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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
THEOL. SCHOOL.
^ -A'arnens den Secretaris der Curatoren van de
Jheol. School, D s. L. JVeijens, ivordt, beleend
gemaakt, dat de H a n d e l i n g e n d e r C u r.
Verg. 1 8 9 9 cloor de Firma A. G e z el l e
Meerburg toegezonden zijn aan de Gerei.
Kerken en verdere gewone adressen. Wie onver
hoopt geen exemplaar moclit ontvangen hebben,
oj ook nog enkele in 't belang der Th. Sch. zou
kunnen gebruiken, gelieve 'hiervan opgave te
doem, aan
C. MULDER, Bibl.
K a m p e n , 27, 3, 19'.

onder ons te blijven arbeiden tot zegen onzer kerk en blijdschap
der gemeente, die hem liefheeft om zijns werks wille.
Namens den K er Zeeraad,
G. KUIJPEKS, Scriba.

ANNA-JACOBA-POLDER, 25 Febr. 1900. Heden was het
voor deze gemeente een blijde dag, daar de beroepen predikant,
de Weleerw. heer F. Bruinsma, in het morgenuur werd
bevestigd in zijn ambt alhier door ZEerws oom, den Weleerw.
heer .1 Bnje ma, predikant te Epe, naar aanleiding van Exodus i
25 : 40 Des namiddags verbond de bevestigde Leeraar zich
aan de gemeente predikende over 2 Cor. 4 : 5
Namens den Kerkeraad,
A. WISSE, Scriba.

EMLICll HEIM, 25 Febr 1900 Zondag 11 Febr maakte
en ze geachte Leeraar Ds. P. I). de Groot aan de gemeente
beleend eene roeping te hebben ontvangtn van de Geref. kerk
te Gerkesklooster
Lieden werd de gemeente verblijd door de
mededeeiingi dat ZEerw. voor die roeping had bedankt.
Namens den Kerkeraad,
J. VAN DUIJN, Scriba.

OPÉINDE-NIJEGA, 27 Febr
eri S. ldema, Candidaten.

CLAS3EN.
Classis Alkmaar.

27, 2, 19'. Onze Leeraar, Ds J Gideonse,
ontving eene roeping van de Geref. kerk te Wansvverd Het is
nze
||
«'ènpar.ige wensch, dat ZEerw volle vrijmoedigheid van
den Heere ontvange om bij ons te blijven
Namens den Kt rkeraad A,
K. NIEBOER, Scriba.
SPRANG, 20 Febr. 1900. Gisteren na de voormiddag
godsdienstoefening stelde onze zeer bi minde I.eeraar de gemeente
Ti» kennis met een ontvangen beroep van de kerk te Strijen.
Met ingenomenheid vermelden wij dit der zusteikerktn inden
lande, vanwege de eer daardoor aan onzen predikant wederom
bewezen ; doeh met droefenis, dat Brabant het weinige, dat ze
nog bezit, wordt afgevraagd. "Wij kunnen daarom niet' hopen,
dat de wensch van Strijen, maar die onzer kerk worde verhoord,
door Hem, die zijnen dienaars beveelt naar zijnen wil te
handelen. Neige de Heere onze God het hart van ZEw. om

LANGESLAG HTJ HETNOO, 25 Febr. 1900. Heden werd
uit een te voren gemaakt drietal, onder leiding van onzen
geachten Consulent, Ds. J. Hessels, tot, Herder en l eeraar dezer
gemeente gekozen, de Eerw. heer H. J. Heida Ezn., Caad. tot j
de 11. Bediening. Kon het zijn, dat op deze roeping zóu dm* 1
zegen des Heeren moge rusten, dat ze weerklank vinde in
het hart van dezen jeugdigen aanstaanden dienaar d(S "VVooids.
Dit is de bede en winsch van ons allen.
Namens den Kerkeraad,
H. KOOJJKER, Scriba.

ENSCHEDÉ,

Deze geboorte uit God verklaart
dus,
waarom zij, in onderscheiding
KENNIS EN LEVEN.
van alle anderen, niet vijandig van
VIL
Christus zich afkeerden maar geloof
Daarmede, dat kennis tot leven den in zijnen naam. Het geloof in
en leven tot kennis leidt, is beider en de kennis van Christus is vrucht
wederkeerig verband nog niet vol van het leven, dat hun door geboorte
doende omschreven en bepaald.
uit God werd geschonken. Omdat zij
Uit Joh. i ; 12, 13 wordt terecht van hemelschen, Goddelijken oor
afgeleid, dat het leven, hetwelk ge sprong waren, hebben zij Hem, die
schonken wordt in de geboorte uit uit den hemel neergedaald en door
God, aan het aannemen van Christus den Vader gezonden was, als den
en het gelooven in zijn naam vooraf Christus Gods erkend en beleden.
gaat.
Want wie uit God is, hoort de woor
den
Gods.
Het verband wijst dit uit. Het
Woord, dat in den beginne bij God
Toch, al is ongetwijfeld in dezen
en zelf Qoc[ wag^ jg aan
dingen tekst de gedachte vervat, dat de
verwant, bepaaldelijk aan de wereld, wedergeboorte, de instorting van het
aan de menschheid en aan Israël. beginsel des geestelijken levens, aan
Want alle dingen zijn door dat Woord het aannemen van Christus en het
gemaakt. in ^at Woord was het gelooven in zijnen naam voorafgaat,
leven en het leven was het licht der toch mag daaruit niet worden afge
menschen. En Israël was het zijne, leid, dat deze wedergeboorte door
dat Hij tot zijn ertdeel aangenomen een afstand van jaren van het komen
had.
tot het geloof gescheiden is, dat zij
Op grond daarvan zou men ver buiten het Woord Gods om geschiedt
wachten, dat alle schepselen dat en in den onbewusten toestand des
Woord bij zijne werking en verschij menschen plaats heeft.
ning m de wereld met vreugde zou
De vraag is thans hier niet aan
den hebben begroet. Maar het tegen de orde, of de wedergeboorte niet
deel was het geval. £>e wereld, die alzoo geschieden kan en dikwerf ge
door Hem was gemaakt, heeft Hem schiedt, maar alleen, of het vierde
niet gekend. De menschheid, die in Evangelie, de wedergeboorte plaat
duisternis wandelde, heeft het licht sende vóór het geloof, op dergelijke
niet begi'cPen" Dn zelfs de zijnen, tot gevallen het oog heeft. En daarop
wie Hij kwam in het vleesch, hebben is niet anders dan een ontkennend
Hem niet aangenomen.
antwoord mogelijk.
Het scheen daarom, alsof de wer
Immers wisselt de uitdrukking : uit
king van den Logos in de wereld en God zijn of geboren zijn, met deze
de verschijning yan Christus onder andere af, dat alleen zij, die uit de
de menschen geheel ïjclc] en ver- waarheid zijn, die de waarheid doen,
geefsch was geweest. Maar dat is die den wil Gods willen volbrengen,
toch inderdaad niet zoo. Daar waren dat zij alleen de stemme Gods hooren,
er, die Hem aannamen en geloofden tot het licht komen en van Jezus'
in zijn naam. Het waren zij, die leer bekennen, dat zij uit God is.
niet uit den bloede noch uit den wii Hierbij kan er alleen gedacht worden
des vleesches lloch uit den wil des aan zulke personen, die onder het
mans, maar uit God geboren werden. evangelie leven, die eenigermate de

Tweetal: H. Heida

Namens drn Kerkeraad,
II. v. D. MARK, Scriba

LEEK, 25 Febr. 1900. Beroepen bij de Geref. kerk alhier,
de Weleerw. heer H Heida Ez , Candidaat te Mildam. Dat
deze roeping blijke te zijn naar den wil des Heeren, is de
wensch van kerkeiaad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
S. VAN DER VEEN, Scriba
TENT BOER, 25 Febr. 1900. Hedenvoormiddag na de
godsdienstoefening, maakte onze geliefde Leeraar, Ds. P Bos,
aan de gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen
van de gemeente te Tiel. Het is de wensch en bede van den
kerkeraad en de gemeente, dat wij spoedig van ZEerw mogen
hooien : ik blijf bij u.
Namens den Kerkeraad,
J. H. STEENHI IS, Scriba

PLAATSELIJKE KERKEW.

1900.
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Vergadering ie Helder IX V. Donderdag 22 Maart
aanvang half tien.
Namens den Kerkeraad der roepende Kerk,
J. BAAS AZ., Scriba.

Voor- «Ie Thoolotfisclio S$UIHM>1.
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Door Ds. G. II. Zalm te Vries, Corr. Cl. Assen, de contrib.
uit Borger van Ds. G. Meyer f 0,50, L. van Dijk f 0,50,
J. Vedel er f 0,50, J. K. Meijcring f 0,50, W. K. Sikkes f 0,25,
Gez Beuling f 0,50. A. Huizing f 0,50, Alb. Oving f 0,50.
J. Warringa f 0,50, H. Oving f 0,25, L, Nanning f"0,50, G
Dierner f 0,50, J. Oldenbeuring f 0,50, D. Klingenberg f0,25.
Contributies uit de S milde f 5,75.
Door Ds. N. P. Litiooij te Krimpen a'.d Lek, Corr. Cl. Gouda,
de contrib. uit Krimpen a/d Lek van Ds. Littooij f 1,
A. de Boer f 1, C. Kooiman f 1, J. Zoeter f 1, A. Groeneveld 1' 0,50, A. W. de Graaft' f 0,50, P. Kalkman Sr. f 0,50,
W. Kalkman Sr. f 0,25.
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onding ik run »ll. te Arnhem"

Ni>. 230, (lat aan de School geschonken

Zwolle, 24 Eebr. 1900,
Potgietersingel 120.

ONTVANGSTEN.
(lorinchem
Meerkerk
Deventer A
Deventer B
Enschedé A
Enschedé li
Enter
Haaksbergen
Bengel™
Nijverdal
OI st
Kijssen

Vriezenveen
- 2,20 Wommels
Wierden
- l,83s Wons
Wijhe
- 3,90 Cubaard
Kriinpeti a,d Lek
- 4,— Duisburg
Gift van G K. Hz. te Zwartsluis
.

De Penningmeester
van de Theologische School,
DR. H. FJBANSSKN.

