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Officieele Kerkelijke Berichten enz.
HOLTEN, 11 Oct. 1900. De Eerw. heer Joh. Jansen, Theol.
Cand. te Varseveld. heeft voor de roeping onzer gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
G. J. BKKIJKINK, Scriba.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Preekver zoeken.

Aan de Kerkeraden der Ger. kerken wordt verzocht,
ook de preekverzoeken voor de Z011- en Feestdagen
in de vacanties aan ondergeteekende te richten. Ter
voorziening in eene goede regeling, worden die voor
Kerstmis, Oud- en Nieuwjaar gaarne spoedig ingewacht.
Namens de Stud. a. d. Theol. tSch.
T. GERBER, Praetor.

OPPEtt DOES, 14 Oct. 1900. Hedenmorgen na de godsdienst
oefening werden wij niet weinig verblijd, daar onze geachte
Leeraar, de Eerw. heer R. J. Aalberts, de gemeenle beker.d
maakte, dat hij voor de roeping naar Wormerveer had bedankt
en bij ons zon blijven voortarbeiden. Gods zegen moge rusten
op dit besluit.
Namens den Kerkeraad,
K. RUSTENBURG, Scriba

PLAATSELIJKE KERKEN.
OOST- EN WEST-SOUBURG, 1 Oct 1900. Gisteren nam
onze zeer geachte en beminde Leeraar, de YVJEw. heer Ds. (J
B. Sehoemakers, afscheid van de gemeente, naar aanleiding
van Habaknk's bede: „Uw werk, o Heere, beliuud dat in het
leven." Aau de hand hiervan wees hij de gemeente er op,
dat hetgeen onder zijnen arbeid tot stand gekomen was, niet
een menschelijk maar een Goddelijk werk was, en vermaande
om vooral God voor dat alles de eere te geven, en in elk
opzicht toe te zien, dat wij dat werk niet verbreken, maar
aan de opbouwing van Zions muren voort-arbeiden. Godschenke
hem, die ons bijna 7 Va Jaar als onze Leeraar diende, dezelfde
liefde en broederzin te mogen genieten in zijnen nieuwen
werkkring, en zie ook in zijne gunst en ontferming op ons
neder, ook daarin, dat Hij de ledige plaats eerlang vei vuile.
Aan het einde sprak Ds Hulsebos van Vlissingen ZEw. nog
een woord van afscheid toe, namens deputaten van genabuurde
kerken, en ook namens ojizen kerkeraad. De gemeente zong
ten slotte Ps. 121 : 4.
Namens den Kerkeraad,
k ALL . AKT, Scriba.
P.S. Het adres van den kerkeraad is thans: K. Allaart, Scriba.
O -PEKELA, 7 Oct. 1900. Heden was het voor onze
gemeente een plechtige dag, aangezien onze beminde Leeraar,
l)s. F. G. Petersen, zijne laatste woorden tot ons sprak, en
afscheid nam van zijne gemeente. Naar aanleiding van Openb.
3:11 besprak ZWEw in een boeiende rede zijn bijna zesjarig
verblijf alhier, wijzende op het goede hier in dien tijd van
den ileere genoten, tevens ons opwekkende en vermanende, om
standvastig te blijven in het geloof. Namens den kerkeraad
werd door een der Ouderlingen een hartelijk woord den L eraar
toegesproken, en daarna door de gemeente toegezongen Ps.
121 : 4. Ook Ds. M. Meijering van N.-Pekela bracht, ais
"vriend en ambtsbroeder, een treffend woord in het midden.
Onze beste wenschen vergezellen ZWEw. en diens gezin naar
de kerK te Veendam. Moge hij ook daar met zegen werkzaam
zijn, tot uitbreiding van het koninkrijk Gods. Bij deze gele
genheid was het ruime kerkgebouw overvol.
Namens den Kerkeraad,
H J»K BOEK, Scriba.
Het adres der kerk is voortaan : II. de Boer, Scriba.
WANSWERD, 7 Oct. 1900. Na bijna een jaar vacant te
zijn geweest, mochten wij heden onzen beroepen Leeraar, Ds.
B Roorda, in ons midden zien. Met prediking over Efeze
2 : 19—22 begon ZEerw. zijn dienstwerk onder ons, na des
morgens door zijn broeder Ds. A. Roorda te zijn bevestigd met
Jes. 62 : 6, 7. Stelle de Heere ZEerw. alhier tot een rijken
zegen èn voor zichzelf èn voor de gemeente. Haitelijk dank
aan allen, die ons in deze vacature zoo in het Woord als anders
zins hebben gediend, bovenal onzen gedienstigen Consulent Ds.
H. Meijer van Reitzum.
Namens aen Kerkeraad,
A J. VELLF.KG\, Scriba.
't Adres van den Kerkeraad is voortaan Ds. B. Roorda,
lf answerd a\d Streek.

PROCLAMATIE
van den 16en Oetober 1900, betreffende
de Verloving van Hare Majesteit
de Koningin.
WIJ, WILHELM1NA, BIJ DE GRA
TIE GODS, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJENASSAU enz., enz., enz.
Aan mijn Volk !
Het is Mij eene behoefte, aan het
Nederlandsche Volk, van welks leven
dige belangstelling in het geluk van
Mij en mijn Huis Ik zoo diép ben
overtuigd, persoonlijk mededeeling te
doen van mijne Verloving met zijne
Hoogheid HERTOG HENDRIK VAN

BRIELLE, 14 Oct 1900. lieden werd, onder leiding van
onzen geachten Consulent, Ds. W. Sieders van Vlaardingen,
alhier met groote meerderheid van stemmen tot Herder en Leeraar
gekozen, de 'Weleerw. heer Ds D. Smallegange van Almelo
Namens den Kerkeraad,
H. HOORWEG, Scriba.
FRANEKER, 14 Oct. 1900. Onze geachte Leeraar Os. A.
Doorn ontving eene roeping van de kerk te Halfweg. Het is
zeer de wensch en bede van de gemeente, dat ZEerw. bij ons
blijve, en zijn arbeid onder ons voortzette.
Namens den Kerkeraad,
\)/
L. HOF TRA JZ., Scriba.
BOXUM, 14 Oct. 1900. Hedenmorgen mocht en we, zoowel
kerkeraad als gemeen ie, de blijdschap smaken, naar aller be
geerte te vernemen, dat onze geliefde Leeraar Ds N. Y. v. Goor,
voor de roeping van de kerk te Rotterdam B als missionair
d. d. W. te Poerbolinggo, Residentie Banjoemas, met vrijmoe
digheid heeft kunnen bedanken. Ruste 's Heeren hooge goed
keuring op dit besluit, en stelle de Heere ZEw. verder onder
ons ten rijken zegen. Intussch^n wijze Hij ook de kerk van
Rotterdam in dezen den man zijns raads.
Nawens den Krrkeraad,
B. v. D. BERG, Scriba.
B1ERUM, 15 Oct. 1900 Gister werd, met toestemming
van onzen Consulent Ds. Bulder te Spijk A, onder leiding van
onzer vroegeren Leeraar l)s. Folkerts te Niezijl. door de gemeente
tot Herder en Leeraar met bijna alle stemmen gekozen, de Weleerw,
heer Ds. W. Bouwman te Ezinge. Moge deze roeping zoodanigen
ingang vinden, dat ZEerw. ze straks met vrijmoedigheid moge
aannemen.
Namens den Kerkeraad,
H. DOORNBOS, Scriba.
GEESTEREN-GELSELA AR, 15 Oct. 1900 Wij ontvingen
het teleurstellend bericht van den heer Joh. Jansen, Theol.
Cand. te Varseveld, dat hij voor onze roeping moest bedankeu
Wij hebben geloovig te berusten in 's Heeren doen, en wen
schen en bidden den onmisbaren zegen des Heeren aan dezen
beminden broeder verder van harte toe
Namens den Kerkeraad,
A. J. NEGBERINK, Scriba.
N1EUW-DORDRECHT, 15 Oct. 1900. Wij zijn grootelijks
verblijd. Na korte dagen van spanning mochten we reeds in
den loop der vorige week op het onverwachts van onzen beroepen
Leeraar, den Weleerw heer Ds G.J.D. Aalders van Apeldoorn
vernemen, dat hij na ernstig en rijp beraad eerlang tot ons
wenscht over te komen. Wat we haast niet hadden durven
verwachten, is geschied. De Heer zij geloofd. Hij brenge
zijnen dienstknecht spoedig in ons midden en stelle hem hier
tot eenen rijken zegen.
Namens den Kerkeraad,
H. TEN HOOR, Scriba.

I veroorzaakt,
\7nT'nAT'70 O Irf

OUDKHS
OF

ETÜIGEiN.
VIII.
Het gctuigenstelsel is het practisch
antwoord, dat de Christelijke kerk
oudtijds gaf op de vraag naar het
recht van den Kinderdoop.
Getuigen zijn er overal en altijd,
vooral voor de rechtbank, opgeroepen
geworden, om eene of andere zaak
te bevestigen en boven allen twijfel
te verheffen. Op den mond van
twee of drie getuigen zal alle zaak
MECKLENBURG-SCHWERIN.
Moge deze gebeurtenis, onder Gods bestaan. Maar ofschoon er in de
zegen, bevorderlijk zijn aan het wel Schrift menigmaal van getuigen
zijn van ons land en van zijne be sprake is, komen zij toch nergens
zittingen en koloniën in Oost en West.
bij de bediening van besnijdenis en
Lasten en bevelen, dat deze Pro
doop
voor. Bij de Joden zijn zij later
clamatie in de Staatscourant en het
Staatsblad opgenomen en ter plaatse, bij de besnijdenis in gebruik gekomen,
waar zulks gebruikelijk is, aange doch het is onbekend, van welken
plakt zal worden.
tijd deze gewoonte dagteekent, en
Gedaan op HET LOO, heden den evenzeer, of zij op de invoering van
I6en Oetober 1900.
getuigen bij den Christelijken doop
WILHELMINA.
invloed
heeft gehad.
De Minister van Buitenl• Zaken,
Verschillende overwegingen hebben I
W. H. DE 13AU FOUT.

EYLMEN, 15 Oct. 1900. De dag van gisteren was voor de
gemeente alhier een ware feestdag, naardien, na korte vacature,
onze oogen weder onzen eigen Leeraar mochten aanschouwen,
Onze zoo zeer begeerde Leeraar Ds M. II urn melen van Enumatil tot ons overgekomen, werd in de morgenure plechtig
tot zijn dienstwerk ingeleid en bevestigd door onzen vorigeu
geliefden Leeraar Ds. J. A. de Bruijn. naar aanleiding van
Hebr. 13 : 17. waarop des namiddags onze nieuwe Leeraar
zich op treffende wijze aan onze gemeente verbond, sprekende
over Hand. 4 : 29b. Ten slotte richtte onze geachte Consulent,
Ds. Wiersma van Sleen, nog een gepast woord allereerst tot
de gemeente, haar opwekkende tot dankbaarheid voor de
genotene weldaden des Heeren, en tevens een hartelijken
welkomst- en afscheidsgroet uitsprekende tot beide Leeraren.
Beide keeren vulde eene groote schare het kerkgebouw. Stelle
de Heere zijnen dienstknecht tot een rijken zegen, en bekrone
Hij zijnen arbeid onder ons, tot uitbreiding van zijn Koninkrijk.
Namens den Kerkeraad,
H. SIKKEN, Scriba.
P S. Het adres van den K erkeraad is voortaan : Ds. M.
Ilummelen.
OLDEBOORN, 15 Oct. 1900. Hetgeen wij niet hadden
kunnen denken is geschied, de WEw. heer Ds Aalders heeft
voor de roeping onzer gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
J. E H*A^DIJK, Scriba.
GRONINGEN A, 16 Oct. 1900. Zondag den 14 dezer was
voor de gemeente een blijde dag, doordien in de vacature van
het halve deel der gemeente weid voorzien, door de komst van
Os. C B Sehoemakers van O - & W.-Souburg, die des morgens
bevestigd werd in de Ebbingekerk door Ds. J. Westerhuis, die
tot tei£st had Matth 5 : 13a. Des avonds deed Os. Sehoemakers
in de Parkluankerk zijn intrede, naar aanleiding van 1 Cor.
1 : 21. Met gepaste toespraken tot den bevestiger Ds Wes
terhuis, den kerkeraad, de gemeente en tot de deputaten van
de zusterkerk B, eindigde deze plechtigheid, waarna de gemeente
ZEerw. toezong, Ps. 134 : 3. Onzen dank aan profesoren,
predikanten en studenten voor hunne hulp, ons tijdens dtze
vaca'ure bewezen
Namens den Kerkeraad,
A JONKI OFF, Scriba.

