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H ert lniis- Moge deze roq "8 «Ijken m de gungt des
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BpXUM, 27 Nov 1898. Ter voorziening in de vacature
weid heden, onder leiding van Ds. G. Biamer alhier, met
gioote meerderheid van stemmen tot Herder en Leeraar beroe
pen de Welew. heer Ds. S. H. Groene veld te Marrum De
ce'e ë'eve, dat hij tot ons kome.
Namens den Kerkeraad,
B. v. D BERG, Scriba
STAPHORST, 28 Nov. '98 Gisteren voormiddag werd tot
groote blijdschap onzer geine nte Ds. S. Dwarshuis van Oldeniarkt alhier tot zijn dienstwerk ingeleid door Ds. G. Wielenga
van Katwijk a/d Rijn. die tot tekst had Rom 10 : 15; des
avonds verbond Ds S. Dwarshuis zich in den dienst bij onze
gemeente, hebbende tot tekst Joh 3 : 30. Ond^ r de zeer groote
toegevloeide menigte des volks werd ook door het EdelAchtb.
bestuur, Burgemeester en Weihouders der gemeente, deze plech
tigheid bijgewoond. Hartelijk dank aan alle Leeraren in en
buiten onze Classis, die ons in de vacature van ruim twee
jaren gedimd hebben
Dat 's Heeren zegen ruste op Leeraar
en gemeente is onze hartelijke wensch en bede.
Namens den Kerkeraad,
K. H. TALEN, Em. pred.
P. S. Voor stukken aan onzen kerkeraad is het adres Ds
S. Dwarshuis.

jggg.

z^r-BOMMEL

S

^ Nov. '98. Heden werd aan de gemeente
e end gemaakt, dat de Weleerw. heer Ds. B. Roorda van
mirum voor de roeping heeft bedankt.
Namens den Kerkeraad,
A. KIMM, Scriba.

dat Wij 9I>

W' ln°Se" h<'°ren :

amens den Kerkeraad,
U- V.N STEKNÏS; Scriba.
VEEN\V0UDSTEBWAU 23 Nov. '98.
Zondagmorgen na
ae ë°ds^ieïlst()e£eniDg maakte onze geachte Leevaar L. (i. Goris
n ^meente bekend, eene ïoepmg te hebben ontvangen van
e
ei'©f. kerk te Kn'Jl)e
eve de Heere, dat hij bij ons blij ve.

Namens den Kerkeraad,
B. BERGSMA, Loco-Scriba.

KATENBBBCHT. 23 NOV. '98 Tot blijdschap der gemeente
bunnen we vennelJen', dat onze I.eeraar l)s. J. van Haei'ipgen
^°°f het beroep naar den Helder heeft bedankt. Zcgene de
eei'e dit besla''Nawfifis dan JCftfkèrffdd,
W. HOOGVLIET, Scriba..
24 Nov. 1898.
OO.STKliI,A
üit een tevoren opgemaakt
':Wcelal 's ljul'"('l"11 tot Herder en I.eeraar Ds. C. Steketee van
liolnes. GeVe
Oeere dien broeder een Hem welbehagelijke
ktns (e doen. mocht het zijn met die uitwerking, dat we spoedig
veinei»611 : »'* *"Ui tot u," is de wensch van kerkeraad en
gcnieeD';e
Namens den Kerkeraad,
, \
J. SiJRii ii, Scriba.

JJOXUM, 27
]898 Hedennamiddag was het voor de
(Jcr- kerk alhier eene aandoenlijke ure van samenzijn. Onze
veelgeliefde en algemeen beminde Leeruur, de M'eleerw. heer
ps. G. üramer. nam afscheid van de gemeente, die hij 26
jaren mocht dienen. Hij deed dit naar aanleiding van Hebr
13 : 7-9a. Niettegenstaande over en weer sterke banden
waren gelegd, en zeer veel was beleefd en doorleefd, gaf de
Heere toch onzen grijzen dienaar, met kalmte dit laatste woord
ter vermaning, herinnering en waarschuwing te spreken Hoe
wel noode, was het toch vanwege den lichaamstoestand dat
ZEw. eervol emeritaat moest aanvragen, na 31-jarigen diensttijd. Oorzaak, waardoor wij deze ure beleefden Door den Consuleii* Ds Tromp uit Hijlaard, en door den kerkeraad bij
monde \an broeder Schotanus, werden nog eenige hartelijke
woorden den scheidenden Leeraar toegesproken. Daarna gaf
onze geachte Hoofdonderwijzer, de heer J. v. d Berg, in schoone
beu ooi dingen lucht van wat er in zijn hart omging tegenover
d<n .heiw. Leeraar, en uitte de beste wenschen, terwijl hij de
gemeente verzocht om staande den Leeraar toe te zingen Ps.
1/1 : 5. Len treffend gezicht was dit, de zoo groote schare
dit staande te zien en hooren doen
Moge het ZlSw. gegeven
worden met de zijnen te midden van geestverwanten in Kampen
den avond zijns levens in Kalme rust en berusting in 's Heeren
wil en weg door te brengen, totdat voor hein het afscheidsuur
slaat om van hier te gaan in de rust, dia er overblijft vooral
zijne dienaars.

Namens den Kerkeraad,
"• V-

D-

BEKG, Scriba.

HOOFDDORP, 27 Nov. 1898 Tot blijdschap van kerke
raad en gemeente heeft de Weleenv. heer Ds. \ je vlieg van
en
•^ kum, de roeping dezer gemeente aangenomen. Schenke de
Heere op dit besluit zijnen onmisbaren zegen.

Namens den Kerkeraad,,
B BIESHEUVEL, Scriba.
BURTJM, 27 Nov. 98. Heden mochten wij van onzen geLeeraar, den Weleerw. heer B. Roorda hooren, dat
ZEvv. voor de roeping van Ten Post had bedankt.

achten

Namens den Ket-keraad.
K,. RAHEMA, Scriba.
SNEEK A, 27 Nov. '98. Heden werd alhier beroepen de
Weleerw heer D. P. Koopmans te Ee.

Namens den Kerkeraad,
P, WIND, Scriba.

RKNKUM, 28 Nov '98. Mochten wij vroeger onze bede
vervuld zien en ouzen Leeraar behouden, zoo dikwijls ZEw.
door andere kerken werd beroepen, thans blijkt s Heeren weg
anders te zijn dan de hartelijke wensch van zoo velen, die weten
te waardeeren, welke uitnemende gaven God ons in hem geschonken
had. liet, beroep der Geref. kerk van Hoofddorp is door
onzen geliefden Leeraar Ds A. de Vlieg aangenomen Zegene
de Heere ten opzichte van dit besluit gemeente en Leeraar.
Namens den Kerkeraad,
A. KROON AZN, Scriba.
SEXBIERUM, 28 Nov. 1898;. Wij zijn verblijd vanwege
hit bedanken door onzen geliefden Leeraar Ds. J. C. Balhui
zen voor de roeping der kerk te Hollandscheveld
De Heere
krone dit besluit met zijnen zegen. Hij doe de achting er.
liefde voor den Leeraar nog meer toenemen in het midden der
gemeente, en zegene des Dienaars arbeid onder ons voorts rijke
lijk. is onze wensch en bede.
Namens den Kerkeraad,
W. GOODIJK, Scriba
BOLNES, 29 Nov. 1898. Mochten wij enkele dagen ge
leden uit den mond van onzen geliefden Leeraar, Ds. C. Ste
ketee vernemen, dat hij zich geroepen gevoelde voor de roeping
naar de fier. kerk van Strijen te bedanken ; — gisterenmorgen
na de voormiddag godsdienstoefening maakte, bij afwezigheid
van ZEw., Ds. Lugtigheid van llendrik-Ido-Ambacht aan de
gemeente bekend, dat onze Leeraar een roeping had ontvangen
van de Geref kerk te Oosterland (Zeeland). Moge de stille
hope, dat des Dienaars herdersstaf nog eenigen tijd onder ons
bloeie, ook door deze roeping niet worden beschaamd.
Namens den Kerkeraad.
C DUBBELMAN, Scriba
M1DDELHARNIS, 29 Nov. '98. J.l Zondag maakte onze
geachte Leeraar Ds. C. S. Boss de gemeente bekend, een roe
ping te hebben ontvangen van de kerk te Zalt-Bommel. In
aanmerking genomen, den korten tijd welken ZEw. in ons
midden werkzaam is, de achting en liefde die hij zoowel in
als buiten de gemeente geniet, vertrouwt de kerkeraad, dat onze
Leeraar geen vrijmoedigheid zal hebben, om onze gemeente zoo
spoedig te gaan verlaten.
Namens den Kerkeraad,
C. JÜCH, Scriba.
KOEVORDEN, 29 Nov. '98. Zondag j.l. nam onze geachte
Leeraar Ds. E. Bunrma afscheid van onze gemeente. In een
treffende rede naar aanleiding van Hand. 20 : 32 werd de
gemeente bij vernieuwing op hare dure roeping gewezen. Bij
het scheiden zong de gemeente haren Leeraar en de zijnen bid
dend toe Ps. 121 : 4.
Namens den Kerkeraad,
J. H. ZWAVELING4 Scriba.