Voor de Zending ouder «te «Joden.
Onder hartelijke dankbetuiging kan ik de ontvangst vermelden van :
Door Ds. Krop veld van G. Jonkhart te Oostzaan
zijnde door D. v. Leeuwen verzameld
f3
P. pw. uit Arnhem uit de bus der Jongedochtersvereen. „Vreest den Heere en wijkt van het kwade" - 10,35
P. pw. van X. te Boskoop
.
.
.
- 10
De bijdrage van den hr. Nieuwegiessen te Kralingen, reeds
vroeger verantwoord, was namens de Zendingsvereen.
Met aanbeveling,
Rotterdam,
^ KOOPS
23 Febr. 1900.
Oost-Molenstraat 5.

waarheid Gods kennen en van zijn pen Hem en hechtten Hem aan het
wil hebben gehoord. De waarheid schandhout des kruises.
Slechts betrekkelijk weinigen waren
is toch bij Johannes geen onbewuste
het,
die Hem als den Messias erken
aspiratie van den mensch, maar eene
r
reëele w ereld van gedachten, door den. Dat waren zij, die uit God
God in Christus en alzoo in het evan geboren waren, die de waarheid
deden, die den wil Gods wilden doen,
gelie geopenbaard.
Hetzelfde leert ook de bekende maar die natuurlijk nog niet aan
plaats Joh. 6 : 44, waar Jezus zegt, stonds, als zij van Jezus hoorden,
dat niemand tot Hem komen kan, konden aannemen, dat in dezen
tenzij de Vader hem trekke. Want mensch de beloofde Messias versche
dit trekken, ofschoon het volstrekt nen was. Zoovelerlei twijfel en vreeze
niet maar eene zedelijke aanrading hield hen dikwerf' nog langen tijd
is, wordt in de volgende verzon door terug. Wi j zien het in een Nathanaël,
een van God geleerd worden ver den Israëliet, in welken volgens
klaard. Wat Jezus daar zegt, is Jezus' getuigenis geen bedrog was,
hetzelfde, als wat reeds in de pro in een Nicodemus, die 's nachts tot
fetie verkondigd werd, dat zij allen Jezus kwam, en in zoovele anderen,
van God geleerd zullen zijn. Alleen die eerst langzamerhand hunne op
zij, die van den Vader hoorden en rechte verwachting van den Messias
leerden, 11.1. wat Hij in zijn evan in dezen Jezus van Nazareth vervuld
gelie van Christus getuigt, die komen zagen.
Van al deze Israëlieten zonder be
tot Hem. Het is dezelfde gedachte,
die Jezus elders tot Petrus uitsprak, drog kon getuigd worden, ook voor
toen deze Hem beleden had als den dat zij Jezus als den Christus er
Christus, den Zoon des levenden kenden en beleden, dat zij uit God
Gods: vleesch en bloed heeft u dat geboren waren en de waarheid deden
niet geopenbaard, maar mijn Vader, en op 's Heeren tijd de stem van
Christus zouden hooren en verstaan.
die in de hemelen is.
En soortgelijke gevallen komen
Als Jezus in het Evangelie van
Johannes dus telkens tusschen twee ook altijd, in kleiner of grooter getal,
klassen van menschen onderscheid in de Christenheid voor. Daar zijn
maakt, tusschen zulken, die niet en er, die niet uit de waarheid zijn en
anderen, die wel uit de waarheid daarom steeds verder afwijken; zij
zijn, dan heeft Hij daarmede aller gaan van ons uit, omdat zij niet van
eerst ongetwijfeld de Joden van zijn ons waren. Doch er zijn ook ande
ren, die wel uit God zijn geboren
tijd op het oog.
Die Joden waren de „zijnen;" zij maar toch door twijfel of vreeze nog,
behoorden tot het volk, dat Hij tot als Nicodemus weleer, weerhouden
zijn eigendom had aangenomen. worden van de belijdenis van Jezus
Hunne Schriften getuigden van Hem, als den Christus. Ook van hen geldt,
al meenden zij ook ten onrechte, dat dat zij de stem van Jezus eenmaal
zij in de letter dier Schriften het zullen hooren en Hem als zijne scha
eeuwige leven hadden. Door zijne pen volgen zullen.
Hieruit laat zich ook ve-klaren,
geboorte uit Israël, bewees Hij, dat
de zaligheid uit de Joden is. Maar dat het vierde Evangelie, schoon zoo
de Joden stelden zich hoe langer hoe sterk mogelijk uitsprekende, dat al
vijandiger tegenover Hem, verwier leen de uit God geborenen tot Chris

tus komen en in Hem gelooven, toch
anderzijds de zedelijke verantwoor
delijkheid des menschen geen oogenblik opheft of verzwakt. Van een
gnostisch dualisme, dat de menschen
van nature in soorten splitst, is ner
gens sprake. De geboorte uit God
is geen physische verandering of
magische omzetting; zij draagt ge
heel en al een geestelijk karakter,
zij staat met het kennen en doen der
waarheid in verband.
Het trekken des Vaders verwezen
lijkt zich door een hooren en leeren
van wat God verkondigt. Daarom
blijft de mensch voor zijn ongeloof
verantwoordelijk. Het schort aan den
wil, dat zoovelen niet tot Christus
komen, om in Hem het eeuwige
leven te vinden, 3 : 19 & 31, 5 :40,
7 : 17, 8 : 44. Zelfs de wasdom en
kennis en leven is daarvan afhan
kelijk, dat iemand in Christus blijft,
gelijk de rank in den wijnstok,
15 : 2 & 9, 8 : 31.
BAVINCK.
BIJBELSCHE TIJDREKENING.

Tusschen de H. Schrift en de hedendaagsche wetenschap bestaat er over
den ouderdom van het menschelijk
geslacht een zeer groot verschil. De
Heidenen spraken dikwerf van vele
wereldtijden en schreven aan de aarde
en aan de menschheid een bestaan
van tien en honderd duizenden van
jaren toe. En de nieuwe leer van den
mensch keerde tot deze fabelachtige
getallen terug en sprak eveneens van
tien en honderd duizenden van jaren.
De gronden voor dezen hoogen ouder
dom der menschheid worden ontleend
aan de geologie, de palaeontologie, de
astronomie en vooral ook aan de historie.
De geschiedenis van China en Indië
leverde wel geen vasten giondslag
voor de tijdrekening op,; maar anders
was het toch, naar men meende, met
de geschiedenis van Egypte en Babylonië gesteld. Toch bleek er ook bij
de chronologie van deze volken een

ruim veld voor gissingen open te
blijven. De geleerden weken in het
daj,eeren van dezelfde gebeurtenissen
honderden en zelfs duizenden jaren van
elkander af. Gewoonlijk verdeelen zij
de geschiedenis van Egypte in drie
perioden, het oude, het middelste en
het nieuwe rijk. Maar als zij den
aanvang van de regeering van den
eersten koning Menes moeten bepa
len, stelt de een dien in het jaar
5867 en een ander in het jaar 2320
vóór Christus, een verschil dus van
niet minder dan 3500 jaren.
Zoolang er zulke verschillen bestaan,
kan men gerust zeggen, dat op dit gebied
nog alle zekerheid -ontbreekt en is verde
diging van de tijdrekening des Bijbels zelfs
in het geheel nog niet noodig te achten.
Maar naar alle waarschijnlijkheid bestaat
er kans, dat er eerlang in de tijdrekening
der Egyptische geschiedenis meerdere
vastheid en overeenstemming komen zal.
Volgens het Berliner Philolog. Wochenschrift onder redactie van Chr. Belger
en 0. Seyffert in het nummer van 7
Oct. 1899 is h.1. door Dr. Hèinhardt te
Kaïro aan het Koninklijk Museum te
Berlijn eene vondst van oude papyri
ter leen afgestaan, die voor de kennis
van Oud-Egypte hoogst belangrijk zijn.
Deze papyri werden gevonden in de
ruïnen van eene stad, gelegen naast de
pyramide van Illahun, aan den ingang
van de provincie Fajjum, en dagteekenen uit den tijd van het einde
der zoogenaamde twaalfde dynastie.
Bij onderzoek bleek, dat zij bestonden
uit brieven, quitantiën, acten, inventa
rissen enz., en alle betrekking hadden
op den tempel in de stad, waar zij
gevonden zijn. Twee stukken zijn daar
onder nu voor de Egyptische tijdre
kening van het hoogste belang geble
ken.
Het eene is een brief van den: 25en
dag van de 7e kalendermaand : van
het 7e jaar van koning Usertesen III,
waarin de overste van den tempel aan
zijn priester meedeelt, dat de opkomst
van de ster Sirius plaats hebben zal
op den 16en dag van de volgende,
de achtste, maand en hem opdraagt,
om alles voor de viering van dien
dag in gereedheid te brengen. En het
andere stuk behelst, dat op den 17en
dag van diezelfde achtste maand, dus
daags na het feest, allerlei feestgaven
van brood en bier zijn aangeboden.
Hierdoor laten zich enkele zekere
data vaststellen van de Egyptische
gèschiedenis. Want in Middel-Egypte,
had de opgang van de ster Sirius plaats
op den 20en Juli, tegelijk met het
wassen van den Nijl; en deze dag
was de aanvang van het kalenderjaar.
Maar daar dit 'jaar slechts uit 365
dagen bestond en dus jaarlijks een
kwart dag te kort kwam, versprong
de opkomst van Sirius^ alle vier jaren
een dag, om dan na 1460, dat is
vier maal 365 jaren, weer te vallen
op denzelfden kalenderdag.
Van elders is nu bekend, dat in het
jaar 139 na Christus zulk eene, periode
van 1460 jaren afsloot, zoödat toen
het opkomen van Sirius wee'r samènviel
met den eersten dag vah het Egyp
tische kalenderjaar. En dit moet dus
ook het geval geweest zijn in het jaar
1322 en 2782 vóór Christus
Wanneer deze gegevens nu in verband
worden gebracht met de tijdsbepalingen,
in bovengenoemde twee stukken ver
meld, d an iaat zich daaruit berekenen
dat het 7e jaar van Usertesen III
vallen moet in de jaren 1876 — 1873
vóór Christus en dat de twaalfde
dynastie loopt van de jaren 1996/1993
tot 1783/1780 vóór Christus.
Dit resultaat is belangrijk, omdat er
uit blijkt, dat de geleerden over het
algemeen den aanvang van de Egyp
tische geschiedenis veel te hoog hebben
geplaatst en met groote getallen al te
willekeurig zijn omgesprongen.
Zelfs Eduard Meijer, die in verge
lijking met anderen zeer matig in zijne
bereken.in g.. was,. en,. den aan v-ang » van
het middelste rijk in 2130.; p.la:atóte,
moet thans erkennen, dat da.tijd der
twaalfde dynastie nog 150 jaren jonger
is geweest dan hij durfde aannemen.
Wanneer dit nu reeds geldt van het
middelste rijk, is het nog veel meer van
toepassing op het oudste, waarvoor zoo
goed als alle zekerheid ontbreekt. Aande chronologie, welke men daarvoor aan
neemt, is vooralsnog geenerlei waarde
te hechten.
De les van deze geschiedenis is,
dat zij, die aan de Heilige Schrift
gelooven, toch geduld mogen oefenen,
en niet aanstonds op grond van zooge
naamde wetenschappelijke resultaten de
betrouwbaarheid der H. Schrift in twijfel
trekken. De Schrift is een boek voor
de eeuwen en heeft'dus met hare recht
vaardiging den tijd. Terwijl de weten
schap ieder oogen blik van inzicht veran
dert, houdt zij zichzelve staande van
geslacht tot geslacht.. De argumenten,
welke in de eene eeuw worden aange
voerd, voor het onbetrouwbaar karakterder H. Schrift, doen in eene volgende
eeuw soms juist dienst als bewijzen
yoor hare. geloofwaardigheid., Er is niets

wisselvalliger dan de zoogenaamde we
tenschap.

