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Advertentiën en Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. —
Binnenlandsche Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KEBKEN.
VREESWIJK, 24 April 1901. De kerkeraad der Gerefor
meerde kerk van Vreeswijk \erzoskt aan belanghebbenden, om
alle stukken of brieven deze kerk betreffende, te adresseeren
aan den scriba des kerkeraads :
R. BARNEVELD, te Vreeswijk
BLOKZIJL. 29 April 1901. De vorige week werden wij ver
blijd door bet bericht te ontvangen van den Eerw. heer R.
Sybrandy, Cand tot den heiligen dienst, dat hij onze roeping
wenscht op te volgen. Bekrone de Heere dit besluit met zij
nen onmisbaren zegen.
Namens den Kerkeraad,
J AARTS, Scriba,
ENUMATIL, 29 April 1901. In de vorige week ontving
de kerkeraad het voor haar teleurstellend bericht van den door
haar beroepen Leeraar Ds. van Dorp, van Driesum, dat hij voor
de roeping der gemeente bedankte.
Namens den Kerkeraad,
J. VAN TIL, Scriba.
ZUTPHEN, 30 April 1901. Zondag 1.1. gedacht onze Eerw.
Leeraar Ds. J. N Lindeboom in een boeiende rede zijn S?5-jarige ambtsbediening. ZEerw. had daarvoor tot tekst gekozen
Handel 26 : 22, 23. Aan het einde van dit samenzijn werd
ZEerw. door een'der bb. Ouderlingen een hartelijk woord na
mens kerkeraad en gemeente toegesproken, waarna dit werd
beëindigd met ZEerw. de bede toe te zingen van P.» 134 : 3
Namens den Kerkeraad
J VAN DIJK, Scriba.

PROVINCIËN.
.Prov. Synode van Groningen.
De Prov. Synode van Groningen zal D. V. gehou
den worden Woensdag 12 Juni, voormiddags 10 uur,
in de Ebbingekerk te Groningen.
Stukken voor de Agenda met de namen en woon
plaatsen der Afgevaardigden met hunne Secundi wor
den vóór 18 Mei ingewacht bij den ondergeteekende.
Dinsdag 11 Juni rekendag.
H. SCHOLTEN, Prov. Corr.
Zuidhorn.

Prov. Syn. van
De Prov. Synode

N.-Holland.

Edam, 25 April 1901.

Provincie Zuid-Holland.
De Provinciale Synode van Zuid-Holland zal D. V,
gehouden worden te Dordrecht in de Wilhelminakerk
den 2 Juli.
Stukken voor 't Agendum, opgave van namen der
Afgevaardigden en aanvrage om logies worden inge
wacht vóór 15 Mei e k. aan het adres van Ds. li.
J. lïeuijl.
T
Ds. H. G. DE JONGE.
I)s. H. J. REU IJL.

Provinciale Synode van Zeeland.
De Prov Synode van Zeeland zal 1). V. gehouden
worden te Goes, op Woensdag 5 Juni 1901.
Punten voor het Agendum worden ingewacht bij
den eerstondergeteekende vóór 22 Mei.
Namens den Kerkeraad,
Ds. R. J. v. D. VEEN, Fraeses.
C. ORANJE LZ., Scriba.
Goes, 23 April 1901.

