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Advértêntiën en Bestellingen vrachtvrij 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, PR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Officiëele Kerkelijke Berichten enz»
DEP. CORR. M/D. H. OVERHEID.
Deputaten gevea kennis, dat sinds 11 Aug.
1899 op de lijst van de Geref. kerken bij de
Over/luid
a zijn geschrapt om reden van samensmel

ting, onder :

No.
»
»
»
»

290
291
513
514
578

de Getef. kerk te 1peldoorn A,
de
»
» te Apeldoorn JB:
de
»
» te ISoskoop Jl,
de
»
» te ESoskao P MS -,
de
»
» te Oiid-3Scijerland B.
» 579 de
»
» te Oaid-lSeijerland BS ;
» 264 de
»
» te S\s«*fïuMlé A,
•» 265 de
»
* te EKuftclierié BS ;
herplaatst zijn onder:
No. 822 de Geref. kerk te ESoskoop,
» 823 de
»
» te Apeldoorn,
» 824 de
»
» te Oiirf-Sf cijerland,
» 825 de
»
» te Enschedé;
en ioeqeroegd zijn onder :
No. 826 de Gerei. kerk te Haaksbergen,
Classis Bleventer
» 827 de
»
» te Hieuwerkerk,
Classis Zierikzec ;
» 828 de
»
» te HBoctincIicm,
Classis %siffcn ;
» 829 de
»
» te
wcrzijl
c. a., Alensingeweer en Warlkuizen,
Classis iVarfnui ;
» 830 de
»
» te Eernewonde,
Classis Leeuwarden.
Namens Deputaten voornoemd,
M. NOORDTZIJ, Secretaris.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
De Curatoren begonnen 3 Juli hunne gewone Jaarlijksche Vergadering. Tegenwoordig waren al de
primi-Curatoren : DD. T. Bos, A. de Geus, T.
Noordewier, J. Bavinck, J. C. van Schelven, Dr. G.
van Goor, L. Neijens, W'. Doorn, A. Littooij en J.
A. Goedbloed, en de Penningmeester Dr. A. Pranssen.
Tevens waren aanwezig al de Hoogleeraren : P.
Biesterveld Rector, Dr. H. Bavinck Secr., M. Noordtzij,
D. K. Wielenga en L. Lindeboom ; alsmede de
Bibliothecaris C. Mulder.
Na opening met hef zingen van Ps. 86 : 6 en
't lezen van een gedeelte uit Gods woord en gepaste
toespraak door Ds. T. Bos, werden tot moderamen
gekozen : Ds. T. Noordewier Praeses, Dr. G. v. Goor
Assessor, Ds. L. Neijens Scriba, en Ds. J. A. Goed
bloed 2e Scriba.
Hierop vingen de gewone werkzaamheden aan. Des
Woensdags werden deze een wijle geschorst, omdat
het Curatorium tegenwoordig was hij de uitb enging
van den uitslag der Overgangs examens aan het Gym
nasium en de sluiting van dezen cursus.
Van de genomen besluiten zij alvast deze gemeld,
dat D. V. a. s. jaar de Cur. Verg. weer als vroeger
zal aanvangen met een bidstond op Maandag-avond ;
terwijl 's Dinsdags daarop een réunie of Theol. School
dag zal gehouden worden. Nu de examens de Cur.
Verg. niet meer in beslag nemen, wil bet Curatorium
dien tijd disponibel stellen voor bespreking der Tli.Schoolbelangen, en ontmoeting van predikanten, kerkeraadsleden enz. als weleer tijdens het Theologische
examen B.
Nog kan worden medegedeeld, dat er goede
verwachting is, dat Dr. F. F. C. Fischer, de
Rector van het Gymnasium, met September e. k. al

SAMENWERKING.

thans een gedeelte van zijn arbeid zal kunnen aan
vangen. De Heere zegene dien broeder daartoe goedgunstiglijk met verdere herstelling in liet belang van
dat ouderwijs. Waarnemend Rector is intusschen de
Leeraar J. Kapteijn. — RED

BOKGER, 9 Juli 1900. Onze beminde Leeraar Ds. G.
Meijer maakte gister aan de gemeente bekend, een roeping te
hebben ontvangen van de gemeente te Vrijhoeve-Cappelle. Geve
God, dat ZEw. ons spoedig moge mededeelen : Ik blijf bij u,
is de vurige wensch en bede van kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
L. VAN DIJK, Scriba

PLAATSELIJKE EERKEN.
's-GRAVEMOER, Juli 1900. De kerkeraad ontving het zoo
teleurstellend bericht van den Ew. heer J. Bosch Jz., Theol.
Candidaat te Zwolle dat hij na ernstige overweging tot het
besluit was gekomen, de roeping der gemeente niet te moeten
opvolgen.
Namens den Kerkeraad,
R. BOKSTLAP, Scriba.
AMBT-VOLLENHOVE A, 4 Juli 1900. Onder leiding van
opzen geliefden Herder en Leeraar is met alle stemmen alhier
beroepen de Weled. heer J. Bosch, Theol. Cand. te Zwolle.
De wensch van kerkeraad en gemeente is, dat spoedig de wel
dra ledige plaats door hem vervuld moge worden.
Namens den Kerkeraad,
E. ROOK, Scriba,
VEENWOUDSTERWAL, 4 Juli 1900. Zondag 1.1. was
het voor de gemeente alhier een dag van blijdschap, daar onze
beroepen Candidaat, de Eerw. heer A. Terpstra, des morgens
in zijn dienstwerk bevestigd werd door Ds E. J Koppe van
Idskenhuizen, met de woorden uit Jesaja 62 : 6
sNamiddags verbond ZEerw. zich aan de gemeente met de woorden
van Paulus, 2 Oor. 3 : 4, 5, 6a. Moge de Heere dit bekronen
met zijnen zegen.
Namens den Kerkeraad,
A. W. DE JAGER, Scriba.
P. S. Het adres van den kerkeraad is van nu voortaan
aan Ds. A. TERPSTRA.
GRONAU (Westfalen), 5 Juli 1900 Heden werd onder
leiding van onzen Consulent, Ds J. Gideonse te Enschedé, uit
een te voren gesteld tweetal beroepen de Weleerw. heer J J.
Steinhart te Wijhe. Dat ZEerw. vrijmoedigheid moge vinden
deze roepstem op te volgen, is de bede van kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad
der Oud-Gereformeerde gemeente.
J. v. ASSELT.
WIJ HE, 8 Juli 1900. Hedenmorgen maakte onze Herder
en Leeraar, Ds. J. J. Steinhart, de gemeente bekend, eene
roeping te hebben ontvangen van de Ger. kerk te Gronau
(Pruisen.) De vurige wensch en bede der gemeente is, dat
God de Heere geve, dat wij onzen beminden Leeraar, die nog
zoo kort in ons midden arbeidt, lang mogen behouden tot eer
zijns Naams en tot bloei en zegen zijner gemeente alhier.
Namens den Kerkeraad,
G. PRUIS, Scriba.
LAIMGEbLAG bij Heino, 8 Juli 1900. Heden werden wij
verblijd door het bericht, dat de Eerw. heer R. K. M. Hummelen te Enumatil onze roeping heeft aangenomen. Schenke
de Heere in dezen zijn zegen, opdat we samen in liefde mogen
arbeiden tot eer van zijn naam.
Namens den Kerkeraad,
H. KOOIJKER, Scriba.
OTJDE-PEKELA, 8 Juli 1900. Hedenmorgen na den dienst
des Woords maakte orze beminde Leeraar Ds. F. G Peteiven
de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van
de Geref. kerk te Veendam. Van harte hopen wij, dat ZEerw.
tot het besluit moge komen om voor die roeping te bedanken,
en is de bede en wensch \an kerkeraad en gemeente
Namens den Kerkeraad,
H. J. DE BOER, Scriba.
BOORNBERGUM, 8 Juli 1900 Hedenvoormiddag, na den
dienst des Woords, maakte onze geachte Leeraar Ds. A. S
Schaafsma de gemeente bekend, dat ZEw. voor de roeping der
Geref kerk te Bierum had bedankt^
•

Namens den Kerkeraad,
H

G. Y. D LAAN, Sceiba

BRIELLE, 9 Juli 1900. De Weleerw. heer Ds L. Spoel,
predikant te Poortvliet, heeft voor het beroep naar deze ge
meente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
H HOORWEG, Scriba.

JMIETJ W-VENNEP, 9 Juli 1900. Gistermorgen na de gods
dienstoefening maakte onze geachte Leeraar Ds. J. Dekker de
gemeente bekend, dat ZEw. een roeping heeft ontvangen van
de Ger. kerk te Herwijnen. De Heere geve, dat wij spoedig
uit zijnen mond mogen hooren : lk blijf bij u.
Namens den Kerkeraad,
P. VERKUIJL, Scriba.

Daaruit vloeit dan ook de eisch voort,
om, voordat men tot samenwerking
met andere partijen besluit, niet alleen
te vragen, of zij in godsdienstige begin
selen met onze partij overeenstemmen,
maar ook of zij in quaestiën, die aan
de orde zijn «of eerlang zullen komen,
in hoofdzaak naar dezelfde oplossing
streven, als die door ons wordt begeerd.

De Standaard van 8 en 11 Juni 1.1.
bevatte onder den titel Los of Vast een
paar mooie artikelen over samenwerking
op politiek gebied met andere partijen.
Zeer terecht werd erin gewezen op de
groote moeilijkheden, welke aan zulk
eene samenwerking, zoowel theoretisch
als practisch, verbonden zijn.
Vaststelling of althans bespreking van
Duidelijk werd in het licht gesteld, wat op politiek gebied in de naaste toe
dat overeenstemming iu de Ghristelijke komst te doen staat, behoort dus in
beginselen nog volstrekt niet insluit of logischen zin aan de quaestie der samen
Waarborgt, dat mén in vragen van prac- werking vooraf te gaan.
tische politiek tot eenzelfde program van
Het is, zooals de Standaard zegt:
actie komt.
ook in 1901 zal iedere partij zelfstan

BIERUM, 9 Juli 1900. Heden ontvingen wij van Ds. At
S Schaafsma te Boornbergum het teleurstellend bericht, da*
ZEerw. voor de roeping onzer gemeente bedankte.
Namens den Kerkeraad,
P. DOORNBOS.
OPEINDE-N1JEGA, 10 Juli 1900. Zondag j l. was voor
de gemeente alhier een dag van blijdschap • Ze mocht het voor
recht genieten weer een eigen dienaar des Woords te bezitten.
Na des voormiddags door den Weleerw. heer Ds. H. Siertsema
van Drachten, die tot tekst zijner leen ede had gekozen Joh.
13 : 20, in zijn ambt te zijn bevestigd, aanvaardde des na
middags onze beroepen Leeraar, de Cand. S. Idema, zijn dienst
werk, met de woorden uit 1 Cor. 2 : 1 & 2. Onzen dank
aan de kerken in deze Classis voor de geboden hulpe tijdens
de vacature, en aan onzen geachten Consulent, Ds. Prins van
Oudega. die steeds zoo bereidwillig met raad en daad ons
heeft bijgestaan
Namens den Kerk erand,
II. v D. MARK, Scriba.
N B Het adres dezer kerk is nu aan den Weleerw. heer
Ds. S Idema.

KOEYORDEN, 10 Juli 1900. De kerkeraad heeft
besloten om op geenerlei wijze steun te bieden aan
eiken collectant, die dezen niet van den kerkeraad
verzocht en verkregen heeft.
Namens den Kerkeraad\
C. SCHIPPER.

CLASSE1M.
Classis Enumatil.
Vergadering D. V. Woensdag 1 Augustus. Aan
vang 9 '/2 uur.
H. SGHOLTEN, Corr.

Classis Appingadam.
Verg. der Classis te Appingadam Donderdag 2
Augaanvang 10 uur.
Punten voor het Agendum in te zenden vóór 18
Juli.
GEERDS, Corr.

Classis Meppel.
De vergadering de/.er Classis zal D. V. gehouden
worden op Dinsdag 14 Augudus a. s.
Punten voor het Agendum gelieve men voor 1 Aug.
in te zenden.
Namens de roepende kerk te Ilollandscheveld,
A. VAN DIJK, Praeses.
S. BOOIJ, Scriba.

ONTVANGSTEN.
Vo o i * I i e » k y : o l ) o u v v t e T t r w i s p < ^ .
Van de Ger. nem. te Wilnes f 2, Hoek van Holland f 2,
Kollurn A i 2, Barendrecht f 5, Kollum B f 5, Breukelen
f 5, Scherpenzeel f 2,50, St Anna Parochie A f 2,50, Stads
kanaal f 5, Hazerswoude f 6,^0, H(Ogeveen f 10, Zevenhuizen
f 1, Enschedé f 3.
Hollurn op Ameland f 1. Nieuw-Amsterdam f 5, de Leek
f 2,50, Oudega f 4. Leiden B i' 5, l)e]fs,haven f 5, Anna Jacoba
Polder f 5, Delfzijl 1' 5, Kvuiningen f i ,50, Spijk A f 7,50,
Amersfoort f 5, Zoutkamp f 4,25, Vurden f 3, Ee f 4, Eiland'
Marlen f 1,50. Urk f 5.
Raamsdonk f 3, Hautum f 2, Wildervank f 5, Marum f 2,50
Oudshoorn f 2,50, Ferwerd f 3, Zwammerdam f 1, den
Bommel f 0,50, Heinkenszand f 3, Buitenpost f 5, Zui'dland
f 6 , Colijnsplaat f 5, Lollurn f 5, Epe f 2 50, Amsterdam f5,
Joure f 10, Schoonhoven B f 7, Westmaas f 1, Vrouwenpolder
f 1, Surhuisterveen 1 2.
P. A. SMILDF, Penn.
TT
aeerenveen, 10 Juli 1900.

