, in zijne intreê-rede, de
volgt van wat die vleeschelijke men- tot onze rechtvaardigmaking."
schen, welke gelijk de spinnen uit de
De Vader heeft in de eerste plaats veelbeteekenende woorden uit: „Wij moeten
schoonste bloemen gift zuigen, beweer Hem rechtvaardig en vrij verklaard, als verbouwen of verhuizen." Wat wij, Afge
den, dat de leer der vrije genade, verre eenen, die een volkomen genoegdoening scheidenen, toen reeds voor vast en zeker
van ons op het kussen der zonde te had tot stand gebracht. Wat Hij even hielden, is geschied : het is uitgeloopen op
laten voortslapen, veelmeer met alle wel als onze Plaatsbekleeder gedaan „verhuizen" en van het „verbouwen" is niets
kracht ons tot heiligmaking leidt.
heeft, wordt ons, wier plaats Hij ver gekomen.
Dat dit des apostels oogmerk is, volgt vulde, toegerekend, alsof wij het zelf
Op die Synode te Middelburg in 1869
uit het begin van ons teksthoofdstuk, gedaan hadden. De vrijverklaring van
waren ook afgevaardigden van de Vereenigde
waarin hij, nadat de vrije genade Gods den Borg is de vrijverklaring der zij
hemelhoog door hem verheven was, de nen. Daarom staat er in den tekst: Presbyteriaansche kerk in Schotland. Deze
vraag opwerpt: »wat zullen wij dan »wij zijn met Hem eene plant gewor broeders hadden niet alleen schik in onze
zeggen ? zullen wij in de zonde blij den in de gelijkmaking zijns doods." naïeve wijze van Synode houden, in onze
ven, opdat de genade te meerder wor Zijn dood en de betaling, die Hij daar lange pijpen, en de dikke rookwolken,
de ?" en daarop aanstonds met heiligen door gedaan heeft, wordt alzoo op re waarin de eerwaarde Synode zich hulde,
afkeer antwoordt: »dat zij verre ; wij, kening der zondaren geschreven. En maar waren, bijzonder aangedaan en verblijd
die der zonde afgestorven zijn, hoe zul verder: »wij weten," het is een uitge met de getroffen vereeniging. Eén hunner,
len wij nog in dezelve leven V" Om maakte zaak, »dat onze oude mensch, Br. Bruce, Moderator van de laatstgehouden
zijn lezers duidelijk te doen verstaan, de mensch der zonde, de eigenlijke Synode van de Vereenigde Presbyteriaansche
wat hij bedoelt met de uitdrukking: misdadiger in ons, die de straf verdiend
kerk in Schotland, zeide aan het slot van
wij, die in den Zone Gods gelooven, had, met Christus gekruisigd is." Ja,
zijne toespraak: „Voorts hebben wij ons ver
zijn der zonde »gestorven," ontwikkelt Wij zijn met Christus gestorven. Welk
heugd bij het gezicht van de vereeniging, die
hij de diepzinnige en zalige leer, die eene wonderbare leer ! Op denzelfden
in de woorden van den tekst opgeslo dag, waarop eens de groote Hooge dezen dag onder u getroffen werd. IVij ver
ten is en die de Heilige Geest ons recht priester Jezus Christus, de Vorst des trouwen, dat die het voorteeken en de belofte
moge doen verstaan.
levens, de Heer der heerlijkheid, als zal zijn van vele andere vereenigingen, die
De geheele tekst handelt over de ver Middelaar, Borg en Plaatsbekleeder zeer noodzakelijk zijn in de verdeelde kerk
borgen gemeenschap, waarin de geloovigen van een verloren zondaarswereld aan van Christus."
met Christus hun Hoofd staan, en die het kruis in haar plaats een vloek werd
Het vertrouwen door Br. Bruce, in 1869
het gansch natuurlijk gevolg heef 't, dat men en den dood smaakte, op datzelfde uitgesproken, is niet geheel beschaamd.
der zonde niet meer leven kan. Paulus oogenblik is deze straf als toerekenend
Drieëntwintig jaar later werd er weder
zegt van zich en zijne mede-geloovigen, aan heel zijne gemeente voltrokken ge eene vereeniging onder de Gereformeerden
eenerzijds, vers 4 : »wij zijn met Christus worden. O, mochten wij deze zalige
getroffen, van veel grooter omvang dan die
begraven in den dood; wij zijn of wor verborgenheid recht leeren verstaan!
den met Christus eene plant in de gelijk Toen wij nog niet geboren waren, heeft van 1869.
Het getal „ontkomen kerken" is in die
making zijns doods, vs. 6 : ronze oude God reeds voor ons gezorgd ; niet slechts
mensch is met Christus gekruisigd, en in het plan der verlossende liefde, maar jaren meer dan verdubbeld, en zoo is alles,
eindelijk vs. 8 : „wij zijn met Christus ook in het afweven van de draden van wat op het kerkelijk leven betrekking heeft,
naar verhouding, krachtig toegenomen.
gestorven." Anderzijds zegt de Apostel het verlossingsplan.
van diezelfde geloovigen vs. 4 : »gelij
Opmerkelijk is daarbij, wat door de Synode
Christus heeft onze zonden gedragen
kerwijs Christus uit de dooden opgewekt in zijn lichaam aan het hout.
van 1872, te Groningen gehouden, is uitge
is, zoo hebben ook wij in de nieuwigheid
Broeders en zusters, vergaten wij het sproken.
des levens te wandelen." Vs. 5: »wij nooit, ook niet maar één oogenblik : wij
Er kwam aan de orde (Art. 127) een
zullen met Christus ééne plant zijn in de zijn met Christus gekruist en gestorven. voorstel der Prov. Synode van N.-Brabant,
gelijkmaking zijner opstandingVs. 8 :
(Wordt vervolgd.)
luidende : „De Synode richte eene hartelijke
„wij gelooven, dat wij met hem zullen
NOTTJSN.
en dringende opwekking aan allen die,
leven," en eindelijk vs. 11 : »houdt het
buiten onze kerkgemeenschap, de Gerefor
daarvoor, dat gij Gode levende zijt in
AAN EEN VHIENQ TE JEKUZALENI.
meerde belijdenis liefhebben, om zich met
Christus Jezus, onzen Heere." Door deze
Waarde Vriend,
ons te vereenigen, daar de nood der tijden
woorden is de gemeenschap der geloo
Zooals ge uit de Bazuin der vorige week
meer dan immer thans ook de Nederlandsche
vigen, zoowel aan den dood en de be
vernomen
hebt,
hebben
de
kerkeraden
van
Christenen
tot eendracht en samenwerking
grafenis als aan de opstanding van
Christus, duidelijk op den voorgrond Middelburg A B en C de aanstaande dringt."
gesteld. Wat door den dood van Chris Generale Synode van de Gereformeerde ker
Hierop besloot de Synode de volgende
tus, door zijn begrafenis en opstanding ken in Nederland samengeroepen, tegen verklaring in de notulen op te nemen :
verstaan wordt, kan ons niet twijfel Dinsdag 11 Augustus aanstaande.
iidat zij niets liever wenscht dan eenheiden
achtig zijn. Paulus schrijft in den
Het zal dan ruim 27 jaar geleden zijn,
samenwerking onder al Gods kinderen, en zich
2den brief aan de Korinthieërs, hst. 5 : dat de Synode der Christelijke Gereformeerde grootelijks zal verheugen als de Heere, naar
»wij houden het daarvoor, dat indien
kerk daar vergaderde.
onze?i wensch en bede, die broeders en zusters
een voor allen gestorven is, zij dan al
Van de twintig predikanten, naar die in ons midden brengen zal, wier wegblijven wij
len gestorven zijn." Als er gesproken
wordt van Christus' dood, moeten wij Synode afgevaardigd, zijn er, op dit oogen zoo lang reeds hebben betreurd
in 1892 is die wensch en bede weder
daarbij dadelijk denken aan de bezol blik, nog zeven in leven. De andere dertien
gingen
in
de
rust
huns
Heeren
in,
en,
voor
voor
een aanmerkelijk deel vervuld.
diging der zonde, die Christus, de Zone
Van die vereeniging was wederom getuige
Gods, niet om zijn eigen zonde verdiend zoover mij bekend, zijn veertien van de
heeft, daar Hij cle groote Hoogepriester twintig ouderlingen ook ter ruste gegaan. een vertegenwoordiger van het Presbyteriais, die heilig en onbesmet, afgezonderd
Zoo kort is een menschenleven. En dat
nisme uit Engeland: Br. Mathews. Deze
van de zondaren en hooger dan de heme er in dit korte leven zooveel moeite en broeder zeide o. a. : „Ik hoop, dat het ge
len geworden is, die geen zonde gekend strijd is, is eene ervaring die, bij wijlen, meenschappelijk werken der Gereformeerde
heeft; maar als Borg en Middelaar, in het gemoed treft en tot weenen perst.
kerken rijker vrucht moge dragen en tot nog
de plaats der zijnen en als straf voor
Die Synode van 1869 te Middelbug neemt
meer eenheid op kerkelijk gebied bevorder
hun zonden heeft ondergaan; en niet
gewis eene belangrijke plaats in onder alle lijk zij. Want dat moet steeds ons streven
slechts den tijdelijken, maar ook den
Synoden, die na den uitgang van 1834 ge zijn. Evenals de rivier na vele wateren en
eeuwigen dood ; want »de ziel, die zon
stroomen in zich opgenomen te hebben, steeds
digt, zal sterven," staat er geschreven, houden zijn.
Terecht wordt dan ook in het voorwoord
met één monding in den grooten Oceaan uit
en door de zonde van eenen mensch,
zegt Paulus, is de dood, de verdoeme van de Handelingen dier Synode gezegd: stroomt, alzoo moet het ook met de kerk van
nis, het verderf over allen gekomen. „Koelcel ei' belangrijke zaken ter behandeling Christus zijn. Maar toch moet men ook weder