's-GRAVENPOLDER, 24 Nov. '98. Hedenavond
had alhier, na bediening des Woords door Lis. van
der Veen van Goes, onder de leiding van den ker
keraad van Goes, biigestaan door een drietal depufaten der Classis, D.1. DD. Koopmans van Heinkenszand, Kerssies van Biezelinge en Oudl. Louisse
van Baarland, de inslitueering der Gereformeerde
kerk plaats. Ds. v. d. Veen had tot tekst voor
deze gewichlvolle ure gekozen het middelste ge
deelte van Openb. 3 : 8, en bepaalde ons in eene
boeiende leerrede op ernstige wijze bij Gods al
machtige genade tegenover onze kleine kracht.
Hierna had de instelling der ambten plaats. Tot
Ouderl. werden gekozen: de brs W de Schipper
ez. en J. van Liere, en tot Diakenen : de brs. J.
J. Oranje en 0. Louisse, welke broeders daarna
door Ds. v. d. Veen plechtig in hunne ambten wer
den bevestigd.
Daarna trad namens de Classis Ds. Koopmans
voor ODS op, die in eene korte toespraak de blijd
schap der zusterkerken over ons voorrecht vertolkte,
den kerkeraad van Goes dankte voor den gewaardeerden arbeid alhier in prediking en een reeks
van jaren in catechisatie verricht, en, na onze ge
meente in den gebede den Heere te hebben opge-

dragen, dit plechtig samenzijn met het uitspreken
van den zegea besloot.
Wij zijn verblijd, dat de Heere onze God ons tot
zoover gebracht heelt, en bevelen ons bij dezen in
de liefde onzer zusterkerken in de Classis en van
ons vaderland aan, en hopen, dat de Heere zich
over dit kleine kuddeke ontferme, door ook de
broeders en zusters alhier, die met ons Zijnen
Naam belijden, met ons te vereeuigen, en wij alzoo met hen in de plaats onzer inwoning ten rijken
zegen worden gesteld.
Namens den Kerkeraad,
JOHS. VAN LIERE, Praeses.
W. DE SCHIPPER CZ., Scriba.
P. S. H. t adres dezer kerk is bij den laatstondergeletkende.
GIESEN OUDKERK, 23 Nov. 1898
HEL col
lectanten, die Giesen-Oudkerk wenschen te bezoe
ken, wordt verzoebt, daatvan minstens veertien
dagen vooraf kennis te geven aan den kerkeraad,
Namens den Kerkeraad,
K KUIPER, Scriba.
De heer C. Dicmer, Tbeol Cand, verzoekt ons
te melden, dat voortaan zijn adies weder is te
Aalden —RED.

BERICHTJEIV VA1ST CLASSES.
Classis Amersfoort.
De Classis Ameisfooit zal, D. V. Dinsdag 3 Jan
1899, voormiddags te 9 uur, vergadeien te Amers
foort in de consii-toiie der Ger. kerk A.
De stukken voor het Agendum zende men voor
16 Dec. a.s. aan den eerstODdergeteek' nde.
Namens de roepende kerk,
O Los, Praeses.
A. BERENDS, Scriba.
Scherpenzeel, 28 Nov. 1898.

Classe Klundert.
Vriendelijk verzoekt de quaestor der Classe Klun
dert, dat hem de 6-December-collecte voor de Theol.
School vóór 1 Jan. 1899 worde toegezonden, opdat
de rekening over 1898 kan worden afgesloten.
J. C. C. VOIGT, Quaestor.
tiaamsdonk, 28 Nov. 1898.

ONTVANGSTEN.
^cliicïriiioiniilcoo»»".
Ook aan deze arme kerk werd nog eens weer gedacht. Er
kwam in van P. K. te Berkel f 1,50. Moge hierdoor nog
deze arme kerk in het noorden bij menigeen in herinnering
komen.
Anjum, 24 Nov. 1898
E. ZWIKKS.
Vooi- <lo Itcrk to Do Wilj».
Ontvangen voor de kerk te De Wilp. Van de Geref. kerk
te Berkel f 1 ; Marum f 5; van den heer Stroes te Winterswijk
uit de catechis-atiebus f4; l)s J. Koopmans te Kockanje f 2,50.
In het vorig nommel stond Koudum f 1: moet ziin Koudum
J
f2.
In erkenning van Hem, wiens het goud en het zilver is,
zeggen wij bovengenoemde kerken en gevers hartelijk dank,
met dringende aanbeveling aan alle broeders en zusters. Dat
ook vele kerken het waardeerend schrijven van onzen geachten
Consulent Ds. Meijer ter harte mogen nemen, opdat ook onze
zwakke gemeente spoedig moge kunnen getuigen van de goeder
tierenheden des Heeren en van de liefde der kerken. Dat nieiii'inu uenke, mijne gut is te klein, want de Heere ziet niet op
het vele, maar op het welgemeende.

_

te adresseren aan der,

ÜITGEVKK G. PH. ^VLSMAN te KAMPEN. -Kerkelijke Berichten en Stukken
^et
Medewersers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. —

,

De Wi/p, 29 Nov. 1898.

L. ERINGA.

Voor <lc Iterk te Kootcsn.
Met hart el ijken dank ontvangen ter schulddelging van 21—26
Nov. van de Geref. kerken te :
tolijnsplaat f 1, Nieuwendijk f 5. Witmarsum f 6,25, van
B. te Gr Postbewijs f 2, Amsterdam f 10, Steenwijk f 1,
Dieren f 2,50, Katwijk a/Zee f 5, Makkum f 10,45.
'Je Naam des Heeren zij geprezen, die trouwe houdt tot in
eeuwigheid.
De llaad der Geref. kerk,
H. H. ZIJLSTRA, Praeses.
Antwerpen,
Met hartelyken dank ontvrngen sedert de vorige opgave :
Gevonden i/d coll te Koudekerke (Z )
.
f 0.50
Gift v/d Jongedochters-ver. ,,Dorkas" te Vlissingen - 2,50
Ook deze gaven toonen ons de belangstelling in den arbeid
te Antwerpen. Gebiede de Heere zijn zegen en mogen deputaten met meerdere bijdragen verblijd worden
J. C. C. VOIGT, Penningmeester.
Raamsdonk, 28 Nov. '98
Voor <le luw. ZeiKliiij^ in den
Ziiid-Ooslliooli vsiii PrioslaiHt.
Door Ds. Eerdmans van de Ger. gem. Boskoop A
f
£iecItmveen, zö i\ov. yö.
r . A. ÖMILDE,

8,535

*
/

Pror. Kas voor H«lpboll. ,£01-Uc„
in Over(jsel,
fbfvt,
Almelo^

V
°Ve

A

Enschedé A
Enschede B
Hengelo

f
"

5,5$'Holten
F* ^-dal

!
.

15j495

•
.
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2 05
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f

^zenïeen
2,25

.
Wijhe
J
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De Penningmeester,
T\

,

„„ „

Deventer, 28 Nov. '98.

SCHEPS, V. I). M.

A r t . 1!> O . ü. O .
Sedert 30 Sept. ten behoeve der kas tot ondersteuning van
mmverm. stud. in de Prov. Gelderland ontvangen :
Van de Ger. kerk te:
^e'P B
f 7,75 Apeldoorn A
f 24,90
Putten
- 11,52 Renkum
- 7 975
Tiel
- 6,73
Met zeer dringende aanbeveling.
Namens Deput. voor Art. 19 D. K. O.,
H. KUIK, Scr.-Petm.
Putten ofd Veluwe, 28 Nov. 1898.
Voor
Tlieol. Wcliool.
Door H. Salomons Kz.; in 't kerkzakje te GasselterNijveen gevonden .
.
.
.
f 10 —
Coll. van de kerk te :
Rijswijk (Z.-H )
f 1,— Oudega
. 6 225
Kampen, 26 Nov. 1898.
C. MULDER, Waarn. Pennm.
Voo»- «Ie XeiKtin^.
Door Ds. Koopmans, v/d Jonged.-ver. te Ee, Fr.
f2 —
Door vrouw Vogelzang, v/d Vrouwen-ver. „Geloof,
hoop en liefde" te Sn eek .
- 20
Door Ds. Eerdmans te Boskoop A, catechis.-bus en
n g'fte? r T»
•
•
•
" 16,20
Uoor J. J. Burggraaf, namens den kerkeraad te
Oosterbierum, uit de Zend.-busjes
.
9.185
Door Ds. Postema, gev. in 'tkerkz. te V arffum
- 2^ —
Door Mej. Hemmes, v/d vereen. „Draagt elkanders
lasten" te Delft
..
.
- 7 24
Door Ds Balhuizen, giften uit de kerk te
Tzummarum : in 't kerkz.
.
f 7,50
Opbrengst 5 kooien
.
.
'20
Bidstond 31 Aug. 11.
.
5,31 - 13,01
Door H. Griffioen te Baambrugge v/e broeder uit
de gemeente
.
.
.
Door H. Zulhuis, v/d Jongel.-ver. „Spr. 23 : 23"
te Wezep .
.
.
. 18;45
Door Ds. Peringa te Zaandam, verz. door Mej. v.
Drimmelen te Klundert
.
. 25,—
Door C. Stroo te Vlissingen, uit 't busje van E. de
^ llijcke
...... 6,11
Een coll. v/d gem. te St -Jacobi-Parochie
.
- 2,85
Pinkstercoll. v/d gem. te Garijp
.
. 9,95
Door Ds. Donner wat volgt:
Van P. Speelman Transvaal
.
.
. 6,—
Van de Zend -ver te Oldeboorn
.
. 16.'
Uit de catechis.-bus van Ds Holster te Leiden
- 5^—
Een dankoffer van N. N. te Leiden .
.
. l'_
Een Zend.-gift uit Kloetinge
.
.
_ 2,50
Uit 't Zend.-busje van J. H.Tijmes te Beilen
- 5,50
Van de Jonged-ver. „Wees een zegen" te 's-Hage
- 9,20
Van Mej. Balder te 's-Hage
.
.
52
Door .1 Muller te Feerwerd, v/d Zang-ver. „Halle'
lujah" te Ezinge .
.
.
- 5 50
Van Kapt D. G. te Njürköping
.
.
. 6,
Door Ds Beijer, uit de catechis.-bns te Landsmeer - 5,
Van de Jonged.-ver. „Waakt en bid" te Landsmeer - 2,30
Door H. Voslamber, v/d cents-ver. te Veendam
- 18,40
Van den hr Kraan te 's Hage
.
.
. 1'
Van J. v. d. V. te K.
,
_ 2,'50
Door A Verra te Leiden, v/d Zondagssch „Zaai
uw zaad in den morgenstond"
.
.
- 8
Van Mej Schregel te Leiden
.
,
_ l'so
Van S. Geertsema te Ulrum
.
.
1 g'
Door Ds Kropve'd v/d vereen „Filippus" 100
Scheurkalenders voor Batavia en Soerabaia.
^ an 1 heodoor, Diua en Belia Donner te Leiden
1200 gebr. postzegels.
Doesborgh, 26 Nov. 1898.
B. DE MOEN, Quaestor.
Zending omler de Jodeu.
Van J. J. Kraan, den Haag .
.
.
f ]
Door Ds. F. Diemer, Aalden : gevonden in de collecte - 2,50
Driemaandelijksche opbrengst uit het busje
van Mej. Jakoba Zeldenrijk, Gouda
f 20,
Idem uit dat van Mej. Marchal, te Zeist - 2,'— - 22,—
Door A. Drenth, Wildervank: uit de bus der Jongel.en Jonged -vereeniging
.
.
.
- 7 50
Door J Jonkhart, Oostzaan : verzameld door Mej.
van Leeuwen aldaar
.
.
.
- 6 25
Door G. Maat, Alblasserdam : gevonden in de collecte - 0,50
Dat velen hunne eerste liefde in betrekking tot Abrahams
nakomelingen nog niet hebben verlaten, blijkt voortdurend in
de vele namen, die wij herhaaldelijk hebben in te schrijven,
gelijk ook nu weer is geschied. Zoo iets is in bijzondere mate'
verkwikkend, vooral wanneer er zusters zijn, die reeds tal van
jaren geregeld met haar busje rondgaan, en reeds honderden
hebben verzameld. Moge de Heere op al die bekers koud
water het loon der genade in ruime mate doen genieten !
IVaddingsveen, 25 Nov. '98.
E. KKOPVKLD, Pngmr.
P. S Nog immer is verzuimd te vermelden, dat ook het
boekje over DANIËL LANDSMANN, evenals „ Uit duisternis tot
licht," door deputaten ten voordeele van de Zending onder de
Joden is uitgegeven, weshalve wij het langs dezen weg mededeelen. Behalve dat er vele Exx. gratis van zijn verspreid,
heeft het reeds een bate van ruim f 60,— afgeworpen, die no»
merkelijk klimt, wanneer de nog ruim 200 aanwezige Exx°
zijn verkocht.
^ ^

