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PLAATSELIJKE KERKEN.
CUI/EMBORG, 26 Jan 1900. Héden werd onze gemeente
verblijd door het 'be richt, dat* onzê beroepen Herder en
Lee raar, Ds. D. Koffijberg van Barneveld, met vrijmoedigheid
die roeping aanvaardde
Namens dén Kerkeraad,
JOHS v. D. BFKG, Scriba.
KAiTWIJK' A/D RIJN, 29 Jan. 190,0; J.l. Zaterdag ont
vingen we van Ds. S. O. Los bericht, dat ZEw. voor onze
roeping bedankt.
Namens den Kerkeraad,
\V. VOOYS, Scriba.

U I T G E V E R :

G. RH. ZALSfVIAIM,
K A M P E N .

geachte Consulent, de Weleerw. heer I)s. S. Datema
van V rijhoeve-Cappelle, met te laten zingen Ps. 103 : 1.
ZEw. had tot tekstwoorden Ps. 48 : 10 en gaf eerst
een historisch overzicht van het ontstaan en den
voortgang der gemeente, welken strijd zij doorleefd
had, e'n hoe ook geschud, stond , ze nog als gemeente
tot op dezen dag. Hij Wees er verder op om toch
Gods weldaden niet te. vergeten. Onder het zingen
van Ps. 77 : 7, trad als tweede spreker op Ds. C.
Liiideboom van Sprang, met de woorden uit Deut.
S-: 2. In schoone woorden schetste ZEw. het
verblijf van de kinderen Isrfiëls in de woestijn, als
beeld van de strijdende kerk op aarde, en wees op
de belofte Gods aan zijn volk, als men in den weg
van zijne geboden wandelt. Onder het zingen van
Ps. 118 v fii trad als derde sprek-r op Ds. Binnema
van Tilburg, met een woord naar Nehemia en zijrr
. terugkeer nit Babel, de gemeente wijzende op hare
roeping 'in dezen. Na dank- en smeekgebed en het
zingen van Ps. 118 : 6 eindigde deze samenkomst.
Gode alleen de eer !

's-GRAVEMOER, 16 Jan. 1900. De Geref. kerk
te dezer plaatse had het voorrecht haar vijftig-jarig
bestaan in een bid- en dank uur te herdenken. Bij

Gelijk in God, zoo zijn kennis en
leven ook in Christus één. De Vader
gaf den Zoon, het leven te hebben
in zichzelven ; en deze Zoon heet ook
de Logos, het Woord, dat in den
eginne bij God en zelf God was,
Joh. 1 ; i.
Johannes onderscheidt zich terstond
van de andere Evangelisten daarin,
dat hij zijii Evangelie niet aanvangt
toet de menschelijke geboorte van
Jezus, maar tot de eeuwigheid op
klimt. Hij gewaagt niet van Jozef
en Maria, van stal en kribbe, van
Herders en wijzen, van Bethlehem
en Nazaroth. Maar hij stijgt tot het
begin van alle dingen op en legt in
de diepten der eeuwigheid de grond
slagen van zijn Evangelie.
Christus toch werd niet eerst de
openbaring Gods, toen Hij op aarde
verscheen, maar Hij was het eeuwiglijk ; in den beginne was Hij reeds
het Woord, dat bij God en zelf God
was. Daarom noemt Johannes Hem
°°k het Woord Gods. Alle woord is
uiting van gedachte, openbaring van
een verborgen, innerlijk, persoonlijk
leven. Het wezen eens menschen
blijft ons onbekend, zoolang het niet
in het woord.zich voor ons ontsluit;
m het woord deelt iemand zijn leven,
zijn ziel, zijne persoonlijkheid aan
ons mede; en daarom is het woord
te machtiger, naarmate een mensch
er zichzelven in geeft.
Zoo was en is Christus van eeuwig
heid het Woord Gods. In Hem wordt
het Goddelijk wezen openbaar, want
üe Vader deelt in Hem zijn leven
mede, spreekt in Hem de gansche
volheid zijner gedachten uit, straalt
in Hem al zijne deugden en vol
maaktheden af. Woord en leven zijn
in Hem één; Hij is God uitgesproken

ï^agg. I : 4,
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Advertentiën en
Bestellingen v r a c h t v r i j te adresseeren aan den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN.
Binneulandsche
Ruilbladen, Intezer.den Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, 1)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

dit jaar, bij wijze van proef, in den zomer te houden
bij voorkeur D. V. op den ?en Pinksterdag.
Namens de roepende kerk te Wezep,
C. M. W. PLET, Praeses.
K. GROEN, Scriba.

Classis Gouda.
Class. Verg. der Geref. kerken in de Classis Gouda
13 Febr. 1900 ten 9'/ 2 unr Noorderkerk te Gouda.
Onder 't Agendum komt voor:
Van Niémverkerk a d IJssel „Volkstelling."
Van Schoonhoven B en Willige-Langerak „Gesalariëerde agenten."
Be roepende kerk van Willige - La ut/erak,
Namens liaar,
J. RIJNEVELD.

ONTVANGSTEN.
:

Namens den Kerkeraad,
GROOTEGAST, 1 Febr. 1900. Het adres vaü den kerke
raad is voortaan aan den Wel eer w. heer Ds. B. v. d. Werff.
Nog brengt de kerkeraad zijn hartelijken dank aan den Con
sulent, den Weleerw. heer Ds M. Meindertsma van Oldckerk,
en aan alle predikanten, candidaten en studenten, die tijdens
de vacture hunne diensten aan de gemeente hebben bewezen.
Namens den Kerkeraad,
A. DE VRIES, Scriba.

III.

1AAA

Off'iciëelé Kerkelijke Berichten enz.

Gelijjk hierboven vermeld $(»»<,
zende men K<ii>f)laden, lutezeiiden
stukken en Itecensie-werken aan
den Hoo fd-Redacteur: Itr. BH.
BAVlitii.
Kerknieuws, Onlfapigsien enz.

KENNIS EN LEVEN.

•

V riJCuig Z C6DrU(irl 1900»

T&laaet be üa$um .

R. BORSTLAP, Scriba.

CLASSES.
Classis Harderwijk.
Vergadering op Donderdag 8 Febr. 1900, 's mor
gens i l uur (voormalige Chr. Geref. kerk).
Het Agendum bevat o. a. :
De kerkeraad der Geref. kerk te Harderwijk geeft
de Classis in overweging, om den Cl. Zendinysdag I

en God gegeven; God zich open
barende en God zich meêdeelende.
Hij is de middelaar, de eenige en
en eeuwige middelaar, door wien God
zijne kennis en zijn leven ons schenkt.
De generatie is grondslag van alle
revelatie, in schepping en herschep
ping beide.
In de eerste plaats is de Zoon de
middelaar der schepping in het ge
meen. Door Hem als het Woord,
den Logos, werden alle dingen ; en
zonder Hem werd zelfs niet één ding,
dat en wat het geworden is. Alle
dingen in hemel en op aarde, beide
zienlijke en onzienlijke werden door,
in en tot Hem geschapen, en hebben
in Hem hun bestand en vastigheid, hun
eenheid en systeem. Alles berust
daarom op gedachte en heeft een
logisch bestaan. Er ligt aan de schep
ping geen eeuwige, donkere, onbe
grijpelijke stof ten grondslag. Zij
heeft zich niet allengs door eigen
kracht uit onbewuste, donkere stof
tot de hoogten des lichts en des le
vens opgeheven. Maar van den be
ginne aan stond zij in het licht van
het Woord. Zij ligt naakt en open
voor Gods alziend oog en wordt door
Hem tot op den bodem doorschouwd.
Zoover zij bestaat, is zij kenbaar.
De grenzen van het kenbare vallen
met die van het zijnde saam. Voor
het agnosticisme is er daarom geen
plaats. Waar het weten ophoudt,
vangt de kennis des geloofs aan. Door
het geloof verstaan wij, dat de wereld
daartoe door het woord Gods toebe
reid is, opdat het niet alzoo wezen
zou, dat de zienlijke dingen ontston
den uit dingen, die onder de oogen
verschijnen.
Maar veel nauwer dan de band
aan de schepping in het algemeen,
is die, welke het Woord aan de men
schen verbindt. In den Logos was
leven, leven van allerlei aard en van

Voor (l*t \Vi 1!>.
Sedert de laatste opgave ontvangen van de Geref. kerk te
Wirduin f 1,50, Groningen A f 10, Oostwolde Oldambt f2,50,
Kampen f 12,35.
Voor bovengenoemde giften zeggen wij de kerken hartelijk
dank, in de stille verwachting en hope levende, dat de Heere
nog vele harten en beurzen moge openen, opdat ook onze
zwakke gemeente ruimschoots in de weldaden des Heeren moge
juichen.
L. ERI!>GA, Scriba.
De V'ilp, 29 Jan. 1900.

V o o r <le Ü v a o g c l i M u t i o i n <ie
Prov. Groniii{f(>ii.
Coll. v'd gem. Groningen B
f 26,56
Door Ds. Oegema, gilt gev i h. kerkzakje te Wild e r v a n k
.
.
.
.
.
. 2 , 5 0
Van de Vereen, „de Zendingszaak'' uitgaande v/d
Geref. Jongelings-Vereen. „Timotheüs" te Mid-

allerlei schepselen. Immers was Hem
door God gegeven, het leven te heb
ben in zichzelven. Uit en door Hem
zijn ook de menschen het leven deel
achtig. Maar bij deze moet het
leven zich verheffen tot licht. Dat
is mogelijk, omdat Hij, in wien de
volheid des levens is, ook is het
eeuwige, oneindige Woord. En het
leven, dat uit Hem den menschen
geschonken wordt, is van dien aard,
dat het hun licht tevens is.
Licht is in het Evangelie van Jo
hannes een beeld, niet zoozeer van
gerechtigheid en zaligheid, als wel
van kennis en waarheid. Het licht
schijnt, 1 : 5, verlicht, 1 : 9; en wordt
gehaat door degenen, die kwaad doen,
wijl hunne werken erdoor openbaar
worden, 3 : 19—2L Het leven, dat
voor menschen in den Logos is, is
het middel tot hunne verlichting, de
bron van hun kennis. Wijl Hij liet
Woord, de Logos is, in wien God
zijne gedachten uitspreekt en door
wien alle dingen geschapen zijn, is
er voor menschen geen kennis, dan
door gemeenschap aan het Woord.
Dat geldt zeer zeker bovenal van
de kennisse Gods. Maar het heeft
toch gansch in het algemeen op alle
kennis betrekking, welke de mensch
deelachtig is of worden kan. Het
leven van den Logos is het licht der
menschen op alle gebied van kennis
en wetenschap. Door den Logos is
er logos, gedachte, in alle gescha
pene dingen; door Hem is er ook
logos, gedachte, in den mensch.
De samenstemming en verwantschap
tusschen de rede in den mensch en
de gedachte in de dingen is door
Hem gelegd en heeft in Hem haar
bestand. Het is het licht van den
Logos, dat in den mensch en in de
wereld schijnt, en, indien het in deze
beide samenvalt, den mensch tot ken
nis brengt

d e l s t u m
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. 1 0 ,
P. PosTBM.l, Pexningm.

Warfum, 29 Jan. 1900.
Prov. l i a s voor Hulpbeliooycn<le
kei'Ucu in Ovoi-ysel.
Van Ommen, na aftrek v. onk.
.
.
f 9,95
De Penningmeester,
ScjtKPS, V. D. M.