STEMRECHT DER VROUW.

vigen moeten de vrouwen, gelijk Paulus |I
zegt, naar de wet en naar het. gebruik
in alle gemeenten zwijgen, want het
openbaar spreken aldaar is met hare
onderworpenheid in strijd en verraadt de
zucht naar eene zelfstandigheid, die haar
als vrouwen niet past.
De macht en de waarde der vrouwen
ligt niet in kostbare kleeding, in vlech
tingen des haars, in openbare rede en
heerschappij over den man; maar zij
bestaat daarin, dat zij hare godzaligheid
bewijzen door goede werken; dat zij
zichzelven versieren met een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is
voor God; dat zij trouw zijn in de ver
vulling dier taak, welke op haar als
moeders rust.
Aan vele vrouwen in den tegenwoordigen tijd behagen begrijpelijkerwijze
deze woorden van de apostelen niet; zij
vinden meer welgevallen in de theorieën
van Hilda van Suylenburg. Maar ook
hierbij zal het blijken, dat het dwaze
Gods wijzer is dan de menschen en het
zwakke Gods sterker dan de menschen.
De Schrift zegt niet letterlijk en met
even zoovele woorden, dat. de vrouwen
niet mede-stemmen mogen bij de be
noeming van doctoren en bedienaren des
Woords, van ouderlingen en diakenen.
Maar zonder twijfel ligt zulk een stem
recht niet op de lijn harer gedachten.
Want dit stemrecht komt, indien niet
altijd en overal, toch meestentijds, vooral
ook in onze dagen, op uit eene beschou
wing der vrouw, welke door de Schrift
wordt gewraakt.
—

De Synode van de Nederl. Herv. kerk
heeft in hare zitting van 11 Aug. j.1.
op voorstel van de Classes Alkmaar en
Deventer met eene kleine meerderheid
aan de vrouwelijke leden der 'gemeente
het stemrecht toegekend.
Dit voorstel wordt thans aan al de
Classicale vergaderingen verzonden met
verzoek, om daarover advies uit te bren
gen, en komt dan in de volgende zitting
der Synode nogmaals ter tafel, om defi
nitief aangenomen of verworpen te
worden.
De beweging, die ten gunste van het
stemrecht der vrouw op politiek gebied
reeds geruimen tijd aan den gang is,
wordt daarmede in ons vaderland op
kerkelijk terrein overgebracht. En al is
het niet waarschijnlijk, dat de Herv.
kerk thans reeds aan de vrouw den toe
gang tot de stembus zal openen, toch
hebben wij hier met eene actie te doen,
waarvan het begin wel klein maar het
einde nog niet te zien is. Amerika
geeft in veel opzichten dén toon aan en
Voerde'"in' mëriigen Staat 'en in verschil
lende kerken reeds'het vrouwelijk stem
recht in, en ontsloot ook voor de vrouwen
den toegang tot vele openbare ambten
en bedieningen.
De quaestie zelve is ook van gewicht
en niet zoo gemakkelijk" op te lossen,
als het zich oppervlakkig laat aanzien.
Volgens de Schrift berust de verkie
BROEDERLIJK ?
zing voor de ambten in de gemeente,
Enkele weken geleden zond Prof. Lin
niet bij de overheid of den patroon, niet
oij den paus of bij don bisschop, zelfs deboom een schrijven toe aan Hollands
niet bij den kerkeraad, maar bij de ver Kerkblad, waarin hij een paar bedenkin
gadering der geloovigen. De kerkeraad gen opperde tegen eene leerrede, welke
mag en moet bij die verkiezing leiding door Ds. Sikkel in het licht was gegeven.
Over de gegrondheid dier bedenkingen
geven, maar de verkiezing zelve is het
kan men verschillen, maar het recht, om
oorspronkelijk recht der geloovigen.
Tot die geloovigen behooren de vrouwen ze te maken, kan aan geen enkel lid
evengoed als de mannen, de jongere der Gereformeerde kerken worden ont
leden der gemeente evengoed als de zegd ; en de toon, waarop zij geuit
oudere. En het zou dus voor de hand werden, was zoo bescheiden mogelijk.
liggen, om te denken, dat alle gelooviMaar het schrijven werd terugge
: gen saam, n.1. alle belijdende, tot het zonden met de korte bijvoeging, dat het
avondmaal toegelaten leden dit recht in Hollands Kerkblad niet geplaatst
der verkiezing behoorden, uit te oefenen. kon worden. Het werd daarna opge
Maar zoo heeft men in de kerk van nomen in de Bazuin van 29 Dec. 1899.
Christus toch nooit geredeneerd en zoo
Toen de Boeper ophield te verschijis het ook nooit toegegaan.
ne'.t, gaf de Friesche Kerkbode met dit
Want het zoogenaamd algemeen stem feit onverholen haar blijdschap te kennen.
recht is reeds niet op staatkundig ge Als reden werd -daarvoor opgegeven:
bied, doch veel minder nog in de kerk „Wat in de Boeper ons, en velen
een natuurrecht, dat ."in., de personen broederen met ons, zeer tegen de borst
zeiven inhaerent wezen zou. In de kerk
heeft gestuit, is de wijze, waarop
is Christus alleen Koning. Hij regeert de polemiek gevoerd werd.
„„Stel
zijne gemeente van uit den hemel door sélmatige verdachtmaking"" is mis
zijn Woord en Geest. Hij is het, die schien een te sterk gesproken woord,
Woord en Sacrament bedient, die roept maar het had er soms veel van,
en bekwaamt tot het ambt.
alsof alwat van de Vrije Univer
Alleen heeft het Hem behaagd, om siteit kwam en alwat Dr. Kuyper deed
bij dit alles zich van menschen te be reeds daarom slecht en verkeerd was."
dienen, die niet vrij en zelfstandig te
Prof, Lindeboom meende, op deze
werk gaan maar in alles gebonden zijn woorden het stilzwijgen niet te mogen
aan zijn Woord, en bij de keuze tot bewaren, en zond aan öe Friesche Kerk
eehig ambt zich te gedragen hebben bode een schrijven toe, welks inhoud
naar de regelen, die Hij daarvoor vast aan schrijver dezes onbekend is, maar
gesteld heeft.
dat naar luid van de Friesche Kerk
De vraag is dus niet, wat. wij van bode bewijs vraagde voor de tegen de
het stemrecht der vrouw denken, of het . Boeper uitgebrachte" beschuldiging.
ons logisch en consequent, gewenscfet
Het schrijven werd echter niet opge
of schadelijk voorkomt, maar hoe de nomen, lo omdat de Roeper gestorven
Schrift erover oordeelt en welke gege is en dooden niet. spreken; 2o omdat
vens zij ons daarvoor aan de hand biedt. de Boeper verleden jaar ook zweeg, toen
En dan staat vast, dat in de verga zij bij eene insinüatië tegen Dr. A.
deringen, welke de discipelen na Jezus', Kuyper door de FHesche Kerkbode ter
hemelvaart hielden, ook wel vrouwen verantwoording werd geroepen ; en ten
tegenwoordig waren, Hand. 1 : 14, maar derde, zoo staat er letterlijk, „omdat,
dat Petrus toch alleen de mannen-broe I' wie gastvrijheid vraagt aan eene redactie,
ders aanspreekt en hen tot het kiezen nimmer te vergeten heeft, dat de eerste
van een plaatsvervanger van Judas op plicht van een gast is de hoffelijkheid
wekt, Hand. 1 : 15, 16. In Hand. tegenover zijn gastheer in acht te
6:3 worden evenzoo alleen de broe nemen. Prof. Lindeboom heeft bij zijn
ders door de apostelen aangesproken, om schrij ven dezen eersten eisch der wel
een zevental diakenen te verkiezen. In levendheid uit het oog verloren. In;
de vergadering te Jeruzalem zijn niet zijn eigen woning kan men een ander '
alleen apostelen en ouderlingen maar desnoods pp ongezouten toon de les.
ook vele geloovigen saam, doch allen lezen, maar dat te willen doen,
worden als: broeders aangesproken,, en wanneer men bij zijn buurman op
dezen hebben over de aanhangige zaak visite is, is te veel geeischt."
te oordeelen, Hand. 15 :7, 13.
Deze redenen klemmen niet. De
Nergena is in het N. Test. vhn een eerste • niet, omdat de Boeper wel dood
stemrecht der vrouwen sprake. Wel -is hiaat- de-pèrsööen, die de redactie
nemen zij in de gemeente eene voor vormden, nog leveri. , De tweede niet,
name plaats in. Men denke slechts aan omdat de bewijsstukken voor de beschul
Maria, de moeder des Heeren ; aan de diging worden weggelaten. En de derde ,
zusters van Lazarus ; aan de vrouwen, niet, omdat het niet aangaat te zeggen,
die Jezus volgden en hem dienden van dat Prof. Lindeboom bij zijn schrijven
• hare goederen; aan Maria, de moeder den eisch der wellevendheid uit het
van Johannes Markus, aan Lydia en oog heeft verloren, zonder dat men
aan Priscilla; aan de vier dochters van dit schrijven zelf onder de oogen der
Philippus, die de gave der profetie had lezers brengt, en déze in staat stelt,
den;" aan de vele voorschriften, wélke om er zelf over te oordeelen.
de apostelen in betrekking tot de vrouwen
Maar afgedacht van het al of niet
geven. Maar indien wij. afzien van het geldige dezer redenen, aan ieder onpar
diakonessenambt, dat evenals het doc tijdige rnag de vraag worden voorge
torenambt geen ambt is in engeren zin, legd,. of zulke handelwijzen broederlijk
doch slechts een dienst der kerken, zijn zijn en geschikt om eenheid en over
de vrouwen in de gemeente van Chris eenstemming te bevorderen ?
tus niet verkiesbaar tot eenig ambt en
BAVINCK.
ook niet stemgerechtigd.
De positie der vrouw is volgens de
III: <;i;*ii;i *M:II TI» B»I:IC
-Schrift, ook in de gemeente des Heeren,
HEILIGE».
niet zoozeer eene mindere als wel eene
andere dan die van den man ; en haar
X.
beteekenis en invloed ligt op een ander
TOT DIENST SCHULDIG.
terrein dan dat der openbare handelin
Het beginsel, dat elk zich schuldig
gen, hetwelk aan den man is toege
wezen. In de vergaderingen der geloo is aan allen, wordt bijzonder kennelijk 1