Voor cie Theologische nol
'/s coll Nederhorst
den Berg
Westervoort
Herwijnen
Almkerk
Andel
Bussen

f 1,575
- 5,89
- 9,35
- 11,47
- 11,22
- 5.25

Giessen
Meeuwen
Nieuwendijk
Sleeuwijk
Waardhuizen
Werkendam A
Werkendam B

f 2,08
- 2,34
- 19,32
- 5,15
- 2,58
- 14,38
• 2,48

Voor de Uitbreifliiiff.
Door Ds. J C. van Mantgem te Hij/een, Corr. Cl. Beilen,
de contr uit D win gel o van J. W. Hessels f 2, A. Kok
f 2, Jans Klaassen f 1, H. A. Mulder f 1, Ds. Wessels f 1,
A H. Mulder f 2, Jan Klaassen f 2.
Uit D i e v e r Wed. G. Mulder f 2.
Uit Beilen Ds J. Moolhuizen f 4.
Uit V led der Chr. Jongelingsv. f 1,50.
Nagekomen contrib. uit Kampen door br. J. H. Koki%.
Van N. N. f 10.
>
De Penningmeester
Zwolle, 7 Juli 1900,
van de Theologische School,
Potgietersingel 120.
DE. H. FKANSSEN.

Voor (le Zending o. Heid. en Moli.
Door Ds. Kuiper, in het armenz. te Den Ham f 5, in het
kerkz. f 2,50, nog op 17 Juni in 't armenz. f 2,50. Samen f 10.
Door mej. J. Poppen, v/d Jonged. Vr „Bidt en werkt" te
Schoonebeek .
.
,
.
f4.
#
Door G. Ellen v/d Jongel. Vr. te Schoonebeek
- 5.
Van den Jongenheer Mart. Kooijmans te Dordrecht
- 5.
Pinkster-collecte: Den Ham f 21, Schoonebeek f 21,15,
Stedum f 32,50, Zuidvrolde (Drenthe) f 26,78.
Doesborgh,
JJ. DE MOEN,
7 Juli 1900.
Quaestor.

Aan de Kerkeraden onzer Geref. Kerken.
Uit de opgave van onzen Penningmeester, in de
Bazuin van Vrijdag j.L, is ons . gebleken, dat het
verzoek der deputaten der Classis Heerenveen, in
het belang der kerk van Terwispel tot u gericht,
in goede aarde gevallen is. Door onderscheiden
kerken werd voor bovengenoemd doel reeds onder
steuning toegezonden !
Aan mijn adres kwam tot heden in : van de kerk
te Amsterdam f 5, te Joure f 10, te Schoonhoven B
f 7,'te Surhuisterveen f 2, te Westmaas f 1, te Vrouwen
polder f 1.
Vergunt mij, geliefde broeders, dat ik, met dank
in het hart, kennis gevende van het ontvaugene, daar
aan verbind een tweevoudig verzoek :.
a dat de kerkeraden, die aan ons verzoek nog
niet voldeden, daarmede niet lang wachten, opdat
weldra tot den zoo noodigen bouw kunne worden
overgegaan !
b dat de broeders ambtsdragers daarbij niet al te
zuinig te werk gaan, opdat straks de zoo onmisbare
f 3500 er zij ! Wij kunnen met minder niet toe !
Mocht deze of gene van den Heere rijk beweldadigde
broeders of zuster, dit lezende, zich bereid vinden,
om voor den bouw der kerk, van 't arme Terwispelj een persoonlijke gave van f 25, 40, 60, of
100 af te staan, dit zal ons hoogst aangenaam zijn;
en het komt de gemeenschappelijk steunende kerken
ten goede !
En hiermede u de behoeften der kerk van Terwispel nogmaals dringend aanbevelende, ben ik met
heilbede,
Uw dto. Dn. in Christus,
J. R. DIJKSTRA.
Joure, 9 Juli 1900.
Correspondentie. — Op het verzoek om toelichting
aaisgaande den gevraagden bidstond voor het vertrek
van Ds. G. J. D. Aalders naar St. Helena, in de
Bazuin Nr. 25 onder Off. Kerk. Ber. en in Nr. 26
onder Ingez. St., en het afspringen dezer zaak, ter
wijl aan dat verzoek door sommigen of velen gevolg
is gegeven, — kunnen wij alleen zeggen, dat beide
stukjes, gelijk men begrijpt, voor verantwoording zijn
van den toezender. Voorts verwijzen wij naar de
verklaring van die verandering in de Standaard van
6 Juli door of namens het Christ. Nat. BoerenComité en van Ds. G. J. D. Aalders zelf in dat blad
van 7 Juli. — REU.

dig haar eigen program de wereld in
Samenwerking op politiek gebied met
zenden ; en eerst als dit geschied is, andere partijen is altijd los; ze geldt
zal men kunnen beoordeelen, of er stof alleen, indien en voor zoolang zij over
in zit voor eene gemeenschappelijke actie. en weer is aangegaan.
Natuurliik zal men bij de vaststelling
Maar elke samenwerking behoort op
van zijn program ook reeds rekenen met dien grondslag tot stand te komen, dat
het bestaan en de richting van andere de partijen over en weer weten, wat zij
partijen. En vooral is dit plicht voor aan elkander hebben.
eene partij, die klein is van kracht en
Anders loopt alle samenwerking ten
alleen niets beginnen kan.
slotte op fusie en op teleurstelling uit.
Maar toch kan samenwerking eerst
dan aan de orde komen, als wij eerst
SUBSIDIE.
in eigen kring weten, wat wij willen.
Samenwerking zonder of met akkoord
Hoe noodig het voor samenwerking
is daarom ook iets gansch anders dan met andere partijen is, om van tevoren
losse of vaste samenwerking.
zelfstandig vast te stellen, wat door ons

als partij gewenscht wordt, blijkt o. a.
uit de quaestie van subsidie voor het
onderwijs.
Men weet, hoe het daarmede bij het
lagere onderwijs gegaan is.
Oorspronkelijk stond zij niet op het
antirevolutionaire program. Eene vrije
school was naar aller overtuiging zulk
eene, die ook financieel vrij was vaa
den staat.
Maar langzamerhand is er eene wijziging in die overtuiging gekomen. De
subsidie werd hoe langer hoe meer nood
zakelijk geacht; en toen zij toegestaan
werd, is zij door de Christelijke scholen
zeer dankbaar aanvaard. Thans zija

er velen, ook onder de Christenen, die
de lagere school liefst geheel door den
staat onderhouden zagen.
En zoo groot is de verandering, dat
zy, die het oorspronkelijke beginsel voor
staan, worden voorgesteld als zulken,
die luchtkasteel en bouwen en met de
eischen der practijk geen rekening hou
den ; wat, indien de beschuldiging juist
ware, een zeer eigenaardig licht werpen
zou op onze beginselen !
Nu, gedane zaken nemen ook geen
keer. Het is zeer moeilijk en feitelijk
onmogelijk, om tot den toestand vóór
de wet-Mackay terug te keeren. De nood
is zoo groot, de behoeften zijn zoo vele,
de concurrentie is zoo zwaar. In het
Unie-rapport is het daarom tot een ver
gelijk gekomen.
Maar wij staan thans aan het begin
van een nieuwen strijd. De rechtsge
lijkheid, die verkregen werd op het ge
bied van het lager onderwijs, moet daar
voltooid en ook op het terrein van het
hooger onderwijs verworven worden.
Welnu, hoe stelt men zich die rechts
gelijkheid bij het hooger onderwijs voor ?
Sluit deze ook in bekostiging van het
vrije gymnasiaal en universitair onderwijs
door de gemeente of den staat ? Is
dat het einddoel van ons streven ?
Thans, nu wij nog vóór den strijd
staan, is het tijd, om zich daarvan hel
der rekenschap te geven. Wij moeten
weten, wat wij willen, en ook wat an
dere partijen, met welke samenwerking
wordt begeerd, op dit punt wenschen.
Indien het nü niet uitgemaakt wordt,
dan komen wij misschien ongemerkt,
waar wij niet wezen wilden; wordt de zui
verheid van het beginsel opgeofferd aan
de gedienstigheden der practijk ; en wordt
later, wie tegen subsidie bezwaar heeft,
als een onverbeterlijk idealist tentoon
gesteld.
Eén groot argument, dat bij het lager
onderwijs voor subsidie pleitte, ontbreekt
bij het hooger onderwijs; n.1. het argu
ment, ontleend aan de zware kosten
van dat onderwijs en aan de draag
kracht onzer partij.
Want totdusver is volstrekt nog niet
gebleken, dat wij niet in staat zouden
zijn, om de kosten te dragen van dat
hooger onderwijs, hetwelk wij op dit
oogenblik behoeven en inrichten kunnen.
Denk maar aan het bijzonder gymna
siaal onderwijs. Er zijn thans vier
Christelijke gymnasia. En daaraan hebken wij voorloopig zeker genoeg. Voor
de Gereformeerden buiten de Ned. Herv.
kerk zijn zelfs twee voldoende. Wel
zijn er zeker hier of daar nog jongelui,
die, indien er een Christelijk gymnasium
was, dit bezoeken zouden. Maar dit
blijft toch altijd het geval; nooit kan
in elke plaats een gymnasium worden
opgericht. Inplaats van bijv. in den
Haag of Rotterdam naar een eigen Chris
telijk gymnasium • te streven, zou men
veel beter doen, om de leerlingen, die
zulk een gymnasium bezoeken willen,
naar een der bestaande Christelijke gym
nasia te zenden en aan de kosten daarvan
uit een plaatselijk studiefonds tegemoet
te komen.
Indien er dus overleg en samenwer
king is, kunnen de kosten van de thans
bestaande Christelijke gymnasia best ge
dragen worden.
Subsidie is volstrekt niet noodig.
Moeten wij dan toch als antirevolutio
naire partij streven naar subsidie of mis
schien zells naar algeheele bekostiging
door het Eijk ?
Ot verdient het aanbeveling, om ons
het „mooie" der flnancieele vrijheid al
thans bij het hooger onderwijs niet te
laten ontnemen en alleen te staan naar
verwerving van die gelijkheid, welke
bezoekers van vrije hoogere scholen bij
die van openbare niet langer in wetenschappelijken zin en voor de wet ten
achteren stelt?
Het is de moeite wel waard, om over
deze vraag ernstig na te denken. Het
antwoord, dat de antirevolutionaire partij
erop geven zal, is voor haarzelve en
ook voor baar samenwerking met an
dere partijen van hoog belang.
Er zit meer aan vast dan enkel eene
dubbel tjes-quaestie.

DE TWEEDE COLLECTE.
In de Friesche Kerkbode schrijft de
heer P. te B. een artikeltje over de
tweede collecte voor de Theol. School,
dat aldus luidt:
Op sommige Classicale vergaderin
gen is de vraag gesteld geworden, of
een tweede collecte voor de Theol.
School verplichtend was; en deze
vraag is dan wel bevestigend beant
woord geworden.
Intusschen blij kt, dat dit op een
misverstand berust. Een misverstand,
dat verklaarbaar is, doordien de Acta
der Generale Synode zoo laat ver
schenen zijn. Nu echter de Acta ge
raadpleegd kunnen worden, blijkt daar
uit duidelijk, dat van een tweede ver
plichte collecte niet wordt gesproken.
Er wordt in die Acta te kennen ge
geven, dat dë flnancieele positie der
Theol. School niet bijzonder sterk wa3,
en dat versterking daarvan zeer wen-

schelijk was. En daarom werd aan
genomen door de Generale Synode o.a.
punt 7a uit het rapport der Commissie
van praeadvies inzake de opleiding
tot den dienst des Woords, waar dit
- wordt gezegd :
„Ter versterking van de flnancieele
positie der Theol. School:
„a. richte de Synude een dringend
en vriendelijk verzoek aan de kerken,
om van nu voortaan, jaarlijks twee
afzonderlijke collecten voor de Theol.
School te houden."
Naar ons voorkomt, blijkt hieruit
duidelijk, dat aan de plaatselijke ker
ken vriendelijk en dringend verzocht
wordt, een tweede collecte te houden;
en dat nu de plaatselijke kerken zul
len hebben te beoordeelen, of zij aan
dit dringend en vriendelijk verzoek
der Generale Synode zullen kunnen
voldoen. Yan verplichting is dus
geen sprake.

