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Zeven en veertigste Jaargang.

(Derde Kwartaal.)
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^ 0 N H O O F D R E D A C T E U R T E A M S T E R D A M , Ds. W. H. GISPEN.—

Off'iciëele Kerkelijke Berichten, Verslagen enz.
(Uit Het Kerkblad van
VERSLAGEN
DER VERG. VAN CLASSES.
BERICHTEN
VAN PLAATSELIJKE KERKEN.
GIESSEN-NIEUWKERK, 16 Juli 1899. Heden maakte
onze geachte Leeraar Ds. F. Haverkate aan de gemeente bekend,
de roeping van de kerk van Zuidwolde (Drente) te hebben aan
genomen. Ruste 's Heeren zegen op dit besluit!
Namens den Kerkeraad,
L VAN HAKTEN, Scriba.
WINTERSWIJK, 20 Juli '99. Ds. W. Brcukelaar te Half
weg heeft voor het beroep der Gereformeerde kerk alhier beNamens den Kerkeraad,
H. A. v. D. MAST. Scriba.

BROEK OP LANGENDIJK, 20 Juli '99. Ds. G. Ving van
Nijkerk heeft voor de roeping onzer kerk bedankt.
Namens den Kerkeraad,

Verkort overgenomen.

Kort Verslag van de Vergadering
der Classis Amsterdam,
op 14 Juni 1899.
c. Rapport • omtrent het ai of niet toegankelijk
zijn der Classicale vergaderingen voor leden der
gemeente. De Classis vereenigt zich met de con
clusie der hiervoor aangewezen deputaten, dat het
karakter der Classis-vergaderingen publiek is, maar
besluit om redenen van practijk bij examina den
leden der gemeente geen toegang te verleenen.
(Kerkblad No. 29.)

Korte notulen van de Classis Alkmaar,

JB. BALDER WZ

DELFTSHAVEN, 21 Juli '99. De kerkeraad verzoekt, tijde
lijk alle stukken voor deze kerk te adresseeren aan den Scriba,
J. CAESAK,
Voorhaven 76.
's-GRAVENHAGE B, 22 Juli 1899. Ds. C. Oranje, van
Beïkel en Rodenrijs, heeft het beroep naar deze kerk aange
nomen
Namens den Kerkeraad,
B. C. J. HEÏMAN, Scriba.
BLEISWIJK, 23 Juli 1899. Heden is tot Herder en leeraar
dezer gimccnle beroepen: de Weleerw. heer Ds. H R. Nieborg,
bedienaar des Woords te Witmarsum, Rijm-Ps. 90 : 9.
Namens den Kerkeraad,
J. C. LIEVAABT, Scriba.
BERKEL, 23 Juli 1899. Onze geliefde Leeraar Ds. C. Oranje
gaat heen
Hedenmorgen vernamen wij die droeve tijding uit
zijnen mond. Straks dient ZEerw. D. V. den Haag's kerke.
Wij h"pen den Heere te zwijgen en Hem te beiden.
Namens den Kerkeraad,
A. DE BKUIN, Scriba.
' KATENDRECHT, 23 Juli '99. Heden maakte onze geachte
.Leeraar Ds. J. v. Haeringen de gemeente beland, na dagen
van strijd eD ernstig gebed, voor de roeping naar Delit te
hebben moeten bedanken. Bekrone de Heere dit besluit tot eer
zijns Naams en tot heil der gemeente.
Namens den Kerkeraad,
W. HOOGVLIET, Seriba.
ZALT-BOMMEL, 23 Juli '99. Heden was het voor onze
gemeente een blijde dag Onze hartelijk begeerde leeraar, de
Weleerw. heer Ds J. Meijer, werd op plechtige wijze in zijn
ainbt alhier bevestigd, door zijn vader, den Weleerw. heer Ds.
J. Meijer van Marum, met eene rede over 1 Petr. 5 : 2a
lies avonds verbond ZEerw. zich plechtig aan de gemeente met
de woorden van 1 Oor. 3:9. Beide keeren was een groote
schare belangstellenden opgekomen. Hartelijk verblijd dat wij
weer een eigen Herder en Leeraar hebben, is het onze wensch
en bede, dat wij lang in dit voorrecht mogen deelen en Leeraar
en gemeente zich verheugen mogen in het bezit van elkander,
gepaard met kennelijke blijken van 's Heeren zegen op de pre
diking des Woords Aan allen onzen welgemeenden dank, die
ons tijdens de vacnture verschillende diensten hebben bewezen.
N B Verzoeke voortaan alle stukken te zenden aan den
"Weleerw. Heer Ds. J. Meijer
Namens den Kerkeraad,
H. VAN STEENIS, Scriba.
ARUM, 24 Juli 1899. Met dank aan den Heere mogen
wij vermelden, dat de Weleerw. heer Ds. C. J. Bos van OpeindeNijega de roeping onzer gemeente met vrijmoedigheid heeft
aangenomen. De naam des Heeren zij geloofd !
Namens den Kerkeraad,
J. D. HAITSMA, Scriba.

22 Juni '99.
5. Behandeling van ingekomen stukken.
a. Een schrijven van de Classis 's-Gravenhage.
Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen.
De Classis Alkmaar beveelt Br. Koster voor het houden
van Bijbeloefeningen aan hare vacante kerken aan.
b. Een schrijven van de Classis Amersfoort. Ook
dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen
De wijze van toezending (in ongesloten couvert)
wordt gelaakt.
8. Benoemingen. Herbenoemd ais Prov. depu
taten art. 13 D. K. O. Ds. Stadig.
Benoemd : voor het Prov. studiefonds : Ds. Stadig
en Oudl. P. Kramer te den Helder. Hulpbehoevende
kerken in de Prov. Ds. Wechgelaer.
(Kerkblad No. 27 )

VERSLAGEN
D E R VERG. VAN PROV. SYN.
Verkort ovegernomei>.

OPEINDE-NIJEGA, 24 Juli '99. Gisterenmorgen na de
godsdienstoefening en het gebruik des Heiligen Avondmaals
maakte onze geachte Leeraar C. J. Bos de gemeente tot teleur
stelling bekend, dat ZEerw. het beroep van de Geref. kerk te
Arum had aangenomen. Het spijt ons, maar de Heere blijft;
dit zij ons tot troost.
Namens den Kerkeraad,
F. B. HENSTRA, Oudl.

BERICHTEN VAN CLASSES.
Classis Sneek.
De kerken van de Classis Sneek worden ter ver
gadering opgeroepen 16 Aug. e.k. te Sneek. Punten
voor het Agendum gelieve men aan den eerstondergeteekende te zenden te Gauw vóór 1 Aug.
Namens de roepende Kerk van Go 'ènga c. a ,
P. ERINGA, Praeses.

Bij afdeeling A I wordt het voorstel der Prov.
Syn. van Utrecht in zooverre veranderd, dat inplaats
van de woorden «literarische vorming" gesteld wordt
»gymnasium." Voorts vereenigt de Synode zich met
het voorstel van Zeeland (A III). Bij A IV 4
(preeken van studenten) wordt aan het voorstel
van Overijsel toegevoegd : »mits niet meer dan
tweemaal tusschen elke vacantie.
Inmiddels is op verzoek der vergadering Ds
Pernhout verschenen, om de Synode te dienen van
advies in zake de Zending, weshalve aanstonds
wordt overgegaan tot afdeeling D.
Met het oog op regel 6 pag. 94 Acta Getier. Syn.
van Middelbarg, zal getracht woiden, om de depu
taten voor de Generale Synode te voorzien van
opgave van hetgeen de Classes in deze Provincie zou
den kunnen doen ter bestrijding van de onkosten, aan
het hebben van een missionair-predikant verbonden.
Tegen de vooigestelde Zendingsorde worden vele
bedenkingen ingebracht, vooral tegen de vele op
drachten aan verschillende deputaatschappen ver
bonden ; terwijl de gedachte van een verkleinde
Jaarlijksche Synode (in de Prov. Drente besproken)
veel bijval vond.

ONTVANGSTEN.
Voor de Ëvaiijsï«>lisatie in <le
Prov. Groningen.
Collecte van de gemeente te ;
Appingadam
f 14,25 Woldendorp
f 1,08
Bierum
- 20,595 't Zandt
- 14,68
5
Delfzijl
- 22,14 Westeremden
- 5,545
Garrelsweer
- 11,03 N.-Beerta
- 3,26
Nieuwolda
- 4,17 Westerlee
- 3,96
Schildwolde
- 8,255 Scheemda
- 10,35
Siddeburen
- 4,32 Meeden
- 9,20
Spijk A
- 21,25 Midwolda
- 7,54
„ B
- 4,85 Oostwold
- 6,—
Stedum
- 10,75 O.-Pekela
- 20,50
Ten Post
- 12,22
Coll. gehouden op den Zendingsdag te Stadskanaal
31 Mei '99
- 86,17
!/
4 opbrengst uit de Zendings-bus der Geref. Jong6Üngs-vereen. te Stadskanaal
.
.
- 5,35
P. POSTEMA, Fenningm.
Warfum, 25 Juli '99.
Collecten voor <lo kas ,Ex bonis
jiublicis" in d« Provincie Groningen.

S. J. GERBRANPY, Scriba.
Groningen A

Classis Groningen.
f 59,44 Sauwerd

- 17,365 Zuidbroek
- 6,40
- 15,42 Kilwindeweer
- 6,235
- 4,225 Aduard
- 5,305
- 13,08 Thesingc
- 7,38
- 9,39 Hoogkerk
- 5,75
- 8,95& Haren
....
- 7,—
Classis Warf u m.
Baflo
- 9 715 Uithuizerm. W.
- 16,925
Houwerzijl
- 6,565 Uithuizerm O.
- 6,30
Leens
- 21,485 Ulrum
- 11,215
Middelstum
- 23,415 Winsum
- 20,01
Pieter buren
- 9,355 Zoutkamp
- 12,08
Uithuizen
- 28,50 Warfum
....
Classis Enumatil.
Eaumatil
f 8,40 Grootegast
- 5,875
Leek
- 4,50 Lutjegast
- 3,425
Zevenhuizen
- 4,04 Stroobos
- 9,305
Marum
- 5,74 Munnekezijl
- 5,49
De Wilp
- 1,80 Niezijl
- 10,715
Kornhorn
- 3,95 Oldehove
- 4,15
Oldekerk
- 4,62 Zuidhorn
- 5,72
Classis Appingadam.
Appingadam
f 15,28 Spijk A
f 14,033
Bierum
- 17,11 Spijk B
- 5,17
Delfzijl
- 15,— Stedum
- 8,05
Garrelsweer
- 10 13 Ten Post
- 11,60
Loppersum
- 4,81 Wagenborgen
....
Nieuwolda '98
- 4,36 Woldendorp
- 1,88
0 verschild '99
- 2,— Westeremden
- 4,93
Siddeburen
- 5,08 't Zandt
- 9,37
Schildwolde
- 6,89 O verschild '98
- 1,445
Classis W i n s c h o t, e n.
Bellingwolde
f 3,32 Veen damf 13,405
Midwolda
- 6,41 O -Pekela
- 15,
Westerlee
- 3 715 Scheemda
- 8,19
Meeden
- 5,79 Winschoten
- 14,11
N.-Beerta
- 3,85 Oostwold
- 10,216
Classis Stadskanaal.
Weerdingerm
f 2,17 Wildervank
- 25,565
Musselkanaal
- 3,60 Sellingen
- 2,50
Onstw.-Mussel
- 2,425 Emmercompas.
- 0,95
N. Pekela
- 12 03 Stadskanaal
- 11,15
Valthermond
- 3,19 Oustwedde
- 8,40
5
N. -Buinen
- 4,62
M HUMMÉI.EN, Penningmeester.
Enumaiil, Juli 1899.

Groningen B
Bedum A
Bedum B
Ten Boer
Sappe mee.7
jSzinge
Zuidwolde

A r t . 1 3 13. l i .

Verkorte Acta der voortgezette
Prov. Syn. van Utrecht.