toegepast in de oproeping van sommige ij
leden der gemeente' itot het ambt van
opziener of verzorger.
Wat het ambt in de gemeente is,
weten wij ; het is een ons ter vervul
ling opgelegde dienst. Een ambtsdra
ger is iemand, aan wien God de ver
vulling van zekeren dienst in zijn huis
zóó heeft opgedragen, dat hij hiervoor
verantwoordelijk is gesteld. Op hem
rust de verplichting om te zorgen, dat
het der gemeente niet aan licht en
stuur, aan troost en hulp ontbreke;
hij is baar gegeven om haar tot oog en
hand te zijn.
,
Wie tot zulk een ambt geroepen
wordt, heeft te bedenken, dat hij geen
vrij man is. Hij behoort toe aan
Christus, en wordt door dezen gegeven
aan de gemeente, zoodat hij gehouden
is om zijne gaven gewillig te haren
nutte aan te leggen. Daartoe heeft
Christus hem gekocht; alle recht op
zichzelf is hij tegenover Hem kwijt.
Roept Christus hem alzoo om eenigen
dienst in de gemeente te vervullen,
dan kan hij niet weigeren zonder zich
aan Hem te ontstelen. Alzoo handelt
hij in dat droef geval in lijnrechte
tegenspraak met het voorbeeld hem
gegeven door zijnen Heer; van wien
wij weten, dat Hij het hoogste, wat
iemand geven kan, aan de gemeente
gegeven heeft, te weten zijn eigen
lichaam.
Nu is het waar, dat God de ouder
lingen en arm verzorgers niet, gelijk
weleer profeet- en apostel, onmiddellijk
tot hunnen dienst roept, maar middellijk
door tusschenkomst der gemeente. Dit
is' zelfs altijd zoo geweest; steeds zegt
ons de Schrift, dat genoemde ambts
dragers door de gemeente werden ver-,
koren.
Maar dit neemt niet weg, dat hunne
roeping toch een ander karakter draagt
dan de benoeming eener gewone vereeuiging tot een of' anderen post. De
gemeente kiest hare ambtsdragers op
bevel van God ; zij zou zich aan onge
hoorzaamheid schuldig maken, zoo zij
dit haar geboden werk naliet. Eigen
lijk is zij dus in dit werk eene diena
resse Gods, die zijn werk volbrengt.
Daarbij laat God haar niet in het
wilde en in het duister werken ; haar
Hoofd licht haar integendeel voor. In
de gaven toch, die God aan sommigen
harer leden boven anderen gegeven
heeft, ontvangt zij van Hem eene aan
wijzing van de mannen, op welke zij
hare keuze te vestigen heeft. Boven
dien leeft en werkt de Geest in haar
midden ; om recht te handelen behoeft
zij zich in het werk der verkiezing
slechts door dezen Geest te laten leiden.
Zij is dan ook zelve bewust, dat hare
stem Gods stem is ; want zij vraagt
aan de verkorenen, of' zij niet gelooven,
dat zij wettiglijk van de gemeente, en
mitsdien van God zeiven geroepen zijn.
De Schrift drukt er trouwens hetzegel
op; want zij zegt van de opzieners,
dat de Heilige Geest hen over de kudde
gezet heef't, hoewel deze middellijk dooi
de gemeente tot hun ambt verkoren
waren, Hand. 20 : 28.
Het spreekt dus van zelf, dat de ge
roepene zich tot den dienst zijner roe
ping bereid moet verklaren. Daarom
is het tegen
alle orde in, om
staande de vergadering, waarin de keuze
op hem werd uitgebracht, aan den ge
kozene te vragen, of' hij zijne benoe
ming al dan niet aanneemt. Zulk eene
vraag ware gepast, als Christus vrij
willigers opriep tot den dienst zijns
huizes; ongepast is zij daarentegen nu
Hij door tusschenkomst der gemeente
opeischt, wat Hem wettig toekomt.
Maar, zal iemand misschien vragen,
is dan de stem der gemeente altijd en
immer de stem Gods, zoodat het in
geen geval geoorloofd zou zijn om voor
eene roeping tot eenig ambt te be
danken ?
Dit te beweren zou de dwaasheid
zelve zijn. Helaas! de gemeente laat
zich niet altijd in de meerderheid harer
leden leiden door den Geest. De dagen
der verkiezing zijn dikwijls dagen van
gisting. Men kiest soms uit vleeschèlyke voorliefde en uit wereldsche be
rekening ; men heeft eigen belang meer
op het oog dan het algemeen belang;
biddeloos doet men zijn heilig werk,
soms in eene luchtige stemming, of in
blind afgaan op de aanwijzing van
anderen. Daarom zien wij telkens per
sonen verkoren worden, die na korteren
of lateren tijd ongeschikt blijken voor
hun ambt. Wie zal dan de mogelijk
heid ontkennen, . dat
ge. . de stem der ®
meente niet altijd samenvalt met de
sten! Gods. God bestuurt alles, voor
zeker, maar Hij kan ook opzieners en
verzorgers geven in zijnen toorn, deikudde tot roeden.
Wat dan, ingeval iemand zich
door de op hem uitgebrachte keuze
bezwaard acht ? Gemeenlijk doet de
gekozene deze vraag niet eens. Be
vangen in den waan, dat hij slechts
door menschen gekozen is, en mitsdien
vrij om te handelen naar zijne eigene
overtuiging, houdt hij de beslissing aan
zich. Hij zal eens ernstig, ja biddend
over de benoeming nadenken, en hij

doet dit misschien ook. Komt hij tot
de overtuiging, dat zijne bezwaren ge
grond zijn, dan deelt hij der gemeente
met of zonder opgave van redenen
mede, dat hij -..voor zijne benoeming
bedankt. Hij handelt dirs even zoo, als
hij doen zou, ware hij in eene of andere
vereeniging tot een post van bestuur
gekozen.
Maar zóó wil Christus zijne gemeente
niet beschouwd en behandeld hebben.
Hij wil, dat wij zullen uitgaan van de
eikentenis, dat zij Gods mond is, en
niet van de gedachte, dat zij zich door
net vleesch heeft laten leiden. Christus
neemt het boog voor de eere van zijne
gemeente op, zeer hoog; ook in' de
geestelooze gemeente moeten wij de
gemeente nog eeren.
De over zijne benoeming bezwaarde
broeder late daarom het oordeel over
zij ne bezwaren aan de gemeente zelve
over, zooals deze door hare oudsten
vertegenwoordigd wordt. Brengt men
hiertegen misschien in, dat deze allicht
paitijdig in hun oordeel zijn, welnu,
dan wete en waardeere men, dat er
achter deze nog meerdere, uitgebreidere
vergaderingen zijn ,
tot wie men
zich zoo noodig met, zijne bezwaren
wenden kan.
Maar in geen geval late men het
eindoordeel aan zichzelf.
In de meeste gevallen ontspruiten
deze bezwaren uit een gevoel van on
geschiktheid om een ambt te vervullen;
men is niet begaafd, niet godzalio- Ge
noeg anderen zijn er geschikter "voor.
Het is goed, broeder ! dat gij gerinoover uzeiven denkt ; maar wordt nu
uzelveu niet ongelijk, door u een ge
zag aan te matigen, dat niet u maar
alleen der gemeente toekomt, gelijk
g\j 110611 zoudt, als gij zelf gingt be
slissen en oordeelen over haar doen.
Laat anderen over u oordeelen; niemand
kent u minder dan gij zelf.
VAN ANDEL.

VOLKSWOODM.
hcl>S)6u de
den te doen tegen den Volk»-

kanker der toenemende
draukzonden ?
Eindelijk zal deze vraag dan eens met
einst onder de oogen worden gezien.
Donderdag 8 Maart a.s, te Utrecht; zoo
de Heere wil.
Door een vergadering, van broeders, die
de Geref. belijdenis liefhebben.
God zegene dit begin !
l)e volgende oproeping is dezèr dagen
verzonden.
wOndorgeteekenden hebben de eer U, en
allen die de Gereformeerde belijdenis lief
hebben, uit te noodigen tot eene samenkomst
op Donderdag 8 Maart a.s. des voormiddags
ten 11 ure, in het gebouw J,IIIENE ", Kei
straat te Utrecht.
Punten van behandeling :
1. Aanwijzing van een moderamen voor
deze vergadering ;
2. Aanwijzing van een verslaggever voor
de pers ;
3.' Bespreking van de vragen:
a.
fiat staat ons als Gereformeerden te
doen tegen de steeds toenemende drankzonde, en
b. Is liet gewenscht en mogelijk te komen
tot eene zelfstandige Vereeniging op Geref.
grondslag ?
Mocht U eventueel verhinderd zijn deze
vergadering bij te wonen, dan zal het ons
aangenaam zijn uw advies schriftelijk te ont
vangen aan het adres van den Heer JOH.
W TTTERMANS , onderwijzer te Hoogeveen.
Geve de lleere ons licht en wijsheid om
ook in dezen weg te gaan en te handelen
alleen naar zijn Woord!"
De onderteekenaars zijn de heeren :
F. Amsing, Alblassèrdam. G. van As,
Direct.-Uitg. v. d. Stichtsche Courant, Utrecht!
Dr: H. Bouman, predikant, Hattem. Dr.
J. 11. A. van Dale, Geneesheer-Directeur
van n Veldwijk", Ermelo. TV. A. Dekker,
predikant, Hoogeveen. TV. Goedhart, Land
bouwer, Leiderdorp. J. Hermans Jr., Am
sterdam. TV. Holles'elle, Tilburg. J. G.
v. d. Hoogt, Ouderling der Geref. kerk,
Kampen. J. de Jager, Onderwijzer, Kollum.
G. Kamerling, Hoofd der School, Ede. ,T.
Kamen, predikant, Kiel-Windeweer.
K.
Kingma, Onderwijzer, Franeker. ,/. Minderaa,
Leeraar a. h. Gereformeerd gymnasium,
Amsterdam. TV. C. van Munster, Hoofd der
School, Leeuwarden. O. M. TV. Plet, predi
kant, Wezep. J. Scharloo, Leiden. J. Snoek,
Urk. J. Th. Stap, Zwolle.
Deze namen mogen iets goeds doen ver
wachten. Gaarne betuig ik openlijk mijne
instemming met deze poging, en voldoe ik
aan het verzoek om in „"Volksnooden" den
lezers van dit blad deze zaak mede te deelen
en hun belangstelling te vragen.
Een moeilijk vraagstuk hebben de broe
ders te bespreken. Zullen zij een Onthou
ding svereeniging op Geref. grondslag ontwer
pen ? , Dan •— zou hun arbeid van stonden
aan tot e e n kleinen kring beperkt worden.
Een algemeen en gemeenschappelijk getuigen,
arbeiden en strijden van de Gereformeerde
en andere Christenen is zoo broodnoodig!
't Is ook dien broeders niet onbekend,
dat zeer vele Christenen voor een verbintenis
tot onthouding van spijs of drank, zij het
ook sterke drank, geen grond en drang vin
den in het Woord van God, en daarin wel

iets strijdigs zien met de Christelijke vrijheid.
Hat tal van liefhebbers van het glas ook
zoo spreken en met die bezwaren zich ster
ken en hun zondig gebruik bedekken, is
geen geldige reden om die bezwaren gering
te achten en voorbij te gaan.
Ook de gelijkstelling en de gezamenlijke
afkeuring van sterken, drank en wijn en bier
is tn. i. een klip, waarvoor men zicli zal
moeten hoeden.
Maar dat er wat gedaan moet worden,
is ontegensprekelijk, 't Is meer dan tijd,
dat de Gereformeerden zich niet langer
bepalen tot kenschetsing van anderer arbeid
en strijd testen dezen volkskanker als 'onbij
belse!). ongerefonueerd.
Kunnen wij niet
meedoen niet die anderen, laten wij het
dan doen op Gereformeerde manier; maar
dan ook doen / De kroegen van grover
en van fijner soort zijn kankerkweekerijeil
en pestholen. Alleen reeds van de gelde
lijke zijde beschouwd, staan zij vooraan op
Je lijst der schuldigen aan 4e sociale nooden
e " jammeren.
Met- dé ongeveer >«iO mil
lioen, de 800 ton gouds, die in ons kleine
landje in en door de. kroegen wordt verteerd,
zouden o. a. alle arme huisgezinnen kunnen
worden onderhouden, 'alle zwakken van de
noodige versterkende middelen worden voor
zien, en alle takken van arbeid voor Volks
welvaart en bloei van 't Koninkrijk Gods
krachtig worden gesteund.
legen de kroegen worde van meet af de
strijd aangebonden ! En ieder, die den Naam
van Christus noemt, worde gedrongen pin
matig, rechtvaardig en godzalig te leven.
e" kan ik njet die vergadering bijwonen;
Daarom temeer wek ik allen die kunnen op
011 ' 8 Maart naar 1'trecht te gaan.
Inzon
derheid predika nten en ouderlingen, 'k Ver
oorloof mij, de broederen eens opmerkzaam
t e roaken
op de aansporende vermaning te
'lezer zake van de Gener. Synode der G. K.
van 1896, en van de belangrijke gedachtenwisseling der Algem. Synode der C. G. K.
v , m 1879.
Lezing en overdenking daarvan
voor de a.s. samenkomst is zeer aan te be
velen.