ten. En de Catechismus, hoewel het ger^ hoe tneer vereenigd worden, dat middel ; Christus zelf beantwoordt het. j
Het strijden in het belang der valsche
karakter van symbool niet geheel wij, al is het dat Christus in den hemel door zich als den opgewekte, in de kracht
eenheid
zou 'echter niet zoo ernstig en
missende, is toch meer bestemd om, is, en wij op de aarde zijn, nochtans zijns verheerlijkten levens aan ons mede
vleesch van zyn vleesch en been van te deelen. Zoo beperkt zich de taak aanhoudend zijn, als er niet een ware
in de kerken zelve, de geloovigen en
eenheid bestond en de memch het ideaal
zijne beenen zijn, en dat wij door een en
hunne kinderen te onderwijzen in de Geest, (als leden eens lichaams van éener van het geloof tot het eten en drinken ; van die eenheid uit het paradijs had
anders gezegd, tot het zich toeëigenen
Christelijke leer.
ziel) eeu wiglij k leven en geregeerd wor van den geofferde, in het vertrouwen, meegenomen. En ook zouden zeer vele
Dat doel beheerscht vorm en in den." Men hoede zich toch om de dat Hij ons leven wordt. Dat gaat geloovigen de valsche eenheid, althans
di ngen vluchtig te maken ; verborgen vooraf; want Christus woont alleen in de kerk, niet verdragen kunnen, zoo
houd van den Catechismus.
zij niet geloofden, dat dit in het belang
Catechismus is een onderwijzing heden moeten wij verborgenheden laten. door het geloot in onze harten ; zoo
Door het geloof worden wij even wer moeten wij ook eten en drinken, zul der ware eenheid geschieden moest.
door vragen en antwoorden; een on kelijk het lichaam van Christus deel
De geschiedenis der Afscheiding en
len spijs en drank ons voeden. Maar
derwijzing in de Christelijke leer, die achtig, als het eten en drinken van.
der
Doleantie in ons vaderland, op kerdat wij waarlijk uit Hem kracht ont
in de Nederlandsche Gereformeerde spijs en drank ons deze deelachtig vangen, en zoo één met Hem worden, kelijk gebied, en de geschiedenis van
maakt. Wij kunnen hier het lichaam- dat ons leven de voortzetting van het liet Christelijk schoolwezen, alsmede de
kerken en scholen geleerd wordt.
dreigementen die nu reeds, van liberale
Dit doel moet men altijd voor oogen lijke niet maar zoo wecciiferen. als ware zijne wordt, geschiedt niet door, maar
slechts onze geest met Christus' geest op ons geloof, krachtens eene ons ver zijde, tegen de Joden, die het opeiibaar
houden. De gewoonte om naar aan*
onderwijs schadelijk voor hun godsdienst
verbonden, onze halve mensch met ziileiding van den Catechismus, in pre nen halven mensch. zoodat ziin lichaam borgene, door den Heiligen Geest tot achten, geuit zijn, heeft overvloediglijk
stand komende, werking van Christus
diking of onderwijs, zijn eigen dogma en daarmede ook het onze buiten deze zelven. Zoo kunnen wij zeggen, dat, bewezen, wat het liberalisme in kerk
tiek te doceeren, beantwoordt niet aan vereeniging viel. Dat ware de oude als ae mensch Christus door hef o-e- en staat is en bedoelt. Het is vrijheid,
het doel waartoe de Catechismus is Heidensche dwaling weer invoeren, die loof tot zich neemt, het voornaamste gelijkheid en broederschap of .... de
het lichamelijke als het ongoddelijke nog eerst begint. Dit is de groote valbijl.
opgesteld, en aan de gemeente in
Zoo groot is de macht der valsche
buiten het heilige en eeuwige, sluit. verborgenheid, geliik Paul us ze noemt.
handen gegeven.
De vereeniging met Christus is niet die hare werkelijkheid eerst in onze eenheid, dat tal van geloovigen in ons
Bij het gebruik van den Catechis minder werkelijk dan die met Adam ;
gemeenschap aan den geest van Chris vaderland er zich niet aan kunnen ont
mus moet het verklaren van de woor Christus is de tweede Adam, die de tus bewijst, maar straks ook in onze worstelen.
Ik denk hier vooral aan het samen
den hoofdzaak zijn. Men moet kin zijnen even waarlijk naar hun vollen verrijzenis tot drager van liet, beeld ziiwonen van allerlei schakeeringen des
deren en volwassenen behulpzaam mensen uit zichzelven leven doet, als ner lichamelijkheid, 1 Cor. 15 : 49 ;
de eerste Adam dit zijn huis deed
reden, waarom Jezus dan ook hier ter ongeloofs, van allerlei oude en nieuwe
zijn, om te leeren verstaan wat er
Daarom behoeven wij echter deze jilaatse in éénen adem van ons eten en dwalingen, en belijdende geloovigen, welke
staat, en niet die woorden sléchts gemeenschap aan Uiristus vleesch en
drinken, en zijn opwekken ten uitersten in de drie Formulieren van eenheid der
1. _ i
• J
i
•
t•i
Nederlandsche Gereformeerde kerken de
voorlezen en dan zelf gaan dogma- uioeu
niet ais een zinnelijke, natuur
dage spreekt.
uitdrukking
ook van hun geloof erken
tiseeren, alsof er geen Catechismus lijke op te vatten, gelijk aan die van
( Wordt vercolgd.)
nen, in één kerkelijk veiband.
ons gesiacut aan Aclams vleesch en
bestond.
VAN ANDEL.
In een kerkverband, dat zulk samen
bloed; ja, wij mogen en kunnen dit
Begrijpt men zoo het doel van den zelfs niet. Had Christus ziin vleesp.li
wonen niet slechts onvermijdelijk maakt,
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM.
Catechismus, dan begrijpt men ook, en bloed ons met den mond des lichaams
maar wettigt, en d; t er geheel op aan
gelegd is, om zulk samenwonen als het
waarom sommige Vragen naar den laten eten en drinken, dan zou er ruimte
Waarde Friend,
no) male te handhaven als eisch en zegen
bekenden weg schijnen te vragen. voor zulk eene aardsche voorstelling ziin
Bij de verschijning van Dr. Mevboom's
en sommige geloofsstukken met sluit- { Maar nu Christus zijn vleesch en bloed „Leven van Jezu.->" sootte de fi enestet, • van het Protestantsch beginsel.
I aneen aan ons geloot achtergelaten
Ik denk aan de geloovigen, die de
redenen bewezen worden..
heeft, en zijn lichaam teruggenomen, dat heel de „Effectenhoek" ontsticht was. leer der vaderen belijden, prediken, hun
j-Na de verschiining van Dr. Dünners kinderen er in opvoeden, en toch het
„Catechismus" is „onderwijzing." niet als een van vleesch en bloed, maar
De onderwijzer houdt zich daarbij als een geestelijk lichaam, datnief. lan circulaire, over den geest en de strek blijven in die valsche eenheid, dat val
king van het openbaar onderwiis en de sche kerkverband, verdedigen met een
soms onnoozel, of hij 't niet weet, om ger vleeschelijk van hoedanigheid en
Joodsche
godsdienst-begrippen, zou men beroep op Schrift en belijdenis, historie
uit het bloed gevormd is, wordt liet
zoo doende een antwoord uit te lok
anders. Er is aan het lichaam, waarin Kunnen zeggen, dat de Jodenhoek ont en kerkrecht.
ken. Dit is eene schoone en vrucht
hij thans leeft, geen vleesch meer dat sticht is.
Verdedigen, omdat het zich afscheiden
bare manier van onderwijzen.
Het Handelsblad, 't lievelingsblad van van de kerk van Christus in Gods Woord
gegeten, geen bloed dat gedronken zou
Bij de antwoorden moet men er kunnen worden ; dat lichaam, hoewel het moderne Jodendom, hield ons lan veroordeeld, en dus zonde is.
Verdedigen, met een beroep op de
ook op letten, dat het geen onderwij waarlijk stoffelijk, en eeuswezens met gen tijd op de hoogte van wat er yoor
zijn aaruscn en geotterd lichaam, is en tegen den meuwerwetschen beroerder uitnemendste mannen in de kerk van
zing is voor Heidenen, Joden ofTur
Israëls gedacht, gezegd en geschreven Christus, uit alle eeuwen, die tegen
ken, maar voor de geloovigen en hun geestelijk, dat is, een uit geest levend, werd. Doch daar Burgemeester en Wet
scheuring, afscheiding, tweedracht en
met geest gedrenkt, geest uitademend
zaad. De leerling, die antwoordt. iicnaani, dat der vryheid en der vas
houders van Amsterdam den Oooer-Rab- sektemakerij, in kerkelijke en wereld
bijn gevraagd hebben, feiten te noemen. lijke regeeringen, met allen ernst ge
antwoordt als een qelooviae. Niet als tigheid des geestes deelachtig is. Daar
ZONDAG I.
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wil
men de gedachtenwisseling in de waarschuwd hebben.
een
twijfelende
of
naar
de
waarheid
door
moet
de
vereeniging
met
Christus
Van den eenigen troost.
bladen
staken, totdat het antwoord van
Verdedigen, omdat de bestuursinrich
van zelf een geestelijk karakter dragen,
zoekende, maar als een waar geloo
Het eigenaardig karakter van on
Dr.
Dunner
bekend zal zijn.
ting,
die het kerkelijk samenwonen van
en
daarin
bestaan,
dat
Christus
niet
zen Catechismus valt reeds bij de vige, die in zijn antwoord de gron
Zoo leven we dus in afwachting. jet en neen, van individueele overtuiging
alleen zijn eigen lichaam door de kracht
eerste vraag en het daaropvolgende den noemt, waarom en waarop hij zijns geestes met zich verbindt en draagt, Maar het zou mij zeer verwonderen, als eri historisch, kerkelijk belijden, van ge
gelooft.
antwoord in het oog.
maar de levendmakende werking zijns de geleerde en scherpzinnige Rabbijn loof en ongeloof, onvermijdelijk maakt,
zich in deze fuik het vangen. Indien wederrechtelijk aan de kerk is opgelegd,
Dit
komt
reeds
uit
in
de
eerste
gCCÖLCS
ook tot over ons nithrpidf.
Er wordt niet begonnen met God,
er al eens, op de een of andere school, dus omecht is; en daar onrecht niet
en
ons
hiermede
zichzelven
toevoegt,
vraag
en
het
antwoord
op
die
vraag,
b.v. met de vraag: waaruit weet gij,
een onderwijzer iets gezegd had. dat verjaart, gedragen moet worden als een
zóó waarachtig
o en onmirldpllük
,J"v, d af. wn
dat er een God is ? Ook niet met waarin de geloovige uitspreekt wat,
Hem tot een lichaam worden. Nabrengt krenkend was voor de Joden dfi.n zon lechtvaardig oordeel Gods over onze
den godsdienst of de ware religie. in het leven en in het sterven, zijn rnj deze zijne kracht wel allernaast onzen deze heer een bestraffing krijgen, mis- zonden.
Ook niet met de Wet, of met de eenige troost is.
Verdedigen, omdat verzet tegen dit
geest toe, maar toch zóó, dat Hii. van scnien eenigen tijd geschorst worden, en
G
ISPEN.
onzen geest uit, ook onze lichamen dan was fle zaak weder uit; gelijk in vroe oniecht, dat tot een conflict kan leiden,
Twaalf artikelen des algemeenen
zou zijn prijsgeven van het recht.
zich toevoegt, bpdat Hij wortel des le ger jaren geschied is met een'onderwij
Christelijken geloofs; maar met de
zer, ik meen in Gelderland, die gesnrnSchriftbeschouwing.
vens van onzen gansclien persoon wor
Verdedigen, omdat scheiding der rich
persoonlijke vraag : welke is uw eenige
ken had van den vurdi'rfflli!•(>Aflaat tingen leidt tot scheiding der góederen,
de. Dit is de Ouroote verhorcrenhéid
O~ 1
1
handel.
troost, beide in het leven en sterven ?•
kerkgebouwen enz., de eenheid van kerk
die het geheim onzer onsterfelijkheid
•Bet lieilig Kvangelic naar
Dr. Dunner echter heeft de zaak uit en volk verbreekt, het neutraliteitsbe
Menschen, die een hekel hebben
is.
Wel
blyft
Adams
leven
nog
een
J <> hannes.
tijd lang naast liet zijne in ons, maar een geheel ander oogpunt bezien, en dat ginsel, ten aanzien van de Overheid, in
aan het Calvinisme, hebben hieruit,
LXII.
