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Acht en veertigste Jaargang. (Derde Kwartaal.)
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DE BA§ZDIN
Stemmen uit „De Gereformeerde Kerken i n Nederland."
(Ten voordeele van ile theologische School te Kampen.)
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Advertentiën en Bestellingen v r a c h t v r ij te adresseeren aan den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. —
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recenise
aan den HOOFDREDACTEUR, 1)R. H. BAVINCK TE KAMPEN.

Offieieele Kerkelijke Berichten enz.
ONTVANGSTEN.
VoortMMi IiorHgebouw teTerwisiiel.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Het College van Hoogleeraren der Theol. School
brengt ter kermis van de Kerken, dat liet de navol
gende studenten heelt onderzocht en bevorderd.
Voor het S e ni i - c a 11 d i d a a t s-examen de hh.
A. J. de Boer, Al. H. J. Bosch, 11. Brinkman, J.
Brinkman, C. J. H. van Diemen, G. D/'emer, T. Ger
ker, 1). Hoek, R. Midddveld, J. Tangsm a, G. II. A.
v. d. Vegte, en II. P. M. de W-alle ;
die hiermede verlof hebben om, u-itgenoodigd door
een Kerkeraad, een stichtelijk woord in de gemeente
te spreken.
Tot Candidaten zijn bevorderd de heeren:
W. T. van Dam, adres te Bolnes-,
J. Jansen, adres te Varsseveld;
11. J. ScJioemaker, adres te Luiten, en
W. A. Wïllemse, adres te Kampen.
Namens het College vd.
PR. II. BAVINCK:, Secr.

PLAATSELIJKE KERKEN.
M1LDAM, 27 Juni ]900. J.l. Zondagmorgen werd aan de
gemeente bekend gemaakt door onzen herder en Lieraar Ds
,) Sybrandy, dat ZEw. voor *de roeping der Gerei, keik te
Lioehaens had bedankt.
(N. B. Kerknieuws van hier wordt slechts; als eenvoudig
bericht opgezonden.)
Nan.ens den Kerkeraad,
K. K OENEN, Scriba.
W ORMERVEER, 29 Juni 1900. Ds. J\J. Buitenhuis van
Vreeswijk heeft voor de roeping naar deze gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
JB. LEGOT JR., Scriba.
EZ1NGE, 1 Juli 1900. Hedenmorgen na de godsdienst
oefening maakte onze geliefde Let ra ar Ds W. Bouwman der
gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de
kerk te TJlrum. Wij zouden ZEerw. nog zoo gaarne in ons
midden behouden, en daarom is de wensch en bede van ker
keraad en gemeente, dat hij stiaks met volle vrijmoedigheid
voor deze roeping bedanke. De Heere vervulle dezen wensch
en verhoore onze bede !
Namens den Kerkeraad,
D. E. WiEKKNGt, Scriba.
W1RDXJM, 1 Juli 1900. Hedenmorgen maakte onze ge
liefde I eeraar aan de gemeente bekend, eene roeping Je hebben
ontvangen van de Gerei', keik van 's-Giavendeei. Van haite
hopen wij, dat ZEw vrijmoedigheid mag ontvangen 0111 voor
deze roeping te bedanken, en zijn rijk gezegenden arbeid iu
ons midden voort te zetten.
Kamens den Kerkeraad,
T. AI v. D. WEK FF, Scriba.
HERW7IJJSEN, 2 Juli 1900. Heden werd .alhier door de
Ger. kerk een beroep uitgebracht op den Weleerw heer Ds J.
Dekker te Kieuw-Ven nep. Dat de Koning der kerk. het hait
van zijnen dienstknecht tot ons moge neigen tn wij hem in
's Heeren gunst mogen ontvangen, is de wensch van kerkeraad
en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
M. DE BFIUUN Wz , Scriba.
TEN BOER, 2 Juli 1900. Gistel morgen naakte onze ge
achte Leeraar aan de gemeente bij den aanvang der gods
dienstoefening bekend, dat hij na ernstige overweging voor de
roeping naar de gemeente te Winsum had bedankt. Dit besluit
verheugt kerkeraad en gtmcer.le. JNloge ZEerw. tot Codes eer
en zegen alhier in zijnen wijngaard blijven werktn. Aan het
einde van de godsdienstoefening sprak een der ouderlingen
een kort woord en staande werd hem toegebeden Ps. 134 ; 3.
Namens den Kerkeraad,
J. H. S TEIMU IS, Scriba.

»MENSCH EN DIER".
Onder dezen titel gaf Dr. W. H. Nieuwïiuis, leeraar in Wis- en Natuurkunde
aan het Gereformeeid Gymnasium alhier,
voor de derde maal een boek iij het
licht, dat wel allereerst tot gebruik op
Jagere en hoogere scholen dient, maar
toch ook in wijder kring de aandacht
en de kennisneming waard is,
Hoe langer hoe meer vindt toch de
mtening ingang, dat de mensch niet
door eene afzonderlijke daad Gods werd
geschapen, maar langzamerhand uit het
dier zich ontwikkelde.
Wel wordt erkend, dat de thans
levende dieren veel te veel van den
mensch verschillen, dan dat hij uit soort
gelijke wezens zou hebben kunnen voort
komen.
Maar men neemt aan, dat er in
vroeger tyd overgangsvormen hebben
bestaan, die als schakels tusschen

Door br. I). Molenaar van br. J. B. Bouma te Koudum
1 lü, van Dr. fJania te Steenwijk f 2,50, van de Geref gem.
te Dordrecht 1 7,50, Zaamslag f2,50, Zuiliehem f 2,50, Uit
huizen f 7,50, Haaksbergen f 2, Dokkum B 5, Landsmeer
1 l ï,88, ('ulemborg f 2,50, *Sneek A f 10, Oosterbiernm f 3,
Nijkerk 1 7,50 Kondekerke f 2,50, Terneuzen f 10, Nes en
Wiermn f .50, Hengelo f 3 .
Boxum i 5, Lexmond f 5, Schraard f 2, ïzninmarum f 2,
Zierikzee 1' 2, Anjum f 5. Opperdoes f 2,50, Veere f 2,50,
Nijmegen 15, Schuondijke f2,50, Zwolle f 10, Klundert f7.50,
Hijlaard f 2,50, Axel 1 5, Leiden A f 5, liijsoord f 7,50, Hoorn
f ü,50, Vollenhove f 6,45.
P. A. S MIIDK, Penm.
Heerenveen, 2 Juli 1900.
luwenrtge Zeiuliiijf ii» Drcule.
De Üepntaten deelen mede, dat in Juni j.l. door hen de
volgende giften ontvangen zijn, waarvoor zij de gevers dank
zeggen.
-\' • A. te Nijeveen f i 0, H. Blanken te Waddingsveen f 5,
W. F. ten Bokkel te Aalten f 2. Catechisatiebus te Zutphen
f 2,50, idem te Hattem f 3,50, Bijbelbespreking te Hollandsehe
Veld f 5,34, kerk te 's-Gravenzande f 2, Bergen op Zoom f 1,
Enschedé B f 5,62, Spijk B f 1,25, Koudekerke f 1,50, Sleen
f 12, (bijdrage over 1900.)
De Zomermaand leverde ditmaal een goeden oogst Bij aan
vang had dit eenig resultaat; want de Deputeten hadden nu
den moed der Prov. Synode voor te stellen een 2n ColporteurBijbellezer te benoemen. Deze hééft daaraan gevolg gegeven
door br. E. Greving te Assen als zoodanig aan te stellen, die
eerlang in iunctie hoopt te treden. Nu worden onze behoeften
nok meerder, doch wij rekenen op den steun van vele broeders
en zusters, die in ons werk belang stellen.
Namens Deputaten voorn.,
H. A. DIJKSTKA, Secr.-lenn.
Diever, 2 Juli 1900.

Voor <lo luw. Zending en Bytoelcolp.
ï«» N..l{mbant en
Uit de Zondagschoolbus v. Barlo bij Aalten,
(door Ds. ISieboer) .
.
.
.
f2
Van gecommitt. t. d. Zending te
Middelburg C
.
.
.
.
{ 25,
Collecte v/d Geref. kerk te Maassluis B
.
f 42,89
Van de Jonged.-ver. te Nijverdal („Ontwaakt
gij die slaapt?)
.
.
.
.
f 2,50
Van de Geref. Zendingsver. te Enumatil
.
f 10,
Hartelijk dank voor deze giiten. Of het genoeg is ? Deze
opgave loopt over 3 weken. Elke week is er noodig pl. m.
1 80. Nu kan ieder narekenen, hoeveel we tekort komen O,
Broeders en Zusters, sterkt toch onze handen. Ge wilt toch
niet, dat we beschaamd uitkomen ? KofKMOM) moet flink
kunnen geholpen worden. Aldaar is reeds een huis gehuurd.
Nog enkele regelingen moeten worden gemaakt en dan kan
de arbeid daar worden aangevangen. Gebiede de Ileere zijnen
zegen.
Namens Depvtaten.
J. C. C. VOIGT, l'ennwgm.
Raamsdonh, 2 Juli 1900.
Voor «Ie
Beetgum
Bergum
Berlikum
Boxum
Briisum
Eeriiewoude
Gaiijp
Hijum
Hallum
Leeuwarden
liijswijk (Z. H)
Seheveningen B
Nijkirk (Veluwe)
Marrum

Tlieolo^iselio
f 7,12 St Anna Parochie A f
- 3,01 St. Anna 1 arochie B - 12,60 St. Jacobi Parochie - 9,63 Stiens
- 6,27 Suawoude
- 1,395 Wirdum
- 6,35 Oudega (Small)
- 3,01 Hilversum A
- 16,20 Tholen A
.
- 39,70 A nna Jacoba Polder - 7,75 Sehoonebeek
.
• 15,86 Aalden
.
- 18.25 Avereest
.
- 7,345 Kootwijk
-

12,14
5,15
2.79
4,81
9,28
9,45
6,90
25,60
2,80
22*,02
is'48&
s'go
2,

2,50

Voor cle Uitbreiding;.
Door br. M. Dekker te Warfum, de contrib. uitWarfum
van J. de Vries f 5, P. Bakker f 2.50, M. Dekker f 4, K.
Slotema f 2.

dier en mensch hebben dienst gedaan.
Na wil echter het geval — het is
wel jammer, dat het juist zoo treffen
moet — dat al die overgangsvormen
uitgestorven zijn en dat er nergens een
dier van die soort meer gevonden wordt.
En dit geval is te vreemder, omdat
er zulke overgangsvormen natuurlijk in
groote menigte moeten bestaan hebben
en niet alleen op ëéne plaats, maar in
vele landen en streken.
De voorstanders van de afstamming
des menschen uit het dier zitten daar
wel een weinig verlegen mee en zijn
met een ijver, die boven onzen lof is
verheven, aan het zoeken gegaan.
En als men dan een stukje geraamte
vond, dat op zoo'n ingebeelden overgangsvoim geleek, dan was men dank
baar en als een kind zoo blij.
Erg gelukkig was men echter totdusverre niet. In het begin dezer eeuw
meende men zoo'n geraamte gevonden

Door Ds. C M. W Plet te Wezep, Corr. Cl. Harderwijk,
contributies uit ïsl ij k e r k f 62.
Van Dr. G. v. Goor te Bunschoten, de contrib. over 3 jaar f 3.
Door br. E. W. Ueyblom te Velp, Corr. Cl. Arnhem, de
contrib. van R. V. te Velp f 1, van Ds. A. v. d. S. te Renkum f 2,50 Gift van Gr. J P. A. v. L S. f 25.
Door br J. II. Kok, Corr. te K a m p e n, contributies uit
Kampen f 139.
De "Penningmeester
Zwolle, 30 Juni 1900,
van de Theologische School,
Potgietersi ngel 120.
DR. H. FRANSSEN.
Voor de ZeiKlln^; o. IïVïcl. t il Molt.
Door P. Mos gecoll. in bidstonden te Dedemsvaart f 103,39
Door Hoofdonderwr. Beukema, v/d kind. der dag en
Zondagsch. te Hoogeveen
.
9,70
Pinkster-collecte : Giesseudam A f 29,29, Dedemsvaart f 61,61,
Groningen A met f 1 nagift t' 231,04
N. 15 In het voorgaande nr. was opgegeven: „Coll. Zend.
bidstond op 26 Mei te Winterswijk f 10,78" lees f 10,73.
Doesborgh,
B. DE MOEN,
30 J uni 1900.
Quaestor.