Stichtelijke Lectuur

voqrzichtig zijn, Gelijk in een bosch verschil
lende boomen zijn, weet de kenner, welke bij
elkaar behooren. Zoo moet ook de kerk
verstaan, welke bij elkaar behooren."
Dat er na dien tijd eenige moeilijkheden
zijn gerezen, is algemeen bekend. Het hoofd
punt in die moeilijkheid is de gewichtige
zaak van de opleiding tot het predikambt.
De eene kerkengroep had de Theologische
School, terwijl de andere zich meer hechtte
aan de Vrije Universiteit op Gereformeerden
grondslag te Amsterdam. Op dit punt was,
in 1888 en 18 89, de poging tot vereeni
ging voornamelijk mislukt. In 1891 meende
men echter de formule gevonden te hebben,
waarin beide kerkengroepen zich konden
vinden. Het bleek echter spoedig, dat men
elkaar. op dit punt niet goed begrepen had,
en de meeste moeilijkheden, die na'92 ont
stonden, vinden hierin haar diepsten grond.
In plaats dat men nu, wijs en menschkundig, deze zaak voorloopig liet rusten,
begon men dadelijk te werken, en kwam
reeds in 1893 het noodlottige voorstel aan
de orde, om de Theologische School, als
kerkelijke inrichting, in het lichaam der
Vrije Universiteit in te lijven.
Toen kreeg men, aan de eene zijde, het
betoog, dat zulk eene inlijving niet was
overeenkomstig „de bedingen," en aan de
andere zijde de juridische en volkenrechte
lijke uiteenzetting van het begrip: „beding,"
en het betoog, dat een beding geen altijd
durende beteekenis of kracht heeft.
Daardoor werd, in vele kerken, het ver
trouwen geschokt. En ofschoon, door een
voorstel dat met algemeene stemmen werd
aangenomen, de Synode van 1893 in vrede
en liefde kon uiteengaan, bleef het wantrou
wen levendig, doordien in Kerkbodes, met de
Heraut voorop, dadelijk een scherpe critiek
op die Synode geleverd werd : op hare sa
menstelling, hare machteloosheid enz. Is
het wonder, dat in vele kringen de vraag
gedaan werd: hoe hebben we het nu ?
Dergelijke moeilijkheden behooren echter
tot het aardsch bestaan der kerk, en zullen
wel nooit ophouden, zoolang de onvolmaakt
heid er is.
Ook na de vereeniging van '69 ontstonden
ernstige moeilijkheden.
Toen was het niet de opleiding tot het
predikambt, maar liep het geschil over de
rechtsgeldigheid der Synodale bepalingen,
die, vóór 1869, van weerszijden bestonden.
Te Middelburg had men verzuimd, dit
punt te behandelen en te vereffenen. Van
daar dat men van de zijde der vroegere
Gereformeerde kerk (onder het Kruis) op
nadere regeling van deze aangelegenheid
androng. Bs. // . G. Smilt bracht eên stuk ter
tafel, waarin hoofdzakelijk beweerd werd, dat
door de te Middelburg getroffen vereeniging,
de vroegere reglementen van beide kerken
zijn vervallen, terwijl bevestiging van die
opvatting door de Synode verlangd wordt,
met bijvoeging dat van de bevrediging van
dit verlangen ,)het blijven der vereeniging af
hankelijk was."
Dit geschiedde in de Synode van 1872,
drie jaar na de vereeniging.
Met soortgelijke moeilijkheden zullen we
op deze onvolmaakte wereld steeds te kampen
hebben, en daarvoor is dan ook noodig goed
verstand en voorzichtigheid, uit den geest
der wijsheid, der gematigdheid en der kracht.
Zelfs moeten we rekenen op toeneming deimoeilijkheden. Naarmate de kring grooter
wordt, het aantal kerken vermeerdert, en in
die kerken wetenschappelijke en sociale be
langen aan de orde komen, naar die mate
wordt de arbeid ook ernstiger en uitgebreider.
Het „stilleven" of het „binnenhuisje," waar
vader rustig in den Bijbel leest, moeder
zich met de breikous bezig houdt, en de
kinderen aandachtig luisteren, zal altijd zijn
bekoorlijkheid blijven behouden, als tegen
stelling met het onrustige leven daar buiten.
Het is ons liefelijk te huis, als we van den
arbeid en den strijd terugkeeren.
En zoo willen we, met moed en vertrou
wen, ook de komende Synode begroeten.
Hoe ernstig hare taak ook zij, en hoe zeer
zij ook wel, evenals alle hare voorgangsters,
onvolmaakt werk zal leveren, dat aan scherpe
critiek zal zijn blootgesteld, zij is toch in
's Heeren weg, en mag hopen op des Heeren
leiding, die door haar Zijne kerk zal regeeren met het eenige doel, dat zijn Naam
van alles de eer ontvange, en de uitver
korenen tot het eeuwige leven vergaderd,
onderhouden en beschermd worden, tot aan
de voleinding der wereld.
T. t.
GISPEN.

Politieke beschouwingen.
Terwijl de Kamer in Frankrijk zich bezig
houdt met weinig beteekenende wetten als
b.v. die op het tegengaan van bedrog in den
boterhandel, is de President met een drietal
zijner Ministers naar 't Zuiden op reis ge
gaan. Eerst toefde hij in Lyon, de stad
waar zijn voorganger Carnot eensklaps te
nndden der festiviteiten verraderlijk werd
vermoord. Gelukkig echter liep het thans
daar goed af en was de ontvangst, niet zon
der eenige sympi liie. In To o.i was du
geestdrift maar matig, de politie koortsach

tig in haar beschermende maatregelen. Van
daar ging hij scheep naar Cannes om
Niee te bezoeken. De beteekenis van de
zen tocht licht voor Frankrijk vooral daarin,
dat de President den Russischen troonop
volger en den Keizer van Oostenrijk zal ont
moeten. Dit geeft een zekeren glans aan
wat anders slechts een paradetocht zou zijn,
die de ware toestanden van Erankrijk voor
een oogenblik met een schoonschijnende tint
overdekt. Eenheidszin en ware sympathie
voor de roemrijke natie, was vooral de leu
ze, die de President met een allervriende
lijkst gezicht overal liet weerklinken. En
dat in een land, waarin, politiek, de eenheid
opgaat in gekijf, de zoogenoemde sympathie
leidt tot gestadige verzwakking!
De overprikkelde stemming in Engeland
houdt aan. Hoemeer men daar komt tot het be
sef van eigen isolement, hoemeer de Re
geering de natie prikkelt door allerlei oor
logsmaatregelen tot een hooghartig zelfver
trouwen, waarvan een al machtiger wordende
oorlogsvloot de zinnelijke openbaring is,
en het diplomatisch opwekken tot wantrou
wen jegens Duitschland een der middelen
is, om dit van Rusland en Frankrijk ver
wijderd te houden en zoo intusschen gele
genheid te hebben zijn eigen naat te naaien ;
vooral in Egypte tegenover Turkije c. s. en
in Zuid-Afrika tegenover de Transvaal. De
vele pogingen toch om aan dat land een
verklaring te ontlokken dat de President wel
naar Londen komen zal zonder veel betee
kenende voorwaarden te stellen, en zich
te gaan mengen in den gang der zaken al
daar — bewijzen in welke richting gestuurd
wordt. Dat men echter in de Transvaal ta
melijk voorzichtig is en nog alles behalve
tot vertrouwen in Engelands rechtvaardig
heid gezind is, bewijzen de couranten van
dat land te duidelijk.
Schreven wij reeds de vorige week over den
benauwden toestand waarin de Italiaansclie
Regeering meer en meer komt tegenover eene
Kamer, waarin tal van leden zijn, die ten
sterkste afkeuren de koloniale politiek te
genover Abessynië gevolgd en de onverant
woordelijke uitzetting der onkosten daardoor
veroorzaakt, zoodat nog een 60 millioen door
de reeds zoo berooide schatkist zal moeten
worden afgeteld, terwijl overal in 't binnen
land de agrarische nood toeneemt. De hoop,
vóór Donderdag als de getergde Kamer bij
eenkomt, nog een overwinumgsbericht uit
Afrika te ontvangen, is nu geheel den bo
dem ingeslagen. Wat de telegraaf toch van
het Zondag voorgevallene bericht, doet
in elk opzicht aan een volslagen neêrlaag
denken. Immers,
nauw was de
aanval
van
het Italiaansehe leger op
dat der Abessyniërs begonnen, of de voor
hoede moest reeds terug en de positie van
het gansch Italiaansch leger werd onhoud
baar, dat het met verlies zelfs van ge
schut moest terugtrekken ! Dat dit de be
roering' zal vermeerderen en tot parlemen
tairen tegenstand zal prikkelen, lijdt wel
'geen twijfel.
Ook Spanje is vol van beroeringen, vooral
in de groote steden. Bij de opofferingen,
die men zich daartegenover den langdurigen
Gubaansclien opstand moet getroosten, komt
nu nog de prikkelende houding, die te de
zer zake door den Senaat en de Kamer in
de Vereenigde Staten van N. Amerika is
aangenomen. Men wenscht daar niet minder
dan dat de Cubanen als oorlogvoerende
partij zal worden erkend, de onafhankelijk
heid van Cnba zal worden geëischt en de
Regeering zich gereed moet maken zoo noo
dig tusschen beiden te komen. Dat klinkt
voorwaar, echt Amerikaansch. Intusschen,
de President behoeft zich en zal zich ver
moedelijk ook wel niet door dergelijke be
sluiten van zijn stuk laten brengen en ge
vaar van oorlog doen ontstaan. . . .
In onze Tweede Kamer is Dinsdag de dis
cussie over art. 80 van 't ontwerp van net
op de personeele belasting voleindigd en
daarin de behandeling van de geheele wet.
Maar de stemming over dat artikel viel niet
in den zin der Regeering uit. Zij wilde
zelve de wet spoedig doen afkondigen en
in werking treden. Maar de H.H. Ver
meulen en Kolkman deden 't voorstel om
haar in werking te doen treden op een door
de wet, d. w. z. door de Kamer, nader te
bepalen dag. En ofschoon de Regeering
zich daartegen krachtig verzette, de Kamer
besliste met 49 tegen 47 stemmen in laatstge
noemden zin en nam het voorstel — Vermeu
len — Kolkman aan. Zij oordeelde blijkbaar,
dat van geen invoering sprake kan zijn,
zoolang niet de nieuwe kieswet is aangenomen,
wijl anders het kiesrecht zijn basis ontvalt
en een noodwet daarvoor slechts uitstel van
de behandeling der kieswet in de hand zou
werken. Bovendien wilde de Kamer eerst
weten hoe de Regeering de gemeente-finantiëu wilde verbeteren. Zij verkoos niet zich
bij voorbaat te verbinden een mogelijk slecht
ontwerp aan te nemen. En de Kamer had
gelijk !
De eindstemming over 't ontwerp-zelf zal
Vrijdag plaats vinden ; de aanneming is nu
wel niet twijfelachtig.
Ook tot de annexatie van Nieuwer-Amstel bij Amsterdam is, helaas, intusschen
besloten.
NOORDTZIJ.
IS ER GEEN OORZAAK?
AAN DS. GISPEN.
VIII.
iiDe Theologie als Godskennisse is, volgens
Dr. K., de kennis Gods ; niet de kennis
Gods zooals die in God is, die God van
zichzelven heeft, maar des menschen kennis
van God, zooals Hij zichzelven heeft geopen
baard. Deze Godskennis is, als vrucht van
persoonlijke verlichting, het deel van elk geloovige, hem tot troost in leven en in ster
ven.
Aan de Kerk wordt door deze Godskennis
haar prediking en ha r belijdend optreden
tegenover de wereld mogelijk gemaakt; zij
- vrucht van de ambtelijke werkzaamheid der
fcarktsj:, ook ra haar strijd met de ketterij. Be
nevens die twee, aldus onderscheiden, Theo-