Deventer, 29 Jan. 1900.
Voor* «Ie Theologische Mcliool
Musselkanaal (S. C.) f 19,50 Garijp
(G Dec) f 0,425
Beetgum (S. (J.)
- 8,I45 Britsum
„
- 7,32s
Wirdum
(6 Dec.) - 8,875 Hijum
,,
. 2,325
Marrum
„
- 5,536 Bergum
„
- 2,50
Suawoude
„
- 10.95 Hallum
,
- 15,—
St.-Jacobi-Parochie
(6 Dec.)
- 2,375
De Penningmeester
Zwolle, 27 Jan 1900.
van de Theologische School,
Potgietersingel 120.
OK. H. FRANSSEN.
VOOI-

il<- Zoii(liii|£ ouder «Ie •loden.
Met hartelijken dank werd door mij ontvangen :
Van J G. v. d. Hoogt zijnde door P. Smit te
Schokland verzameld onder de ingevroren schippers f 2,—
Van 1). Dresselhuis te Drieborg
.
.
- 2,
Van de Mannenvereen. „Zaait aan alle wateren" te
F r a n e k e r
.
.
.
.
.
. 2 , 5 0
Van Mej. T. Bonnema te Middelstum namens de
Centsvereeniging van de Meisjesvereen. aldaar
- 12,50
Door Ds. Kropveld van D. v. d. Nieuwegi.issen te
Rotterdam
....
- 15,
Van Ds. J. J. Koopmans te ltoekanje
.
- 2,50
Van idem voor laten lezen van de Standaard
- 1,—
Door O. J. Sangers te Oosterend van de Zendings•vereen.
.
,
- 2
Onder aanbeveling,
Rotterdam,
N. Koops,
26 Jan. 1900.
Oost-Molenstraat 5.

Indien dat echter reeds in het al
gemeen van alle kennis geldt, dan
toch bovenal van de kennis, welke
de mensch aangaande God bezit en
verkrijgen kan. Op dit gebied in
zonderheid is het leven van denarene,
O
"
die het Woord Gods is, het licht der
menschen. Want in Hem heeft God
zichzelf uitgesproken en zichzelf ge
geven, zijne oneindige kennis en zijn
oneindig leven medegedeeld. En daar
om is er in menschen geen kennis, hoe
gering ook, van het Goddelijk wezen,
dan docr het Woord, dat in den be
ginne bij God en zelf God was.
Dit was het geval, ook toen de
mensch nog niet gezondigd had. Maar
het geldt nu in verdubbelde mate,
wijl de mensch door de zonde het
licht en het leven verloor en aan de
duisternis en den dood werd over
gegeven. Nu was het niet genoeg,
dat het licht des Woörds scheen in
de duisternis, want de duisternis be
greep het niet. Nu moest het op
aarde neerdalen en vleesch worden
in Christus.
En dat is geschied. Het Woord is
vleesch geworden en heeft onder ons
gewoond.
Tweeërlei taak kwam
Christus daarom op aarde vervullen :
den Vader verklaren en het eeuwige
leven schenken. Het licht is in Hem
geworden tot waarheid en het leven
tot genade. Beide hebben daardoor
tegenover de zonde met haar duis
ternis en dood een antithetisch ka
rakter aangenomen, opdat de mensch
ze samen weer door het geloot deel
achtig zou kunnen worden.
BAVINCK.

D A R W I N I S M E
EN

TELEOLOGIE.
Van de hand van Prof. David Macdill
is korten tijd geleden eene studie ver

schenen, die ook hier te lande de aan
dacht verdient.
Prof. Macdill is hoogleeraar aan de
Theol. School te Xenia, in den Staat
Ohio, North-America; geeft daar college
in
Apologetiek, Kerkgeschiedenis en
Keikrecht en leidt met drie ambtgenooten (Moorehead, Irons en Kyle) predi
kanten op voor de United Presbyterian
Church in Amerika; dezelfde kerk, welke
onderhandelingen over vereeniging aan
knoopte met de Hollandsche Christ.
Gereformeerde kerk in dat land.
Het werk van Prof. Macdill is geti
teld : Common Sense and. Logic applied
to Darwinism and Teleology, verscheen
bij Marshall and Beveridge te Xenia in
1S99, en is 194 bladzijden groot.
De Schrijver stond reeds door andere
werken: The Bible a miracle, The

mosaic aathorship of the Pentateuch,
Modern Pre millennialism dvscussed, in
geloovige kringen als een beslist belijder
van Gods Woord en als een man van
degelijke wetenschap bekend.
Het jongste werk, dat van zijne
hand verscheen, handhaaft ten volle
dezen naam des Schrijvers en werd van
verschillende zijden zeer gunstig ont
vangen.
Het kenmerkt zich in de eerste plaats
door rijke belezenheid. De Schrijver ia
van het Darwinisme volkomen op de
hoogte. Hij beschrijft het niet aan de
hai:d van anderen, maar heeft het zelf uit
de eigen werken der voorstanders bestu
deerd. Eene gansche reeks van schrijvers
haalt hij aan, om zijne beweringen aan
gaande het Darwinisme te staven.
Daardoor is Prof. Macdill in de tweede
plaats geheel zakelijk en objectief. Hij
dringt den Darwinisten geen enkele leer
op, welko zij niet zei ven open en dui
delijk hebben uitgesproken. De argu
menten, welke voor hun stelsel worden
bijgebracht, geeft hij met de eigen woor
den der Darwinisten weer. In alles
volgt hij hen op den voet.
En eindelijk brengt hij tegen heel dit
stelsel zulke gewichtige bezwaren in van
Schriftuurlijken, historischen, palaeontologischen aard enz., dat de onhoud
baarheid er duidelijk van in liet licht
wordt gesteld. Ook volgens dit boek
zijn de dagen van het Darwinisme in
eigenlijken zin geteld.

Alleen aan het slot stelt de Schrijver j
eene vraag, waarvoor na de degelijke
weerlegging van het Darwinisme eigen
lijk geen plaats meer is. Als toch de
hypothese van Darwin onhoudbaar is
gebleken, is het onnut, met Prof. Macdill
nog te vragen: What, if Darwinism
should prove to be true ? Dat is van
het goede te veel. Ook al zegt de
Schrijver, dat de menschen in dat geval
toch aan God; aan schepping en voor
zienigheid, aan Bijbel en Teleologie zou
den blijven gëlooven, feitelijk is zulk
eene bewering aan het slot geen ver
sterking maar verzwakking van de ar
gumenten, die er te voren tegen inge-,
bracht zijn.
Maar behoudens deze en enkele be
denkingen, die meer de détails betreffen,
bevelen wij dit boek van Prof. Macdill
van harte aan allen aan, die zich op de
hoogte willen stellen van het Darwi
nisme en van wat er op Christelijk
standpunt tegen ingebracht kan worden.
Soms zouden wij in onze kerken gaan
denken, dat er geen andere belangrijke
onderwerpen waren, dan van dogmatischen en kèrkrechtelijken aard. En
zie, rondom ons is er leven en beweging
op alle terrein. Br is in onze belijdenis,
er is in heel het Christendom niets, dat
niet op de heftigste wijze bestreden
wordt. De vijand staat gewapend tegen
over ons aan alle zijden. En menig
maal ontbreekt het ons aan kennis
zoowel van de aanvallen, aan welke wij
bloot staan, als van de wijze, waarop
wij ons te verdedigen hebbenOp één punt kan Prof. Macdill ons
beter inlichten. Hij kent het Darwinisme
in zijne sterkte en in zijne zwakheid.
Onwillekeurig doet hij denken aan de
uitnemende studiën, die indertijd door
Br. W. H. Nieuwhuis, leeraar thans aan
het Gereformeerd gymnasium alhier, over
Darwin en het Darwinisme geleverd
werden in de Vrije Kerk van het jaar
1883, en die nog de kennisneming
overwaard zijn.

ONTNUCHTERING.
In de Kroniek van het Gereformeerd
Jongélingsbiad las men dezer dagen het
volgende :
Over het werk van Ds. van Proosdij :
Theódorus Beza, medearbeider en opvolger van
Calvijn, schreef Be Iïeraut indertijd :
ii Dit is nu eens goede lectuur voor onze
Jonqelingsvereeningen."
Een dergelijk getuigenis echter kan nu juist
niet wórden gegeven van Professor Rutgers' thans verschenen studie : Calvijn s
Invloed op de Reformatie in de Nederlanden.
Dit ligt trouwens in den aard der zaak.
Ds. van Proosdij is populair schrijver.
Df. Rutgers is man van de wetenschap.
Gevolg waarvan zijn moet, dat het werk
van den eerste een leesboek voor het
groote publiek werd, terwijl de lezing van
Professor Rutgers' studie beperkt zal blij
ven binnen enger kring.
Of dit laatste dan toch niet erg jam
mer is ?
Bekommer u daarover niet: De ééne
studie van Professor Rutgers biedt stof te
over voor minstens vijftig populaire wer
ken ten bate ook, der Jongelings-vereeningen.

Indien Ds. van Proosdij zich een
oogenblik aan den zoeten waan mocht
hebben overgegeven, dat hij met zijn
Theodorus Beza een studiewerk had ge
leverd, dan . is hij door deze critiek,
evenals door die op zijne Calvijn-lezing
ten vorigen jare, daarvan thans zeker
voorgoed genezen.
Een populair schrijver moge hij zijn ;
maar op den naam van wetenschappelijk
man make hij geen aanspraak — zoo
verkondigt bet Gereformeerd Jongelings
blad.
Gelooft men niet, dat zoodanige be
oordeeling den lust tot studie, die er in
onze predikanten aanwezig mocht zijn,
in plaats van dien cp te wekken, in de
geboorte verstikt ?

OUDE LIEFDE ROEST NIET.
Het besluit der Groninger Synode
inzake de Theol. School is blijkbaar bij
de kerken over het algemeen in goede
aarde gevallen.
Yan de zijde van B is men blijde,
wijl de ,,aanval" op de Vrije Universi
teit is afgeslagen, en men, zoolang vereeniging van de beide opleidingsscholen
toeft, tot handhaving van de Theol.
School zedelijk verplicht en ook gaarne
bereid is.
En van den kant van A is men ver
heugd, wijl de Theol. School bevestigd
is en aan de onzekerheid van haar be
staan een einde is gemaakt
Met de financiën der School gaat het
daarom een goeden gang.
Bijzonder groote giften kwamen, op
een paar uitzonderingen na, wel niet
in; doch zeer vele kerken beantwoord
den de circulaire der Synode met eene
goede collecte. En het dreigend tekort
werd langzamerhand gedekt.
Aan de kerken daarom een hartelijk
woord van dank voor de vriendelijke
wijze, waarop zij de Synodale circulaire
ontvangen en in de behoeften der School
voorzien hebben.

Maar natuurlijk, met die ééne maal
zijn wij er niet. Het tekort moge ge
dekt zijn ; er moet gezorgd worden, dat
er ook in de toekomst geen tekort meer
komt of komen kan.
En dat kan best, als ieder het zijne
doet. Yoor een getal van ruim 600
kerken is de last der Theol. School
waarlijk niet te zwaar.
Ten eerste zijn er nog onderscheidene
kerken, die aan het verzoek der Synode,
tot hst houden eener extra-collecte, nog
niet hebben voldaan.
Ten tweede besloot de Synode, dat
de Theol. School thans jaarlijks weer
twee afzonderlijke collecten ontvangen
zou, gelijk zij die vroeger genoot.
En ten derde drong de Synode erop
aan, dat de Kerkeraden of Classes in de
verschillende kerken Correspondenten
zouden aanstellen, die het aantal jaarlijksche contribuanten en contributies
trachten te vermeerderen.
Als er op die manier gewerkt wordt,
is er niet de minste vrees voor, dat de
Theol. School niet van haar financiëele
zorgen ontheven zal worden.
De krachtige hand, die hier en daar
aan den ploeg wordt geslagen, wijst op
heileefde belangstelling en is onderpand
van een betere toekomst.
Zij er daarom allerwegen moed, veer
kracht, vertrouwen ook bij dezen arbeid
voor Gods Koninkrijk ; en gebiede de
Heeie er zijnen onmisbaren zegen over!