Vereeniging
„Dr. Seïieurer's Hospitaal."
1 Oct.—1 April 1900.
{Slot.)
Ontvangen aan giften :
Aalten : gift f 3. Alfen : dames v. d. L. f 2,50,
A. v. JN. f 7,60. Amsterdam: M. S. f 100, K. G.
f 25, W. B. f 10, verz. na lezen v. 't v rslag f 18,
de heer B. J. F. f 1,30, gev. coll. Keizersgr. kerk
f 50, A. en G. f 1, mevr. M. A. H. V. Cr. a d Y.
f 4, gev. coll. Oudekerk f ], mej S. f 2, gev. coll.
Buiten-Amstel kerk wed 1). B. f 1, gev. coll. Baamkerk A. J. M. f 1,25, mej. G. f 1, N. N. f 5, J.
H. f 10, N. N. f 4, mej. 1'. f' 2,50, N. N. f 0,25,
mej. de V. en d. W. t' 9,29'/g, dames B. f 4,60,
busje W. H. W. f 1,50, busje jongeh. H. t' 3, Gez.
S. f 20, N. N. f 2, busje de heer L. L. f 2,50,
gekvv. rente f 1,05, de heer V, kinderz. ver. de Jonge
Zendbode I 6, JN.. N. f 1, N. N. f 1, B. L. f 1.
Anjum-. mej. v. d. li. f 33, mej. B. f 15. Ankevetn :
K. H. f 1, Arnhem: busje mej. N. f3,50, v. h. lezen
der Geld. Kerib. f 4. Baam : v. d. Chr. School f 7,50.
Bodegraven: J. H. f 5, J. K. f 0,50, N. N. f 5, E.
11. f 10, B. f 2,50, V. f 1, d. K. f 1, M. f 1, D.
M. 1,50, v. d. Z. f 0,50, K. f 1,50, B. f 5, S. f 3,
N. M. f 2,50, N. N. f 5, W. f 0,75, N. N. f 2,50,
S. V. t' 1, d. G. f 2,50. W. f 0,25, E. M. f 1,25.
Bussum : gift f 0,75. Blokzijl: Ger. kerk f6, 2 giften
5,94'/2. Broek op Langendijk: gev. in de coll. f 5.
Delft: mej. E. G. f 1, mej. T. f 4, Gez. W. f4, C
v. d. E. f 4, J. B. f 0,50, mej. M. f 0,50, mej. M.
f 1, N. N. f 0,25, N. N. f 1. Bieren: N. N.t'0,50,"
mevr. H. f 0,50, mej. T. f 0,50. Lomburg: mevr.
v. d, H. f 8. Dordrecht: mej. I). f 1, mej. S.f 1,50,
gec. op een zanguitv. f 2,63 */s, busje de H. f 2,23,
de heer Str. f 5. Ede: mej. C. f 4, v, N. f 0,75, v.
B. f 1, E. f 0,50, G, J. C. C. f 20. Me: S. d. J.
uit het sehoolbusje f 3,50. .Enkftuizen: wed. de G.
f 1, mej. M. S. f 0,75, mej. L.,f 1, mej. R. B
f 0,25, wed. D. f 0.50, mej. D. K. B. f 2,50, de
heer K. f 2, de heer J. P. f 0,50, de heer W. K.
f 1, mej. 1. G. f 1, mej. S. f 1, mej. B. M. f0,50,
mej. J. M. f 0,50, mej. A. M. f 1, de wed. d. J.
f 0,25, mej. C. M. f 1, mej. M. K. f 0,50, mej. J.
L. f 1, mej. W. en M. N. C. f 1, mej. J. E. f 0,25,
mej. G. W. f 0,50, mej. M. V. f 0,50, mej. D. d
J. f 2,50, mej. E. M. f 1, mej. T. de H. f 1, mej.
J. V. f 1, mej. P. K. f 1, mej. J. v. W. f 0,50.
Fijnaart: Geref. kerk f 5. Franeker : jonged. ver.

te hebben, dat met den weidschen naam
van : Getuige van den zondvloed ver
sierd werd en thans nog te Haarlem
bewaard wordt. Maar nader onderzoek
van Cuvier toonde in 1811 aan, dat het
geraamte afkomstig was, niet van een
aapmensch, maar van een .... sala
mander.
En alle vondsten, die men in deze
eeuw deed, leidden tot even droevige
uitkomst. Sommigen begonnen daarom
de hoop al op te geven, en aan de waar
heid of althans aan de bewijsbaarheid
van het Darwinisme te twijfelen.
Maar daar kwam eensklaps redding
uit den nood. Prof. Dubois van Am
sterdam vertrok twaalf jaren geleden
naar Indië, met het bepaalde doel, om
daar de overblijfselen te zoeken van de
voorouders van den mensch.
Op Sumatra vond hij niets. Maar op
Java was hij gelukkiger. Daar vond hij
een massa overblijfselen van dieren, wel

f 4. Gaastmeer: C -r. kerk f 5. Gasselter-Nijeveen :
gev. in de coll. f j
's-Gravenhage : J. A. S. f 50,
Haagsche Zend. Kr l 3,90. Groningen: mej. H. f ij
N. N. f 3. Goes : mej. v. d. K. f 0,50, mej. b!
f 0,50, mej. M. G. f 0,50, gev. in de coll. f 1,25.
Harlingen : de heer S. f 2,50. Harskamp: J. K. f5.
lleelsum: jongel. en jonged. ver. f 2,57. Heerjansdam : een zusterkring f 8. Heteren: ger. jongel. ver.
1' 2,68. Hilversum: giften f 2. Heeg: verz. door mej.
v. d. H. 1 6. Hijdaard: N. N. t 2. Hoogeveen:
ger. jonged. ver. Dorcas f 3,50. Kampen : Zendingver.
t 10, mevr. B. f 2,50. Katendrecht: gecomm. d. Zen
ding f 25, verz. door een huismoeder f 10,60. Kat
wijk a Z: N. N. f 2,50. Koog a/d Zaan-. N. N.
t 100. Klundert: kind. der Chr. Sch. f 7. Landsmeer:
door Ds. B. f 5. Leeuwarden: giften f 1,25. Leiden:
B. f 2,50, de heer BI. f 1, mej. K. f 0,50, gev.
coll. kerk Hooigracht f 1, mej. L. f 2, voor 't lezen
van t verslag 1 0,15. Leiderdorp: eenige hoofden
t 33,50. Lemmer: T. H. \. f 1. Leut: verz. mejuf
frouw E. f 1. Maasland: gift door L. van de K.
W. f 2. Marken: Ger. meisjesver. f 1, mej. K. f 2,50,
N. N. voor 't tek. f 10. Makkum: S. W. f 1, N.
N. f 10. Mijdrecht: door mevr. K. eti mej. S. f45.
Nieuwendijk: de heer U. d. 'B. f 1,25, de heer A.
d. W. f 2,50. Nijverdal: uit de coll. Ger. kerk f 1,50.
Oldebroek: wed. B. f 2,50. Olst: postm. f 7,50. Oppenhuizen : mej. K. f 5. O.-Pekela : gev. coll. f 5; P;
H. 1). 1 15. Pretoria: S. f 200. Purmerend: busje
mej. K. f 1,35. Reitsum : gift f 1. Rockanje: een
shawl verkocht f 40. Rotterdam: P. K. f 1, de heer
B. K. f 2,50, N. N. v. L. f 1, N. N. v. L. f 2,
mej. G. f 0,50, coll. Ger. kerk A. f 1, Chr. Sch!
Oudkerk a/d IJ. f 10, N. N. f 1, N. N. f3,50, fam.
F. f 2,50, „niet van overvloed" 1' 1, N. N. f 1, N.
N. t 1,50, N. N. f 2,50, E. B. f 0,50, Zondagsch.
w. Prol. d. H. f 8, coll. Ger. kerk B f 2,50, N. N.
t 25, Z. B. Eudokia t 3, Br. B. f 1, verz. wed. K.
JN. N. f 0,25, Essenbee f 0,25, X. N. f 0,25, B.
f 0,25, Wed. B. f 0,10, C. v. d. H. f 0,10, N. N!
1 0,25, N. N. t 0,25, N. N. f 0,25, Essenbee f 0,25,
N. iN. f 0,25, JN. N. f 0,25, N. N. f 0,25, JN. N.
f 0,25, N. N. f 0,25, N. N. f 0,25, G. Z. f 0,25,
N. N. f 0,25, N. N. f 0,25, N. N. f 0,20, N. N.
f 0,25, N. N. f 0,25, N. N. f 0,25.Schiedam : comm.
buit. zend. Ger. kerk f 50. Schoonhoven: mevr. B.
B. f 1, mej. M. lezen van 't verslag f 1. Schipluiden :
kind. der Ger. Zondagsch. f 3,25. Steenwijk: giften
f 1,50. Urk: Zendingszaak f 15. U. : P. V. H. f 1.
Utrecht : d. mej. v. B. C. 2 giften f 500, mej. v. d.
VI. f 9. Veldwijk: vereen. Bid en Werk f 33,50.
Velp: 3 giften f 1,50. Vlissingen : gift f2,50. Voor
schoten: mej. v. V. f 2,50, busje Chr. School f 15.
Voorst -. uit het busje van Anna f 6. Voorthuizen :
fam. v. S. f 0,50, verz. d. mej. K. fl,50. Vreeswijk :
verz. d. 2 zusters f 31,25. Waarden -. Chr. jongel.
\tr. f 50. Waddingsveen: de heer 1). B. Jr. f 5, H.
B. Jr. f 2,50. Winterswijk: mej. B. A. JN. K. f 5.
Witmanum : jaarf. Chr. jongel. en jonged. ver. f 2,50.
Zeist: gev. i. d . coll. f 1, M . A. H . v. U . f 3 .
Zevenhoven : eenige jonge meisjes f 2. Zierikzee : Ger.
jonged. ver. f 2. Zutphen: jaarf. Chr. jongel. ver.
t 2,14. Zicolle : JN. N. f 1. Zwijndrecht: giften f 0,50.

Totaal f 5381,30V2,
Gelieve voortaan g'iftey en contribuli'ên aan onder
staand adres te sturen, daar M e j . J . C. R u t g e r s
afgetreden is als lenningmeesteresse.
J. A. M. VAN SCHELVEN,
Heerengracht 250, Amsterdam.
Pemiingmeesteresse.

400 kisten vol, en voorts ook de over
blijfselen van den lang gezochten en
vurig begeerden aapmensch.
Deze overblijfselen werden in 1891
gevonden te Trinil.en bestonden ineen
wijsheidskies en in een schedelkap, die
op een meter afstands van die kies ver
borgen was.
Een jaar daarna, in Aug. 1892, werd
er nóg bijgevonden een dijbeen en een
kies. En wederom een jaar daarna nog
een kies, namelijk een valsche kie3 uit
de onderkaak.
Uit deze stukjes is door Piof. Dubois
een compleet geraamte geconstrueerd,
dat thans op de Parijsche tentoonstel
ling aan de bezoekers zal voorgesteld
worden als de „missing link", de over
gangsvorm tusschen aap en mensch.
Het schijnt, dat het aantal geleerden,
dat in deze vondsten de overblijfselen
van een aapmensch ziet, gaandeweg
toeneemt.