CLAS&EJXI.

Classis Stadskanaal
vergadert 8 Nov. e. k. te Musselkanaal. Collecten :
Em. pred. verzorging en kas voor Hulpbeli. kerken.
W. FOKKENS, Corr.

Classis Leiden.
De e. v. vergadering der Classis Leiden zal, op
uitdrukkelijk verzoek, niet gehouden worden den 8en
November, maar eene week later en dus op Donder
dag 15 Nov. a.s.
Namens de roepende kerk van Katwijk aan Zee,

J. J. IMPETA.

ONTVANGSTEN.
V o o r <lt- K.-i-lc t o E m m e r '
«•<>111 piiscn iim.
Van de lierk te: Noordsleen f 2,50, Oosthein f 1,50, Gouda
B f4. Uithoorn f 1, St. Jacobi-Parochie f 1, Willemstad f 1,50,
Loent-n f 1.25, SteenwijK B 1' 2,50, Soest f 3, Zaauislag 1'2,50,
Colijnsplaat f 1, Schiedam 5 f li, Goes f 5, Helmond f 1,
Futten f 2,50, Aalten A f 1, Gaastmeer f 3, Klundert f 3,
Tzummarum f 1, Waddingsveen f2,50, Chailois f 2,50, N.-Dord
recht f 7,73.

rlri-J- de Christenen in
dat
sommige gevallen bij den doop ge
tuigen eischten. De doop was als
het ware een verdrag tusschen Chris
tus en den doopeling, waarbij deze
zich verbond, om Hem trouw te vol
gen en te dienen ; een krijgseed, dien
de doopeling aflegde, om onder de
banier van Christus tegen de zonde
te strijden.
Maar in de hevige vervolgingen,
die door den Romeinschen staat tegen
de gemeente ondernomen werden,
kwam het menigmaal voor, dat velen
hun geloof verloochenden en beweer
den, dat zij nooit Christenen geweest
waren en nooit don doop hadden
ontvangen. En in latere tijden, toen
de kerk tot eer en aanzien gekomen
was, was het ook niet zeldzaam, dat
iemand zich om des voordeels wil
voor een Christen uitgaf, die nooit
gedoopt was geworden. In al deze
gevallen kon de waarheid alleen door
getuigen uitgemaakt worden, die bij
den doop tegenwoordig waren geweestEn de kerk drong erop aan, teneinde

Bij Ds. Oegema te Wildervank ontvangen van de kerk te Vledder
f 1, Anjum f 2,50. Rinsumageest f 2,50, Broek o/d Akkerwonde
f 1, Blija f 2
Hartelijk dank voor deze gaven der liefde. Neige de Heere
verder de harten ; er ontbreekt nog veel; doch we hebben hope,
dat ook de andere kerken onze vriendelijke bede zullen hooren.
Namens den Kerkeraad te Emmercompascuüm,
16 Oct. 1900.
W. HOVING, Praes.
V'«oriMMi Kerkyjobouw t«Terwispel.
Van de Geref. gem. te Charlois f 2,50, Botterdam A i 10,
van Mej. de Wed. Leenstra te Terzooi f 2,50.
P. A. SHIME, Penn.
Heerenveen, 15 Oct. 1900.

Voor- <lc l u w . ZtMidiiig- i n d c u Z.-O.li.
van Friesland.
Van de Geref. gem. te Grijpskerke

.
.
f 5,
P. A.. SMILDE, Penn.

Heerenveen, 15 Oct. 1900.
Oploulinjï v. «i. Dienst <1. W.
Ontvangen Oct. van Den Ham
.
.
f 12,50
SCHOT.

A r t ï<> I). H O .
Sedert 9 Juli 1900 ten behoeve der kas ter ondersteuning
van minverm. stud. in de Prov. GELDKKLAND ontvangen :
V. d, Geref kerk te
Doesburg
f
3,19 Westervoort
f
2,63
Kootwijk
2,50 Vuren
1,09
Harderwijk
- 12,17 Well
2,75
Velp A
6,53 Wezep
6,—
Bennekom
8— Zutphen
- 19,685
Lochem
4,35 Silvolde-Genderen 1,45
»
gift
1,— Aalten A
- 2,65
5
Nunspeet
4,86 Vorden
5,42
Met dank en dringende aanbeveling,
Namens Deput. voor Art. 19 D. K. O,
H. KUIK, Secr.-Penn.
Putten o/d Veluwe, 15 Oct. 1900.
Voor «In Theol»>;iNclie 4(;lioul.
Geesteren-Gelselaar
"Waddingsveen (biz.
coll.)
Leerdam B
Qttoland

20,695 Delft
f
Hilversum B
r
. 11,85 Ankeveen ('/2 coll.) 2,86 Haarlem B
2,475
f

55,07'
29,10
1,266
11,495

Corrigendum.— Bij de namen der contribuanten uit Axel
en B (zie de vorige Bazuin) is uitgevallen die van J. d e
Putter Levz. f 1, welke bij dezen nog vermeld wordt.
De Penningmeester
Zwolle, 13 Oct. 1900,
van de Theologische School,
Potgietersingel 120.
DK. H. FRANSSEN.

A

Voor de Zeiidiu<; onder de Joden.
In dank ontvangen.
Van Ds Oegema Wildervank, gevonden in het kerkzakje
f 5,_
Door Ds Kropveld te Rijswijk van J S te Rijswijk - 0,50
Van A. W. Donkerbroek te Niezijl gevouden in het
kerkzakje .
.
.
. 2,50
Van J. G. v. d Hoogt te Kampen uit het busje
van L. Smit Schokland
.
2,50
De ondergeteekende blijft zich dringend aanbevelen voor ver
dere liefdegaven, die door vele uitgaven zeer gewenscht zijn,
terwijl hij tevens verzoekt alle gelden rechtstreeks aan hem
over te maken, opdat onkosten voorkomen worden.
Rotterdam,
N KOOPS
15 Oetober 1900.
Oostvestplein 65.

zekerheid te hebben van iemands
doop, dat ook bij den doop van vol
wassenen en vrijen er getuigen zouden
tegenwoordig zijn.
Nog meer schenen zulke getuigen
van noode te wezen als kinderen
werden gedoopt, omdat men op die
wijze alleen den doop van kinderen
rechtvaardigen kon.
Immers, alwat wij thans op Gere
formeerd standpunt tot rechtvaardi
ging van den Kinderdoop aanvoeren,
was aan de oudkerkelijke schrijvers
onbekend. Zij kenden het onderscheid
niet tusschen het vermogen en de
daad des geloofs, noch ook tusschen de
wedergeboorte in engeren zin als in
storting van het eerste levensbeginsel,
en die in ruimeren zin als vernieuwing
van het gansche leven. Zij kondendaar- j
om de kinderen der geloovigen niet zei- j
ven als geloovigen erkennen en als
zoodanig hun den doop toedienen.
En bovenal zij hadden geen kenteeken, waaraan de aanwezigheid van
het vermogen des geloofs in het hart
der kinderen naar het oordeel der

liefde onderkend kan worden, want
zij hadden geen besef van de beteekenis der verbondsgedachte.
Dat wil niet zeggen, dat zij het
woord verbond en de daardoor uit
gedrukte zaak niet tot op zekere
hoogte kenden; want immers, in de
j Schrift kwam dat woord herhaalde
lijk voor en in hun lezen en verklaren
van de Schrift moesten zij dus van
de beteekenis van dat woord zich
eenige rekenschap geven. Maar toch
beseften zij de diepe gedachte van
het verbond niet en grepen haar niet
aan tot rechtvaardiging van den
Kinderdoop.
Indien zij dezen dus wilden hand
haven en verdedigen, dan moesten
zij een anderen weg inslaan. En dat
deden zij, door aan het geloof der
kerk bij den doop harer kinderen
een plaatsvervangend karakter toe
te kennen.
Kinderen waren op zichzelf schul
dig en onrein, zoo leerde de kerk
algemeen, vooral na Augustinus ; zij
hadden dus in zichzelf geen aanspraak

op den doop. Ook hadden zij geen
persoonlijk geloof, noch konden zij
van zulk een geloof belijdenis doen.
Maar het geloot hunner ouders, het
geloof dergenen, die hen ten doop
hielden, het geloof der gansche kerk
kwam aan de kinderen ten goede.
Het is de ééne, algemeene kerk van
heiligen en geloovigen, die het kind
ten doop houdt, die voor dat kind
gelooft en belijdt, die over dat kind
Gods genade afsmeekt, die voor dat
kind in de toekomst borg spreekt.
En die ééne, heilige, algemeene kerk
wordt bij den doop van ieder kind
door de getuigen vertegenwoordigd.
Deze getuigen, die reeds in de
tweede eeuw bij den doop van vol
wassenen en van kinderen voor
kwamen, hadden daarbij eene ver
schillende taak en kregen dien
overeenkomstig ook verschillende na
men. Zij hadden den doopeling, indien
het een kind was, aan te bieden of
te presenteeren voor den doop; zij
moesten het naar de doopplaats heen
dragen en op hun arm houden ; op
hen rustte de plicht, om in naam
van het kind op de doopvragen te
antwoorden en belijdenis des geloofs
al te leggen; zij moesten hulp verleenen op het oogenblik, dat het kind
gedoopt werd, en het bepaaldelijk
uit de doopvont, waarin het onder
gedompeld werd, opheffen; zij moes
ten ervoor instaan, dat het kind
in overeenstemming met zijn doop
zou opgevoed en in de leer des geloofs onderwezen zou worden en
traden dus in de toekomst als borgen
voor het kind op; zij waren de
geestelijke ouders, die voor de gees
telijke belangen van het kind hadden
zorg te dragen.
IsTu zou men verwachten, dat de
natuurlijke ouders van het kind bij
zijn doop ook als zulke getuigen
zouden opgetreden zijn. Het lag toch
voor de hand, afgedacht zelfs van
het verbond der genade, dat dezen
het best voor de geestelijke opvoeding
van hun kind konden zorg dragen.
In den eersten tijd was dit dan ook
het geval. De ouders waren volstrekt
niet uitgesloten; zij waren, indien
niet de eenige, dan toch de eerste
en voornaamste getuigen.
Maar langzamerhand ontwikkelde
zich tusschen ouders en getuigen eene
tegenstelling, die er ten slotte toe
leidde, dat de ouders bij den doop
van hun kind zoo goed als geheel
werden uitgesloten. Deze tegenstel
ling is niet daaruit te verklaren, dat
ouders al vanzelf tot Christelijke op
voeding van hun kind verplicht zijn,
of ook door den dood in de vervulling
van hun plicht verhinderd kunnen
worden. Want deze overwegingen
zouden er alleen toe hebben kunnen
leiden, dat de getuigen naast de ouders
moesten optreden en tot aanvulling
dienden.
Doch de ontwikkeling van het
getuigenstelsel is een gansch anderen
kant uitgegaan. Reeds in 813 werd
op het Concilie te Mainz bepaald, dat
niemand bij zijn eigen zoon of doch
ter als doopheffer optreden mocht.
En in den Roomschen Catechismus
wordt hetzelfde verbod gegeven met
de bijvoeging: opdat daaruit temeer
moge blijken, hoezeer de geestelijke
opvoeding van de vleeschelijke ver
schilt.
Dit drukt de gedachte uit, die aan
de tegenstelling van ouders en ge
tuigen ten grondslag ligt. Het is
dezelfde gedachte, als die, welke bij
Rome ieder oogenblik bij de verhou
ding van natuur en genade, wereld
en Godsrijk, staat en kerk, aarde en
hemel wederkeert. Beide zijn niet
slechts onderscheiden, doch ook ge
heel gescheiden; zij kunnen niet
samengaan. Wie God in volmaakt
heid wil dienen, moet uit de wereld
gaan en zich in een klooster opsluiten.
Wie geestelijke wil worden, meet
met al het natuurlijke breken. En
evenzoo sluit bij den doop de geeste
lijke verwantschap de natuurlijke uit.
De ouders zijn de vleeschelijke
verwanten van het kind en zijn de
oorzaak, dat het kind in zonden ont
vangen en geboren wordt en een
slaaf van Satan is. Als diezelfde
ouders nu bij den doop als getuigen