AALST, 24 Juli 1899. Van den Weleerw. heer Ds R. van
Giffen te Vledder ontvingen wij het verblijdend bericht, dat
ZEw. de roeping naar deze gemeente heeft aangenomen.
Namens den Kerkeraad,
ADRS. HAASAKKER, Scriba.
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2e kwartaal 1899 (1 April—1 Juli)
Ontvangen van de Classes: Bolsward le en 2e kwartaal
f 207,80; Dokkum le en 2e kwartaal f 148,04; Leeuwarden
2e kwartaal f 106,02; Franeker 2e kwartaal f 147,29; Sneek
2e kwartaal f 127,46: Kollum rest. 1898 f 16,52: Kollum
rest. le kwartaal 1899 f 24,97?; Kollum voor 2e kwartaal
1899 f 118,375; Drachten ged. i' 84,885; H> eren veen rest
1898 f 21,90 samen f 1003,26*.
Ui'gaven: Restant Prov. omslag Gener. kas en aan tien
kerken te zamen een bedrag van 931,37*.
J. C. BALHUIZEN,
Trov. Penn. Art. 13 B. K.
Sexbierurn, Juli 1899.
K a s Art. 1 3 Dordseïie K e r k o n l o
Proviiieie Oelderliind.
Collecten van 29 Febr. tot 24 Juli '99.
Classis Z u t p h e n.
Zutphen
f 20,52 Barchem
f 4,97
Lochem
- 4,55 Aalten B
- 21,17
Varsseveld
- 11,02 Aalten A
- 14,56
Neede
- 2,16
Classis Arnhem.
Arnhem A
f 22,65 Velp B
- 13,75
Ede
- 14,795 Wageningen
- 4,805
Heteren
- 2,29
„
„
- 7,44
Randwijk
- 3,51 Zetten
- 5,325
Renkum
- 8,455 Westervoort
- 3,375
Classis Apeldoorn.
Apeldoorn A
f 32,12 Kootwijk
- 5,—
„
- 32,23 Voorst
- 5,25
n
Apeldoorn B
- 14,15 Epe
- 4,40
Dieren
- 27,355
Classis T i e 1.
Culemborg
- 10,325 Well
- 3,50
Gameren
- 7,25 Vuren
- 1,05
Geldermalsen
- 3,46 Zalt-Bommel
- 4,44
Herwijnen
- 8,69 Zuilichem
- 1,70
Rossum
- 2,— Hoensa-Driel
- —,85
Classis Harderwijk
Nijkerk
......28,015

Broeders! De kas heeft op 1 Juli niet aan hare
verplichting kunnen voldoen. De Emeriti konden
niet worden uitbetaald. Hoe dat komt? Gaarne wil
ik het even mededeelen.
Gelderland lieeft 61 Geref. kerken. Voor 1899
moet er ruim f 2400 zijn, alzoo f 600 per kwartaal.
Het kwartaal, dat 1 April en ook het kwartaal dat
1 Juli verschijnt, zou worden bijeengebracht door 2
collecten ; de beide laatste kwartalen door een om
slag, indien die noodig bleek. Hadden nu alle 61
kerken voor 1 Juli hare 2 coll. ingezonden dan zou
alles goed gegaan zijn. Maar wat is nu het geval P
Het is thans 24 Juli en nu zijn er negen kerken,
die heel nog niet collecteerden, 14 die 2 maal en
38 die éénmaal collecteerden; zoodat er nog 55 col
lecten ontbreken. De kerken die niet collecteerden

zijn Tiel, Poederoijen, Putten, Wapen velde, Voort
huizen, Lunteren, Heerde, Barneveld en Vorden.
Mogen wij de kerken beleefd maar dringend aan
hare verplichting herinneren en ook die 38 andere
vriendelijk verzoeken, spoedig hare 2e coll. te zen
den ; hetwelk, nu de nood bekend is, zeker #wel zal
geschieden.
H W. v. VEELEN, Quaestor.
Lieren, 24 Juli '99.
Algemeene Kus der IIulpbelioevende kerken.
Na 13 Mei 11. ingekomen :
Van de Classis Bolsward f 15,81, Utrecht f 55,50, Sneek
f 33,32, Almkerk f 14, en Amsterdam f 165,51.
Van de Provincie Overijsel f 18, Gelderland f 60, Drente
f 60, en Zuid-Holland f 125.

Met deze opgave neemt de ondergeteekende af
scheid. Hij is door de Provinciale Synode van
Utrecht op zijn verzoek ontheven van zijne taak als
Deputaat voor de Algemeene Kas ; en wanneer de
Kekening van het beheer over de drie laatste jaren
zal zijn goedgekeurd, dan zal zijne taak als Penning
meester afgeloopen zijn.
A. "W. VAN BEECK CALKOEN.
Utrecht, 24 Juli 1899.
Voor liet Prov. Oer. Weeshuis
te Mid<lel liarnis.
In dank ontvangen van de gemeente te:
Den Briel
f 2,86 Zevenhoven
f 4,675
Voorburg
- 12,175 Sliedrecht
- 19,92
Monster
- 7,23
Be Directeur vjh Weeshuis,
H. SCHOONEJONGEN Jacobz.
Voor «le Tlieoloy^isclie .^oliool.
De volgende collecten en gift:
De Lemmer
f 12,12 Geldermalsen
f 4,76
Donkerbroek
- 4,835 Herwijnen
- 9,71
Door H. Rollman
W7ell
- 3,25
te Bodegraven gift
Vuren
- —,90
van N. N
- 5,— Rossum
- 1,52
Steeenwijk B
- 16,25 Zalt-Bommel
- 5,08
Culemborg
- 5,04 Ilendrik-Ido-Ambacht- 2,65
Zuilichem
- 1,70 N.-Leuzen
- 5,43
Aalst
- 2,47 Den Ham
- 11,86
Kampen,
C. MULDER,
22 Juli '99.
Wn. Pnmr.
Voor de Uitbreiding der
Tlieol. School.
Classis Leeuwarden.
Door H. G. Bromver Class Coll. Corr. te Leeuwarden.
Jaarl. Bijdr. Uit L e e u w a r d e n Dr. H. H. Kuvper f 4 ,
A. Jongbloed f 5, W. C. J. Visser f 2,50, W. C. Bolman f 2 ,
H. Tolsma f 1, Janke de Roos f 1, P. v. d. Kamp f —,50,
K. Groenewoud f —,50, H. W. Bijlsma f — ,50, H. Steffens f 1,
H. (4. Brouwer f 1, G. R. Visser f 1, R. de Roos f 1, H. de
Bruin f —,50, S. Heijnen f —,25.
Uit Brits um B. Hiemstra f 6, Wred. H. Hoekstia f 2.
Uit Marrum D. Westerhuis f 2,50.
Uit B o x u m L. Tammenga f 2,50.
Classis Stadskanaal (Zuidelijk).
Door Bs. W. v. Asselt Class. Coll. Corr. te Sellingen.
Jaarl. Bijdr. Uit Musselkanaal E Huizing f 1.
Uit S e l l i n g e n N. N. f 1.
Kampen,

C. MULDER,

22 Juli '99.

Wn. Vnmr.
Voor de Zeiuliiij^.

Door H. P. te Delft van M. en H. eiken dag één cent f 3,65
Door H. Rollman te Bodegraven van N. N.
- 5,—
Door Ds. Slager, v/d Jonged.-Ver. „Ontwaakt gij
die slaapt" te Nijverdal ...» 5,—
Door Ds. Gispen te Overschie, uit 't Zend. busje
van Pieter Sloff ....
- 3,455
Door J. Teunis, gev. in de coll. te Meppel
- 25,—
Door den heer H. Ormel, '/3 uit de catechis. bus
te Silvolde-Genderingen, voor het Hospitaal
- 2,265
Pinkstercollecte:
Culemborg
f 22,94 Zalt-Bommel
- 4,24
Zuilichem
- 1,60 IJsselmonde, ex. port - 20,50
Aalst
- 2,47 Hoornsterzwaag (1898) - 1,316
Geldermalsen
- 5,80 Heemsc A
- 26,41
Herwijnen
- 19,20 Dalfsen
- 16,59
Well
- 3,25 De Krim
- 9,545
Vuren
- 1,10 Lemelerveld
- —,91
Rossum
- 1,54 Ommen
- 26,—
N. B. In een voorg. Nr. staat: „Door A. Sijsma v/d Ger.
kerk te Joure f 13, dit moet ziju v/d Ger. kerk te Idskenhuizen f 13.
B. DE MOEN, Quaestor,
Boesborgh, 22 Juli 1899.
Zending onder de «Joden.
Van Br. A. Gruijs, Zaandam : van gebruikte post
zegels
.....
f 1,—
Door D. Bakhuizen, Leiden : gevonden in de col
lecte van kerk A
.
.
- 1,—
Met dankzegging en aanbeveling
E. KROPVELD,

n, 21 Juli '99.

Bnqmr.

Stichtelijke Lectuur.
Levenswijsheid.
Werkt niet om de spijze, die ver
gaat, maar om de spijze, die blijft tot
in het eeuwige leven."
Joh. 6 : 27.

(Ie Vervolg.)
»Maar werkt om de spijze, die blijft
tot in het eeuwige leven."
De Heere wijst op zichzelven. Op
zijne gerechtigheid, die, verworven langs
een bloedigen kruisweg, aangeboden
in een liefelijk Evangelie, geschonken
wordt door wonderbare genade.
Hij gebruikte dikwerf beeldspraak.
Stelde zichzelven menigmaal onder
allerlei ; beelden voor. Nu eens is Hij
de weg ; dan weer, de deur; of ook :
de zon, enz. Zoo noemt Hjj zich nu :
>het brood des levens." Het ware
brood, dat uit den hemel is nederge
daald. Hij zegt er mee, dat gelijk
voedzame spijs voor het lichaam, on
misbaar is, en er naar gehongerd wordt,
ze met den mensch vereenigd wordt,
en hem voedt, versterkt en doet groeien,
zoo Christus onmisbaar is voor de ziel,
die in het gevoel harer geestelijke ar
moede, liarer zonde en schuld, van haar
Godgemis, naar Hem uitgaat, Hem
geestelijk tot zich neemt, en nu door
Hem bevredigd, gesterkt wordt, en
geestelijk groeit, wijl opwast in de ge
nade en in de kennis van haren Heere.
Inzonderheid wijst Jezus in zijn beeld
spraak naar het manna heen. Dat
manna viel uit den hemel, in de woes
tijn, was smakelijk voor elk Israëliet,
bekrachtigde tot de reis naar het be
loofde land. Christus is gave Gods, uit
den hemel, wordt dierbaar geacht door
de ware pelgrims naar Boven, is de
kracht van hunne kracht, gedurende
hunne reize, en zal straks — het manna
in de goude kruik in het aardsche
heiligdom wees er naar — in heerlijk
heid worden aanschouwd, niet meer
oihsluierd door vergankelijk vleesch en
bloed, maar in ondenkbare glorie, aan
's Vaders rechterhand.
Het beste beeld is schaduw. Ook
hier komt dit uit. Immers het manna
was lichamelijk, Christus is geestelijk
brood ; dit onderhield slechts het licha
melijk leven, Christus onderhoudt het
geestelijk leven; dit diende alleen voor
Israël, Christus zou de wereld het leven
geven.
Het manna bleef niet, als de zon op
ging, maar versmolt, en verzameld bleef
het, behalve wanneer de rustdag inviel,
slechts één dag versch. Het had slechts
een voedende kracht voor een tijd, hield
niet slechts in Kanaiin op te vallen,
maar bevrijdde ook geenszins van den
dood. Het manna was schaduw ; Chris
tus is het wezen.
Christus, de onveranderlijke, gisteren
en heden en tot in eeuwigheid dezelfde.
Naar zichzelven, naar zijne heilgoe
deren wijst de Heiland. Hij zou door
zijne zelfovergave tot in den dood, als
Bprg en Middelaar den weg tot God,
tot Gods troon, en tot Gods hart, en
tot Gods hemel ontsluiten. In zijn ar
beid, zou Hij arme, als door onweder
voortgedreven zielen doen rusten; in Hem
zou Hij velen den Vader doen zien ;
door Hem zouden velen den Vader vin
den; en terwijl zij mochten verstaan
wat het zegt, dat Hij hun van God
geworden is tot wijsheid, rechtvaardig
heid, heiligmaking en tot eene volkomene verlossing," zouden zij, beken
nende : »gewisselijk in den Heere zijn
gerechtigheden en sterkte," tot zichzel
ven zeggen : »keer mijne ziel tot uwe
ruste weder, gij zijt verlost; God heeft
u welgedaan."
Wie Hem heeft tot zijn deel, mag
tot de misschien rijker met aardsche
goederen bedeelde Ezau's spreken: »Ik
heb alles !"
De vleeschelijk gezinde Joden ver
stonden 's Heeren woord niet: »Ik ben
het brood des levens ; die tot Mij komt,
zal geenszins hongeren, en die in Mij
gelooft, zal nimmermeer dorsten." Ver
stonden niet zijne taal: »Voorwaar,
voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij
het vleesch des Zoons des menschen
eet en zijn bloed drinkt, zoo hebt gij
geen leven in uzelven ; die mijn vleesch
eet en mijn bloed drinkt, die heeft het
eeuwige leven; en Ik zal hem opwek
ken ten uitersten dage; want mijn
vleesch is waarlijk spijs en mjjn bloed
is waarlijk drank. Die mijn vleesch
eet en mijn bloed drinkt, die blijft in
Mij, en Ik in hem. Gelijkerwijs Mij
de levende Vader gezonden heeft, en
Ik leve door den Vader, alzoo die Mij
eet, dezelve zal leven door Mij. Dit
is het brood, dat uit den hemel neder
gedaald is. Niet gelijk uwe vaders het
manna gegeten hebben, en zijn gestor
ven : die dit brood eet zal in der eeuwig
heid leven."
Maar wie haar verstaat, beaamt
haar; zij spreekt van Hem, van zyn
heilgoed, als van de onvergankelijke spijs.
Hij-zelf is onvergankelijk. En verwierf
eeuwige goederen. Moet ik iets noe
men ? Vrede met God; de aanneming
tot kinderen; den Heiligen Geest; het

eeuwige leven. Deze goederen zijn onverliesbaar. Van Mariais gezegd : »Zij
heeft het goede deel uitverkoren, dat
van haar niet zal worden weggeno
men."
( Wordt vervolgd.)
NOTTEN.