Part. Synode van N.-Brabant
en Limburg.
De Kerkeraad der Gereformeerde kerk te 's-Bosch,
belast met de samenroeping der Part. Syn. van N.
Brabant en Limburg, deelt mede, dat voornoemde
Synode zal gehouden worden op Woensdag 5 Juni a.s.
te 's-Boscli. Gewone plaats.
Stukken voor het Agendnm, opgave van de namen
der Afgevaardigden, enz. worden ingewacht voor
10 Mei e. k. aan het adres van ondergeteekende.
Namens den Kerkeraad voornoemd,
J. M. MULDER, V.D. M.
's-Bosch, 10 April 1901.
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P. POSTWIA, Fenmngm.
W arfum, 24 April 1900.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Voof <lo Uil
Door Ds. B F. van Maas te Wapenvelde, Corr. Cl. Apel
doorn de contributies uit:
Apeldoorn, Corr. //. Mouw, van L. Voorhorst f 5, Mej.
Wed. J. Brink f 2,50, M. Westhol f 1, R. Kerkhoven f 2,50,
H Licht f 1, Mej Wed. J. C Veeneman f 5, Mej. Wed. L.
Veeneman f 1, G. J. Bruins f 1,25, K Pilon f 1, H. Mouw
Mzn. f 5, J. Buurman f 1, Ds W. Kapteijn f 1, F. S. Kalma
f 1, P. Oldeuhof f 2,50, Mevr. Wed. J. J. Vis f 1, B. Vinke
f 0,50, Ds. S. J. Vogelaar f 1,50, Mevr. Michelsea f 1, M.J
Vonk f 5, R. Molemaker f 1, F. Put Jr. f 1, M. v. d. Kraats
f 2,50, Mej Wed. H. Veeneman f 2,50. M Keiler f 1, Ds.
W. Diemer f 5 .
Barnvoeld van H Bos f 2, II Nijboer f 0,25, G. v. d. Pol
f 2, A Roskam f 2,50, J. v. d Woerd f 1, D. Zeldenrijk f 1.
Beekbergen van Esser f 5 .
Bieren van Dolleman f 1, A. J. Goverink f 1, J. Klein
Meulenkamp f 0,50, J. B. Pabst f 1, P. Pieper f 1, Ds. J.
C. van Schelven f 5, D. Toekes f 1,50, H. W. v. Veelen f 1.
Epe van G Scholten f 1, J. L Scholten f 2.
Kootwijk van l s. Houtzagers f 1.
Wapenvelde van Ds. B. F. van Maas f 1.
Door Ds. M. Schuurman te Alfen ad Rijn, Corr. Cl Woer
den. de contributies uit:
Ter Aar Corr A. Esveld vnu Ti Podenburg f 2, C. Quak I 0,50
Aarlanderveen Corr. Ds •I. Verf,ave van I's. J Yerhayefl.
Alfen ad lüjn Corr L. Freek van C. Boer f 5, H. de
Bruy'n f 1, D. v. d. Neut 1' 2,50, W. v 't Wout f 2, L. Freek
f 2 50, H. v. d. Graaf f 2,50, J K. v Leeuwen f 2,50, J.
Eigéman Wz. f 2,50, H. Kop f 2, Ds M Schuurman f 2, O.
Guldemond f 2,50, D. G. v d. Hoorn f 1, A. v. Dam f 1,
H V d Horst f 1, V. d Spelt f 1, A. v. Oei 1' 1, J. v. Eyk
f 1 Joh. v. d. Lu uw f 1, D. Raaphorst f 1. Mej Wed. Bossemeijer f 2,50, Mej Wed Serné f 1,50, Mej. Wed. Donker f 1,
Mei. Wed. v. Keeken f 1, H. v. Leeuwen t 2,50, Mej Wed.
v. Nood f 1,50, A Qualm f 1, L. Vergunst f 1, H. Damfl,
Mei Wed. Kok f 1, H. Voorbij f 1, Mej. C Scholten f 1, J.
W Engelkes f 2, M. v. Donk f 1,50, J. P. Leene f 1.
Bodegraven Corr. Ds J. Breukelaar van J. v. Andelf 2,50,
Bh. Batelaan f 2, Bs Batelaan f 2, P. Batelaan 1 2,50, G.
Rekker 1 1 C Bol f 2,50, Ds. J. Breukelaar f 3, Js.de Bruin
l J. H v Diejen f 2,50, J. v. Dorp f 1 C. de Gier f 1,
N. Griffioen f 2, L. N Gründmann f 1, J. Heemskerk f 1,J.