BAVINCK.
ZKLFVEICIIRKHLIJIHIIC.
„Daarom offert hij aan
rookt aan zijn net '

zijn garen cn
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(2e Vervolg.)
Het karakter der zelfverheerlijking is
misdadig.
Zij is een leugen.
Wat is er van onze waarde?
Wat van ons toekomende eer?
Wat beteekent ons werk?
Welk recht hebben onze aanspra
k e n? . . .
Zij is vermetel.
Immers, zij vergeet onze afkomst;
weêrstreeft de ontdekking, de poging
om ons ivaar te maken voor God en
voor ons zeiven; en
steekt Jezus naar de kroon, Jezus,
»die alles en in allen is,'' in wien
de gelooVige alles bezit, zijn wijsheid,
gerechtigheid en heiligheid, in wien
hij volmaakt is, en aan wiens voeten
neer te leggen de lof, de dank en de
aanbidding zijn eeuwige levenstaak
wezen zal.
Zij is schijnheilig.
In averechtsche Godsverbeerlijking,
leert zij de waarheid. Beluister haar
in het: de Heere heeft mij zoo diep
ontdekt; Hij deed mij zoo trouw uit
komen voor zijn Naam; Hij gaf mij
veel moed tegenover zijne vijanden;
Hij deed mij nauwgezet wandelen; Hij
gaf mij veel licht in zijn Woord;
schonk mij veel bevinding; deed mij
innig bidden, en zoo voorts. Terwijl
het geloof den klemtoon op: de Heere
laat vallen, drukt de zelfzucht op het
woordje mij, en wordt het karakter der
Farizeën openbaar ; »0 God ! ik dank
u, dat ik niet ben gelijk de andere
menschen, roovers, onrechtvaardigen,
overspelers, of ook gelijk deze tollenaar.
Ik vast tweemaal ter week, ik geef
tienden van alles wat ik bezit.''
Zij is verwoestend.
Zij loochent onze bestemmiug. God
schiep den inensch naar zijn beeld,
opdat liij God zijnen Schepper recht
kennen, Hem van harte liefhebben, en
met Hem in de eeuwige zaligheid leven
zoude, om Hem te lovën en te prij
zen." En van de geloovigen zegt de
Heere: »Dit volk heb Ik Mij gefor
meerd, het zal mijnen lof vertellen."
Zij ontsteelt Gods eer.
Benadeelt den naaste.
Zaait innerlijken wrevel.
Kweekt Allerlei afgunst.
Bedroeft den Heiligen Geest.
Dat de geschiedenis spreke. Bileam,
de man van gaven en eer, van allerlei
tegenstrijdigheden ; de man van diepe
Verzuchtingen en bange vrees, o zijne
geschiedenis noopt tot de bede van Ps.
139: »Doorgrond mij, o God! en
ken mijn hart, beproef mij, en ken
mijne gedachten. En zie, of' bij mij
eene schadelijke weg zij, en leid mij
op den eeuwigen weg."
Saul, de man, die bij den aanvang
zyner regeering zulk eene goede hope
gaf, maar wiens ware aard werd ont
ketend, toen liet opgewonden volk zong:
»Saul heeft zijne duizenden maar David
heeft zijne tienduizenden verslagen;"
en die, ten laatste als een vijand van
God tegen Godsgezanten woedde, ten
einde raad naar Endor's tooveres ging,
en in wanhoop de hand aan zijn eigen
leven sloeg, Saul, zeg ik, is als een
baken in zee.
De Schrift heeft niet slechts de snoe
vende taal van Nebukadnezar bewaard :
»Is dit niet het groote Babel, dat ik
gebouwd heb tot een huis des konink
lijks, door de sterkte mijner macht, en
ter eere mijner heerlijkheid ?" maar I
verhaalt ons, hoe hij, met krankzinnig- i

heid bezocht, meende in een beest te
zijn veranderd en het gras des velds at.
Judas' beeld rijst waarschuwend voor
ons op. Judas, dorstende naar groot
heid des levens, een man van de wereld,
ondernemend en gevat, die in hetaardsche rijk, dat naar zijne meening Jezus
zou stichten, met eer en aanzien dacht
bekleed te worden, en die licht geraakt
en ijdel, in zijn trots gekrenkt werd,
toen de Heiland eene door hem ver
ongelijkte vrouw 'over haar liefde-ar
beid prees; Judas, die den Meester ver
ried, en ten slotte den dood der ver
twijfeling stierf.
Maar ook lezen wij van David, die
zich verhief op het getal zijner leger
benden, en wiens hart klopte van angst,
toen hij het volk geteld had. Yan
Hiskia, die met welgevallen zijne schat
ten toonde. Van Petrus, die steunende
op zijn geloof en zijne liefde, meende,
dat, wie ook Jezus verloochenen zou,
zijne trouw was boven allen twijfel
verheven. Van de discipelen, die om
het meesterschap konden twisten, en
Jezus het woord ontlokten : „Voorwaar
zeg ik u : indien gij u niet verandert,
en wordt gelijk de kinderkens, zoo
zult gij in het Koninkrijk der hemelen
geenszins ingaan."
( Wordt vervolgd.)
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DAT WIJ ONZE GEESTE
LIJKE VOORGANGERS WAARDEEREN MOETEN.
Dat wij voor de bevordering van ons
geestelijk leven de broederen niet wel
missen kunnen, die in het geestelijke
gerijpt zijn, behoeft geen betoog. Zij
zijn de oogen en handen des lichaams;
wie zou ontkennen, dat wij hunne voor
lichting en hunnen steun van noode
:hebben.
Er zijn zelfs zondaren, die hunne
tegenwoordigheid op hoogen prijs stel
len, omdat zij hopen, dat God hen om
hunnentwil sparen zal. Zij zijn den
opperscbipper gelijk, die niet wilde, dat
men Paulus dooden zou, wijl hij ge
loofde, dat de bemanning slechts om
zijnentwil zou worden behouden. Ge
heel onjuist is hun oordeel niet. God
draagt, ja, zegent wel degelijk de goddeloozen om der rechtvaardigen wil.
Zoolang Lot in Sodom was, kon de ver
dervende engel niets tegen Sodom
doen; maar pas was Lot de stad uit,
of het regende vuur van den hemel.
Daarom zoeken de zondaren in tijd van
nood het gezelschap der vromen, gelijk
inert tijdens een ' oriweder naar een
dak uitziet om er onder te schuilen.
.. Dit. mag ons wel tot beschaming
°
zijn, ingeval wij onze geestelijke vooiv
mannen niet waardeeren. Wij handelen
waarlijk tegen ons belang in, zoo wij
ons aanstellen, als konden wij hen
missen. Men zal misschien zeer vro
melijk zeggen, dat men aan zijn God
genoeg heeft. Nu' ja, als God Daniël
in een kuil doet dalen, waar hij in
plaats van broeders leeuwen om zich
heen heeft, maakt Hij alles goed met
zichzelven. Maar wat Hij in buiten
gewone gevallen doet, mogen wij Hem
niet tot regel stellen. ; Regel is het,
dat God het eenë lid des lichaams
door het andere sterkt, het zwakkere
door het sterkere ;, zoo handhaaft Hij
zijn wil, dat al de zijnen lichaamsgewijs in Christus saamverbonden zouden
zijn ; zoo legt Hij tusschen al de zijnen
een wederzijdschen- band van gevende
en ontvangende liefde. Waarom geeft
Hij aan sommigen meer dan aan anderen,
meer genade' en gaven, meer wijsheid
en ervaring? Is het niet om hen in
de gelegenheid te stellen ons van
dienste te zijn, en ons te prikkelen,
om ons van hen te laten dienen ? Laat
ons dan niet wijzer zijn dan God, door
te eischen, dat Hij ons buiten tusschenkoüist van onze broederen opbouwen
zon. Hier zij Paulus ons ten voor
beeld. Deze toch bêgéèrde zeer de broe
deren van Rome'^" gemeente te zien,
niet alleen om' hun éenige geestelijke
gave mede te deelen, maar ook om
mede vertroost te worden door het
onderling geloof, Rom. 1 : 12. Vooral
betaamt het hun, die in jaren1 of in ge
nade nog jong zijn, om zich aan de
voeten der meergeoefenden neder te zet
ten. Het is geen gunstig teeken als
er geen lust bij ons is om met onze
geestelijke meerderen om te gaan.
Toch is ook hier voorzichtigheid van
noode. Niet allen zijn vaders en moe
ders in Israël, die er voor gehouden
worden. Niemand ga hier blindelings
te werk.
Alleen zulke geestelijke leidsleiden
zijn vertrouwbaar, die Christus' beeld
vertoonen en Christus' woord spreken.
Geef er dan acht op, of zij, die leids
lieden geacht worden, iets van Christus'
liefde bezitten. Christus zag nooit, ge
lijk de Farizeën, uit de hoogte op
iemand neder, of stootte hem af, omdat
hij nog niet stond, waar hij staan

moest. Leert van mij, zeide Hy, dat
ik zachtmoedig ben, en nederig van
harte. Wie in dezen geest niet tot u
komt, is voor leidsman uwer ziel niet
geschikt.
Let er voorts op, of uw geestelijke
leidsman u aan zich poogt te verbinden,
of aan Christus. De rechte leidslieden
wijzen evenals Johannes, de Dooper,
hunne discipelen van zich af naar het
Lam Gods. Zij brengen u zijn Woord
en leeren u de Schriften lezen, waarin
het opgeteekend staat, om uw geloof
niet op hun geloof, maar op zijn Woord
te bouwen. Zij spreken zoo, dat gg,
als gij van hen gegaan zij t, meer aan
Christus denkt, dan aan hen.
Elk moet toezien, dat hij van zijne
geestelijke meerderen niet dan een
heilig gebruik make. Wij loopen zoo
licht gevaar om hen tot onze afgoden
te stellen. Dat doen wij, als wij onze
hope op de zaligheid afhankelijk maken
van hun oordeel over onzen geestelijken
staat. Of als wij alles, wat zij ons
zeggen, gelooven, omdat het ons gezegd
wordt van hen. Deze verfijnde afgoderij
verraadt zich daarin, dat zij de behoefte
aan de gemeenschap met Christus en
aan de leiding des Geestes op den
achtergrond dringt. Ook daarin, dat
wij slechts door onzen afgod gesticht
kunnen worden; alle anderen, behalve
hem, laten ons koud, hoe treffelijk zij
ook mogen zijn. Laat ons dan voor
zichtig zijn ; wij zijn altijd in gevaar.
Zelfs Cornelius viel aan de voeten van
Petrus, om hem te aanbidden, zoodat
deze tot hem zeggen moest: sta op,
ik ben ook zelf een mensch! Hand.
10 : 25, 26. Alles is onzer, maar —
laat ons toezien, dat wy van niemand
zijn dan van Christus, en van God.
Gij zult niemand op aarde Vader of
H er noemen, heeft Jezus gezegd, één
is uw Vader, God, één is uw Heer,
Christus. Als een schepsel zich, door
onze schuld, tusschen ons en Christus
dringt, dan moeten wij het den vromen
dichter nazeggen : schepsel, ga wat uit
het licht. Anders komt er mogelijk
over ons eene geestelijke duisternis,
waaruit geen mensch ons trekken kan.
Ook zou het mogelijk zijn, dat wij op
zeer gevoelige wijs met onze afgoden
werden geslagen.