Schriftbeschouwing^
Het heilig Evangelie naar
Jlohannes.

LXXXV.
Hoofdstuk IX.
Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen
haddm, en hem. vindende, zeide Hij tot
hem : gelooft gij in den Zoon van God?
Het is niet onwaarschijnlijk, dat de
blindgeborene, na eerst uit de vergade
ring geworpen te zijn, later in alle
vormen uit de Synagoge gebannen was.
Hoe dit ook zij, zeker is het, dat hij
door zijne uitwerping op eenzelfde ge
bied met Jezus zeiven gekomen was;
ook Jezus toch was in Jeruzalem een
uitgeworpene. En ziet, nu blijkt het,
welk een zegen er aan verbonden is,
dat de goddeloozen ons buiten de leger
plaats werpen ; zij werpen ons om zoo
te spreken Christus toe. Christus vangt
de nitgeworpenen op ; hij reikt ze de
hand en neemt zich hunner aan. Dat
zien wij aan dezen blindgeborene;
Christus toch rust niet, vóór hij hem
ten volle aan zich verbonden en zijne
belijdenis volmaakt heeft. Zijne vraag:
of hij in den Zoon van God gelooft ?
gaat uit van de onderstelling, dat
alleen het geloot in Christus als in
den Zoon van God voldoende is en
tot de zaligheid reikt. Dit is trouwens
het geloof, dat de Vader, door zijnen
Geest, in de harten der uitverkorenen
werkt. De kennis van de verborgen
heid des Zoonschaps van Christus is
alleen vrucht van innerlijke openbaring
en Goddelijke onderwijzing. De werken
van Christus mogen het geloof ver
wekken, dat hij een profeet is; de
Vader alleen leert ons Christus als den
Zoon kennen. Vandaar vraagt Christus
den blindgeborene, of hij in den Zoon
van God gelooft; hij zet hem als op
de proef en toetst hem ; maar hij doet
het met de bedoeling om hem tot het
geloof te brengen, waaromtrent hij
hem ondervraagt. Hij antwoordde en
zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in
Hem moge gelooven ? Deze man kent
Christus nog niet als Zoon van God,
dat is waar. Maar de reden hiervan
ligt niet in zedelijk onvermogen om
te gelooven; zij verklaart zich alleen
uit de onmogelijkheid om te gelooven,
wat men niet gehoord heeft, naardien
het geloof uit het gehoor is. Hij is
in den grond enkel geloof in Christus;
want het staat tevoren bij hem vast,
dat al wat Christus van zichzelven ge
tuigt, waarachtig is. Zoo doorstaat hij
de proef naar den geest; hij gelooft,
voordat hij gelooft. Om tot het ge
looven zelf te komen heeft hij niets
noodig dan het woord ; geloof, dat is,
vertrouwen, beeft hij reeds, en door
het woord zal hij komen tot het ge
looven, dat is, tot het voor waarachtig
houden, dat Christus de Zoon van God is,
uit vertrouwen in Christus zeiven, die zich
als den Zoon van God aan hem kond
geeft. En Jezus zeide hem: en gij hebt
Hem gezien, en die met u spreekt, dezelve
is het, 37. De woorden : gij hebt Hem
gezien — herinneren den blinde aan
het wonder, dat hem in staat gesteld
heeft, Hem te zien met wien hij thans
spreekt. Jezus brengt het wonder hier
in het midden, om door dit Goddelijk
getuigenis te staven, wat Hij van zijn
Zoonschap verklaart. En hij zeide : ik
geloof, Heere, en hij aanbad Hem. De
blinde gelooft onmiddellijk, en belijdt
zijn geloof niet alleen met den mond,
maar ook met de daad; want hij knielt
voor Jezus neder, niet ten teeken, dat
hjj Hem een verzoek wil doen of ver
giffenis wil vragen, maar om Hem te
aanbidden. Deze man, innerlijk ver
licht, erkent, dat wie Gods Zoon is,
gelijke eere waardig is als God zei ven;
want gelijk Hij mensch is, die Zoon des
menschen is, zoo is, wie Zoon van God
is, God.
En Jezus zeide: ik ben tot een oor
deel in deze wereld gekomen, opdat degenen,
die niet zien, zien mogen, en die zien,
blind worden, 39. Jezus ontsluiert hier
iets van het oogmerk zijner zending;
nu blijkt het, dat hij zoowel gezonden
is om te verblinden als om te verlich
ten. Dit werk heet hij een oordeel;
dit woord komt hier voor in de beteekenis van scheiding of schifting, zoo
dat Jezus eigenlijk zeggen wil, dat
zijne komst in de wereld, de menschen
in tweeën zal deeleD, zienden en blin
den ; op den achtergrond ligt hierbij
de gedachte, dat deze scheiding tenge
volge van een Goddelijk raadsbesluit
tot stand komt. De niet-zienden, die
door hem ziende werden gemaakt,
zijn de onkundigen in Israël, de schare
die de wet niet weet; de wel-zienden,
die blind gemaakt worden, zijn dezelf
den, die in de onderhavige geschiedenis
vaii zichzelven verklaard hebben : wij

weten — de wijzen en verstandigen den, dat Ds. Notten van Geiszler een
in Israël. Terwijl de eersten, gelijk aan ander man gemaakt heeft, b.v. van een
den blindgeborene blijkt, uit het Remonstrant en Gereformeerde. Dit nu
donker hunner onkunde tot het licht is niet zoo. Men leze maar, wat de
der kennis van Gods verborgenheden schrijver zegt van: liefde en haat, ge
worden gebracht, breidt zich over de nade en vrijmacht, roeping en verkie
anderen eene donkere wolk uit, die zing, pag. 42—60
Zoo ziet ge, hoe men door minder
hen verhindert om te zien, wat zij tot
goed
gekozen bewoordingen, een ver
dusver nog zagen. En dit hoorden
eenigen uit de Farizeën, die bij Hem keerden indruk kan maken en gevaar
waren, en zeiden tot Hem : zijn wij dan doet ontstaan, van misverstaan of niet
ook blind? 40. Deze vraag ademt spot. goed begrepen te worden.
En dat komt veel in het leven voor.
Wij, de leeraars van Israël, zijn wij
in uwe schatting dan ook blind? Ken Vandaar dat vooral diplomaten voor
nelijk begrepen zij niet, dat Jezus hen zichtig moeten zijn in hun woorden en
tot de zieuden rekende. Jezus zeide •zich altijd zoo behooren uit te drukken,
tot hen ; indien gij blind waart, zoo dat er een weg van ontkoming voor
zoudt gij geene zonde hebben; maar nu hen overblijft. Om die reden kan ieder
zegt gij, wij zien; zoo blijjt dan uwe een ook geen diplomaat zijn, zelfs al is
zonde, 41. De Farizeën verwachtten hij van adellijke afkomst, en zijn de
misschien dat hij hen als blinden aan noodige examens met goed gevolg af
merken zou. Het tegendeel geschiedt gelegd.
Het schijnt nu toch, dat Engeland op
echter. Jezus zegt, dat hij hen onder
de zienden rekent, van welke hij zoo 't oogenblik de afschuwelijke kogels niet
even zeide, dat zij blind zouden worden. noodig zal hebben, die het voor de
Ach ! dat zij behoorden tot de onkun Transvaalsche boeren bestemd had. Ik
dige schare, bij wie de kennis niet, zeg op 't oogenblik. Want dat het
gelijk bij hen, een hinderpaal is voor toch, den een of anderen tijd, tot een
het geloof in de openbaring, welke botsing moet komen, wordt door velen
Christus als het licht der wereld geeft. onvermijdelijk geacht. Het gaat ten
Dan zou hun g^mis aan geloof in Jezus slotte om de vraag, of de nakomeling
als in den Zoon van God hun niet als schap zal leven in „de Yereenigde Sta
zonde worden aangerekend; het licht ten van Zuid-Afrika;" of dat het nage
zou zich daarom niet van hen verwij slacht der kloeke en op God vertrou
deren, maar veeleer tot hen komen. wende Boeren „Engelsche onderdanen"
In hunne blindheid zou geene schuld zullen zijn onder een Gouverneur-Gene
zijn, die het licht verre van hen hield; raal, en de Inlanders knechten zullen
integendeel zou de ellende hunner wezen van de Uitlanders?
En daarom schijnt de politiek van
blindheid de Goddelijke ontferming, en,
met deze, de genade der verlichting toegeven thans wel de verstandigste
over hen brengen. Nu staat het echter politiek te zijn, en mag de Regeering
anders. De Farizeën zien; zij zeiven van Transvaal geluk gewenscht worden
rekenen zich onder de zienden in Israël. met het feit, dat zij den Volksraad heeft
Verlicht door de kennis van Gods kunnen bewegen, die politiek goed te
Woord, weten zij wel degelijk, datjezus keuren. Is eenmaal het oogenblik der
een Godsgezant is; moge hun oog beslissende worsteling aangebroken, dan
voor zijn Goddelijk Zoonschap nog ge moet men der Regeering niet kunnen
sloten zijn, dat hij een profeet is, weten verwijten, dat dit het gevolg is van
zij des te beter. En wat zij nog niet domme stijfhoofdigheid, en dan kunnen,
van hem zien, zien zij niet, omdat zij wie God vreezen, de zaak met te meer
het niet zien willen. Zoo verwerpen vrijmoedigheid en vertrouwen in de
zij den Christus met oordeel des onder handen des Heeren overgeveü.
Niet onvermakelijk is het te lezen,
scheids, en niet gelijk de onkundige
wat
er, in de Nederlandsche pers, ge
schare, tengevolge van verleiding en
misverstand. Daarom
blijft hunne zegd wordt van het succes, dat Dr.
zonde; zij is onvergeeflijk, omdat zij Kuyper in den laatsten tijd behaalde.
Na zijn zegetocht door de Veresnigde
zonde is, gedaan in het licht van beter
weten, en niet in den nacht van doling Staten van N.-Amerika en het geval met
en onwetendheid. Met dit ernstig woord den gezant te Petersburg; hierna het
liep deze geschiedenis af. Wij lezen groot-amendement op de Ongevallenwet,
niet, dat iemand den Farizeën nog iets dat een roep van bewondering in heel
te antwoorden had ; het laatste woord het land uitlokte ; en nu laatstelijk het
optreden voor de handhaving van het
verbleef aan den Zoon.
recht van „het vrije woord,'' waar bijna
( Wordt vervolgd.)
VAN ANDEL.

s
AAN EEN VRIEND TE JERUZALEM.