L. LINDEBOOM.

Politieke Beschouwingen,

opgemerkt, dat elders de weerstand der
Burgers nog gezegend is.
Succesvol is de tegenstand, die tusschen
de Tugela en Ladysmith aan Buller's voort
durende pogingen om door te dringen, door
Joubert wordt geboden.
De Engelschen kunnen bij Groblersklof
en Nelthorpe bijna niet meer vooruit, zoo
vernielend is het vuur uit de Mausers niet
alleen, doch ook uit de Creusot en Maxim
kanonnen, die als door tooverhanden telkens
verplaatst, den vijand elk oogenblik van
een andere en altijd van een onverwachle
zijde bestoken, zonder dat de plaats van
opstelling, te bespeuren is. De sobere opgaaf
van Bulier, dat hij van Dinsdag tot Zaterdag
42, zegge twee-en-veertig officieren heeft
verloren, waaronder 7 gesneuveld en daarbij
3 kolonels, en Dinsdag weer 14 van de 17
officiei'eu, spreekt bladzijden vol.
Eerst .Woensdag kon hij met ontzaglijke
verliezen den Pietersheuvel nemen. Maar
of hij dien niet weer, als de Spionkop vroe
ger, zal moeten prijsgeven, is iets anders.
Ook in het Noorden van de Kaapkolonie
wordt de krijgskans hun niet ontrouw.
Bij een aanval op hun stellingen bij Storm r
berg. die werd afgeslagen, sneuvelde kapi
tein Moiitmorency, aanvoerder van een korps
eclareurs, een der bekwaamste officieren van
lord Kitchener in den Egyptischen veldtocht.
Ook viel daar kolonel Hockur, die bij het
uitbreken van den oorlog als vrijwilliger had
dienst genomen. Ilij was een bekend Londensch effektenhandelaar.
Ook Delarey heeft bij Arundel, ten Zuiden
van Colesberg, een geduchten aanval van
alle kanten te doorstaan gehad, toen bij wat
verder was doorgedrongen. In weeiwil van
alle pogingen,' om zich van het kanon der
Boeren meester te maken, werden de Engel
schen met bloedige verliezen teruggeslagen
en Delarey kon zich terug trekken. Ilij
kreeg maar twee gewonden !
Mischien echter worden deze Vrijstaatsche
Burgers binnen kort gedwongen hun voor
deel hier op te geven als 't Roberts gelukken
mocht bij Bloemfontein den spoorweg te bebezetten, die hun voorraad moet toevoeren.
Doch zoover zijn wij nog niet.
In onze Kamer begon Dinsdag 't debat
over 't ontwerp op den leerplicht.
Anti-revolutionaire en Roomsche sprekers
verklaarden zich er tegen ; ook de Christ.
historische De Visser, en zelfs Pijnappel, een
liberaal. Toch hope men nog niet op ver
werping !
NOOKDTZIJ.

Builenlandsche Kerken.

Be predikant Weingdrt te Osnabrück uit
Helaas, helaas, wat iu de laatste dagen
zijn ambt ontzet. In de laatste weken wordt
niet weinigen vreesden, dat geschieden zou, in de kerkelijke en politieke bladen in Duitschduizenden bij duizenden afbaden van den
land druk geschreven over de afzetting van
Heere, en nog veelmeer duizenden, zich
den Lutherschen predikant Weingart te
vleiende met het goed gesternte, de gewel
Osnabriick. De zaak is in hoofdzaak aldus.
dige kracht, den stalen moed en de taaie
Weingart was predikant in de staatskerk
volharding van Cronjé en de zijnen bij Koevan Gotha en werd in 1897 door de Evan
dcesrand. aan de Modderrivier, en hoopten
gelisch Luthersche gemeente te Osnabriick
dat niet geschieden zou, is toch geschied :
beroepen. Om in die gemeente te worden
Cronjé en zijn dapperen zagen zich genood
toegelaten moest hij een colloquium voor
zaakt zich Dinsdagmorgen vroeg aan de.Engelhet consistorie van Hannover ondergaan.
schen onder Roberts en Kitchener over te
Bij die gelegenheid verklaarde hij instem
geven. Dertien dagen lang zochten deze
ming met de belijdenis der Evangelisch
ongekende helden, met een zwaren legertros
Luthersche kerk in Hannover, wat hij
J zich, door een zandige vlakte heen, zich
door haar onaerteekening bevestigde.
te ontworstelen aan de dreigende omklem
Ook had hij de in Osnabrück geldende
ming van één geduchte overmacht, aan welke
kerkorde en het onderteekenings-formulier
zij zich zeker hadden kunnen onttrekken
voor de predikanten onderteekend en daar
indien zij niet houw en trouw aan de dekdoor zich verbonden te leeren, wat in de
king en verdediging van Vrijstaats hoofd
belijdenisschriften der Luthersche kerk uitge
plaats hadden vastgehouden en hunne bagage
drukt is en de gemeente te waarschuwen tegen
grootendeels hadden willen prijsgeven.
de dwalingen, welke tegen deze leer ingaan.
Maar dus deden onze ruim 3000 trouwe
In het najaar van 1898 hield hij op de
dapperen tegenover 30000 Engelschen piet.
Provinciale Synode te Osnabriick een refe
Zij bleven, soms psalmzingend, lezend en
raat, waarin hij tal van leerstukken bestreed,
biddend, worstelen met ongekenden moert en
o. a. de erfzonde, de Godheid van Christus,
taaie volharding onder een immer geweldig het bestaan des duivels. De aanwezige
aangolvende vuurzee van ellenden, waarmede Generaal-superintendent Dr. Diisterdieck
de 100 stukken geschut des vijands hen
diende dadelijk protest tegen hem in.
hoe langs zoo meer overstelpten. Toch hiel
Ter verantwoording geroepen, trachtte,
den zij 't hieronder bijna acht dagen langer
Weingart zich te verdedigen door te beweren,
uit dan de Engelschen dachten, ondanks dat
dat hij niet de leer der kerk over de zonde
"lle pogingen van anderen tot ontzet mislukten. in 't gemeen . en over de erfzonde in het
Maar toen eindelijk ook hun kruid en lood was bizonder en over de Godheid van Christus
verschoten in dappere pogingen om den
loochende, maar alleen critiek had gemaakt
v ijand af te slaan of dooi' hem heen te bre
op de uitdrukkingen over deze leerstukken
ken, en zelfs de wateren van de doorregen
in de belijdenisschriften, en dat hij in zijne
s'ijgende Modderrivier hen uit hunne be critiek over de leer aangaande den duivel
dekkingen. en holen dreef, eerst toen liet alleen bedoeld had de bestrijding van de
J r °njé „de leenw van Afrika" het voor hem,
bijgeloovige opvatting des volks van een
( l e zijnen en hunne vrienden zoo snerpende
licliamelijken duivel. Toen men van hem
woord hooren : ik geef mij over.
een duidelijke verklaring eischte over de
genoemde punten der leer, weigerde hij
. ' ,jl1 dat juist op den morgen van den herUineringsdag aan de schitterende overwindie te geven, maar beriep zich op wat hij
111 ng der Boeren van Colley op denMajuba
in zijne preeken had uitgesproken.
111 1881 ; Roberts liet in zijn telegram aan
Het Provinciaal consistorie vorderde nu
( e Regeering niet na er aan te herinneren!
de inlevering van zijne preeken, die hij in
toe ontzettend tragisch, juist op dien dag ;
het laatste haltjaar gehouden had. Toen
. e " dag op welken de Burgers zich weer
werd de zaak voor hem niet beter, want
e " " u 'ze Gods spoedden om God te danken
daarin werden uitdrukkingen, gevonden, die
t ( ?° r '' e n bijstand en verder zijn zegen af zijne bestrijding van de waarheid volkomen
s m ® e ken
over den hun opgedrongen en
bewezen. Vooral twee preeken, een op
° "o 6 1; o n r echtvaardigen oorlog!
Pasclien en een op Hemelvaartsdag uitge
bei °"f M
bestuur, dat de zijnen aldus sproken maakten zijne bewering, dat hij de
belijdenis niet weersprak, onwaar. In de Ho!
i'
• • Wat tranen zullen er woreerste toch loochende liij beslist de opstanding
slaakt ! ° 1 I e i d > W a t aandoenlijke zuchten geen in de tweede de hemelvaart van Christus.
Ter zijner verdediging voerde Weingart
te 1 meer^nn a n b i! d d e " wi j> e n bidden wij des
r , ?! e , n ' die ofschoon aldus be
aan, dat hij ook rekening houden moest
fi i
proefd een strijd voortzetten, al missen zij
met de liberale fractie in de gemeente, die
hem gekozen had, en dat hij niet van de
leer der kerk afgeweken was, maar alleen
u de ,
k bb
,, van de leerstelsels der
Hannoversche
doo,"
l
n
orthodoxie." Eindelijk stemde hij echter
ta-ta
grootste
toe, dat hij geen recht had, van de belij
(een 5000 man) en van hun geschut (op
denis afwijkende theologische gevoelens in
enkele kleine stukken na), kon ontkomen. de gemeente te leeren en beloofde, dat hij
Roberts inval aanvankelijk tot staan werd
in liet vervolg zich daarvan zou onthouden.
Het consistorie sprak uit, dat Weingart
iot ,eE
e
met recht uit zijn ambt kon ontzet worden,
Niet aUeen v lak bij Bloemfontein worden
maar het nam verzachtende omstandigheden
hoogten duchtig versterkt, maar vooral
aan, omdat hij genoemde verklaring en
een weimg Noord-Oostelijk, bij Winburg, dat belofte had afgelegd, omdat van zijn leven
thans, bij voorbaat zetel der Regeering werd
en werk gunstige getuigenissen waren inge
een geduc ï e reeks bergtoppen en kopjes! komen en velen van de gemeente hem als
En voorshands schijnt het alsof van opgeven
predikant begeerden te houden. Het gaf hem
geen sprake is bij de verbonden Burgers
daarom eene ernstige berisping en bepaalde,
Nu, hei is inderdaad een heerlijke ver dat hij de kosten van het geding moest betalen.
kwikking, ofschoon haast door velen niet
Hiermede zou de zaak at'geloopen zijn,
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zoo- niet consistoriaalraad Dr. Meijer en j pagoden, confessioneele scholen, groote repa
Weingart zelf daartegen in protest gekomen
raties vereischten, wenden de voorstanders
waren; de eerste omdat de straf, te licht, de
zich tot het locale bestuur, dat nog nimmer
andere omdat de straf te zwaar- was. Weingart zijn hulp geweigerd heeft. In deze omstan
meende, dat ,men niet verder had mogen digheid had de Raad ook geen uitzondering
gaan dan hem eene waarschuwing te geven,
te maken voor eene vereeniging, die een
van eene berisping mocht geen sprake zijn.
vrij groot aantal leden. telt. Overigens deed
Nu kwam de zaak voor het „Landeshet niets dan zich naar de traditie schikken."
consistorium", dat, dewijl het een kwestie
— Ziedaar dus de vruchten der Fransche
over de leer raakte, bijgestaan werd door
politieke, en matjonnieke, zending.
vier afgevaardigden van de Algemeene
Synode. Ook voor dit college was Weingart
Dicht bij de Tentoonstellings-gebouwen te
in zijne verklaringen zoo onbepaald, dat Parijs is door ,de Fransche vereeniging tot
zijne opvatting van onderscheidene leer bescherming van jongedocliters een Tehuis
stukken niet duidelijk werd. Hier kon hij opgericht voor Nederlandsche meisjes, die
echter niet volstaan met ontwijkende ant daar werkzaam zullen zijn. Nadere inlich
woorden op vragen over verschillende leer
tingen zijn te bekomen bij Mllè Sarali Monod,
stukken als voor het Provinciaal consistorie. Diakonessenhuis, Rue Reuilly 95 en bij Mme
Hier moest hij beslist zich uitspreken, of hij
Georges Fisch, Rue de la Santé 7.
geloofde, dat Christus op den de den dag
wérkelijk opgestaan was van de dooden.
Op het laatste Anglicaansclve Congres
Dit ontkende hij en zeide, zooals hij dit
verklaarde Dr. Henry , Wace, een der voor
ook in zijn Paaschpreek gezegd had, dat
naamste schrijvers in de Times, dat de
het geestelijk oog der discipelen een geeste
non-conformistische of Vrije kerken zeer in
lijken Jezus had gezien; de opstanding aantal en in invloed waren toegenomen!
was „eene openbaring in een licht-lichaam."
Vroeger maakten zij een twintigste deel
'De verhalen der Evangelisten over de der bevolking uit en tegenwoordig maken
opstanding van Christus waren voor hem
zij in Engeland en Wales reeds het vierde
geen historische berichten maar eene als deel daarvan uit. Tevens voegde hij er
daadzaken
ingekleede
mededeeling van
bij, dat in Ëugelsclie landen, de Episcowat de discipelen innerlijk ondervonden
paalsche kerk drie-en-een-balf millioen avondhadden. De zekerheid, dat Jezus leefi,
maalgangers telde, terwijl de Vrije kerken
grondt-zich alleen hierop, dat Hij zich iu de er zeventien millioen hebben. Ook wees hij
geschiedenis zijner- k-erk.iale levend bewezen
op haar voortdurende gemeenschappelijke
heeft en voor zich zeiyen heeft bij die oppositie 'tegen de staatskerk, gelijk uit
zekerheid, omdat hij het leven des Heeren aan
haar nationaal concilie van onlangs en
zich ondervonden heeft. Van de hemelvaart hun gemeenschappelijkcn catechismus geble
des Heeren sprak hij evenzoQ.. Wat daarvan
ken is, waarin de grondbeginsels van de
in de H. Schrift wordt medegedeeld, is staatskerk tentoongesteld worden.
verdichting en dient alleen, om uit te
t_
drukken in» welk een buitengewone zielsver
rukking de discipelen op dieri dag verkeerden.
Aan de Theol. School is 26 Februari met
Ook verklaarde hij iu de gemeente zijne goed . gevolg het Propaedeutisch examen
opvattingen te zullen leeren.
afgelegd door den heer D. Ilogenbirlc, student.
Het consistorie heeft hem daarop van
zijn ambt ontzet met behoud van het
Aan de Standaard werd gemeld, dat
pensioen, dat de rustende predikanten genie deputaten der Medische Zending van de
ten. Toen Weingart.,jn Osnabrück terug
Geret. kerken van de directie der Nederl.
keerde, is hij door zijne vrienden met
Indische spoorwegmaatschappij te 's-Gravenbuitengewone geestdrift ontvangen. Eenige
hage het bericht ontvingen, dat door het
dagen later heeft hij voor eene groote
comité van bestuur dezer maatschappij te
vergadering eene lange rede gehouden, Semarang aan Dr. J. ,G. Scheurer is terug
waarin hij de kerkelijke handeling besprak
betaald de som van f128] ,28 ; zijnde het
en natuurlijk de mannen, die hem ver gezamenlijk
bedrag der reeds betaalde
oordeelden, scherp hekelde.
spoorweg-vrachten voor het vervoer van mate
Wat deze zaak later nog uitwerken zal,
rialen ten behoeve van den bouw van het
moet de tij4 leeren. In de pers wordt zij
hospitaal tc Djocjacarta. Deputaten aanvaard
druk besproken. De liberale bladen geven, den deze schenking met erkentelijkheid.
zooals te begrijpen is^ hunne verontwaar
diging in bittere woorden en ernstige
Militair Tehuis te 's-Bosch.
bedreigingen lucht. Eén dier bladen zegt,
Sedert de laatste opgave ontvangen :
dat een groot getal predikanten van libe
Van Mej. de wed. M. K. J. Bosch te Apel
rale richting een fonds zullen oprichten
doorn
.
.
.
. . . f , 2,—
voot predikanten, die orn hun geloofs- en
Door P. Telgenhof te Heereuveen van de
gewetensvrijheid veroordeeld worden.
Zendingsver.
.
.
. - .
f 2,50
Het is te hopen, dat de vertegenwoor
Door Dientje, Mackenzie, verzameld te
digers der Evang. Luthersche kerk in
Klundert
.
.
f 15,25.
Hannover zich noch door verzoeken, noch
Vriendelijk danken wij allen, die ons
door bedreigingen, zuilen laten bewegen,
hunne liefde betoonden. We blijven ons
om het vonnis te vernietigen, maar pal zullen
Tehuis aanbevelen. Ook kleine giften zijn
staan voor de handhaving der waarheid.
ons welkorti.
Wij verblijden ons over'hun besliste houding
Namens het Bestuur,
in deze kwestie.
J. M. MÜLDER.
SCHOLTEN.
Zuid-Oosthoek van friesland.
Van Cecil Rhodes 'wordt gezegd, dat hij,
hoewel zoon van een predikant, „in strikten
zin" geen godsdienstig niensch is. Ilij gaat
mede met de moderne critiek omtrent het
gezag van den Bijbel, en over de vraagstuk
ken, betreffende de onzichtbare, bovennatuur
lijke wereld, antwoordt hij als een ware
agnostiek met een „lk weet er niets van!"
Zonder tot de socialistische partij te willen
behooren, erkent hij, dat zijne denkbeelden
werkelijk socialistisch zijn. Tot Siead heelt
hij gezegd, dat de beste dienst, dien een
mensch aan zijne kindereu kan bewijzen, is,
hun geen halven ccnt na te laten. Geeft
hun de best mogelijke opvoeding, en laat
hen voorts hun eigen weg maken, zonder
hun een anderen te banen. Maar laat gij
hun geld over, dan zullen zij het dwaselijk
uitgeven, om maar al te dikwerf den naam
dien zij dragen, te schande të zijn. — Goed
voorgaan, doet goed vólgen, Rhodes !
Het volgende feit toont, dat de beweging
in Oostenrijk ten uuiiste van het Protestan
tisme soms eeu beslist anti-papistisch karakter
aanneemt. In de . historische stad Klostergrab werd het driehonderdjarig bestaan van
een schutters-vereeniging gevierd, onder het
houden, van een plechtige mis, in tegenwoor
digheid van het stadsbestuur en een groote
menigte burgers. Nauwelijks was het lle
missa est uitgesproken, of een advocaat en
officier der schutters trad voorijit en sprak
namens zijne kameraden bij het geimprovizeerde altaar: Mijne, vrienden en medeschutters, toen voor drie eeuwen onze ver
een (ging gesticht .werd,.,waren., al zijne stich
ters Protestansch. Hier staan wij op den
grond van het oude kerkhof en zij, die hier
slapen, onze voorvaderen, waren Protestanten.
En ook heden nog, indien er hoop voor ons
in dé toekomst is, dan ligt die voor óns in
liét Protestantisme! . . : . De nog iu pleeg
gewaad staande mispriesters keken wonderlijk
op bij zulke woorden.
De afgevaardigde van Fransch Coehinchina
schreef onlangs aan de Parijsche Echo, o.a.
het volgende, waaruit blijkt hoe onzijdigheid
tot afzijdigheid voert. — „Gij hebt ongelijk,
op den gouverneur-generaal van Indo-China
de verantwoordelijkheid te schuiven der sub
sidie' van 45000 francs voor den herbouw
van den Vrij metselaars-tempel in Saigon.
Het krediet is wettiglijk en naar allen regel
door den Kolonialen Baad gestemd. Niemand
heeft in dezen de minste critiek uitge
sproken.
„Indo-China wordt niet door het concor
daat met Rome geregeerd. Wij genieten
komplete godsdienstvrijheid met alle waar
borgen van : de vrije kerk iu den vrijen
staat, en iedereen bevindt er zich wel bij.
Er bestaat zelfs geen budget van eeredien
sten. Wanneer de gebouwen, die hiervoor
gehouden worden, kerken, kapellen, tempels,