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heeft men bij ons op 't Stadhuis volko het gevlei komt, Christus onttroont als
sciaKs,
DIJ ons sterven, wordt, met de
en uit meer andere eigenaardigheden,
Hoofdstuk VI.
verstiiving van ons bloed, alle band men goed begrepen. Vandaar de vraag Koning der volken, en in strijd is met
afgeleid, dat onze Catechismus niet
om feiten te noemen. Op dat punt
Maar in het natuurlijke is het met met Adam verbroken. De h».nd mpf. voelt men zich sterk. Over het onvoed- ue oenjaems der Gereformeerden Art.
Calvinistisch is. Zij meenen een
86 der Gel. Bel.
Christus
blijft
echter;
Christus
blijft
eten en drinken met gedaan; dat wij
kundig karakter, over geest en strekking
kenmerkend verschil te ontdekken
zens
niet
alleen
met
onzen
aigescheiVerdedigen, omdat er, in weerwil van
van spijs en drank meer verkrijgen dan
tusschen de „Christelijke leer, die in een gevoel van verzadiging en ver denen geest, maar ook met de kiem van net openbaar onderwijs, dat een het on Bijbelsch en on-Gereformeerd
voorwerp is van de aanhoudende zorg karakter der bestuursinrichting, toch ook
de Nederlandsche Gereformeerde ker
kwikking, namelijk kracht, vleesch en der opstanding onzes lichaams. En dit
der Regeering, in \erband met allen nog wel iets goeds in. is; de oude kerk
zal
Hii
toonen,
als
Hn
ons
oriwekken
ken en scholen geleerd wordt," en het bloed, verklaart zich uit eene verbnr,odsdienst, die op den grondslag dei- inrichting en wijze van regeering1 ook
zal ten uitersten dage ; want alsdan zal
Calvinisme. Calvinistisch en Gere gene, aan ons bewustzijn onttrokkene,
openbaring
rust, wil men liefst niet ge
als het beginsel,' als de wort.el onzes
niet volmaakt is, maar leemten en ge
werking des levens iu de binnenste Hij
"
—
~
sproken hebben. Bedenkingen, hieraan breken heeft; de vrijheid om Christus
formeerd is bij hen niet hetzelfde. Zij
levens
openbaar
worden
:
wii
znlIen
,1a.
n
deelen onzes lichaams. In liet weste
beschouwen dit als twee verschillende lijke is het niet anders. De geloovio-e even werkelijk uit zijn geest leven, als ontleend, lasten den wortel, de trronii- naar de Schriften te prediken bestaat en
gedachte, het beginsel aan. En dat nu
1
I
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richtingen op het stuk van de leer. ontvangt
uit de toeeigenmg van den wij nu uit Adams bloed leven. En ook van Joodsche zijde tegen den geest geduld wordt, en God de Heere, ook
iii dezen abnormalen toestand, no°- za
geluk
Hii
door
tusschenkomst
vrm
nn
En zij doen dit, om in goed gezel geofferden Christus meer dan hij zicli
en de strekking van dit openbaar on ligmakend met zijn Geest werkt! tot
zen
geest
met
ons
lichaam
verbonden
schap te komen, en trachten dan den bewust is oogenblikkelijk te ontvangen,
0
IS, ZOO zullen Wil door tusschenkomsf. derwijs bedenkingen zijn geopperd, dat behoudenis der menschen.
°
Heidelberger tegen de Calvinisten meer dan versterking van ziin creloof
is het, wat zoo onaangenaam aandoet.
Verdedigen, met een beroep op de ge
zijne hoop, zijne liefde. Trouwens heeft 1van i zijnen geest met zijn lichaam veren wat Amsterdams Burgemeester, in lijkenis van het onkruid onder de tarwe,
1 ••
-t •
i
uit te spelen.
Doncien
znu.
nij meer nooaig; van liuis uit onder
voor het geloof is Christus alzoo oe openbare vergadering van den Ge omdat het saam opgroeien van boozen en
Maar wie aandachtig den Catechis de macht des doods, ja, de dood in zich
meenteraad, tot de uitspraak vervoerde • goeden op den akker, d. i. de kerk in de
mus leest, en alles in verband en omdragende, heeft hii niets minder noo- niet alleen verzoeningsmiddel, maar
het is niet 'tzelfde, wie iets zegt.
ook
levensmiddel,
in
den
eiüeliiken
zin
wereld, naar Gods bestel geschiedt, en
samenhang beschouwt, ontdekt spoe dig dan eene nersoonliike vereenimnnq H
i)e Joden toch zijn de natuurliike bond- de scheiding van onkruid en tarwe niet
des
woords.
Ziin
lichaam
doet
niet
dig de ongegrondheid van die be met Hem, die het leven en de opstan alleen dienst als drao-er onzer zrmrlp
genooten der moderne Christenen, in is menschen- maar engelen-werk, dat eerst
ding is. JNiet zonder reden zegt ChisO
den strijd tegen den Heere en ziinen aan de orde zal komen bij de voleinding
wering.
en
als
otter
tot
onze
gerechtigheid
:
lipt,
tus, dat zijn vleesch en bloed de spijs
O
O
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Hetgeen de Catechismus leert van en drank zijn, die wii tot ons moeten is ook de heilige tempel, waaruit de Gezalfde. In het politieke ziin de Joden der wereld.
de bondgenooten der liberalen van alle
Zoo blijft de valsche eenheid, in kerk
zonde en genade, den Middellaar en nemen, willen wij leven; de spijs, die wateren des levens ontsm-ina-en en ma
schakeering. Ze zijn een belaneriike en school en universiteit, het leven betoevloeien.
Daarom
blijft
het
geloof
waarlijk spijs, de drank, die waavliit
zijne twee naturen, de verkiezing
met op iTOlgotha staan, maar verheft macht voor de instandhouding en ont
heeischen van ons volk. Libertijn en
i
i
i
n
-i
de kerk, de heiligmaking, de ver drank is, omdat zij ons geep tijdelijk InetI onze lnarten
tot den hooo -sten ho. wikkeling der valsche eenheid wipr oaivmist, vrijdenker en mysticus, Pela
maar een eeuwig
leven
mededeelen.
Hef.
u
~
grondslag in het Spinozisme en pantheïs giaan en antinomiaan in één gareel looklaring van de Wet, de Twaalf Ge
eten en drinken is wel iets geestelijks, mel, alwaar Christus ons leven is. Het
loofsartikelen ' en het Onze Vader, eene werkzaamheid des geestes, die en geloof sluit eene verzekerdheid in zich, me ligt. Beginnen nu ook deze bond pen, om een eenheid in het leven te
stemt volmaakt overeen met de be kel door het geloof geschiedt, maar het dat de geofferde Christus ons tnphp- genooten kwade noten te kraken, dan handhaven, die een samenwonen voris het licht ie begrijpen, dat er eenige
lijdenis van de Brés en hetgeen in is gelijk onze belijdenis getuigt, als zij hoort; dit doode lichaam is het onze, ongerustheid gewekt en gezegd wordt, • dei t van Christus en Belial.
en
al
wat
er
mede
geschiedt,
moet
ten
Rechtzinnige geloovigen in onze dagen
de schriften van Calvijn geleerd zegt: (Bel. des Gel. art. 35) »Onderhet is niet 'tzelfde, w i e iets zegt.
onzen
bate
geschieden
;
het
is
onze
trefpassen
op deze valsche eenheid toe, wat
tusschen zoo feilen wij niet, als wij
wordt.
Indien er nu ook niet meer gerekend Schrift en historie van de ware eenheid
zeggen, dat hetgeen van ons gegeten felijkste schat. Daarom sterkt het crp
Ook is de bewering ongegrond, dat en gedronken wordt, het eio-en en na loof zich aan de historie ; het laat niet kan worden op de Joden, wat moet er eischen en getuigen, en roepen de ge
dan van den voorgenomen T.eeniwano tuigen Gods, uit alle eeuwen, op, om
de XXXVII Artikelen meer Calvi- tuurlijk lichaam en het eigen bloed van onopgemerkt, dat het lichaam van Chris
en
Schooldwang komen, wat van het het gezag van hun woord in de schaal
/~ii • i
..
vinistisch zouden zijn dan de Cate ttvnstus is ; maar de wijze, op welke tns, zoodra het bloed er door des krijgsstreven naar gedwongen of' verplicht, te wei-pen in het voordeel dezer valsche
mans
speer
is
uitgestort,
aan
de
handen
chismus, omdat zij beginnen met God, wij dezelve nuttigen, is niet de mond
der vijanden onttrokken wordt; de kosteloos, neutraal onderwijs, van Over eenheid.
terwijl de Catechismus meer uitgaat maar de geest, door het aeloof." On o-e- Joden moeten er at blijven, Pilatus staat heidswege, voor de geheele natie?
En met dit giftige wapen worden dan
lüke wijze lezen wij ook in onzen C,akielde in kerk en staat, in school en die geloovigen bestreden, die, om der
van de behoefte en de zaligheid des
techismus, vs. 76, dat het eten en drin het den vrienden af, ja, de verderving
menschen. Want dit onderscheid be ken van Christus gekruist lichaam en mag er geene macht over hebben. Het universiteit gaat het om het zijn of niet conscientie wil, in conflict geraakten
zijn der valsche eenheid.
met de valsche eenheid.
treft alleen den vorm en het verschil vergoten bloed niet alleen hierin be is het onze; het kan ons niet worden
Eigenlijk is dit de strijd dereeuwen, van
Dit te begrijpen geeft, onder alles wat
lend doel der beide geschriften. De be staat, dat wij met een geloovig hart ontnomen, omdat het voor ons bestemd
en ons gegeven is, opdat wij met en de dagen Nimrods af. In de vlakten geschiedt, een groote kalmte der ziel.
lijdenis is een symbool, een merk-en het gansche lijden en sterven van Chris
van Sinear begonnen, gaat die strijd de We leeren opmerken en letten op de
tus geloovig aannemen, maar ook daarin, uit hetzelve levend gemaakt zouden
veldteeken, dat de kerk opheft inde
eeuwen
door, en hij' zal wel niet ophou teekenen der tijden. En als we lezen,
dat »wij door den Heili<ren Geest, die worden. Zoo hoog verheft zich de ver
den voor het oogenblik, dat de konink hoe er weêr gewerkt wordt op het opwereld, vooral met het OOG OD
de
wachting
des
geloofs.
Het
omhelst
x
te zamen iu Christus en in ons woont
vervolgende Overheden en Magistra alzoó met zijn heilig lichaam hoe lan den geofferden Christus als zijnlevens- rijken der aarde geworden zijn onzes wekken van: „kerkelijk bewustzijn en
Heeren en van zijnen Christus.
kerkelijk leven," dan zien we, dat het
IjfcT IlIiH CATKCIIISMU^
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Ten deele door eigen overlegging
en, ten deele, op hetgeen men vereerend verzoek zou kunnen noemen,
is bij den ondergcteekende het plan
gerijpt, om, in de Bazuin, korte toe
lichting van den Catechismus te ge
ven, in den trant van de korte toe
lichtingen op de Dordsche Leerregels.
Wetenschappelijke of svstematische
behandeling valt dus geheel buiten
het plan. Het eenige doel is, om de
woorden van den Catechismus zoo
toe te lichten, dat de onkundige en ook
minkundige lezers, gansch ongeleerde
menschen, maar die den wil en het
vermogen hebben om te kunnen leeren lezen en verstaan hetgeen er staat,
wanneer iemand hen er opmerkzaam
op maakt, die woorden dan ook wer
kelijk te doen verstaan, en de daar
uitgedrukte gedachte te doen vat
ten, hen daarin behulpzaam te doen
zijn.
Zonder eenige inleiding, historische
mededeelingen, kerkrechtelijke of
dogmatische beschouwingen, gezichts
punten, ontwikkeling van plan, ver
gelijkende symboliek enz. enz. gaan
we dadelijk aan het eigenlijke werk
en vallen, om zoo te zeggen, met de
deur in huis. We beginnen met het
woord : Troost. Of we tot het woord :
Amen zullen komen is gansch onze
ker. Op gevorderden leeftijd, met
het oog op de algemeene onzeker
heid des levens, en vanwege de ver
anderlijkheid der toestanden, is het
met raadzaam zich nog veel van de
toekomst voor te stellen. Doch wer
ken, zoolang het dag is, is meer dan
een opgelegde eisch ; het is een voor
recht, een onwaardeerbaar genot, dat
God ons in dit aardsche, onvolko
mene leven, uit genade schenkt