optraden, zou voor het Roomsche
bewustzijn het onderscheid van natuur
en genade uitgewischt worden. En
daarom moeten de getuigen bij den
doop anderen zijn dan de ouders van
het kind.
Zoo sterk is zelfs die tegenstelling
bij Rome, dat de geestelijke verwant
schap, die in den doop tusschen den
dooper en de doopgetuigen eenerzijds
en den doopeling en zijne ouders
anderzijds gesloten wordt, een hin
dernis voor het aangaan van een
huwelijk is. De getuigen hebben in
de Roomsche kerk de ouders bij den
doop van hun kind geheel op zijde
geschoven.
BAVINCK.
EEN JÜBILÉ.
Yoor de Theologische School is deze
19e October een blijde dag.
Prof. Noordtzij geniet het voorrecht,
om heden niet alleen zijn Zestigsten
jaardag, maar ook zijn Vijfentwintig
jarig ambtsfeest als Hoogleeraar te vieren.
In al die jaren heeft hij door zijn
onderwijs de höoge achting en de dank
bare liefde van al zijne leerlingen zich
verworven.
Met en naast zijne ambtgenooten had
hij in hunne opleiding tot den dienst
des Woords een belangrijk aandeel.
Door menig geschtift, dat van zijne
hand het licht zag, diende hij de . Theo
logische wetenschap.
Wij herinneren hier slechts, behalve
aan zijne Hebreeuwsche Spraakkunst, die
reeds voor de tweede maal ter perse
ging, aan zijne belangrijke artikelen over
de AssyrischBabylonische, Keilinschriften en de voornaamste berichten des O.
X, in de Vrije Kerk van het jaar 1878
en 1879 ; en voorts aan zijne bekende,
ook buiten onzen kring gewaardeerde
redevoeringen over de Egyptologie en
Assyriologie in betrekking tot de geloof
waardigheid des O. T. 1881, Israëls
Verblijf in Egypte 1892 en Oostersche
Lichtstralen over Westersche Schriftbe
schouwing 1897.
Bij al deze werkzaamheden maakte
hij zich nog op velerlei gebied, op dat
van kerk en staat, van school en maat
schappij, verdienstelijk door zijn onver
droten ijver en belangelooze toewijding.
De Redactie van de Bazuin biedt den
feestvierenden Hoogleeraar op dezen dag
hare hartelijke gelukwenschen aan; te
meer, omdat zij hem jaren lang onder
hare vaste medewerkers tellen mocht.
Worde het hem gegeven, om nog vele
jaren met de gaven en krachten, die
de Heere hem schenkt, nuttig werkzaam
te zijn voor kerk en vaderland, voor
school en wetenschap !

ECHTE STUDIE.

leerrijke toespraak kennis zullen nemen,
en nog meer, dat zij de laatste verma
ning ernstig behartigen zullen.
Zij is niet alleen nuttig voor de
studenten der Vrije Universiteit, maar
ook voor die aan. onze Theol. Schooien
voorts voor allen, die de Gereformeerde
belijdenis zijn toegedaan en tot eene
beoefening der wetenschap in haren
geest geroepen zijn.
Want het is helaas maar al te waar,
gelijk de Schrijver van Scolastica opmerkt,
dat de aandrift tot eigen studie in onze
kringen al te zeer. wordt gemist.
Wat wel menigmaal wordt aange
troffen, dat is: een bijna gedachteloos
naspreken van wat anderen hebben
gezegd; een schermen met „Gerefor
meerde beginselen" ; een spelen met het
woord «-Calvinismeeen uit de hoogte
veroordeelen van wat in het kader met
past, zonder kennis en waardeering van
het goede, dat ook in richtingen naast
ons op te merken valt.
Voorbeelden zouden hiervan in over
vloed zijn aan te halen. Maar aange
namer is het, om op te merken, dat de
oogen voor deze eenzijdigheden langza
merhand beginnen open te gaan, en
dat de beterschap aanstaande is.
In het Gerefoy meerd Studentenblad
kwam eenigen tijd geleden eene droevige
klacht voor over het gemis van oorspron
kelijkheid en individualiteit.
Ds. van der Linden te 's-Gravenhage
zond voor een paar weken aan het
Gereformeerd Jongelingsblad een stukje
in, waarin hij, ook bij het beoordeelen
van tegenstanders, aandrong op het beoe
fenen van die zachtmoedige wijsheid,
waarvan Jacobus spreekt en die van
boven is.
Prof. Biesterveld ondersteunde dit
schrijven en zeide terecht, dat critiek
op personen waardig moet zijn en de
bestrijding van het Methodisme veel
beter thetisch dan door groote woorden
geschiedt.
En thans komt .Br. Kuyper zeer van
pas op ernstige wijze aansporen tot
streng wetenschappelijke studie, waarbij
de dorst naar waarheid de prikkel moet
zijn.
Al deze stemmen roepen ons op
den goeden weg. Reeds het constateeren van wat wij op ons standpunt
als waarheid bezitten, eischt eene inspan
nende en veelzijdige studie, die tot op
den wortel der zaak doordringt. En
wat wij van onze vaderen, in vroeger
of later tijd levende, geërfd hebbes,
wordt dan eerst in waarheid ons eigen
dom, als wij het ons zeiven in het zweet
van ons aanschijn verworven hebben.
Dat geldt tot op zekere hoogte voor
alle Gereformeerde belijders, want onze
belijdenis moet, zal het goed zijn, eene
belijdenis zijn van ons persoonlijk geloof.
Maar het is toch in bijzonderen zin
toepasselijk voor hen, die geroepen zijn,
om als leiders des volks op te treden.
Zij zullen in die ;mate voor hun taak
berekend zijn, als zij den raad van Dr.
Kuyper opvolgen en, door den dorst
naar waarheid geleid, zich toeleggen
op streng wetenschappelijke studie.

Scolastica II is wederom een van die
kostelijke, naar inhoud en vorm even
keurige toespraken, welke alleen de
BAVINCK.
rijke geest en de machtige taal van
Dr. A. Kuyper ons leveren kan.
I « K I H E E l l l S C H A t » B»B:B£
De rede, die bij de opening van den
cursus voor de studenten der Vrije Univer
HKILIOKI.
siteit werd uitgesproken, stelt in het
HET VERDRAGEN DER
licht, hoe alle zoeken naar waarheid,
VERMANING.
ofschoon in zichzelf ook menigmaal een
XXIV.
genot, toch het vinden, bezitten en
Het teekent wat, dat een apostel aan
genieten der waarheid ten doel heeft.
Uit deze stelling worden scherpzinnig degenen, tot wie izijn brief gericht is,
schrijft: en ik bid u, broeders! ver
een drietal gevolgtrekkingen gemaakt.
Als het bezit der waarheid boven den draagt het woord dezer vermaning,
lust tot zoeken gaat, dan volgt daaruit Hebr. 13 : 22. Omtrent hemzelven
in de eerste plaats, dat men niet zoek wijst het aan, dat hij de wijsheid, die
moet maken wat niet zoek was; dat van boven is, deelachtig was, die, van
men niet alles in twijfel mag trekken, welke wij weten, dat zij bescheiden is.
maar in de wetenschap van het onmid Om allen schijn te vermijden als ver
maande hy uit de hoogte, gelijk een,
dellijke weten moet uitgaan.
Voorts is daarmede gegeven, dat men die zich boven zijne broederen verheft,
niet meer zoeken moet wat reeds lang spreekt hy zijne lezers aan met den
gevonden werd, maar ook in de beoefening titel, die hij met hen gemeen heeft, als
der wetenschap een historisch standpunt gelyken alzoo ; want hij heet ze broe
moet innemen en rekening moet houden ders. Daarbij bidt hij, waar hij bevelen
met de waarheid, die door vroegere kan ; ik bid u — zegt hij, als vraagt
geslachten aan het licht werd gebracht.. hij om eene gatt^l- Maar aangaande
En eindelijk volgt er nog uit,. dat ons teekent het iets, ongunstigs, dat de
men met zoeken moet ophouden, ais groote mannen zich zoo diep moeten
God in zijn Woord ons uit genade, wat neder buigen, om voor het woord hunner
wij zochten, openbaarde, en dat men vermaning eene plaats in ons hart te
dankbaar het licht moet opvangen, dat bereiden. Indien wij volmaakt waren
in de nederigheid, 'en in het verlangen
Hij in zijne gunst ons biedt.
Maar in dit alles — zoo concludeert naar de heiligheid, zou zulk eene om
de Redenaar — ligt volstrekt niet opge zichtigheid van den kant dergenen, die
sloten, dat onze wetenschap zich met ons vermanen, niet noodig zijn.
Waarom toch behoort het onder de
het ijken van onbewezen stellingen en
en het naspreken van overgeleverde zeldzame verschijnselen, iemand aan te
treffen, die niet toornig wordt, als men
dogmata zou tevreden stellen.
Integendeel, al nemen wij kinderlijk hem vermaant, en onder de nog zeld
dankbaar alle waarheid aan, die uit ons zamer verschijnselen, iemand, die er
onmiddellijk besef, uit de belijdenis, uit dankbaar voor is, als men hem ver
Gods Woord, ons tegenkomt, toch blijft maant ?
Het antwoord ligt voor de hand.
daarna nog al de wetenschappelijke arbeid
over, om dien schat dèr waarheid vast Wij houden ons voor wijzer en beter
te stellen, in verband met het leven te dan wij zijn; niets is trouwens moeiezetten en tot één geheel te verwerken. lijker dan een zuiver oordeel te vellen
Aan het slot dringt daarom Dr. Kuyper over onszelven. Blijkt het nu, dat een
bij zijne hoorders op streng wetenschap ander ons beter kent, dan wij onszelven
pelijke studie aan, alleen onder beding kennen, daaruit dat hij eene dwaling
dat de dorst naar waarheid hun daarbij of een gebrek in ons ontdekt, waar wij
blind voor waren, dan doet ons dit
ten prikkel zij.
Het is te hopen, dat velen van deze onaangenaam aan, omdat het onzen