M. de R. ' Mogen wij het volgende weer
in onze Bazuin verantwoorden? Met -inni
ge» dank ontvangen van den heer F. P.
D'Huij, uitgever te Middelburg, op last van
het bestuur van het Geref. Traktaatge
nootschap Filippus, honderd Scheurkalenders
voor 1900, om die gratis-uit te deelen in
den Z.-O.h. van Friesland. Voor dat geschenk
zijn wij het bestuur zeer dankbaar. Zulke
Scheurkalenders zijn een kostelijke lectuur
in den Evangelisatie-arbeid. Och, dat de
lleere Filippus zegene, en haar tot een
rijken zegen moge stellen, voor het arme
en verlorene in den Z.-O.h , en daarbuiten.
Van de lloogwelgeb. Freules. Hooft van
Woudenberg te Amsterdam, een pakket mooie
treffende Traktaatjes, over een sterfbed in
de Transvaal, dat een gelukkig sterven
mag heeten ; voor het bovenstaande onzen
oprechten dank. Wie denkt nog eens om
den Zuid-Oosthoek van Friesland r ? P
Correspondent van Jacldn,
J. WOTJDA, Oranjeicoud, Heerenveen.
26 Febr. 1900.

\foor
stelling,
van ons
betuigen
Kinderen,

de vele blijken van belang
ondervonden bij de viering
4:0-jariq huwelijksfeest,
wij, ook mede namens onze
onzen welgemeenden dank.
H. VISSOHER
J. B. VISSCHER—

HAKDEHWIJK,

TRENTZEN.

28 Febr. 1900.
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Hunne dankbare Kinderen,
Behuwd- en Kleinkinderen.
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NIKUW-AMSTERDAM,

O

26 Febr. 1900.
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In den ouderdom van bijna
79, en na een echtvereeniging
van bijna 59 jaren, overleed
onze
innig geliefde Vrouw,
Moeder, Grootmoeder en Over
grootmoeder

Uiltje Mtoelofs
Veiling a.
Zij was onze blijdschap en
kroon. Een trouwe zorgvuldige
gade, een moeder met een hart
vol liefde Haar leven een leven
van toewijding voor baar man
en geslacht. Zij stierf met het
gebed des tollenaars in het hart,
en in de hope des eeuwigen
levens.
Hare gedachtenis blijve in
zegening.
Mede namens Kinderen, Kltinkin deren, Achter-Klein kinderen,
[laar bedroefde Echtgenoot,

S J. VELTMAN.
DRACHTEN,

16 Febr. 1900.

Het behaagde den Heere van
mijne zijde weg te nemen mijne
zeer geliefde Echtgënoote en der
kinderen zorgdragende Moeder
Vliebche H'ietses
llrandsina,
in den ouderdom van 32 jaar
en 4 maanden, na een gelukkige
echtvereeniging van bijna 4 jaar.
Het vaste vertrouwen dat zij
is ingegaan in de rust, die er M
overblijft voor het volk van God,
en dat de Heere zegt: Ik zal
raad geven en mijn oog zal op
u zijn, zij mij en de betrekkin
gen ten troost iu dit zeer zwaar
verlies.
Philip. 1 : 21.
W. P. BIJMA.
BUITENPOST,

20 Febr. 1900.

lieden overleed, tot onze
droefheid, onze geliefde Moeder
en Grootmoeder
BERENDINA ANTONIA
WERFFLOZEMAN,

in den ouderdom van ruim 85
jaren. Dat zij, na veel zielestrijd in haar leven doorworsteld
,te hebben, heengegaan is in
verzekerdheid des geloofs, troost
ons in dit verlies.
Wed. OETTEMA —
WERFF.

ADV KKTE.NÏIEN.
1 'oor 's ileeren goedheid voorspoedig
bevallen van ten DOCHTER

Pa. SCllELTENS—

H. J. MEIJERING —
HJSTTEMA.
H. MEIJERING,
V. D. M.
KAMPEN, 22 F b
g()
U INSTJM, T
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ZALSMAN.
KAMPEN.