goed gaat, dat we vooruit komen. Hoe
meer „kerkelijk bewustzijn" en „kerke
lijk leven'' er komt, hoe grooter het
gevaat wordt voor het duurzaam bestaan
der valsche kerkelijke eenheid van ja en
neen.
En zoo blijft er genoegzame reden
over om de goedertierenheden des Heeren
te prijzen, en verstandig te letten op de
daden des Heeren.
Van harte,
T.t.
GISPEN.

Politieke Beschouwingen.

de leden van het Ministerie hooren spreken.
Zelfs bij een ondervraging van kapitein Le
brun-Renault door den toenmaligen minister
president (T)upuy), sprak deze met geen en
kel woord een ontvangen bekentenis."
De oud-minister Barthou (eveneens uit
het vorig kabinet Dupuy van 1894) ver
klaarde zich bereid de woorden van Poincairé, als zijnde de volle waarheid, te beves
tigen. In den Senaat kwam de zaak daarna
nogmaals ter sprake. Dupuy voegde toen
nog aan zijne verklaring toe, dat het Minis
terie zich geheel neêrlei bij liet voorschrift
in art. 445 van strafvordering, dat «de be
voegdheid van 't Hof van Cassatie in deze
als onbeperkt vaststelt. Worden door het
Hof de stukken opgevraagd, dan zal de Re
geering niet aarzelen het gevraagde te geven."
Zoo wordt dan 't proces-Picquart van zelf
uitgesteld
De Senaat was over deze
verklaring zeer tevreden.
NOORDTZIJ.

Woord te staan ; zij hebben haar uit de
Schrift en uit de historie op allerlei wijze
bewezen en verdedigd, en de tegenoverge
stelde theorie met beslistheid verworpen en
bestreden. Ja zelfs, hoewel zij zeiven in
hun tijd de dupe werden van hunne eigene
overtuiging en om hun geloof door de Over
heid vervolgd en gedood werden, toch heb
ben zij nooit in beginsel dezen plicht der
Overheid ontkend, doch alleen beweerd, dat
de overheid dezen plicht verkeerd toepaste,
als zij de belijders van de Gereformeerde
religie vervolgde, want niet de Roomsche
doch de Gereformeerde religie was de ware.
Dit alles bindt ons niet en mag ons niet
doen vasthouden, wat door de Schrift wordt
veroordeeld. Maar het legt ons wel den
plicht op, om bij de herziening van Art.
36 met de uiterste voorzichtigheid te werk
te gaan. Critiek is tot op zekere hoogte
gemakkelijk. Maar te zeggen, hoe het dan
moet wezen, is hoogst moeielijk. En toch,
(lat moeten wij weten, indien wij als kerken
besluiten, Art. 36 te herzien.
Daarom kan het geen kwaad, indien dit
vraagstuk niet reeds op de eerstvolgende
Synode tot eene beslissing wordt gebracht.
Integendeel is het l-.oogstwensehelijk, om voor
deze quaestie ruim den tijd te nemen, haar
van alle kanten te bezien en niet dan nadat
er eene vaste, welgegronde besliste overtui
ging in de kerken verkregen is, tot revisie
over te gaan. De belijdenis moet toch eerst
uitdrukking zijn van :ons geloof, eer zij (als
cortna normata) regel kan zijn van ons Keloof.
Daarbij behoeven de kerken zelve niet
stil te zitten en lijdelijk af te wachten.
Gewoonlijk denkt men wel, dat het werk,
hetwelk aan eene Commissie wordt opgedra
gen, van de schouders der Committenten
wordt afgenomen. Maar dit is slechts ten
deele het geval. E11 voorai wanneer de
kerken slechts Deputaten benoemden om
haar te dienen van advies, zijn zij zelve
daardoor allerminst van den arbeid ontsla
gen. integendeel moeten zij zelve zich op
de hoogte stellen, om later het ingediende
advies zelfstandig en vrij te beoordeelen. Er
is hier voor allen, die tijd en gelegenheid
hebben, veel en velerlei te doen, opdat de
belijdenis straks, indien ze herzien wordt,
de volle, klare, krachtige uitdrukking zij van
ons algemeen, ongetwijfeld, Christelijk ge
loof.