Verwonderen moet dit niet. Als de
schepping van den mensch ontkend
wordt, dan moet men wel aannemen,
dat hij langzamerhand uit een dier is
ontwikkeld. De mensch moet toch ergens
vandaan komen en kan zoo maar niet
uit de lucht gevallen zijn. En als hij
uit het dier is voortgekomen, dan moet er
hier of daar nog wel een overgangsvorm
schuilen en zou het ongerijmd zijn om
aan te nemen, dat nu precies al die
overgangsvormen uitgestorven zijn. En
als men dan enkele overblijfselen vindt
die zich tot zulk een overgangsvorm
laten construeeren, dan moet men wel
over de vondst van vreugde in de han
den klappen en er den lang verwachten
aapmensch in zien. En dat alles tot
meerdere eere van de onbevooroordeel
de, onpartijdige, streng-wetenschappelijko
wetenschap !
Hoe het nu met het door Prol'. Dubois
in elkaar gezette geraamte afloopen zal,

is nog onbekend. Het wordt alvast te
Parijs tentoongesteld. Maar onmogelijk
is het niet, dat het ermee gaat, als
met den salamander in het begin dezer
eeuw.
Althans, de onderstelling van Prof.
Dubois aangaande zijn aapmensch is
terstond van verschillende zijden bestre
den. De beroemde hoogleeraar Virchow
kwam er terstond tegen op. En op het
laatste anthropologen-congres te Lindau,
3 — 7 Sept. 1899, betoogde Dr. Bumiller
van Augsburg, dat de door Prof. Dubois
op Java gevonden overblijfselen afkom
stig zijn van een echten aap, van een
gibbon, gelijk Virchow altijd al vermoed
had.
Doch hoe dit zij, het is gelukkig, dat
wij aangaande den oorsprong van den
mensch niet behoeven te wachten, tot
dat de geleerden het met elkaar eens zijn.
Want dan kwamen wij nooit tot
zekerheid. En het is toch nog al van
belang, te weten, waar wij vandaan
komen. Want als wij dat niet weten,
dan weten wij ook niet, wie en wat
wij zijn en waar wij henengaan.
Hoe heerlijk is het dan, te mogen
gelooven, dat de mensch naar Gods beeld
is geschapen en dat hij voortgekomen
is uit zijne almachtige hand.
Dat uitgangspunt neemt ook Dr.
Nieuwhuis in zijn werk: Mensch en
Dier aan.
Natuurlijk, het is een werk over dier
kunde en daarom geen ontvouwing van
de leer der Schrift over den mensch.
Dat zou hier zelfs heelemaal misplaatst
zijn.
Maar het uitgangspunt is duidelijk en
beslist.
Hoe groot de overeenstemming ook
lichamelijk zij tusschen dier en mensch,
er is toch ook een groot onderscheid.
Verschillende punten van verschil
tusschen het lichaam van den mensch
en dat der dieren worden door den
Schrijver bl. 5 opgesomd.
En vooral, wordt erop gewezen, dat
de mensch door zijn denkenden geest,
door zijne spraak, door zijne beoefening
van kunsten en wetenschappen, door
zijn zedelijkheid en godsdienst boven
het dier verheven is.
Het is ons doel niet, om dit werk
van Dr. Nieuwhuis te beoordeelen ; dat
ligt geheel buiten onze bevoegdheid. Maar
wel verdient het op. dit belangrijke punt
van verwantschap tusschen mensch en
dier de aandacht.
Te meer, omdat het uitgangspunt van
den Schrijver aan het. wetenschappelijk
karakter van zijn werk hoegenaamd
geen afbreuk schijnt gedaan te hebben.
Althans, er verscheen thans reeds een
derde herziene druk van.
Op verschillende scholen werd het reeds
ingevoerd. En zeker gaan onze Christe
lijke gymnasia daarbij wel voorop.
Althans wij behooren ook in dat op
zicht elkander te steunen.
Voor onze lagere en hoogere scholen
hebben wij eigen leerboeken van noode.
En als die verschijnen en goed zijn,
dan behooren wij ze allereerst op onze
eigen scholen in gebruik te nemen.

SCHRIFTCRITIEK.
Met instemming lazen wij onlangs
deze woorden van Prof. Oettli te Greifswald, die, ofschoon zelf de meeste
resultaten der Oudtestamentische critiek
overnemende, toch voor hare eenzijdig
heden en afdwalingen niet blind is :
Ik erken gaarne, zoo zegt hij, dat
niet alleen de dogmatiseerende en
philosopheerende, maar ook de zuiver
litterarisch historische critiek tegen
woordig menigmaal wegen heeft inge
slagen, op welke een nuchtere geest,
die zich de grenzen van het menschelijk kennen bewust is, haar niet
volgen kan. Sommige nieuwere wer
ken over inleiding op en verklaring
van het Oude Testament drijven de
scheiding der bronnen zoo ver door,
dat zij voor ieder vers en half
vers, ja voor 'ieder woord nauwkeurig
bepalen, waar het toe behoort, dat
zij alle momenten van het zeer inge
wikkeld proces, waardoor een geschrift
ontstond, trachten vast te stellen en
op die wijze het kunstig weefsel
van een gansch boek, waaraan
tien- en honderdtallen van jaren
gearbeid hebben, tot in de fijnste
draden toe trachten uiteen te leggen.
Men weet in zulke gevallen niet,
wat meer te bewonderen valt, de
kunstgrepen der oorspronkelijke schrij
vers èn bewerkers, of de heldérziende
scherpzinnigheid der hedendaagsche
critiek, die al die geheimen op het
spoor is gekomen. Bij wijze van
voorbeeld herinner ik aan de hypo
thesen over het ontstaan van het
boek der Richteren, van den Prediker,
van het. Hooglied in de commentaren
van Budde en -Siegfried, aan het
werk over Zerubbabel van Selün,
aan de afschrikkende poging van
Bertholet, örn Jesyja 53 te verklaren.
Het is een troost, dat al deze kun
stige hypothesen gewoonlijk slechts
bijval vinden bij hen, die ze hebben
uitgedacht en de eene de andere
met verrassende snelheid afwisselen.

Nog meer bedenking wekken die
critische werkzaamheden, welke de
boeken des Ouden Testaments, vooral
die der Profeten, tegenwoordig trachten
te zuiveren overeenkomstig een van
te voren vastgesteld schema aangaande
de geschiedenis van Israëls godsdienst.
Door zekere soort van divinatie heeft
men zich een beeld gevormd van
den ontwikkelingsgang der Oudtesta
mentische religie; de. leemten, die
door de bronnen worden opengelaten,
heeft men zich door combinatie en
redeneering uit andere godsdiensten
aangevuld; en dit alzoo verkregen
schema past men nu toe bij het litterarisch-critisch onderzoek van de boeken
des Bijbels. Als het nu voorkomt,
dac ideeën, die volgens het schema
eerst in een veel lateren tijd passen,
reeds in andere geschriften worden
aangetroffen, dan worden zij terstond
als latere interpolaties verwijderd.
Zoo is men er onlangs toe geko
men , om alle in engeren zin Messiaansche voorspellingen naar den tijd
na de Ballingschap te verwijzen,
omdat volgens het schema de profetie
voor de Ballingschap alleen van God
als den Voleinder van Israëls heil
zou weten. Alle heilsbeloften, die
bij de oude Profeten voorkomen,
moeten daarom als latere toevoegsels
en inkruipsels worden uitgeworpen.
Deze behandeling van het Oude
Testament is van ongeoorloofde en
onwetenschappelijke willekeur niet
vrij te spreken (Kirchliche Monatsschrift Juni 1900 bl. 415.)
Deze woorden zijn ook in Nederland
niet ongepast. Zij wijzen eene wondeplek der Oudtestamentische Schriftcritiek
aan. Eerst worden op litterarische
gronden de grondtrekken ontworpen van
den ontwikkelingsgang van Israëls gods
dienst, en dan worden naar dat schema
de bronnen gecritiseerd. Zoo snijdt het
mes van twee kanten. Het is echter
volstrekt niet noodig, om de critiek op
al deze doolpaden te volgen. Zij loopt
zichzelve in een impasse dood.

EEN BELANGRIJK SCHRIJVEN.
Van den heer C. van Gelderen, die
ten vorigen jare Candidaats-examen aan
de Theol. School aflegde en thans te
Berlijn studeert, ontvingen wij het vol
gende schrijven, dat om zijne berichten
over oude vrienden en om zijne mededeeling over den predikant Funck ook
voor de lezers van de Bazuin van be
lang is.
BAVINCK.

Hooggeachte Redacteur!
Van mijn uitstapje naar Silezië ben
ik teruggekeerd.
Een uitstapje was het, geene studie
reis. Dit wilt Ge zeker wel in 't oog
houden, wanneer ik van de verzamelde
indrukken een en ander mededeel.
Zaterdagmorgen vóór Pinksteren ver
liet ik de Duitsche riikshoofdstad. de
onafzienbare huizenzee met hare bijna
2 millioen inwoners. In snelle vaart
doorreisde ik de vlakte van Brandenburg,
van schilderachtigheid niet ontbloot, maar
toch weinig meer afwisseling biedend
dan de Nederl. Centraalspoorweg of de
lijn Meppel—Hoogeveen.
Na 372 uur beieikte ik Görlitz, waar
Ds. Graefe me aan het station wachtte.
Toen ging het per tram de schuine
straten op en af; weldra was de vrien
delijk gelegene woning van mijn gast
heer bereikt.
Schoon is de stad gelegen, waar van
oudsher de Lausitzer Stenden zich ver
zamelen. En in het midden dier stad
staat op eene binnenplaats een eenvou
dig kerkje, waar op den dag des Heeren
50 — 70 menschen samenkomen tot den
dienst des Woords in Gereformeerden zin.
Niet lang echter bleven we in de
stad van Jacob Böhme. Nog was des
Maandags het derde voormiddaguur niet
verstreken, toen we haar verlieten om
per sneltrein naar Breslau te stoornen,
naar de stad die Zacharias Ursinus heeft
voortgebracht en uitgeworpen.
De voormiddaguren brachten we door
in het schoone Scheitniger-Park. Want
onze Silezische zusterkerken, wars van
de Duitsche Zondagsontheiliging en feestdagsvereering, hebben onder Schotschen
invloed den dag des Heeren hersteld,
en - van eenzijdigheid niet vrij — de
feestdagen ten eenenmale verworpen.
Wat ons naar Ursinus' geboortestad
voerde ? 't Was de • jaarlijksche confe
rentie onzer Silezische zusterkerken, die
ditmaal bijzonder belangrijk beloofde te
worden door de tegenwoordigheid van
den prediker Funck uit Oberplanitz in
Saksen, van wien de lezers onzer ker
kelijke bladen reeds een en ander heb
ben vernomen.
Op Maandagavond, den vooravond der
conferentie, trad deze nog jeugdige
broeder voor de Breslausche gemeente
op tot het doen van eenige mededeelingen omtrent zich en zijne gemeente.
Deze gemeente is klein en zwak; ze
telt 6 mannen, .13 vrouwen en 15 kin
deren, dus 34 zielen, en dat op een dorp
van 22000 inwoners. Daar is ze om

ringd van allerlei gezindten : de Luth.
landskerk, wier predikanten hem gaarne
zouden willen verbannen ; de Vrije Luth.
kerk (Missouri-synode), die wel met de
Geref. overeenstemt in de leer der vrije
genade, maar overigens in haar star
Lutherdom den Heidelb. Catechismus
voor anti-christelijk houdt; voorts Bap
tisten, Methodisten, Darbisten, Spiritisten,
de een al verder van on3 verwijderd
dan de andere.
Na deze inleiding deelde Br. Funck
mede, hoe hij uit de Method. werkhei
ligheid tot de belijdenis der vrije genade
is gebracht. Van der jeugd af aan had
hij de Method. leer ingezogen, eene leer
die men uit boeken slechts oppervlakkig
leert kennen, maar in de practijk moet ga
deslaan. Alles berust daar op africh
ting en opwinding; voor rustige studie
van Gods Woord heeft de Methodist
geen tijd: hij is eenmaal bekeerd en
moet nu immer anderen bekeeren. Ook
Funck vertrouwde op zijne eenmaal
plaats gehad hebbende bekeering: wie
toch is „bekeerder" dan een Methodist?
Maar God bracht hem in aanraking met
de Geref. school van Kohlbrügge — Zahn
en schonk hém dieper inzicht in de te
genstelling va!n zónde en génade, van
wet en evangelie. Eerst meende hij nog,
•dait Zahn het 'Methodisme te hard aan
pakte. Maar toen hij met de door hem
nieuwgevo.ndene leer voor zijne gemeente
optrad, ondervond hij haat en tegenstand
en werd ten slotte uitgeworpen, door
slechts weinigen gevolgd.
In den breede weidde br. Funck nu
nog uit over dé grondfout van het
Methodisme: de vermenging van wet
en evangelie, welke voortkomt uit de
leer van den vrijen wil, terwijl men
geen begrip heeit van des menschen
ellende. De mensch kan volgens 't
Methodisme zichzelf bekeeren, en is hij
bekeerd dan wordt hij gedreven tot hei
liging, tot werken. Ze moesten maar
eens thuis beginnen met het onderzoek
van Gods Woord !
Aan 't einde dezer met diepen ernst
uitgesproken rede wisselden verschillende
gemeenteleden met br. Funck van ge
dachten, waartoe we ook op de beide
volgende dagen nog ruimschoots gele
genheid hadden. Ons vermoeden, dat
Funck alleen van eene toegerekende
heiligheid zou willen weten, werd geluk
kig niet bevestigd. Maar toch.kwam
het ons voor, dat, hij wat al te eenzij
dig staart op de> leer der vrije genade
en daardoor niet genoeg oog heeft voor
andere gewichtige waarheden; zoodat
b. v. de Luth. dwalingen inzake het
lichaam van Christus en de indeeling
der Tien geboden bij hem niet zwaar
wegen. Aan den anderen.kant verdoemt
hij het Methodis^endom. zonder te be
denken dat bij ve}e dwalenden het leven
beter is dan de leer.
Dergelijke eenzijdigheden laten zich uit
den gansch bijzonderen weg van br.
Funck wel verklaren; als hij dieper in
de Gereformeerde leer mag doordringen,
zal ongetwijfeld v§el zich v or hem op
helderen. Moge de Geest des Heeren
zich bij voortduur heerlijk in het kleine
kuddeke te Oberplanitz openbaren.
Dé aansluiting van br. Funck en zijne
gemeente aan de kerken in Silezië werd
op de conferentie van Dinsdagmorgen
tot latér. gelegenheid aangehouden. Daar
werd voorts besloten, dat de Silez. ge
meenten in plaats van „Freie Evange
lische Kirche" zich voortaan zullen noe
men „Evangelisch Reformirte Freikirche";
alsmede dat de conferentie van nu af
telken jare in April en October zal plaats
hebben. Ds. Graefe had gaarne gezien,
dat een vast Classicaal verband ware
gelegd, maar de aangenoinene Kerkorde
bepaalt, dat daartoe minstens 3 kerken
rioodig zijn. Wel meende Ds. Graefe,
dat deze bepalingi.gemaakt is tegen al
te groote versnippering, en dat het dus
in den geest der K. O. zou zijn een
Classicaal verband 'aan te gaan, wanneer
er slechts 2 kerken in het geheel zijn.
Maar de: meerderheid der broederen,
waaronder.Ds. Roesther van Breslau, ga
ven voorloopig aan eene conferentie de
voorkeur.
Ook werd, door Ds. Graefe een schrij
ven ter tafel gebracht van Ds. v. d. Lin
den te 's Gravenhage namens Depp. voor
Corr. met Buitenl. Kerken.
De conferentie werd Dinsdagavond ten
einde gebracht.
Aangename dagen bracht ik nog on
der de broederen te Breslau en te Gör
litz door. In beide gemeenten mocht
ik met „een stichtelijk Woord" optre
den. Dankbaar voor het genotene keerde
ik j.l. Maandag terug naar de academie
stad aan de Spree om mij weer te verdiëpen in de geschriften uit Babel en
Assur.
Met broedergroete en heilbede,
Vw Oud-leerling,
CANDIDATUS.