22 Febr. 1900.

V

oor al de belangstelling, hem op
14 Febr. 11. van hier en elders be
toond, alsmede voor al de stoffelijke
blijken van hoogachting en lielde toen
uit zijne gemeente onlanger;, betuigt
ondergeteekende, ook namens de zijuen,
zijnen hartelijken dank.

A. LOOIS.
PjSliNIS,

26 Febr. 19C0.

Voor de talrijke en hartelijke be
wijzen van deelneming, ondervonden bij
het overlijden van mijn geliefden Echt
genoot, betuig ik mede namens Kin
deren, Behuwd- én hltinkind, mijnen
opn chten dailk.

Wed. M A. VIS—
VAN DAMMB.
HAAMSTEDE,

26 Febr. 1900.

Heden is, na een langdurig
doch geduldig lijden, zacht en
kaljn, in haren Heere en Heiland
ontslapen, onze geliefde Echtgenoote, Moeder en Behuwdmoeder

Geziena Hekman—
SPEKT,

in den ouderdom van ruim 57
jaren.
Wij zijn diep bedroefd, doch
het vaste vertrouwen dat zij is
ingegaan in de zalige rust,
lenigt veel onze smartH. HEKMAN.
B. J. BRUNA.
G. BRUNA—
HEKMAN.

I

J.
DS.
J. HEREN
BERENDSH KKMAN.

T.. HEKMAN.
W M. HEKMAN.
J OH . HEKMAN.

SCHOONEBEEK,

23 Febr 1900.

Na eene ongesteldheid van
nog geen uur, overleed mijn
gelieide Echtgenoot en onze
beminde Vader, Uehuwd- en
Grootvader

I

OUDERLINGEN.

TE

Schaft u aan: IIAüaiELIH^ES!
van het Megeer-OuderlingenClongres (1888) bevatt. behalve uit
voerig verslag van al het verhandelde,
de volgende referaten : Dr. v. d. BURGH.
Arbeid in en buiten de gemeente. Ds.
G. IÏINGNALDA. Het ambt d. Ouder
lingen. Ds. A. v. VEKLO. De roeping
en vereischten d. Ouderlingen n. h.
Woord. W. A. VROLIJK SR Over idem.
Ds. G. VLUG. , De verhouding v. d.
Ouderling tot de andere ambtsdragers.
86 zeer compres gedrukte blz. slechts
40 eeut. Alom te ontbieden of f'ro.
na ontv. postw. van den uitgever «9.
II. HUN 14, te Rotterdam.

Amersfoort.

H

JACOB PUIKS Pz.,

•

Thomas-Scheltus Stichting

in den ouderdom van 71 jaar H
en 4 maanden-.
Een ^ezegendcn echt van ,46 E
jaar mochten we ?amen geniete:'. n
Rijk waren we van God in hem H
gezegend, en' troostrijk is ons N
de gedachte, dat dit plotseling M
sterven hem <en groot gewin ra
was.
Wed A PRINS
geb. SPOI'LSTKA,

I

M

Kinderen en Kleinkindeien.

24 Febr.' 1900.

Deze is strekkende tot alge- Kj
meetif. kennisgeving aan Familie.,
Vrienden en Bekenden.

Regenten van de THOMAS-SCHEL
TUS STICHTING te AMERSFOORT »TeHuis" voor Dames uit den deftigen
stand enz brengen door dezen ter ken
nis van belanghebbenden, dat in ge
noemde Stichting nog drie plaatsen open
zijn voor Dames, die tot de Gerefor
meerde kerk behooren en wel éóne tot
de Gereformeerde kerk A en twee tot
de Gereformeerde kerk B
Nadere inlichtingen omtrent de vereischten om iu het »TeHuis" opge
nomen te worden, zijn te bekomen bjj
de ondergeteekenden dezes.
Namens Regenten voornoemd,

Ds. M. J. BOUMAN, Voorz.
Mr. P. J. F. VAN VOORST VADER,

I
I

p

JACOB PRINS, I

die ruim vrertig jaren eerst als 1
diaken en daarna als ouderling
onze gemeente met veel toewij
ding heeft gediend Kerkeraad
en gemeente verliezen veel in
hem. Aan zachtheid van ka
rakter en ootmoed van hart
paarde hij een helder, Schrif
tuurlijk geloof, versierd met
een godzaligen wandel, zoodat
hij zoowel binnen als buiten
de gemeente algemeen werd
geacht. Wij zijn dan ook vast
verzekerd, dat hij uit de strij
dende in ds triomfeerende kerk
is opgenomen en thans juicht
voor den troon des Heeren.
Zijne gedachtenis zal onder ons
in zegening zijn.

DOOR

Seer.-Penn.

MERLE d'AUBIGNE.

AMERSFOORT,

MAGA ZIJN
Heerenk leeding
en Uniformen.
Steeds voorradig groote keuze in de

nieuwste sloffen.
Uitrustingen voor Indië.
J. SCUELTENS,
OUDESTRAAT,
KAMPEN.
STElKiWIJHGK

BEDDEN FABRIEK

Deze 7 deelen worden door mij aan
geboden, zoover de voorraad strekt,
gebonden voor slechts
vijf tri ilden.
Niet per stuk f 5, — , neen tezamen
7 (iln 1 5,- gebonden. Vroeger
besteedde uien minstens daarvoorf 25. —.
Zend spoedig postwissel, eer ze uit
verkocht zijn, dan is het te laat.
Op den postwissel moet staan: »H ERVOHJV1ING." Levering franco thuis.

T. tSMi.il, TER te Uollum.
Bjj ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen:

opgericht 1899, levert franco: No. 1
het nieuwe reelauielted, beslaan
ACHT LEERREDENEN
de uit 2 persoons veerenbed, inh. 50
DOOR
pond veeren : 30 pond in 'tbed, 1 peluw
J, J. Westerbeek van Eerten B.Jz.
8 pond en 4 kussens elk 3 pond, van
Pred. ie Kampen.
ondoordringbare linnentijk, 1 wollen of
••rij* f —,75.
fantasie deken, 1 gewatteerde en een
moltondeken, overtrek voor bed en
Nog verkrijgbaar een klein getal exempf.
peluw, voor f 35,—.
No. 2. Een extra 2 persoons bed,
inhoudende 40 pond veeren, 24 pond
der Gerelorin. Bierlten
in 'tbed, 1 peluw 6 pond, 4 kussens,
voor 1900. Prijs 80 cents.
Namens den Kerkeraad,
elk
pond, 1 wollen of fantasie
Behalve Kale nder, markten en water
J. VAN DÏSR SLUIS, P,a"s.
deken, I gewatteerde en 1 molton deken, getijden bevat het volledige licrJ. SLUIJS, Scriba.
overtrek voor bed en peluw ; ook alles kelijke Statistiek en bovendien
te zamen voor f 35,—.
ANOIJK,
zeer onderhoudend en flink MeispelWie nu een van deze koopt, ontvangt werk dat alleen het geld waardig is
24 Febr. 1900.
|
voor f 2,— 2 matrassen toe
Bij alle boekhandelaren te bekomen
VKKMKIi a 30. 35, 40. 45, 50, en bij den uitgever
60, 70, 80, 100, 120 cent het. pond.
P. VAN DER SLUIS
Heden behaagde het den Heere H
Er is nog nooit ernige aanmerking
te ENKHUIZEN.
van leven en dood, van ons weer §S
MN gemaakt.
te nemen mijn innig geliefden
Met aanbeveling,
Echtgenoot en der Kinderen
Heden verscheen aan de Drukkerij der
liefderijken Vader, den Heer
J. KETEL Hz.,
Weesinrichting te Net-rbosch :

JAN VOS Hz,

I

in leven vervener, in den ouderdom van ruim 71 jaren, waarvan wij bijna 50 jaren door
den gelukkigsten echt vereenigd
mochten zijn.
Dat zijn. heengaan vrede was,
is ons een groote troost.

H
H
•
3|

Namens de Kinderen, Behuwd-,
Klein• eu Adder-kleinkinderen. I
27 Febr

I

1900.

JAARBOEKJE

Z/z. flarkt, Steenwfjk.
P.S. Kapokbedden en veerm tot iu
de fijnste soorten voorradig, rembours,
vrijzicVit en monsters gratis.

BLIKKEN IN DEN BIJBEL,
N. J. HOFME1JR,

81

Uitgever, Xrhuoniinven.

\ erknjgbaar bij eiken sohden Boekhandelaar.

Wat zegt de Schrift?
Onder dezen titel verschijnt bij GEZ.
MËERL5URG te HEUSDKN een Maand
blad tot betordering >un bet reebie lezen
en uitloigen ntn Gods Woord, 16 bl.
v. 2 kol. royaal 8o m*t omslag;
ƒ 1,50 p. jaar; onder red. van Prof
L, LINDEBOOM
No 1 is. op aan
vrage, ter kennismaking te bekomen
bij den uitgever. \\ ie vijf abonnees
bezorgt, ontvangt den eerst'n jaargang
gratis Advertentiën 10 ct. per regel;
bij abonnement, minder.
Spoedige opgave van inteekening
wordt vriendelijk verzocht.

Boek-

en

Handelsdrukkerij
VAN DE:

Uitgeversmaatschappij
>l»|] VECHT"
Kreukelen.
Direct. P. MOBACII.
( U i t g a v e

v a n h e t Geref.

T ra k t a at g e n o o ts e bnp
•F I L I P P U b " )
Heveelt zieli beleefd
aan voor «Ie leverins
van alle voorkomende
fi»rnlt werken.

Fraai werk.

Vlugge hediening

De Ernst des Lbvens.

BAXTER, CUMMING. Mc. CHEIJNE,
JAMES,
KNAP,
KR AIJEN BEI.T,
MEADE, NEWTON, SPURGEON.

THOMAS IIROOKS vrij gevolgd.
DOOR

J. W. A. NOTTEN.
Piijs ingenaaid . . . . f 0,60.
gebondeiv • . . . - 0,90.
Een

m\U lilSO\DWAAItlll!IIO
DER

geheiligd Leven.
DOOR

den Uindoc-ltvungciist V. D DAVII).
UIT HET ENGELSCH DOOR

V. I I .
rl

f 0 95 (rune.

Prijs : ingenaaid ƒ 0,75; gebonden ƒ1,—.
Verkrijgbaar bij alle soliede boek
handelaars en by den uit gever te Nihnegen
P. J. MILBOïSN.

iruneo f 0,95

BAXTER. Wat is de Hemel? 15 ct.
CUMMING. Zalig ónze jonge dooden.

40 ct.
Mo. CHEIJNE . Der geloovigen blijd
schap iu God. 15 ct.
JAMES Een wel doorgebrachte Zondag,
pen voorsmaak van den Hemel.
15 ct.
KNAP . Het eenzaam biddeu. f 1,—.
KRAIJESBULT. Afscheidsgroet. 15 ct
—
—

W E E D E I) R U K.

—
—

De ware Zielespijs. 60 ct.
Het vertrouwen der ge

Hoofd een er Geref. School te Amsterdam.

loovigen. 25 ct.
— Gedachtenisrede 25 ct.
MEADE. De bijna Christen ontdekt.
50 ct.
NEWTON . Lofzang der gezaligden.30ct.
SPUKGEON. Uit de schatkameren van
David. 40 ct
Ziedaar een 12-tal boeken, dat oor
spronkelijk f 4,30 kostte en daarvoor
reeds niet te duur was.
Maar nu — om dit degelijk pakket
onder aller bereik te brengen, bied ik
het aan voor slechts

44 bliidz.
I'rijs 30 cent.
Uit het feit dat nu reeds de Antir.
Kiesver. «Nederland en Oranje III" Ie
Amsteidam 250 ex. bestelde, bUjkt we!
ïat het eene belangrijke en leerzame
studie is.