VAN ANDEL.
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«Geloofd zij de God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus, de Vader der barmhar: tigheden en de God aller vertroosting . .
2. Cor. 1 : 3 . Hoe liefelijk, hoe uitlokkend
voor allen die door moeiten, gevaren en
smarten worden gedrukt en gejaagd, zijn die
namen van God, in Wiens hand aller ademen
leven en bij Wien al onze paden zijn ! De
Vader der barmhartigheden, die vele
en groot zijn. 't Is een amen en een echo
des geloofs op de belijdenis van Daniël, toen
hij voor zijn volk worstelde aan den Troon
iler genade, pleitende op de beloften van
Gods onberouwelijke genadegiften en roe
ping: //Neig uw oor, mijn God! en hoor,
doe Uwe oogen op, en zie onze verwoes
tingen, en de stad, die naar Uwen Naam
genoemd is; want wij werpen orize smee
kingen voor Uw aangezicht niet neder op
onze gerechtigheden, maar o^Vv/e barmhartig
heden, die groot zijn." Dan. 9 : 18. En
de God aller vertroosting. Vertroosting, ver
troosting op alle pad der droefenis, een volle
vertroosting, die staande houdt en sterkt,
aan God verbindt en in Zijne ontferming
doet roemen. Zie, God schaamt Zich niet,
Zich zóó te kenschetsen als den barmhartigen
helper der elletidigeu, de toevlucht van
geslachte tot geslachte van een ellendig
en arm volk, dat Hij doet overblijven en
verwekt in het midden der natiën en dat op
Zijnen Naam betrouwt. In al dat volk en
in ieder van hen verheerlijkt Zich de God
en Vader van onzen Heere Jezus Christus.
In Jezus is Hij ook hun God en hun Vader.
Door Jezus, den Heere, in de gemeenschap
des Heiligen Geestes, stelt Hij hen tot toon
beelden van Zijne liefde en genade. Daarom
brengt Hij hen in ellenden en droefenissen,
opdat Hij Zich kan betoonen den Vader der
barmhartigheden, den God aller vertroosting.
Daarom moet Israël terugkeeren en in nood
komen vóór de Roode Zee, opdat zij in
dien donkeren bangen nacht op God alleen
hun hope stellen, en in den morgen aan de
overzijde der zee het lied der verlossing
zingen.
Die gedachten kwamen bij ons op, toen
wij het volgend bericht lazen, dat als een
der vele nieuwtjes van het oorlogsveld in
de bladen wordt medegedeeld, en toch wel
zeldzaam heeten mag. Is het u niet, alsof
gij leest van de heirscharen van Israël, die
de Jordaan doortrekken zullen niet de Arke
des Heeren voorop ?
Een Avondmaalsviering op het slagveld!
Oliviershoek, 19 Nov. 1899.
Onder het vele ongewone dat wij, sedert wij
de plaatsen onzer woning verlieten, al door
gegaan zijn, behoort ook een eerste plaats in

te nemen de Nachtmaalsviering van dezen
dag. Ds. Therou, van Bethlehem, is Vrijdag
hier aangekomen en het was een blij vooruit
zicht te vernemen, dat wij de gelegenheid
zouden hebben 's Zondags Nachtmaal te vieren.
Omtrent 9 uur begon de dienst en wij
waren gezeten op veldstoelen en kasten. Het
was zoo geheel anders dan wij gewoon zijn.
Wanneer wij in de kerk Nachtmaal vieren,
gaat alles plechtig en groot gewoel heerscht
er dan op de dorpen. Maar hoe geheel
anders was het thans. Plechtig was het,,
ja, zooals ik nog geen Nachtmaal heb
beleefd. De hemel was ons dak, het
groene grastapijt onze vloer en de wind onze
muziek. Geen zilveren schotels of bekers
prijkten op de tafel, slechts een gewone
bottel en drinkbeker hadden hunne plaats
ingenomen. Maar, gelukkig, God is aan
geen plaats gebonden en nog minder aan
pracht en praal ; maar daar is God waar
gebroken harten en verslagen geesten' zijn.
Vele gedachten gingen mij door de ziel,
toen wij daar ter neder zaten. In den geest
ging ik terug naar de dagen van vervolging,
toen ook wij in het open veld, op bergen en
in spelonken bij elkander moesten komen.
Een tijd ook onafscheidelijk verbonden met
de geschiedenis van het Afrikaansche volk.
Onwillekeurig richtte ik mijn blik naar de
plaats, waar de naam van Piet Retief geschre
ven staat, waar de voortrekkers wellicht ook
het Nachtmaal gevierd hebben. Vele, ja zeer
vele gedachten gingen ons door de ziel . . . .
Wat dunkt u, lezers van Ve Bazuin? Is
het niet treffend, aandoenlijk, beschamend F
Predikt dat eenvoudige bericht niet luide
de kracht des geloofs in God en den Heere
Jezus, als een roepstem tot de afgedoolde
Christenvolken om hunne vele drekgoden te
verlaten en weder te keeren tot den God
en Vader van onzen Heere Jezus Christus?
Zóó weet God ook de oorlogen dienstbaar
te maken aan de openbaring van het geloof,
aan den roem van Zijnen Naam.
Wat moeten de kinderen Gods in Enge
land wel gevoelen, als zij dat lezen ? Ja,
velen zullen met ontroering erkennen, dat
God met de Afrikaners is, dat Zijne Ark
en Zijn staf in het midden van die wreed
geplaagden en ten bloede toe gejaagd en is.
Zouden Engeland's ministers en volksver
tegenwoordigers, zijn oversten en soldaten
ook in het Avondmaal sterkte zoeken;
zouden zij het durven , kunnen ? Ach,
dan zou het in de verblinding des harten
geschieden !
In welk een heerlijk licht treedt het
Avondmaal, daar gevierd onder Gods ruimen
hemel, begeleid met de muziek der winden,
door een gewond en gewapend, een held
haftig strijdend en om vrede biddend volk!
Hoe menigeen, die van zulke nooden geen
ervaring heeft, wordt in wegen van teleur
stelling, tegenspoed der menschen, beproe
vingen Gods, moedeloos, en traag in het
zoeken van licht en troost in het Woord
Gods en bij den Troon der genade. Hoe
menigeen klaagt en zucht, zucht en klaagt,
is ontevreden op de menschen en achter
houdend jegens zijnen God, en — gaat het
Avondmaal, de tafel des Heeren, aangericht
in de woestijn, voorbij ! Laat dit Avond
maal van Afrika's legerscharen, die treffende
gemeenschapsoefening met den God des
levens in de schaduwen des doods, de onverstandigen en tragen van hart onder ons
toch beschamen, en allen die in nooden zijn
bemoedigen en aansporen om, hoe bang de
weg ook wezen moge of worden, de oogen
op te heffen naar den hemel, waar onze
Heere Christus is zittende aan de rechter
hand Gods.
In Hem is troost en vrede voor al de vol
keren en voor een iegelijk mensch die gelooft.
Maar troost in nooden is buiten Christus
niet. Elk volk, dat van Christus zich af
keert, laat zich leiden door den Booze.
L. LINDEBOOM.

Politieke Beschouwingen.
Reeds verleden week spraken wij als
slotsom van onze overwegingen uit, dat de
//Hoeren" aan de Tugela in Zuid-Afrika
tegenover Bullers woord «vooruit!" hem
spoedig een krachtig «tot hier toe!" hadden
doen gevoelen van Vrijdag op Dinsdag 19.—22
dezer. Slechts voetje voor voetje konden
de Engelschen nog een weinig vooruit komen ;
maar om slechts meer in de klem te gera
ken. Toch waagden zij 's nachts van Dins
dag op Woensdag een poging om den
Spionkop te nemen, en, ofschoon slechts bij
verrassing, gelukte hun dit. Maar de vreugde
was van korten duur, want reeds Woensdag
morgen vroeg begonnen de Burgers zelf dien
Kop aan te vallen, en, met zeldzamé dap
perheid, bestormden zij den geheelen dag,
goed door hunne artillerie gedekt, zoo van alle
zijden de Engelschen daarboven, dat zij dezen
een tweede Amajuba of Colenso bereidden.
Nu de berichten ook hunnerzijds inkwamen,
is 't der moeite waard eens hunne teekeningvan den slag te geven.
«De dag van heden, de vijfde dag van
het gevecht, is rijk aan gebeurtenissen ge
bleken.
Tegen 4 uur in den ochtend kwamen
eenige burgers van het Vrijheidscommaudo,
die de voorposten vormden op de hoogste
toppen geplaatst, van de heuvelgroep die
den Spionskop uitmaakt, bet kamp binnen
hollen en meldden dat de Spionskop ver
loren was. De Engelschen hadden zich er
van meester gemaakt ! Men liet dadelijk
versterking komen, maar gedurende een
poos kon men niets uitrichten, daar de