Berlijn, 14 Juni 1900.
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„Welgelukzalig is de mensch . . . en in
wiens geest geen bedrog is."
Ps. 32 : 2b.

Wie

in Christus is, wandelt naar

den Geest. Rechtvaardiging en heiliginggaan samen. Bewijst God ons in de
rechtvaardiging zijn gunst, in de heili
ging schenkt Hij ons zijn beeld; de
heiliging is bewijs van de ïyechtvaardiging.
i
Als de Heere door Jeremia zijn volk
laat verzekeren, dat Hij hunne onge
rechtigheden vergeven, en hunne zon
den niet meer gedenken wil, voegt Hij
er aan toe, dat Hij zijne wet in hunne
harten wil schrijven. Eu David, de
genade der schuldvergeving roemende,
haast zich van de heiliging te gewa
gen. «Welgelukzalig'', zegt hij, »is de
mensch, dien de Heere de ongerechtig
heid niet toerekent", en hij laat er
aanstonds op volgen, „en in wiens geest
geen bedrog is."

Als er in de Schrift van 's menschen
geest sprake is, wordt er soms door ver
staan 's menschen verstand, de verbor
gen gedachten zijns harten ; soms de
nieuwe mensch, in tegenstelling van de
natuurlijke verdorvenheid; maar ook dik
werf de ziel met al hare vermogens en
krachten Aan de ziel dacht Salomo, ais
hij schreef, dat wanneer het stof wederom
tot de aarde keert, »de geest weder
keert tot God, die hem gegeven heeft."
En Jezus had zijne ziel op het oog,
toen Hij aan het kruis riep : »Vader !
in uwe handen beveel ik mijnen geest."
Ook David bedoelt in ons vers, »welgelukzalig" te spreken den mensch, in
wiens ziel geen bedrog is.
De Heere eischt ons geheel voor zich.
Hij wil, dat ons hart »volkomen met
Hem is"; dat wij Hem zoeken »van
ganscher harte." Hy is met geen
taal der lippen, met geen uitwendigen
godsdienst tevreden. Hij vraagt het
hart.
De apostel zegt: «De God des vredes
heilige u geheel en al; en uw geheel
oprechte geest, en ziel en lichaam worde
onberispelijk bewaard in de toekomst
van onzen Heere Jezus Christus."
De Heere wil zeker, dat wij «onze
lichamen stellen tot eene levende, heilige
en Gode welbehaaglijke offerande", en
noemt dit zelfs „onzen.redelijken gods
dienst." Hij wil, dat onze leden «wa
penen der gerechtigheid" zullen zijn;
maar dan ook niet in schijn, maar
waarlijk, uit het rechte beginsel, dooi
den rechten drang, en tot het rechte
doel, dat is in oprechtheid.
Zoolang ons hart onvernieuwd is,
zoolang er geen geloof in ons woont
en werkt, zoolang kan het spreken
onzer tong den Heere niet welbehaaglijk
zijn, luisteren onze opren niet waarlijk
naar de woorden Gods, zien onze oogen
niet naar heilige dingen, werken onze
handen niet de werken des geloofs en
der liefde, loopen onze voeten niet liet
pad van 's Heeren geboden.
Wie het hart 'geeft, geeft alles. Is
het hart oprecht, is in onzen geest
geen bedrog, dan beelden wij ons ook
niet bedriegelyk de vergeving der zonde
in, dan verzekeren wij ons niet op losse
gronden van de genade Gods, zooals de
Joden, die, omdat zij Abrahams zaad
waren, waanden Gods kinderen te zijn,
terwijl Jezus hun verweet: «Gij zijt uit
den vader den duivel, en wilt de begeer
ten uws vaders doen"; of gelijk de
Farizeër, die meende rechtvaardig te
zijn, terwijl niet bij, maar de tollenaar,
de door hem verachte tollenaar, ge
rechtvaardigd naar huis ging ; of gelijk
de Laodicensers, die meenden rijk en
verrijkt te zijn, zonder eenig ding ge
brek te hebben, maar niet wisten, dat
zij arm, ellendig, jammerlijk, blind en
naakt waren.
Dergelijke menschen worden door de
bedriegelijkheid huns harten jammerlijk
misleid.
Als de dichter gewaagt van een mensch
in wiens geest geen bedrog is, verstaat
hij er door, iemand, die van de verge
ving der zonde verzekerd, alle geveinsd
heid uit zijn hart wenscht verbannen
te. hebben, en den Heere zijnen God
oprecht wenscht te dienen.
De zoodanige, om iets te noemen,
bidt niet zoozeer met den mond, als
wel met de innerlijke bewegingen zijns
gemoeds ; Anna, de moeder van Samuël,
zei: »ik heb mijne ziel uitgegoten
voor het aangezicht des Heeren." Zijn
geloof is, gelijk Paulus het uitdrukt,
ongeveinsd. Zyne boetvaardigheid is
zoo oprecht, dat hij vruchten voort
brengt der bekeering waardig. Hij kent
de gestalte der Emmaüsgangers, wier
hart «brandende in hen was, als Jezus
tot hen sprak en hun de Schriften
opende;" de gestalte van Maria, die
aan Jezus voeten gezeten enkel aan
dacht was.
Geheel anders is het met de geveins
den. Zij schijnen wel God te dienen,
maar doen het niet. Er is een diepe
klove tusschen wat zij zijn en wat zij
schijnen. Paulus zegt, dat zij „een ge
daante der godzaligheid vertoonen,
maar inwendig er de kracht van ver
loochenen."
Er zijn ten allen tijde mondbelijders,
die wel Heere Heere zeggen, maar niet
doen den wil des Vaders, die in de
hemelen is. Het vermolmd hout sflinstert in de duisternis, maar wordt door

het licht in zijn waardeloosheid open
baar. Zoo is het met de huichelaren ;
zij schijnen dikwerf godzalig, maar zijn
inderdaad gelijk aan den teleurstellenden
vijgeboom, die wel rijk aan bladeren
was, maar geen vruchten droeg.
De Christen in wiens geest geen be
drog is, heeft een afkeer van alle zon
den, wenscht niet alleen groote, maar
ook dusgenaamde kleine zonden te ver
mijden ; hij luistert naar de apostolische
vermaning: «zoo legt dan af alle onkuischheid, alle bedrog, en geveinsd
heid."
Gelijk ééne mot op den duur geheel
het kleed verteert, één vlieg ten slotte
heel den voorraad vleesch bederft, eene
kleiue opening oorzaak wordt dat het
grootste vaartuig zinkt, zoo kan ééne
aan de hand gebonden, niet beleden,
niet bestreden, niet uitgeleverde zonde,
den toegang tot Gods genadetroon ver
hinderen, den vrede des harten verban
nen. Dit weet de Christen, en daarom
is het zijne bede : «Laat oprechtheid
en vroomheid mij behoeden." Bij den
huichelaar is het juist omgekeerd;
schijnbaar nauwgezet in het kleine, is
hij toegevend tegen grove overtredin
gen ; liij zijgt de mug uit, en zwelgt
den kemel door.
De Farizeën van Jezus' dagen zouden
niet gaarne met ongewasschen handen
aan tafel zijn gegaan, maar bekommer
den er zich weinig om, al was de spijze
in oneerlijken weg verkregen. Zij wil
den de dertig zilveren penningen, die
Judas in den tempel wierp, niet in de
schatkist leggen, omdat er bloed aan
kleefde, maar maakten geen bezwaar,
voor dat bedrag met Judas te onder
handelen, en zich aan den heiligen Je
zus te vergrijpen.
Een Christen, in wiens geest geen
bedrog is, dient God niet uit eenige
vleeschelijke inzichten, maar uit zucht
om Hem te behagen, en zijne eere te
verbi;eiden.
Daarentegen de geveinsde, wiens hart
niet recht voor God is, neemt den uit
wendigen godsdienst waar, of om des
voordeels wille, of om van de menschen
gezien te worden.
Een oprecht Christen is bedroefd over
zijne zonden, blijft er niet in liggen,
maar klaagt er over voor God met een
verbroken hart en verslagen geest, en
bekent ze, des noodig, voor den mensch.
De -eene oprechte zegt tot den andere ;
«Laat ons onze wegen onderzoeken en
doorzoeken, en laat ons wederkeeren
tot den Heere." Dit is gebleken in
David, die door het vleesch vervoerd,
in groote 4011de gevallen, zijne handen
schuldbelydend ophief tot God, en zich
niet schaamde, zijne openbaar geworden
zonde in het openbaar te belijden.
Gansch anders is bet met den ge
veinsde. Deze zal zijne eigene zonden
bedekken, maar die van anderen breed
uitmeten ; den splinter in het oog van
een ander ziet hij, maar den balk in
eigen oog bemerkt hij niet.
Eindelijk, een oprecht Christen is
eerlijk tegenover zijn naaste. Maar wie
geveinsd is tegenover God, is ook bedriegelijk jegens den naaste.
» Welgelukzalig", zegt de dichter, «is
de mensch, in wiens geest geen bedrog
is." Men versta hem wel. Hij denkt
er niet aan, in de oprechtheid der geloovigen eene verdiende oorzaak hunner
zaligheid te zien ; ook de oprechtheid
is genade-gave, vrucht des Geestes. Maar
hij geeft er mede te kennen, dat, ter
wijl de verwachting der huichelaren
moet vergaan, de hope der oprechten
van hart door den Heere zal worden
bekroond.
Geen pen kan het geluk der oprech
ten beschrijven.
Jezus heeft gezegd : «Zalig zijn de
reinen van hart, want zij zuilen God
zien." Hier door het geloof, hierna
maals in heerlijkheid.
Hier is dikwerf' veel moeite hun deel,
veel beproeving, veel strijd, maar het
gaat op den hemel aan. De beginse
len der eeuwige vreugde smaken zij
hier, en straks breekt de dag des oogstes aan. In dit leven zijn zij geluk
kig, want God is hun genadige Vader
in Christus. Christus is hun vriend,
hun broeder, hun Heiland. De engelen
zijn hunne vrienden, «de gedienstige
geesten, die tot dienst worden uitge
zonden, dergenen, die de zaligheid be
er ven." Hun geweten, ofschoon nog
dikwerf verontrust, na afwijking en val,
bij aanvechting, en in geestelijke duis
ternis, is vaak bevredigd, en gerust in
het bloed der besprenging, dat van
betere dingen spreekt dan dat van Abel
den rechtvaardige. De dood, ofschoon
in zichzelven een vijand, is voor hen
overwinning, en dienaar van Christus
als hij is, moet hij middel zijn, om
hunne zaligheid te voltooien. Eenmaal
staan zij met een heerlijk lichaam op.
Zij worden vrijgesproken voor het ge
richt. Zullen met Christus de wereld
oordeelen, d. i. als zijne getuigen zijne
uitspraken goedkeuren en beamen. Be
er ven de zaligheid, die alle beschrijving
te boven gaat, in vereeniging met allen,
die hier de genade der schuldvergeving
deelachtig worden, en in oprechtheid