waan omtrent onze eigene voortreffe
lijkheid verstoort, en ons vertrouwen
in onszelven schokt. Is het nu onze
oprechte begeerte om onszelven te ken
nen, zooals wij werkelijk zijn, ook al
ontnuchtert en beschaamt deze kennis
ons ook, dan laten wij ons de vermaning
welgevallen, en krijgen wij onzen be
straffer lief. Wij merken de vermaning
aan voor wat zy werkelijk is, namelijk
voor een ons bewezen dienst der liefde.
Maar de mensch wil in den regel zichzelven niet kennen, daarom ontsteekt
hij in toorn tegen wie hem uit zijne
zoete, droomen wakker schudt, en hem
zyn werkelijken staat onder de oogen
brengt.
Daar komt nog een en ander bij.
Dikwijls weten wij zeer goed, dat
het niet wel met ons staat, maar wij
troosten ons met de gedachte, dat
anderen het niet weten, en ons voor
beter houden, dan wij werkelijk zijn.
Vandaar doet het ons pijn, als wij mer
ken, dat een ander niet zoo hoog over
ons denkt, als wij waanden. Van dat
oogenblik af is de vertrouwelyke ver
houding met hem verbroken. Wij be
ginnen hem te vreezen en te schuwen;
wij gelooven niet, dat hij ons tegelijk
kennen en liefhebben zou ; al mogen
wij niet toornig op hem worden, wij
verwijderen ons toch van hem, als van
een voor ons gevaarlijk wezen, tegen
wien men op zijne hoede moet zijn.
Soms zelfs zijn de gevolgen nog erger.
Menigeen wordt door de vrees om de
hoogachting van de menschen te ver
liezen van openbare zonden terugge
houden ; hij zondigt wel, maar in het
geheim. Blijkt hem nu, dat zij, op
wier hoogachting hij prijs stelt, weten
wat bij is, dan is de dam gebroken ;
nu hij toch geene achting meer te ver
liezen heeft, geeft hij zich openlijk over
aan zijne zonde.
Doorgaans schrijven wij de bestraffing
toe aan haat tegen onze personen, en
vatten haar op als eene beleediging.
Wij gelooven niet licht, dat iemand in
liefde tot ons waarachtig welzijn ver
manen zou ; eer schrijven wij zijn doen
aan alle mogelijke wangestalten zijner
zijds toe, aan meesterachtigheid, vit
zucht, bekrompenheid, bemoeialachtigheid,- haat, dan aan liefde. Zoo gunstig
wij over onze eigene bedoelingen oordeelen, zoo ongunstig doen wij het over
die van den broeder. Aan niets wordt
moeielijker geloofd dan aan liefde.
Eenigszins laat zich dit verschijnsel
verklaren uit het zeldzame der liefde.
Het kostelijkste is op aarde tevens het
zeldzaamste; er zijn meer keisteenen
dan edelsteenen; zoo is het ook met
de liefde. Hoe menig kind gelooft eerst
na den dood zijner ouders aan hunne
liefde. De oogen gaan vaak eerst bij
hunne graven open. Maar vooral vindt
dit verschijnsel zijne oorzaak in ons
eigen
gebrek aan liefde. Liefde alleen
O
O
gelooft aan liefde. Satan kan aan geen
liefde gelooven, omdat hem niets vreem
der is dan de liefde. Wij meten een
ander steeds naar onszelven af; men
zegt wel eens, dat de mensch zich een
God naar tigen beeld schept, maar men
zou ook kunnen zeggen, dat de mensch
zich den evenmensch voorstelt in de
gelijkenis van zichzelven. Omdat wij
niet liefhebben, en niet bestraffen, dan
om lucht te geven aan onzen toorn of
weerzin, heeft ook de naaste niet lief,
en vloeit zijne bestraffing uit gelijke
bron als de onze. Ziedaar de rekening
van ons boos hart.
Onze ongeneigdheid om ons te laten
vermanen berokkent ons geene geringe
schade. Zoodra de menschen bemerken,
dat zij ons geene aanmerking kunnen
maken, of wij gevoelen ons beleedigd,
houden zy ze terug, en laten ons aan
onze gebreken over. Enkelen slechts
tasten door en volbrengen hun plicht
aan ons, de meesten zwijgen. Of liever,
zij gaan over onze zonden spreken tot
anderen, nu zij er niet over durven
spreken tot onszelven ; wij hadden dit
kunnen voorkomen door een open oor
te hebben voor de bestraffing door den
broeder. Zoo laat men ons ongewaarschuwd voortdwalen, wie weet waarheen.
Waar wij, luisterende naar de vermaning,
wijzer, godvruchtiger geworden zouden
zijn, geschikt tot den dienst der heiligen,
gelukkig in ons huis, vooruitgaande in
de maatschappy, aan eere en achting
rijk, verliezen wij, wat wij aan eere en
achting reeds mochten hebben. Hoe
dwaas is het dan, om niet vermaand te
willen worden ! Wie de bestraffing
haat, is onvernuftig, zegt Salomo, Spr.
12 : 1, maar wie de bestraffing waar
neemt, zal geëerd worden, 13 : 18;
ja, elders, 15 : 10, luidt het: die de
bestraffing haat, zal sterven. Zoo groot
is het nut der bestraffing, dat wij,
wegens de omstandigheid, dat de mach
tigen en rijken dezer wereld haar meestal
missen, wijl men ze niet bestraffen durft,
de geringen dezer wereld, tegenover
wie men minder schroom lieef't inzake
de bestraffing, gelukkig moeten prijzen.
Wij mogen -zeggen, dat onze houding
tegeuover de vermaning een veilige
toetssteen is, om er onze oprechtheid en
de met haar verbondene nederigheid aan

te beproeven. Een echt kind ergert zich
niet, als men het op zijne gebreken en
zonden en dwalingen wijst; dat doet
alleen de man. Wij moeten ook in dit
opzicht den kinderkens gelijk worden,
als wij in het koninkrijk der hemelen
willen ingaan.
Anders blijven wij
buiten dat koninkrijk. Voorts moeten
wij rekening houden met de omstandig
heid, dat een man niet licht vermaning
aanneemt; wij moeten onze kinderen, voor
zij mannen zijn, aan vermaning gewen
nen. Laten wij het eenige tijdperk in
hun leven, waarin het vast staat, dat
de mensch ontvankelijk is voor de ver
maning, niet ongebruikt laten voorbij
gaan, gelijk helaas! zoo vele ouders
doen. Wij zullen hen later vele be
straffing besparen. Een man wordt
niet zoo licht vermaand, en neemt de
vermaning niet zoo licht aan ; men
voede dan zijn kind op in de vermaning
des Heeren.
v. ANDEL.

VOLEÜÜIOO E» EW.
ik Hchuol-Taccinedwang.
Nog altijd tyranniseert in het vrije Neder
land de Wet op de besmettelijke ziekten de
Scholen en de onderwijzers, de ouders en
de kinderen. De Nederlandsche Staat blijft,
trots allen vooruitgang der wijsheid en der
braafheid, nog aldoor fungeeren als genees
heer, schoolmeester, kerkenkashouder. . . .
Terwijl de mannen der wetenschap nog zeer
verdeeld zijn over de vraag : is de vaccine
goed, öf schadelijk ? terwijl niemand nog
kan zeggen, wat eigenlijk de //pokstof" en
hare werking en uitwerking is in het lichaam
dat er moedwillig raeê besmet wordt, stelt
de Staat zijn sterken arm ten dienste van
de Vaccin ^-vereerders, van wie velen zich
nu kunnen beroemen in een //gouden" lancet.
Evenals in vroegere dagen de Overheid de
moordedicten uitvoerde van „de Kerk", die
„geen bloed drinkt".
Gansch gelijk aan
de heidensche wereldmachten, die zich in
alles door de wijzen en de sterrenkijkers
lieten leiden, en ten slotte met banden en
vuurovens argumenteerden tegen de ouden
en de jongen, die het godenbeeld van hunne
wetenschap en vroomheid niet mochten en
niet wilden aanbidden.
En wat doet het Christenvolk daartegen
over en daartegen ?
Ai mij ! Wie 30 jaren terugziet, voelt
zijne oogen vochtig worden. Druk als alle
echte //Practicisten" — dit is de nieuwe
naam, waarmede „De Heraut" de vaders en
kinderen, al liet zaad der rustelooze doenerij
gaat betitelen — vooral in verkiezingsdagen,
zijn de Christenen aldoor achteruit gegaan ;
en in hun altoos bezigen en zelftevreden
ijver bemerken zij zei ven het niet. Uitge
breid is, ja, de titulatuur en de splijting in
partijen en groepen. Anti-revolutionair, Vrijantirevolutionair, Program-antirevolutionair,
Standaard - antirevolutionair ; Gereformeerd,
Calvinistisch, en deze weer Oud en Nieuw,
gematigd en streng.— Christelijk-historisch
in Utrechtschen zin, of op Priesche manier,
öf als „Marnix", wiens wettige naam door
den nieuwen Christelijk-historkchen Bond is
gediefd, althans, zonder vragen in bezit
genomen en speelt men, als de jongens met
knikkers, met namen en titels op staatkundig
gebied, om van het sociale te zwijgen. En
dan lachen diezelfde menschen nog om de
weelde der Gereformeerden in Kampen, die
den rijkdom hunner levenskracht doen uit
springen in vele stengels; als daar zijn:
Gereformeerde Kerk: Gereformeerden, N.
Herv. Gereformeerden, Dordsch-Gereformeerden, Oud-Gëreformeerden, Christelijke Geremeerdeti en boven allen Gereformeerde Gere
formeerden die 't alleen met zichzelven en
een paar anderen kunnen vinden.
De mannen, die de laatste tientallen jaren
onze voorgangers zijn geweest in den politieken en socialen arbeid en strijd, zijn oud
geworden of naderen de dagen, waarin de
kracht pleegt te verminderen. En wat is
de vrucht van al de vele bewegingen, van
de tallooze vergaderingen van Comité's, van
Deputaten, Afgevaardigden van allerlei Vereenigingen, die zich druk hebben gemaakt
om en voor programmen vol wenschen en
vol plooien, en programmen van actie, die
de vijandelijke legerscharen zouden verslaan,
maar op het slagveld veel gelijken op rookeloos kruit, dat niemand bemerkt dan die er
mee schiet . . . ? Wat is er geworden van
den fleren strijd tegen Art. 168, thans 171,
en Art. 194, der Grondwet, die een schare
van echte vrienden van Vrije Kerk en Vrije
School bezielde en saambond, en tot biddende
krachtsinspanning drong, en Gods rijken
zegen ondervond op den zelfverloochenenden
arbeid, de spierkracht van 't program en
van de actie ? „Men kent en vindt hun
standplaats zelfs niét meer" te midden van
de Practicisten op staatkundig gebied. Vroed
beleid en practisch belang sturen tegenwoor
dig de geesten. Om saamwerking, die men
niet loslaten en afwijzen durft, moeten de
beginselen zich tevreden stellen met een
ineer dan dubbelen namen-tooi: Anti-revo-

lutionaire beginselen, Gereformeerde begin
selen, Calvinistische beginselen, en daar zijn
er nog meer in de maak. Weer nadert de
tijd van [verkiezing der Volksvertegenwoor
digers. Eu, als gij 't beleeft, dan zult gij
't eens weer hooren en zien. Oude en nieuwe
dingen, en luid gesehal alsof alle trompetten
en tongen een verjongingskuur hebben ge
noten ; prach-zijnerij, doenerij zelfs bij dezul
ken die nooit tijd of lust hebben om eens
voor Kerken, Scholen, Vereenigingen uit te
gaan of zelfs in eigen kring een krachtig
woord er op te spreken . . . Maar — het
overblijfsel van de ouderwetsche Anti-revo-'
lutionairen, dat nog altijd voor waar houdt,
wat in 1870 en 80 waar was, en daarom
allermeest wil getuigen en waken tegen wat
de vrijheid der Kerken en Scholen in Neder
land belemmert en bedreigt, dat overblijfsel,
meest in de Gereformeerde Kerken schuilend,
zal wel geen gehoor vinden als zij wijzen
op het „vermogend geschut", dat toch einde
lijk wel voor den strijd gerepareerd en in
het veld gebracht worden moest. Nóg is
het //te vroeg". I)e aloude ideeën : 't ls
de tijd niet, geldt als afdoend bewijs. Ach,
wanneer zal die tijd komen ? Zal niet eer
de Vrije Kerk, gelijk de School reeds deed,
gaan vragen om een zilveren koorde, een
bete uit den „staatsruif", en Vorstenhuis
en Volk ten onder gaan P
Spreek niet alzoo, mijn broeder. Zoolang
er leven is, is er hoop. Zoolang gij leeft
moet gij, al hebt gij nog zooveel tegen de
doenerij en het gedoe van de Staatkundige
en andere „Practicisten", op elk gebied ge
tuigen en arbeiden voor de eer van den
Naam van God en de belangen van uw volkEn gij weet het immers wel, niet de menschen en hun slimheid, maar God en Zijn
Gezalfde regeeren de wereld. Programmen,
de kwade met de goede, zijn papier ; maar
het Woord van God is een vuur een hamer
die rotsen te morsel slaat. Eu de Geest
des Heereu kan, als weleer de zonde Zerubbabels en al het volk des lands, Hagg. 2,
ook al het volk dat Zijnen Naam belijdt
weer brengen op den rechten weg en be
zielen en ter overwinning leiden.
Op één punt zal de oude strijd eerlang
al vast weer beginnen ; wie weet, ol t niet
een sein wordt voor andere bataillons !
Jarenlang heeft de Bond tegen de Faccinevan zich doen hooren. Daar
scheen niets voor den Bond te doen te wezen.
Het onlangs aangenomen Wetsontwerp op
den LEERPLICHT , heeit opnieuw vele harten
ontrust, en de Vaccine-kwestie weder „practisch" doen worden. Vele ouders, die over
wegend bezwaar hebben tegen de Vaccine
ÜWANG niets