zonderlijke collecten Voor de Theol.
School te houden."
Doch ieder kan begrijpen, waarom de
Synode het uitschrijven van eene tweede
collecte inkleedt in den vorm van een
verzoek.
Eene Synode is eene vergadering van
kerken, die saamgekomen zyn in den
naam van Christus. Zij is geen over
heid, die bevelen en desnoods met ge
weld dwingen kan. Als eene plaatselijke
kerk weigert, de besluiten der Synode
uit te voeren, dan staat deze daartegen
over machteloos. Zij beschikt over geen
andere dan geestelijke en zedelijke mid
delen.
Dat is altijd het geval. Maar vooral
bij flnancieele
maatregelen, die niet
lechtstreeks met Gods Woord of met
de belijdenis in verband staan. En daar
om treedt de Synode hierbij gewoonlijk
aanbevelend, vermanend, verzoekend op.
Zij doet dat in de Christelijke hoop,
dat zulke verzoeken en aanbevelingen,
op goede gronden gedaan, door de ker
ken gaarne en gewillig zullen opgevolgd
worden. Zij staat in de overtuiging,
dat zulke beden en vermaningen op de
Christelijke conscientie der gemeenten
meer vat zullen hebben dan zelfs de
bevelen eener aardsche overheid.
Volstrekt niét alleen bij deze tweede
collecte kleedde de Synode haar besluit
in den vorm van een verzoek. Zij deed
ook zoo bij de ééne collecte, die vroeger
voor de Theol. School en voor de Theol.
Faculteit werd aangenomen.
Immers in de Handelingen, 1892 bl.
103 lezen wij : „Aan alle kerken wordt
aanbevolen, minstens eenmaal 's jaars
te collecteeren enz.''
Wat zou men ervan gezegd hebben,
als toen eens het advies in eene of an
dere Kerkbode of elders was gegeven :
o, de Synode beveelt maar aan, de ker
ken zijn volkomen vrij, om er al of niet
aan te voldoen !
Dat zou zeer onvoorzichtig gehandeld
zijn. En dat is het ook thans. De
tweede collecte is in dezelfde mate ver
plicht als de eerste collecte, en minstens
van dezelfde zedelijke kracht, als de ééne
collecte, welke de kerken voor de Vrije
Universiteit hebben toegestaan.
Daarom moest men niet zoo adviseeren, als bovengenoemd persorgaan doet.
Want als de ééne zegt: de collecte voor
de Theol. School is niet verplicht, dan
trekt de ander terstpnd de conclusie:
dan is de collecte voor de Vrije Univer
siteit nog veel minder verplicht. Want
bij gene is het eene quaestie van schuld,
bij deze slechts van goedwilligheid.
Doch laat ons liever eensgezind den
toestand dragen, gelijk die thans bestaat,
en van God bidden, dat Hij eenheid
brenge in onze overtuigingen en inzich
ten door zijnen Heiligen Geest.

Deze opvatting van het door de Sy
node te Groningen genomen besluit inzake
de tweede collecte voor de Theol. School
is beslist onjuist.
De Commissie van praeadvies inzake
de opleiding tot den dienst des Woords
had volstrekt de bedoeling niet, om het
houden van eene tweede collecte voor
de Theol. School aan het al of niet
goedvinden van de plaatselijke kerken
over te laten.
Immers er was nood. De kas der
Theol. School* moest niet alleen voor
een dreigend tekort bewaard, maar ook
bij den voortduur door vermeerdering
van inkomsten gesteund worden.
Vóór de vereeniging van de Christ.
Geref. kerk en de Ned. Geref. kerken
in 1892 genoot de Theol. School de
inkomsten van twee en soms van drie,
vier collecten in de gemeenten.
Bij de vereeniging in 1892 stemde de
Synode der Christ. Geref. kerk erin toe,
dat' er minstens eenmaal 's jaars voor
de Theol. School te Kampen en ook
minstens eenmaal 's jaars voor de op
leiding van dienaren des Woords aan
de Vrije Universiteit zou worden gecol
lecteerd (Handel. 1892 bl. 103).
Men hoopte van die zijde, lo dat men
op het woordeke minstens acht zou ne
men en dus toch de tweede collecte
in den regel houden zou; en 2o dat de
vermeerdering van het aantal kerken
zou opwegen tegen de vermindering van
het aantal collecten. Maar die hope
werd niet vervuld. De Theol. Faculteit
van de Vrije Universiteit _ had bij de
vereeniging der kerken groote voordeelen, maar de Theol. School had er schade
bij en liep gevaar, om ten slotte het
kind van de rekening te worden.
Dat nu mocht niet. Vereeniging Van
de beide opleidingsscholen zou boven
en vóór alles wenschelijk zijn; maal
BAVINCK.
ais deze niet tot stand 'kon komen, dan
moest de Theol. School door de kerken
HKlillIWËllU ZWIJGEN.
op behoorlijke wijze, naar plicht en ge
weten, verzorgd en voor een langzaam
;?Toen ik zweeg, werden mijne beenderen
verouderd, in mijn brullen den ganschen
versterf bewaard worden.
dag."
Ps. 82 : 3
De Theol. School is toch de School
der kerken. Die kerken zijn vrij, om
Zwijgen is soins prijzenswaardig. Ja,
haar op te heffen en alle opleiding tot in de hoogste mate betamelijk. Wie
den dienst des Woords, toe te vertrou met tegenspoed bezocht wordt, door
wen aan de Vereeniging voor Geref. diepe wateren gaan moet, een zwaar
kruis voelt drukken, zwyge voor het
Hooger Onderwijs te Amsterdam.
Maar zoolang zij dat niet doen, zijn aangezicht zijns Góds, beoefene de lijd
zij zedelijk verplicht, om die School te zaamheid der heiligen, en murmureere
onderhouden en zoo goed mogelijk, beide niet tegen Hem, wiens doen majesteit
wetenschappelijk en geldelijk, te ver en heerlijkheid is!
Wie tot de ontdekking komt, dat
zorgen.
Van al of niet goedvinden is hier God groot is en niet te begrijpen, dat
geen sprake. Het is eenvoudig plicht, zijne gerechtigheid is als de bergen,
waaraan geen enkele kerk, tenzij uit en zijne oordeelen een groote afgrond
zijn, dat de leer des heils onpeilbare
onmacht, zich onttrokken mag.
Heel anders is het gelegen met de diepten bevat en menige vraag, die op
Vrije Universiteit. Deze staat buiten komt in 's menschen hart onbeantwoord
de Geref. kerken en heeft er als zoo moet, blijven, legge de hand op den
danig niets mede te doen. Het verband, mond, buige eerbiedig het hoofd en
dat over en weer is aangegaan, is vrij - zwijge stil!
Wie dusverre grooten dunk had van
willig, is verbreekbaar en duurt tot wederopzeggens toe. De Vrije Universiteit zichzelven, in het bezit yan een »goed
is niet door de kerken, maar door eene hart" zich waande, over zijne zonde als
over ^zwakheid", als over bovenop
particuliere vereeniging opgericht.
Maar de Theol. School is door de wassend onkruid sprak, dat met eene
Gereformeerde kerken zelve opgericht, of hand gemakkelijk te ontwortelen viel,
bij de vereeniging vrijwillig overgeno en in elk geval zich beter dan anderen
men. Nog eens : zij kunnen die School, achtte; wie dusverre met een dagboek
om zoo te zeggen, iederen dag opheffen ; zijner goede werken in handen, het hoofd
maar zoolang zij dat niet doen, zijn vol eigenwaan ophief, en echt op zijn
alle kerken gehouden, om in de behoef farizeesch roemtaal liet hooren, kome
ten dier School te voorzien, precies op tot de erkentenis zijner onreinheid en
dezelfde manier als elke plaatselijke kerk vloekwaardigheid, steke het hoofd in
de kosten van den openbaren eeredienst het stof, en zwijge.
Er is ook een zondig zwijgen. Een
moet dragen.
Dit is duidelijk als de dag. En als niet erkennen van 's Heeren weldaden
ééne jaarlijksche collecte niet voldoende is ten zeerste snood. Een niet belijden
is, dan heeft de Synode het recht en van het Evangelie ten hoogste straf
den plicht, om op eene andere wijze, waardig. Maar ook moet hier gedacht
bijv. door het uitschrijven van eene aan het niet dadelijk in de schuld val
tweede collecte, in de bestaande behoef len voor God, aan het niet aanstonds
belijden van de zonde, waarin men viel.
ten te voorzien.
Dat heeft de Synode te Groningen Salomo heeft gezegd: »Wie zijne over
gedaan, met eenparige stemmen, zonder treding bedekt, zal niet voorspoedig
zijn, maar wie ze bekent en laat, zal
dat iemand er zich tegen verzette.
Nu kan men echter opmerken, dat de barmhartigheid verkrijgen."
Dit blijkt in den tekst. De dichter
Synode zulk eene tweede collecte niet
voorgeschreven, maar alleen aanbevolen had verklaard, hoe heerlijk het gevoel
en verzocht heeft. Er staat toch dui der schuldvergeving is, en dat dit ge
delijk in de Handelingen: „Ter versterking merkt wordt door hen, die den Heere in
van de flnancieele
positie der Theol. oprechtheid dienen. En nu gaat hij
School richte de Synode een dringend dit staven uit zijne eigene geschiedenis.
en vriendelijk verzoek aan de kerken, Hij zegt, hoe ellendig hij was, toen hij
om van nu voortaan, jaarlijks twee af dezen koost miste en lioe vroolijk hij