logieën, welke eigenlijk één zijn, is er eene
derde [tweede], die tot taak heeft „de kennisse
Gods in het menschelijk bewustzijn in te
dragen" ; dat is de wetenschappelijke theologie.
Deze schift en keurt,, ontleedt en leidt af,
brengt in stelsel en zet, met wat buiten ligt,
in verband. En deze is „zelfstandige vrucht
van studie."
Tegen deze onderscheidende en neven
schikkende indeeling, Dl. II, bladz. 53 v. v.
zou weinig of geen bezwaar zijn, indien de
derde soort tot de beide andere in gelijke
verhouding gedacht werd als de tweede.
Niemand onzer ontkent, dat de studie der
Theologie noodig, dat de Theologie een uit
gebreide en diepgaande wetenschap is. Alleen
maar de wetenschappelijke Theologie is niet
eene andere dan de Theologie als Godsken
nis ; zij is slechts de voortzetting daarvan.
Niet zij verschaft het begrip; maar evenzeer
als de idee is ook het begrip der Theologie
in de Schrift gegeven. In geheel dezelfde
lijn als de Godskennis van de kerk, als in
stituut èn als organisme, en van iederen ge
loovige is zij in alles aan.de Schrift gebon
den en heeft zij uit de Schrift zich te ont
wikkelen, naar haren eigen aard, vrij van
alle juk en maniere der menschelijke wijs
heid. In dat „zelfstandige vrucht van studie,"
komt de fout voor den dag. „Zelfstandig,"
in onderscheiding van den enkelen geloovige
en van de kerk. „Zelfstandig" wil die
Theologie en willen die Theologen zijn, als
mannen van „de wetenschap." Zóó ziet gij,
dat en waarom er zooveel werk gemaakt
wordt van en, tot in de kerk toe, geijverd
voor eene zelfstandige wetenschap, de weten
schap op en 0111 ziehzelve. De wetenschap,
en in haar kring ook de Theologie als we
tenschap, treedt als een zelfstandige macht
op in de wereld, naast de Kerk en den
Staat; en, goed bezien, is zij de hoogere
macht. Zij is souverein ; zij leert en doet
uitpraak over alles ; geen macht ter wereld
echter is bevoegd haar te richten. Men kan
haar verwerpen, maar zij blijft toch den troon
bezetten en het gericlit over alle schepsel
houden. En zoo kan ook de Theologie als
wetenschap nooit met recht geoordeeld of
geleid worden door de ambtelijke bediening
en regeering der Kerk. De Kerk kan van,
haar gebruik maken, haar afkeuren of goed
keuren ; maar de Heeren Theologen zijn als
zoodanig boven de kennis en de bediening
der Kerk verheven. Hun stoel staat boven
die van alle de Gemeenten. Als leden der
kerk zijn zij broeders onder de broederen ;
als ambtsdragers kunnen zij uitnemende
dienaren zijn met de ambtgenooten ; maal
ais mannen der wetenschap, als leden
van het „wetenschappelijk" gilde, zijn zij
„zelfstandig" ; en hunner is de „studie" en
de bevoegdheid tot het beoordeelen van wat
al of niet wetenschappelijk mag heeten.
Dat is de vrucht van KANT'S philosophisch
„organisme der wetenschap," waarin ook
thans vele uitnemende dienaren van Christus
verstrikt en gebonden zijn.
Reeds op het eerste hooren of lezen van
die kenschetsing der tweeërlei Theologie is
ieder gereed met de vraag : is dan de pre
diking der bedienaren des Woords, de be
lijdenis der Kerk, niet vrucht van „studie ?"
Gaat bij den geloovige, ook bij den minst
begaafden en ontwikkelden, het kennen en
het belijden van den Naam des Heeren,
buiten het „denken" om F Heeft niet ook de
kerk als instituut, en ieder geloovige naai
de mate zijner gaven, de taak en den lust
om „de kennisse Gods in het menschelijk be
wust zijn in te dragen ?" Immers ja. Waarom kent dan Dr. K. dat alleen toe aan
de „Theologie als wetenschap ?"
Omdat Dr. K. door zijn begrip van de
wetenschap ertoe gedreven wordt. Meer
malen toont hij, volstrekt niet te willen
meedoen met die Theologen, die stout zich
verheffen boven en stellen tegen Gods Woord
en Gods Kerk; hij bestrijdt hen vurig en
krachtig. Maar — hij is nochtans niet
vrij ; hij moet óf terug, óf voort op hun
pad, in hun lijn. Die worsteling blijkt ook
uit het verschil, om niet te zeggen de strij
digheid, tusschen uitspraken in het eene en
in het andere gedeelte der Encyclopaedie,
o. a. waar hij niet GOD het voorwerp der
Theologie noemt.
In een volgenden brief bespreek ik de
definitie of omschrijving van de „Theologie
als wetenschap," die te lezen staat Dl. II, bl.
248 en 249.
De broeders J. D. te K. en K. te H. —
zie No. 8 en 9 van dit blad — hebben in
V—-VII dezer brieven, in hoofdzaak reeds
antwoord ontvangen op hun aanteekeningen
bij den IVden brief. Het zal ook den lezers
niet ontgaan zijn, dat die broeders mijne
voorstelling van de kwestie voor juist erken
nen, al is hun beoordeeling niet dezelfde
als de mijne. Daarop moge ook Dr. Kuyper zijne aandacht vestigen.
Aan br. J. D. kan ik, tot mijn genoegen,
nog zeggen en antwoorden, dat ik het in meer
dan één punt met hem eens ben. Indien
het nog noodig mocht zijn, zal ik gaarne
later op zijne opmerkingen terugkomen.
Thans volgt er a: de herinnering dat.ik op
kom tegen de nevenschikking van de Theolo
gie met de wetenschappen der aardsch
dingen ; zij is een eigene wetenschap en een
licht voor alle wetenschappen ; b dat ik tegen
philosophie als „geoefend denken" — hoewel
ik dat niet onder „philosophie" versta —
geen het minste bezwaar heb. Zou br. D.
uit Dr. K.'s Encyclopaedie kunnen aantooDen, dat ook hij philosophie opvat in geen
anderen zin dan dat zij „nederige diensten
der Koninginne" bewijst? Uit VII heeft
br. D. kunnen zien, dat Dr. K. zelf ver
klaart, dat „Theologie als wetenschap" en
«Theologie als Godskennisse" zijn „zeer ver
schillende zaken," dat de Christelijke kerk
Vóór KANT die „Theologie als wetenschap"
niet heeft gekend, en dat wel terdege de
philosophie van KANT c.s. de moederschoot
is, waaruit K.'s begrip van 't organisme der
Wetenschap en van „Theologie als weten
schap" is voortgekomen. Br. D. vraagt,
blijkbaar vol bevreemding over mijne stel
ling, die ik echter elders reeds voor lang
heb uitgesproken: „Verschilt van?" En