verdreven hebben. Volgens anderen werktt de eigenaardigheid van de taal en den stijl1 Madrid vervoerd, waar de zendeling Nestlé
Ik mag zeker wel van deze gelegenheid
de opperbevelhebber Yung-lu prins Tuani
van den auteur hier en daar met eenige3 hen niet kon volgen, maar waar de warmte3
gebruik
maken er op te wijzen, dat ook wij
tegen en zou het zelf' op de opperheer omschrijving.
hen nog meer aandeed.
NOTTEN.
als diakenen zeer hebben toe te zien, niet
schappij toeleggen.
In conclusie I spreekt hij uit, dat indien
medegevoerd te worden door den stroom en
Verschillende onderkoningen, waaronder
men Liturgie bedoelt in directorischen zin,,
Gelijk bekend is, werd 31 Dec. 1899 de3
vervallen in den geest van den materialist.
1
d e van Nanking en Li-Hung-Chang zouden
waarbij richting, lijn of leiddraad in deni
zendeling Brooks van het „Engelsche genoot-'
Nog eens, er dreigen gevaren voor onze
t
besloten hebben de gehoorz amheid aan Pe
gedachtengang wordt aangegeven, er niemandI
schap tot verbreiding van het geloof" diaconieën.
king op te zeggen en zelfstandig te handelen. een zaak van kwestie van zal maken tenzijj
vermoord te Ping-Jin in China. Hij was
Hoe schraal ook het nieuws moge zijn,
Voorzeker ! het formulier voor bevestiging
Kan men de berichen gelooven, dan meentmisschien de Libertijnen en de geestdrijvers.
iu 1898 aldaar heengezonden en 28 jaren1
dat uit Zuid-Afrika tot ons komt, zooveel
van diakenen behelst, dat we er op bedacht
Li
het
ernstig
en
moet
hij
dagelijks
een
Uitnemend, vader Voetius, zeg ik hierop ;;
blijkt wel, dat Roberts, terwijl hij zijne
oud. Het Engelsche gouvernement eischte
moeten zijn, om te zien naar de beste mid
't is geheel naar mijn hart. Elk Geref.
eeu groote schade-vergoeding.
Sommige delen om in de nooden en behoeften der
positie te Pretoria zoekt te versterken, et: groot aantal onruststokers tot afschrikwekkend
voorbeeld
laten
onthoofden.
mensch, die in gebondenheid aan de H. Christelijke bladen vragen echter, of het
dagelijks drie treinen met levensmiddelen
armen tegemoet te komen. Alles wat maar
Duitschland heeft in eens een voornaam Schrift naar 's Heeren ordeningen wenscht goed is, dat de zending aldus door de
noodig heeft, om zich en zijne manschappen
kan strekken om op een gepaste wijze te
aandeel
gekregen
in
het
werk
der
wraak.
te
leven,
kan
zich
daarin
volkomen
vinden
wereldlijke macht beschermd wordt ?
voor honger . te vrijwaren (een b wijs, dat
verkrijgen, wat diakenen noodig hebben tot
Behalve
de
moord
op
zijn
gezant,
komt
nu
en gaat van lieeler harte daarin meê. Zelfs
op de marktdagen aldaar de Boeren nog
leniging van den nood, moet worden aange
ook nog de tijding, dat Yuan-Chib-Kaï, de dunkt me, een man als de heer Winckel,
Nog steeds leest men berichten vau Morniet veel leveren !) de Engelschen zich zoo
wend.
emeritus-Regent van het Geref. Gymnasium
moonsche zendelingen, die Europa bereizen,
krachtig
mogelijk samenscharen uit de de gouverneur van Shantoeng, aan den Duit
Wij willen aannemen, dat er vele diaco
schen gouverneur te Kiao-Tsjoe heeft doen
te Zetten en thans beroepen predikant te
en ook dat zij prozelieten maken.
Transvaal naar het Noord-Oosteu van den
nieën zijn, die bijna uitgedacht zijn, zulke
weten,
dat
hij
niet
het
oprukken
van
Duit
Sloterdijk,
die
anders
blijkbaar
nog
al
op
de
Vrijstaat. l)e dappere De Wet, die 't hun
plannen te beramen, die ook maar eenigszins
sche troepen naar Weh-sien kan toestaan en
letter staat naar zijn principieel inzicht in de
Het Maandblad tegen de Kwakzalverij
daar al te lastig maakt, moet, het kost wat
ten goede kunnen komen aan al wat arm en
evenmin de zendelingen kan beschermen.
zaken. Dus daarover zijn we als goed Geref.
beredeneert in zijn Mei-nummer, hoe het
het wil, met zijn President en manschappen
ellendig is in het midden der gemeente,
Ook te Wei-hai-Wei beginnen onlusten,
mensehen het eens, he zij we van '34 of van g e b r u i k v a n „ W a t e r m e t d r u p p e l s
werkelijk omsingeld en tot overgave gedwon
doch wij mogen ook wel in ernstige over
terwijl tevens de toestanden te Shanghai en
'86 zijn. 't ls iets, zelfs veel gewonnen onder
gen worden. Hieruit blijkt hoe De Wet den
van hetzelfde" gevoegd bij een zenuwweging nemen de vraag : zijn ook niet vele
en
zelfs
te
Tschifu
ongerustheid
beginnen
leiding van vader Voetius.
Engelschen daar in den weg zit. Trouwens
achtigen toestand van den patiënt, alnaar
diaconieën, waarvan hoegenaamd geen kracht
te
wekken.
In de tweede conclusie zegt hij echter : deze vertrouwen heeft in zijn dokter of in
elk oogenblik valt hij of den spoorweg en
uitgaat, die zelfs nog nimmer in eigen boezem
Tot overmaat van ramp kunnen de gealli
indien ge de Liturgie of Liturgische voor
zijne bewakers of 's vijands konvooien met
het medicament, soms met toevallige genezing
zich in erust hebben afgevraagd : hoe komen
eerden
niet
uit
Tientsin
oprukken
naar
Pe
schriften in diatactischen zin opvat als vast
levensmiddelen aan.
Pas nog weer bij
gepaard kou gaan, eu zoodoende werkelijk
wij in ons midden tot meerdere ontwikkeling
king, maar moeten integendeel groote Chibepalend, bevelend, in elk opzicht bindend, dan
Senekal. En wel zoo, dat er twee divisiën
water een geneesmiddel van naam kan wor
van het diaconaat ? Let wel, wij brengen
neesche
troepenmachten
naderen
om
Tientsin
ontken ik het absoluut, beslist en volstrekt. Na
ter hulpe moesten komen om generaal
den. Het blad rekent hieronder „de fleschjes
geen
beschuldiging in, doch bedenken we,
te hernemen. Het bericht, dat de gealli der verklarende voegt hij er bij, dat hij bij die
gekleurde water-electriceit van Mattei." Tevens
Clements te redden en een deel van het
dat zulke gevallen niet denkbeeldig zijn.
eerden
Peking
zouden
zijn
binnengetrokken,
absolute
negatie
of
ontkenning
denkt
aan
een
drukt
het
eeu
recept
af
vau
een
z.g.
elixir,
konvooi te behouden. De rest ging met
Doch waartoe zullen we meer zeggen. Zoo
werd dan ook niet bevestigd.
Liturgie, die zou omschrijven of aangeven
dat omstreeks 1865 onder de hofdames van
veel verliezen verloren. Elke week komt
aanstonds zal U de Agenda ter behandeling
lederen dag blijkt duidelijker, dat de ge
eeu vaste orde van wat men te doen en te
daar de Engelschen, gezwegen natuurlijk van
Napoleon III eenigen tijd grooten opgang
worden voorgelegd. Doen wij verkeerd, als
ruststellende
berichten, door Chineesche
zieken, op 1000 man dooden, gewonden en
laten had op dit gebied, ja bepaalde tijden
maakte, totdat eene hertogin de M
we er vooraf op wilden wijzen: broeders!
koeriers aangebracht, opzettelijke leugens zijn
gevangen te staan. Met de laatsten weet
en andere particuliere of bijzondere en circumdoor hel recept te laten vertalen de beetlaat ons bij die bespreking er op bedacht
De Wet nog altijd weg. Naar 't schijnt geweest om de Mogendheden zand in de stantieële of onwezentlijke zaken algemeen
neinerij aau den dag bracht. Het water
zijn, dat de geest van den materialist, ook
oogen te strooien.
zoo zou voorschrijven in hare bepalingen,
kunnen de Burgers nog altijd langs Stanrecept luidde als volgt, met de vertaling
de God van deze eeuw, in onze overwegin
De Daily Mail komt de Jobstijdingen nog dat het een ongoddelijke daad (nefasj zou zijn, erachter:
derton uit Transvaal doorsluipen naar
gen ook ons niet overvleugele. Bedeuken
uitbreiden door te vertellen, dat een groote
indien er naar de prudentie of het voorzichtig
den Vrijstaat en omgekeerd zelfs met gevan
hR. Aqua fontis 100 gr. (:= bronwater),
we, dat dezelfde God van Eliza nog leeft.
oneenigheid moet heerschen tusschen de ge
beleid vau een dienaar des Woords of van
genen. Vau daar komt nu een divisie van
lila repetita 40 gr. (— dit nog eens),
Gij weet het, de weduwe te Zarfath had nog
allieerde
troepen.
De
kozakken
zouden
de
een
kerkeraad
of
naar
den
bijzonderen
staat
Bu.ler aansluipen en vau 't Westen Hunter
Eadem stillata 12 gr. (= hetzelfde,
maar een hand vol meel in de kruik en nog
schuld daarvan dragen, plunderen en zoowel
of toestand van een kerk iets werd overge
om Metbuen te versterken, zoodat er dan
droppelsgewijs),
maar een weinig olie in de flesch, maar ziet
vrede- als oorloglievende Chineezen dooden
slagen of toegevoegd, of ook werd verkort
6 a 7 divisiën ruim 10,000 man tegenover De
Hydrogeui protoxyd o gr. 30 (=: water),
tevens
op het machtig woord van den man
zooveel
ze
maar
kunnen.
Natuurlijk
moet
of uitgebreid. Bijzonder (laat hij er op volgen),
Wet zullen staan, die er misschien 4000 heeft.
Nil aliud 1 gr. 25 (— niets anders).
Gods, die zegt: „Want alzoo spreekt de
indien zoodanige accommodatie of iuschikEn L. Botha, de commandant-generaal der Engeland, dat feitelijk de schuld is van alles
Driemaal per dag een druppel."
Heere de God van Tsraël: het meel in de
en een doeltreffend en tijdig optreden van
lijkheid, tot meerdere stichting eu vrede
Transvalers, bedreigt Roberts nog altijd uit
kruik zal niet verteerd worden en de olie
Rusland en Japan door allerlei verdacht
VERSLAG VAN DE PROVINCIALE
het Noorden en Oosten bij Pretoria. Drie
d-r kerk aangewend, geacht zou worden
der flesch zal niet ontbreken." Geeft ons
gestraft te moeten worden met schorsing of
dagen lang vocht hij weer op dezelfde plaats, makingen belette, de schuld van zich af zien
DIACONALE CONFERENTIE
dit niet, ook voor het werk van diaconieën,
te
schuiven.
vanwaar Roberts beweerde hem voor veertien
excommunicatie of ook met donatistisch
der Gereformeerde Kerken in Zuid-Holland
die
menigmaal
hare laatste penningen
dagen weggejaagd te hebben, terwijl een
schisma
eu
anathema.
NOORDTZIJ.
gehouden te Schiedam
moeten
uitgeven,
een
heerlijke levensles?
Zoover ditmaal woord en oordeel van
deel zijner troepen zelfs Oost van Juhannesop Woensdag 13 Juni 1900
God zorgt voor de zijnen. „Eer zij roepen,
vader Voetius. 't Is ook reeds genoeg om te
burg het eind vau den spoorweg Krugersin het kerkgebouw aan de Plantage.
zal Ik antwoorden" spreekt de Heere. Menig
dorp-Johannesburg aanviel.
Vermoedelijk
verstaan, dat dit gezonde taal is naar de
(lange JS/ieuwstraat).
broeder diaken hier wellicht in ons midden
H.
Schrift,
waarbij
een
Geref.
mensch
zal hij wel, nu de Engelschen zich zoo sterk
VI.
zal zeker op diaconaal gebied van al deze
De Conferentie wordt door den Voorzitter,
tegenover De Wet samentrekken, of dezen
leven, ademen eu werken kan, ja waarbij
zorgen kunnen gewagen.
l c den rug aanvallen, of door een iuval in
men uitroept: blijf mij toch van het lijf den heer S. Zwart Jr., diaken der Gerefor
Ik zou in dfzen niet zoo kras spreken,
meerde Kerk te Rotterdam A te 10 l / 4 uur
De Heere zal echter hooren, wanneer wij
met uwe kleingeestige en letterknechtachtige
indien niet alreê in menige gemeente, ten
Natal, waar geen Engelsche troepen zijn,
in
zijnen Naam hem bekend maken, al wat
geopend.
gevolge van sommiger drijven naar unifor
aan De Wet lucht zoeken te verschaffen.
uniformiteit.
Nadat gezongen is Psalm 146 : 3 en 5,
wij noodig hebben tot het welzijn der armen,
D. K. WIELENGA.
miteit, allerlei moeite ontstaan .was. De 'in
Bulier vordert totaal niets.
die Jezus ons in zijn plaats heeft achterge
leest hij Mattheüs 6, gaat vcor in gebed en
Uit een en ander volgt, dat de kracht eensmelting van kerken en de onderlinge
laten.
Onze Heiland is de machtige, die
spreekt
daarna
het
volgende
openingswoord:
Het
adres
van
de
hh
Studenten,
aau
wie
verbroedering wordt er door tegengehouden.
noch van de Vrijstaters noch van de Trans
met een zeer geringe hoeveelheid brooden
thans vergunning is verleend om, op uitWaarde Broeders !
valers voor goed is gebroken en der Engel
En als men in sommige kringen ten dezen
en slechts weinige vischjes 5000 menschen
noodigmg door den Kerkeraad, eeu stichte
niet wat inbindt, zie ik allerlei bezwaren eu
schen positiën hier en daar hachelijk zijn.
Wederom zie ik mij geroepen een wel
heeft gevoed eu van dat weinige zelfs nog
lijk woord in de gemeente te spreken, is
Alles wordt op 't spel gezet, zieken en ge
gevaren tegemoet. Ons volk laat zich nu
moeilijke maar schoone taak te vervullen,
overhield.
Doch waartoe meer. Laat ik
als volgt :
eenmaal niet in een dwangbuis rijgen. Dat
kwetsten op verschrikkelijke manier verwaar
door in deze vergadering U. als Voorzitter
mitsdien met dit wel zwakke maar bescheiden
A. J. de Boer te Brachten (Compagnie),
wist zeH's Thórbecke wel. Eu de geschiedenis
loosd, om toch maar vol te kunnen houden.
te dienen. Ik reken mij dit dan ook tot
woord kunnen volstaan om ten slotte te ver
M. H. J. Bosch te Kampen (Spoörkade),
onzer kerk leert ons, dat het allerminst ge
Eén goede misslag en neerlaag zou heel
een eer en noem het een voorrecht U in
klaren,
dat hiermede de vergadering is ge
H.
Brinkman
te
Kampen:{Buiten-Nieuwstr.),
diend
is
van
een
ceremonieel
dwangbuis
van
wat veranderingen na zich kunnen slepen.
deze ure een hartelijk welkom te mogen toe opend.—
J. Brinkman te Kampen.(Buiten-Nieuwstr.),
liturgische formules en voorschriften. Wie
Intusschen duiken er meer berichten van
roepen.
^ De Voorzitter deelt voorts mede, dat ter
C. J. li. van Diernen te JSiieuwveen,
in dezen den weg van uniformiteit op wil,
vredesonderhandelingen op. Misschien zijn
Ik kan mij bijna geen uitnemender ver
Conferentie 52 diaconieën vertegenwoordigd
G. Diemer te Schoonoord,
brengt ontroering en ontstichting.
t maar praatjes. Van de zijde de' Burgers
gadering voorstellen als deze. Een verga
zijn; dat bericht is ingekomen van Ds. van
T. Gerber te de Lemmer,
zal wel niet zoo gemakkelijk zonder onaf
Ik zal op dit oogenblik niet spreken over
dering van ambtsdragers, ja, maar van ambts
Lummel,
dat ZEw. niet eerder dan te 1 uur
1).
Hoek
te
N
oordwij
k,