Waarde Vriend,
In de onderstelling, dat ge tot de
getrouwe lezers der Bazuin behoort,
moet ik ook voor waar houden het
vermoeden, dat gij alles leest, wat in
de Bazuin voorkomt, en dus ook de
Boekaankondigingen.
De moeilijkheden en onaangenaam
heden, die het schrijven van Boekaan
kondigingen onwillekeurig medebrengt,
behooren tot de geheimen van elke
redactie. Ik voor mij betwijfel het
daarenboven, of de Boekaankondigingen
wel door alle lezers van een blad nauw
keurig worden in acht genomen, of zelfs
maar eenvoudig gelezen worden.
Schrijvers en uitgevers letten er na
tuurlijk op, wat van hun arbeid gezegd
wordt. Sommige aankondigingers hebben
ook een bijzondere gave, naar het schijnt,
om iemand, wien zij een deuk willen
geven, op bijzonder eigenaardige wijze
te treffen, en voor het publiek af te
maken. Deze zijn er, voor zichzelven,
nog het beste aan toe. Terwijl ze an
deren een pijnlijke wonde toebrengen,
blijven ze zeiven gezond en frisch, en
hebben, dit spreekt van zelf, altijd gelijk.
Hunne ondervinding van moeilijkheden
of onaangenaamheden is, dank zij hun
gezond gestel, dan ook niet bijzonder
rijk.
Dat ik hiervan melding maak, heeft,
gelijk vele, of eigenlijk alle dingen, een
aanleiding.
In de Bazuin van H Juli 11. kondigde
ik de uitgave aan van: „De vraagbaak

der wijzen, vrij naar het Hoogduitsch,
door J. W. A. Notten." In die aanaankondiging gebruikte ik de uitdrukking:
„Gereformeerd gemaakt." En nu is het
mij van achteren gebleken, dat men die
woorden grootelijks misverstaan heeft.
Men heeft daaruit afgeleid, dat het ge
schrift niet betrouwbaar was, maar dat de
geachte vertaler het zoo goed mogelijk
had pogen Gereformeerd te maken.
Ik kwam tot die, ik zou haast zeg
gen, lichtzinnige woordenkeus, door het
geen Ds. Notten in een woord vooraf
zegt. „Daar toch lezen we: „Dikwerf

heb ik mij veel vrijheid veroorloofd, ge
schrapt en ingelascht; en dat het citeeren
uit de Artikelen tegen de Remonstranten,
de Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde kerken in Nederland, en geschrif
ten van Calvijn, niet door Geiszler ge
schiedde, behoeft nauwelijks gezegd."
Nu zou, wie naar brandnetels en niet
naar kruiden zoekt, hieruit kunnen aflei

geheel het Nederlandsche volk voor in
geestdrift ontgloeien kan, toegepast op
de publieke bespreking der belangen van
van het gemartelde Armenië.
Gij kunt gelooven, dat dit voor vele
landgenooten geen aangename verschijn
selen zijn. Het zijn feiten van groote
beteekenis voor ons nationale leven, onze
nationale ontwikkeling, onze nationale
eer. Want dit is wel het meeste, dat
in de kringen, die wij gewoon zijn
wereldsche kringen te noemen, een ken
nis wordt verbreid en een overtuiging
kan gewekt worden, die de waarde van
het Calvinisme ook voor het nationale
leven, tot het bewustzijn brengt van
hen, wier hart voor de theologische
kern en het theologisch uitgangspunt,
vooralsnog, gesloten blijft. En dat niet
slechts voor ons eigen land en volk,
maar voor geheel de beschaafde wereld,
die lezen zal het woord van den Hollandschen Calvinist.
Blijkbaar is dit een en ander voor
velen onzer landgenooten zwaar om te
verstaan en moeilijk te dragen. In de
kringen, waar men min of meer vroom
is, in den geest der Haagsche Synode,
erkent men eenerzijds het zeldzame
talent van den gehaten kerkbestormer,
en anderzijds zuigt men venijn uit al
wat door hem gezegd en gedaan wordt.
En in de meer ernstige kringen, waar
men het drukke en levenmakende zegt te
schuwen, (behalve natuurlijk de drukte
van het Heilsleger en al de drukte die vaak
met het Methodisme gepaard gaat) sticht
men elkander met de opmerking, dat
deze mensch van God niet zijn kan,
omdat — ja omdat het Kuyper is, met
de gebreken zijner deugden, met zijn
menschelijke of persoonlijke eigenschap
pen en onvolmaaktheden, omdat hij een
zondaar is, gelijk wij allen zondaars
zijn.
Dit alles behoeft ons echter, noch te
verwonderen, noch te verontrusten. Men
voelt het, dat heel het streven van Dr.
Kuyper uitloopt op de vraag: of de
nationale ontwikkeling, de nationale
theologie, de nationale wetenschap, heel
het volksleven, de Nederlandsche staat
kunde, de wetgeving, de eer van Neder
land, in de toekomst zal blijven gaan
langs de lijn der revolutie uit de 18e,
of langs de lijn der reformatie uit de
16e eeuw? Al het andere moge stof
opleveren voor critiek en polemiek, in
grootere of kleinere dag- en weekbladen,
doch het is nietig en klein, vergeleken bij
de hoofdzaak, waar alles om gaat en
waaromheen zich alles beweegt.
Het wordt zoo dikwijls gezegd, en
toch zoo weinig geloofd, dat menschen

maar instrumenten of werktuigen zijn
in de hand des Heeren, en dat de Heere
die instrumenten gebruikt om te doen,
hetgeen Hem behaagt. Wij kunnen en
mogen en willen niet profeteeren, wat
de uitkomst van de worsteling der gees
ten in onze teneinde spoedende eeuw
wezen zal, en welke erfenis de volgende
eeuw zal ontvangen. Maar ondenkbaar
acht ik het niet. dat de volgende eeuw een
strijd om de ware vrijheid zal te aan
schouwen geven, niet minder dan haar
voorgangster te strijden had. Achter
kleinigheden, zooals b.v, hetgeen nu
genoemd wordt „de fout der Haagsche
politie" inzake het optreden van den
Armeniër, zitten niet zelden grootere
ja groote dingen verscholen. In alle
landen is een kern der machtigen,
machtigen in geld en positie, die de
volken in bedwang zoekt te houden,
door geweld en schijn des rechts. Socia
lisme tn despotisme zijn de twee mach
ten, die elkander verwant zijn en toch
elkander ten doode toe bestrijden. In
den strijd dier machten komt de zaak
der vrijheid in gedrang. Wel beschouwd,
was dit, althans wat de hoofdzaak betieft, in alle eeuwen zoo. En nu is het
en wordt het meer en meer de vraag,
of het Calvinisme als systeem van ge
zag en vrijheid beide, nog een roeping,
allereerst in en voor ons dierbaar vader
land te vervullen heeft; of dat het, als
historisch verschijnsel, begraven ligt in
het graf der eeuwen ?
Bewust of onbewust werken we allen
aan de beantwoording van die vraag
mede. Al onze onderlinge geschillen
staan er mede in verband, hetzij recht
streeks of in een meer verwijderd ver
band. En boven alles en allen zweeft
het majesteuse woord der profetie: de
Heere is in zijnen heiligen tempel ;
zwijg voor zijn aangezicht, gij gansche
aarde!
Steeds de uwe,
GISPEN.

KERKEN OP VEREENIGING.
Ook al zijn de Provinciale Synoden
voorbij en de Agenda der Generale Sy
node vastgesteld, toch blijft de opleiding
van de aanstaande dienaren des Woords
nog veler aandacht bezig houden.
Zelfs wordt aan deze kwestie veel
meer opmerkzaamheid gewijd dan aan
de andere onderwerpen, die op de Sy
node ter tafel zullen komen; een bewijs,
hoe diep dit vraagstuk ingrijpt in het
leven en het belang der kerken.
Er zagen thans weer twee brochures
het licht, die een oogenblik bespreking
verdienen.
De eerste is getiteld : Het Voorrecht
der Kerken en bevat een woord over de
Ërvmnasiale opleiding van de Gerefor
meerde kerken in Nederland door A. v. C.
Ze is geschreven in aangenamen, duidelijken stijl; door iemand, die wel zijn
naam verzwijgt, maar in zijn geschrift
bewijst der zake kundig te zijn ; en zij
behandelt het onderwerp volkomen za
kelijk en objectief.
De vraag wordt door den Schrijver
zeer zuiver gesteld. Hij betoogt niet,
dat de kerken eene gymnasiale opleiding
moeten hebben, maar hij gaat ervan uit,
dat zij er thans eene bezitten en vraagt
nu, of zij wèl doen, met die gymnasiale
opleiding los te laten en aan eene par
ticuliere vereeniging over te dragen.
De Schrijver is beslist van oordeel,
dat de kerken in de tegenwoordige om
standigheden dat niet behooren te doen.
En hij brengt daarvoor een nieuw ar
gument bij, dat overweging verdient.
Hij betoogt n.1., dat de kerken veel
beter een gymnasium kunnen inrichten
naar den eisch van de Gereformeerde
belijdenis, dan eene particuliere vereeni
ging. Deze laatste moet altijd rekening
houden met de eischen, die de staat
hier te lande voor het gymnasiaal on
derwijs stelt. Maar de kerken, die aan
haar gymnasium alleen of althans voor
namelijk haar eigen aanstaande predikan
ten opleidt, behoeft zich aan den staat en
aan het staatsexamen volstrekt niet te
storen. Zij zijn volkomen vrij en on
afhankelijk.
Hoe men nu over stelling en betoog
van den geachten Schrijver moge oordeelen, in elk geval zal men hem dank
baar moeten zijn voor dit zijn wel klein
doch zakelijk geschrift en zijne rede
neering in ernstige overweging moeten
nemen.
Indien het echter reeds bij de gym
nasiale opleiding overweging verdient,
ot de kerken verstandig zouden hande
len met haar prijs te geven en aan
eene vereeniging over te dragen, dan
is dit natuurlijk in nog veel sterker
mate het geval bij de theologische op
leiding.
Daarover handelt de tweede boven
bedoelde brochure, getiteld: Een eigen
Inrichting? door A. Brummelkamp.
Deze brochure is dubbel merkwaardig;
ten eerste om haar inhoud, ten tweede
om den Schrijver.
De heer A. Brummelkamp is n.1.
Curator van de Vrije Universiteit. Nu
heeft hij deze brochure zeker niet in die
qualiteit en veel minder namens Cura
toren geschreven. Maar wij hebben