én niet naar den eisch der Wet hun kin
deren kunnen onderwijzen en doen onder
wijzen, zullen eerlang aan alle kant in de
knel komen, indien niet aan hum e bezwaren
tegemoet gekomen wordt. ZExc. de Minister
van Binnenl. Zaken heelt, tijdens het debat
in de Tweede Kamer over den Leerplicht,
het uitzicht geopend op tegemoetkoming met
het oog op de Vaccine. Een reden temeer
om deze actie nu weer te beginnen.
Het Bestuur van den nooit opgeheven
Bond tegen den Vaccine- DWANG heeft dat
ook begrepen, en roept daarom al de leden
en begunst gers op tot een algemeene verga
ring 1). V. Bond. 15 Nov. te UTRECHT . l)e
circulaire wordt dezer dagen verzonden, en
ook aan dag- en weekbladen ter plaatsing
aangeboden.
Mogen wij allen die de vrijheid, allermeest
de vrijheid van geweten en godsdienst lief
hebben, opwekken om in deze dagen en
weken — 't zijn er maar weinige meer vóór
IS Nov. — al het mogelijke te doen lot
bevordering van de a. s. samenkomst ? In
dezen strijd kuunen' zelfs voorstanders der
Vaccine de tegenstanders steunen ; al wat
voor recht en vrijheid is, moet den FaccineDWANG , die de vrijheid des lichaams en der
zielen aanrandt verafschuwen en medewerken
om Neerland's v_lk van dat kwaad te
verlossen.
Doet gij mee P
L. LINDEBOOM.

Politieke Beschouwingen.
Zoo is dan weldra het oogenblik daar,
dat President Kriiger Loreuzo-Marques en
daarmede zijn Portugeeschen beschermheer
zal verlaten, om met onze „Gelderland"
herwaarts te komen. Daarbij gaat ons een
zucht van verlichting van het hart. Wij
moeten toch eerlijk bekennen, dat wij de
Portugeezen , onderdanige en kruipende
dienaars vau de Engelschen als zij zijn, al
heel weinig vertrouwden en hunne leiders,
de Engelschen, nog veel minder. Misschieu
was het goed om den heer Krüger bij de
Gouverneur te doen logeeren. Daar was hij
in elk geval veiliger voor mogelijke aanslagen
van Engelsche zijde, en is bij eenmaal op
de „Gelderland" dan zullen zij wel van
hem afblijven. Moge de Heere hem alsdan
veilig geleiden !
Of hij in zijn pogen om één of meer
Mogendheden te bewegen, op welke wijze
dan ook, tusschenbeide te komen, slagen zal,
zijn wij veeleer geneigd te betwijfelen dan
te bevestigen. Doch de Heere regeert. Hij
alleen is in deze onze hope !
Nog altijd is de oorlog niet uit. Wat ook

de Engelschen doen, of Roberts ook moge t band kostelijk en klemmend. Niet minder
telegrapheeren desaangaande, het baat niet: ook, dat alles terneerslaand „het is nu een„maal niet anders."
de Boeren, d. w. z. hun kern, voor zooverre
„Het is nu eenmaal niet anders" en . . . .
nog niet krijgsgevangen gemaakt of weggeroofd van hoeve of uit huis door woordbreuk vooruit nu maar. Mag dat de leus zijn van
een ernstig man ? Moeten beginselen op
van Engelsche zijde — vecht voort zoowel
zijde gaan voor feiten, of moet het ons
in den Vrijstaat als in de Transvaal. Het
is inderdaad zóó, dat zoodra de Engelschen streven zijn feiten te beoordeelen en te
richten naar beginselen ?
even buiten de steden of de dorpen komen
Neen, niet „op zichzelf gedacht is het
— zij deerlijk gewaar worden, dat zij nog
anders", maar anders is het naar de H. S.,
allesbehalve de lauden in 't bezit en tot
naar Geref. beginselen en gelukkig dies ook
onderwerping gebracht hebben. De toestanden
naar Geref. belijden.
zijn dan ook door die, voor de Engelschen
De heer K. spreekt dan ook precies over
onbegrijpelijke (?) guerilla bijna voor hen
het Ouderlingenambt wat zijn duur betreft,
onhoudbaar, ze verhinderen Roberts nog
maar altijd naar zijn Vaderland terug te gelijk Remonstranten en Roomschen dat in
keeren en dringen de Engelschen om nog dertijd deden, volgens het getuigenis van
Voetius. Pol. Eccl. Tom. III 466.
steeds versterkingen te zenden, die zij haast
Die qualificatie is echter nooit door de
niet meer leveren kunnen.
O, hoe anders zou de wereld in Z.-Afrika's Gereformeerden aanvaard, maar altijd beslist
bestreden. Ook bestreden, waar ze hun vaak
velden er uitzien, indien een der Europeesche
Mogendheden, al ware het een kleine geweest, ook nog al scherp door de Iudependenten voor
de voeten geworpen werd. (Zie o.a. Voetius,
den moed had gehad met protest tegen
Pol. Eccl. Tom. III p. 471, 472).
Engeland's ongerechtigheid op te treden en
Het moet dan ook wel de aandacht trekken,
te dreigen. . . . Het had zeker eieren voor zijn
dat ze nu zoo botweg gevloeid is uit de
geld gekozen. Doch helaas, daar is van
pen van een Gerei, leeraar als br. K. Jr.
geloof in de roeping om het recht te hand
Volgens Geref. belijden toch staat de
haven, daar is van fierheid en karakter bij
de tegenwoordige Regeeringeu geen sprake regeerende presbyter naast den leerende, gelijk
meer. Overweldigen om handel te drijven, ook de dienst van dezen naast den dienst
van genen staat.
dat is het leven. En ook ten onzent is
Noch in onze Confessie, Art. 31, noch in
ieder ten spoedigste bang zich aan koud
het Formulier van bevestiging wordt er ook
water te branden, zelfs op diplomatiek en
maar een woord van gerept, dat bet ambt
politiek terrein.
Intusschen strijden de kloeke mannen in
van Ouderling of van Diaken „tijdelijk"
zou zijn.
Z-Afrika's velden hun vertwijfelende strijd
In Schrift en Confessie is dan ook geen
voort.
Tot
in het Noorden van de
enkele grond voor die bewering te vinden.
Kaap-kolonie doet zich den invloed der
Wat het tijdelijk of perpetueel en blijvend
kleine Boeren-commando's gelden. In het
karakter van de diensten, van leeraren en ouder
Zuiden en Westen van den Vrijstaat tasten
zij Roberts verbindingslijnen aan, en in het lingen betreft, maken Schrift en Confessie
tusschen deze geen onderscheid.
Noorden van dien Staat weet hij met zijne
Zelfs in de Kerkenorde, Art. 27, wordt
duizenden de Wet maar niet in banden te
de aftreding niet peremtoir en absoluut ge
krijgen. Ook daar stijgt de verwarring ten
top. Men seint zelfs: „Bloemfontein wordt steld.
Voorgeschreven in het eerste lid,
ernstig bedreigd, slechts geblindeerde treinen
wordt ze in het tweede lid afhankelijk ge
maakt van „de gelegenheid en 't profijt der
kunnen rijden . . . . ieder oogenblik vindt
men lijken van soldaten, die, op avontuur
„kerken."
Een „tijdelijk ambt", dat naar zijn aard
uit, in de omstreken van Bloemfontein, door
of naar de ordening Gods in zijn Woord
de Boeren gedood zijn."
met twee of drie jaar afloopt, is het dus ook
Telkens gewaagt Roberts van succes, maar
zelfs volgens de Kerkenorde niet.
later blijkt tot welke offers ze moesten worden
Dat er van aftreding of afwisseling sprake
gekocht. En ze vorderen zooveel inspan
is bij ouderlingen en diakenen en niet bij
ning, dat de Tommies dag noch nacht rust
de dienaren des Woords, is dan ook bij de
hebben. Ook de spoorweg naar Natal moest
Gereformeerde kerken nooit een kwestie van
het bij Standerton weer duchtig ontgelden,
beginsel, maar alleen van practijk geweest.
en tot bij Pretoria blijft het strijden rondom
Altijd door zijn er kerken geweest, waar
aanhouden. In bijna alle richtingen werd
ouderlingen en diakenen „voor hun leven
de gemeenschap bedreigd of verbroken bij de
verkozen worden." Ik heb zelf jaren lang
Engelschen. Geen wonder, dat Roberts zijne
troepen uit het Lijdenburgsche terugroept zulk een kerk in het Evangelie gediend.
Een onzer oudste Gen. Synoden n.1. die
naar 't centrum. Trouwens, ook daar, in
van 1578, wijst in dezen alreê het Geref.
't Noorden, konden zij zich niet zonder
groote opoffering en inspanning handhaven. standpunt aan.
Op de vraag aldaar gedaan (vr. 15) of de
Zelfs dagen achtereen was hunne gemeenschap
aftredende ouderlingen weer mogen worden
afgesneden en leden ze gebrek. Boven
voorgesteld en verkozen, wanneer ze bereid
dien, water en koorts dreigen. Buller's
zijn nog langer de gemeente te dienen, wordt
troepen gingen reeds Zuidwaarts van Lijden
bevestigend geantwoord, terwijl als grond
burg en French volgde uit bet Oosten.
wordt opgegeven : „want de tweejarige ver
Worden de Burgers het onder Botha c. s.
andering is daarom inzonderheid ingezet,
gewaar dan zullen zij niet nalaten hun slag
„opdat ze van den last hunner diensten
te slaan. Maar, hoe dit ook zij, Roberts
„mochten verligt worden."
heeft ze dringend noodig om voor de
Juist, ingezet is die verandering, van den
zooveelste maal zijne naaste omstreken, en
beginne is zij niet geweest. Ingezet, niet
die van Heidelberg, Krügersdorp en Rusten
burg te zuiveren, zooals het heet, dat is de
naar voorschrift van Gods Woord, maar om
bewoners op te lichten en weg te voeren
redenen van practijk en utiliteit. Of' ze
daarom tegen Gods' Woord is, gelijk de Iude
en hunne huizen te verbranden.
pendenten beweerden, werd door de Gere
Hoe lange nog, o Heere !
formeerden terecht ontkend.
Van elders geen bijzonder nieuws.
Hun standpunt in dezen vinden we dus
NOORDTZIJ.
alreê in dat antwoord op vr. 15, Synode
1578. Daarbij werd hei beginsel van het
VEEL GEWONNEN, MEER
perpetueeel karakter des ouderlingschaps niet
minder gehandhaafd, dan dat van den dienst
VERLOREN.
des Woords, met een concessie evenwel om
II.
bijomstandigheden en dus niet aan den aard
Inderdaad, zoo is het, wat er door de
van het ambt ontleend ; inzonderheid om
beschouwing van K. Jr. gewonnen is, betreft
/,den last hunner diensten te verligten", maar
de practijk van het kerkelijk leven en is voor
niet om aard en karakter van dezen dienst
die practijk niet zonder beteekenis.
te veranderen.
Doch wat er verloren is, betreft het be
Toch beschuldigden de Remonstranten de
ginsel van de diensten in de kerk des Heeren, Gereformeerden, dat ze door die concessie
waarbij hun wezen en karakter op het spel
van aftreding c. a. een ambt, dat naar de
staan.
Schrift perpetueel was, hadden omgezet in een
Deze toch loopen door de beschouwingen
tijdelijk, een éénjarig, twee- of ook driejarig
van br. K. Jr. gevaar hun ambtelijk karakter ambt.
van 's Heeren wege naar de Schrift te ver
Met zijn bewering komt dus br. K. den
liezen en te ontaarden in gewone bestuurs
Remonstranten in liet gevlij en staat hij
functies, gelijk elke vereeniging ze heeft en
tegenover de Gereformeerden, die meermalen
uitdeelt.
met klem en nadruk die beschuldiging heb
Ik spreek van diensten, hoewel het hier
ben weerlegd, o.a. Voetius, t. a. pl. pag. 466.
meer bepaald om den dienst des OuderlingVan een redeneering, als we van br. K.
schaps gaat.
vernemen, „het feit ligt er nu eenmal toe,
Toch spreek ik met opzet van diensten.
„dat het ambt van ouderling een tijdelijk
W'ant wat br. K. ronduit van het Ouderlingen
„ambt is", vindt ge geen spoor bij hen.
ambt zegt, dat het n.1. neen tijdelijk ambt is", Kloeker en manlijker klinkt daar het woord
geldt dan natuurlijk ook van het ambt der
van Voetius ter verdediging van het Geref.
diakenen.
ouderlingschap, dan de eigenaardige ver
Maar komt dan ook niet de dienst des zuchting van br. K.: „op zichzelve gedacht,
Woords in het gedrang ?
„kan het wel anders zijn, maar het is nu
Kan br. K. de consequentie weerstaan,
„eenmaal niet anders."
als er straks met een beroep op zijn eigen
Neen, niet alzoo, want naar Schrift en
logica, een aanval wordt gedaan op zijn
Confessie en zelfs naar Kerkenorde is het
eigen ambt, als herder en leeraar ?
toch anders.
Hoe zal hij het perpetueele, het „voor
Toch moet worden toegestemd, dat br. K.
levenslang" van zijn dienst als leerend pres
evenzeer als de oude Remonstranten een
byter en opziener naar goddelijk recht volgens
zeer handig gebruik maakt van de concessie
de Schrift bewijzen, nu hij zoo maar botweg
der Gereformeerden in dezen, ter staving van
aan het ambt, of den dienst van de regeerende
zijn beweren, dat het ouderlingen-ambt „een
presbyters en opzieners het perpetueel karakter
„tijdelijk ambt is."
ontzegd heeft en verklaard heeft, dat dit hun
Doch daarover D. V. een volgende maal.
t,ambt tijdelijk is?"
D. K. WLELENGA.
Laat hij wel bedenken, dat men in som
mige kerken in America reeds predikanten
Gereformeerd Traktaatberoept of aanstelt op proef of ook voor een
Genootschap
bepaald aantal jaren.
Ik vrees, dat op de lijn en naar „de
De e. v. Bestuursvergadering zal D. V.
logica van het feit" des heeren K. Jr. daar gehouden worden Donderdag 8 November
tegen niet veel is te zeggen.
1900.
De heer K. houde het mij ten goede, dat
Stukken voor deze vergadering worden tot
ik op dit een en ander nog ai eenigen nadruk 3 Nov. ingewacht bij
leg.
Want nog nooit is van onverdacht
den Secretaris,
Geref. zijde zoo botweg beweerd, gelijk br.
J. TER BORG.
K. dat doet, dat „het ambt van Ouderling
Wolvega, 16 Oct. 1900.
een tijdelijk ambt is."
„Het feit ligt er nu eenmaal toe", zegt
I n g e z o n d e n .
hij, „dat het ambt van ouderling een tijdelijk
VERKLARING.
„ambt is. Op zichzelf gedacht, kan het wel
„anders zijn, maar het is nu eenmaal niet
De ondergeteekenden, uitmakende liet
hoofdbestuur van de „Gereformeerde Vereeni
„anders."
ging voor Drankbestrijding" verklaren:
Dat //op zichzelf gedacht" is in dit jver-