hankelijkheid toegegeven worden. Doch, dat al het getwist over verschillende gebruiken
dragers die zich de schoone eu heerlijke
ter vergadering kan zijn, zoodat het referaat
R. Middelveld te Nijewen,
de Engelschen 't gaarne zouden willen,
bij doopsbediening en avondmaalsviering,
roeping zien opgedragen de belangen der
na de pauze zal worden gehouden en dat de
Joh. J. Taugsma te Stiens,
behoeft geen betoog. Want niet aan de
waarbij men de vrijheid van kerken en
armen van Koning Jezus onzen Heer en
Ds. Goslinga en Ringnalda als adviseurs
kust van Guinea, noch in China schiet men op. broederen aan banden tracht te leggen.
G. H. A. v. d. Vegte te Langeslag,
Heiland te behartigen. Een taak, die zoo zullen optreden.
Daar blijft de ongunstige keer der zaken
H. P. M. de VValle te Koudum.
Alleen wil ik nog zeggen, dat men in vele
niet de uitnemendste, wat menschenkinderen
aanhouden. Er is geen twijfel meer mogelijk
(Wordt vervolgd.)
kringen der vereenigde kerken niet weinig
hier op aarde kunnen verrichten, dan toch
L. MEESTERS,
aau den moord op den Duitschen gezant in
verontrust was, toen er op de twee jongste Giften en Collecten voor rMffatha" ingekomen op zijn allerminst genomen eeu hoogst ge
Diaken der Ger. Kerk A.
van 1 Februari—18 Juni 1900.
Peking. Deze schijnt zich zeer onvoor
Synoden, die van Middelburg 1896 en die
wichtige is. Dat het gewicht van zulk eene
Rotterdam, 18 Juni 1900.
zichtig zonder gewapende geleide naar het
van Groningen 1899' een streven openbaar
Met dank ontvangen :
vergadering door ieder gevoeld wordt, wie
Tsung-li-Yameu begeven tfl hebben.
werd om de Synodale samenkomsten bij haar
Coll. Ger. kerk Z. door mej. H. W. B. zal het zeggen? Vooral wanneer meu let
Het iMederlandsche gezantschapshotel is
openen en sluiten te binden, ja naar de
I n g e z o n d e n .
op hen, die het nut van eene vergadering
f 11,42 6 ; Coll. spreekbeurt Ds. F. Z. te H.
ook verwoest. Gelukkig behoeft daaruit nog
letter te binden aan een aloud formulier geh. te B. f 8,85; te D. f 18,47; te B. als deze in 't geheel niet inzien. Natuurlijk
CHRISTELIJKE VERZORGING
niet besloten te worden dat ook de gezanten gebed.
VAN ZENUWLIJDERS.
Langt het er voor een groot deel van af, hoe
f 10 ; te den H. f 14,54.
omkwamen. Ze vluchtten naar het Engel
Niet dat die kwestie van het bewuste
De Vereeniging tot Christelijke verzorging
Coll. Ger. kerk de L. d. A. den O. f 7,50; zulk 'n vergadering hare taak opvat. Het
sche gezantschapshotel.
formulier-gebed op zichzelf van zooveel bevan krankzinnigen in Nederland, heeft hare
Diaconie H. H. door K. B. f 5; gev. in het hoofddoel moet dan ook immer zijn : door
Toch blijft de toestand der gezanten hoogst
teekenis is, maar men gevoelde, dat dit
bemoeienissen tot hiertoe met rijken zegen
kerkz. Ger. kerk te Z. (a) f 5, N. N. te A. onderlinge bespreking tot meerdere ontwik
onrustwekkend, want de munitie is op en ook streven niet een op zichzelf staand verschijnsel
keling van het diaconaat te geraken, of m. a. w.
bekroond gezien. Wat zij zelf niet heeft dur
(gered) door Ds. W. H. G. f 5 ; Jonged.v.
de levensmiddelen moeten schaarsch zijn, —
was. „Er zat iets achter", gelijk ik iemand
ven verwachten, is geschied. Na een arbeid
te K. a. d. R. door P. v. d. G. f 2,50 ; hoe men op de beste en meest doeltreffende
daarbij schijnen de ontzet-troepen zich nog hoorde zeggen, en wel een bewust en krachtig
van nog slechts 16 jaren heeft zij een 3-tal
maar ook tevens Schriftmatige wijze, al wat
winteravondgez. door J. v. d. Br. te E.
te zwak te achten om tegen Peking op te
streven naar uniformiteit. Naar uniformiteit,
hulpbehoevend in de gemeente is, zal helpen inrichtingen tot stand gebracht, waar nu
f 5,20 ; uit het busje v. d. Ger. Zondags
nikken. Het ergste is dus te vreezen.
om straks in. alle kerkelijke vergaderingen
reeds ongeveer ]200 kiankzinnigen een
school te H. door L. v. V. f 5,05 ; J. M. en ondersteunen.
Natuurlijk is m Duitschland de veront
altijd door en onder alle omstandigheden
toevlucht vinden, en naar lichaam en ziel
En wanneer wij onze aandacht niet ont
te 's H. d. Den Bl. f 5.
waardiging algemeen eu er gaat een stem
met dezelfde woorden te bidden en te danken.
onder Christelijke behandeling zijn.
houden aan de sociale vraagstukken van onzen
Coll. spreekbeurt Ds. F. Z. te H. geh. te
vau wrake op over deze gruwelijke schen
Of ook om in de openbare samenkomst der
tijd en onze oogen niet sluiten voor de
Lag het oorspronkelijk in de bedoeling
O. f 9,ll 6 ; te L. f 9 ; te S. f 13,565;
ding van het volkenrecht.
kerken bij hare godsdienstoefeningen altijd
te H. f 16,20 ; Zondagsch. „Mosterdzaadje" te sociale nooden en behoeften, hoe meer we der Vereeniging, haar Christelijk hulpbetoon
Oorlogsverklaring moet onmiddellijk vol
en overal dezelfde woorden te gébruiken in M. d. H. de H. f 5; J. H. te M. door H. de noodzakelijkheid zullen inzien van eene
ook tot zenuwlijders uit te strekken, en
gen, eischen de bladen, en ook anderen zijn
elk gebed en dezelfde formules op te zeggen de 11. f 1; ged. coll. Ger. kerk te A. door
vergadering met broeders, die in hetzelfde
heeft zij een tijd lang mede haar krachten
van oordeel, dat langer wijfelen misdadig
bij elke liturgische handèling. Een der J. B. f 50 ; A. G. M. te H. f 5 ; uit het ambt gesteld zijn. Onzes inziens mogen we
aan dien arbeid gewijd, zij heeft hiermede
zou zijn.
broederen uitte zelfs de vrees, dat men naar
een woord van lof niet onthouden aan die
niet kunnen voortgaan, omdat alle krachten
busje J. W. te V. door J. Sch. f 3,53; 1/5
He toespraak door den Keizer Maandag
principieelen drang en consequent redebeleid
broeders, die eene Conferentie, zij 't dan ook der Vereeniging gevraagd worden voor de
coll. Ger. kerk te Kr. f 12,09; centsvereen.
gehouden tot de bemanning van de Wittekind,
er eindelijk toe zou komen, om formulierkrankzinnigen.
der Jonged.v. te A. door Ds. Br. f 2,50 ; eene Centrale (ik meen in 1882 of 1883)
betitelt den moord op von Ketteler ,,als
preeken in te voeren, die dan naar de letter
in het leven hebben geroepen. Dat van
Zij heelt gemeend, dat deze tak van
een restant van K. M. door Prof L. f 7,85®;
een ongehoord, brutaal, alschuwwekkend,
konden worden voorgedragen of voorgelezen.
coll. Ger. kerk te W. door H. R. f 7,99 ; het hooger klimmen der nooden onze Provin Christelijke barmhartigheid behoort ter hand
Ik trachtte dien broeder gerust te stellen
gruwelijk misdrijf. De Duitsche vlag is begenomen te worden door een afzonderlijke
1/4 coll. Ger. kerk te K. door l)s. C. O. ciale Conferentiën het gevolg zijn, zal ieder
met de opmerking //dat het zoo'n vaart niet
leedigd, het rijk werd gehoond, deze feiten
beamen.
Vereeniging. Terwijl zij dit door haar alget 4,696; busje dames Ch. te A. door J. B.
«zou loopen".
eischen voorbeeldige bestraffing en wraak.
meene Vergadering heeft uitgesproken, heeft
Het diakenambt is, in aanmerking geno
f 6,20 ; door W. J, O. te U. onder letters
Toch heb ik bij ondervinding, dat de
De toestanden zijn hoogst ernstig en kunnen
ze tevens haar zedelijken steun toegezegd voor
men de heerschende behoeften, zonder twijfel
A. B. f 3000.
slechts door een aaneengesloten troepenmacht
broeders, die uit dien uniformiteitshoek komen,
één der moeilijkste van dezen tijd en, zonder de totstandkoming van zoodanige nieuwe
JHR. J. J. VAN ASCH VAN WIJCK,
van alle beschaafde naties worden opgelost.
niet voor een klein geruchtje vervaard zijn.
Vereeniging. Mede als vrucht van dien
Penningmeester. U nog een profetie voor te willen houden,
Gij zult tegenover vijanden staan, die niet
Zij staan naar hunne overtuiging principieel
dan zal het hoe langer hoe zwaarder worden, steun, kan op liet verblijdend feit woïden
Utrecht.
minder doodsverachting hebben dan gij. Uw
en redeneeren naar hun beste weten consequent
want wie zal ons tegenspreken, als wij be gëwezen, dat zich reeds een voorloopige
makkers hebben, waar zij met Chineezen
als geen ander en daarom gevoelen ze zich
weren, dat bijna iedere dag nieuwe zorgen Commissie heeft gevormd, met het doel,
vochten, de oude Duitsche wapeneer door sterk en is het bij velen hunner een heilig
De heer Béguin, zendeling te Nalolo, en moeielijkheden met zich medebrengt. De een Vereeniging tot Christelijke verzorging
roem en overwinning gehandhaafd. Gij wordt
moeten, een „hier sta ik; ik kan niet anders." Zambeze, schreef aangaande de koningin
van zenuwlijders tot stand te brengen.
klacht is bijna algemeen : de uitgaven nemen
uitgezonden om onrecht te wreken en zult
Ik heb echter tot mijn blijdschap opge
Mokwae : „Zij heeft piij onlangs eene vraag iedere week toe, de inkomsten daarentegen
Die voorloopige Commissie heeft een
niet rusten voor de Duitsche banieren vermerkt, dat ze, behalve voor hun eigen ge gedaan, die mij niet weinig in verlegenheid
vermeerdereu niet. Ik sluit hierbij zulke schrijven rondgezonden, waarin zij belang
eeuigd met die der andere mogendheden, over voelen, ook nog al eenigen eerbied hebben
bracht. Wij spraken van de oorlogsgeruchten
diaconieën uit, die tot een stelregel hebben
stellenden iu deze zaak oproept, om van
winnend over die der Chineezen wapperen, op voor het gevoelen van „vader Voetius", onzen
tusschen Transvaal en Engeland, en zij zei
genomen : wij geven, wat we ontvangen en
hun ingenomenheid te doen blijken, terwijl
de muren van Peking zijn geplant en de
grooten Gereformeerden Canonicus.
toen: „Maar die menschen, de Boeren en de daarmede houdt alles op. Wie zoo hande
vóór het einde van Juli oproeping zal
Chineezen den vrede voorschrijven. De rede
Voor hem, den grooten man, vraag ik
Engelschen, zijn dat geen Christeuen ? len, maken het zich gemakkelijk in tegen
geschieden tot een algemeene samenkomst.
spoort verder aan de vriendschap met alle daarom ter dezer zake een oogenblik gehoor.
Waarom doen zij dan elkaar den oorlog stelling van hen, die er zich steeds mede
Aan het adres van Ds. A. van Andel te
troepen te bewaren, Russen, Engelschen, Fran- En, werkelijk, wat hij in dezen zegt, verdient
aan?" Waarlijk, het voorbeeld der Europeanen
bezighouden, hoe aan dit alles te gemoet te
Heerenveen, Vice-Secretaris, wordt men ver
schen en welke ook. Ze vechten allen voor
in meer dan een opzicht onze nauwgezette
is niet stichtend. Zij zijn zoogenaamde Chris
komen.
zocht, vóór 15 Juli, kenijis te geven van
de gemeenschappelijke belangen der bescha overweging.
tenen maar hun zeden logenstraffen dikwerf
Dat echter onder al onze overwegingen
voorloopige toetreding tot de ontworpen
ving."
In het Tractaat zijner Politica, *) waar
hun geloof, en om hun doen te rechtvaar en al onze beste bedoelingen een groot ge
Vereeniging.
De rede vermaant ook „den godsdienst te
hij handelt over de Formulieren of Liturdigen moet men spitsvondige verklaringen
vaar kan schuilen, ziedaar broeders, waarop
Daar het schrijven van de voorloopige
gedenken aan hen, die daar met hun leven
giën en Ceremonieele en Ritueele gebruiken,
geven. Helaas, het is veel meer waar te
ik mij verplicht gevoel te moeten wijzen. Commissie iti meest alle Christelijke bladen
voor den Heiland zijn opgetreden" ! T e n
doet hij o.a. de vraag : of ééne provinciale zeggen, dat indien er Christenen zijn in
Ik heb hier het oog op het groote gevaar, is opgenomen, mogen we den inhoud er
slotte wordt er in de toesprauk op gewezen, of ook nationale Liturgie moet opgesteld en
Europa, daar toch ook Heidenen zijn en
,
dat
ons dreigt, door namelijk in den geest
van voor bekend houden. Acht de voorloo
de nienwe vanen rein en zonder vlekken in alle kerken van dezelfde Correspondentie
dat daar als in Afrika de oude gewoonten
van het materialistische te vervallen. Wij
pige Commissie het geweuscht, dat deze zaak
terug te brengen.
moet ingevoerd worden ?
nog zeer veel kracht hebben, daar men liever :zijn in onze dagen zoozeer gewend, telkens
imede door bespreking in de Christelijke bla
Duidelijk zijn de berichten over den toe
In den vorm van een viertal conclusies naar deze zich richt dan naar het evangelie." en
,
telkens op de toekomst bedacht te zijn,
<
den
worde bevorderd, en hebben wij, nu de
stand binnen Peking echter nog niet. Zoo
geeft hij hierop een uitvoerig antwoord, vol
dat
men zorgen op zorgen laadt en het een
imaand Juli reeds haar intrede heeft gedaan,
i
veel is zeker, dat er volslagen anarchie
bedachtzaamheid en wijs beleid.
De Eskimoos, die bestemd waren voor de al
i
hooger opvoert dan het andere om dan inog weinig gemerkt van bespreking der
lieerscht. De anarchie begint zich ook in
In hoofdzaak en naar den zin en de betee- Tentoonstelling te Parijs, hebben reeds veel |toch maar gewaarborgd te zijn. Wij willen
szaak, we zijn daarom zoo vrij de aandacht
de overige deelen van China te vertoonen.
kenis zoo nauwkeurig mogelijk, geef ik hier
,
geleden
door de klimaat-verandering. In
volstrekt niet overdrijven, maar het is toch
<
der
lezers van ude Bazuin" er op te vestigen.
Wie is in Peking de baas op het oogenblik ?
,
dit
antwoord, zij het ook, met het oog op
i
het
begin des jaars stierven te Londen
<
wel
eens in ons opgekomen, dat het woord
Is het gebleken, dat de Vereeniging tot
"Volgens sommigen prins Tuan, die van plan
i
daardoor
twee kinderen en een volwas- ivan Jezus in de Bergrede gesproken zijn
(Christelijke verzorging van krankzinnigen
zou zijn, zijn zoon op den troon te plaatsen
s
sene,
nadat deze vooraf nog eene operatie 1kracht schijnt verloren te hébben n.1. : //Zijt 1levensvatbaarheid bezit, hoe onoverkomelijk
*) Cap. II. Tract. I. Lib. II. Part. I of Tom.
en daarom den keizer en de keizerin zou ]I pag. 367.
' 1had ondergaan. Daarop werden zij naar dan
i
niet bezorgd voor den morgen."
c
de
bezwaren ook schenen te zijn, toen van