was, toen hij tot het genot er van ge loof trachten te weerleggen, en onze
komen was. Eerst gewaagt hij van bewijsvoering ten bate van het geloof
zijne ellende: »Toen ik zweeg, werden niet terughouden ; ook Paulus ontweek
mijne beenderen verouderd, in mijn den strijd met Athene's wijsgeeren niet.
brullen den ganschen dag. Want uw Maar wij moeten niet meenen, dat wij
hand was dag en nacht zwaar op mij; langs dezen weg hen tot een geloof
mijn sap werd veranderd in zomer- zullen brengen, dat met de zaligheid
droogten."
gepaard gaat. In de meeste gevallen
David erkent dus, dat hij niet dadelijk zult gij hen zelfs niet eens overtuigen.
na zijn val er toe kwam om oprecht De ongeloovige zal naar wiskunstige
zijn schuld te belijden en te beweenen. bewijzen, of bij gebrek aan deze, naar
Het is niet met zekerheid te zeggen, overtuigende wonderen vragen, en — gij
welke zonde hij op het oog had. Som kunt hem noch de eene, noch de andere
migen meenen, dat hier niet aan zijn geven. Een redetwist zal zich ont
overspel met Bathseba en zijn doodslag spannen, waarin de meest scherpzinnige
aan Uria, maar aan eene andere over en de gevatte overwinnaar blijft. Mis
treding moet worden gedacht. Anderen schien gelukt het u, hem de erkentenis af
daarentegen zijn van het tegenover te dwingen, dat zijn ongeloof evenmin
gesteld gevoelen. De eersten achten, bewijsbaar is als uw geloof, en, even
dat de 3'2ste Psalm, naar de volgorde als dit, op onderstellingen rust, die op
der geschiedenis, op den 50sten behoort goed vertrouwen moeten aangenomen,
te volgen. De anderen meenen, dat maar uw geloof bewijzen kunt gij niet.
hier evengoed kan gedacht aan de zonde, Het gaat hier met de bewijzen als wel
die David bedreef, toen hij volk telde. eer met de wonderen; elk bewijs lokt
Wij doen liefst geen uitspraak.
den eisch van een nog af'doender bewijs
in beide gevallen bleef hij een tijd uit, gelijk elk wonder den eisch van
lang onboetvaardig; was het, alsof het een nog grooter wonder. Gij zelf be
oordeel der verharding op hem rustte. loopt meer gevaar om op dezen weg
In beide gevallen kreeg hij naderhand, in uw geloof geschokt te worden, dan
toen hij zich voor den Heere veroot kans om uwen tegenstander voor het
moedigd had, verzekering van de ver geloof te winnen. Maar al gelukte het
geving zijner misdaden. Zooveel is u om den ongeloovige langs den redezeker, deze Psalm ademt de kalmte dei- neerkundigen weg te overtuigen, zoo
ziel na hevigen storm. Deze Psalm,is zoudt gij nog slechts weinig hebben
het Evangelie des Nieuwen Testaments gewonnen. Een geloof zoudt gij heb
in het Oude Testament, het Evangelie ben verwekt, dat gevaar liep om straks
der schuldvergeving, en de dichter geeft door redeneeringen van tegengestelde
zijne bevinding te kennen, eene bevin strekking ontworteld te worden. Maar
ding van alle begenadigde zielen, die al bleef het tot den einde, wat zou het
in den weg der verbrijzeling des harten nog baten ? Een geloof, dat wel het
de vreugde der verlossing mogen smaken. verstand, maar niet het hart reinigt,
Hij gewaagt dan van benauwend reikt niet tot de zaligheid. Zulk een
zwijgen. Ach, de geloovigen kunnen geloof wilde Paulus bij de Corinthiërs
in zware zonden vallen. De geschie juist voorkomen ; hij wilde niet, dat het
denis zegt het. Daarom zoovele waar geloof zijn wortel zou hebben in menschuwingen in de Schrift. Daarom zoo schelijke wijsheid, maar in de kracht
vele vermaningen, om met een voor- Gods. Ook ons zij het te doen om den
ne.i en des harten bij den Heere te ongeloovige te brengen tot een met de
blijven. Daarom bad onze Hoogepriester zaligheid saamgevoegd geloof. Niet tot
voor bewaring van den booze, niet al een geloof, soortgelijk doorredeneering
leen voor zijne discipelen, maar voor afgedwongen, als weleer door het won
allen, die door hun woord in Hem ge- der ; niet tot een geloof, dat de harts
looven zouden. O, wat werd er van tochten opwindt, maar het hart vleescheons, indien de Heere, die dikwerf belet lijk laat, en in de ure der verzoeking
tegen Hem te zondigen, ons aan ons geërgerd wordt; maar tot het geloof
zeiven overliet! Als wij spreken van der werking Gods, dat tot ééne plante
zware zonden behoeft er niet gedacht met Christus worden doet. Nu weten
aan onreinheid en bloedschuld, neen, wij, dat God werkt gelijk een landman,
de geboden des Heeren hebben gelijke die den akker, waaruit hij vrucht hebben
waarde, en de profetenstem onder Israël, wil, bereidt, vóór hij hem bezaait. Laat
en het apostolisch getuigenis onder den ons in gelijke richting met Hem wer
Nieuwen Dag gaat, om iets te noemen, ken ; de knecht zie dén meester het
ernstig dreigend in tegen toorn, laster, werk af. De oorzaak, waarom de men
miskenning van den dienst des Woords, schen niet gelooven, is van zedelijken
verachting van 's Heeren knechten, aard ; was het hart slechts gewonnen,
oneerlijkheid, woeker, hardheid jegens dan zou het verstand wel volgen; het
den naaste en wat dies meer zij.
zou den mensch gaan als den vader, die
En hoe gaat het met Gods kinderen, in de worsteling tegen zijn ongeloof,
als het verderf huns, harten zich naar uitriep: ik geloof, Heere! kom mijne
buiten openbaarde ? Soms behandelt ongeloovigheid te hulp. Zoolang de
de Heere den gevallene bijzonder ge mensch vleeschelijk gezind is, ontbloot
nadig ; Hij laat hem niet lang zinken van verlangen naar God, en zonder
in de zonde. Even na het bedrijven dorst naar de gerechtigheid, tevreden
der zonde beschijnt hem de genade. met wat deze wereld aanbiedt, kan hij
Zoo zien wij bij Petrus. Zoodra hij niet gelooven. Dan blijven de dingen
begint te zinken, reikt Jezus hem de Gods hem dwaasheid ; hij kan er de
hand. Nauwelijks heeft hij den Heiland heiligheid, de wijsheid, de waardij niet
verloochend, of deze ziet hem aan, en van inzien ; hij blijft er blind voor,
wij lezen : »na,ar buiten gaande, weende dat het Christelijk geloof ten volle over
hij bitterlijk." Niet altijd handelt de eenkomt met de waardigheid Gods en
Heiland zoo. Soms acht hij het noodig de eischen van het menschenhart, omdat
zich schijnbaar te onttrekken. Dan het leidt tot de volle verheerlijking
verloopen er dagen, weken, maanden, Gods, en tot de bevrediging van onze
eer het hart week wordt. Er is dan eeuwige behoeften. Zal de °mensch ter
wel onrust, maar zij is dragelijk, of er zaligheid in Christus gelooven, dan
is veel bange zielesmart, die een tijd .moet er iets voorafgaan, te weten, een
lang meer van God verwijdert, dan naar verlangen naar de verzoening en ver
Hem henen leidt.
eeniging met God, uiting van een om
Deze toestand is door David door mekeer, door God zeiven in ons gewerkt.
leefd. Het kostte, om zoo te zeggen, Het is hierop vooral, dat wij de ongeheel wat moeite, eer hij er toe kwam loovigen hebben te wijzen. Redenee
om in diepen ootmoed te stamelen: »ik ringen, tot weerlegging en bewijsvoe
heb gezondigd !" en vol heilbegeerte te ring zijn goed, als zij dienen, om een,
bidden : »WTees mij genadig, o God ! bij wien reeds een beginsel des geloofs
naar uwe goedertierenheid ; delg mijne gevonden wordt, over de laatste be
overtreding uit, naar de grootheid uwer zwaren heen te helpen, en het geloof
barmhartigheden. Wasch mij wel van tot zijne geboorte te brengen ; maar
mijne ongerechtigheid, en reinig mij waar wij te doen hebben met ongevan mijne zonde. Want ik ken mijne loovigen, die het evangelie zonder tranen
overtredingen, en mijne zonde is steeds verwerpen, ten teeken dat het nog nooit
voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik sprak tot hun hart en hun geweten,
gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in en hunne liefde nog mist, is het beter
uwe oogen ; opdat gij rechtvaardig zijt een eenvoudiger weg in te slaan. Aan
in uw spreken, en rein zijt in uw dit werk kan ook de ongeleerde geloorichten."
vige deelnemen ; omdat het zich tot het
Wij zien hier uit, hoe moeielijk de hart richt, is het genoeg een hart te
mensch van nature tot schuldbelijden hebben, dat tot het hart spreken kan.
komt, en hoever Satan Gods kinderen De ongeloovigen meenen altijd, dat het
weet weg te voeren. Dat wij er winst niet aan hen ligt dat zij niet gelooven,
mee doen.
maar aan de Schrift, en hare armoede
(Slot volgt.)
aan bewijzen voor wat zij getuigt. Wij
moeten hun zeggen, dat het evangelie
NOTTEN.
zich met opzet van dwingende bewijzen
onthoudt, om gelijke reden als waarom
Jezus het wonder weigerde, ingeval het
als voorwaarde des geloofs van Hem
werd geëischt. God toch is niet ge
HOE MET ONGELOOVIGEN
diend met geloovigen, die gelooven
TE SPREKEN.
omdat zij moeten; zulke geloovigen
alleen zijn Hem aangenaam, die in wat
XVII.
Laat ons, als wij hen, die niet ge- zij gelooven het antwoord vinden op
looven, tot het geloof willen brengen, de vraag huns harten naar Hem. Laat
bedenken, dat het geloof niet door ons ons met de ongeloovigen voorbereidend,
gewerkt wordt, maar door den Heiligen toeleidend werken, het besef van zonde
Geest. Natuurlijk moeten wij, zoo wij en schuld trachten op te wekken; hem
er ten minste de bekwaamheid toe heb het aanlokkelijk beeld voor oogen hou
ben, hunne bedenkingen tegen ons ge den van een heilig leven; hem inleiden

n
wordt ingebracht tegen de Papistische overin den geest der Goddelijke wet; hem
zeggen, dat de ongeloovige geweldd leveringen, liturgiën en ceremoniën ter verdeaandoet aan zichzelven, omdat hij denn diging van de vrijheid en de macht derr
eisch van het menschenhart naar het(. kerken, bovendien over de adiaphora, overr
oneindige, het volmaakte leven, als op de vrijheid van propheteren, over de modeiratie en tolerantie en over syncretisme. Gij
den mond slaat, en zich verminkt door ziet dus, de oude baas spaart hun rug deij
e
zich met het betrekkelijke tevreden tee roede ï^iet. Zij hebben, ook fegen huna
stellen; hem zeggen, dat de Christen1 bedoelen, zoo iets van Rome en daarmeeê
meer mensch is dan hij, omdat hij mett moet ge bij vader Voetius niet aankomen.
niets minder tevreden is dan met een1 En het is zoo, zij bewegen zich meer op>
verzadigenden drank uit de fontein van1 Roomscbeu dan op Geref. lijn. Het wass
het leven der Goddelijke zaligheid; hem1 indertijd wel hard voor hen, dat te moetenï
wijzen op de kracht, die reeds hier van1 hooren, want zij hielden zichzelve bij uitnehet geloof uitgaat tot reiniging van mendheid voor principieel Gereformeerd ,
• neen ! niet maar voor gewoon Gerefor
het hart, en tot verheffing van den meerd, maar principieel Gereformeerd en
ï
innerlijken mensch. Door zóó te han van uit den wortel.
delen toonen wij te gelooven, dat liet^
Toch aarzelt vader Voetius niet hun inï
geloof eene genade is, die eene genade3 het aangezicht te zien en is hij uiet bang henï
onderstelt, namelijk de geboorte uit den1 tot wetenschappelijk en principieel onderzoek ter dezer zaak uit te lokken, terwijl1
Geest van God.
VAN A NÜHT,.
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hij hen ter dezer zelfde plaats nog naarr
andere stukken van zijn hand verwijst. Hijj
hield niet van napraten eu napraters, die3
zonder onderzoek en nadenken zweren bij de3
woorden van een grooten of kleinen meester.
Zoover zijn tweede conclusie, zoo vol vanï
bedachtzame wijsheid en ernstige waarschu
wing. Doch ook in de derde conclusie3
geeft zijn bazuin niet minder een zekerr
geluid in diezelfde richting Hierover D. V.
een volgende maal.
D. K. WlELENGA.

De toestand der Stundisten in RuslandI
werd als zeer beklagenswaardig geschilderd ;;
de vervolgingen duren over het geheele laud1
in onverminderde gestrengheid voort. Dee
vergadering besloot pogingen aan te wenden,,
om in de uitwendige behoeften der zood
gruwelijk mishaudelde belijders der waarheid
1
te voorzien en hen aan te moedigen in huu:i
geloof te volharden. Deze hulp kan echterr
langs privaten weg verleend worden Daarom werd de Generaal-secretaris der Alliantieb
gevolmachtigd, giften in ontvangst te nemen,
De vergadering besloot hare handelingeni
door den druk bekend te maken. Uit datt
verslag blijkt, dat over het algemeen de bijj
de Alliantie aangesloten kerken in arbeid enï
offervaardigheid sedert de vorige algemeene3
vergadering in 1896 te Glasgow toegenomenï
zijn.
In October herdacht „de Unie vau Evangelische kerken iu Frankrijk" haar stichtingr
vóór 50 jaren, waartoe de Alliantie harenï
Generaal-secretaris afvaardigde, oin haregelukwenschen aan die kerken over te brengen.
Dit verslag, zegt Dr. Mathews, mag niett
eindigen zonder uitdrukking te geven vanï
de innigste deelneming met alle broederen,,
die te lijden hebben door den oorlog, dies
ongelukkigerwijze tusschen Groot-Brittanië;
en de beide Zuid-Afrikaansche Republiekeni
uitgebroken is. Het is hier de plaats niet,,
een meening. over de hangende rechtsvragen
uit te spreken, maar als wij bedenken, dat;
alle Presbyteriaansche kerken in die landeni
leden der Alliantie zijn, eti dat iu September
hare vertegenwoordigers te Washington naast
elkander zaten en gemeenschappelijk het wel
zijn hunner kerken bespraken, maar thans
door de verschrikkingen van deu oorlog van
elkander gescheiden zijn, dan mogen wij
aanbevelen, in al onze kerken onophoudelijk
voor de herstelling vau den vrede te bidden
eu dat deze vrede op zulk een grondslag
mag tot stand komen, dat in de toekomst
oneenigheden tusschen verwante volken on
mogelijk gemaakt worden, en dat de ver
schillende stammen en naties in die belang
rijke landen
als broeders samenwonen.
Daarom betuigen wij onze oprechte deelne
ming zoowel aan onze broederen der ver
schillende Hollandsche kerken in Zuid-Afrika,
wier druk en lijden zeer groot moeten zijn,
als ook aan de kerken in alle deelen van het
Britsche rijk, want ook in deze kerken eu
in de huiselijke kringen hebben leed eu
droefheid huil intrek genomen. Al deze
kerken bevelen wij der genade en barmhar
tigheid vau Hem, die de wonden heelt en
de gebrokene harten opricht.
Besloten werd nog de e.k. algemeene ver
gadering in 1904 te Liverpool te houden.
Tot zoover Dr. Mathews. Wat hij van deu
oorlog zegt, bevalt ons niet. Dan heeft Ds.
Spurgeon zich anders uitgesproken. Wij her
kennen den echten Puriteinschen geest in
deze vage, algemeene termen niet. Het is
waar, hij behoeft als secretaris der Alliantie
zich niet over rechtsvragen uit te spreken,
maar nu hij toch in die kwaliteit den oorlog
ter sprake b.-engt, hadden vij verwacht, dat
hij den moed gehad had, het ourecht te veroordeelen. Dat er vrede kome met behoud
van de onafhankelijkheid der Republieken,
daarvoor vraagt hij het gebed der kerken
niet. Waarom hij dit niet doet, kunnen wij
niet zeggen. Er zijn twee redenen voor te
vinden; hij keurt het doen van Etigelands
regeering goed, of hij is bevreesd zijn af
keuring uit te spreken. In het beste geval
is hij niet te verschoonen. Ook schijnt hij
te meenen, dat een vrede met de inlijving
der Republieken in Engelands Koloniën de
verschillende stammen in Z.-Afrika zal verbroeder.'ii. Integendeel, de verwijdering ja
verbittering tusschen het Hollandsch en Engelsch element zal er door toenemen.
Misschien beoordeeleu wij Dr. Mathews
in deze kwestie niet goed; wij wenschen,
dat wij ons vergissen, maar de wij«,e, waarop
hij zich deed hooren, maakte op ons dezen
indruk.
Soholten.