dan toch in dit geschrift het oordeel van noch verkregen. Waarin het bestaani in een richting die zoo spoedig doenlijk tott verantwoordelijkheid rust, dat het eei/grootln April 1.1. herdacht de Vrije Kerk van
iemand, die Curator is van de Vrije zou, is nog geheel onbekend. Of er,| vrijheid en zelfbestuur van de Philippijnenï sche taak heeft als Christelijke natie, —n.1.
Universiteit en zeker in die qualiteit om tot vereeniging van Theol. School[ •— zij 't onder protectoraat van N. Amerika — om overal, waar het zijn vaandel zet, ook Genève haar 50 jarig bestaan. Des Zater
dagsavonds 15 April werden door den
geen andere meening toegedaan is, dan en Vrije Universiteit te geraken, eenige, leidt, hoe beter het o. i. voor beide partijeni den standaard der Christelijke waarheid te
kerkeraad en eenigen der families uit den
zijn zal.
planten.
En
indien
ons
rijk
behouden
blijft;
wezenlijke
concessie
in
zou
opgenomen
die hij thans publiek uitspreekt. Wat
eersten tijd de oude stukken der „funda
In Spanje blijft het nog min of meer indien dit wonderbare rijk, wonderlijker nog
is dan het oordeel van den heer Brum- kunnen worden, is nog voor ieder een onrustig.
tie
bekeken met de onderteekeningen van
op vele manier dan het keizerrijk van Rome,
mèlkamp? Het komt in het kort hierop raadsel. Alleen weten wij thans van
Op de kalme zitting van de Kamer waar
geen tijdperk van verval tegemoet zal gaan, Guers, Merle d' Aubigné, Gaussen e. a. en
neer : men zoeke niet naar een compro den heer Brummelkamp, die ook Curator is1 een soort offerfeest van beginselen werd ge gelijk alle vorige wereldrijken vergaan zijn, vriendschappelijk een en ander besproken. Des
mis tusschen Theol. School en Vrije van de Vrije Universiteit, dat hij geen vierd ter wille van de financieele nooden,, dewijl zij te rijk en te trotsch werden, — dan Zondagsmorgens werd godsdienstoefening
Universiteit, maar streve naar eene prin- compromis maar een principiëele oplos zijn weder een paar rumoerige samenkomsteni moet het zijn, omdat 't deze grootsche aan- gehouden in de met palmen en guirlandes
cipiëele oplossing! En deze worde voor sing wenscht, die dan alleen daarin be in Kamer en Senaat gevolgd. De stoott gelegenheid gebruikt en in praktijk brengt, versierde kerk 1' Oratoire. Eenige dames
bereid door een diep en breed onderzoek staan kan, dat de Theol. School na een daartoe is gegeven door hetgeen te Barcelonai om van den Christus te getuigen. Indien hebben een gesneden avondmaalstafel als
is geschied bij de ontvangst der Fransche! men mij vraagt, of ik geloof aan den voort- feestgeschenk gegeven. De jongste predikant
van dogmatischen, historischen aard korten tijd verdwijne.
Voor die wetenschap zijn wij den oorlogsschepen. Die ontvangst is zachtjes> duur van ons keizerrijk, dan geef ik tot Tophel sprak over het verleden, en de oudste
onz., in te stellen door eene commissie
Dubois over de toekomst, 's Maandags
aan overgegaau in een republikeinsche mani antwoord, dat dit geheel hiervan afhangt, of
van deskundige mannen, die de aan hooggeachten Schrijver dankbaar.
festatie. De Marseillaise is langs de stratent
avonds
had er een groote liefdemaaltijd
Engeland getrouw blijft aan het geestelijk
staande Synode benoemt.
H. BAVINOK.
uitgegalmd alsof Barcelona in 't hartje vani
plaats van leden der kerken en afgevaar
Christendom.
Wij
hangen
geheel
af
van
Gods
Voor zichzelf schijnt echter de heer
Kampen.
Frankrijk is gelegen en de kreten „Leve het
zegen, en indien dit door u wordt verwer- digden van de Vrije kerken in Frankrijk.
Brummel/camp zulk een onderzoek niet
vrije Gatalonie !" volgden op het „aux armes1 kelijkt, door dit Zendingsgenootschap en door
meer noodig te hebben. Hij is persooi Politieke Beschouwingen. citoyens !"
fhet steeds toenemend aantal onzer lands
lijk beslist en meent, dat de Theol.
Voorloopig heeft alleen de politie het lieden, en indien wij daarnaar handelen,
zwaard getrokken, en zij is er in geslaagd
School, ofschoon alle eere en achting
Hoe zeer ook reeds de vorige week in
zoodat niemand zijn aandeel in dat groote
Buitenlandsche Kerken.
verdienend, haar tijd heeft gehad. Wij de gespannen verhouding tusschen Engeland meester van het terrein te blijven.
wei k, de verbreiding van het Christendom,
Een
ander
moeilijkheid
voor
de
Regeering
hebben thans onder de leiding Gods en de Zuid-Afrikaansche Republiek blijkens
zal afwijzen, — dan geloof ik, dat dit
Be strijd tegen liet ritualisme in Engeland.
eene Universiteit, aan welke de opleiding officiëele verklaringen eenigszins ontspanning vormt de houding van den bisschop van keizerrijk van kracht tot kracht zal voort Be voor- en tegenstanders van de ritualis
beville.
Deze
hooggeplaatste
prelaat
zou
niet
gaan, in den naam des Heeren."
van de Geref. predikanten ten volle kan is gekomen — toch is de spanning nog niet
tische beweging in de Anglikaansche kerk
alleen machtiging hebben gegeven tot het
geheel geweken.
toevertrouwd worden.
komen steeds scherper tegenover elkander
uitgeven
van
een
Carlistisch
vlugschrift
maar
"Vooreerst laten de jingo's in Afrika en in
Rev. F. B. Meyer, die onlangs van Indië
te staan. Op elke kerkelijke vergadering of
Zoo'n onderzoek zou dus alleen die Engeland niet na hunne ontevredenheid er zou zelfs een Carlistische deputatie hebben
terugkeerde, sprak over „den zwarten zaaier
nen moeten, om de kerken in het alge over te betoonen, dat men nu zich te vreden ontvangen en bij die gelegenheid hebben te van schadelijke, anti-Christelijke litteratuur," conferentie, waar over kerkelijke aangelegen
meen tot diezelfde overtuiging te bren zou stellen met eer. kiesrecht, na zeven jaren kennen gegeven dat hij de heeren geluk dis over Indië uitgestort wordt, op de heden gesproken wordt, komt deze zaak ter
gen, welke de heer Brummelkamp reeds vertoef in 't land te verkrijgen, terwijl door wenschte met de godsdienstige gezindheid honderdjarige meeting van het Godsdienstig sprake. Be tegenstanders hebben bij gele
bezit. Hij is met velen van meening, den Eegeeringscommissaris binnen vijfjaren van don Carlos' aanhangers. Daar politiek Traktaatgenootschap. Er zijn 110 weekbladen genheid van de herdenking van den 300jarigen geboortedag van Cromwell 29 April
dat, indien de kwestie maar principieel was geeischt. Bovendien wijst men er van en godsdienst van oudsher nauw met elkan in de Indische talen, die op allerlei wijze krachtige protesten doen hooren tegen alles, wat
der
in
verband
zijn
gebracht,
is
de
Regee
het Christendom en de Christelijke maat
wordt gesteld, de dagen der Theol. die zijde op, dat er toch ook nog andere
de Anglikaansche kerk naar Rome heenvoert.
ring niet bijzonder gerust over dit geval.
School geteld zijn en dat de toekomst grieven bestaan, dan die van 't kiesrecht. Gelukkig mag zij rekenen op de trouw van schappij bestoken. In Lucknow en Cawnpore
Ook de regeering gaat zich met de zaak
leveren vijftig drukpersen balen vol antiGelukkig echter vinden deze klachten niet
bemoeien. Zij heeft bij het Lager Huis een
behoort aan de Vrije Universiteit. Hij
den
kardinaal-aartsbisschop
van
Toledo,
die
Christelijke lectuur. Buddhistische Priesters
al te veel weerklank bij de groote bladen
wetsontwerp ingediend om te voorkomen,
gunt der Theol. School nog wel eenigen en zelfs Chamberlain maakt er geeu gebruik
bij herderlijken brief de geloovigen heeft
vertalen Ingersoll's traktaten om het zendingstijd van bestaan. Rustig, zoo zegt hij, van. Toch beteekent dit op zichzelve nog vermaand het regeerend stamhuis te eeren onderwijs tegen te staan. Geen student dat de Anglikaansche kerk tengevolge van
late men Kampen en Amsterdam nog heel weinig, en dit te meer wijl hij immers en die zich over zijn ambtgenoot bij den verlaat de hoogeschool te Madras, of hij het drijven der strengritualisten Roomsch
wordt en de grondslagen verliest, waarop
een drietal jaren ieder haars weegs rekening moet houden èn met het Bewind Paus moet hebben beklaagd.
krijgt een pakket ongeloovige geschriften
haar verband met den staat rust
Gisteren zijn èn in de Kamer èn in den
mede. De oude Indische godsdiensten
gaan! De beginselen — zoo vertrouwt te Kaapstad, dat zich voldaan betoonde èn
Het Lager Huis heeft echter dit ontwerp
hij — zullen wel doorwerken en de met het feit, dat de Regeering te Pretoria Senaat deze beide punten besproken. De brokkelen weg voor den Christelijken niet voor de tweede lezing toegelaten. Dit
Minister
van
binnenlandsche
zaken
gaf
de
invloed en de nieuwe orde van zaken, schijnt een nederlaag te zijn voor de Protes
kerken ten voordeele van de Vrije Uni met den Volksraad nog verder beraadslaagd
verzekering dat de hooge positie van den
over het wegnemen van andere grieven.
maar menige student verliest daardoor alle tanten. Dat is echter het geval niet, omdat
versiteit doen beslissen.
bisschop van Se villa voor hem geen vrijplaats godsdienstig geloof. Zoo wordt het onkruid
Maar juist daarbij schijnen zich nu ver
vele antiritualisten tegen dit wetsontwerp
Het is best mogelijk, dat het zoo gaat.
volgens andere meer beteekenende moeilijk zou zijn als hij deelnam aan samenzwerin des ongeloofs gezaaid op den door de zending
Maar ik ben er toch zoo zeker niet van. heden te hebben voorgedaan tusschen den gen, terwijl hij, wat Barcelona betrof, ge voor het Christendom toebereiden grond. zich verklaarden ; zij deden dit, omdat het
In den breede kunnen de bewijzen hier President van de Republiek en den Volks ruststellende mededeelingen ten beste gaf. Het gaat niet meer tegen ?cange\ooï maar te ver ging, wijl het bepalingen bevatte
voor de aanstelling en het ontslaan van
voor thans niet worden opgesomd. Maar raad. Maandag toch seinde men uit Kaap Wel trachtte het hoofd der oppositie, Ro- ongeloof. De eenige wijze om dit teger.
ambtsdragers en zelfs gevangenisstraf be
bledo,
de
geestelijkheid
als
zoodanig
in
het
op het volgende moge toch kortelijk de stad: „De geruchten nopens het aftreden van
te gaan is, om een even grooten stroom
paalde voor kerkelijke overtredingen.
Krüger worden hier bevestigd?... Nu, iels debat te betrekken, maar de Minister noemde
van Evangelische lectuur over Indië uit
aandacht gevestigd worden.
Een geestelijke kon volgens dit wets
deze
beschuldigingen
ongemotiveerd.
In
den
te gieten, ten einde het voor het Christen
1°. De kwestie loopt thans volstrekt ergers kon de Republiek, vooral in de ge
voorstel uit zijn ambt ontzet worden, als
Senaat
stond
de
Regeering
mede
aan
heftige
niet over wetenschappelijke of practische, geven omstandigheden, wel niet overkomen — aanvallen bloot, maar daar wist de Minister dom en Engeland te behouden.
hij een godsdienstoefening onder den naam
zonder Krüger is zoo goed als zonder leids
van „mis" afkondigde, aan een lid der kerk
universitaire of seminaristische, Gerefor
van
financiën
den
storm
te
bezweren
met
man te zijn, met het gevolg, dat het verschil
L'Eglise libre meldde onlangs over de
de oorbiecht oplegde, in gebouwen voor
meerde of Doopersche opleiding, over in richting tusschen de oude partij en die een beroep op den weinig gunstigen toestand
afkomst van den heer Mr. W. H. de Beaufort,
Theol. School of Universiteit, over alge- van den vooruitgang onmiddelijk tot treurige van de schatkist, een beroep waartegen de onzen M nister van Buitenl. Zaken, dat Z.Exc! godsdienstige samenkomsten bestemd versie
meene of bijzondere genade en al der verdeeldheid aanleiding zou geven. Alleen Senatoren weinig hadden in te brengen en van eene Huguenootsche familie afstamt. Na ringen, schilderijen enz. aanbracht, die niet
door de kerkelijke bepalingen zijn voorge
gelijke tegenstellingen meer.
Krüger kan meestal de eerste medeslepen, dat bij hen zwaar woog, daar zij vermoede de herroeping van het Edict van Nantes in
schreven en toegelaten, veranderingen in, door
lijk
degenen
zijn
op
wier
beurs
vooral
een
1685 moest zijne overgrootmoeder mevr. het Common Prayer Book voorgeschrevene
Maar de vraag, waarover het loopt, en de andere tot voorzichtigheid stemmen,
beroep zal worden gedaan.
de Beaufort het dorp Roucy-en-Soisonnais,
is deze, of de Gereformeerde kerken in en zoo blijven ze bijeen.
gebruiken en plechtigheden maakte. Indien
Als alles goed blijft gaan, zal de vertegen thans departement de 1'Aisne, met hare
Gelukkig was er Dinsdagmorgen eerst een
deze landen, die in den weg van Gods
hij
van een dezer dingen door twee leden
woordiging morgen huiswaarts keeren.
kinderen verlaten ; van welke een later in
voorzienigheid een eigene opleiding harer telegram gekomen, waarin werd gezegd, //dat
der kerk, die zelfs niet tot zijne parochie
Naar
men
bericht
is
thans
officieel
vast
predikanten verkregen hebben, goed han het ontslag van Krüger nog niet als defini g e s t e l d d a t h e t p r o c e s t e g e n D r e y f u s het leger van Frederik II van Pruisen generaal behoeven te behooren, beschuldigd wordt,
tief wordt beschouwd, vooral met het votum
delen, wanneer zij in dezen tijd en in de van vertrouwen door den Volksraad aan K. voor den krijgsraad te Rennes op Maandag werd. Audere leden der familie maakten moet hij voor eene kerkelijke commissie
zich beroemd in de letteren en wetenschap
verschijnen, waartoe de Bisschop der diocese
tegenwoordige omstandigheden dit recht, gebracht" .... De President had dus 7 Augustus zal worden begonnen.
pen. Een hunner werd predikant in Enge
behoort.