le. dat zij met dank aan den Heere uit
spreken, dat de G. V. v. D. eene door hen
niet verwachte, maar wel afgesmeekte sym
pathie heeft mogen ondervinden in de krin
gen der Gereformeerde belijders, en met
name in de beide hoofdorganen van de
Gereformeerde kerken, „afe Bazuin" en nde
Heraut" ;
2e. dat zij met ernst de bedenkingen
hebben overwogen, welke van de zijde van
hooggeachte en hoogelijk door hen gewaar
deerde broederen zijn ingebracht tegen de
organisatie hunner Vereeniging, bepaaldelijk
tegen de 2e alin. van art. 4 hunner Statuten,
welk art. aldus luidt: „Leden der Vereeni
ging kunnen zij zijn, die instemming betuigen
met grondslag en doel en dit betoonen door
zich van alle alcoholische of alleen van ge
distilleerde dranken te onthouden
3e. dat met art. 4b slechts uitgesproken
is, dat de Vereeniging met het oog op
practische, doeltreffende drankbestrijding van
oordeel is, dat wie daartoe zich opmaakt
niet tevens den alcohol-prikkel in het gebruik
van gedistilleerd — waarin het alcoholelement kunstmatig wordt opgevoerd, zelfs
tot 70° / 0 toe — als genotmiddel kan zoeken,
zonder daarmede de kracht vau zijn protest,
gericht tegen de zonde der 19e eeuw, de
drankzoude, te breken ;
4e. dat zij niet het gevoelen van die
broeders deelen, die meenen, dat alleen moet
gestreden worden tegen het misbruik van
alcoholische dranken in den thans gangbaren
zin des woords, als een ergerlijk kwaad,
— maar tevens tegen het veelvuldig, dage
lij ksch en gewoonte-gebruik, dat, behalve dat
het leidt tot en steun biedt aan het misbruik,
tevens medewerkt aan de voortdurende alcoholisatie van ons volk ;
5e. dat zij zich overtuigd houden, dat —
bij meerdere bekendheid met de resultaten
der jongste onderzoekingen aangaande de
werking van den alcohol en met het ver
derfelijke van het sub 4 aangewezen gebruik
vau alcoholische dranken — de Gerefor
meerde belijders meer en meer zullen inzien,
dat de gevaren van het gebruik zóó groot
zijn, de grenslijn tusschen gebruik en mis
bruik dientengevolge zóó moeielijk is aan
te geven, dat het niet-gebruiken, met name
van gedistilleerde dranken, in velerlei opzicht
verre de voorkeur verdient boven het ge
bruik ;
6e. dat het al of niet aanvaarden van
geheele of gedeeltelijke onthouding voor ieder
drankbestrijder bepaald wordt door diens
persoonlijk inzicht in het alcohol-vraagstuk
van onzen tijd, en er daarom met het oog
op art. 4b allerminst sprake is of kan zijn
van „drie trappen van heiligheid" ;
7e. dat het Gereformeerde karakter der
Vereeniging niet gelegen is of gelegen kan
zijn in de vraag van al- of niet-onthouding,
maar wel in grondslag, beginsel en doel,
waartegen niet een der broederen eenig be
zwaar heeft ingebracht;
8e. dat, tegenover het gevaar van aange
haakt te worden aan onthoudersvereenigingen
buiten onzen kring, de waarborg voor onze
zelfstandigheid niet gelegen is in een op
trekken der Gereformeerden in massa —
hoezeer ook gewenscht! — maar in de
zuivere toepassing onzer beginselen, in art. 1
der Statuten uitgesproken ;
9ef. dat tegenover dit gevaar een ander,
zeer ernstig gevaar staat, namelijk, dat wij
ons zouden beroepen op een spoor, als dat
vau den „Volksbond tegen Drankmisbruik"
in 1878, toen op eene algemeene vergadering
het voorstel om geen sterke dranken in de
bondshuizen te verkoopen met overgroote
meerderheid verworpen werd, waardoor het
gebruik niet alleen als onschadelijk werd
voorgesteld, maar metterdaad werd uitge
sproken, dat tot bestrijding van het misbruik
het matig gebruik bevorderd dient te worden ;
10e. dat, gelijk van zelf spreekt, deleden
der Vereeniging met elkander in sympathiek
verkeer hopen te staan, zooals met alle
vereenigingen op het organisch terrein der
kerk, als b.v. met jongelingsvereenigingen,
het geval is en dat daaruit, evenmin als bij
andere vereenigingen, voortvloeit, dat iemands
verhouding tot deze Vereeniging een soort
merkteeken wordt;
11e. dat er waarlijk geen gevaar is, dat
er zullen zijn, die in de Gereformeerde krin
gen „outhouder worden om op de lijst te
komen" en veeleer het groote gevaar reeds
jarenlang bestaat, dat velen het instandhouden
der drinkgewoonten en het in bescherming
nemen van het gebruik van sterke dranken
een zaak achten, voortvloeiende uit de Gere
formeerde beginselen ;
12e. dat zij hopen, dat de Vereeniging
den zedelijken en financieelen steun moge
ontvangen ook van broederen, die bedenking
koesteren en mochteu blijven koesteren tegen
eenig artikel der Statuten, maar met het
streven der Vereeniging sympathi.seeren, en
— dat haar arbeid tot bevordering van de
eere Gods, tot het wegdoen van vele schro
melijk verkeerde gewoonten, ook in de Gere
formeerde kringen bestaande, en tot het
zedelijk en maatschappelijk welzijn van het
Nederlandsche volk moge strekken.
Ds. W. H. GISPEN JR., Baarn.
Ds. C. M. W. PLET, Wezep.
Ds. W. A. DEKKER, Hoogeveen.
Dr. J. H. A. VAN DALE, Veldwijk.
J. MINDERAA, le Helmersstraat 217,
Amsterdam, Secretaris.

rechte geloof kan schenken, maar ook, dat,
wanneer die Geest werkt, alle overleggingen
des verstands als een zeepbel uiteenspatten.
Wij bevelen het boekje gaarne aan, dat boven
dien net is uitgevoerd en zeer goedkoop is.
nHunne teekenen tot teekenen gesteld."
Woord ter inleiding op het gebed in den
bidstond voor Zuid-Afrika, gehouden te Rot
terdam in de Nieuwe Westerkerk, op Bon
dag 6 Sept. 1900, door P. A. E. Sillevis
Smitt, v. d. m. te Rotterdam. Rotterdam,
Dunk. 1900.
Deze rede is wel kort, ze telt slechts elf
bladzijden. Maar zij is eene goede inleiding
tot het gebed, dat de Rotterdamsche kerk
voor de broeders in Zuid-Afrika op den 6
Sept. 1.1. opzond. Het is een ernstig, kloek,
manlijk woord, dat Ds. Smitt bij die gelegen
heid sprak en dat ook bij de lezing velen
moge opwekken tot volharding in het gebed.
Wie deze rede koopt, biedt ook nog steun
aan het „Afrikaansche Tehuis" te Amsterdam,
ten voordeele waarvan ze uitgegeven is.
Hen der oorzaken van den oorlog in ZuidAfrika en Iets over het onderwijs in Trans
vaal, door J. A. fVormser Jr. te Pretoria.
Gevolgd door een bibliographisch overzicht
van de voornaamste werken verschenen over
Zuid-Afrika. Amsterdam—Pretoria, Boek
handel voorheen Höveker en JFormser 1900.
De geachte Schrijver stelde dit boek samen
in de lange uren, die hij als onder-officier
van de Speciale Politie moest doorbrengen
op het wachtkantoor te Pretoria. Hij beschrijft
erin, hoe het Engelsche volk, dat eenmaal
beroemd was om zijn zin voor vrijheid en
zijn gevoel voor recht, door de zendelingen,
door de kerk en door de jiugoïstische pers
op een dwaalspoor is gebracht en de publieke
opinie in Engeland op die wijze stelsel
matig is vergiftigd geworden, lil een slot
hoofdstuk wekt hij de Nederlanders op, om
straks, als de oorlog voorbij is, Transvaal te
blijven gedenken en, vooral door onder
steuning vau het onderwijs, den Hollatidschen
invloed aldaar te bevestigen en te versterken.
Eene verdienstelijke lijst van meer dan 50
bladzijden geeft de belangrijkste werken op,
die over Zuid-Afrika het licht hebben gezien.
Gaarne bevelen wij dit werk aan. Het laat
zich aangenaam lezen en is eene goede
bijdrage tot kennis van de oorzaken van
den gruwelijker) oorlog, die thans door
Engeland in Zuid-Afrika wordt gevoerd.
In den Strijd. Herinneringen van een
Trttnsvaalschen jongen, door A. van der
Flier. Nijkerk, Callenbach. Prijs f 0.50.
.De geachte Schrijfster geeft hierin een
verhaal van de voornaamste gebeurtenissen
in den Zuid-Afrikaanschen oorlog gedurende
de eerste twee maanden. Het is in een
romantisch kleedje gestoken en zal daarom
aan de jeugd wel behagen. Later hoopt
Mej. van der Flier in een tweede boekje
het vervolg van den oorlog te verhalen.
BAVINCK.
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Heden overleed, na een lang
durig lijden, onze geachte mede
broeder

POÏÏLUS MOOGrEES,
in den ouderdom van bijna 69
jaren. Op 't laatst van zijn
leven heelt hij nog eenige jaren
de gemeente als diaken gediend.
Ervare bij thans de zalige
ruste, die er overblijft voor het
voik van God.
Namens den Kerkeraad,
J. A. DE BRUIJN, Praes.
0. A. GUNST, Scriba.
OüU -VoSMKER,
12 Oct. 1000.