des harten, naar de wegen des HeerenL
leerden vragen.

Politieke Beschouwingen.

llllOKMiriill.

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER

MfiCTli. » Wat zegt de Schrift?

Dat is tot schade voor ziel en lichaam, I
de oprichting der Vereeniging sprake Itwam; '
BURG te Heusden verschijnt elke maand:
Heden behaagde het den •
dat een Vereeniging tot Christelijke verzorging dat
da te eischen is onchristelijk. De verzuch
ting
van
br.
v/d
Roest
in
de
Bazuin
van
Heere van leven en dood, 11a fij
van zenuwlijders een niet minder vruchtbaar
til
I11 den loop van Juli kan in ten
een langdurig, doch zeer ge
Maandblad tot bevordering van het rechte
arbeidsveld zal vinden dan die voor krank- 18°
IS Mei kan ik verstaan, 't Is dan ook
zeer
drukke zaak een nette jonffen,
onbegrijpelijk,
dat
de
broeders
te
Rietveld,
duldig gedragen lijden, in de H ze
zinnigen, staat reeds van te voren vast.
or
lezen en uitleggen van Gods Woord,
het niet voor br. v/d Boest opnamen. Ja,
Het getal krankzinnigen moge groot zijn
he
hope des eeuwigen levens, van M 15
IE A 16 jaar oud, geplaatst worden J*R onder redactie van Prof. L. LINDE
hoe een diaken kan zeggen en meenen, dat
en aan een wassenden stroom gelijk, grooter
hc
opleidinq.
R
onze zijde weg te nemen, in I 0\
BOOM,
Hoogleeraar a/d Theol. School
hij er af is met te zeggen, ik mag 't niet
•N. B. Tevens gelegenheid om het "
nog is het getal van hen, wier zenuwleven
hi
den
ouderdom
van
66
jaar,
te
Kampen.
doen,
en
als
dat
iemand
toch
wil
hebben,
e
is ^geschokt; en die juist behoefte hebben
dc
yrondiif te leeren.
mijn geliefden Echtgenoot en der R boekhouden
Ü
Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
dan maar te verkoopen of werken op 's Hee
aan zorgvuldige, Christelijke verpleging.
de
Franco brieven Letter jH aan den
kinderen
zorgdragenden
Vader
lommen, in royaal 8o formaat, en is
ren dag, — ik voor mij geloof, dat God
Zenuwlijden is een kwaal, die schier epidere
Boekh. ZALSMAN Ie KAMPEN.
^
eerder dien broeder diaken zal bezoeken,
voorzien van een omslag. Bij No. 12
misch heerscht. Het achtervolgt jongen en
ee
dan
br.
v/d
Boest,
die
voor
Gods
eere
wordt giatis een stevige omslag met
ouden, rijken en armen, en veroordeelt
di
Zoo iemand kan m. i. geen diaken
velen in de kracht huns levens tot machte- opkomt.
o]
register toegezonden.
Ruim 35 jaren mocht ik door
wezen,
want die is tot een oneer van Christus.
loosheid en werkeloosheid. De toestanden
w
Reeds 5 No's. zijn verschenen.
den
baud
des
huwelijks
aan
Schrijver dezes is ook een bakkers-Patroon
onzer dagen worden beheerscln door een
De prijs is slechts f 1,50 per jaar,
hem
verbonden
zijn.
Wij
zijn
(•
voor
billijken
prijs
een
meer
en
angstige gejaagdheid, die met nalaat een
ei diaken, hij woont in een modesne stad,
franco
per post. Men kan inteekening
fr
bedroefd, doch gevoelen ook den
g
en
is
de
eenige,
die
's
Zondags
sluit,
al
mijne
fjroote
zenuwverslappenden invloed uit te oefenen, ei
zenden rechtstreeks aan den uitgever,
Heere niet genoeg te kunnen
collega's
verkoopen.
Al
komen
er
nu
nog
en wel op zulk een wijze, dat zelfs de cc
en ook door een solieden boekhandelaar.
danken voor den rijken zegen
(en dat gebeurt gedurig) die
sterkste gestellen er niet tegen bestand zijn. zoovelen,
z<
zeer
geschikt voor groote zaal of kleine
koopen, ik denk er niet aan, al heb
ons in hem geschonken.
z<
Op elk terrein des levens, in het huis- willen
w
kerk.
Te bevragen onder motto
Mede namens Kinderen,
k'
gezin en op school, zoowel als op fabriek iï ik ook nog zooveel brood overgehouden van
Bij ZALSMAN te KAMPEN zijn voor
„llelios" aan den Uitgever van de
en studeerkamer, is die invloed merkbaar. 's
's Zaterdags. Ook heb ik drie jaren geleden
1TJE NIENHUIS.
»:
handen de verschillende
den
nachtarbeid afgeschaft; en dat kan ik
Bazuin te K AMPEN.
Zou het eenige radicale geneesmiddel
d
WED. W. ZÜIDVELD.
^
al
hierin bestaan, dat het vliegwiel van het
a mijn collega's aanbevelen. Wat veel beter
GARRELSWEER,
heeft men dan, en wat kan men veel
raderwerk des maatschappelijken levens wat leven
li
25
Juni 1900.
meer
doen
over
dag
in
denzelfden
tijd
dan
minder snel zich bewoog, hierop is echter
n
VOOR
nachts.
"VAN
geen uitzicht, daar «de strijd om te des
d
Broeders, doet al wat in uw vermogen
bestaan" er op bedacht doet zijn, het leven
1
nog onrustiger en de maatschappelijke toe-1 is,
i: om ook daartoe te geraken. In 't belang
ALS:
van
uwe gezellen en in 't belang van uzelf
standen nog ingewikkelder te maken.
v
Heden overleed onze geliefde
f
Catechismus,
met en zonder teksten.
en
uw huisgezin. Moge dit schrijven tot
Echtgenoote en Moeder
't Is dus noodig op middelen te peinzen,
e
Steeds
voorradig
groote
keuze
in
de
^
een
en
ander
medewerken,
dat
is
mijn
14ort
begrip,
» »
»
»
om het leed, dat aanwezig is, zooveel moge- e
nieuwste stoffen.
hartewensch.
lijk te verzachten, en erger te voorkomen.
h
Hellenbroek, » »
»
»
Uw ~Dw. en Br. in Christus,
in den ouderdom vanr68 jaren.
Uitrustingen voor Indië .
JJJ
Zenuwlijden is in niet weinig gevallen;
Horstiiis,
verbeterd door H. DE
EEN BAKKERS- PATROON.
Dat zij ingegaan is in de rust
de voorbode van krankzinnigheid.
COCK, in lessen verdeeld door O. O.
die er overblijft voor het'volk
Menigeen, wiens zenuwlijden tot krank
DOORNBOS.
Boekaankondiging.
zinnigheid is overgegaan, zou wellicht voor
van God, troost ons in onze
^
OUDESTRAAT,
KAMPEN. ,
Formulieren van eeni&heid.
I
Op
de
bergen
van
Transvaal.
Voordracht
dezen diep beklagenswaardigen toestand
droefheid.
Die door DD. J. H. DONNER, P.
«T K FI:! WIJ KEK
in dichtmaat, vervaardigd door R. Boon.
bewaard zijn gebleven, indien hij bijtijds3
H. F. JAGER.
DIJK
STERHUIS, A. P. A. DU CLOUX,
Kollum T. Slagter.
een zorgvuldige verpleging had geliad.
J. DOORNBOS- 1
H. DE COCK, enz.
„Voorkomen is beter dan genezen" zegt
Gevraagd, eene beoordeeling gelijktijdig te
JAGER. ÏWOLVEGA.
ALSMEDE:
het spreekwoord. Dit is ten volle van toeplaatsen met de advertentie, willen wij alleen
Gezuiverde, Gewasschen en
Ds.
K.
DOORNBOS.)
passing op de . verzorging van zenuwlijders. ,zeggen, dat dit vers, acht bladz. posttormaat
Gestoomde nieuwe Veeren,
D. J. JAGER.
2
Wordt een zenuwlijder op oordeelkundige3 groot, levendig getuigt van Christelijk mede1899, levert franco: No. 1.
I 0. JAGER—
|opgericht
c
wijze behandeld, dan is er alle hoop op3 gevoel en medelijden met onze Zuid-Afri;l 'i'l' ; H. ea
herstel; wat van vele krankzinnigen niet kanI
jkaansclie stamverwanten. Zoo'n heldenzang
Het nieuwe Jttecianiebed, be
worden gezegd, bij wie deze ziekte reeds3 ,vereischt echter verheven helden-dichters
staande
uit 2 persoons veerenbed, inh.
L. C. JAGER.
5
tegen zeer lage prijzen.
te groote verwoestingen heelt aangericht om,' taal
^
en schildering. Dat zal de schrijver 1 C F. JAGER.
pd. veeren, 30 pd. in 't bed, 1 peluw I
|50
5
mensohelijkerwijze gesproken, nog beter
wel gevoeld hebben. Doch 11a eenige taal
8
pd
.
en
4
kussens
elk
3
pd
,
van
on