Wie dez n schat van gezonde, degelijke lectuur in zjjti bezit wenscht, malse
"poed en zende postwissel, waarbij
staat: »EEN SCHAT" aan

Verschenen by A. D. LITÏOOIJ Az.,
te Middelburg:

IHr. G. GltOKN VAN PKIftSTEMI'.
EENE

LEZING
DOOR

P. ORANJE.

—

«ijjl en negentig eent.
IL derdaad, een ongekend aanbod.

T. SLAGTER te Kolium.

Christelijke Godsdienst,
IN OVKREKNSTKMMING MKT

Gods Woord, de Belijdenisschriften,
Calvijn en andere onzer Geref.
ij
Vaderen
ij
EN DAARMEDK VKUGSLEKEN

i

:

de beselio invingen \ mi l)r. h UVI'Kit,

DOOll
II. HUISMAN,

1 'Oud-ouderling en lid der Geref. gemeente
te Appir.gedam.
.

348 bladzijden, postfornnat. Prijs
f 1, — , franco per post f 1,10.
Jan van Nassaustraat 119 j
Verkrijgbaar bij alle solitde Boek's-^BAVKKHVGB.
.! .handelaren,

!m

'^
j

DE KAMPER

^
%

S IUIEK-ENSTEENDRUKKERIJ ^

^
van
X
'
sa is het beste adres voor alle $jb
i

soorten drukwerk.

i
^
tekeningen, nola's, kwitan<
® ties, brief hooiden, briefkaarten,
.
y enveloppes.advieskaarten.naam(
kaartjes, wissels, circulaires,
i
I i#u programma's enz. enz. worden
net, vlug en goedkoop franco
j
^
geleverd
door het geheele ryk
<
\

fi BBOCflPBES 7S cent
in plaats van f 3,90.
GIJBEN .

Kèrkformatie (50 bladz.) 40 ct.
voor 10 ct ; Zestien Am^terdamsche
resolutiëu (55 bladz) 50 ct voor 15
ct.; TEN Hooi!. Afscheiding eu doleantie
(154 bladz.) 90 ct voor 30 ct ; Af
scheiding of doleantie (113 blz) 6 0
voor 20 ct ; VAN NI-S. De volheid des
tij'Is (3S bladz.1 20 ct. voor ÏO ct.;
VAN VELZEN. (jpeii brief inzake het
ambt der overheid (16 bladz) 25 ct.
voor EO ct. ; Veidediging en toelich
ting van i ene zinsnede uit art. 36 der
Nederl. Geloofsbelijdenis (72 bladz) 60
ct. voor 20 ct.; (ielegenheidsrede (56
bladz) 50 ct. voor 15 ct.
I' der brochure wordt op ont
vangst van het bedrag franco
toegezonden tegen de daarbij vermelde
prijzen. Wie at de 8 stuks verlanyt,
zei de po-twissel van s l e c h t s 7 S
cl., waarbij staat »BROCHURES"
aan den boekh.
T. SLAGTER le Kollnin (Fr.)

Is verschenen:

DE GEREFORMEERDE BEGINSE
LEN EN DE KERKGESCHIEDENIS.
lt li O K

Concurreerende prijzen.

EEN SCHAT.

Bij den Uitgever W. VAN DER
PLOEG te APPINGKDAM is verschuilen:

Namens de Vereeniging voornoemd,
C. J. VAN ROODE Ja., Secretaris.

. . . ..**•

Prijs ƒ 2,40; gebonden ƒ 2,90.

Alle Boekh nemen bestellingen aan,
en na ontvangst van het bedrag wordt
het franco verzonden.

KENNISGEVING ~

- —

I»

AHIIIKiUKIIt; ÜCIIIlL,

Prijs 9 O ct.

ZWAKTÜNDIJK bij KAMPKN,

Prachtig uitgevoeid en gedrukt op zwaar ivoorcarton. Dit Portret is het
laatste en zonder twijfel het bes' en gelijkendst dat bestaat, vervaardig naai
de nieuwste f„l0, September 1899. Prijs in gewone lijst (notenhout met°zwaS
,
P' PosL Met korte levensschets van Oom Paul f 1 —. Tn luxe
bruine lyst f 1,40, met schets / 1,50 fr. p. post.

Hooglet raar in de Godgeleerdheid.

Het Doctorenambt.

en Kinderen.

Het SALON-PORTRET vau PAUL KRUGER.

Schrijver van „Uit de Duisternis iu het Licht" ;
;; De Christus der Evangeliën"; „Niet Knecht, maar
Kind" ; „Pinksterlicht en Leven" enz.

Bij vernieuwing trof ons in
diepe droelheid deze zoo zware
Bij ZALSMAN te K'AMPKN verschijnt:
slag. doch wij hopen te zwijgen
in zijne Vaderlijke beschikkingen
over ons, die zijne genade en
REDE
veitroostmgen in onzen dier
bij de overdracht van
baren zoon verheerlijkte, daar
liet Rectoraat aan de Theol.
hij met lofzangen van ons I
üchool te Kampen,
scheidde (Ps. 89 : 1 en Ps.
op 6 DEC.
65 : 1) en inging in de een- n
DOOR
wige ruste
l » r . BI. IUVIKC».
VV. GUNNINK.
g j
I

VERSCHENEN!

TE KOOP

v oor den meestbiedende :
Een hijhelverklarintj vari PA-

•

Welnu, bovenvermeld boek bevat daarvan de uitvoerige geschiedenis," door
met platen en portretten versierd, tegen uiterst lagen priis
rlen vrage bij zijn Boekhandelaar of den Uitgever het Prospectus aan, waarin
alle bijzonderheden zijn vermeld.
bcmzclven beschreven,

voor hijlliken prijs een zeer
qroote

TRIK, POLUS e.. WKLS e a., 17
deelen, groot formaat. (47 bij 3 c M.)
Levering J'rancO• Sia'ion naar
keuze.
Te bevragen bij de Wed. N. VRIEND
Pz.. ANOIJK, (N.-LL.)

aan Jongelingen of Ouders en Voogden,
wier Jongelingen met Maart te's-GiuVENHAGE in dienst worden gesteld.
Dé Vereeniging voor Samenkomsten
van militairen van Gereformeerden
huizp, verzoekt beleefd, bij de opkomst
in Mailt, zoo spoedig doenlijk opgaven
te mogen ontvangen, van de namen der
Jongelingen, die te 's Gravenhage in
dienst zijn gesteld, met aanwijzing bij
welk deel van het leger zij zijn ingelijfd.
Het Locaal der Samenkomst is
liazarlaaii 0 h.

DOOR

TE KOOP

l

FRANS.

E. GUNNIINK—
v. ITTERSUM

Een honderdtül korte Toespraken

K

g

II» HlllllIB I Mlll III
Heden behaagde het den Heere,
na een betrekkelijk kortstondig
doch zwaar lijden, in de blijd
schap des geloofs tot zich te
nemen, in den ouderdom van 28
jaar, oi zen innig geliefden Zoon

VIER- EN FEESTDAGEN

zeer geschikt voor groote zaal of kleine
kerk.
Te beviagen onder motto
,,MMé Hos'' aan den Uitgever \an de
ISuzHv.i te
AMPK.V.

De Wed J. Vos.
NlKUW-A MSTKRDA M,

een werk, dat
ongetwijfeld ieder die
belangstelt in de dingen, die
het Koninkrijk Gods aangaan, gaarne
zal willen bezitten. Wie kennis maakte
met
voortreffelijke geschriften van dezen
prediker bij uitnemendheid, die ^voor zeer velen ook in
ons land ten zegen is gesteld en duizenden heeft aetroo^t
en gesticht, zal zek r van zijn zoo rijk begenadigd, merkwaardig leven ie°ts meer
willen weten.

Zeven flinke deelen.

26 Februari 1900.

VAN

Ileden nam de Heere plotseling uit ons midden weg onzen
geliefden Broeder

QMliiBMSUIMËllVOKiM

•lij II. A. Ü41MII te ROTTERDAM
is verschenen : een belangrijke nieuwe uitgaaf, welke bij de
meeste Boekhandelaars voorhanden is eu ter inzage
te bekomen n. 1. het KERSTK dctl van

^

^
G®
"y
£*§
gfo

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
,schenen :

JF K E S T S T O F F É X
DOOK

S. VAN

yELZEN,

in leven Hoogleeraar aan de Theol. School.

TWEEDE DEUK.

289 BLAI'Z. f 1,00

gehouden bij de aanvaarding van het
hoogleeraar.-ambt iu de theologie, aan
de Viije Universiteit te Amsterdam,
op Vrijdag 26 Jauuari 1900,
DOOlt
Ilr. II. II. I4UYB*ER.

Vrijs f O,SS.
Leiden.

D. DONNER.

Vryo Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging :
Aan Conlribnliën :
Door den h er R. D. Hoörnstra te Makkum f 83,50 ; door Ds. Ü. W. E Ploos van
Auistel te Zwolle f 175; door den heerK.
Diugeiuatise Az. te Grijpskeike f 0,50; door
Ds. J. E. Vonkenberg te Vooithuizen
t 121,50; door den heer G. de Ljeuw, van
Je 10 Ct.-vereen te Utrecht f 19,80, van
Mej. N. N 2 X f 1 = t 2, van Mej. N.
N. te Vreeswijk f 1,20, van P. f 0,50, van
de diemtb Bar. H. 1 1,20, tamin f' 24,70 ;
door den heer J. Bouvves te Apjjiugadam,
van K. N t 1.
Aan dolleden : (voor de Theol.
faculteit.)
Vao de Geref. kerk te Bölsward A f 6;
irari idem te Bolswa'd B 1 8,34; van idem
Le Exmor.a f 2,02%: van idem te Gaast
f 6,10 ; van idem te Idsegahui/en t 4,10;
fan ideoi te Kubmrd f 5,20; van idem (e
;Schetiens f 2,18; van idem te Makkum
: 5,29; van n'.em te Oosterend f 6,85y 2 ;
fan idem ie Pin^jum t 0,96; vau idem te
!Scbraaid f 4,22^2 ; van idem te Tjerkwerd
i 0,75 ; van idem te Witmarsum f 3,05 ;
;an idem te Wommels f 5,90; van idem
1 e Wons f 8 ,90 ; van idem te Hasselt (balve
collecte) t 8,77 1 / 2 ; bij een spreekbeurt van
len heer Jb. van O. te Dokkum f 18,07 ;
\
jjj een spreekbeurt door Dr. A G. Honig
i e Utrecht f 47,
i a n Schenkingen:
Door den heer G. de Leeuw te Utrecht,
'an Mej. A. v. E. f 2,50; van N. N f I.

Voorde Medische Faculteit:
Door Ds C. W. E. Ploos vanAmstelte
5 5 -volle f 10,50.

1'oor hel Hospitium :
Door den heer J. van Kammen te Kol
jom, van de Halvestuivers-vereeniging f 40.

Deze beroemde bundel Feeststoffen
Voor het Studiefonds;
]iostte vroeger f 1,75. De tweede druk,
Door den heer J. van Kammen te Kol]net zeer duidelijke lett>*r, slechtsJ'i,00. 1 um, van de Halvestuivere-vereeniging f 40.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
S. J. SEEFAT,
]^a ontvangst van postwissel f' § 9 —
Hilversum.
Penningmeester.
i vordt het franco verzonden door .
len uitgever.
I
Stoomdruk van ZALSMAN te Kampen.