heuvel met een dikken nevel was bedekt, | hun onderlinge geschillen te laten rusten, ' Theologische School, te verliezen", "want
weer een aaneengesloten groep te vormen
haar voortbestaan is door de jongste Sy
legen den ochtend kon men de kaffers uit
node juist verzekerd, voor zoover dit
hun kraals zien vluchten, die aan den voet en in een amendement op het adres van
meuschelijker-wijze, mogelijk is, al is het
van den heuvel waren gelegen, en men be antwoord aan te dringen op het dadelijk
waar, dat. sommigen ook in Kerkboden
merkte toen dat de telegrafische verbinding staken van den geheel onnoodigen en onrechtvnnrdrgen oorlog.
die verzekering trachten te verzwakken.
met het hoofdkamp was afgesneden.
Het doet goed te zien dat de Ieren niet
Misschien laat men' zich door den naam
Toen de dag geheel was aangebroken,
voor het verwijt van landverraders terug
Kerkbode of Kerkblad verleiden tot de
begonnen de commando's van Heidelberg
en van Carolina den heuvel te beklimmen. deinzen, waar zij opkomen tegen een on gedachte, dat, wat die bladen zeggen,
geschiedt in den naam van eene kerk of
Er zijn daar ter plaatse drie toppunten, of recht, dat een herhaling lijkt van het geweld
door Engeland heiizelven aangedaan.
van de kerken iti eenige provincie, met
liever drie opstaande landtongen, die over
Maar gewicht in de schaal legt hun woord
wier naam zij prijken, In dat geval zij
een afgrond naar beneden overhellen. Tegen
e e n daarvan liepen de Burgers op, na hun
vooralsnog niet!
hun gezegd, dat behalve een enkele plaat
En toch is er ook aan de andere zijden
selijke Kerkbode ons geen heusche provin
paarden beneden op het eerste rotsterras
van Transvaal en Vrijstaat voor de Engel
ciale Kerkbode of Kerkblad bekend is. Wat zij
gelaten té hebben. Toen zij de steile hel
ling hadden beklommen, bemerkten zij dat schen al heel weinig licht. Alleen dient onder het volk brengén, is dus niet het
opgemerkt, dat Roberts in 't Zniden de gevoelen der kernen, maar de private
de Engelschen zich op den top sterk ver
troepen van Gatacre en Frencli tegenover
schanst hadden.
meening vai: redacteurs of schijvers. Men
J-usschen die verschansingen der Engel Colesberg zal samentrekken, om zoo vereenigd zal daar ginds dan zéker zeggen, dat zij,
zoo niet onder een valsche leuze, dan
schen en de plaats waar zij nu waren aan- in den Vrijstaat te dringen.
Doch vooreerst is hij daar nog niet!
toch onder een omvaren naam optreden.
gekömen, hadden de Burgers nog een open
De jongste gevechten bij Colesberg hebben
Dit kunnen wij niet ontkennen, maar
stuk te overschrijden onder een aanhoudend
geweervuur en onder een kanonnade die hen intusschen weiier geleerd, dat de Engelschen deelen dit. mede, opdat men in het
ook daar slechts het hoofd stooten !
buitenland niet meene, dat hun, schrijven
overstelpte met lyddietbommen, granaten en
NOORDTZIJ.
kogels uit de veldstukken
Twee andere
eene kerkelijke sanctie heeft.
afdeelingen der Burgers hadden intusschen
de twee andere rotspunten beklommen, onder
Japan. Een leeraar van de keizerlijke
Kuiteulandsclie Kerke».
bedekking van de gröote Krupp-kanonnen,
Universiteit in Tokio heeft een boek geschre
van het stuk Creusot-geschut en een maxim,
ven over het leven van Jezus. Hij is zelf'geen
Vader Hellenbroelc verdedigd. „De Friesche
bediend door de Vrijstaters.
Kerkbode" gal' onlangs eene recensie van het Christen en heeft alleetl met het schrijven't
De Britsche infanterie trachtte de aanval
geschrift van Ds. Tazelaar over den Cate doel, aan de hand van de vier Evangeliën eene
lers terug te drijven met de bajonet, maar
chismus en voegde daaraan eene beoordeeling geschiedenis te geven van het leven, de
zij week teru^, als voor een maaiende zeis.
leer en het werk van Jezus. Hij zej>t aan
toe over het welbekende vragenboek van
Het vuur duurde voort, aanhoudend en ver
Héllenbroek „Voorbeeld der Goddelijke waar het slot, dat hij de feiten uit het leven
woed, en de Burgers kwamen dichter bij,
van Jezus weergegeven - heeft, die in het
heden." Dit werd door „de Wachter" over
stap voor stap, tot twee uur in den middag.
genomen; te oordeelen naar het onderschrift Westen algemeen geloofd en aangenomen
Toen werd de witte vlag geheschen, en 1BU
worde'n. Deze heeft hij verhaald, niet om
van den hoofdredacteur, met instemming.
Engelschen, die zich in de voorste rij ver
Dit wekte tegenspraak. De predikanten daardoor het Christendom te verbreiden, maar
schansingen bevonden, gaven zich over en
J. Robbert en J Keizer hebben ieder in alleen om zijne laudgenooten er mede bekeiid
werden onder geleide naar het hoofdkamp een ingezonden stuk en Ds. G. D. de Jong, te maken. Hij, eindigt ,met deze woorden:
gebracht.
ik voeg er de woorden aan toe, die een
een der vaste medewerkers, in zijn rubriek
Nog was de top in zijn geheel niet ge
„Uit en voor de pers" hunne stem tegen Joodsch leeraar met betrekking tot dezen
nomen. Oorverdooveiid hield het geweergodsdienst gesproken heeft, en die heden
de veroordeeling van Hellenbroeks vragenboek
en geschutvuur aan.
verheven. Vooral hebben zij het tegen de in Japan bij gelijke omstandigheden a's
Aan den oostkant van den Spionkop ging
toen beteekenis hebben : „indien deze raad
beschuldiging, dat Hellenbroek in zijn „Voor
de Britsche infanterie, opnieuw versterkt,
beeld der Goddelijke
waarheden" eene of dit werk uit de meuschen is, zoo zal
voort te trachten den aanval der Boeren
niet te berekenen schade aan het cate- * het gebroken worden, maar indien het uit
te keeren. Het doel was den top van twee
God is, zoo kunt gij het niet breken."
chitisch onderwijs heeft berokkend; een
a
a
r
^
gelegen kopjes te bereiken, om zoó
Wat de schrijver niet bedoelde, bewerkt
dor, afgetrokken systeem van dogmatiek
Boeren, die bezig waren de verschansin
hij toch. Door duizenden wordt zijn „Leven
gaf, waarin de praktijk des geloofs geheel
gen te bestormen, om te trekken. De En ontbreekt; dat het verstand wel voedt, maar
van Jezus" gelezen, die daardoor met het
gelschen vielen in grooten getale op de
Evangelie bekend worden. Ook kan nu de
het hart geheel koud laat; eene doodsche
lenvelkammen, doch zij waren zoo velen,
Bijbel ongehinderd in de boekwinkels ten
orthodoxie heeft gekweekt, een verstandsuat de gapingen als werktuigelijk weer werverkoop worden gesteld.
geloof,
een
Christendom,
waarin
de
bez
eü e " aangevuld.
SCHOLTEN.
lende adem des Geestes ontbrak, zoodat,
Tégen de duisternis bereikten zij werkelijk
toen Hellenbroek den Catechismus vervan
en top van het tweede kopje, maar verder
gen had, eene orthodoxie heerscheude was
gmgen zij niet, en weldra zagen zij zich nu
geworden, die hoe zuiver ook in de
Het laatste jaar vermeerderden, volgens
geplaatst onder het schrikkelijk vaar van de
belijdenis van het geloof onzer martelaren,
het Engelsch Methodistisch blad „ Work and
maxims, die opgesteld waren op de twee
niets dan den vorm had overgehouden.
Workers" de Christelijke gemeenten op de
uiteinden van de linie der Boeren, terwijl
Hiertegen toornen genoemde predikanten
Fidji-eilanden met 4700 leden. Op Kandaru
mauser's als een muur van vlammen in het
en zeker terecht. Zij ontzenuwen de bewij
ziet men bekeeritigen bij elke nieuwe gods
midden vormden. Gaandeweg weken zij
zen voor deze beschouwing bijgebracht,
dienst-oefening. Op elk dorp zijn Christenen,
achteruit, raakten in verwarring en moesten
welke hierop neerkomen, — dat de persoon die, hun belijdenis in tuin, leven openbaren.
111 s ! e "'ng opgeven.
lijke vorm van vragen en antwoorden ont
Vele inboorlingen zijn als zendelingen naar
De gevangen genomen Engelschen spreken
breekt ; en het rationalisme gekweekt wordt,
Nieuw-Glaihëa, Nieuw-Brittanië en Rotsuma
met lot over de dapperheid der burgers, die omdat Hellenbroek het gezag der H. Schrift
gegaan. De dauw des'Geestes valt, schrijft
veuniadende zich te dekken, zich bloot
niet laat rusten op het inwendig getui
men, alzoo overvloedig in deze Heiden
gevende aan het vuur van de Dublin-fusiliers
genis des Heiligen
Geestes, maar op
streken, in onderscheiding van den schralen
l e achter lmn schansen
vuurden, vooruit
uitwendige bewijzen; en hij in zijne leer over
oogst in de Christelijke; landen,:
soimden. ]) e Boeren stortten zich op de
de
sacramenten
de rechtvaardigmaking
schansen en riepen : «Steek je handen op,
naar den achtergrond dringt en de heilig
Te Portsea heeft, ^nlangs de bisschop
w eg met je wapens!"
Nog een poos werd
making naar den voorgrond schuift.
van W inchester eenige brochures, afgekeurd,
er tegenstand geboden, toen echter wierpen
Ds.~ J. Keizer töónt met tal van aanha I die in de kerspelen en, onder de catechu
de Dublin-i'useliers en de lichte ruiterij hun
lingen aan, dat Hellenbroek wel degelijk 1 menen verspreid werden. In een devotie
Wapens weg en kwamen uit de verschan
pe soonlijk is en ook tot het hart spreekt;
handleiding, van Ritualistische richting,
singen.
dat hij op het inwendig getuigenis des
wordt
het aan de aannemelingen, vóór de
Een veel grooter getal lydietbommeu dan
Heiligen Geestes voor het gezag der H.
ëerstè commünié formë'el aanbevolen, „om
anders zijn in het gevecht niet gesprongen."
Schrift den nadruk legt en bij de leer der
zich 's avonds te voren den mond te spoelen
sacramenten
niet de heiligmaking ten
De Engelschen verloren bij dit gevecht
en niet des morgens; want daii kunnen zij
koste der rechtvaardigmaking vooropstelt.
weer over de BO officieren en bij de 800
een druppel water : inslikken !". In een •ander
man (waaronder ruim 200 gevangenen), voor
Deze broeders brengen dezen, „aanval
dergelijk boek staat: „Indien gij één druppel
zoover althans nu de berichten luiden.
op vader Hellenbroek" in verband met de
water inslikt, schendt" gij uw nuchterheid.
Die der Burgers zijn nog onbekend, dank strooming, die onder ons is. Zij zien er Communie doen, nadat gij gegeten hebt, is
Z] J de schaar der Engelschen.
Doch waren
een opduiking' in van de tweeërlei richting
een beleediging van Jezus; hét is eene.
ze veel, ze zouden wel met haast en verder,
van de vroegere Scheiding en \an de latere ' zonde tegen God en tegen de kerk ; het is
misschien vergroot, bericht zijn.
Doleantie. Een spreekt zelfs zijne vrees uit, eene zonde tegen den li. Geest. En indien
• Intusschen was nu feitelijk de terugtocht dat wij, die bezig zijn onze Theol. School te
het willekeurig en tegen beter weten in
sc ,
verliezen, ook onze theologie verliezen zu len.
gedaan Wordt, is het een doodzonde."
•\»n I
begonnen, en ofschoon zij
Ds. Robbert stelt tegenover de historische
zonVPP!1 1 . 1
)? r ^ a n k door Lryttelton's divisie,
Van don predikant Erskine wordt ver
•nnv li r r i 0 ^ e
Burgers keerden in hunne zekerheid, waarvan de schrijver spreekt,
dat Hellenbroeks vragenboek van onnoemelijk
. a e n ' ' l u n geheele linkervleugel en hun
haald:, dat hij op een . schip eens in gezel
veel schade voor het geestelijk leven dei- schap was van reizigers, die onophoudelijk,
, 1 'l' 11 °nder Dundenald en Warren moesten
® o r ^ . 'naken van den nacht van Donderdag kerken geweest is, de les der historie, dat • ja opzettelijk om hem te plagen, des Heereu
n jdag, om
°P
over de Tugela
weder te de doode orthodoxie aan geheel andere
naam misbruikten en op de ergerlijkste wijze ;
6
keeren.
oorzaken te wijten is. Een onderzoek naar
vloekten. Zekere vrouw was wel eene der
het geestelijk leven in de kringen, waar ergsten, die hem daarmede gedurig tartten.
Lu zoo zijn dan, onder Gods kennelijken
gen ook de verwachtingen der Engelschen, Hellènbroek naast den Catechismus, gebruikt Toen klom Erskine eën eind in den mast
wordt, zou wel eens ten gunste van
P
eze omtrekkende beweging zoo vast
en riep van daar in de richting der vloekers:
gebouwd - ij del gebleken !
Hellenbroek kunnen uitvallen
„Gij zult den naam des Heereu uws Gods
Hij
zegt,
dat
er
eene
theologische
richting
niet
ijdellijk gebruiken, want de lleere zal
mei!"zo nU'' "^6n
voorzichtig! Want
in Nederland aan het woord is, die met
niet onschuldig houden, die zijnen naam
I , Z 0 U . Z1 °h. zeer vergissen als men meende
ijdellijk gebruikt." In plaats van hierdoor ,
nu e strooming voor den vrede in En de dogmatische werken uit het laatst der
17e eeuw weinig rekent, ze gering acht,
van hun vloeken af . te schrikken, barstten
geland krachtiger zal worden.
tot de eeuw der Hervorming teruggaat, zij in een schaterlach jut, waarin weêr die
Er is eer een soort sombere verbittering,
vrouw niet de minste was. Erskine trok
die eischt dat alle krachten zullen worden 'om principieele, oorspronkelijke theologen
te kweeken. Daarom heeft zij aan Hellen zich echter • haar persoonlijke bejegeningen
ingespannen, om na de herhaalde nederlagen
broek niet alleen, maar ook aan a Brakel
niet aan, doch zag haar nu en dan slechts
des te geweldiger den vijand Engeland's
den
roem ontnomen.
strak in de oogen. Intusschen kwam er
Wacht te doen voelen.
Wel erikent hij, dat de Catechismus kerke een zware onweersbui opzetten, gepaard met
Aan Buller worden echter de verwijten niet
lijke
sanctie heeft, maar als men door
een hevigen storm, waardoor het sciiip in
gespaard. Vooral neemt men hem kwalijk
eenparig gebruik van Kort Begrip en Cate
groot gevaar verkeerde. ;Nu was de angst op
at hij de schuld op een ongenoemden offichismus de eenstemmigheid onder de Gere aller gelaat, te lezen,
vóoral dié vrouw
j l e ' g°°it, dat hij met geen woord rept van
formeerde belijders wil bevorderen, dan is
wist zich van ontzetting niet: te bergen ;
^}'ttelton's brigade, die van den oostkant
het hoog noodig, dat er eene kerkelijke com
terwijl het schip dooi' de golven vreeselijk
arren s aanval op den Spionskop had
mentaar op den Catechismus vervaardigd
geslingerd werd, en de stuurman zeide, dat
gesteund.
worde, opdat het blijke, of b.v. de eeuwige
hij het schip niet langer regeeren kon. De
ope'd' S ^ a "
® n S e l S 0 ^ e parlement gerechtvaardigmaking, de veronderstelde weder
beangstigde vrouw hield zich, wanhopige
geboorte als grond voor den kinderdoop,
blikken slaande, steeds zoo dicht mogelijk
Maar zij dj e jjgj Engelsche parlement kende kerk als organisme, Christus' stamboom
bij Erskine. Tot zij eindelijk in hare be
nen en den geest der tegenwoordige meerder menscliheid, het supralapsarisme in
nauwdheid des harten :in plaats van hem
euieid, zeggen dat het Ministerie „nooit
den Catechismus geleerd worden.
uit te lachen nu tot hem zeide: Als ik
vaster heeft gestaan !"
Deze uiting vim verontwaardiging en
sterven moet, wil ik met u sterven !
Inderdaad de verblinding is groot: een
smart onzer Amerikaan'sche broeders over
ontzaglik oordeel, dat op de Engelschen den aanval op Hellenbroek mededeelend,
Admiraal Dewey heeft het hem door de
«'rukt.
En wat zal het einde nog zijn.
voegen wij er tot hun geruststelling bij, dat
N.-Amerikaansche natie geschonken huis te
vv nut, dat het parlement er einde aan zou dit stuk uit de i/Friesche Kerkbode" zeer kalm
Washington aan zijne Róomsche vrouw ge
maken, gelooven wij niet. Slechts enkele opgenomen is en, voor zoover ons bekend, door geven
Overmits dit huis, van een Protesmannen van naam zijn daarvoor te vinden. geen enkel blad met instemming overge tantschen eigenaar gekocht, reeds lang door
VVant de leider der ,liberale oppositie, Sir
nomen is, gelijk „de Wachter" dit deed; de Roomschen begeerd werd, die het niet
Henry Campbell Bannerman, verklaarde reeds het laatste verwondert ons niet. In Amerika
krijgen konden, — werden in de pers aller
dat hij en zijn vrienden wel besloten waren
heeft het dus meer eer ontvangen dan hier. lei minder mooie gissingen over dezen af
e Uegeering te steunen in het krachtig
Het doet ons goed, dat men aan de stand gemaakt. De admiraal moet: echter
doorzetten van den oorlog, maar alleen voor overzijde van den Oceaan van onze aange gezegd hebben, dat hij het huis aan zijne
zoover die er op gericht was op behoud van
legenheden kennis neemt en zelfs over ons
vrouw gaf, opdat die het aan zijn zoon zou
het Britsche grondgebied. Verovering en
bezorgd is; daarin spreekt belangstelling.
geven en het alzoo in zijn familie zou blijven.
inlijving van de Boerenrepublieken zou dus Men zij daar echter niet al te beducht over
door de oppositie nipt worden gebillijkt. den invloed van het een of ander schrijven in
De stad Berlijn heeft tegenwoordig 73 ker
Doch de houding der Begeering voor den
een Kerkbode. Daardoor verliezen wij waarlijk
ken, zonder te spreken van eenige kapellen,
oorlog bleef hij afkeuren met zijn vrienden. ónze theologie niet. Ook is het eene
voor ; eene Protestantsche bevolking van ]
De leien gaan verder, en hebben besloten
ovërtollige vrees, dat wij bezig zijn Onze
1.353093 zielen. Door de vergrooting der i