I
I

ln den nacht, tusschen 11 en
12 dezer behaagde het den ileere
van ons weg te nemen onzen
mede broeder Ouderling

H. DRIEGEN,

in den leeftijd van 35 jaar en
6 maanden. Hoewel hij allang
door zwakheid des lichaams niet
alle werkzaamheden kon ver
richt'n, dat hij oik i,iet noodig B
had te doefi, was nog zijn heen
gaan onverwacht.
Gedurende de laatste 4 jaren ra
mocht hij met lust en ijver I
zijne zwakke krachten en gaven H
besteden in het midden der I
gemeente. Geloovende dat hij B
thans juicht voor den troon van
God met al de gezaligdeu, B
wenscheu wij Gode te zwijgen, n
Sterke de Heere de diepbe- I
9
droefde Weduwe en Kinderen. ?•
Namens den Kerkerhad der
Geref. kerk A te AmblVollenhove.
-T. HOER. Scriba. fl

BSoekaaukoudiging.
Behouden. Boor den Schrijver van Henri
Laroclie enz. Rotterdam, A. ter JVeeme.
Prijs f 0,65.
De Schrijver geeft ons in dit boekje een
eenvoudig, ernstig verhaal va^i twee jonge
menschen, die, door de moderne theorieën
over de Schrift en over de vrouwen-emanci
patie verleid, het geloof'hunner vrome ouders
verloren, maar, door droeve ervaringen ge
leerd, toch tot het geloof terugkeerden en daar
in vrede vonden voor hun verstand en hart.
Het is over het algemeen onderhoudend, soms
boeiend geschreven en kan voor jonge men
schen tot zegen zijn. Er komt dnidelijk in
uit, dat geen wetenschappelijke redeneering
maar alleen de Geest des Heeren ons het

I

I

!leden overleed in het Diaco- •
ni-ssenhuis t > ARNHEM , in volle
verzekerdheid des geloofs, mijne Bj
geliefde Kchtg^noote en der | |
kinderen zorgdragende Moeder

Berendina Jolianna te Velde-

in den ouderdom van 31 jaar.
II. TU VELDE,
VARSSKVKLD,

31 Oct. 1900.

Extra
groote
opiii!
OIII
S
?iimidi
Extra
groote
opruiming!
SCOLASTICA.
V e r s c h e n e n :

Heden overleed, tot onze diepe •
droefheid, in het Diaconessenhuis te ARNHEM, onze lieve •
Zuster
MSerendina Johanna
1
te Velde—

GlijèclijRa

II.

Om

KROKZB,
in den ouderdom van 31 jaar. ffl
Haar heengaan was vrede.
MARIA J. KROEZE.
BERT HA R. KROEZE.
|
K AMPEN ,
j l g QCT 1 9 Q 0
9

het zoeken of om
het vinden ?

Achter ieder werk staat de oorspronkelijke prijs vermeld.

Dr. A. KUYPER.

Nos
NOS!

• ^

Salomo's Prediker

3

3 DEELEN.

Prijs f 3,—
3,50.
In leeren Stempeibd. f 3,QO.
Bij eiken Boekh. verkrijgbaar , zoo
m e d e bij d e n U i t g e v e r .
Stempeibd. J

Verschenen bij W . K I R C H N E R
Rozengracht 55 AMSTERDAM

7

Hervorming, li.k.opt ^

8

10

12

* * * * * * Predikant t e Amsterdam.

13

bruiken bij het IE. Avoudiiuïsi!.
Prijs per anker f 84. — . Verkrijgbaar
bij A. R A. HAGT, Wijnhande
laar te Klundert.

te

Kampen.

Elk N o . bevat 1 6 bladz. va -I 2 ko
lommen, in royaal 8o formaat, en is
voorzien van een omslag
BY N o . 1 2
wordt giatis een stevige omslag met
register toegezonden.
Reeds 8 No ' S . zijn verschenen.
De pr i j s i s s l e c h t s ƒ 1 , 5 0 p e r j a a r ,
franco per post. Men kan inteekening
zenden rechtstreeks aan den uitgever,
e n o o k d o o r e e n soiieden b o e k h a n d e l a a r .

Bede om hulp.
. Voor den Visscherman, die 19 Sept.
j.|. zijn schokker verloor en daardoor
uit zijn broodwinning gerukt werd,
werd ontvangen te Maassluis bijna
f 200, te Vlaardingen f 37. Nog werd
toegezonden door O. J. R- te H f 0.G0,
N. N. te D. f 1,50, N. J. B. te B f 0,50,
J. v. D. te L. f 2,50, L. G. V. te A.
f 1, J. G. v. d. II. te K. f 2,50. Nog
bijna 650 is noodig om dezen man
en vader in zijne broodwinning te her
stellen. Wie helpt verder? Bereid
om gaven te ontvangen zijn
Ds. J. VONK te M AASSLUIS.
Ds. A. H. OP ,'Ï HOLT te N OORDWIJK A/ Z UE.
E. SMIT, Hoofd van den Strandwachtpost te N OORDWIJK A/ Z EE.

Alom is DE ii . teekening geopend op den

Scheurkalender
1901

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 vreezen 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.

NIEUWE BRIEFKAARTEN,
niet of xonder firma
bedrukt
worden dagelijks franco verzonder
voor f 2,25 per lOOO, dooi
ZALSMAN te K AMPEN.

Wie nog een inteekenlijst verlangt
gelieve die ain te vragen bi) den uit
gever ZALSMAN te KAMPEN.

NT^^ïèüw^öndagsscliool-uitgaven van "S
Ö

G- F . CALLENBACH
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boekhandelaar en bij den uitgever ft

G. F- GALLENBAGH te Nijkerk.

X

37

,
»

» 55 »
» 78 »

rcS«:fi",1'4ir28-83

tllijie Zending' VeXlTuiUe^e.iën„IJ QQ „?
wereld. 30 ct.
S S 0c»t

M

S Bromet.

D. A. Detmar
Der godv uchtigen
eenige troostmieveriensterven 40een
Anna Shipion. »Thans
Eene ware

20
21
22
23

Johan Abraham

et-

40

Paleariüs. Pleitrede tegen het Pausdom

60

C.

A. c"de Zwart. De, geestversohgaiog
te middernacht op den kruisweg. Met

61

Br. M. Cohen Stuart. Zes maanden in
Amerika f 3,50.
(j0(js Woord in beeld en schrift. Geïll.
bLjbelsch dagboekje ,o.r de jeugd.

A

,

»us. 60 ct

,
L M. de Boer. Prins Willem I en zijn
tijd. Vadert, historiezangen, t 2.
H_ van Linschoten.

43

^

Geschiedenis des

Ann

Tytler.

Frager

Ann

3
46

47

48

49

SI»OKII ( J Ü !

yertel
f 1,25.

f

64
65

^'2j[

Lucie op het

1>_.

J6ZUS)

Hufdijk. Brielles Gedenkdag of
Neerl. derde jubiiée, met platen en
ïü oms, { 3
Emrn lïosseels. Francis Alard. Historisch verhaal uit den tijd der hervor-

m[

11 platen
.
r
Anthonius. De zilveren lepels of einlelijk nog gered. Een verhaal met
fr. g(ïll. omsl. f 1,40.
p. de Mol Mnncourt De Jongelingsvriend. Verzameling van gedichten enz.
f ]>50.
^
prenüSi. De' familie Percy of
ons van

M. Dekker. De Moiaische Wetten,

j 5Qt

Harmannus Witz. Twifct des Heeren
met sLjn wijngaert f 2,-.
Pansy Euth Erskine s beproevingen.

Frase* lyüer. uucie te hu-s, met

platen

F

f 2,25.

63

Vaderlands f 2,75.

45

C. Luiting. Seerp van Galema. Een
verhaal uit de geschiedenis der Her=ingg >n Pr^anC, met plaat en

een goed krijgsknecht van Jezus Cbris-

u

Be» str(jdb..r held,

met 4 plaatjes. 90 ct.

41

42

A.'

59

onbew. eiland, met 3 platen 1 1, •

Adama van ScheUema. Geloofsroero
onder druk en kruis
F. Costerus. De getrouwe predikant.
"~~~
,
,
n,
Christiaan. Geschiedenis der thnstelijke kerk. 90 cent.
B. Boon. De Citadel van Antwerpen.
75 ct.
J. J. Knap. Het eenzaam bidden, f 1
Ahxander. Gids der Ps. en Gez. 75 cent.
Van Lummel. De Oranjestam. Met
•BAAST 1 U ! !!

«»

Ludovicus. Waarheid en Verdichting

,

geschiedenis. 30 een .
17

53-54 Felix Bovet.be graaf van Zinzendorf, 2 deelen,
, .
55-56 Gereformeerde bijdragPn onder redactie van N. A de Gaay Fortman en
>
g
g' P J
^ tart f 2 40
per jaarg. i
.
57 P. Vergers. üe Christ. Yenanulaar.

Tafereel uit h.t Friesehe dorpsleven

Het nationaal herstel

de bekeerina van Israöl. 35 cent.
D A Vetmar. Het waar geloof'in Jezus
Christus 40 cent.

Dr. Emil Frommel
.

38

lb
»
» 50
12
»
» ,0 »
moeder's invloed, f 1,40.

150-5S™r

Strausz, een origineel predikantstype

van vroe8elBB en ldt0ieD

met

67

ög

69

f

19()

j

Straatman De gemeente van
Rome. Histor studie f 3,—.
j w straatman. Paulus. Historisch
onderzoek f 4,50.
[lesba St,etton. Door't oog eener naald.
f ; 50

^

De'KiDdervriend,
met

groot flink
platen, f 1,50.

boekdeel

'i S N s l e c h t s «ijdelijli d e z e s p o i g o e d k o o p e o p r u i m i n g ! ! !

Op den te zenden postwissel zette men GROOTE OPRUIMING en de verlangde nos, en alles wordt franco 111 Neder
land toegezonden door den Uitgever

T. SLAGTER te Kollum.

Al d e 70 M M S . i u e c u s h i j e l k a n d e r in p l a a t s van f i)7,30 v o o r s l e e h l s S 22,30.

Bij den Uitgever

A.