hij laat daarop de gewichtige betuiging vol
gen : „Dan mag de kerkeraad van Amster
dam wel tot de orde geroepen." Wil hij
dan nu ook zoo goed zijn, daartoe de noodige stappen te doen ?
De opmerking van br. K. te H. die niet
onduidelijk ingenomenheid met Dr. K.'s
standpunt laat doorschemeren, komt hierop
neer : als gij Dr. K. bestrijdt, dan moet gij
ook Dr. Bavinck bestrijden; en hij tracht
dat te bewijzen door een paar ontkenningen
en een paar stellingen van Dr. B. aan te
halen. Tot antwoord diene : ik heb bij Dr.
K. ingesloten allen die het met hem eens
zijn ; indien 't nu waar is, dat Dr. B. met
Dr. K. gelijk denkt en spreekt, dan gelden
mijne bezwaren tegen Dr. K. vanzelf ook
Dr. B., evenals K. te H. en alle anderen,
die de tweeërlei Theologie huldigen. Nu
br. K. te H. gezegd heeft, dat Dr. B. aan
Dr. K.'s zijde staat, behoef ik het niet meer
te zeggen. Dr. B. zelf kan, desverkiezende,
dat ontkennen of'bevestigen. Ik zou mijn
hooggeachten ambtgenoot niet in dezen strijd
hebben betrokken, al zou hij het kunnen
waardeeren, indien ik, — wat ik desnoodig
ook wel zou doen, — ook van verschil met zijn
gevoelens openbaar liet blijken, 't Is mij
volstrekt niet duidelijk, dat Dr. B. op de
lijn van Dr. K. wandelt en bouwt. Indien
br. K. met mij geduld kan oefenen totdat
Dr. Bavinck's Dogmatiek compleet is ver
schenen, zal ik waarschijnlijk hem niet be
hoeven aan te wijzen, dat Dr. B. een and r
stelsel bouwt dan Dr. K. Nu zij br. K.
tevreden met de vingerwijzing, dat er in de
leer aangaande de Schrift en hare beteeke
nis voor de Theologie, zooals die in K.'s
Encyclopaedie en zooals ze in B.'s Dogma
tiek wordt voorgesteld, wel eenig verschil
is op te merken. Ook wil ik hem gaarne
in overweging geven, of hetgeen hij van Dr.
Bavinck's gevoelen over de Theologie heeft
medegedeeld, niet meer bijkomstig is, ter
wijl Dr. Kuyper van meet af uitgaat van
KANT'S philosophische wetenschap. Liefst
de eerste weken niet, later, als het noodig
mocht zijn, wil ik gaarne met br. K. nader
daarover spreken.
Groete van uwen heilbiddenden broeder
L. LINDEBOOM.

Senator Hill verklaarde zich in het open
baar tegen de drukten der maatschappelijke
samenleving te Washington. Hij beweert,
dat de Senatoren niet genoeg nachtrust krij
gen vanwege de partijen, die gegeven wor
den. Daardoor zijn zij niet in staat om te
studeeren op de netelige vraagstukken van
den dag, teneinde die in den Senaat behoor
lijk te behandelen. Hieraan zijn zelfs vele
fouten toe te schrijven, 's Lands belangen
worden opgeofferd aan het gezellig verkeer.—
Zou die klacht alleen in Amerika thuis
hooren ?
Een blad te New-York meldt, dat eene
vrouw, in kemielijken staat van dronken
schap, in de 51e straat voortstrompelde,
terwijl zij een pakje op straat liet vallen,
dat zij weder opraapte.
Een politieagent
zag, dat de vrouw dit een oogenblik
later weer liet vallen, en nam het toen
zelf op. Den inhoud naspeurende, bemerkte
hij dat het een baby (kindje) bevatte van
een jaar oud. De vrouw werd als dronken
opgevat, en het kind naar het Vrouwen-Hospitaal gebracht. Hier onderzocht de dokter
het wicht en verklaarde, dat het kind „onbezeèrd maar smoordronken was." De vrouw
bekende later, dat zij het kind whisky had
gegeven, om het stil te houden. De ontaarde
moeder werd hiervoor met twee maanden
gevangenis gestraft.
In N.-Amerika hebben een duizendtal
Congregationalistische Chineezen zich vereemgd om gemeenschappelijk twee evan
gelisten naar hunne stamgenooten
in
China te zenden. De zending van be
keerde Chineezen, om als evangelisten in
hun eigen land te arbeiden, vindt alom
schielijker toegang en ontwikkeling, dan
die van vreemden, gelijk zich in het alge
meen zeer goed maar vooral van den Chinees
wel verstaan laat.
Mrs. Anna R. Apingwall, eene schatrijke
dame, die te Pittsburg in Pennsylvanië
woonde, doch in Schotland te Edinburg ge
storven is, heeft haar gansche vermogen van
drie millioen dollars bemaakt aan het Episcopaalsche Hospitaal voor zieke weeskinde
ren te Pliiladelphia.
Het Amèrikaansch Traktaat-Genootschap
arbeid steeds met ijver voort, zoowel in
buiten- als binnenland. Zijn godsdienstige
geschriften worden thans uitgegeven in 22
talen.
Het Amerikaansche Heilsleger bestaat uit
600 afdeelingen. Maandelijks wonen bijna
twee millioen menschen de vergaderingen
bij. Het vorige jaar werden 54030 kroegen
en andere holen door liedan van het leger
bezocht en 88.899 vrouwen van een los leven
kwamen onder bearbeiding der dames van
liet Leger. De „War Cry," in het Zweedscli,
Duitsch en Engelsch vertaald, circuleert in
een oplage van 100000 exemplaren.
Van eene moeder, die hare dochters
verloor te Ku Cheng, bij den moordaanslag
op de zendelingen aldaar, wordt geschreven,
dat zij zeide: „Gave God, dat ik naar China
gaan konde, om de plaats in te nemen van
mijne vermoorde dochters."
Te Shangaï bevindt zioh een Christen,
60 jaren oud, die in China gekomen is om
aldaar, zonder den steun van eenige vereeni
ging, als zendeling te werken. Hij bestu
deert daartoe de landstaal, draagt het Chineesch kostuum, leeft naar 's lands wijze, en
verkoopt Evangeliën en traktaten in de stad
e omstreken. Zijn gansche inkomen be
draagt echter slechts 500 francs per jaar.
t-

Soheurkalenders in de Kazerne.
Door Ds. Donner, Leiden : van
E. S., te Pretoria, Z.-Afrika
.
f 24,29
Van Ds. Dijkstra, Smilde : Con
tributie voor 1895 en '96
.
- 2,—
Halve opbrengst van de onlangs
ontvangene sprei, door iemand,
die er prijs op stelt, dit „gedenkteeken der liefde" in eigendom te
hebben .
.
.
•
.
- 5, —
Door Ds. Breukelaar, Bodegra
ven : uit de Catechisatiebus
.
- 5,—
Door A. Zomer Jr., Leiden:
verzameld op de Chr. Jongelingsv.
„Obadja"
.
.
.
.
- 1 , —
Niet alleen aan Israël, maar ook aan onze
soldaten wordt in Z.-Afrika gedacht, gelijk
we trouwens wel eer hebben ondervonden ;
weshalve dit vernieuwd blijk van belangstel
ling ons dubbel welkom is.
Ook de andere bijdragen hebben ons grootelijks verblijd ; en daarom voor alles onzen
hartelijken dank.
E. KROPVELD.
Driestim, 28 Febr. '96.
Gerei. Kielieiiicrzorgiiig.
De Algem. Vergadering der Vereen, voor
Geref. Ziekenv. in Nederland, zal, zoo de
Heere wil, gehouden worden — Dond.
7 Mei a.s. te UTRECHT, in het Milit. Tehuis ;
aanvang ten 12 ure. Bestüursvergad. ten
9 ure.
Vóór 28 Maart worden voorstellen, wenken,
vragen enz., die men op de Agenda wenscht
te zien geplaatst, ingewacht bij den Secretaris,
Ds. G J. Barger te DRIEBERGEN (Utrecht).
Het Jaarverslag wordt in het begin van
April verzonden.
VELP, 20 Febr. '96. Hedenavond mocht
de Ger. Jong. Ver. : „Eliëzer" alhier het
voorrecht genieten, haar 28ste jaarfeest te
vieren. Met afgevaardigden van 3 Zusterver.,
begunstigers en een groot aantal belangstel
lenden in de Noorderkerk saamgekomen, werd
het voorfeest geopend door onzen geachten
Eere-Voorzitter . Ds. de Jong, waarna hij
een kort maar ernstig woord tot ons richtte.
Daarop brachten Secr. en Penningm. ver
slag uit, waarna verschillende samenspraken
en voordrachten werden gehouden, afgewisseld
door zang. We waren gezellig bijeen. Te
snel ging de tijd voorbij. Hartelijk dank
aan onzen Eere-Voorz. voor zijne leiding en
aan allen, die hunne belangstelling toonden.
Zegene God verder onze vereeniging!
Namens het bestuur,
W. DE WILDE JR., Presd.
J. VOORHOF, Secr.
KAMPEN, 3 Maart. Aan den avond
van den 27 Febr. mocht de Christ. Jongedochters-vereeniging : „Waar liefde woont,
gebiedt de Heer zijn zegen," samenkomen
met de Begunstigsters en genoodigden, om
haar 24-jarig bestaan feestelijk te herdenken.
Na het zingen van Ps. 68 : 10 werd het
samenzijn geopend met gebed door den
Weleerw. Heer Ds. J. J. Westerbeek van
Eerten. Na het lezen van Ps. 103, en een
welkomstgroet door den leeraar, trad het
bestuur op en deed verslag van den toestand
en de werkzaamheden der vereeniging en
droeg de verdere leiding over aan den leeraar.
Verschillende wenken, wenschen en voor
drachten werden ten beste gegeven, en eer
men 't vermoedde, was het bijna middernacht,
toen ieder voldaan huiswaarts keerde. Moge
de vereeniging nog vele jaren werkzaam
zijn tot leniging van den nood van onze
medemenschen en tot ons welzijn, is de
wensch van het
Bestuur.