stad en bet verlaten der oude wijken heeft
zich het opmerkenswaardige geval voorge
daan, dat de oude kerken in het midden
der hoofdstad meer dan voldoende zijn ge
worden, terwijl die in de buitenwijken zelfs
niet aan de dringendste behoeften beant
woorden. De St. Nikolaas-kerk b.v., de
oudste kerk in Berlijn, telde in 1866 13000
kerspelleden, en heeft er thans niet meer
dan 5000.
Te Weissensee, een voorstad
van Berlijn, daarentegen is er slechts eene
kapel met 164 plaatsen voor 30336 Protes
tanten. Te Rixdorf, een ander ingesloten
deel der stad, hebben de 72000 Protestanten
een enkele kerk, waar nauwelijks 800 per
sonen zich kunnen ophouden.
Een Baptistisch zendeling, de heer Boudot,
die de Negers van Belgisch Congo evangelizeert schreef aan de „Echo de la Veritê":
„Ik heb talrijke dorpen bezocht, waar ik
aan de mcnscheu vroeg, — nadat ik getracht
had hun aan te toonen, dat wij allen
zondaars zijn en ailen vergiffenis noodig
hebben — wat zij van Jezus dachten, en de
meesten antwoordden mij dan : Die zijt
gij, blanke man ! Menigmaal had ik gepoogd,
heu te overtuigen, dat slechts de huid der
zwarten en blanken verschilt, doch dat zij
beiden
onderhevig zijn
aan
dezelfde
kwalen ; evenwel zonder veel gevolg. Eerst
na lange maanden onderwijs beginnen die
volkeren den wezenlijken zin vau de Chris
telijke bekeering te vatten. Wat mij vooral
trof, is ook het onderscheid, dat de Negers
maken tusschen ons en andere blanken. Als
onze evangelisten-inboorlingen den Heere
trachten te beschrijven, vergelijken zij Hem
met ons, en als zij van den Satan spreken,
zeggen zij, dat hij gelijk is aan de Bel
gische ambtenaren."
Van de, naar Canada verhuisde, Russische
vervolgde Duehoborzen schrijft men, dat,
mogen zij nu al aan Russische martelingen
ontkomen zijn, hun toestand in hun nieuw
vaderland, daarom nog volstrekt niet rustig
en gevestigd is. Er zal geruimen tijd
noodig zijn om zich een onafhankelijke positie
te verschaffen. Gelukkig, hebben zij onder
de Quakers rijke en weldadige bescher
mers, en Russische vrienden, die niet
moede worden ten hunnen behoeve werkzaam
te zijn, hetzij in Engeland, hetzij in de Ver.
Staten. De jongste tijdingen berichten, dat
de Quakers van Philadelphia hun edelmoediglijk
den aankoop van het noodige
vee vergemakkelijkten ; zoodat elk dorp
tegenwoordig voorzien is van twee koeien
en van werkossen. Vijfhonderd man zullen
daarbij den ganschen winter werk hebben
aan de spoorwegen en in de lente kunnen
deze dan zich met kracht op de bear
beiding vnn hun land toeleggen.
In den Elzas neemt de Protestantsche
bevolking voortdurend toe. In 1898 met
255000 zielen. In dat janr hadden er
729,5 doopeu plaats en 4521 begrafenissen,
zoodat de eerste de laatste met 2774 overt offen. Een cijfer, dat nog boven het gemid
delde bedrag der tien laatste jaren gast,
namelijk een vermeerdering van 2505 zielen.
Het groote orgaan van het Belgische
Cathölicisme de „Revue Generale" schreef
onlangs: „Te Wasmes en te Paturages is
er eene wei-iig bekende sekte, den naam
dragende van Arbisten of Herbisten.
„Deze komen te zamen in het bosch voor
de viering van hunne v rij zonderlinge
godsdienstplichten en waarvan de lagere
stand vooral dit betracht, dat n. 1. de
Arbist geen spiritualia gebruikt en als drank
slechts een soort bier heeft, dat hij zelf
fabriceert naar het een of ander geheim
recept en waarin vooral vijgen en eenige
kruiden voorkomen." — Men zou geneigd
ziju al heel wat geheimzinnigs ofHeidensch
bij deze menschen te zoeken, en in hetgeen
dat artikel van hen zegt. Doch ten slotte
blijkt, dat hier eenvoudig sprake is van
de ons bekende Darbysten.
t-

€iereinruieerd Traktaat
genootschap
„fblipimus."
„Mijnheer en Mevrouw doen er niet aan."
Bij gelegenheid dat er dezer dagen eene
collecte voor de Boeren in Transvaal ge
houden werd, was een zeker dienstmeisje
naar binnen geweest; maar kwam terug met
de boodschap : „Mijnheer en Mevrouw doen
er niet aan" ; tegelijk echter haalde zij zelf
haar beursje voor den dag en gaf
een Rijksdaalder.
Neen, daar d'oën Mijnheer en Mevrouw
niet aan ; die doen wel aan Schouwburg en
„Théatr.e Frangais" ; of aan een voorstelling
bij; //Kras"," waar ze het zoo „erg gezéllig"
en „heuscli zoo prettig" vinden.
Wanneer hun dan ook een lijst gepresen
teerd ware om een bijdrage te geven voor
een „Bal masqué", „Bal Champêtre", //Kermesse d'été" of hoe die were dsche pretjes
met allerlei Fransche namen al meer mogen
heeten ; ik zeg wanneer hun een lijst ge
presenteerd ware om een van die ijdelheidskermissen bij te wonen in het belang van
de zieke en gewonde Boeren — zeer waar
schijnlijk zouden Mijnheer en Mevrouw er
dan ook vvel aan hebben gedaan, vvant dan
zou men een „gezellig avondje" gehad kunnen
hebben, en bovendien nog den schijn van
barmhartigheid hebben kunnen vertoonen.
„Mein Liebchén wass vvillst du noch mehrp"
Toch maken die Mijnheer en Mevrouw
al een treurige uitzondering; want duizenden
in den lande, die volstrekt geen Christelijke
wereldbeschouwing toegedaan zijn, hebben
getoond een warm hart te bezitten voor onze
Stamgenooten in Z.-Afrika,;.zooals dat eiken
dag in liberale bladen en tijdschriften kristal
helder te voorschijn treedt.
Maar wat we eigenlijk met deze mededeelingen zeggen willen, is dit. Gelijk be
doelde Mijnheer en Mevrouw niet deden
aan een collecte voor de Boeren, zoo zijn er

zoovelen die niet doen aan de Traktaatvèrspreiding.
Zoo menige Mijnheer en Mevrouw' onder
ons Gereformeerd volk hebben er nog nooit
ernstig aan gedacht om lid te worden van
„Eilippus", of op andere wijze de Traktaat
verspreiding te steunen, terwijl hun dienst
meisje, of hun tuinknecht, reeds sinds jaren
trouw contribueert, of honderdtallen van
Traktaatjes heeft verspreid, of helpt ver
spreiden.
Zeker : „Filippus" telt onder zijne leden
ook aanzienlijken in den lande; zelfs wel
van adellijken bloede, waarvoor wij den Heere
van harte danken ; maar zou het getal der
genen, die zeer gemakkelijk van hun over
vloed, „Filippus" kunnen steunen, niet al lang
vertienvoudigd hebben moeten zijn ?
Laten we toch bedenken, dat wij met liet
gezegde : „daar doen wij niet aan" er nog
niet af zijn ; wij hebben ons af te vragen,
of wij er niet aan doen moeten, of wij dat
van 's Iieeren wege niet verplicht zijn. De
„booien" en al de leden van den werkenden
stand moeten — zooals men wel eens zegt —
een gulden wel tienmaal omkeeren, voordat
ze hem éénmaal kunnen uitgeven ; zij echter
die met aardsche goederen ruim zijn bedeeld,
kunnen de Traktaatverspreiding gemakkelijk
steunen, zonder dat zij zelfs van êenig ge
notmiddel zich behoeven te onthouden.
Vinde dan onze „Filippus" bij Heeren
en Mevrouwen, zoowel als bij dieustmeisjes
en ander dienend personeel, en bij al ons
•Christenvolk hoe langer hoe meer steun, en
melde men daartoe zoo spoedig mogelijk
zich aan bij onzen geachten Penningmeester
den Heer H. HOOFT Jz, te ERMELO.
E. KROP VELD.
Waddingsveen, Januari 1900.