Eindelijk hebben de Spanjaarden dan toch
toegegeven en de voorstellen van de NoordAmerikanen ten opzichte van de Philippijnen aangenomen. Deze eilandengroep pint
dan voor 20 millioen over aan de VereéARTIKEL XXXVI DER NEDERL.
nigde Staten. Naar men thans bericht zouden
GELOOFSBELIJDENIS.
deze niet ongeneigd- zijn ook nog de gansche
Op
de
Generale Synode te Middelburg
Carolinen-groep te koopen. Voor Spanje
zou dit een buitenkansje zijn. Het arme land is dienden een achttal broeders eeu bezwaar
iu tegen de derde zinsnede in artikel 36 der
zoo uitgemergeld door eigen wanbeheer van
Nederl. Geloofsbelijdenis, in welke sprake is
vroeger en de oorlogen van den laatsten tijd,
van het ambt der Overheid, otn te weren en
en finantiëel zoo door en door geknakt, dat
uit te roeien alle afgoderij en valschen gods
een ouderhandsche uitverkoop van zijn ko
dienst.
lonialen boedel, tegen een behoorlijken prijs,
De Synode nam deze zaak zeer ernstig op,
nog niet zoo gek ware. Altijd onder voor
ei: benoemde eene Commissie van acht leden,
waarde dat, wanneer het land eens tot oide
zal gekomen zijn metN. Amerika, Regeering die de vulgende Synode zou dienen van
advies, dit advies een vol jaar vóór het bij
en volk zich, zoo nog mogelijk, krachtig en
eenkomen der volgende Generale Synode aan
ernstig gaan toeleggen op verbetering van
de binuenlandsche toestanden. Zoo niet dan alle kerkeraden der Geref. kerken zou toe
zenden, en ook het oordeel der buitenlandmoet het tot insolventie komen. Intussclien
is de vrede nog niet beklonken, want de sche kerken, met welke de onze in corres
pondentie staan, over deze zaak inwinnen
kwestie van de Cubaansche schuld is nog
hangende. Kon Spanje nu de N. Ameri- zou.
Wij ï jii thans reeds lang geen vol jaar
kaansche Regeering overhalen om al ware
van de. eerstkomende Synode meer verwij
het maar de helft dier schuld over te ne
men (en daarvoor zou in verband met de derd. En daar er van een advies der
bovengenoemde Commissie nog niets bekend
voorwaarden, waarop althans sommige van
de Cubaansche leeningen zijn aangegaan, uit is, zoo blijkt duidelijk, dat de Commissie de
een oogpunt van rechtvaardigheid lieel wat te opdracht der Synode niet uitgevoerd heeft
zeggen zijn !) dan kon ook daardoor Spanje's en ook niet meer uitvoeren kan. Terecht
netelige toestand nog eenige verbetering on werd daarom in een onzer kerkelijke bladen
dergaan. Maar wij vreezen zeer, dat. ook
voor korten tijd de vraag gedaan, waar dat
ten opzichte van deze kwestie, toegeven voor
advies der Commissie toch bleef?
Spanje het laatste woord zal zijn, al ver
Ofschoon , ondergeteekende nu volstrekt
wacht het misschien (doch zeker tevergeefs 1)
niet gemachtigd is, 0111 namens de Commis
sie te spreken, zoo meent hij toch op eigen
voorshands nog iets te zijnen gunste van den
H. BAVINCK.
verantwoordelijkheid het volgende te mogen
tegenstand, dien de koloniale politiek van
mededeelen.
zekere zijde in N. Amerika ondervindt.
Er verliep door allerlei drukke werkzaam
De benoeming van rnns beorge van (/«Builenlandsche Kerken.
kenland tot vertegenwoordigende bestuurder
heden van sommige leden der Commissie een
der vier Mogendheden op Creta is (och ein
geruime tijd, eer zij samenkomen kon. En
Een niet gewenschte toestand. Van de
delijk doorgegaan. Verleden week Zaterdag toen zij de eerste maal samenkwam, kon
hebben de gezanten van Rusland, Frankrijk,
zij niet veel meer doen, dan 11a eene breed Presbyteriaansche kerken in N. Amerika zijn,
volgens de jongste statistiek, niet minder
Engeland en Italië te A t h e 11 e audientie
voerige discussie den stand der quaestie vast
gehad bij den Koning. De Russische gezant te stellen en aan een liarer leden de samen dan een achtste vacant, terwijl ook een
las een verklaring voor, behelsende mede- stelling van een Concept-advies op te dragen. achtste van de Presbyteriaansche leeraars
te vergeefs haar eene gemeente wachten. Bij
deeling van de vier Mogendheden, dat zij
Rij die eerste samenkomst is het gebleven.
prins George voor den tijd van drie jaren be
Kort daarop volgde de voorbereiding der de Congregationalisteu is het getal vacante
gemeenten en dat der wachtende leeraren
noemd hebben tot regeerïngscommissaris van
Kroningsfeesten, welke een groot beslag
nog grooter. Het getal dienstdoende leeraren
Creta. l)e goedkeuring van den koning werd
legde op den tijd en den arbeid van som
op deze beschikking gevraagd. Gedachtig aan
mige Deputaten voor art. 3'6 ; en daarna nam in deze kerk is 5475 terwijl er 1786 zijn,
die te vergeefs naar eene gemeente uitzien.
den ongelukkigen oorlog met Turkije, ant
de buiteulandschë reis van een hunner een
Hiervoor wordt velerlei oorzaak genoemd ;
woordde de Koning ontroerd, ouder betuiging aanvang, die nog niet geëindigd is. Daar
van diepe erkentelijkheid voor wat de Mogend door werd eene tweede samenkomst dei- de twee hoofdoorzaken zijn: het stichten
van gemeenten, die niet in staat zijn een
heden voor het Cretenzer volk gedaan heb Commissie onmogelijk ; en waarschijnlijk zal
ben, dat hij zijn zoon toestond de benoe
zij niet vóór de maand Februari van het eigen leeraar te onderhouden en het ge
makkelijke toelaten tot de bediening. Vele
ming aan te nemen. Daarna beloofde Prins
volgende jaar den begonnen arbeid kunnen
van die kleine en zwakke gemeenten blijven
voortzetten.
George plechtig alles te zullen doen wat in
zijn vermogen is om zich de opdracht waar
Ofschoon dit voor de Geref. kerken eene stationair of verminderen in ledental en
kracht, omdat deze kerken te weinig het
dig te tooneii, enz. enz.
teleurstelling is, zoo is er toch niets te ver
werk der luw. Zending behartigen.
De Grieken waren zeer blij met de ,uitanderen aan het feit, dat de Commissie met
Wat betreft de toelating tot de bediening,
kiezing van hun prins, en juichten de ge
haar advies niet gereed komt en de eerstvol
zanten bij hun vertrek hartelijk toe.
gende Synode dus in deze belangrijke zaak daarin schijnt men in de Presbyteriaansche
nog geen beslissing zal kunnen nemen. Er
kerk verandering te willen brengen. Deze
Gras zal men er nu niet meer over laten
groeien. Nog deze week vertrekt de Prins zit niets anders op, dan dat de Synode deze zaak is in de laatste vergadering van de
zaak aauhoude en dezelfde of eene andere
naar Creta, om als oppercommissaris te wor
Alleghany Presbytery van de Presb. kerk
den geïnstalleerd. Aan de Suda-baai zal liij
Commissie benoeme, om later bij eene vol
besproken. In de iaatste jaren zijn er ge
plechtig worden ontvangen door de admi gende samenkomst haar te dienen van advies.
durig stemmen gehoord, die er op wezen,
raals, den president van het uitvoerend co
dat men iu de meeste presbyteries (Classen)
Er is aan dit uitstel echter eene lichtzijde
mité, de Mohammedaansche en Grieksche
veel te gemakkelijk tot de bediening des
verbonden. De eerstkomende Synode zal
geestelijkheid en een deputatie uit het volk.
Woords toeliet. Ouderlingen klaagden er
werk genoeg hebben, en bovenal aan Zen
En wat zal nu de Sultan doen? Zijn wan
ding en Opleiding hare ernstige aandacht over, dat in geen andere kerk de eischeu
hopig telegram aan den Czaar heeft hem
moeten wijden. Iu deze zaken is regeling zoo laag gesteld werden als in de Presb.
bitter weinig geholpen ; al zijn talmen zal dringend noodig, terwijl de behandeling van
kerk, zoodat personen, die om hunne ge
niets baten, want natuurlijk zal hij moeten
Art. 36 zeer goed tot eene volgende Synode ringe keunis en ontwikkeling in andere ker
J
i„„
toegeven; iets anders zit er wel niet op ! kan uitgesteld worden.
Zoolang er nog geen ken afgewezen werden, in deze kerken wor
't is nu maar te hopen, dat de Cretenzers gt'avamen tegen art. 36 officiëel op de Synode den toegelaten.
zeiven liet met deze nieuwen staat van zaken
In vele presbyteries is het examen weinig
was ingediend, was de toestand ongezond.
meer dan een vorm en wordt het onderzoek
zullen kunnen vinden. Voorshands is daarop
Meu wist, dat velen bezwaar hadden tegen
niet met dien ernst behartigd, die een zaak
wel eenige kans, indien de groote vier hun
enkele uitdrukkingen in dit artikel en deed
als deze van zooveel belang voor de kerk
oorlogsschepen nog maar eenigen tijd rond het officiëel toch, aisof er zulk een bezwaar in
vereischt. Om hierin verbetering te brengen
enanü laten, totdat de nieuwe staat van zaken
het geheel niet. bestond. Maar nu het uit
heeft bovengenoemde presbytery besloten,
eenigszins opgang maakt. Anders zou 't wel
gesproken en door de kerken zelve aan de
eens spoedig kunnen blijken, dat althans van
om tweemaal in het jaar eene vergadering
orde is gesteld, nu is het gevaar van zoo
Mohammedaansche zijde de ingenomenheid genaamde «slapende gravamina" voorkomen
te houden met «liet bepaalde doel om canmet deze regeeringsverandenng nog niet, zoo
didaten voor de H. Bediening met nauw
en kan men het bezwaar ernstig en rijp
groot is. Intusschen verzwakt liet gezag van
keurigheid te onderzoeken."
overwegen.
den Sultan hoe lang zoo meer en wordt de
Ook schijnt de afwijking in de leer oorzaak
En dit is voor de kerken dure plicht,
omvang van het 'lurksche rijk in Europa,
te zijn, dat men tot zulk een nauwkeurig
waar het zulk eene gewichtige zaak geldt,
gelukkig, meer en meer beperkt. Zou nu
onderzoek besloot, want „de Wachter" voegt
als de herziening van hare belijdenis. Men
aan deze mededeeling uit „the Presbyterian'
niet de tijd daar zijn om ook eens in Armenië kan hier te langzaam, maar men kan hier
toe : «of de klacht van de Alleghany Pres
een beteren staat van zaken te verkrijgen ? zeker ook te haastig te werk gaan., Som
bytery gegrond is of niet, laten wij onbe
De toestanden roepen ook daar reeds lang
migen meenen wel, dat er geen eenvoudiger
om verbetering.
zaak is, dan enkele woorden in Art. 36 te sproken. Naar het ons voorkomt, is eene
In Frankrijk is Dinsdag de Regeering er schrappen en voorts over te gaan tot de der oorzaken, dat eene kerk bezwaar heeft
nog héelhuids afgekomen bij de discussie in de
orde van den dag. Maar dat is zeer opper tegen de toelating tot de H. Bediening, deze,
dat er grond bestaat van twijfel aan de
Kamer, omdat zij, volhardende bij haar hou
vlakkig geoordeeld.
ding 0111 niet in te grijpen in den gang der
Men is er met de schrapping van eene zuiverheid der leer, die door de kerk wordt
beleden. Heeft eene kerk hare eiaene Theo
beslissingen van de burgerlijke en de mili enkele zinsnede niet af
Het is een van de
logische Inrichting, die van de kerk uitgaat,
taire rechtspraak — tevens niet onduidelijk
ingewikkeldste vraagstukken, welke ons in
jaarlijks gesteund wordt door de kerk, be
te verstaan gaf, dat zij het opgezette proces de herziening van Art. 36 voorgelegd wordt.
stuurd wordt door personen, gekozen door
tegen overste Picquart door Generaal ZurEr komt bij te pas het onderzoek naar oor
linde allesbehalve goedkeurde. Het debat sprong en wezen, gezag en roeping der de meerdere vergaderingen der kerk en
gaf echter nog een kleine verrassing, niet overheid, naar den aard en de grenzen dei- daarom aan haar verantwoordelijk, dan is er
meer waarborg voor de zuivere bewaring en
zonder beteekenis. •
kerkelijke macht, naar de verhouding van
Want ook Poiiacaré, die met den tegennatuur en genade enz., en dit alles moet voortplanting van de belijdenis der kerk, dan
wanneer de kerk de opleiding liarer toe
woordigen minister-president, in het kahinet
uit de H. Schrift worden opgemaakt en in
zitting had toen Dreyfus werd veroordeeld,
het licht der historie gesteld. Onze Geref. komstige leeraars moet toevertrouwen aan
Inrichtingen, die in het geheel niet of maar
kwam op de tribune, om te waarschuwen
broederen in ds Ned. Herv. kerk weten wel,
halverwege apn de kerk verbonden zijn. Uit
het leger niet te verwarren met eenige on
wat zij doen, als zij in Art. 36 het voorname
de geschiedenis van Union Theol. Seminafy
voorzichtige personen. «De vervolgingen
verschil zien tusschen hen en ons.
te New York blijkt, dat de trustees (ver
tegen Picquart, vervolgde hij, dragen het
Daarbij is het eene verkeerde voorstelling.
karakter van wraakoefening, en bij de reeks
te zeggen, dat onze vaderen bij het opstellen zorgers) professoren in functie laten, die
positie innemen tegen de belijdenis der kerk.
van begane onrechtvaardigheden raakt ten
van dit artikel niet goed 'wisten, wat zij
slotte het geduld van het volk uitgeput. Er
deden, en nog verkeerden onder den invloed Wanneer eene Theol. Inrichting onafhanke
lijk is, zijn zulke dingen mogelijk."
zijn verschillende falsarissen ontdekt, waarom
der Middeleeuwsche beschouwing. Niets is
SCHOLTEN.
worden ook die niet vervolgd ?
minder waar. Zij hebben zich ook op dit
Hij, als oud-minister tijdens het proces punt nauwkeurig rekenschap gegeven van
Dreyfus, kon verklaren dat in 1894 het liun geloof. Zij waren niet onfeilbaar en
De Evangelische scholen te San Remo
eenige bewijs voor diens schuld het borderel
kunnen natuurlijk gedwaald hebben. Maar
nemen steeds toe. Althans de zaak is zeer
was. Van bekentenissen van Dreyfus aan
zij hadden de vaste overtuiging, ook met deze
moedgevend, indien men bedenkt, dat de
kapitein Lebrun-Renault heeft toen geen van
hunne belijdenis op den bodem van Gods stadsscholen de arme kinderen gratis een