W ordt de aanklacht gegrond be
prijs geven en aan eene particuliere ver- werkelijk zijn ontslag gevraagd en wel blijk
't Schijnt lang te zullen duren, 't Zij zoo,
land en in Ierland, en gaf eene belangrijke
vonden, dan wordt van den aangeklaagde de
indien
't
noodig
is
voor
goed
recht.
Intuseeniging a f s t a a n .
baar naar aanleiding van verschil over de
verhandeling uit over het verschil tusschen
belofte geëischt, dat bij deze ongeoorloofde
2°. Met deze vraag hangt eene tweede middelen tot wegneming van ar.dere grieven schen blijft alles er op wijzen, dat wel vrij het Protestantisme en Catholicisme en over dingen zal nalaten. Voldoet hij daaraan niet
spraak
volgen
zal.
de onderscheidene dogma's der Roomsche
saam, of de bestaande Vereeniging voor der Engelschen. Een nader telegram stelt
binnen drie maanden, dan wordt hij uit zijn
NOORDTZIJ.
kerk, die in strijd zijn met de H. Schrift ambt ontzet.
Gereformeerd Hooger Onderwijs in haat- den gang der zaken dus voor : „Daar Krüger
Het behoeft daarbij echter
sinds
Vrijdag
namiddag
zich
niet
in
het
en de Belijdenis der eerste Christelijke kerken. niet te blijven, hem kan daarenboven gevan
grondslag en organisatie niet alleen
Gereformeerd Traktaat
gouvernementsgebouw vertoonde, liep het
— l)it Fransche Christelijk blad wijst hier met genisstraf worden opgelegd. Daarbij werd
even deugdelijke maar ook betere, zoo
gerucht, dat er verschil was ontstaan tusschen
genootschap
ingenomenheid op, nu juist onder zulk een
ook de handhaving en uitoefening der tucht
wel wetenschappelijke als confessioneele, den President, den Uitvoerenden Raad en
Minister van Buitenl. Zaken de Paus van aan de Bisschoppen ontnomen.
„FILIPI'US".
waarborgen voor de opleiding van de den Volksraad, betreffende het lort te Jode Vredes-conferentie werd uitgesloten. Over
Derde Zending—1899.
Zoo ver wilde het Lager Huis niet gaan,
aanstaande predikanten biedt, dan de hannesburg en de dynamiet-kweslie. De
de keerzijde, dat Transvaal en Oranje-Vrijstaat en liet het wetsontwerp niet voor de tweede
Aan
leden
en
corporaties
wordt
gratis
en
Gereformeerde kerken die zelve bezitten. President meende, dat hij niet langer het
onder zulk een Minister van die Internatio lezing toe, maar nam een besluit, dat bij
3°. Alleen dan, wanneer beide vra vertrouwen van den Volksraad genoot en dat franco gezonden:
nale vergadering der Mogendheden zijn uitge wijze van amendement aan de regeering
CXXIV. Uit het kerkelijk en godsdienstig
gen beslist bevestigend beantwoord kon het beter voor hem was heen te gaan.
sloten en de Sultan, de slachter der Armeniërs,
werd aangeboden en waarin gezegd is, dat
leven. Schetsen
.
.
20 ct.
Krüger bleef ook heden tehuis. Daarop
werd ontzien, lazen we echter hier niets.
den worden, zouden de Gereformeerde
het Lager Huis geen wet goed kon keuren,
CXXV,
Een
bloemkrans
uit
den
Oranje
kerken mijns inziens voor God verant ontving hij bezoek van Burger en Koek,
waardoor het gezag der Bisschoppen werd aan
hof, door J. P. Tazelaar. Met portret
leden van den Uitvoerenden Raad en van
Volgens sommige bladen zou er ernstig gerand, indien echter de maatregelen, die thans
woord zijn, indien zij besloten, de eigen
van
H.
M.
Koningin
Wilhelmina
6
ct.
den president van den Volksraad. De uit
plan bestaan in Rusland, om de Gregori- door de Aartsbisschoppen en Bisschoppen
inrichting prijs te geven en de opleiding komst was dat Krüger zou afwachten een
Leden of corporaties, die 't bovenstaande
aansche tijdrekening aan te nemen, die in
genomen worden om de gehoorzaamheid der
harer dienaren aan eene particuliere geheime zitting van den Volksraad. In op 15 Augustus onverhoopt niet mochten
het overige Europa en zelfs over de geheele geestelijkheid te verzekeren, niet spoedig
ontvangen
hebben,
gelieven
daarvan
even
vereeniging toe te vertrouwen.
angstige spanning werd de beslissing afge
wereld gevolgd wordt — maar door de Griek4°. Over deze vragen zou een on wacht. Naar wordt verzekerd heeft de kennis te geven aan den Uitgever A. G. D. sche kerk, d.i. 't Russische rijk, niet, over een gunstig gevolg hebben, dan zullen er
wetten gemaakt worden, die de handhaving
derzoek, als de heer Brummelkamp Volksraad verklaard, dat hij ook verder het Gerritsen te Breukelen.
mits die .Nieuwe Stijl onder auspicie van
van de rechten van kerk en staat waar
Wie lid van „Filippus" wenscht te wor
namens de kerken wil ingesteld zien, meeste vertrouwen in den President stelde.
een Roomschen Paus in 1582 is ingevoerd.
borgen.
den,
geve
zich
per
briefkaart
aan
bij
den
zeer weinig licht kunnen verspreiden. Ook toonde de meerderheid zich bereid heer H. Hooft Jz. te Ermelo. De contri In onzen tijd is 't wel bij de Russen een
Dat zou dan alleen het geval zijn, in te stemmen met het schrappen van het butie bedraagt slechts een gulden per jaar. gebruik geworden, naar dien Nieuwen Stijl
dynamiet-monopolie" ....
en tegelijk naar den Ouden of Juliaanscben
Spanje. Voor eenige weken had in de
wanneer de Gereformeerde kerken ooit
Daarvoor ontvangt men gratis en franco voor
Nu, wij hopen van harte, dat de moeilijk
Stijl te dateeren. Een speciale commissie
Duitsche kapel te Madrid de ordening plaats
in eenzelfden toestand hadden verkeerd, heden voorgoed mogen opgeruimd zijn en een gulden aan uitgaven van „Filippus."
van het Sterrekundig genootschap te St.
van den Candidaat Th. Fliedner als hulp
als waarin wij ons thans bevinden. het verschil niet weer 't hoofd opsteekt.
Namens het Bestuur,
Petersburg moet de kwestie onderzoeken en
prediker van zijn vader F. Fliedner. Aan
J. TEE BORG, Secr.
Maar dat ia nooit voorgekomen. Zij Want niets zou de Engelsche Regeering en
deze zou reeds gunstige adviezen ontvangen
de handoplegging namen zes Spaansche pre
kozen voor Universiteiten ja, maar de jingo's meer in de kaart spelen dan zoo
hebben van het Russische Ministerie voor
dikanten en de leider van de Amerikaansche
Scheurkalenders in de Kazerne.
voor Staats-Universiteiten, op grond van iets en de positie van de Zuid-Afrikaansche
Buitenl. Zaken, dat voor Binnenl. Zaken en
Zending in Spanje deel.
Van den heer P. Dregmans, Axel f 2,50
Republiek meer verzwakken naar buiten.
hunne beschouwing van den staat.
dat der Financiën. Maar de „Heilige Synode"
Be eerste vereenigde of Algemeene Synode
Met dankzegging en aanbeveling,
onder Probodonoszeff verzet zich tegen deze
Dat zij echter, eene eigen inrichting Noord-Ameiika heeft toch eindelijk een
van de Spaansche Evangelische kerk' werd
E.
KROPVELD.
nieuwen
Minister
van
Oorlog
verkregen
afschaffing van den .Tuliaanschen ofRomein- onlangs gehouden. Op deze Synode is de
hebbende, deze ten behoeve van eene
Waddingsveen, 21 Juli '99.
inplaats van den heer Alger. Reeds lang
schen, en invoering van den Gregoriaanschen
particuliere vereeniging zouden gesloten was op diens ontslag van verschillende zijden
vereeniging vaii die gemeenten over geheel
of Roomschen Stijl, hoewel de Hervorming het land tot stand gekomen, en zijn allen
en opgeruimd hebben, dat is op zijn aangedrongen, maar de President, zoo zeide
tij den heer Ph. Zalsman is van de pers er toen reeds was en deze de nieuwe wijze
in een kerkverband vereenigd. De Evan
minst eene zeer twijfelachtige stelling. men, wilde hem niet loslaten. Doch de
gekomen : nEen eigen Inrichting ? Boor A. van tijdrekening ook heeft gevolgd. Volgens
gelische kerk in Spanje telt thans 25 ge
5°. Bovendien, met een breed dog stroom der oppositie werd te sterk en de Brummelkamp." De titel zegt dus duidelijk,
den starren Griek zou dit te veel toege
matisch, historisch, kerkrechtelijk betoog President gaf toe. Naar men nu zegt zou waar het over gaat. Men weet, dat de geven zijn van de zijde der „orthodoxe" meenten en eenige Zendiugsstations. De
afgevaardigden gaven verblijdende berichten
zet men de sympathieën niet om. En „de benoeming van den advocaat Elihu Root heer A. Brummelkamp, thaus lid van de Grieksche kerk aan het „kettersche" Rome.
over den arbeid der Evangelisatie. Gedurig
het komt er voor de inrichting, aan tot opvolger van den minister van oorlog Tweede Kamer der Staten-Generaal, als
werden er tot de gemeenten toegedaan en
welke de opleiding der aanstaande pre Alger, ook een soort offer zijn, dat de Ame- predikant zijne opleiding genoot aan de
In sommige bladen wordt gemeld, dat in
op steeds meerdere plaatsen kon men ingang
rikaansche
president
aan
de
politiek
doet.
Theologische School, terwijl ZEw. in latere Colorado het geraamte van een antediluvidikanten toevertrouwd wordt, in de
vinden.
Root schijnt zijn benoeming te danken te jaren ook een der Curatoren is van de Vrije
aansch dier, een dinosaurus, zou gevonden
eerste plaats op aan, om zooveel moge
De Engelsche Zending heeft in Madrid
Universiteit.
hebben aan de tusschenkomst van den chef
zijn, als totnogtoe in geen muzeums staan,
een pand gekocht naast hare kerk en school,
lijk aller sympathie te bezitten. Dat der New-Yorker republikeinen, Thomas Platt,
of kunnen staan. Het dier moet veertig waardoor beide vergroot kunnen worden,
is noodig voor de Theol. School. Dat nog wel eens aangeduid wordende als de
Aan een onzer medewerkers wordt uit
meters la g geweest zijn, en had eene hoogte
waaraan reeds behoefte bestond. Het gym
is nog noodiger voor de Vrije Universi Paus der partij. Men kan dus niet consta- Leeuwarden bericht, dat Br. H. H. Kuyper,
van acht meters op de schoft en van elf
nasium
en de kostschool winnen onder de
teit, omdat haar taak zooveel grootscher teeren dat Mac Kinley, zooals werd verwacht, predikant der Ger. kerk aldaar, tot hoog- op
,
de heupen I Het gewicht wordt op leiding van F. Fliedner gestadig aan in
is. Indien in een voorstel als van schrijver afgeweken is van het bekrompen partij-stand leeraar benoemd zou zijn aan de Vrije 40000 kilo's geschat. Het kleinste beenlid vloed.
dezes het ivetenschappelijk en practisch punt. De openbare meening is verbitterd Universiteit te Amsterdam. De berichtgever van dit dier is zoo zwaar, dat een man het
Be verbreiding van het Evangelie en de
karakter der opleiding genoegzaam ge en de democraten verheugen zich — ook al schrijft erbij, dat deze benoeming eerst ofïi- ]nauwelijks dragen kan. De andere afme gestadige uitbreiding der Evangelische kerk
waarborgd is — en het tegenbewijs is uit een partij-oogpunt! — want zij zien hun ciëel openbaar zal worden gemaakt, wanneer 1tingen zijn naar evenredigheid Een Prof. is een doorn in liet oog der Roomschen.
zijns inziens nog niet geleverd — dan kansen voor de aanstaande verkiezing door „de Deputaten voor het verband met de Rueil zou het skelet willen opzetten — Zij laten niet na, waar en zooveel zij kunnen,
dergelijke omstandigheden klimmen."
Theol. faculteit van de Vrije Universiteit" ]maar geen muzeum kan het plaatsen ....
den arbeid des Evangelies tegen te werken
zou de Vereeniging voor Hooger Onder
Controleeren kunnen wij de juistheid van
er hunne goedkeuring aan gehecht zullen
en de Protestanten te bemoeielijken. Zij
wijs verstandig handelen, met de aan dit bericht niet Maar een ding hopen wij hebben. Onze medewerker vraagt, zou dit
Sedert de Iersche Episcopaalsche kerk los
verwachten van de regeering hulp, omdat
geboden hand der verzoening niet at te van harte, ja twee ; allereerst dat deze ge waar zijn, zoo vlak vóór de Synode ?
j van den staat, is zij niet achteruit- maar
is
ithans het ministerie meer besliste Ultramonslaan maar dankbaar aan te nemen
schiedenis den democraten niet den weg
'
———————
,vooruitgegaan, ondanks de jammerklachten. 1tanen telt dan vroeger.
Tot dusver vernam men er echter nog bane voor een President van hunne richting,
Op de meeting van het Londensche Zen]Het traktement van de groote meerderheid
Sedert 25 jaren heeft de regeering den
(
niets van, tot welke inschikkelijkheden en voorts, dat de verandering in het bestuur dingsgenootschap zeide Lord Reay (een der
leeraren is meer dan f2400; behalve
Protestanten eene zekere vrijheid verleend,
die Vereeniging eventueel bereid zou zijn. van oorlog gebracht er toe leiden moge, dat Nederlandsche baron Mackay) aangaande het 1hun andere inkomsten. Indien de geestelijken op
i
grond van een wetsartikel, waarbij den
Het verband, dat thans tusschen haar de soldaten op de Philippijuen minder van z.g. Imperialisme. — „Er is een Imperia- iverhinderd worden door ziekte of ouderdom Protestanten zoowel vreemdelingen als Span
verkeerde maatregelen hebben te lijden en
en de kerken bestaat, is volgens aller de ongelukkige oorlog aldaar spoedig op- lisme, dat zoekt naar goud, en het allereerst 1hun bediening waar te nemen, wordt daarin jjaarden, het recht toegekend is, om hunne
naar landen, waar goud kan gehaald worden. (door de kerk zelve voorzien. Wanneer zij eigene
<
kerken, kapellen, scholen er. kerkhoven
overtuiging ongenoegzaam. Dat zij een houde. Wij twijfelen geen oogenblik aan de
Over dit Imperialisme, behoef ik hier weinig
j
emeriti moeten worden, krijgen zij fte hebben, indien zij hun geloof niet al te veel
nauwer verband wenscht, is wel gezegd; zegepraal van de Amerikaansche wapenen, te zeggen. Er is een ander Imperialisme, geheel
e
een
groot pensioen, dat ruim in hunne iiii het openbaar toonen en zich bij hunnepropamaar het is tot dusver niet aangevraagd, maar hoe eer de bevrediging komt en wel hetwelk meent, dat op dit land een groote tbehoeften voorziet.
<
ganda binnen zekere grenzen houden.