II. TliJN Ito li K KL II Li IN IN K, ie Utrecht verscbijnt:

Uitlegging op de Profetieën van
de Profeten Jesaja en Jeremia
"~~döö~0H. CMÜ/TX~
Uit het Latijn vertaald en bewerkt aanvankelijk door Dr. L. W. van Deventer
en Dr. E. C. Graveraeijer, voortgezet door Dr. L. W. van Deventer.
it werk, met duidelijke let', er op

goed papier gedrukt, verschijnt in + 5 »
AFLI- vt-riiigm, van 2 vel (32 pag .) in groot 8° formaat a, ƒ 0 .20 por Afleve
r i n g . E e n w e r k d u s v a n + 1 0 0 0 blz . , c o m p l e e t z u l l e n h e t 2 f l i n k e d e e l e n v o r 
men . Om de 14 dagen verschijnt een aflevering. Om de 5 afleveringen zal over
het bedrag (ƒ 1, —) worden beschikt . Voor slechts 10 cent per week komt men
d u s i n h e t b e z i t v a n d i t kostelijk w e r k .
Bovendien ontvangen de inteekenuars een prachtig Podret, groot met witten
rand 50 X 75 cM., zonder den rand 30 X 41 cM , voorstellende Calvijn in ?ijn
Mudce. kamer, vervaardigd naar een zeer zeldzame en zeer fraaie g r a v u r e van HOLBEIN, op zwaar Hollandsch papier gedrukt in lichtdruk op de inrichting van
GEBR. VAN STRAATEN, te Middelburg. 1 iF Portret wordt verstrekt bij 't
verschijnen van aflevering 40.
Voor het werk zullen verkrijgbaar worden gesteld twee v t r g u l d linnen stem pelbanden . die alleen den inteekenuars worden geleverd voor 35 cent per stuk,
t e r w i j l b u i t e n i n t e e k e n i n g d e p r i j s v o o r i e d e r e n b a n d 5(1 c e n t z a l zijn.
Men te eken t in bij eiken soiieden Boekhandelaar en bij den Uitgever. Men
verbindt zich voor het geheele werk. Op aanvraag wordt prospectus gratis
cezonden.

D

Bij A n;i! WK KM li, Open Kijstuin 16,
te Kotterdanj, is verschenen:

BEHOUDEN,
door den Schrijver van
» I I E l « l t l L A K OC U E " e n z .
Prijs ingenaaid
f 0,65.
Ovbunden in prachtband f 0,90.

Alleen na toezending van het bedrag
wordt het ESoekwerk franco toege
zonden.

H.H. Predikanten!
Vraagt bij uwen boekhandelaar de
verschillende

\

GRATIS verkrijgbaar is bij iederen
y'

16

19

onder redactie van Prof . L . L I N D E 
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol School

10
8

""

f r a f l i omsla» 30 cent

'
O Htt 6ntLëZli, Beelden

Maandblad tot bevorderiig van het rechte
lezen en uitlexgen van Gods Woord,

uitmuntend van kwaliteit en
s m a a k . Bizonder geschikt om te ge

EP
CS
ng
03
Ö
<=> s-.
txi cö
«a
o e

15

18

Wat zegt- de Schrift?

»
»

26-27-28 29-30-31-32-33-34
De chribtelgke Huisvriend, 9 dlo. Ieder deel op
zteh zelf compleet.
35 P. N. Kruyswijk. Sociale wenschen.
Korte toelichtingen op het Sociaal Program van Patrim. 40 cent.
36 i>, E„i,
Dr Al.y.i.s H,n-

en
14

Roode Spaansche Wijn

prl

tijd. 4U ct.

W, H. GISPEN, *****

Bij den uitgever A . G E Z E L L E M E E R 
BUR G t e B t u s d m v e r s c h i j n t e l k e m a a n d :

„i a a +

^ d®^eDdln8
11

Ten voordeele van het * * *
* * Ghr. Nat. Boeren-Comité.

Hesba Stretton. Een man van zij o woord.
Mot

Yier Leerredenen door * * *

Prijs ƒ0,75.

5
»
» 60
4
»
» 84
A nlatoii <)0 .•fint,

Met plaat en traai omslag, au cenr.

Tijdwoorden * * * *

ERGERNISSEN * * * * * *
DE HKERLIJIvfircin DES
HEEREN BEKENNEN * * *
VAN EENERLEI MEENING
GODS OPENBARING 1N DE
WERELDGESCHIEDENIS *

65 »
90 »

r' M

6

5

DOOR

Wegens overlijden van den tegenw
houder vraagt een Gereform. Kerke
raad eene som van
4:000,
als eerste hypotheek op kerk,
pastorie, en twee woningen. Aaubiedindingen met opgaaf van voorwaarden
onder letters Mi.- Jï- aan ^en Uitgever
van de Bazuin te K AMPEN.

J

3e vSi f 1d20.aten gS 10 PD
S' van Velzen
vèreeniainc van alle
Gerpformeerd®n 50 et
J. H van Linschoten. Dicky en zijne
vrienden. Met plaat en kaai ocnslag.
,A
t
AlZnïr. Tijdt.f.1 de. b»b.l..

4

Ds. J . K O K

HYPOTHEEK.

Wij bieden ze thans aan, let op! slechts TIJDELIJK!!

^•ps.~K5L5r- ®

Gerangschikt e n verklaard

Voor een net Jongmensch, oud 17
jaren, G. K, twee jaren in het Manufacturenvak werkzaam, wordt tegen
Januari e.k. eene betrekking ge
zocht in eene flinke zaak in de prov.
Utrecht, Zuid- of Noord-Holland, op
nader overeen te komen voorwaarden.
Pr. br. No. 60©, Uitg. v. d. blad
le K AMPEN.

TI

»
»
»
n 1 4.

iïSJSu

Bij J . H . KOK t e K AMPEN verscheen: j

F

prijzen.

S —SS per stuk 25 et.; 6 stuks a 22 et.; 12 stuks a 1!) et.; 18 stuks a 15 et.
»
»
35 » 8 »
» 82 »
16 »
» 29 »
24 »
» 25 »

Nos. 415-58
Nos. 50 — 70

HÖVEKEK & WORMSER.
Amsterdam. — Pretoria.

Manufacturen.

lage

EENE KEÜZE UIT:

Prijs f 0,4©.
N AAMLOOZE V ENNOOTSCHAP

In linnen

faBelacfitig

prijzen.

DOOR

VOORHEEN

Heden leed onze gemeente eon I
droevig verlies door het over
lijden van een geliefde Zuster,
de Echtgenoote van onzen Her
der en Leeraar,
Berendina Johanna
te Velde—
K KOEZE.
Haar heengaan was in vollen
vrede. Trooste de lleere ons
en onzen Leeraar bij dit droevig
verlies door zijne genade.
Namens den Kerkeraad,
H. J. ROUGOOB, Scriba.
V ARSSEVELD,
13 Oct. 1900.
^

voor

De zolders bezwijken bijkans onder den last en daarom hebben >\ij
besloten eene tijdelijke opruiming te doen, tegen extra, extra verlaagde

Of het doel van ecbte studie,

I

opruiming

VRAAGBOEKJES
uitgegeven door ond-rgeteekende.
Ze worden reeds op vele catechisaties
gebruikt, zijn helder van druk, en be
velen zich om hunne uitvoering zeer aan.
JAN HAAN.

G KONINGEN.

j Gereformeerd Gymnasium,
t e Asusierdaw.
Sedert de vorige opgave ontving de Veieeniging voor Voortredend Universitair
Onderwijl de volgende giften :

ZEVENBERGFN : A v. S. f 2 50, P. d.
V f 1, Wwl. W. v. d L. t 1, Gez. R t 1.
FIJN AART: A. L. K f 2,50, J. M. Ai.
f 1, A. v. 1). Cz. f 0,50, H H. v. d P.
f 2, W. H. M I 1, B v B. f 1, A. d W.
f 1, A K f 1, Wed U F f0,50 KLUN
DERT: C. d. H. f 1, 1. C. P. f 1, L P.
f 1. A. d. H 1 2,50, Et v. L d. E f2,50
DRIMMELEN: A. A. E f 0,35, A v. L
f 1, C L. S. f 0.50, J. 8 f 0,55, N. H.
f 0,50, P. v d. S f O,50, J. v. 8 . 1 0,50,
C . V . d S f 2 , 5 0 , J . G . V . f 1 , G . J v.
f 1. BRUCMEM : L. B f 5, H B f 2
HEDEL: Mev. N N. f 2.50. RAAMSDONK ; Z d. P. f 1, A IX Z f 1. Ds.
J C. C V. f 1. NIEUW EN DIJK: J. O.
O 1 1. P. L. i 1. 0. P. f 5, P K. 1 1,
Mej A. .1 d. D. f 10. ALMKERK: Z, v.
4. t 1, B. K. IV. f 2, B. K. f 0,50, P. d.
J. f 1, C. d. J. f 1, A d. J. f 1, H v.
d. K. 1' 2,50. HERWIJNEN : L P 10,50-;
A. J M. f2.50. ZALT-BOMMEL: J. v.
V. f 1, H A. d. J. f 3,50, Wed. J. H. Q.

f 0,50. LENT: Li f 5. HEES: J J. R.
E f 2.50, Mej. L 0. v. E. f 1. NIJ
MEGEN: Mi».-. S f 1, W T ed J. f 2,50,
C L M t' 2 NEERBOSUH: N. N. f 1.
ZÜTPHEN: P. J. G t 0,75, M j. E. J.
F S. f 0,50, M W. f 1, M. f 1, A. H. S.
f 0 50, M. S. S t 1. DIEREN: H. G. O.
t 1, J M. f 0,5», J. K. M f 0,25, B. P.
f 0,50, J. D. 1 0,50, Wrd. H D. f 1.
ARNHEM: G. P f 1. A. v. d. M. fl,E.
J. f 1, P. J. J M f 2, R. G. f 1, W. J.
Y f 1, A V. f 0,50, J. K. f 1, H. J. N.
f 1. H. J. T. W. Jm. f 1, L t 0,50, J.
v. S. f 1, (J. K f 2, Mev. S. f 40, Mev.
t, H.-R f 2 Mev. M. d. R. t 5. Wed. G.
M. f 1. Wed. J. A. v. t>. f 5, T. J. S.
f 1. J. J P. f 1. DOESBURG: G. W.fl,
A v. d. M. t 1, J C v. S. B. t 1, B U.
f 1 WAGENINGEN : W. v. B. 11. SLEEUWIJK ; A v. 't S. f 1
N. B
Niet vermeld zijn bier de bij
dragen, waarover [ier quitantie wordt be
schikt.

Yrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereemging:
Aan C o n t r i b u l i ë i i :
Door den heer G. de Lugt te Scheveningen (1^99) f 74; vin M. te U £ 5 :
door den heer C. Vet hoeff te Achttienhoven
t 75 ; door den tieer L. Hoogenkamp Kzn.
te Steenwijk f 65,50; door den heer J.
Wolfswinkel t« Sctued. m t 9,45.
Aan CJoIlecten : (voor de Theol.

faculteit ••)
Van de Gertt kerk te Norg f 0,927 2 ;
van idem te Een f 2,20; van idem te
Gasselter Nijveen f 7,50 ; van idem te
Viies f 3,25'. van idem te Zuidlaren f 3.75 ;
van idem te Haulerwijk f 3,25; vanilem
te Appelscha f 3,07V 2 ; van idem te Bor
ger f 4 ; van idem te Smilde B f 2,02^2;
van idem te Assen f 22,07 ; van idem te
Roden f 3,40; van idem te Barendrecht
f 18,06'/2 ; vau idem te Zaandam B t 16,02.
Aan üichenkiugeii:
Door den heer J. Wolfswinkel te Schie
dam, van N. N. t 2 ; vau Schans f 1; van
J en
J. Goedvolk ieder f 1, samen 15;
door den heer W. Hovy, mej. S. V. le U.
1 50.

Voor liet studiefond»:
Door den heer N. Flipse 1 141,40Voor d e Miiiliollieek:
Van den schrijver, Scolastica II, door
Dr. A. Kuyper.
S. J. S E E F A T,
Hilversum.

Penningmeester.

Stoomdruk van ZALSMAN te K AMPEN,