maal, kleederen en schoeisel verschaffen, ter
wijl zij op de Evangelische scholen nog iets
betalen moeten.
Van de negers, die in den AmerikaanschSpaanschen oorlog rnedevochten, wordt ge
zegd, dat zij uitmuntende soldaten zijn, «die
nooit terugwijken."
Op het dertigste congres der Britsche
coöperatieve vereenigingen te Peterborough
gehouden, sprak men uit, dat de coöperatie
voor consumptie of verbruik volkomen ge
slaagd is. De verhandelde waren bedroegen
te zamen omtrent 460 millioen gulden in
prijs;
De waren der vereenigingen voor
productie of opbrengst bedroegen nog slechts
74 millioen.
De predikant Rode van Frankfort a/d
Main, die de „Christliche Welt" redigeert,
schrijft van den godsdienstigen toestand van
de Dnitsche industrieele werklieden, dat de
geavanceerde socialisten de kerk geheel verw ei pen, terwijl de gematigden zekere achting
hebben voor predikanten, die onafhankelijk
zijn van net burgerlijk gezag. Den verplich
ten doop keuren zij sterk af. Het belijdenisdoen wordt door dezen bespot, door anderen
aanbevolen.
Een enkele ontkent het be
staan van Jezus. Over het algemeen echter
zijn zijn persoon en werk het voorwerp van.
eerbiedige bewondering; maar zij onder
scheiden wel den Christus van het Evangelie,
en den Christus dien men hun gemeenlijk
v o o i s t e l t . L u t h e r w o r d t OÜ e e n i p - e u i t z o n (leringen na niet gekend of miskend. Het
huwelijks en familie-leven is onder hen wel
gezien.
Degene, die tot voorzitter der WesleyaanschMethodistisclie Jaarvergadering of Synode,
gekozen wordt, heeft voor dat jaar niet slechts
die zittingen te leiden, maar vooral getrouw
de gemeenten te bezoeken, alsmede de over
Groot-Brittanië verstrooide Wesleyanen. Voor
dit jaar werd door de vergadering te Huil
gekozen Rev. Hugh Price-Huglies, een zeer
populair en ijverig prediker eu arbeider, ook
op sociaal gebied.
Tengevolge der jongste troebelen te Mi
laan werden verscheiden priesters met socia
listen voor den krijgsraad gedaagd en ge
vonnist wegens oproerige handelingen. Eene
groote menigte Roomsch-katholieke vereeni
gingen werden gesloten of opgeheven. Tal
rijke Roomsche bladen werden geschorst.
Uit alles werd door de overheid doorgezet,
niettegenstaande de ontevredenheid, zelfs van
den Paus, omdat de priesters zoo op voet
van gelijkheid met misdadigers behandeld
werden.
tALLERLEI.
De Vereeniging „Dr. Scheurer's Hospitaal"
gat haar tweede jaarverslag uit, loopeude van
1 Oct. 1897 tot 1 Oct. 1898. Er is een
Platte-grond-scliets bijgevoegd van een hos
pitaal voor Inlanders. Aan contributiën is
't le halfjaar ingekomen f 2470,69, 't 2e half
jaar f 2798,42. Aan extra-giften f796,23 5 .
— Van nu af moeten contributiën en giften
weer gezonden worden aan Mej. •/. C. Rut(jen, Penningmeesteresse, Keizersgracht 192, te
Amsterdam.
Het Java-comite hield haar 43e Jaarver
gadering, onder leiding van den bejaarden
voorzitter, den heer T. M. Looman. Onder
de berichten van den secretaris kwam voor,
dat de missionaris van der Spiegel bezig is,
de Bijbelvertaling te voltooien, waaraan de
zendeling Esser indertijd reeds een groot
deel van zijn kracht gewijd heeft.
Na eene anti-papistische lezing door Ds.
J. Quasi Hz. van Utrecht, voorzitter van de
«Algem. Nederl. Protestanten-Ver.", werd
te Amsterdam eene afdeeling dezer vereeni
ging gevormd van omtrent veertig leden.
De vergadering werd niet geopend noch ge
sloten met gebed noch dankzegging. — Eeu
tweede editie Protestantenbond dus in zoo
ver.
De heer F. W. Miedema, in leven lidmaat
en diaken der Christ. Geref. gemeente, laatst
lidmaat der ber. kerk te Kampen, bemaakte
aan de armen dezer gemeente f 600 en aan
de kerk f 400, vrij van successie-rechten.
Men klaagt over het ongemotiveerd uit
zetten door de Pruisische regeering van
Denen, Polen en Nederlanders.
Sommige liberale organen, zoowel door
Joden als Protestanten gesteund, komen te
hoop tegen den aanval door den opper
rabbijn e. a. op de openbare school. Zii
dreigen zelfs, meer of minder verholen, met
een soort moderne Jodenjacht en historische
Jodenghetto's. — Waar is nu de vrijsmnigheid gebleven ?