Zij

Zouden dus als eene stille partij geduld worden.
De Ultramontaaiische bladen, zich ergerend
aan het rusteloos voortvverken van de Protes
tanten, beschuldigen hen van overtreding
der wet en maken der vorige regeering er
een verwijt van, dat zij deze vijanden der
Roomsche kerk, die als zoodanig ook vijanden
van Spanje zijn, hebben laten arbeiden en
ongehinderd de voorwaarden hebben laten
schenden, waarop zij vrijheid van godsdienst
genoten.
Om hunne beschuldiging te bewijzen, wordt
gezegd, dat de wet zoo verstaan moet worden,
dat aan Protestanten, ongeloovigen en vrij
denkers slechts het recht is toegestaan, om
in het geheim te denken, zooals zij willen,
maar dat zij hun gedachten niet mogen
uitspreken en dus ook hunne beginselen
niet aan anderen mogen bekend maken.
Dit is zeker een vreemde voorstelling van
de vrijheid, alsof de regeering den burgers
bij de wet vrijheid moest verleenen, om over
godsdienstige of maatschappelijke aange
legenheden hun gedachten te laten gaan.
Verder wordt beweerd, dat Spanje door
zijn verdrag met het Vatikaan gebonden is,
alle gebouwen voor den godsdienst en,alle
scholen, die niet met de Roomsche kerk
overeenstemmen, te sluiten en alle uiting
door woord en schrift van niet-lloomschen
te onderdrukken. Van de tegenwoordige
regeering verlangt en verwacht men eene
herziening van de pers- en schoolwet,
waardoor alle Protestantsche kerken en scho
len in Spanje gesloten worden.
Gaf de regeering aan dezen wensch gehoor,
dan was het met de vrijheid van godsdienst
in Spanje weer uit en dan zou de oude
vervolging weer beginnen. Het is niet te
hopen, dat de regeering zich daartoe zal
laten vinden.
De geschiedenis van den
laatsten tijd zal haar ook op dit gebied wel
tot voorzichtigheid manen.
S CHOLTEN.

I n g e z o n d e n .
Mijnheer de Redacteur !
Evenals andere Kerkbodes heeft ook de
Geldersche, onder redactie van Ds. J. C.
van Schelven van Dieren, zich uitgesproken
in den strijd over de eenheid van opleiding.
Het oordeel ook van dezen bode over
de eerste brochure en het voorstel van
Prof. Bavinck luidde in afkeurenden zin.
Ofschoon daarmee niet instemmende,
meende ik te mogen denken, dat Prof. B.
wel zou antwoorden en dat de bode dat
antwoord dan ook wel zou meedeelen.
.Na het verschijnen der 2e brochure echter,
schrijft de Geldersche Kerkbode van 10 Juni:
dat de Theol. School alle voordeel zou
hebben; dat de haastigheid waarmee Prof.
B. zijn tweede brochure deed verschijnen
niet ge wenscht gewerkt had ; dat Prof. B.
de Heraut in de rede was gevallen, alsof
hij, ietwat hoog, het niet de moeite waard
achtte den afloop der redeneering te volgen,
dat Prof. B. in zijn voorstel een „vluchtig
spoor" had geteekend, 't welk de Synode
niet moest volgen enz.; terwijl de inhoud der
brochure met een enkel woord wordt afgemaakt.
Ik veroorloofde mij daartegen enkele opmer
kingen, die in de G. K. van 24 Juni werden
opgenomen en terstond beantwoord. Dat
antwoord bevredigde mij in geenen deele
en in een 2e schrijven heb ik mijn beden
kingen weder in het midden gebracht. Dit
antwoord werd echter niet opgenomen.
Ik vond dat min nobel, ook om deze
reden: de redacteur had mij beschuldigd,
zijn goede trouw verdacht gemaakt te hebben.
Ik lichtte nu in mijn antwoord de daarom
gewraakte uitdrukking nader toe, om aan te
toonen, dat er voor die beschuldiging geen
grond was.
tnplaats nu van dat op te
nemen beklaagt zich de red. „dat ieder woord
van verontschuldiging gemist wordt.' Zulke
persmanoeuvres kan ik niet edel vinden.
Wil de G. K. echter geen debat meer,
hetzij zoo ; maar dan gevoel ik behoefte om
Gelderlands kerken toe te roepen, dat het
geen voorlichten is, wat de Kerkbode dan doet.
° Zoo wordt de zaak niet objectief besproken
maar begraven onder bijkomstigheden, die
dan later nog bovendien blijken zoo kleine
waarde te hebben. De aandacht wordt van
de hoofdzaak afgeleid. En dat moest niet.
Dat is de gewone tactiek, die in het dagelijksch leven gebruikt wordt bij gebrek
aan zakelijke objecties.
De Geld. Kerkbode noemt zich „Weekblad
voor de Geref. kerken in Gelderland." Dan
acht ik, dat het blad er naar streven moest,
zoo objectief mogelijk te zijn, en niet slechts
sommige leden dier kerken stijven in een
vooropgezette meening, waarvan de gronden
juist zijn weggenomen.
Daarom wou ik alle leden dier kerken
toeroepen, wat de Kerkbodes verzuimden :
Koopt, leest de tweede brochure Bavinck.
Het Wezen eener Universiteit en het Recht deiKerken worden zoo helder mogelijk in het licht
gesteld, en daarover loopt toch al het verschil,
dat over de opleiding in onze kerken bestaat.
Wie leest, met ernst, zal als zoo menig
tegenstander van het voorstel, na lezing
der 2e brochure, er mee instemmen en aan
de zijde van den voorsteller staan.
Met de plaatsing dezer regelen zult u
ten zeerste verplichten
Uw. Dw.* Br.,
S. J. VOGELAAR.
Apeldoorn, 3 Juli 1899.
Aan de Kerkeraden van vacante gemeenten.
Herwaarde Broeders !
Gelijk U wel bekend zal zijn, geniet de
kerk van Watergraafsmeer thans bet voor
recht, een eigen Herder en Leeraar te hebben.
Hierdoor zijn de diensten van de Broe
ders Oefenaars niet meer noodig. En waar
vqoral door hunnen arbeid de gemeente
onder 's Heeren zegen tot meerderen bloei
kwam en alzoo een Leeraar kon beroepen,
gevoelt de kerkeraad zich gedrongen deze
broeders bij de vacante gemeenten aan te
bevelen ; met name br. J. v. d. Brink, die
sinds 1894 den kinderen catechetisch onder
wijs gaf en gemeenlijk tweemaal per maand

voor de gemeente optrad om ;,eeti stichte
lijk woord" te spreken.
Genoemde broeder woont te Watergraafs
meer, Middenweg 9.
Namens den Kerkeraad,
G. SJAARDEMA, Scriba.
G ORINCHEM. 15 Juli 1899.
Geachte Redactie !
In aansluiting aan het schrijven van
Prof. L. Lindeboom in het jongste nummer
van de Bazuin, verzoek ik U beleefd om een
bescheiden plaatsruimte voor de volgende
regelen in hetzelfde blad.
De heer Lindeboom heeft een uitnemend
werk verricht, d or ons volk op te wekken,
de Transvaalsche broeders niet te vergeten
De toestand is er waarlijk zeer ernstig.
Komt het tot oorlog, dan bestaat er groot
gevaar, dat de wilde Kafferstammen loskomen,
en zich op de achtergelaten betrekkingen
der opgekommandeerde Boeren, op zwakke
vrouwen en weerlooze kinderen zullen werpen.
Al de gruwelen van den 80jarigen oorlog zou
den zich dan nog eens in Zuid-Afrika herhalen.
Men zegt: «De Boeren zijn scherpschutters;
zij zullen de Engelschen wegkegelen van de
vlakte en de Kaffers zullen zich niet verroeren."
't Is waar, zoo is het toegegaan in den
vrijheidsoorlog van 1880/8]. Doch de eerste
oorzaak hunner zegepraal lag niet in hun
moed en het juiste schot van hun geweer,
doch in den almachtigen God, die hunne
harten onverschrokken en hunne handen sterk
maakte in den strijd, terwijl zijn verschrik
king lag op de omringende Kafferstammen.
Wanneer ik mij dus wend tot U , Mijnheer
de Redacteur, dan wend ik mij tegelijkertijd
tot ons volk, tot het volk, dat bidden heeft
geleerd, om voor den troon der genade
te pleiten en te smeeken, voor dat kleine,
zwakke volk der Boeren.
Ik weet het, dat het Transvaalsche volk
om zijn nationale zonden het heeft verdiend,
dat de rechtvaardige God het verbrijzelt
in zijn toorn. Maar het zijn onze starngenooten, onze broeders; het is ons eigen
bloed, dat door Engelsch geweld en Bngelsche
roofzucht wordt benard en benauwd, en
de Heere heeft onder dat volk nog een
overblijfsel naar de verkiezing zijner genade.
Ach, mocht ons volk, het volk, wiens
God de Heere is, dat Hij beeft overge
laten in ons geliefd Nederland, Hem dan
aanloopen als een eenig man en tot Hem
zeggen: «Ik laat U niet gaan, tenzij Gij
dit volk, dit verdrukte Afrikaansche volk.
recht doet tegenover zijne wederpartijders!"
Wij behoeven ons niet te vleien. Naar
den mensch gesproken, staat de zaak der
Boeren, breekt de oorlog uit, hopeloos.
Doch hun zaak stond in 1880 ook hopeloos,
en dezelfde God, die drie eeuwen geleden
de onoverwinnelijke vloot van Spanje vernie
tigde, is nog de Machtige van ouds en
zijn hand is onverkort.
Misschien, dat Hij op het gebed van zijn
volk in deze landen zich nog ontfermt
over onze stamgenooten, om, mocht het tot
oorlog komen, hen te dekken onder zijne
vleugelen als met een onzichtbaar schild.
Ik wensch dus ons volk op te wekken,
onze Afrikaansche broeders te gedenken in
de gebeden. Bovenal wensch ik daartoe
aan te sporen de voorgangers in onze
gemeenten en in alle vergaderingen, waar
het volk des Heeren bijeenkomt. Het gansche
Engelsche wereldrijk gordt zich aan ten
strijde tegen eene zwakke natie, maar God
is machtig, om den oorlog nog te keeren.
Is het echter in zijn ondoorgrondelijke)! raad
anders besloten — welnu, zijne hand heeft
nog wel andere wereldrijken dan het Engelsche
verbrijzeld, en als Hij aan de spits der Boeren
strijdt, dan zullen Engelands huurlingen ver
stuiven als kaf, dat verstuift voor den wind!
Met dank voor de opname verblijf ik
inmiddels hoogachtend,
L. P ENNING.