Van een diatactischen band aan Liturgische>
en Ritueële voorschriften wil dus Voetius3
niets weten. Hij kon zich deu toestand
denken, dat er naar liet voorzichtig beleidI
van een dienaar des Woords ot' van een,
kerkeraad eu naar den bijzonderen toestand
eener kerk iets in die voorschriften werd
weggelaten of toegevoegd of ook werd
verkort of uitgebreid.
l)e uitslag van de Overgangs-examens aan1
Het zou dan ook al te dwaas zijn in
het
Gymnasium, verbonden aan de Theol.
het dankgebed van het Formulier te bidden
School, is als volgt.
voor ndeze gedoopte kinderen" in het meervoud,
Van klasse I naar If zijn bevorderd
terwijl slechts aan één kind ter dier tijd de
doop is toegediend. Of ook in de derde de leerlingen K. Dijk, T. L. Kroes, J. S.
Schaafsma. Eén leerling slaagde niet.'
vraag naast den vader den getuige met name
Van klasse II naar III : A. W. van Apel
tot antwoord op te roepen, terwijl er ur n
doorn, M. van Apeidoorn, R. Bakker, K.
in den omtrek geen getuige in den kerkrech
van der Beek, G. H. B. vau den Boom,
telijken *) zin des Woords, als daar bedoeld
Bruin, P. M. Dée, 11. Franssen, H. J. L.
wordt, is te bekennen. Zoo is het ook even
van llaselen.
dwaas uit formulier-ziekte te "schromen in
Vau 111 naar IV : H. S. Bouma, G. H.
diezelfde vraag naast den vader de moeder
Elzenga (voorwaardelijk), 1). Fleurke, A. P.
te noemen, wanneer zij samen ten doop zijn
Groenewegen, H. Jansen, E. C. van der
verschenen. En nog dwazer is het om,
Laan, S. van Leeuwen, D. Ligter, A. Merwanneer alleen de moeder met haar kind
kelijn, K. H. Minnema, H. VV. Nieuwhuis,
voor den doop staat, omdat de vader of is
N. Postema, J. H. Rietberg, F. de Vries.
overleden of in den weg van ongeloof wandelt
Eén leerling nam geen deel aan het exAmen
en dus weigert te verschijnen, toch naar de
wegens langdurige ongesteldheid.
letter van het Formulier vader en getuige
Van IV naar V : J. Blankers van Andel,
(die er niet zijn) tot antwoord op te roepen
F. W. H. Bramer, J. H. Broek Roelots, J.
en niet van de moeder te reppen (die er wel is.)
Koeleuijn, J. Lainmertsma, S. O. Los, J.
Hoe vreemd het ook klinke, toch moet
OfFringa, P. de Putter, A. Rolloos, J. Thijs,
zoo iets wel gebeurd zijn. En het is zoo ;
K. van der Veen, J. de Vries.
als de Liturgische Formulieren naar letter en
Vau de Ve klasse zijn met eind-diploma
woord verbinden ten allen tijde en onder alle
bevorderd : J. Beumee, H. Buwalda, J.
omstandigheden, gelijk de Confessie dat doet,
Douma, R. Hamming, G. Kerssies, O. N.
dan is daarvoor nog wel heel wat te zeggen.
Oosterhof, H. H. Schoemaker, I. Tonkeus,
Een principieel man van echt logische denk
N. J. Trenning.—kracht, die leeft. uit den wortel en deu
Na gehouden Admissie-examen werden
achtergrond der dingen, laat zich 11 et zoo
toegelaten tot klasse I : G. W. Eskes, J.
gemakkelijk van koers brengen door de
VV. Ksselink, H. Ueuchies, P. A. Knoll, R.
wereld der zichtbare verschijnselen. Naar de
Haitsma, IX de Jong, H. Lannirig (voor
ordeningen Gods, zegt hij, en naar de
waardelijk), C. M. Huizenga.
uitdrukkelijke letter van het Formulier kan
Tot klasse II : A N. Geerds, H. Smit,
daar voor mij slechts een vader of getuige
H. K. M Schot (voorwaardelijk).
staan, en geen vrouw of moeder; die kent
Tot klasse V : J. Westerhuis (voorwaar
het Formulier niet. E" verschijnt daar dan
delijk). —
toch iemand in een gewaad, dat hier te
In den geëindigden cursus overleed : H.
lande slechts door vrouwen wordt gedragen,
dan houdt die principieele en consequente J. Marsman, leerling der 2e klasse. Naar
man koers en zegt: naar de wereld der zicht elders zijn vertrokken F. W. Diemer en G.
A. Langhout, beiden leerlingen der vierde
bare verschijnselen moge het een vrouw en
klasse.
moeder zijn; met die wereld heb ik hier
niet te rekenen. Naar de ordeningen van
Onlangs is ons een circulaire met statuten
het verbond en de letter van mijn Formulier
en aanvankelijke ledenlijst toegezonden van
staat daar een „vader of getuige." In deze
eene vereeniging tot oprichting van een
vrouw staan deze daar dan ook. Zij bekleedt
Bijbelsch Museum. Het doel is, om daar
hun plaats. En daar ik niet naar den uiter
door in de eerste plaa s den bekenden Taber
lijke schijn der dingen, maar naar het
nakel van wijlen Ds. Schouten, in leven
wezenlijke zijn van Verbond en Formu
Hervormd predikant te Harderwijk en Utrecht,
lier heb te handelen, roep ik ten antwoord
met
toebehooren in ons land te houden en
op niet de vrouw, niet de moeder, die mag
te bewaren. Thans vernemen wij, dat in
ik en kan ik hier niet kennen, maar den
dien dit plan niet slaagt, en bovengenoemde
man en den getuige, die hier in die persoon,
vereeniging geen grooten bijval en krach
welke men in de wereld der verschijnselen
tige ondersteuning ondervindt, het zeer wel
vrouw en moeder noemt, voor mij ten doop des
mogelijk is, dat die schoone verzameling
kinds staan. Hier is zij dus geen vrouw, geeii
door de familie verkocht wordt en buiten
moeder. Zij is „vader of getuige." Dat zegt
In eenige na zijn dood uitgegeven schetsen
ons land, naar Amerika gaat. We hopen
het Formulier en daarmee is de zaak beslist.
van Thomas Carlyle vindt men aangaande
echter, dat het niet zoo ver zal komen en
Niet waar ? dat is knap geredeneerd,
den Bijbel dit oordeel. «Wij hebben dan
dat deze vereeniging daartoe voldoenden
principieel en logisch. Mij haast te knap
hier voor ons ««dat boek der boekeu, hard
steun en uitbreiding zal erlangen.
en te principieel en te logisch. Doch dat
genoeg om ons in opstand te brengen, teeder
gebeurt mij tegenwoordig wel meei, dat ik
genoeg om ons te troosten, en hoeveel andere
mijne diep ophalende en ver vooruitstrevende
eigenschappen al niet bezittende"" — zoo
broeders in hunne vlucht haast niet kan
Buiteuiandsclie K e r k e n .
als Goethe schreef. Maar wij zeggen : het
v °lgen.
Ik hoop ze toch in het oog te
bezit eene eigenschap die alle andere in
houden, al weigert mijn voet ze bij te
Fcrslag van de Alliantie der Gereformeerde
sluit : n.1 dat het geschreven is onder 't oog
houden. Er zit nog wel iets goeds in zulke
kerken.
Dr. Mathews, Generaal-secretaris des Eeuwigen ; dat het zoo oprecht is als
mannen, al kunnen ze het zichzelven en
van deze Alliantie, heeft volgens opdracht
de dood, en de waarachtigste taal is, die
anderen lastig maken. Zoo lastig dat ze der algemeene vergadering te Washington,
ooit in alfabetische letters uit de menschelijke
zelfs al aanstonds aan ketterij eu alzoo aan
September 1899, een kort verslag van de ziel kwam ; een boek, door hetwelk als door
tucht en censuur eu suspensie gaan denken
werkzaamheden der Alliantie verzonden.
een Goddelijk geopend venster alle mcnschen
tegenover hen , die zich ter dezer zake
De algemeene vergadering was door een
aan gind^che zijde zichtbare firmamenten
m alles zoo niet aan de letter gebonden
groot getal afgevaardigden van de verschil en geheimzinnige oceanen des tijds konden
aehten als dit met hen het geval is.
lende kerken van Gereformeerde belijdenis eu nog kannen zien, tot aan de lichtgevende
Zulke ij veraars schijnen er echter ook al
en Presbyteriaansche regeering in N.-Amerika, vlakte van het onei'ridi'ge, tot aan de stille
ten tijde van Voetius geweest te zijn.
benevens door de afgevaardigden uit GrootEeuwigheid, en dat bij' oogenblikken met de
(Trouwens er is niets nieuws onder de zon.)
Brittannië bezocht.
;aandoeningen
en de Werkelijke .ingevingen
Immers reeds in ons vorig schrijven zagen
De samenkomsten hadden een dubbel doel. die
i
het inboezemt, hun zoo lang vergeten en
we, dat hij ter dezer zake waarschuwt tegen
;
Zij brengen een groot getal ervarene en in
vergelegen vaderland doet onderkennen.
de toepassing van tucht en schorsing.
vloedrijke predikanten en ouderlingen samen
noemt verder dat streven een kako- ,
a HÜ
ter bespreking van zaken, die van algemeen
Dr. Pentecost schreef in de „Independent''
zêlie, een valschen of kwaden ijver, terwijl
belang zijn en inzonderheid de openbare
van New-York, dat Moody zijn eerbied voor
hij met nadruk verklaart (Tom. I p. 367) :
meening bezighouden. Ook geven zij den
f
alle
goddelijke of godsdienstige zaken tot
legen zoodanige kakozêlie of valschen ijver
i
broederen eene geweuschte gelegenheid per1het uiterste (?) dreef. Men hoorde hem nooit
veizet zich met luide stem de voortdurende
t
sooiilijk met elkander kennis te maken en
<
een
woordenspel of de minste scherts maken
practijk onzer kerken. Die kakozêlieteu of !
van gedachten te wisselen over aangelegen(
over
een uitdrukking of volzin uit de H.
valsche ijveraars waren dus bij Voetius
j
heden, die hunne kerken betreffen. Vele
ï
Schrift,
en hij duldde ook niet, dat men dit
nieuwigheidzoekers, ofschoon ze ook ter dier ;
belangrijke praktische zaken worden door
iin zijne tegenwoordigheid deed. Eens berispte
tijde gaarne als Gereformeerden bij uitne
de vereenigde krachten dezer kerken be- 1hij Dr. Pentecost gestreng, omdat hij gezegd
mendheid vverden aangemerkt, als mannen
vorderd.
}had, dat Petrus de krenterigste man was,
van den ouden stempel. Doch de groote
Op de laatste vergadering werd ook de (daar hij bekende, goud noch zilver te hebben,
man heeft tegenover die kakozêlieteu nog
j
Heidenzending ter sprake gebracht en wel
Wat den Zondag, of liever den Sabbat
meer pijlen in zijn koker. Hun valsche
c
door die broeders, die in het zendingswerk 1betreft, was hij de puritein onder de puriijver, zegt hij, riekt naar Papisme. Dat
c
gedurende veie jaren gearbeid hebben. De
tteinen. Hij zou dien dag niet in een publiek
hadden ze niet gedacht. Toch verklaart
ï
godsdienstige toestand op het vasteland van
vvoertuig gegaan zijn; zelfs niet om naar
Voetius dat tegen hun streven opkomt,
jj
Europa werd door de uit verschillende landen eene
e
bijeenkomst te gaan, waar hij zelf moest
luide en krachtig, wat van Geref. zijde
a
aanwezige afgevaardigden blootgelegd, eu
sspreken. Het loopen vermoeide hem zeer
c
mededeelingen gedaan over het werk der
v
*) Ik zeg hier opzettelijk : kerkrechtelijk, want
veel,
en echter heeft men hem „om een
bekend is, hoe heel die actie van aangifte en doop
eevangelisatie. Met het oog op deze laatste
kklaarblijkelijk misplaatste (?) schroomvalligoudtijds ook een burgerrechtelijke beteekenis had,
aaangelegenheid heeft de algemeene vergadehheid," mijlen te voet zien afleggen, liever
zoodat een aangifte van geboorte onder getuigen hij
r
ring besloten samenkomsten te organiseeren ddan zelfs een particulier rijtuig te gebruiken,
„den burgerlijken stand" niet gevorderd werd, zoo
in
I
Eu evenwel zond hij des Zondagsmorgens
als thans. Dit verliest men in dispuut en betoog
^ verschillende plaatsen, ter bespreking van
zzijn brik uit om de omstreken van Northfield
over „de getuigen" in ons Doopsformulier maar al
^hetgeen tot verbreiding der waarheid gedaan
ti
te veel uit het oog.
kkan worden.
te doorrijden, over heuvels eu langs dalen,

teneinde de arme boeren en hunne kinderenJ)
naar de kerk te brengen. Hierin deed hij'J
dus het tegenovergestelde van de Farizeërs3
en legde anderen niet zijn eigen last op.'•
Toch lag op den bodem van zijn gemoed1
ook zekere humor. In zijn rust- en uitspanningsuren toonde Moody evenzeer vroolijk-"
heid en luim als iemand. Van zijne jeugd*
af had hij die eigenschap, en dit kwam
ook in zijn publiek spreken uit, maar vooralï
in intiem gezelschap.
Niettegenstaande de meerdere kennis, ook
door het toenemend internationaal reizen'
verspreid, toonen de hoogste standen nog dee
laagste onkunde ten opzichte der godsdiensten, vooral in Italië. De heer Pons, voorzitter van de kerk der Waldenzen, verhaalde
van een burgerdame te Rome, die in allenj

daarop. Eindelijk na aanhouden, greep het
kind moed, en scharrelde het achter den
stoel vau de vreemdeling heen, — stak hem
opeens hare armpjes toe en kuste ook den
vreeswekkenden gast. — De man barstte
echter hierop in tranen los, en tegenwoordig
is hij een der reizende predikers in Amerika, van Moody uitgaande.