De Amerikaansche broeders, onze voor
malige landgenooten. ziin altiid t.nt, 111 rl»
wolken, als er een Nederlander en Gerefor
meerde tot hen overkomt. Bij de rondreis
van Prof. Kuyper iu Amerika zijn zij uiter
mate verheugd. Hun bladen staan vol nieuws,
of verslagen, Dr. Kuyper en zijn voordrach
ten of zijn lezingen, en de collaties betref
fende. „Be Hope' van 2 November j.l. geeft
boven een groot artikel van meer dan 3
kolom door Prof. H. E. Dosker over Dr.
K's. zijn te Grand-Rapids en te Holland,
ook ZEws. portret; (hoewel men zich een jaar
vergist, meenen we, in Dr. K's. geboortejaar).
Schr. zegt aan 't slot: „Werd door het be
zoek der Kamper heeren Bavinck en Wielenga in Kampen een levenspunt verwekt
[toen eerst verwekt? vragen we;] van
liefde en waardeering voor ons leven en
streven, zoo zal het nu ook zijn met Dr.
Kuyper en met Amsterdam. Wij verwachten
groote dingen van dit bezoek. En onze bede
rijst voor onzen vertrekkenden gast op tot
God — dat Hij nog lang hem spare voor
den breeden werkkring, waarin hij arbeidt,
en ook voor de vele en hartelijke vrienden,
die hij achterlaat in onze Hollandsche Ko
lonie."
Ds. H. van der Werp van Fremont heeft
een 3chets geschreven, in de Engelsche taal,
van de geschiedenis der Christelijke Gere
formeerde kerk van N. Amerika. Schrijver
brengt deze historie in verband met die der
17e en 19e eeuw in Engeland en Nederland,
en vooral van de „Afgescheidene" en „Christ.
Gereformeerde" en «Gereformeerde" kerk.
Het boekje bevat portretten van Calvijn,
Bogerman en \oetius en een lichtdruk van
n
" T l i e o l °gical Seminary", der Christ.
Geref. kerk, een fraai gebouw, dat dertig
duizend dollars kostte. Het is uitgegeven
"'j .
Holkeboer te Holland, Michigan, en
getiteld : „An outline of the History of the
Christian Reformed Church of America."
C. M.
Scheurkalenders in de Kazerne.
Door Ds. Duursema, Uithuizen:
op Dankdag gevonden in de colf 2,50
. f it het busje van Mej. G. Maat—
V an Bree, Alblasserdam .
\
Aan Ds. Felix, Roden
.
- i)
Met hartelijke dankzegging voor hetgeen
we ook nu weer in het • belang onzer krijgs
lieden hebben ontvangen, kunnen we toch
den ..wensch niet onderdrukken, dat de be
langrijke ^ arbeid, die onder leger en vloot
plaats vindt, ietwat meer algemeen werd
gesteund.
W aaroni laten toch zoovele broeders en
zusters nooit iets van zich merken, en laten
dit werk der liefde immer aan anderen
over ?. Mócht dit spoedig anders worden,
en de schouders meer gemeenschappelijk
onder de ark worden gezet.
E. KROPVELD.
Waddingsveen, 25 Nov. '98.
Itoclianulkondiging.
De God' Jacobs, door C. van Proosdij,
predikant te Leiden. Leiden. L). Donner, '98.
De inhoud van dit boek beantwoordt ge
heel aan den titel. Het is geen behande
ling van het leven van Jacob, geen levens
beschrijving, waaruit de lezer leert, wie Jacob
geweest is, maar een aanwijzing van hetgeen
God voor Jacob is geweest in de verschillende
omstandigheden van het leven des aarts
vaders.
Dit is het, wat dit boek zoo aantrekkelijk,
zoo aangrijpend en boeiend maakt, zoo
stichtelijk, in den besten zin des woords.
De stijl van den schrijver, de levendigheid,
de duidelijkheid van voorstelling, de muziek
der taal, de zuiverheid en schoonheid der
woordvoeging, de afronding der zinnen,
waarin altijd een gedachte ligt, de afwisse
ling, het meesterschap over den vorm, alles
werkt samen om dit boek tol een der voor
treffelijkste te maken, onder de boeken, die,
in den laatsten tijd, het Christelijk publiek
zijn aangeboden.
Het zijn geen preeken en toch ook weer
preeken, leerredenen, zoo men wil, die ons den
F4RV/^
• 1 1
T• 1 T • I ••
uöluuï pieuiKeii 111 ue üeerjijKüeia zijner
souvereine genade, zijne liefde en macht,
zijn onwankelbare verbondstrouw, de heer
lijkheid zijner volmaaktheden, die zoo klaarlijk schijnt in het leven en de lotgevallen
van Jacob, tot onderwijzing en vertroosting
van allen, die den God Jacobs tot hunne
hulp hebben en wiens verwachting van Hem
is.
Callenbachs Zondagsschool-uitgaven.

Een keurige collectie van 35 boekjes, die
wij onmogelijk een voor een kunnen aan
kondigen. Het zijn boekjes voor kinderen
en jongelieden, waaronder er voorkomen,
die ook door groote menschen met genoegen
I11 het gebouw der «Vrije gemeente", de gelezen zullen worden. Wij denken hier o.a.
moderne, te Amsterdam hield Ds. A. van
aan de vier stukken: „De Martelaars der
der Heide pred. bij de Ned. Herv. gemeente eerste Christen-gemeenten, verhalen uit de
te Engelum (Fr.) een voordracht over „Gods
kerkgeschiedenis door G. C. Hoogerwerf."
dienst en Socialisme". Deze predikant ver
Deze boeken verspreiden kennis in een zeer
kondigde, dat als de maatschappij maar eens aangenamen vorm, kennis van de Christelijke
socialistisch is, er een nieuwe betere zede- oudheid, de toestanden waarin de eerste
leer en godsdienst zal bloeien, dan de tegen Christenen verkeerden, kennis van het geloof
woordige, daar socialisme rechtvaardigheid
dat, als goud, door het vuur beproefd wordt.
en eerlijkheid is. De godsdienstige mensah
Dat een boek als Hoogenbirks «Morgenlicht
moet z. i. socialistisch wezen. — Mr. J. X. en Middagzon, een bladzijde uit Amster
Levy keurde het in zijn debat af, dat spreker dams geschiedenis" een tweeden druk beleefde,
als «kerkelijk dienaar" den klassenstrijd
is geen wonder. Ook is het goed gezien,'
predikte, van wien juist verzoening moest
ook eens wat te zeggen of te verhalen uit den
uitgaan. — Ds. Bax van Zaéndam noemde revolutietijd, en dat doet P. Brouwer uit
sprekers betoog zwak, het had hem niet vol
nemend in zijn : «Dagen van duisternis, een
daan. —- De heer Hugenholtz, voorganger
verhaal uit den Winter van 1779—1795."
bij die ,«Vrije gemeente" vond het jammer, Al het overige is ook aanbevelenswaard. De
dat Ds, v. d. Heide bij zijn betoog uitge naam Ila is een nieuwe, zoover wij weten
gaan was van de ideeën van den socialist maar overigens zijn het de bekende namen
Marx. en: niet van Christelijke beginselen. — van Johanua, Riem-Vis, Elisabeth, Betsy e.a.
De spreker bleef, als zich verstaat, zijn stand die maar genoemd behoeven te worden om
punt handhaven — en werd dus niet schaam iets goeds te verwachten, zonder vrees van
rood bij dè aanmerkingen zelfs van halve en
beschaamd te zullen worden.
heele medestanders ?
i
De catalogus van Feestgteschenken biedt

een rijke
keus aan van velerlei, dat bij de
Ie
aanstaande feestdagen te pas komt.

Best
is:

Niet minder schoon en belangrijk zijr. de
uitgaven van den lieer
t
Uit een twintigtal verhalen heeft men
te kiezen, maar wat men kiest, een verkeerde
keuze doet men nooit. T)e verhalen van
J. van Bergen, van Hulshorst, Stretton, ze
ze
zijn reeds bekend en gezocht. In het bij
zonder vestigen we. de aandacht op : „
door 'I'. W. VVagner,"
en
een bladzijde uit het
leven van Napoleon I door

Berends te 's-Graven-

hage.

HH ^•HlSS^WUIrhTi'MHHB

A. D E K O O D E & Go.,
(SCiSBIill.liM,opgericht 1879.)

een verhaal uit denn
tij<1 der Fransche omwenteling door Jolianinet," is een leerzaam en goedgeschreven boek,
uitgegeven door
te
Het
tijdvak der revolutie begint gelukkig meel
Jr
de aandacht onzer Nederlandsche schrijvers
•3
te trekken. Hoe meer in zulke verhalen de
e
[t
beginselen uitkomen, hoe beter. Ook op dit
gebied geldt het: tegen de revolutie het
Evangelie.
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S KLLINGEN,
80 Nov. 1898.

VAN
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D. V. hoopt onze geliefde Echtge
noot en Vader den 7 Dec zijn 23jarige l vangeliebt'tlien ing te
herdenken.
.!. GEEKDS—
1 IA VEKKAMP.
W. F. GEERDS.
D. K GEERDS.
F. W. GEERDS
K. D. GEERDS.
P. G GEERDS
A. N. 'GEELJDS.
A PPINGADAM,
30 Nov. '98.

üan

11eden overleed zacht en kalm, flj
Éj na eene kortstondige ziekte, Ij
mijn onvergetelijke Echtgenoot, ra

I

1

!)ij ons vertrek naar KAMPEN , Geilebroers weg, betuigen we met onze kin
deren, onzen hartelijke» tlank voor de
belangstelling, ondervonden op den 8?ten
en 27 dezer en wenschen onzen velen
vrienden in Friesland G> ds besten zegen.
G. BRAM ER
J. G. BRAMERTE RAA.

°

Predikiviit te [Ilnrhi.
P r i j s : i n 4 d e e l t j e s a ƒ 090;
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