APPINGEDAM,
H (
schap te kunnen verwachten.
verbeteringen, (vooral in de naamvallen,
doordringbare linnentijk, 1 wollen- of |
Hierom zouden we zeggen, moet, hoee 't
, konden ook drukfouten zijn,) is de voorfantasiedeken, 1 gewatteerde en een
II
eerder hoe beter, een Vereeniging worden
(
dracht
wel geschikt voor Jongelingsvereenimoltondeken, overtrek voor bed en I
in 't leven geroepen, .die de hand aan 1t
gingen b.v., als men die lijdende broeders
peluvv, voor f 3»»S—•
werk slaat, om reeds spoedig een inrichtingï
j
en
zusters, onder dien gruwelijken MammonsN o . 2. Eeu extra 2-persoous |
te openen, waar zenuwlijders een verzorging^
oorlog door het Christelijk Brittannië gevoerd,
VAN D6I
kunnen genieten in overeenstemming met1 wil gedenken.
Tot mijn overgroote blijdschap en Bed, inhoudende 42 pd. veeren, 26 I I
Uitgeversmaatschappij
1,
C. M.
hun toestaud. Kan er op gewezen worden,
bemoediging ontving ik ter verspreiding pd. in 't bed, 1 peluw 6 pd., 4 kussens, I
d
»1>E VECHT"
dat reeds inrichtingen van dezen aard
*an Chr. Scheurkalenders en Lectuur elk 21/, pd., van ondoordringbare lin
bestaan, met dankbaarheid vermelden we
Kreukelen.
Direet. P. MOBACII. B
onder de Militairen in .Indië van N. nentijk, 1 wollen of lantasiedeken, 1
dit; doch dit neemt niet weg, dat wat
(Uitgave vanhetGeref. H
N. te Amsterdam de vorstelijke gift gewatteerde en 1 moltondeken , overtrek
bestaat, vergeleken met de behoefte, niet
De Heere schonk ons 2 1 Juni eetie ƒ ÏOO. — . waarvoor bij dezen den ruil voor bed en peluw ; ook alles te zamen
Traktaatgenootschap
meer is dan de droppel aan den emmei.
DOCHTER. Na sltchts twee dagen den Onbekende hartelijk dank wordt voor f 35,—.
s F I L I P P US")
Er zijn bezwaren verbonden aan de verwe
1- levens nam Hij haar echter weder tot betuigd en 's Heeren zegen wordt toeWie n u een van deze koopt, ontvangt 1 I
zenlijking van hetgeen de voorloopige Com
Beveelt zich beleefd I
ii zich.
gebeden. Zij deze milde gave een voor voor f 2,— 2 halve matrassen toe.
missie zich voorstelt. Bezwaren van velerlei
• aan voor de levering
% aard.
1.
E. I I . BROEKSTRA.
Niet het minst geldelijke bezwaren.
VKKHIÏH a 35, 40, 45, 50, 60,
bede van vele giften die volgen, opdat
van alle voorkomende
"
A. M. BROEKSTRADeze laatste zijn echter ook verbonden
70, 80, 100 en 120 cent het pond.
we ook dit jaar onze broeders, die met
I drukwerken.
SR OUKKMA
aan de verzorging van afzonderlijke lijders.
L*rima zuivere Kapok . Wie
zooveel opoffering hun leven den mili
Fraai werk.
Vlugge bediening.
Wanneer eens bekend was, wat al gelde
Hou WEU ZIJL.
nu een Kapokbed verlangt, ontvangt
tairen
in
Indië
wijden,
niet
behoeven
:!i
Coneurreeren.de
prijzen.
lijke opofferingen menig zenuwlijder zich
teleur te stellen- Tot heden zyn er bed, peluw en 2 kussens, storetijk en
l'
getroost, om verzachting van zijn toestaud
Heden werden wij verblijd door de
nog o zoo weinig-n , die aan onze 1 wollen- of fautasiedeken, 1 gewat
te erlangen, dan zou men verbaasd staan
voorspoedge geboorte van een hinken
roepstem
gehoor gaven. Toch, wij heb teerde en 1 moltondeken en overtrek
over de enor(ne sommen, die nu ongemerkt
voor bed en peluw, voor 1 5»S,—•
ben nog goede hope, dat het voorbeeld
worden besteed. Dit geld komt ei ; zoodat
ï
P. DE VRIES.
Ieder Bed wordt in een kist verpakt .
vun bovenvermelden gever of geefster
we er van overtuigd zijn, dat uit gebrek
W. J. M. DE VRIES —
et
aan geld deze zoo hoog noodige zaak niet
Er is nog nooit eenige aanmerking I
bij vele rijkbeweldadigden in den land ;
KlUJGttK.
5 stuivers postzegels zendt aan
behoeft achterwege te blijven.
navolging zal vi den en zy hunne schat
gemaakt.
is
D
ORDRECHT,
Is voorkomen beter dan genezen, dan
ZALSMAN te Kampen, ontvangt daar
ten
zullen
willen
openen
ten
dienste
Met
aanbeveling
,
rs
het ook waar, dat verzorging van zenuwlijders
1 Juli 1900.
van Koning JEZUS, en tot heil van
voor per omgaande post franco
te
ovóór
die
van
krankzinnigen
behoort
te
n0
onze jongens in dienst van Koningin
gaan, daar zij in de hand des Heeren een
JE/Z. Markt , Stteenwijk.
jij
oor de talrijke blijken va» belang
eu Vaderland.
middel is om voor krankzinnigheid bewaard
P.S.
Veeren t o t in de fijnste soorten
stelling en deelneming, ons betoond
Droef en betreurenswaardig is het
te blijven.
voorradig
, rembours, vrij zicht en mon waarin tal van goede recepten door
et
tijdens
de
ziekte
en
bij
het
overlijd-n
leven van duizenden militairen in onze
Voor krankzinnigen te zorgen, en niet
sters
Gratis
.
en
van
onzen
onvergetelijke!)
Echtgenoot
. een Veearts, voor ziekten van
Koloniën.
Daar
ligt
voor
mij
een
zoo
voor zenuwlijders, is, in veel. gevallen, den
en Vader, den Heer H. VAN DlJ!v,be- pas ontvangen brief van onzen Zendeput dempen als het kalf verdronken is.
Alom is de ii.teekening geopend op denI paarden,
Heeft de Heere de Vereeniging tot Chris
's~
tuio-en wij onzen hartelijken dunk.
ling-Leeraar D. te G., die onder onze
Selieurkaiender
koelen
LIK
°
Wed. 11. VAN DIJK—
telijke verzorging van krankzinnigen rijkelijk
jongens arbeidt.
Wanneer ik u in
IOOI
en varkeus.
EN
willen zegenen en haar zelfs eere willen
KKUIJVEK, werkelijkheid kon mededeelen, wat die
n.
geveu bij degenen die niet uit onze begin
en Kinderen
Brot der mededeelt van het zondig l ven
ok
.
selen leven, zij dit een aansporing, 0111 ook
'
VEREENIGING
K
OOG A/D ZAAN, J
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gelieve die aan te vragen BY den uitgever ZALSMAN te K AMPEN.
Het-Proef schild met Inteekenlijst vanII

3,00;

Christelijke Vólks-Scheurkalender

De contributie voor leden der v,ereeniging is ƒ 5.— per jaar, waarvoor
elk Üd minstens 100 vel druks ontvangt. Zy betalen dus slechts f 0,05
per vel, d. i. voor het heden verschenen
boek en het daarby behoorende 2e deel
ƒ 2.— ingen.; ƒ 2 70 geb. Wie zich
thaus bij zijn boekhandelaar of bij den
uitgever' als lid laat inschrijven ontvangt onmiddellijk
dl 1. SCHRÖDER : Op Jezus zien,
dl. 2. MANN : Domineeetypen,
dl. 3. Onze Christelijke feestdagen,
dl. 4. v. I). FLIKH, : Vour vrijheid en recht,
dl. 5. Dokter Voorioaart's strijd en
overivitining I,
en het volgende deel direct bij ver
schijning.
Het uitvoerig prospectus wordt op
aanvrage onmiddellijk toegezonden door
den uitgever

31'
(prijs 40 cent) werd i n het begin der
vorige week verzonden.

Deze Scheurkalender wordt sinds de
3r
eerste verschijning (1887) steeds meer
gewaardeerd. De inhoud is beslist Gere3"
'tformeerd en spreekt tot verstand en hart.
Op plaatsen waar geen agenten zijn,
)n
kunnen soliede en actieve personen
Proefschild enz. aanvragen bij den onI
dergeteekende.
Hl
De provisie is even voordeelig als bij
andere Scheurkalenders.
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de pers:

D00K,

Prijs 15 cent.
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geb. f 4,4ö.
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VoorilriU'lit tu dit'liliMaai,
v e r v a a r d i g d d o o r R . B O O NSf..

Prijs der beide (Icelen ingen.

Gezelle Meerhurg's
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Op de bergen van Transvaal.
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Het 2e deel is in bewerking en wordt
binnenkort aan de leden toegezonden.

Mntf. 80 ct. ff eb- f i,20.
iiy.
Alle Jioekh. nemen bestellingen aan.

G. F CALLEN BACH
te NIJKERK.
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.