I n g e z o u tl e n.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Vcrblaring.
In het laatste nummer van de Bazuin is
door Prof. Lindeboom een schrijven geplaatst,
waarin hij aan de kerkeraden der Gerefor
meerde kerken zijn bezwaar kenbaar maakt
tegen de nieuwe regeling van het litterarisch
én het theologisch onderwijs iaan de Theol.
School, welke door Dr. Bavinck ontworpen
werd, door de Curatorenvergadering is aan
genomen en door haar ter Synode zal wor
den gebracht. Ondergeteekendèn oordeelen
daarmede het oogenblik: gekomen, om ook
hunnerzijds hun gevoelen openlijk mede te
deelen. Want al is de nieuwe regeling
feitelijk een voorstel van Curatoren gewor
den, en het schrijven van Prof. Lindeboom
in de eerste plaats dus tegen dat college
gericht, toch zijn ondergeteekenden mede
aansprakelijk voor het voorstel, dat op de
Curatoren-vergadering
werd aangenomen.
Het is in hoofdzaak door een hunner ont
worpen ; het werd door hen allen gesteund ;
het is op hun advies en met hun medewer
king door het college van Curatoren, na
eenige wijzigingen, goedgekeurd en overge
nomen. Langer zwijgen onverantwoordelijk
achtende, meenen zij daarom, noode maar
gedwongen, het volgende te moeten uit
spreken.
1. Vooreerst hebben zij ernstig bezwaar
tegen de wijze, wnarop Prof. Lindeboom
voor zijne opvatting steun zoekt in de Ge
reformeerde kerk n. Evenals aan Dr. Ba
vinck, was ook aan Prof. Lindeboom door
Curatoren opgedragen, om eene nieuwe re
geling te ontwerpen. Zijn voorstel vond in
den kring der Leeraren slechts steun bij den
Heer Mulder en kon bij de Curatoren slechts
eene minderheid verwerven. Desniettemin
werd zijn voorstel op zijn verzoek nog in
het Verslag der Curatoren-vergadering afge
drukt. Zijn bezwaar werd opgenomen in de
notulen. Op de aanstaande Synode heeft
hij alle recht en vrijheid van spreken. Als
deputaat voor de opleiding heeft hij boven
dien het voorrecht, zich rechtstreeks tot de
kerken te kunnen wenden en zijne opvatting
haar voor te leggen. Zoo lag het dan voor
de hand, dat Prof. Lindeboom evenals wij
dit voorstel van Curatoren aan het oordeel
der kerkeraden zou overlaten en niet open
lijk op deze wijze tegen Curatoren en ambt
genooten optreden zou.

2. Veelmeer moeten ondergeteekenden
echter opkomen tegen de bezwaren, die door
Prof. Lindeboom tegen de voorgestelde
nieuwe regeling worden ingebracht. Het
gaat niet aan, deze thans in den breede te
weerleggen. Liefst laten zij de onpartijdige
beoordeeling aan de kerkeraden over. In
dien het noodig mocht blijken, willen zij
gaarne hun protest tegen het bezwaarschrift
van Prof. Lindeboom met redenen oinkleeden. Thans volstaan zij met uit te spreken,
dat die bezwaren ongegrond zijn. Het is
niet waar, dat de nieuwe regeling groote
schade doet aan de eenheid en samenwerking
van het litterarisch en het theologisch on
derwijs en alzoo de kracht der Theol. School
tot vorming van Bedienaren des Woords
verzwakken zal. Het is niet waar, dat zij
aan de kerken een arbeid oplegt, die niet
tot hare roeping en bevoegdheid behoort.
Het is bovenal niet waar, dat zij in het ka
rakter en de bestemming der School zulk
eene verandering brengt, dat deze daardoor
zou gaan huldigen de souvereiniteit der we
tenschap.
3. Het publiek optreden van Prof. Lin
deboom in deze zaak, is daarom te meer te
betreuren, wijl er elke noodzakelijke verbe
tering der Theol. School onwillekeurig door
tegengehouden en uitgesteld wordt. En die
verbetering is dringend noodzakelijk. Ieder
deskundige kan zich daar ook reeds bij op
pervlakkige kennismaking volkomen van
overtuigen. De feitelijke inrichting der
Theol. School is de beste rechtvaardiging
van de noodzakelijkheid der verandering en
van het door. de Curatoren-vergadering aangenomene voorstel.
4. Eindelijk voegen zij hieraan nog het
volgende toe. Van verschillende zijden is
tot ondergeteekenden het gerucht doorge
drongen, dat zeer velen in de Gereformeerde
kerken in de meening verkeeren, alsof Prof.
Lindeboom in zijn aanval op de Encyclo
paedie van Dr. Kuyper en in zijne denk
beelden over theologie, wedergeboorte en
doop, rechtvaardigmaking, behoudenis van
het menschelijk geslacht enz. uit hun naam
schrijven en hun gevoelen vertolken zou.
Daaartegenover stellen ondergeteekenden
er prijs op te verklaren, dat dit in geenen
deele het geval is. Veeleer zijn zij van oor
deel, dat er geen oorzaak is, om Dr. Kuyper
van allerlei dwalingen en ketterijen, zelfs
van pantheïsme en philosophische vervalsching der theologie aan te klagen, en deze
beschuldigingen telken male in publieke gegeschriften, buiten den kerkelijken weg om,
tegen hem in te brengen. In alle bovenge
noemde kwesties staan zij principieel aan de
zijde van den aangevallene. Voor hen be
staat er in dezen zin geen tegenstelling tusschen
Kampen en Amsterdam. En zij betreuren de
heftige en ongegronde oppositie tegen Dr.
Kuyper te meer, wijl zij de broeders verdeelt,
de kerken in spanning houdt, de ineensmel
ting der plaatselijke kerken belemmert en
alzoo niet bevordelijk is aan den bloei deigemeente van Christus.
M. NOORDTZIJ.
D. K. WLELENGA.
H. BAVINCK.
P. BIESTERVELD.
Kampen, 28 Febr. 1896.
Redactiën van bevriende bladen wordt
vriendelijk verzocht, deze verklaring over te
nemen.
Hooggeachte Redactie.
Voor eenige dagen ontving ik van Rev.
Is. Adams uit Grand-Rapids een brief met
begeleidend schrijven van Prof. G. E. Boer
(Holl. Chr. Geref. kerk). Opname van dat
laatste in uw blad is mijn beleefd verzoek.
Prof. Boer toch zag zijn brief gaarne gepu
bliceerd, en, daar het de Zending in Perzië
geldt en Rev. Adams velen uwer lezers be
kend is, twijfel ik niet, of u zult wel een
plaatsje daartoe willen inruimen. Naar ik
hoop, zal dit duidelijk bericht de verkeerde
vermoedens van velen wegnemen en een gewenscht licht werpen over 't geen bij som
migen aan twijfel onderhevig was. Ook in
Amerika is over Rev A. van verschillende
zijden scherpe critiek geveld. Nu echter
juist van die zijde, waar men, slechts na
nauwkeurig onderzoek en voldoende recht
vaardiging, huis en hart opnieuw wilde opensteden, een waardeerend en alleszins gerust
stellend schrijven ontvangen wordt, mag wel
zeker verwacht, dat ook ten onzent de on
zekerheid wijke.
Vergun me een enkele opmerking naar
aanleiding van een vraag door sommigen,
volkomen terecht, in 't midden gebracht.
Prof. Boer laat ze buiten bespreking. Ze
is deze : Hoe te verklaren, dat Rev. A., na
nog niet eens een vol jaar in Perzië te heb
ben gearbeid, zoo opeens in ons land ver
schijnt en terstond weer doortrekt naar N. A. ?
Is zulke „geldverspilling" verantwoordelijk
met op 't oog Rev. A.'s afhankelijkheid van de
giften van 's Heeren volk?
Men gelieve hierbij te letten op het feit
dat, wegens de droevig verwaarloosde toe
standen in Perzië, door Rev. A. een voorbe
reidende arbeid werd noodig geacht, eer de
weg tot een volledigen Zendingsarbeid zich
kon openen. Vandaar de poging, door het
lokken der jeugd de ouderen te bereiken.
Door zijn krachtig optreden en den bijzon
deren zegen des Heeren gelukte 't Rev. A.
in korten tijd scholen te stichten. De proeve
slaagde boven verwachting. Spoediger dus
dan hij had durven vermoeden, was die voor
bereiding zóó ver gevorderd, dat een optre
den als wettig geïnstitueerd Zendeling mo
gelijk werd. De reis naar Amerika is dus
niet een onverklaarbare gril, maar een van
te voren gerijpt plan, welks spoedige uit
voering door gelukkige omstandigheden werd
vereisclit en bevorderd. Reeds van den be
ginne af stond bij Rev. A. de noodzakelijk
heid vast, door een kerk uitgezonden en
financieel gedragen te worden. Met 't oog
op de aanstaande Synode vertrok hij in De
cember naar N. A., om nog eenige maanden
van voorafgaande studie over te hebben.
Derhalve moet uit het voorspoedig slagen
van den praeparatieven arbeid en de sterk