L
Gereformeerd Traktaat
genootschap

>FILIPP(J9".
STILSTAND.

Wanneer een twee-, drietal dagen achtereen
een hevige storm beeft gewoed, waardoor
boomen ontworteld, rivieren en meren in de
ernst aan een Protestant vroeg, of zijne3 hoogte gezweept, akkers overstroomd en
geloofsgenooten dan geen kalf aanbaden inj schepen omgekomen zijn, o hoe aangenaam
hun kerk en huis ? — Een student aan de3 is het dan, wanneer de natuur tot hare ruste
hoogeschool vroeg eens aan een predikant: is wedergekeerd. Ook wanneer het ééne
volk tegen het andere is opgestaan, het
't Is immers waar, dat Jezus de Evangeliënt
oorlogszwaard ontbloot en veel onschuldig
heeft geschreven, en wel in het Latijn ? —
Een andere student verkondigde de wijsheid, bloed vergoten is, zooals nu reeds maandenlang onder onze geest- en stamverwanten in
dat er drie categorieën vau ProtestantenJ
zijn : Anglicanen, Lutheranen en Moham- Oranje-Vrijstaat en Transvaal heeft plaats
medanen. — Zelfs de beste schrijvers, zelfs gevonden, en tot overmaat van smart thans
ook in Ghina gebeurt; dan is het een niet
de professoren zijn volkomen onkundigr
te waardeeren zegen, wanneer eindelijk geen
inzake de religie. De Roomsche geestelijkenj
verspreiden do^r prediking en in de biecht. oorlogsmaar meer vernomen wordt, eu de
vrede gesloten is.
alle mogelijke onzinnigheden aangaande de
Er is echter ook een stilstand, waaraan
Protestanten en Hervormers, en het volk
we niet anders dan met droefheid kunnen
neemt gretig aan, wat men hun vertelt.
denken, en die ons met diepe vreeze moet
vervullen; n.1. stilstand in betrekking tot
Ie Antwerpen overleed in 't voorjaar opi
ons geestelijk leven, of in den arbeid van
70-jarigen leeftijd de kunstschilder Charles' het Koninkrijk Gods ; want dan is stilstand
Félu, die verminkt geboren is. Hij had1 achteruitgang, dan wordt door dit treurig
geene armen. Toch is hij zoo opgevoed,>
verschijnsel de macht van den vijand veren heeft nij zich zoo geoefend, dat hij zijne! sterkt.
voeten en teenen gebruikte in plaats van1
Indien we een teeder leven voor den
handen eu daarmede schilderde. Hij kopi
Heere hebben geleid, zoodat het leven des
eerde vooral de meesterstukkeu in het• gebeds en der zelfverloochening onze spijze
Antwerpensche muzeum. Zijn talent was;
en onze drank was, en wij aan al het volk
niet ongewoon. Toch vonden zijne schilder
van God ons innig verbonden gevoelden;
stukken veel aftrek bij Engelschen en Ameri
maar er kwam verandering, tengevolge waar
kanen, die ze vooral graag kochten om de
van het bidden sleurwerk was geworden, en
zonderlinge wijze, waarop ze geproduceerd
de gemeenschap der heiligen niet meer ge
werden. De heer Félu had nooit iemand oefend werd; dan is er een stilstand inge
noodig om zijn toilet te helpen maken; men treden, waarvan de nadeelige gevolgen zich
zegt zelfs, dat hij zeer zindelijk zichzelven in elk opzicht aullen doen gelden.
kon scheren. Uit hem bleek, wat bij lichaams
Wanneer we, zooals dat veelal na kracht
gebreken zelfoefening met Gods hulp vermag. dadige bekeering geschiedt, ijverig zijn in
het doeri .van goede werken, die uit liefde
De voetwassching op Witten Donderdag,
tot God en zijn dienst zijn voortgekomen ;
die door deu Oosteimjkscheii Keizer, vroeger
maar wij zijn verflauwd, zoodat we nalaten
ook door de Keizerin, gewoonlijk plaats
hetgeen we vroeger hebben gedaan ; dan is
heeft, geschiedde ook nu weder. Na de er niet slechts stilstand ingetreden, maar zijn
mis werd zij volbracht, met behulp der
we verachterd in de genade. Dan geldt
Aarts-hertogen, aan twaalf oude mannen op
voor ons het woord der vermaning, hetwelk
zijn middeleeuwsch gekleed. De opdiening de verheerlijkte Heiland tot de gemeente te
der schotels geschiedde echter voor den
Efeze richt, waar Hij zegt: „Gedenk dan
vorm ; zoo ook de voetwassching daarna.
waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en
Het water werd door den Keizer op de
doe de eerste werken." Openb. 2 : 5. Of
grijsaards gesprenkeld en daarop werd de
wanneer we, onder andere omstandigheden,
handdoek door hem gebruikt. Hierna waschte
den arbeid in het Koninkrijk des Heeren
de Keizer zichzelven de handen, en gaf
hebben gesteund; maar wij zijn verflauwd
vervolgens elk der oudjes een leêren beurs in de liefde, en wij laten leven wat leeft,
met 30 zilveren kronen. Het eigenlijke maal en sterven wat sterft; dan stemt ook dat tot
wordt voor de ouden thuis bezorgd, nadat
diepen weemoed, die den belangstellende
zij per rijtuig vertrokken zijn. Vroeger
onwillekeurig doet vragen: „Waar moet dat
werd dezelfde ceremonie door de Keizerin
heen ?" Zoo is er een stilstand ingetreden
steeds volvoerd aan twaalf oude vrouwen.
in betrekking tot den arbeid onder legeren
vloot, dien we niet kunnen verklaren; maar
die wel reden tot diepe droefheid geeft.
Ie Lausanne stierf voor eenige maanden
Weken toch zijn nu reeds voorbijgegaan,
de heer Jean Trenca, kerkeraadslid der
Evangelische gemeente te Mentone. In 1848 waarin we voor genoemd doel geen enkelen
cent hebben ontvangen; toen wij de circu
profiteerde deze van de revolutie en procla
laires pas hadden verspreid, ging het een
meerde de vervallen-verklaring vau den
Vorst van Monaco ; terwijl hij de Republiek klein poosje goed; maar weldra kwam er
eene huiveringwekkende verkoeling.
Mentone, met Roquebrune, stichtte; onder
Is dat nu niet een diep treurig verschijnsel;
stilzwijgende goedkeuring van bet Stfrdimoeten we dan dit jaar weinig of geen Kalen
nische gouvernement, dat den nieuwen staat
ders in de kazernen en op wachtschepen ver
50,000 francs per jaar betaalde voor zijn
douane-rechten. De heer Trenca weigerde spreiden ; hebben onze soldaten, marechaustoen prezideut der Republiek te worden, see's en matrozen er dan nu minder behoefte
doch werd kommandaut der nationale garde. aan dan vroeger; en liggen die menschen
Omstreeks 1850 ging hij van de Roomsche dan nu niet meer mede voor onze rekening?
O, laten we bij al die vragen toch eens
tot de Evangelische kerk over.
ernstig stilstaan; maar dan ook ons haasten
om te toonen, dat we in dit goede werk
Sedert de stichting der voorbereidende
niet willen verslappen.
school des Batignolles te Parijs hebben
Denkt vooral gij jongelingen ! aan de
omstreeks I weehonderd - en-zeventig Her heerlijke taak, die gij in dezen kunt ver
vormde en Luthersche predikanten en zende richten. Velen uwer hebben gediend of
lingen van deze inrichting gebruik gemaakt.
zullen straks onder de wapenen worden ge
De laatste cursus begon met 31 leerlingen.
steld ; maar is het dan niet heerlijk, als ge
Ie Montauban studeeren nu 20 oude gymna
op uw kamer een Christelijken Scheurkalender
siasten dier school, 15 te Parijs, 4 te Genève
ziet hangen, die u eiken dag een woord uit
en 5 in het Zendingshuis.
de Heilige Schrift aanbiedt, en daarnevens
menigen wenk op het glibberig pad van den
Naar men begrijpen kan, worden tegen
krijgsmansdienst u geeft; alsook een nuttig
woordig allerlei herinneringen aangaande en en aangenaam verhaal uit het rijke leven
bijzondere feiten van wijlen deu vermaarden
gegrepen of op dat rijke leven betrekking
Moody in het licht gegeven. — Op zekeren hebbende, onder uwe aandacht brengt.
dag kreeg deze een brief, waarin hem
Is het u waarde jongedochteren ! niet een
verzocht werd een gevangene op te wachten
aangename gedachte, dat uw broer of uw
van een bijzonder afstootend uiterlijk en
beminde ook in het leger dagelijks zichtbaar
karakter, wanneer deze uit den kerker zou
herinnerd wordt aan den eenigen Troost,
losgelaten worden. Moody was op den
dien we allen, beide in leven en sterven,
bestemden tijd daar aanwezig en bevond,
noodig hebben ?
dat de werkelijkheid de beschrijving nog
En moet gij Vaders en Moeders ! inzon
overtrof. De man zag er afschuwelijk uit. derheid het niet een groot voorrecht achten,
— Beste vriend! waar gaat ge heen? vroeg dat, wanneer uwe zonen uwen welgeineenden
de evangelist, terwijl hij hem vriendelijk
raad niet meer uit uwen mond vernemen,
op de schouders k'opte. De man zag hem
zij een stillen wegwijzer aan hun kastje hebben
daarop met een woest gelaat aan en zeide : hangen, die hun uwe ouderlijke vermaningen
.Je bent mijn vriend niet. — Waarlijk, dat
herinnert, voor de wegen der zonde waar
ben ik, zeide Moody. Ik zal het je bewijzen. schuwt,
:
en op den trouwen Verbonds-God
Hier is een shilling om te eten. En ik
hen wijst ?
verzoek je van avond bij mij te komen
Maar laat dan ook gij allen, nevens andere
1thee-tafelen. Mijn vrouw zal je vriendelijk
vrienden van het Godsrijk, niet na om het
<
ontvangen.
Hier is mijn adres. — De onge- goede
(
werk van „Filippus" te steunen.
1lukkige antwoordde niets en ging met een
-Klimme uw gebed voortdurend voor dien
s
somber
gelaat zijns weegs. — Des avonds arbeid
i
op tot den Heere der legerscharen,
1
toen de tafel klaar stond met thee, vleesch
want daaraan is zoo dringend behoefte, maar
<
en
taart, werd een beschroomd schelletje 1laat vooral ook niet na, om aan dien arbeid
j
gehoord,
en Moody deed opzettelijk zelf stoffelijk
s
steun te verleenen.
(
open,
in plaats van zijn knecht. Hij heette
Gij,
die
des Heeren dóet gedenken, laat
(
den
ontslagen gevangene hartelijk welkom, (
er
ook
op
dit gebied GEEN STILSTAND
e weldra zaten zij aan tafel. Na het gebed i
en
vwerd de man van het beste bediend. Nadat ,bij u wezen ; maar verblijd ons weldra met
uwe gaven, die, hetzij klein of'groot, dank
inu het maal afgeloopen was, kwam een
)
baar ontvangen en vermeld zullen worden.
cdochtertje van Moody als gewoonlijk naar
Stelt ons in staat om telken reize, zooals
1
haar vader toeschuiven om op zijn knieën
v
dat nu een reeks van jaren hebben mogen
t zitten, waarop hij liet kind kuste en het (we
te
]
doen, vele giften te kunnen vermelden voor
iiets toefluisterde. De kleine toonde zich
,
&
IN DE KAZERNE.
e
echter
hierop zeer verlegen, zelfs bang, SCHEURKALENDERS
z
zeggende:
Neen pa, dat kan ik onmogelijk.
E. Kkopvelp.
-— Dan houdt gij niet van pa, zei Moody
Rijswijk, Juli 1900.

He Zendingsdag op Urk.

gewoonten, den godsdienst enz. Met
|hunne
eene schets van de treurige toestanden aldaar

Maandag 11 Juni j.1. werd door de Classis
Enkhuizen een Zendingsdag gehouden op Urk.
In den morgen van dién dag had een
deel der feestvierende schare zich vereenigd
op de boot te Hoorn, van waar de tocht
naar het eiland zou worden ondernomen.
De schoone morgen en het heerlijke doel
der reis gaven al terstond eene blijde, opge
wekte Stemming. Geen wonder dan ook,
dat toen — tegen half acht — de boot zich
in beweging zette en langzaam de haven
uitgleed, aan veler hart het lied ontwelde:

eindigde
spr. voorloopig zijne mededeelingen,
i
om
— na eene pauze van P/2 uur — een
i
en ander omtrent zijn arbeid mede te
deelen. Ook eenige vragen werden hem
gedaan en door hem beantwoord.

Geloofd zij God met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met zijne gunstbewijzen 1
Na het zingen van dit lied en na gebed,
waarbij Ds. Zantinge voorging, werd de reis
in de zelfde opgewekte stemming voort
gezet. Te Enkhuizen gekomen, nam de
boot het andere deel der reizigers op,
waardoor het getal der deelnemers (uit
Enkhuizen , Hoorn , Andijk , Medemblik ,
Opperdoes e. a. plaatsen) ongeveer 200 werd.
En alzoo vueren wij naar Urk. Daar
gekomen, vereeuigde men zich in het ruime
gebouw der Geref. kerk, waar allereerst Ds.
van Anken voor eene groote schare optrad.
In zijn inleidend woord wéés ZEw. op liet
heerlijke doel van deze samenkomst -. den
Zendingsgeest onder ons volk aan te wak
keren. Allen een hartelijk welkom toeroe
pend, bond hij het dan ook der schare op
het harte, om op dezen feestdag steeds
helder voor oogen te houden, dat de eere
Gods en die eere alléén liet einddoel
móet zijn van dezen H Zendingsdag."