Aan allen die belangstellend naar
ons Jaarlijkse!) Verslag van onzen
arbeid met g e b r u i k t e p o s t 
zegels uitzien.
Dat er tot heden nog geen Verslag van
onzen postzegelverkoop verscheen, ligt aan
de algemeen heerschende Influenza, die ook
mij niet met rust liet.
Tot onze innige blijdschap en met dank
zegging aan den Heer, aan wiens zegen het
al gelegen is, en aan zoo vele vrienden en
vriendinnen die ons zoo ijverig hielpen in
't verzamelen, mogen wij melden, dat ons
gedurende 1899 ruim 244 kilo's gebruikte
postzegels werden toegezonden. Ze kwamen
uit alle deelep des lands, zelfs uit Amerika,
Zuid-Afrika en Nêderl.-Indië. De voordeelen
voor de buiten- en 'oinnenlandsche Zending,
Zending onder Israël, Militairen-Tehuizen in
Nederland en Iudië, Traktaatverspreiding
enz. enz., bedroegen ruim f 212,—, zijnde
ruim f 35,— meer dan in 1898. Verder
smaakten wij het heerlijk voorrecht, dat wij
voor meer dan f 600,— aan Christel. Scheur
kalenders, Traktaten, Boeken enz. naar onze
Militairen-Tehuizen in Indië mochten ver
zenden, waar zij met Kerstfeest arriveerden
en door de Huis-vaders aan onze jongens
werden uitgereikt en gretig werden ont
vangen.
Alle broeders en zusters, vrienden en
vriendinnen, predikanten en onderwijzers,
kinderen en oudeii van dagen, rijken en
dienstbaren, die ons gebruikte Postzegels of
Capsules, een rijke gift, of hun penningske
voor Scheurkalenders toezonden, onzen harte1 ijken en warmen dank voor hunne welwil
lende medewerking. I)e Heere zegene allen
voor hunne liefde en opofferingen. Inzon
derheid ook onzen dank aan de enkele vrien
den en vriendinnen, die ons met een gave
en een bemoedigend woord in onzen 19jarigen lijdensweg hebben getroost en een
zonnestraaltje op ons pad brachten. Den
Heere de lof, dank en eere voor en bovenal.
Dat er veel geduld gevorderd wordt om
240 Ko. postzegels te doorsnuffelen, behoeft
zeker geen betoog. Gode zij dank, Hij geeft
den zwakken broeder den lust, de kracht en
de liefde tot dien arbeid. Verheerlijkt Hij
zijn Naam door dezen geringen arbeid, dan
acht ik mij meer dan rijk beloond.
En nu, lieve lezer, lezeres, met vernieuw
den lust en liefde weer voorwaarts ! Laat
ons allen biddend werken, totdat de Heer
ons aflost. Worden wij slechts getrouw be
vonden ! Steeds zien wij verlangend uwe
bezendingen postzegels of gelden voor Chr.
lectuur naar Iudië te gemoet. Gebruikte
postzegels verzeilde men goed gefrankeerd,
en niet als drukwerk of als monster zonder
waarde. Tellen, aan pakjes binden of afweeken is niet noodig ; alleen knippe men
zonder de randjes te beschadigen het over
tollige papier er af.
Met heilbede en beleefden broedergroet,
Uw aller dw. dienaar en broeder,
A. GRUIJS Sr. •
Zaandam, Molenpad,
23,1 1900.
P. S. Redactiën, die iets goeds in dezen
arbeid zien, wordt beleefd verzocht, dit
stukje in hunne kolommen op te nemen.
We ontvingen van den Uitgever G. M.
Klemkerk te Goes een lied van vier couplet
ten met muziek, getiteld „Gods Vinger" en
gewijd aan Transvaal.
Van den Uitgever A J. Wuestman „Vier
Vrijheidsliederen" gewijd aan het heldenvolk
in Zuid-Afrika door M. A. C. We kunnen
deze uitgaven slechts vernoemen, maar wijzen
erop, dat de laatste tevens is ten voordeele
van de nagelaten betrekkingen der gesneu
velden.
Het Weekblad O p ! v o o r T r a n s v a a l ! zul
lende verschijnen tijdens den onafhankelijk
heidsoorlog der Zuid-Afrikaausche Roeren
republieken, verzond reeds zijn 5de Nr. Het
kost minstens f 1 per kwartaal bij franco
vooruitbetaling, en de netto-opbrengst komt
ten bate vau het „Fonds tot daadwerkelijker!
steun", onder bestuur van den Leer W. P.
Noëls van Wapeningen, Directeur-Presideu
van de Bataafsclie Bank te Amsterdim. D
oplage is 12000 exx. maar 3 , 4 totnogtö,
kosteloos verspreid. Wie er aan vrii deel

nemen, Jzende zijn

abonnement:

Keizers

Ook zond men ons de le afl. van een
nieuwen druk van Ongeloof en Revolutie door
Mr. G. Groen van Prinsterer, uitgegeven
door R. Slingenberg te Hoogeveen, tegen 10
cents per vel. We bepalen ons voorloopig
tot deze vermelding en wenscben den Uit
gever groot debiet toe op deze onderneming
tot heruitgave van dit standanrd-werk tot
verdediging der anti-revolutionaire beginselen
met de lessen der historie op godsdienstig,
wijsgeerig en staatkundig gebied.

IJeden verblijdde ons de Fleere door
de voorspoedige geboorte van een flinken
iEOÖN.
Js. BOOTSMA.
M. BOOTSMA
geb. GROENEVELD.

Martje

BOY DEN, IOWA, 10 Jan. 1900.
In No. 50 van uw veelgelezen blad lazen
wij over emigratie-plannen naar Marylauü,
waarvoor Ds. Joldersma thans afgevaardigd is.
Het ligt niet op onzen weg om de pogingen
van l)s. Joldersma opzettelijk te doen mis
lukken ; doch wij meenen onze broeders te
moeten waarschuwen voor bedoelden Staat,
om de volgende redenen.
Vooral, omdat de Staat Maryland, door de
groote slavenhouders vroeger in gebruik, geheel
uitgeput is; zoodat zelfs na eindeloozejaren
stilliggens het onmogelijk is, om een goed
gewas te oogsten zonder bemesting met
kunstmest; iets wat hier te veel kost, naar
verhouding der inkomsten.
Is de emigrant een man van kapitaal met
veelzijdige ondervinding, dan dacht het ons,
is het wel te wagen. Doch wee den armen
man, die misschien denkt te boeren in
't klein ; die zij gewaarschuwd, dat hij zich
daar bittter zal bedrogen zien in de nabij
heid van groote steden; bijv. als fruitteler.
De bodem is geschikt voor dat doel, doch
de meer vruchtbare nabuur (Staat Florida)
is u immer de baas; zoodat gij altijd met
uw vruchten No. 2 zijt, dus nimmer een
goeden prijs kunt krijgen.
Ook, ten slotte, kan ik mij niet begrijpen,
dat een man als Ds. Joldersma nu juist zoo
menschlievend is geworden jegens zijn stamgenooten in Nederland, daar dit juist in
druist tegen de plannen, beraamd in Krasnapolski te Amsterdam en ook in de stad
Groningen genomen.
Om, als de oorlog in Zuid-Afrika tot een
goed eind gebracht kan worden, emigratie
op groote schaal daarhenen te bevorderen,
dit lijkt mij beter toe, dan blijven zij Hol
landers en behoeven niet opgelost te worden
in het Engelsche element.
Ook verneemt men hier stemmen voor
kolonisatie, als de boel daar gezuiverd is
van //Roovers." Hiermede wil ik eindigen, en
hopende, dat het een plaatsje mag hebben
in een der volgende nummers van du Bazuin,
zoo noem ik mij

lieden overleed, zacht en kalm,
tot onze diepe droefheid, onze
innig geliefde Echtgenoot, Vader.
Behuwd- en Grootvader de Heer

Kampen, J.

Dit is een mooi boekje van den bekenden
schrijver Bettex. De opzet is dadelijk al
goed. Het bovennatuurlijke is niet iets
vreemds maar omringt ons van alle kanten
en is buiten en in ons. Geloof aan het
wonder is met het geloof aan God, aan de
schepping, aan het gebed, aan de religie,
aan den Bijbel, aan den hemel enz. vanzelf
gegeven. Én de wonderen, welke de H.
Schrift ons verhaalt, zijn geen geïsoleerde
feiten maar vormen een organisch bestand
deel van de openbaring, en zijn tot de
verlossing en herschepping der menschheid
noodzakelijk. Het is alles der lezing en
overdenking waard, wat Bettex ons geeft;
ook al komt er hier en daar wel eens eene
gewaagde uitspraak voor, maar toch veel
minder dan bijv. in zijne Symbolik der
Schöpfung. De vertaler deed een goed werk
en de uitgever zorgde voor een net gewaad.
BAVINCK.

Met primo Ut aart of April be
staat er in Friesland gelegenheid tot
plaatsing van een net en tjoed
ontwikkeld

.# «1#».?!#;%*ff#

(extern.) Genegen een paar dagen per
week te reizen.
Vakkennis en kennis der Nederl.
taal vereischte.
Brieven letters M . I J . bureau
van de tlasuhi.

VAN DAMMK.

Kinderen, Behuwdkirideren
en Kleinkinderen.

Wordt gevraagd tegen 1 Mei

een

HAAMSTEDE,

BAKKERSKNECHT,

27 Januari 1900.

in de Brood-, Koek- en Banketbakkerij
van G. ROOSEBOOM te S TADSKANAAL.
Heden overleed, na een ziekte
VBn eenicje
o dagen,
O 1 onze liefdevolle Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder

CEVRAAACD
tegen Mei a.»., een

voorzien van goede getuigen, bij A.
RIETBERG.Gedipl. Hoef-, Huis ^andbouw en Kachelsmederij te KAMPEN.

Wed G. B. MKLLBMA,
in den ouderdom van ruim 77
jaar. Üaar gemis valt ons hard;
doch zij is ing< gaan in de
heerlijkheid, waarnaar zij verlan
gend en met. blijdschap uitzag.

TE KOOP
voor billijken prijs een sseer
groote

Namens Kinderen, Behuwden Kleinkinderen,

AMEHIKAANSCIIK KACHEL,

E. UBELS.
NIEUWE- PEK EL A,

zeer g» schikt voor groote zaal of kleine
kerk.
Te bevragen onder motto
„MEebOG" aan den Uitgever van de
liazuiit te KAMPEN.

28 Jan. 1900.

••••nHHHBBHBI
Heden nam de lleere, uaeen
lijden van zes weken, tot zich
ons geliefd Zoontje
II 4 KM,
bijna één jaar oud zijnde.
We wenschen Gode te zwij
gen, willis doen maje.-teit is,
en zijn verbondsbelofte troost
ons in de diepe droefheid.
I,. KA BI!KliS.
G. RABUERSK RKMEUS.

I

ZUIDBAKGK,

28 'an. 1900.

•
I

Heden overleed, zacht en
kalm, in zijnen Heeie en lleiUn i.
onze geliefde Broeder

|g
H

Ja KNAPPERS.

I

Wij misgunnen hein de ruste
niet, die hij binnen gegaan is,
maar toch smart ons zijn heen
gaan.
Tal van jaren heeft hij met
voorbeeldigen ijver het opzieners
ambt iu de geme-nte waarge
nomen.
Zijn arbeid blijft in liefelijk,
aandenken. Trooste de lleere
zijne diep bedroefde kinderen.

H

4% GELIiLEliMNli
»>V 15 h 19 W IJl 14".
Door de vele aanvragen om plaatsing
in een onzer Gestichten heeft onze
Vt-reeniging weder ten nieuwe 4%
geldleening a f 250000,— uitge
geven , verdeeld in stukken van flOOO,—,
f 500,—, en f ÏOO,—.
In het begin van Februari zal het
Bestuur moeten beslissen of' wij tot
uitbreiding zullen overgaan, hetwelk
allaen zal afhangen van de omstandig
heid of' er voldoende in deze geldleening
is deelgei omen.
Met aandrang wordt (en ieder uitgenoodigd deel tfe nemen in deze geld
leening, hetzij door nu reeds de storting
te doen plaats hebben, hetzij door toe
zegging op een nader aan te geven
datum aan den Algemeenen Penning
meester :
i
S. Baron van HEEMSTRA.
AMSTEHDAM , 23 Jan. 1900.
Keizersgracht No. 647.
A.

DE R00DE

& Co,

(SOIIlEil %i%l,o|>geriehtl§79.)
FalH'ikHiitou v a n

O L E Ï > EenLOOG,

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL.
(Priiim qualiteiten. €oRcurreerciide prijzen )
®

KKUKiIJJK HAIBÜWT

ZÜIDBKOKK,

Zijnde een kort uittreksel van de
voornaamste acten der Nationale en
Provintiale Synoden, betrekkelijk de
zuiverheid der Leere, rust der Kerke, enz.

28 Jan. 1900.

Heden overleed te Middelburg,
na eene kortstondige ongesteld
heid, in den ouderdom van ruim 9
70 jaren, tot onze diepe dtoef- H
heid, onze geliefde Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder

Cornelia Catharina Melis I
Weduwe van A. P. KOSTEK.
Uit aller tiaam,

P. KOSTER
APPELSCHA,

29 Jan. 1900.
E'eniqe en algrnieene kennisgeving,

Uitgave van J. M. BREDEE te Rotterdam.
••Wllllll

p

ALSMEDK

I)e Post-ucta of iialiaiulcüngcn van bet
Nationale Synode van Dordrecht,
gehouden in dj jaren 1618 en 1619.
Zeer dienstig en noodig voor Predi
kanten en Kerkeraden.
Dit voor alle Iverkeraidsleden zoo
nuttig Handboekje is 340 bladz.
groot en kost slechts J' l.-.'ï, ge
bot den in heel linnen band f «,«5.
Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN

Alle ISoekb. neuten bestellin
gen aan.

limWMIMM—I• • • • " • M M — — — »

STEEMWIJIKEII

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt:

BEDDKNFABRIEK

Het Doctorenanibt.

opgericht 1899, levert franco: No. 1
het nieuwe reelainebed, bestaan
de uit 2 persoons veerenbed, inh. 50
pond veereu : 30 pond in 't bed, 1 peluw
8 pond en 4 kussens elk 3 pond, van
ondoordringbare linnentijk, 1 wollen of
fantasie deken, 1 gewatteerde en een
moltondeken, overtrek voor bed en
peluw, voor I* 35,—.
No. 2. Een extra 2 persoons bed,
inhoudende 40 pond veeren, 24 pond
in 't bed, 1 peluw G pond, 4 kussens,
elk 2 1 /, pond, 1 wollen of fantasie
deken, 1 gewatteerde en 1 molton deken,
overtrek voor bed en peluw ; ook alles
te zamen voor f 35,—.
Wie nu een van deze koopt, ontvangt
voor f 2,— 2 matrassen toe
Vl<:i<:itr<n a 30, 35, 40. -15, 50,
60, 70, 80, 100. 120 cent het pond.
Er is nog nooit ec nige aanmerking
gemaakt.
Met aanbeveling,

J. KETEL Hz.,

BEKWAAM SlilllSkM.CII I',

ËLIZABETII WlLDËBOER,

Namens den Kerkeraud,
F. II. BOERSMA, Pt eses.
G DIK, Scriba.