gevoelde behoefte, krachtens kerkelijke uit
zending meer gezag van optreden en ook
geregelde geldelijke ondersteuning te ont
vangen, de onverwachte tocht naar N. A.
worden verklaard. Moge de heldere, sym
pathieke verklaring van Prof. Boer bij de
velen, die Rev. A. hebben leeren kennen, ge
rustheid brengen en — zoo die ware ge
weken — de vroegere liefde voor hem en
zijn arbeid weer. wekken. Nu uit den kring
van de School 'der Holl.. Chr. Geref. kerk
zulk een krachtig getuigenis tot ons komt,
mag zeker ook wel verwacht, dat de berich
ten aangaande Rev. A. in onze bladen meer
waardeerend en vertrouwend worden. Waar
lijk, iemand die zichzelf zoekt, stelt zijn le
ven niet zoo voortdurend in gevaar en trot
seert niet een strengen Russischen winter,
nauwelijks van voldoende kleederen voorzien.
Met 't hem gegevene heeft Rev. A. zoo con
sciëntieus mogelijk gehandeld. In ons land
ontzei hij zich tot ontberens toe zelfs de
minste verkwikking op reis, wetende, dat
't geld hem voor 's Heeren zaak was afge
staan. Zeker was dit zijn plicht, — maar
men zie dan ook dit feit niet over 't hoofd.
Naar billijkheid mag tenminste toch geeischt, dat niet zonder grond worde geoor
deeld. Vooral verdient afkeuring de poging
in een onzer Chr. bladen gedaan, om ten
koste van Rev. A. oolijk te zijn. Zoo zon
der eenige informatie vermoedens uit te spre
ken is een handeling, die op zijn minst un
fair mag worden genoemd.
Al blijven er nog vragen betrekkelijk on
derdeden over, onderstaande brief geeft vol
doende opheldering, wat de hoofdzaak aan
gaat.
Vinde Rev. A 's arbeid voor 't koninkrijk
van onzen H. J. Chr. in Perzië onze belang
stelling, ons gebtd, en financieele hulp.
Mijn dank, hooggeachte Redactie, voor
welwillende plaatsruiming.
Met verschuldigde gevoelens,
Uw Dv. Dr.,
B. WLELENGA,
Stud. a/d Theol. Sch. te Kampen.
GRAND-RAPIDS, den 31 Jan. '96.

Waarde Broeder !
Mr. I. Adams is reeds eenige weken bij
ons in Grand-Rapids en is reeds lidmaat
onzer kerk.
Hij heeft geloofsbelijdenis afgelegd bij de
Engelsch sprekende gemeente in Lagrave
street, (Rev. S. v. d. Beek, predikant).
Mr. I. Adams heeft zich van al de aan
klachten tegen hem, ook op onze laatstgehoudene Classis te Grand-Rapids (Jan. 28
1.1.) voldoende gezuiverd.
Alzoo heeft hij zich op of voor de Classes
Hudson en Hackensack, hier in het Oosten,
tot genoegen dier Classes, voldoende ver
antwoord.
Mr. I. Adams heeft reeds, sinds eenige
weken, zijne studiën hier aangevangen. Hij
komt tweee achtermiddagen in de week ten
mijnen huize, om onderricht te ontvangen.
Wij behandelen de Ger. Geloofsbelijdenis,
de Bijbelsche geschiedenis en Exegese, en
somtijds ook Dogmatiek. Ook neemt Mr.
I. Adams les bij Rev. v. d. Beek in de
Dogmatiek. Bij Ds. E. v. d. Vries ontvangt
hij les in Pastoraal Theologie en bij Ds.
Hemkes in Kerkgeschiedenis. Broeder Adams
gedraagt zich onberispelijk en studeert zeer
vlijtig.
Ik moet mij over zijne gevatheid en vor
deringen verwonderen.
Hij is bereid zich tegen alle beschuldi
gingen te verantwoorden, als hij daartoe de
gelegenheid heeft.
Voorts
zij opgemerkt, dat broeder
Adams den brief, dien hij uit het Oosten
medenam, door een onpartijdigen professor
aan het Columbian-College te New-York
heeft laten vertalen in het Engelsch, en dat
die vertaling hier op onze Classis is voorge
lezen, en door ieder, die er belang bij heeft,
kan ingezien worden.
Moge de Heere de gebroeders Adams tot
eenen rijken zegen stellen, voornamelijk in
het verre Oosten, het land hunner geboorte
en oorspronkelijke opvoeding.
Mr. David Adams leest reeds zijnen Hollandschen Bijbel bij tafel in zijn kosthuis.
Ook deze broeder geeft hoop voor de toe
komst.
Op verzoek van Mr. Adams nog een en
kel woord om zijn plannen voor uwe kerk
bloot te leggen.
't Is zijn voornemen 1). V. hier te blijven
tot ouze aanstaande Synode, die in het
laatst van Juni a. s. staat gehouden te wor
den. Tot dien tijd wrenscht hij hier bij ons
te studeeren en dan op onze Synode exa
men te doeu. Slaagt hij, dan is het zijn
wensch als Zendeling onzer kerk naar Perzië
te gaan. Gaarne wil hij een onzer Zende
lingen met zich nemen om hem aldaar be
hulpzaam te zijn.
Wij hebben dan D. V. een tweetal Zen
delingen gereed om uitgezonden te worden.
Geve de Heere ons in dezen zijnen besten
zegen.
Uw broeder in onzen Heere en Heiland,
G. E. BOER.
Itoekiiiinkondising.
Zakelijk Woordenboek des Bijbels, of ver
zameling van Schriftuurplaatsen, bevattende
de grondbeginselen, leerstellingen, voorschrif
ten en feiten der Heilige Schrift, in Alphabetische orde gerangschikt, alsmede de meest
volledige verzameling van gelijkluidende
plaatsen. Bewerkt naar de Stalen-Overzetting.
Tweede druk. D. A. Daamen — Leiden.
Jaren lang hebben we reeds van dit zake
lijk Woordenboek grooten dienst genoten,
en we raden alle ambtgenooten en ook de
Studenten in de H. Godgeleerdheid aan, dit
Woordenboek, zoo zij de eerste uitgave niet
bezitten, zich aan te schaffen.
Geniale hoofden hebben wellicht zulke
hulpmiddelen niet noodig. Maar gewone
menschen zullen er met dankbaarheid gebruik
vnn kunnen maken en er veel uit kunnen
leeren.
De eerste druk verscheen in 1858 en is
zeer compres. Deze tweede druk is in grooter

foimaat, met forscher letter, met een stevigen
Heden nam de tieere onzen
geliefden Broeder

band, keurig uitgevoerd, zoo als de lieer
Daamen gewoon is, zijn werk af te leveren.
Allen, die lust hebben de H. Schrift te
onderzoeken en allen, die anderen wensclien
te onderwijzen in de kennis van Gods Woord,
zullen gewis dankbaar zijn, als ze dit boek
in hun bezit hebben.

ITE HAMMING,
oud-ouderling dezer gemeente,
in den ouderdom van ruim 84
jaren tot zich.
Van de gezegende dagen der
scheiding af, mocht hij zich bij
's Heeren uitgeleide gemeente
voegen. Met zijne geestelijke
en stoffelijke gaven heeft hij
gedurende vele jaren de gemeente
getrouw gediend. Door zijn
teederen godvruchtigen wande!
deelde hij in de achting van
allen, in de liefde van velen.
Verlangend zag hij de ure zij
ner ontbinding te gemoet.
Geniet hij nu het genadeloon,
's Heeren getrouwe dienaren
toegezegd, de Heere geve ook
zijne achtergelatene betrekkin
gen, in 't bizonder zijne hoog
bejaarde weduwe, zijne rijke
vertroostingen te ervaren.

JHandleiding bij het onderzoek der Bijbelsche geschiedenis door J. Loei-, Vierde
d r u k . Maasland W . van Oosten 1 8 9 5 .
Dat van deze handleiding de vierde druk
verscheen, zegt reeds veel. Het bewijst, dat
zij in trek is. Nu we er kennis meê ge
maakt hebben, verwondert ons dit niet. Het
is eene voortreffelijke handleiding. Eerst
eene inleiding met inhoudsopgaaf en gedachtengang van al de Bijbelboeken. Dan de
geheele Bijhelsche geschiedenis, alleen in
vragen, met de Schriftuurplaatsen die het
antwoord op de vragen bevatten. Dan ver
volgens de oudheidkunde, priesters, feesten
enz. Verder de gelijkenissen van het O. en
N. Testament in orde, de wonderen, gesprek
ken en redevoeringen des Heeren, en meer
andere bijzonderheden tot gemak van den
Bijbellezer. Voor Christelijke onderwijzers
en voor wie op Zondagsscholen onderwijs
geven, ook -voor Catechisatiën, komt ons
deze Handleiding zeer doelmatig voor. Zelfs
Candidaten, die voor hun peremptoir-examen
zitten en o. a. ook het nieuwe vak «Bijbelkunde" of «Schriftkennis" nog voor de borst
hebben, zullen er waarschijnlijk ook nog van
kunnen profiteeren. Maar dit laatste blijft
onder ons.
Wij wenschen deze uitgave veel succes
toe en verwachten, dat ze met vrucht door
velen zal gebruikt worden.