Vervolgens trad br. Arnout — Bijbelcorporteur der Cl. Enkh. — op en gaf eenige
mededeelingen omtrent zijn arbeid — Inwendige Zending — binnen deze Cl. De moeilijkheden van zijn arbeid te midden van de zoo
diep gezonken bevolking, waren groot, de
bezwaren vele, de tegenstand en de haat,
die zich menigmaal openbaarde, ontzettend.
Verblijdend was liet daarom, óók te mogen
vernemen, dat hij vele traktaten had ver
spreid en een vrij groot aantal Bijbels had
verkocht, waarvan ongev. 25 aan „Home."
In aanmerking genomen, dat zijn arbeid
slechts eenige weken in 't jaar geschiedt,
gaven deze laatste mededeelingen hope en
moed voor de toekomst.
Moge ook die arbeid meer en meer de
belangstelling van ons Geref. volk winnen :
uit alles toch bleek, hoezeer ook de Inw.
Zending in dit deel van N.-H. onze besten
dige voorbede, onze milde gaven verdient.
Nu beklom ten slotte Ds. W. H. Oosten
den kansel, om in een kort maar krachtig
woord dc Uit- en Inw. Missie der schare
op 't harte te binden. Het woord van Ef.
2 : 11—13 (Daarom gedenkt, dat gij, die
eertijds Heidenen waart, enz.) tot grondslag
zijner rede nemende, sprak hij : „Zal er
vrucht uitgaan ook van dezen Zeudingsdag,
dan zullen wij één woord moeten opsluiten eu
bewaren in ons hart n.1. dat woord ugedenken."
Op dat gedenken legde spr. dan ook allen
nadruk. Hij wees op ons verleden, dat
spreekt van een dienen van Wodan en Donar,
de goden onzer vaderen, en riep het ons
toe : „Gedenkt, dat gij zijt voortgekomen
uit zulke ..Heidenen . . . ." Hij bepaalde ons
voorts bij het heden (naar vs. 13) en we
hoorden van de genade Gods, jegens ons
geopenbaard, dat wij, die verre waren, in
Christus nabij zijn. Maar ook hier kwam de
vermaning : „Gedenkt de groote genade des
Heereu, die ons mannen als Bouifacius, 111fried e. a. zond, zonder welke genade wij nóg
in 't Heidendom verzonken zouden liggen."
„Gedenkt dat heden!" riep spr. uit, „maar
dat gedenken sluit dan ook eene dure roeping
in. Wij kunnen niet allen als Zendelingen
gaan, maar allen hebben wij toch een Zendingsteafc te vervullen eu te verwezenlijken.
Gaan we niet als Jozua persoonlijk in den
strijd, we kunnen , we moeten toch als
Mozes, Aaron en Har, bidden, ondersteunen,
opdat vervuld worde het woord des Heereu
door Joël gesproken, dat Gods Geest zal
worden uitgestort op alle vleesch . . . ."
Een woord van warmen dank werd daarna
gebracht aan den K. R. van Urk en haren Leeraar, aan sprekers en saamgekoinen menigte.
In 't bijzonder richtte zich spreker nog
tot Ds. W. Pos om, als veler tolk, zijne1
blijdschap uit te drukken, hem op dezen1
dag in ons midden te hebben gezien en1
om hem en zijne echtgenoote, waar hun 11a1
korte rust een moeilijke
arbeid weerr
wacht, des Heeren goeden zegen, krachtt
en hulpe toe te bidden . . . .

jongens
te Samarang arbeidt. Zij schrijft:
j
„O
broeder GRUIJS wat een vreugde hebt gij
>
en
de vrienden in Nederland mij verscnaft,
e
dat
ik 177 Sch. Kalenders benevens zooveel
c
andere
lectuur mocht ontvangen. O, dat Gods
f
Geest
iederen Kalender verzelle, opdat hij een
(
bode
worde, die Gods genade en liefde aan
^
die arme harten duidelijk maakt. Moge dit
zaad, door u en de vrienden en vriendinnen
^
uit
het Moederland uitgestrooid, eeuen rijken
oogst opleveren voor de eeuwigheid. Mag
ik mij voor het najaar s. v. p. aanbevelen ?
Reeds lang vóór den tijd ontving ik vele
verzoeken van Militairen om een Kalender
voor 1900. Door de goede zorgen kwanieu
zij ferm op tijd en mijn hart jubelde van
'van dank bij het uitpakken der kisten. WelK
een rijke inhoud ! 40 Kalenders pakte ik
in voor de Milit. gevangenis te Tjimahi,
vanwaar een lijst met verzoeken gekomen
was ; 50 Exempl. verzond ik aan verschillende adressen; ook naar het ongelukkig strafdetachement te Ngani vonden eenige hun
weg. Naar de Milit. gevangenis te Samarang
12 en daar ik er nogal wat te kort kwam,
zag ik mij genoodzaakt de rest te verloten
in het Militaire Hospitaal. Een trommel
met 20 lootjes voor Kalenders en eenige
lootjes voor zak of handdoek, een stuk zeep
enz. werd door mij meegenomen. En die
nu een Kalender trok, was het a n te zien,
dat die overgelukkig was. Vele brieven, getuigende van hartelijken dank, worden mij toegezonden. De meest dankbare is wel een
beklagenswaardige jonge pupil, lijdende aan
melaatschheid en daarom afgekeurd ; deze
woont bij zijne moeder te Solo." Tot zoover
het uittreksel van den brief van Mejuff. JANSZ.
De heer v. D. STEUR te Magalang, die 350
Kalenders ontving, is zoo dankbaar, dat hij
er een volgenden keer gaarne 500 ontving.
Ook de Zendeling-Lecraar DROST te Gombong
e. m. a. zijn recht dankbaar voor de toezeiidingen aau hunne adressen. Dus merkt u,
dat onze arbeid en uwe milde bijdragen
zeer begeerd en gewaardeerd worden door
onze zonen in dienst van Koningin en
vaderland in Nederl. Indië. Zou het niet
overbodig zijn om door onze arme woorden
uw liefde op te wekken voor dezen gezegenden arbeid voor het koninkrijk Gods ? Zul
len wij de lioop dier broeders en zusters,
die ouder onze jongens werkzaam zijn, be
schamen ? Neen, niet waar, met blijmoedig
heid zullen wij onze zwakke krachten, de
rijken hun milde gaven, de minder bedeelden
hun zilver of koper den Heere wijden. Waar
de Heere de harten der Militairen en velen
hunner oversten toegankelijk maakt voor de
blijde boodschap, daar willen wij in afhankelijk
heid en biddend opzien tot God, werken terwijl
het nog dag is, wetende dat onze arbeid en
gave niet te vergeefs geofferd worden. Doe
een ieder 111 zijn omgeving, wat men kan
en wij hebben goede hope, dat wij D. V.
October weer vele Scheurkalenders enz. zullen
mogen verzenden. In deze hoop zien wij
met belangstelling uwe gave tegemoet en
verzoeken u beleefd uw bijdragen spoedig
te zenden onder het motto : Voor Sch. Kalenders naar Indië.
Met heilbede en beleefde br. groete,
Uw dnr.
A. GRUIJS Sr.
Zaandam, Molenpad 68.
ti Juni 190.0.

Nu nam, nadat men het „Eerlang gedenkt
hieraan het wereldrond" (22 : 14) gezongen
had, Ds. J. v. d. Sluis van Andijk het woord.
ZEw. sprak over de „Zending op MiddenJam-" Spr. begon met eene beschrijving
te geven van dat schoone en heerlijke
land, maar ook van zijne bevolking, zoozeer
van ons verschillende in kleeding, woning,
middelen van bestaan en godsdienst.
Vooral het godsdienst-verschil tusschen
ons en den Javaan deed ons ons zeiven
als zooveel hooger bevoorrechten kennen.
Spr. wees ons op dien godsdienst der
Javanen als een méngsel van het (oorspron
kelijke) Javanisme (Heidendom) met Buddhistische en Mohammedanistische voorstellingen.
Na ons alzoo land en volk van M.-Java te
hebben geschetst, stond spr. in de 2e plaats
stil bij den arbeid der Zendin/, die aldaar van
wege de Geref. kerken verricht was geworden.
De O -I. Compagnie, gesticht in 1602,
bracht er 't eerst het Ev. Edoch, zij had
geen hart voor de Zending. Hoofdzaak
voor haar was de handel. Een Zendingsarbeid echter, die met volle toewijding des
harten geschiedde, was die van mevr. Philips
te Poerworedjo en mevr. van Oosterom in
Banjoemas. Op groote schaal echter werd er
gewerkt door Sadrach, een man van verba
zende bekwaamheid. Tn 1870 begonnen,
won hij velen voor het Christendom en nu
na 30 jaren, heeft Lij 60 gemeenten met
duizenden zielen. Uitvoerig stond spr. stil
bij dezen Sadrach (bij zijn persoon, zijn
overgang tot 't Christendom, zijne opleiding
zijn zelfstandig optreden, zijne bijzondere
Op de gewone wijze werd deze bijeen
wijze van werken.)
komst gesloten. Zoo was ook deze Zeudings
Voorts sprak hij over het optreden van
Aan nEen bakkerspatroon."
den Zendeling Wilhelm, door Sadrach geroe dag ten einde gespoed. Wij keerden boot!
Bakker
X verzoekt u beleefd zijne woorden
waarts en terwijl de schare der blijvendeu
pen ; van zijne veel te zware taak om de
in de Bazuin van 11 Mei j.1. juist te willen weer
met hunnen Leeraar aan 't hoofd, ons ziu-60 gem. van S. te bearbeiden, (ons daarbij
gend hunne beste wenschen medegaven, geven. X schrijft toch „Naar 11 ijn beschei
wijzende op de groote onkunde en opper
den meening is het grooter kwaad, van den
aanvaardden wij de terugreis.
vlakkigheid, die er nog heerschte omtrent
s arbeider 16 uren en meer arbeids in een etWas
reeds
de
tocht
—•
zoo
heen
als
den persoon en 't werk van Jezus, omtrent
maal te vorderen, dan het aanvangen met den
terug — door liet schoone weder aangenaam3
den weg der zaligheid en de kerk van
arbeid om 10 of 11 uur des Zondagsavonds."
en
opwekkend,
boven
alles
is
het
de
„ZenChristus.) Wel scheen er na 1888 uitkomst
Daarvan maakt u 1, Bakker X. schrijft, dat
diugsdag" zelf, -die ons in blijde l erinte komen, toen, naast W. nog een 3-tal
het erger is, om de gezellen lang te laten
nering zal blijven. Met dank aan den[i
anderen optraden : (Vermeer, Zuidema, Hors
1,
werken, dan om 's Heeren dag naar willeVader
der
lichten
mogen
we
ook
dezen
man,), doch verschil van oordeel over Sadrach
1.
keur te verkorten." Daarop volgt uwe conZendingsdag op Urk welgeslaagd noemen.
maakte krachtige saamwerking onmogelijk.
u
clusie : „Dat is den menscli boven God
Zegene
Sions
Kuning
zelf
het
vele
en
Spr. wees op al de moeilijkheden, die de
stellen. En dat mag niet." Of' 11.11 op
goede, dat werd gehoord en genoten, opdat,t
groote invloed van S. op de gemeenten ten
n
mijne woorden (niet wat u er van maakte)
ook
deze
11'de
Juni
mede
moge
werken,
om
gevolge had ; en in verband daarmede op Ds.
uwe uitlegging van toepassing kan gemaakt
Lion Cachets komst ('91,) die alle gemeenten bij velen den Zendiugsgeest eens voor't eerst,
i,
worden ? 't is wel mogelijk. Het bekende» geef
maar nooit voor liet laatst aan te wakkeren,
bezocht; en op den dood van Vermeer eu
n
twee regels schrift van uwe hand en ik breng
en
om
het
gebed
en
de
gaven
voor
Uiten
Wilhelm, waardoor slechts twee mannen waren
u a, d galg" is mij niet vreemd. Toch beu
Inw. Zending te doen vermenigvuldigen.
overgebleven voor millioenen zielen enz.
n
ik van meening, dat niemand béter de beOnze
God
zelf
binde
—
zijnen
grooten
Sedert '92 kwam er verandering. De
•
t
teekenis zijner woorden kan weergeven, dan
Naam tot eere — op veler, veler hart liet
arbeid van Dr. Scheurer als Zendeling-arts
de schrijver zelf. Eu dan verzekert X. u,
woord dos laatsten sprekers: „Gedenkt!"
in Djogjokarta werd beproken en als een
dat de beteekenis die u aan zijne woorden
R. J. AALBERTS.
aanvankelijk rijk gezegende en een nog
geeft, geen oogenblik in zijne gedachten is
meer belovende arbeid geschetst. Ook de
Opperdoes, 19 Juni 1900.
geweest.
BAKKER X.
vruchtbare arbeid van Ds. Adriaanse in
Poerworedjo werd natuurlijk niet vergeten.
I n g e z o n d e n .
Na vervolgens met een enkel woord nog
gewezen te hebben op den grooten invloed,
ï.
Getrn uwd:
AAN DE VRIENDEN DER MILITAIREN.
dien de nu Apostolisch geworden Sadrach
I I . HANGELBROEK
fj
blijft uitoefenen, en op al de gevolgen daaruit
Uw koninkrijk koom' toch, 0 Heer!
Ber. Pred. te Vijfhuizen,
Ai! werp den troon des Satans neerf !j
voortvloeiende, eindigde spr. deze degelijke,
KN
leerrijke historische studie met eene ernstige
Gel. Lezer, Lezeres !
E. DUULiSEMA,
en krachtige opwekking. Het veld van
in dit 3 , mede namens wederzijdsche Familie,
arbeid is zoo ruim, de arbeiders zijn zoo
Uit ons Jaarverslag in de Chr. bladen
weinige. Wel is de toekomst veel belo
ie hunnen hartelijken dank betuigen,
geplaatst is u zeker duidelijk gebleken, hoe
vend, waar de kerken hunne roeping meer
rijk de Heere onzen arbeid voor de Indische
', e
voor de vele blijken van belangstelling,
en. meer beginnen te verstaan, waar de Militairen heeft willen zegenen. Dank zij
!1J
voor en bij, bun huwelijk ondervonden,
O*1 TT
Zendingsgeest allerwegen zich meer openbaart, den milden steun van eenige rijkbeweldadigV -.
UITHUIZEN,
en de gaven milder vloeien, maar het feit, den en vele kleine bijdragen, mochten wij
)0
6
Juli 1900.
dat onze llegeering metterdaad tegen het in 1899 1450 Chr. Kalenders, ruim 30000
|
Ev. en vóór den Islam kiest, [spr. toonde Traktaten, Chr. Bladen en andere geschrif
r"
het aan met sprekende bewijzen] blijft als ten benevens een partij Boeken, Platen, Muur
Hedenmorgen om (5 uur trot
een zware slagboom een gewenschte ver teksten enz. naar lndië verzenden, tot een
311
ons de gevoeligste slag onzes
spreiding van het Ev. tegenhouden.
bedrag van circa ƒ 650.— Onze rekening
levens, doordien bet den Heere
Wat daartegen te doen ? Des sprekers
van ontvangst en uitgaven werden nagezien
^
beliaigde van ons weg te nemen
antwoord op die vraag was een vermaan
en akkoord bevonden door Ds. BLANSON
onzen zeer geliefden Man en
er
tot krachtigen strijd bij de stembus, maar ook HENKEMANS te Zaandam, den WelEd. heer
Vader
Bn
eene opwekking tot vuriger belangstelling H. A. J. LEEMBRUGGEN te Brummen en den
in de zaak der Missie ; een belangstelling, lieer H. STAP te Utrecht, die ten alle tijde
die zich heeft te openbaren in milde,
gaarne bereid zijn inlichting te geven aan
blijmoedige gaven en — het laatst niet het
gaande mijn arbeid en persoon.
jein deu ouderdom van 70 jaren.
aanhoudende, dringende
m j n s t — i n een
Daar de Heere ons in het leven spaarde
Zwaar treft ons dit verlies,
en
bede om de komst van het koninkrijk Gods. en de geestelijke nood onder de Kolonialen
fit
docb het vaste vertrouwen dat
schreiend
groot
is,
wenschen
wij
ons
ook
dit
Terwijl nu zingend de bede werd opge
en
hij t geloof heeft verwisseld in
zonden: Uw koninkrijk koom' toch, o Heer! jaar weer in den weg te stellen om ten
un
aanschouwen,
lenigt eenigszins
;
behoeve
onzer
Militaren
uwe
hulp
en
steun
trad voor ons op de Missionaire predikant
en medewerking in te roepen.
onze smart.
Ds. W. Pos van Soemba.
ND
Vraagt deze of gene, die nog niet bekend
W LD. M . V O S , Na de vraag „Wat nut mij, deze dingen ?" —
is
met
onzen
arbeid
onder
de
Militairen
of
K ALSBEBK,
eene vraag, zoo menigmaal gedaan, als voor
de Zending ga\en en belangstelling worden1 de Milit. wel een Chr. Scheurkalender enz.
eu kinderen.
H
begeeren en waardeeren, die leze liet hier
gevraagd —• beantwoord te hebben met een1
SMILDE,
volgende uittreksel uit een door mij ontvan
„Komt 0 en ziet Gods groote daden," deed[
lie
7 Juli 1900.
gen
brief van MejUff'. M. JANSZ te Pati, die
MB
spr. allereerst eenige mededeelingen over
1 IHHHHBBHBHHHHHHHHBBHHMD
,
met
veel
liefde
en
opoffering
ouder
onze
Soemba en zijn klimaat, zijne inwoners en