Geschiedenis van het Christendom

Prijs van dit kostelijke werk, met 125 fraaie platen versierd en van
ruim 500 bladz. slechts
3,50
linnen en
3,O©
eder gebonden. I

K anloorboekhandel.

MUUiNUS AI1UIAAN VIS,

FR. OEHNINGER,

gevraagd, lid eener Geref. kerk,
liefst gediplomeerd.

Boekdrukkerij-

in den ogezegenden
ouderdom
o
van bijna 80 jaren.
Wij gelooven, dat hij thans
bij zijnen lleere en Heiland !s,
wien te dienen zijn lust was.
Dit is ons tot grooten troost.
Wed. M. A. VIS-

Boekaankondiging.

De uitgever van het oorspronkelijk Duitsch werk van:

UOOFÜOXDER WIJZER ES
Sollicitatiën met volledige inlichtingen
voor of op M5 Wehr. a.s. aan den
Secr. der commissie.
B EUN . J. ANDOIESSEN.

25 Jan. 1900.

Verkrijgbaar bij eiken soliden Boekhandelaar.

bericht mij heden, dat er nu 0,000
mpl. vau dit boek geplaatst zijn.
In korten tijd dus een enorm succes, en ook t<3 verwachten van een boek
als dit is.
De Hollandsche bewerking is dan ook warm aanbevolen door Prof. Dr.
H. BAVINCK , Dr. A. J. TH. JONKER , Ds. L. LANDWEIIB , Dr. H.M. VAN NES.
Redactie : [let Oosten, de Nederlander, de Standaard, Ned. Dagblad, Geref.
Kerk, .Jongelingsbode enz. enz. enz.

TERSWIJK eene

KLAAS DE WIT.

R. J. W. Rudolph. Abraham, de vader
der geloovigen, voorgesteld in tien medi
tatiën. Kampen, J. 11. Kok, 1900.

F. Bettex, Het W•onder.
H. Kok, 1899.

i(Sagr

Tegen M JfMei a.s, wordt aan de
Geref. Betvaarschool te WIN

Hoeksema,

GROOTEGAST,

L. DE VALOIS.

Prachtig uitgevoerd en gedrukt op zwaar ivoorcarton. Dit Portret is het
laatste en zonder twijfel het bes r en geüjkendst dat bestaat, vervaardigd naar
de nieuwste folo, September 18!)i). Prijs in gewone lijst (notenhout met zwart),
5)0 Cis. fr. p. post. Met korte levensschets van Oom Paul ƒ 1,—. In luxe
bruine lijst / 1 ,40, met schets ƒ 1 ,50 fr. p. post

<1. ï»l UIIUMTEII, Uitgever, Schoonhoven.

ZALSMAN te KAMPEX.

midde baren leeftijd en van de Geref. kerk.
Br. iett. JM. II. aan den Boekh.
ZALSMAN te KAMPEN.

Uit aller naam,

TJw Vriend,

Het SALON-PORTRET vau PAUL KRUGER.

MEID-HUISHOUDSTER,

in den ouderdom van bijna 72
jaar
De hoop op een zalig weder
zien geeft ons een rijken troost.

Waarde Heer Redacteur !

De zevenentwintigste jaargang van dit
Jaarboekje geeft een goeden blik op het
leven en den bloei van het Nederlandsch
Jongelings-verbond. De toestand der vereenigingen wordt over het algemeen gunstig
genoemd, de werkzaamheid schijnt gaandeweg
beter en meer uitgebreid te worden. De
Bijbelbespreking gaat vooruit, en ook op
letterkundig gebied is toeneming van ont
wikkeling zichtbaar. Het aantal afdeelingen
nam met 17 toe, maar het ledental werd
met 49 verminderd. Naast de andere vereenigingen is ook het Nederlandsch Jonge
lings-verbond voor vele jeugdigen van jaren
ten rijken zegen. Moge het hierin bij den
voortduur toenemen en daartoe steeds meer
van God gezegend worden.

nette huishouding geplaatst.
Br. fr. Mo, '22 aan den Boekh.

VERSCHENEN":

Gevraagd bij een jong predikant een

Heden overleed, in de hope
des eeuwigen levens, onze ge
liefde Echtgenoote, Moeder en
Behuwdmoeder

I n g e z o n d e n .

Christopliilus. Jaarboekje ten dienste der
Christelijke
Jóngelings- Vereenigingen in
Nederland voor het jaar 1900.

Een ouderloos MEISJE, tusschen
30 en 40 jaar, uit den gegoeden stand,
zag zich gaarne terstond of 1 IMei
in bovenstaande betrekking in een

»BLOEMENDAAL"

te LOOSDUINEN,
26 Jan. 1900.

Naar wij van het Bestuur vernemen, zal
het feest van de Vereeniging : Christelijk
Nationaal Zend'mgsfeest D. V. worden ge
houden op het landgoed „Middachten" bij
De Steeg op Woensdag den 4 Juli a.s.

De geachte Schrijver zegt in de voorrede,
dat hij eene eenvoudige beschrijving wil
geven van het leven van den aartsvader
Abraham. En daaraan beantwoordt het
boek. Het is stichtelijke, degelijke lectuur,
welke ons hier wordt geboden. De hoofd
momenten van het leven van Abraham wor
den achtereenvolgens in duidelijken stijl
behandeld en tot leeï'ing, vermaning en
vertroosting der geloovigen aangewend. De
Schrijver rechtvaardigt in de voorrede de
uitgave van zijn boek met verschillende
redenen. Maar de beste rechtvaardiging is
het boek zeit
Bij de litteratuur, welke
opgegeven wordt, hadden de Bijbellezingen
van Dr. van Konkel nog wel vermelding
verdiend.

HUISHOUDSTER.

ADVERTENTIE.

gracht 260 bis, Amsterdam.

REDE

bij de overdracht van
het Rectoraat aan de Theol.
School te Kampen,
op 6 DEC.
DOOR

Ur. II. IIIVIVCH.
Prijs 90 ct.

Alle Boekh nemen bestellingen aan.
en na ontvangst vau het bedrag wordt
het franco verzonden.
Is verschenen bij J H. BOS te KAMPEN:

Het Tolstoyïsme
EN

de leer van liet niet-wederstaan
nooR

G. WISSE Jr.,
Predikant te Gouda.

1GO bladz. prij* f 0,75.

GOEDE BOEKEN
voor veel verminderden prijs.

FUNCKE, Paulus te water
en te 'and. gebonden f 3,— thans f 1,90
FUNCKE, Zielestrijd en Zielevrede, gebonden f 3,— thans - 1,90
I FRANCKEN, Kern derChrist.
leer, gebonden
.
.
- 1,30
JAMES, Geschenk van een
MA GA ZIJN
Ohrist vader aan zijne opwas
VAN
sende kinderen, f 4,40 thans - 2,20
JAMES, Het Huisgezin. Be
Heerenk leeding
stuur en vermaningen aan al
en Uniformen.
deszelfs leden, f 3,60 thans
- 1,80
JAMES, Gids voor Jongelin
Steeds voorradig groote keuze in de
gen, die het ouderlijke huis
nieuwste stoffen.
verlaten, f 1,40 thans
.
- —,60
Uitrustingen voor Indië.
Compleete uitgave van de
,
J. SCUELTENS,
Ofïiciëele stukken betreffende
O ü DESTRA AT,
KAMPEN. den uitgang uit het Ned. Herv.
Kerk genootschap, f5.—
- 3,—
BOSTON, Vier voudigeu
staat, f 2.— . . . - 1,—
v. VELZEN, Feeststoffen,
«oor
f 1.75 . . . . . 1 ( _
JACOB GKOENEWEGEN,
PIANINO'S,
Lofzangen Israëls
.
.
- —,45
BEECHER STOWE, Kleine
Huis- en Kerkorgels.
vossen in 't gezin .
.
- —,75
Vierstemmig Psalmboek, ge
bonden
.
.
.
.
2,50
te fi l fll'lil
Men zende postwissel aan ZALSMAN
^ ei-buren, ruilen, reparee te KAMPEN.

%/z. Markt, Nteenwijk.
P S Kapokbedden en veeren tot in
de fijnste soorten voorradig, rembours,
vrijziebt en monsters gratis.

BILLIJKST ADRES
J. PROPER

rt u en «temmen.

Vrye Universiteit.
NIEUWE BRIEFKAARTEN,
of ssonder firma bedrukt,
worden dagelijks J'ranco verzonden
voor f 2,25 per ÏOOO , door
ZALSMAN te KAMPEN.

met

Wat zegt (ie Schrift?
Onder dezen titel verschijnt bij GEZ.
MEERBURG te BEUSDEN een Maand
blad tut beioideririK van liet rerlne lezen
en nillevgen win (ioils Wou rd, 16 bl.
v. 2 kol. royaal 80. met omslag;
ƒ 1,50 p jaar; onder red. v;m Prof
L. LINDEBOOM No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees
bezorgt, ontvangt den eersten jaargang
gratis
Advertentiën 10 ct. per regel;
bij abonnement, Uiinder.
Spoedige opgave van inteekening
wordt vriendelijk verzocht.

In dank ontvangen :
Voor de V'ereeniyiiiK:

4an Clontributiën :
Door den heer li. Stellman te L )ek f32 50;
door den heer G Luc^s te Dalt'sen f 24,50 ;
door den beer P. Potma te Buitenpost
t 2,50; door den beer M. Hilverda te
Abbega 1 27,50 ; door den hoer P. Goud
appel te Delft 2e stoiting f 126; door Ds.
A. D. C. Kok le N - Helvoet f 11;.(1898)
van Ds. J. J- Steiabai t te Wijbe f 1; door
Ds. A van Dijken te Aalten f 77,50

Aan Collecten : (voor de Theol.
faculteit.)
Van de Geref. koik te Abb'ga f 18,75;
van idem te Neede c. a f 7,56 ; van idem
le Geldei inalsen f 4,50; van idem te Hoenz 1Driel f 1,07; van idem te Zuilicbem f 1,75 ;
van idem te Arlst f 2,50 ; van idem te
Well f 3,25; van idem t« Vuren f 1,22;
van idem te Oulemborg f 5 6 ; van idem
te Zalt-Bommel f6,92; van idem te Ai nhem
B f 11,66; bij eetie spreekbeurt van den
beer Jb v. O. te Koudekerk f 3,62 1 / a ;
Geref. kerk te Berlikum f 11,50.

jlan SM-taeiikiugen:
Een bi iet aan u en mij,
om cito te bezorgen,
't Gewicht van d' inhoud duldt
geen uitstel, zelfs tot morgen,
Hij biedt de keus u aan van
waar geluk en smart;
De plaats voor hem bestemd is
't ilart.
•"rij* 5 cl.
Uitgave van ZALSMAN te KAMPEN.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.

Door Ds K Fernhout te Utrecht, van
J. te E 1' 6

Voor bet Studiefonds:
Door Prof Dr. J. Woltjer lialljaarlyksche
praebeude f 39,20.

Voor het Hospitium:
Van den Zustei kring te Ur.recnt een vol
ledig stel peteldóelssehe gordij >en vo^r de
sSudenteukaiueitjf'S en 12 stofdoeken.
S. J. SEKFAT,

Hilversum.

Pennmqme.ester

Stoomdruk vau ZALSMAN te Kampen.