ISoekaankondiging.
Fenige beschouwingen omtrent den kerkelijlcen toestand van en na 1892. Door
J. II. Wessels te Utrecht. Utrecht, Kemink en Zoon (over de Domkerk) 1899.
Uitgaande van de grondgedachte, dat de
Gereformeerden, die in 1834 tot scheiding,
en die, welke in 1886 tot doleantie kwamen,
uit twee onderscheidene beginselen leefden
en handelden, en dat die twee tegenstrijdige
beginselen, in 1893, tot vereeniging kwamen,
betoogt de schrijver, dat deze beide groepen
een standpunt innemen, dat zij te voreu niet
hadden. Dat voorts de tegenwoordige Christ.
Geref. kerk niet dezelfde is als de voor '92
bestaande, dat het reglement op de inrichting
en het bestuur dezer kerk, den toets van
het Gereformeerde kerkrecht niet kan door
staan en dat deze kerk de kerk der scheiding
van 1834 niet continueert. Het beginsel
der scheiding, zegt hij, is thans niet veel
meer dan pro forma. Het wordt gaandeweg
meer actie tegen de Gereformeerde kerken,
dan dat het beginsel der scheiding daartoe
dringt. De kwestie van wedergeboorte en
doop besprekende, wijst de schrijver op de
zonderlinge voorstelling, die woordvoerders der
tegenwoordige Christ. Geref. kerk hierover
publiceeren en zegt dan: „Waarlijk wij weten
niet, of we nog maar niet liever de Doopsleer der Geref. kerken zouden kiezen."
Noch met het uitgangspunt noch met
sommige beschouwingen van den schrijver
kunnen we ons vereenigen, maar in een
bloote aankondiging kunnen we dit niet in
bijzonderheden uiteenzetten. Wij moeten
ons bepalen met de aandacht op deze brochure
te vestigen. Zij is goed geschreven, kalm,
zonder tegen iemand iets kwetsends te
bevatten. Er is een streven in naar objec
tiviteit, dat groote waardeering verdient,
en — wat nog meer zegt — zij is in
verzoenenden geest geschreven. De schrijver
wenscht ook hartelijk de vereeniging en de
eenheid van al Gods volk, maakt opmer
kingen en geeft wenken, die van grondig
nadenken getuigen en behartiging verdienen.

van Melle predikant te Nijkerk.
(Vereeniging: Christelijke Bibliotheek)
Nijkerk G. F. Callenbach.
Alweder een keurig werk, een kloek boek,
schoon uitgevoerd, dat de Vereeniging : Chris
telijke Bibliotheek het publiek aanbiedt voor
weinig geld, en waarvan we hopen, dat het
in vele huizen en harten en handen een
plaats zal vinden.
De brief van Jacobus practisch verklaard,
het is een denkbeeld, dat bekoort, want
Jacobus is nog veel te weinig bekend, en
dat zijn brief ook behoort tot het Woord
Gods, wordt in de kerken wel theoretisch
erkend en beleden, maar practisch wordt
er dikwerf geleefd, of er geen Woord Gods
door Jacobus bestaat.
We onderschrijven de woorden van Ds. v.
Melle aan het einde van de Inleiding : „dat
hij (de brief) heel wat meer inhoudt, dan
eene prediking alleen van goede zeden en
deugdzame werken, en dat een trouwe omgang
met zichzelven en een nauwe omgang met
God de grond en ziel zijn van al de
vermaningen, die hij behelst."
Een boek als dit is niet bestemd om
ineens doorgelezen te worden. We hebben
dan ook hier en daar het slechts open
geslagen o. a. op hoofdst. 2 : 14—26, en
we zijn niet teleurgesteld. Het standpunt
van den schrijver is waarlijk dat van den
dienaar des Woords, die spreekt, omdat hij
gelooft, en wiens arbeid ook voor ambtgenooten een zegen kan bevatten. Wie den
brief van Jacobus wenscht te verstaan, heeft
in Ds. van Melle een bekwamen en betrouw
baren gids. Moge op zijn arbeid een rijke
zegen rusten om velen van hoorders daders
des Woords te doen worden.
De Vredesconferentie. De eerste zitting.
Eene gelijkenis, door L. Penning. F. Duym
Gorinchem 1899.
Een aardige parodie op de Vredesconfe
rentie, die weldra uiteen zal gaan. De heer
Penning laat de eerste zitting in een ruzie
eindigen en de vredemakers, na de eerste
zitting, kibbelend en kijvend de zaal verlaten.
De profetie is niet uitgekomen. Geen oogenblik is de vrede onder de heeren zeiven ver
stoord , want zij hadden niet 't doel om
eerst de waarheid lief te hebben.
GISPEN.

DE POST-ACTA
OF

Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht
in 161& en 1619 gehouden.
Naar den authentieken tekst in het Latijn en
INederlandsch uitgegeven en met toelichtingen voorzien enz.

Eene historische studie
DOOR

Dr. B. H. EDYPER
Prijs

V oorspoedig

bevallen

van

. . . / 6,—.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BOEKIUllUEiL
Amsterdam.

VOORHEEN

nPrêtoriaT-

HÖVEKER & WORMSER.

L E V E N SV E R Z E K E R I N C .
Ken sinds jaren gevestigde

Maatschappij van Levensverzekering
vraagt 1EM4RII, hoofdzakelijk voor het sluiten van Ver
zekeringen van f 5ÖO,— en hooger, voor de provinciën Noord- en
Zuid-lloliand, tegen vergoeding van salaris en provisie, alsmede van reisen verblijfkosten.
Meest komen in aanmerking degenen die bewijzen kunnen geven, dat zij reeds
met succes zijn werkzaam gewet st.
Referentiën worden gevraagd omtrent soliditeit, alsook omtrent ijver en het
gedrag.

Itrievcn enz. bureau van deze courant.
De IftT'EËKËlirjJIST op den

heden den 19 Juli ontsliep
in zijnen Heer en Heiland, onze
beminde Vader, Behuwd-, Grooten Overgrootvader, de heer

Scheurkalender

m LAMP Vüüli DEN VOET
1900,
met zeer fraai schild, is verschenen.

P. DE MAAKER,

"Wij geven liet niet over
Voor geld of eer of goed,
Dat licht op onze paden,
Die Lamp voor onzen voet.
Wij laten ons niet nemen
Dat heerlijk Woord van God;
Dien kostelijken Bijbel
Rooft on9 geen tijd of lot.

in leven rustend landbouwer
te 's-Heer-Arendskerke, OudOuderling der Ger. gem. Nieuwedorp, in den gezegenden ouder
dom van ruim 85 jaren.
Uit aller naam,
J. VALKIER.

~ADVBRTENTim~

De Staf is 't voor den grijsaard ;
De Gids voor onze jeugd
Een Zon, die met haar stralen
Ons jong gemoed verheugt.
Een sterk en machtig wapen
In strijd met zonde en lust;
En in de stervensure
Een peluwe met rust.

'S-HEER-ARKNDSKEEKE,

24 Juli 1899.

een

MÈOCHTEWt, G. VELDHUYZEN
VAN /ANTEN geb. GUNNINK.
KAMPKN,

21 Juli 1899.

Üevallen van eene E9€>C8iXEH
W. VAN HALSEMA—
GUNNINK.
NIJKVEKN,

22 Juli 1899.

*

Door Gods goedheid bevallen van
eene welgeschapen Ii#ÖCIiTl£i8.
M. C. P. VAN MANTGEM
geb. BLINKERS
Pastorie HIJKEN,
23 Juli '99.
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Henderkin Barkhuis
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t? hunne 40-jarige MiCllt- JJ
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Hunne dankbare Kinderen
"en Behuwdkinderen,

O
y!

C. W. ROODENBURG.
H ALBE KT HA NUIS, DEN HAAG.
f» 11. NUIS, LEIDBN .
Ji'
LEIDEN , Hooigracht 54,
Q
28 Juli 1899.
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Heden behaagdo het den Al
machtige, tot onze diepe droef
heid, na eene langdurige onge
steldheid, zacht en kalm van
ons weg te nemen onze harte
lijk geliefde Echtgenoote, Moe
der en Behuwdmoeder

MARIA BOK,
in den ouderdom van bijna 60
jaar.
Schenke de Heere ons troost
in dezen smartvollen weg en
doe Hij ons berusten in zijnen
heiligen wil!
H. A. DE JONGH.
G. A. DE JONGH.
J. A. DE JONGH.
A. J DE JONGH.
A. DE JONGH.
A. M. RENTING—
DE JotfGH.
G. RENTING.
D. A. DE JONGH.

Z ALT- BOMMEL,
21 Juli 1899.
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Wie er mede wil werken, gelieve aan
te vragen bij den Uitgever ZALSMAN
te KAMPEN.

Heden ontsliep zacht en kalm,
in de hope des eeuwigen levens,
mijn innig geliefde Echtgenoote
en der kinderen zorgdragende
Moeder

We prijs 1» 40 eent.
Is verschenen:

I E L ™ OUSSORP,

HET HECHT DER KERKEN

in den ouderdom van ruim 50
jaren.
II. VERBURG
en Kinderen.

EN

IIE VRIJHEID IIEIl WETENSCHAP
DOOR

NIEUWER-AMSTEL,

Dr. 11. B4V1MCH.
45 cent.

25 Juli '99.

PH. ZALSMAN.
KAMPEN.

Vereeniging tot Clir. ÏCI-I. V.
fftrankz. en Zl. in Nederland.
De Algem. Vergadering zal
D V. worden gehouden Itoilderdug
5 Ocl. te Kampen. Voorstellen
voor de Agenda worden, met korte toe
lichting, ingewacht vóór 1 (Hept. bij
den ondergeteekende. Aan afgevaar
digden van Afdeelingen en Corporatiën
worden reiskosten 3e kl. spoor vergoed.
De Secretaris,
VAN MARLE.
HILVERSUM.

A. SANDERS)
Q
f1,
Nuis DEN IJAAG. p
V M. SANDERS.
1
H
U ALBERDIENA NUIS.i
U
f} G. ROO DENBURGU

I
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De Koninklijke Wet. De brief van
Jacobus practisch verklaard door P. J.

Verschenen:

Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
Wie 45 ct, per postw. zendt, ont
vangt het franco thuis.
Bij ZALSMAN te KAMPEN verscheen

CALVIJNS INSTITUTIE
OF

onderwijzing in den
Chr. godsdienst.
Tweede druk.
3 deelen f {i.OO
in 3 nette banden f 9,SO.
DR. A. KUYPER zegt van dit werk
in » Uit het Woord." Ie serie. 3e deel.
Tweede druk. Bladz. 169 :
CALVIJNS woorden halen we aan
uit de vertaling van zijn Institutie,
die in 1865 bij ZALSMAN te KAMPEN
verschenen is. Deze uitgave kunnen
we niet genoeg aanbevelen. De titel
luidt: JOHANNES CALVIJNS In

BILLIJKST
ADRES
voor
PIANIIMO'S,
Huis- en Kerkorgels.

stitutie of onderwijzing in de
Christelijke godsdienst. De

J. PROPER

te ft l TII'Iiï. overzetting is uitnemend geslaagd. Er
is geen werk, dat Calvijns Institutie iD
Verhuren, ruilen, reparee- diepte
van opvatting, omvattendheidvan
rcu en stemmen.
blik en volheid van godzaligen, stichten
den geest overtreft.
Is

verschenen

bij

ZALSMAN

te

KAMPEN :

Vrijo U n i v e r s i t e i t .

EEN EIGEN INRICHTING?
DOOR

4. UIHJlUMKLHIillP

In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën :

Wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt het fr. thuis.

Door Dr. J. Sasse te Nienwveen: uit
Aariandes veen f 32,75; uit Nieuwveen
f 36,50 ; uit Kr. Mijdrecht f 9 ; uit Noor
den f 4 ; uit Zevenhoven 1 2,50; samen
f 94,75; door den heer H. van der Hoeven
te Apeldoorn f 50; van M. Vader Jr. te
Vlissingen f 102,30 (verbeterd bericht.)

TRAKTATEN.

Gevonden in de coll. te Hilversum B
f 0,10.

35 cent.
Alle Boekli. nemen bestellingen aan.

Aan Schenkingen:
Vanwege

het

Geref. Traktaatgen.,

„Filip|>us" is by den uitgever A.
G. D. GERRITSEN te BREUKELEN ver
schenen en bij alle solide Boekhande
laars verkrijgbaar gesteld:
CXXIV. Uit het Kerkelijk en Gods
dienstig Leven. Schetsen 20 ct.
CXXV.
Een Bloemkrans uit den
Oranjehof, door J. P. Tazelaar.
Met portret van H. M. Koningin
Wilhelmina
,
.
6 ct.

Voor bet Studiefonds:

Door den heer H. Rollman, te Bodegra
ven, van N. N. f 5.
S. J. SEEPAT,
Hilversum.

Penningmeester.

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampfin.