V oorspoedig
dochter

bevallen

van

Echtgenoote van
J. B. BLANKENBERG.
AMSTERDAM, 1 Maart 1896.

f

ii di zen
B
—-) 77
1 vilten flank

hetnia-en
wil onzen harten
voor de vele blijken van
belangstelling, ons betoond bij 't over
lijden
van onzen geliefden Vader,
Behuwd- en Grootvader, den Meer W.
VAN 'T SANT, op 12 Januari 11.
W. TAN 'TSANT.

G. VISSER.
SNERK,
I
URK,
3 Maart 1896.
OUDE-PEKELA, !

Nog treurende over het ver
lies onzer geliefde Moeder GEKSKE
Vos, overleden 5 Januari, wer
den we opnieuw in diepen rouw
gedompeld door het overlijden
van onzen geliefden Vader

I

Uit naam der Broeders en
Zusters,
P. K. db JONG.
A. DE JONG—
BLOEMBERG.
JOURE,

J. T. de Jonge,
in den hoop vollen leefiijd van
ruim 19 jaren. Sterke de Fieere
zijne bedroefde betrekkingen en
geve Hij ons ook door dit ster
ven wederom te verstaan, onzen
Schepper vooral in de dagen
onzer Jongelingschap te zoeken.

Namens de 6'er. Jong. Ver. :
» Onderzoekt de Schriften,"
G. N1EWOLD, Pres.
F. TJADENS, 2e Secr.
N.-PEKELA,
26 Febr. '96.

Handleiding bij liet onder
zoek der Bijbelsche
lescltiedenis,

KLINK NUT.
VAN HOUTE
ZwOLLK.

ISlj Ju-t aflegges® vaas ïrioof'.Ix-lijilcnis worden a a n b e v o-

DÏ GELOOFSBELIJDENIS

In den ouderdom van 76 jaren
overleed heden, in de volle ver
zekerdheid des geloofs, onze
geliefde Broeder, de Heer

der Nederl. Gereform. Kerk,
TOEGELICHT DOOR
W. IJ. GIS F» 31:0 IV.

II. J. KIMüllT.

Dit belangrijk werk, waarvan thans
de derde druk in gelithografeerde!) om
slag verscheen, wordt op ontvangst van
een postwissel a i 3.516 franco
thuis gezonden.

IIMT m SiWIi BELIJDHS.
Een wititrd aan jeugdige
leden der gemeente, na het
afleggen hunner geloofs
belijdenis,
DOOR

W . I I . G I S P i O > .
Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 221/2 Ct.
25 Ex. a 20 Ct.; 50 Ex. a 17VsCt.
100 Ex. a 15 Ct.

De Raad der Gereformeerde
jlI
J. HESSELS. Praeses.
B J VAN DEN BOSCH, Scriba.

GARIJN,

BESTUUR

DOOR .3. %. .SS * JMIKS.

27 Febr. 1896.

heden
behaagde het deti
Heere van ieven en dood, na
een kortstondig lijden van oüze
zijde weg te nemen ot zen ge
liefden
Vader, Behuwd
en
Grootvader

ADIIIAMSVANSCPMW,
Wedr. van ANGENITHA MARIA
KIMMEL, in den g* zegenden
ouderdom van 80 jaar en drie
maanden.
Het leven was hem Christus,
het sterven gewin.

Namens de Familie,
A. WEIJERS.
J. J. WEIJERS—
VAN SCHELVEN.
K. OPREL.
ANT.IE VAN SCHELVEN.
ZTJID-BEIERLAND,

28 Febr. 1896.

M ierde druk.

GO

cent.

Bij getallen tegen vermindt-rden prijs.
^ Een net MEISJE, 19 jaar.
Ger. godsd., biedt zich aan als

KINDERJUFFROUW

ELIZABET STOEL,
KOLHORN,

AlMIOlïllll^li

die ernstig de zaligheid zoekt.

ZWOLLE,

JNa een smartelijk doch ge
duldig lijden van 2 jaar en 6
maanden ontsliep in haar Heer
en Heiland mijn innig geliefde
Vrouw

A. KWANTJIS

M

YOOR IEDER

2 Maart 1896.

in den ouderdom van 50 jaren

288 Hudz.- f 1.50.

derde druk.

Tot 1 Januari j 1.. toen hij
wegens krankheid tot ons leed
wezen zijn ambt moest neerleggen,
diende hij onze gemeente, ge
durende een tijdvak van ongeveer
40 jaren, eerst als Diaken en
daarna als Ouderling, met ijver
en toewyding vati de vele gaven
en krachten, hem door den
Heere geschonken. Thans ge
niet hij de gemeenschap van
Hem, wiens dienst ifi zijn leven
zijn lust was, en wiens onder
steuning en vertroosting hij in
zijn langdurig en smartelijk
lijden in rijke mate mocht
ondervinden.

27 Februari 1896.

I

Prijs f 0,25.

door JL LO€H.

2 Maart 1896

Hendriks h ooistra,

Febr. 1896.

Heden weid onze Vereriiiging
in rouw gedompeld.
Het behaagde den Beere, na
een smartelijk lijden van ruim
4 weken tot zich te nemen ons
geliefd medelid

Bij W. V A N O O S T E N te Maasland
verscheen de 4de druk van :

ZWOLLE,

J

MMMJOENM SIB itin.
overleden 8 Februari, in den
ouderdom van ruim 60 jaar,
nog geen 3 jaar geleden ver
trokken
naar Grand-Rapids,
Mich. N. Amerika.
De vaste overtuiging, te mogen
gelooven, dat zij nu samen
juichen voor den troon, lenigt
onze diepe smart.

door de KAMPER BOEK- EN STEENDRUK
KERIJ van ZALSMAN.

H KLINKERT
A KLINKERT.
C VAN HOUTE —

Namens den Kerkeraad,
WISSE, Praeses.
T. R. PAULUSMA, Scriba.

IFTIVI» JACVMMS

Me kwaliteit f 2,00
2e
..
- M.33

KLINKERT.
B. SCHUURMAN.
MEPPEL

A

riri
bedrukt,

firma

met
franco thuis,

J. C. SCHUURMAN -

ouderling bij de Geref kerk
alhier.
Hij mocht het voorrecht ge
nieten als mede opziener, de
Reformatie der kerk hier in
1887 met beleid en vastheid te
helpen bevorderen.
Menigmaal ging hij de Ge
meente in oefening voor. Het
gezondlaatste jaar was zijn o
heidstoestand zeer zwak.
Het leven was hem Christus,
en het sterven is hem gewin.

Namens de Familie.

gekleurd,

ENSCHEDÉ.

Heden nam de lleere van ons,
in den ouderdom van ruim 63
jaar, onzen geliefden Broeder
Ate

Me Kwaliteit f 2.0O
2e
„
- M,S5

KLINKERT.

26 Febr. '96.

V,

Wegen» concurrentie,
worden ÏOOO BRIEFKAARTEN,
m e t o f z o n d e r firma b e d r u k t ,
J'ranco thuis geleverd

G. OHMANN.

26 Febr. '96

oor de vele bewijzen van deelne
ming, ons betoond bij het overlijden van
onzen geliefden Vader, Behuwd- en
Grootvader, den WelEerwaarden [leer
Ds. W. VISSEU, betuigen wij onzen
hartelijk en SBAMK&.

J. DS WÏTT, Dieren,
levert franco rembours : prima qualiteit
ROOKWORST
376 Ct. ,
BOTERHAMWORST 375 >
^
LEVERWORST
275 > f §
KARBONADE
325 »
LAPPEN
35 >
( »,
ROLLADE
35 » 1 &
ROLHAMMEN
55 »
I

van 76 jaren.
Dat hij nu de rust geniet,
die overblijft voor Gods volk,
lenigt onze smart.
W. OilMANN—

W

63

1

tot assistentie in de huishouding, Brie
ven J'ranco lett. A- MS. aan den
Uitgever van de Bazuin te KAMPEN

GEVRAAGD:
2de BOhHEiVKMiCliT

BOERENMEID,

Broodwinning I
Ve huur op M2 JTMei eene van
oud» neringdoende
/i/f

DOOR

s A. VAN 1)KN HOORN.
Prijs 10 Cent.

Pauschfeest en uwe
Belijdenis !
I)OOR

de meid kunnende melken. Zij worden
als lid des gez ns opgei'imen
Adres: H. J ME1JERINK te huren
bij Lochem.

ÉW

Ken w«or<! hij het afleggen
der <*eIo4»fsl»eiijdenis.

w. tü. e: r isAA»
Prijs 20 Cent.
Uitgaven van ZALSMAN te Kampen.

en een helt w» me

WIN
KELZAAK;
S t d j f i ï P>I

Het Priesterschap deiBelijders.