ADVERTENT1ËN.

MEINE VOS,

DANKBETUIGING.

Alom is

Onzen hartelijken dank voor de
vele en treffende blijken van belang
v
stelling,
bij gelegenheid van de hersi
d°nking onzer '25 jUrif/e Echtver^
eenifjhlfj
ontvangen.
Mede mimen8 onze Kinderen.,

,T. R O D E N H U I S
A M ITOHENHUISV. DIJK.

Bij den Uitgever G. PH Z ALS MAN
tt e K A M P E N v e r s c h i j n t :

De Ylugge Fransclrnian,
(of

handleiding om, zonder onderwijzer
j korten tijd Fransch te leeren lezen
in
^
schrijven en spreken. 7de druk 5 0 ct.

de inteekening

geopend op den

Sehenrkalender
«901

Een Lamp voor den Voet.
't Is 't eigen Woord des Heeren
Dat van genade ons spreekt;
Dat als een sterke hamer
De hardste harten breekt;
Dat als een zachte balsem
't Gewond gemoed geneest;
't Is 't zaad der weergeboorte
Door d' invloed van Gods Geest.
O, schrijf 't in onze harten
Uw heilig Woord, o Heer !
Dan vreezea wij geen satan,
Geen dood of oordeel meer.
Want bergen zullen wijken,
De wereld zal vergaan,
Maar 't Woord - het Woord des Heeren
Zal eeuwiglijk bestaan.

Wie nog een inteekenlijst verlangt
gelieve die aan te vragen bg den uit
gever ZALSMAN te K AMPEN.
*

De Ylugge Duitscher,
(of handleiding om, zonder onderwijzer
j korten tijd Duitsch te leeren lezen
in
s
schrijven
en spreken. 4de druk 5© ct.

De Ylugge Engelschman,

Boek- en
Handelsdrukkerij

[of handleiding om, zonder onderwijzer
in
korten tijd Engelsch te leeren lezen
i
schrijven
en spreken. 7de druk 50 ct.
s

Uitgeversmaatschappij
»UE VECHT"

De Ylugge Italiaan

Kreukelen.
Direct. P. MOBACQ.
(Uitgave van h e t Geref.
Traktaatgenootschap

of handleiding om, zonder onderwijzer
in korten tijd Italiaansch te leeren lezen,
schrijven en spreken 3de druk 5© ct.

De Ylugge Spanjaard,

Eene handleiding voor hen, die door ei
gen
oefening zich de Latijnsche taal
i
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct

De Accurate Boekhouder
of handleiding om, zonder onderwijzer,
in weinige uren het gewoon en dubbel
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 5© ct.

Handboek voor iedereen die
Fransch leert
Volledige voorstelling van de uitspraak
van alle Fransche woorden, zooals deze
tegenwoordig door de beschaafde wereld
te Parijs uitgesproken worden, f 1,00-

Is verschenen:

lensch en Dier.
Iteknopt overzicht der Zoölogie, ten dienste
der lagere en hoogere scholen,
NOOR
Dr. W. H. NIEUWHUIS.

Derde, herziene druk, niet 95
afbeeldingen. Met register.

Prijs f 1,40.
Leiden.

sPILIPPUS")
BSeveelt zich beleefd
aan voor de levering
van alle voorkomende
(Brukwerken.

I

1of handleiding om, zonder onderwijzer
;in korten tijd, Spaansch te leeren lezen
<
schrijven
en spreken.
5© ct.

De vlugge Latinist.

VAN DY

' D. DOflNfiR.

Fraai werk.

Vlugge bediening.

Coneurreerende prijzen.

KERKELIJK HANDEOEKJE.
Zijnde een kort uittreksel van de
voornaamste acten der Nationale en
Proviutiale
Synoden, betrekkelijk de
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz.
ALSMKDK
De 1'ost-ucta of nahandelingen van het
Nationale Synode van Dordrecht,
gi'lloiiilen in d'; juren 1618 en 1619.
Zeer dienstig en noodig voor Predi
kanten en Kerkeraden.
Dit voor alle Kerkeraadsleden zoo
nuttig Handboekje is 340 bladz.
groot en kost slechts f 9 . 2 5 , ge
bonden in heel linnen band f B,«5.
Uitgave van ZALSMAN te K AMPEN.

Alle ISockh. nemen l)e§tellingeu aan.

Yrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging :

Aan dontrihuiiëii :
Bij Z A L S M A N
schenen:

te K AMPEN is ver

de Evangeliën
VAN

Mattheus, Markus en Lukas.
in onderlinge overeenstemming
gebracht en verklaard
DOOR

.BOHimVES CAMjVMJN.
Opnieuw uit bet Latijn vertaald onder
toezicht van wijlen Prof'. A. BltUMMELKAMP, in leven Leeraar aan de
Theol. School.

Tweede druk.
Dit belangrijk werk, dat bij vernieu
wing zooveel liefhebbers vond, is nu
compleet in drie deelen, samen
1469 bladz groot 8 0 , nette druk, en
alom verkrijgbaar voor f G.OO, ge
bonden in heel lint en band f' 3,MO.

Door den heer A. P. J. Bujja te Oudewater:
uit Hoenk^op t 8,50, uit Oudewater f 17,50,
uit Haastrecht f 1, samen f 27 ; door Dr.
ü C. Schot Cz. te Hardenberg f 31,50;
door den heer H. J. ten Rae te Neede f 12 ;
door Ds. S. Sleeswijk Visser te llijsoord,
uit Ridderkerk f 8,50; door Ds. P. Sagboer te Vooitbuizen f 25; door Dr J.
Sassa te Nieuwveen f 84,50; door den
heer G- Lustig H Ó . te Huuen f 14; door
den heet Joubo g te Dordrecht, f 179,27 ;
door den heer K. Fioor te Wons uit Witmarsum f 22,50.
Aan Clollecten : (voor de Theol.
faculteit:)
Van do Geref. keik te Nijkerk (Gld.j
f 19,15; van idem te Nederhorst den Berg
coll) f 1,577a ; van idem te Kootwijk
f 2,50.

>%an Schenkingen:

Alle Mioekh. nemen hestel
lingen aan.

Door Ds. J. v. d. Sluis, te Andijk, van N.
N. f 3 ; van mevr de M. v. V. Ie D. f 60 ;
duot' den heer H. Sluyter A. Bz. te De
venter, van mevr. S d. H. voor 't laten
lezen van de Heraut f 10 ; door den heer
W. Hovy van de keik te Kootwijk f 5;
door G. J. P v. A te Dordrecht van N.
N. f 1,50 ; door Prof. Dr. A. Kuyper van
N. N te Goes f 25

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te Hmsdm verschijnt elke maand:

Door rnejuf.
Gez. v. d. I'auweit te
Maassluis f 12,20; deor den heer A. P. J.
Buys te Oudewater f l

Voor de r&JBedisrheFaciilteiA:

Wat zegt de Schrift?
Maandblad lot bevorderii g van het roclile
lezen en iiiflcxgen van (Jods Woord,
onder redactie van Prof. L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School
te Kampen.
Elk No. bevat 16 bladz. van 2 ko
lommen, 111 royaal 8 0 formaat, en is
voorzien van een omslag
Bij No. 12
wordt giatis een stevige omslag met
register toegezonden.
Keeds 5 No's. zijn verschenen.
L)e prijs is slechts f 1,50 per ja,ar,
franco per post. Men kan inteekening
zenden rechtstreeks aan den uitgever,
en ook door een so'ieden boekhandelaar.

NIEUWE BRIEFKAARTEN,
of xonder firma bedrukt,
worden d.tgelijks franco verzonden
voor f 2.ÓO per IOOO, door
ZALSMAN te K AMPEN.

foor het Studiefonds:
Door den heer C. F. Taats, namens den
raad der Geret'. keik ta Rotterdam, van de
Haloestuiversver. f 150; door mej. Gez. v.
d Pauwei t te Maassluis f 59,80 ; door mej.
J. Meyers te Doidiecbt van 1 Juni 99 tot
31 Mei 1900 f 34,2817s; door Pr. Dr. A.
Kayper van N. N op de jaarvergadering
ontvangen f 10; door Prof. J. Woltjer
halfj iarl. Praebende f 39,50.

Voor de Bibliotheek:
Yan het Departement van Koloniën; Kaart
van Java en Madoera.
Van Dr. A. Kuyper, Fransche, Bngelsche,
Duitscbe en Zweadsche Uitgave van »La
Orise Sud-Africaine "
Van de commissie voor de Bibliotheek :
Catalogus der Athenaeuai-Bibliotheek te
Deventer. 2e Deel.
S. J. S E E F A T,
Hilversum.
Penningmeester.

niet

Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen,