Het

in een Geref gezin in Gelderland, een

mof

Uitgaven van ZALSMAN te KAMPEN.
ÏÏRSINUS,
Verklaring van den H.
Catechismus, f 7,50 ; geb. f 8,50.
CALYIJN'S Institutie, f 6,—; geb.
f 7,50.
CALVIJN, Evangeliën van Matth.,
Mark. en Lucas, f 5,— ; geb. f 6,50.
N. TESTAMENT met volledige kantteekditingen van den Staten-bijbel,
geb. f 3,90.
KERKELIJK Handboekje geb. f 1,65.
GISPEN, de Nederl. Geloofsbelijdenis
verklaard, f 1 50 ; geb f 1,75.
OFFICIEELE stukken, betreffende den
uitgang uit het N H Genootschap,
f 3,- ;
VER i AGEN. Geschiedenis der Afschei
ding. f 1,50; geb. f 1.90.
JAMES, Het Huisgezin, f 1,80.
»
Geschenk van een Chr. Vader,
f 2,20.

Weduwnaar van ENGKLINA ARI
ANA HEKMAN, in den ouderdom

HAZERSWOUDH,

SLEKUWIJK,

ORGELHANDEL. DAMRAK 22,"~AMSTERDAMwi i orgels zyn daar geëxp st-eru
vanaf f 55.— tot f 1650.
Men kome zien of vrage Catalogi

Hermen Jan Klinkert.

De Kerkeraad der Geref. gemeenteNamens denzelven,
JOH FRANCKEN, Scriba.

Uit aller naam,

BREEBAART*

Tot
jnze diepe droefheid
overleed heden, na een langdu
rig doch geduldig gedragen lij
den. in het vaste vertrouwen op
zijn Borg en Zaligmaker, onze
dierbare Vader en Behuwdvader
de heer

Een twintigtal jaren was hij
Diaken onzer gemeente doch
sinds twee jaren had hij dit
ambt nedergelegd, tengevolge
zijns ouderdoms, die tot 84
jaren is geklommen.
Hij was, gelijk in zijne
aardsche bezigheden, vurig van
geest in den dienst zijns Heeren,
een getrouw Diaken, die met
wijsheid en beleid, den nood
druftige wist te verzorgen, en
als Christen met eere werd ge
noemd.
Voor zichzelven in de be
wustheid doelende, het eigendom
des Heeren te zijn, leefde hij in
de blijde verwachting : » Eeuwig
te zullen zingen van Gods goeder
tieren heen "
We staren hem blijde na.

eene

VXX

van toon. zijn de orgels
vani : uit de magazijnen van :

28—2—'96.

GERR1T KOOLE
is niet meer.

M. E. GROENENDIJK, geliefde

nrwrst. snhprlp, crnpdlmnn

H eerlijk

Z.-BEIEBLAND.

Onze geliefde broeder

ADVERTENTIEN.

en

MAASSLUIS.

Namens den Kerkeraad,
C. GOOTE, Pr.
J. VISSER, Scr.

ENTJMATIL,

De inzenders van brieven over de Zending onder
Israël te Rotterdam, gelieven te bedenken, dat we
nog zetsel en kopie over dezen en anderen arbeid van
Inwendige Zending in voorraad bebben, — welke
wachten moeten op plaatsing.

F. K OUWEN HOVEN
ISehanger, Sto ffeerder
iWF a trassenmaker.

Bijna 50 jaar diende hij den
Heere in de gemeente, eerst als
diaken, later als ouderling.
Sedert ongeveer drie jaar ge
noot hij een welverdiende rust,
hoewel altijd bereid uit deu
schat zijner kennis en ervaring
anderen te dienen.
De gedachtenis des rechtvaardigen zal in zegening zijn.

16 Febr 1896.

Correspondentie.

halfwas Behanger
gevraagd van Gereformeerden huize,
bij

5 BUS 1.1\i'fi
VAN S t' Mi MS. i' E .1'.

Namens den Kerkeraad,
M. HUMMELEN, Praeses.
H. VAN TIL, Scriba.

REP.

EEN

De Geref. kerk van Zui iBeierland leed heden een ernstig
verlies. De Heere nam, inden
ouderdom van ruim 80 jaar,
uit haar midden weg

fo

MAKKI.NGA, .tr.

Alles zeer solied gebouwd en zoo
goed
als nieuw.
Inlichtingen by
B. OFFRINGA.

Eerkeraden!
Doopboeken
Lidmatenboeken
Notulenboeken
K üsbockeii.
llooplrden-^Uextatics,
Ledeii-AltrKlaties
CreticiiticltrieYCii,
allns volgens voorschrift van deu Ker
keraad te leveren, door
van der i
& aaBOSSLSiBS,
Zwolle.

BAVINCK, Algemeene Genade, f 0,70.
BIESTERVELD, Andreas Hyperius.
f 1,75.
NOORDTZIJ, Hebreeuwsche Spraak
kunst. geb. f 5,85.

Vrije Universiteit.
De beweging onder de studenten, waaruit
de bijeenkomsten, te Liverpool gehouden,
zijn voortgekomen, is reeds in 1884 aange
vangen. In dat jaar werden twee studen
ten van de Hoogeschool te Cambridge in
Engeland, Stanley Smith en C. T. Studd
krachtdadig aangedreven, om hun mede
studenten op te wekken zich 0V8r te geven
in den dienst van Christus. Zij bezochten
ook andere Universiteiten in Eugeland en
Schotland, en vonden een geopend oor bij
velen, vooral ook onder de talrijke medische
stndenten aan de Hoogeschool van Edinburgh. (Er zijn daar meer dan 2000 medici).
God zs-gende deze beweging kennelijk, en de
Christelyke jonge mannen aan de onder
scheidene Universiteiten begonnen zich aan
een te slniten in vereenigingen, tot ver
sterking van hun geestelijk leven en bear
beiding van anderen.
Deze Christelijke studentenverenigingen
begounen nu allengs de behoefte te ge
voelen ook elkander eenmaal 'sjaars te
ontmoeten, en zoo hadden in 1889 de eerste
samenkomsten plaats, waai bij viji Univer
siteiten vertegenwoordigd waren.
De opwekking onder deze vereenigingen
om ook meer bepaald de Zending te bfhartigen, ging uit van Amerika en dateert van
1892.
De heer Wilder, een Amerikaan,
be/ocht de Britsche Univei biteiten en werkte
krachtig oader de Christelijke studenten,
om hen op hun ernstige roeping in deze
te wijzen. Zij, die zich meer bepaald aan
deu Zendingsarbeid wenschten te wijden,
vormden weêr onder elkander een bond,
welke zulk een groote uitbreiding heeft
verkregen, dat thans, 3x/2 jaar na de op
richting, daarvan flOSO
studenten lid zijn,
die allen zich voorbereiden oai den Heere
te gaan dienen in het werk der Zending,
hetzij als theoloog of als medicus.
Gedurende den laatsten tijd kan gezegd
worden, dat er inderdaad een geestelijke
ontwaking heelt plaats gehad onder de
Engelsche studenten.
Velen werden ge
drongen tot onderzoek van de Heilige Schrift
en gebed. Met teederheid worden de nieuw
aankomende studenten ontvangen en wordt
hun de weg gewezen, om in goede kringen
te worden opgenomen, waar zij hartelijk
welkom worden geheeten. Voor hoeveel
jonge mannen kan — menschelijkerwjjs
gesproken — deze beweging niet een beslissenden invloed uitoefenen voor hun ge
heel toekomstig leven.
Het »op elkander acht nemen, tot op
scherping der liefde en der goede werken"
is een gebod des Heeren, welks nakoming
altijd Zijn zegen zal brengen.
W. HOVY.
In dank ontvangen :
Voor de Vereemging:
Aan (JontriR>»(iën :
Door den heer L. T. Feenstra te Oudega :
uit Ondega f 48,50, uit Tlst t 47, uit
Hommerts f 47, samen 1 142,50 ; door den
beer J. H. Kolkman te Gelselaar (voor de
Theol. fac.) 1 20; door Ds. G. W. E. Ploos
van Amstel te Zwolle 1 113.
Aan Collecten : (voor de Theol.
laculleit.)
Van de Gerei, kerk te Augustinusga
f 1,58; van idem te Buitenpost f 6,47; van
idem te Bierum t 6,65 ; van idem te Eestrum f 1,10; van idem te Gerkesklooster
t 5,77x/3 ; van idem te Kollum A l 4,77'Za ;
van idem te Kollum B f ll,6-1/3 ; van idem
te Oostermeer t 1,02 ; van idem te Twijzel
f 1,15; van idem te Veenwoudsterwal
t l,88y2; van idem te Westergeest f 2,89 ;
van idem te Langeslag f 4; van idem te
Hasselt t 5,55; van idem te Kuilenborg
f 25,84; van idem te Zuilichem f 1,50;
van idem te Aalst f 1,50; van idem te
Poederooijen f 1,50; van idem te Gameren
f 4 ; van idem te Herwijnen 1 7,49 ; van
idem te Well f 4; van idem te Waddings
veen (halve coll.) f 4,051/2.
Aan Schenkingen:
Door Ds. P. van Sou, van P. f 10 ; door
Ds. Ploos van Amstel te Zwolle f 2.
Aoor de Medische faculteit:
Door den beer P. van Loon Az. te Gaastmeer: van P. v. L. f 1, van W. E. f 1
samen f 2 ; do^.r Ds. Ploos van Amstel te
Zwolle, /au H. B. Jr. f 1, van C. K. f 1.
% oor het Hospitium :
Door Ds. P. van Sun, van X. N. f 50.
Aoor liet Stnui(T»nd!«:
Door den heer Jobs. de Jong te Haarlem,
van de Halvestuivers-vereen. f 3,75; door
den beer heer W. Hovy »een restant"
f 1,25; door Ds. Ploos van Amstel te
Zwolle f 1.
S. J. SEEPAT,
Hilversum.
Penningmeester.
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