f

de Koning f 1, G. de Kruif f 1, J. Krijgsman f 1, A. Pauw
f 0,50, B. v. 't Riet f 2, W. liodenbnrg f 2, II. Rollman
f 2, H. Schouten Hz. f 1, H. Schouten Jz. f 1, A. Stigter
f 1. T. Stigter f 1, J. v Straalen f 1, J. Veerman f 1, J.
Vriend f 1, C. Zaal f 2.
Nieuwkoop Corr. J. Verhorst van J. Treels f 0,25, J Ver
horst f 1, J. v. Leeuwen f 0,25, Wed. v. Leeuwen f 0,50, D.
v Woudenberg f 0,25, Middelkoop f 0,25, W. v. Leeuwen 10,25.
Nieuwveen Corr F. J. de Bruin van Ds. K. B. v. Diemen
f 1, A. Hoogendoorn f 1, Mr. J C. von Briel Sasse f 1, J.
Becker f 1, H. Pak f 1.
Oudshoorn Corr. A. M. Dam van A Verdaijn f 2,50, A.
M. Dam f 2,50, C. J. v. Geel f 1, F Snel f 1, J. G. Baart
f 1, C Ketel f 1
Waarder Corr. J. F. Brouwer van C. v. d. Neut f 1, D.
Hofland f 1, C. Hofland f 1, L. J. Griffioen f 1, S. J. Nap
f 1. J. J. Kamphuizen f 1, D. de Gier f 1, C. Hagoort f 1,
H. Comans f 1, J. Doornenbal f 1, J. J. v. Es f 1, J. F.
Bouwer f 1, H. Hoogendoorn f 1, D. Schakel f 1, Hs. Brunt
f 1, G. Walewijn f 0,50, E. J. Krieger f 1, D Oudshoorn
f 0,50, H. Verwei f 0,50, H v. Ingen f 1, P. de Boer f 1,
G. de Hoog f 1, J. v. d. Voost f 1, J Blonk f 1, Jan v.
Winkel f 1.
O. en N. Wetering Corr. C. v. d. Lip van Ds. J. Brouwer
f 1, C. v. d. Lip f 0,50, J. Bonda f 1, J. Vreeke f 0,50, Joh.
Sepers f 1, P. v. Dam f 0,75, J. Vogelaar f 0,50, J. Gortzak
f 0.50, P. lioeloffs f 1, L. L. Kreling f 1, A. de Graaf f 0,75,
H. v. Dommelen I' 1, W. C. v. Geel f 1, J. Verweij f 1, D.
C. Los f 1, 1°. Los f 1, L. Karens f 1, W. Slootweg f 2,50,
Wed. J. W. Rocloffs f 1, K. Lagerweij f 1, Mej. Wed W. D.
Carsjens f 1.
Zevenhoven Corr. de Kerkeraad van J. Veerman f 1, H. v.
d. Berg f 1, J Olieinans f 1, M. v. d. Berg f 1, K. Couprief 1.
Woerden Corr. G. J Sizoo van D. Engel f 1, W. Snel fl,
J. Blok f 1, G J. Sizoo f 1, J. Hamerling Sr. f 1, P. de Wit
f 1, J. v. d. Meulen f 1, P. Kemp f 1, W. v. Beek f 1, J.
Burger f 1, G den Boggende f 0,50, S. A. Hoogendoorn f 0,50.
G. Rietveld f 0,50, D Kanis 1' 1, Jac. Bos f 1, Os J. W
Gunst f 1, J. Plomp Wz. f 1, Corna Bezuijen f 0,50, J. A. v.
Arkel f 0,50, B J. Otte f 1, J. v. Diejen Sr. f 2,50, J. Nap
f 1, W. D. v. Diejen f 1, J. V. Diejen f 1, J. Verburg f 1,
G. Oussoren f 1, G. v. d. Ham f 0,50, J. de Vink f 1, N.
N. f 0,25, 11. Veldwis f 0,50, F. Brak f I, L. Verhoef f 1,
Wed. D. Verhoef f 1. H Boere f 1, P. Doorn f 1, G Beukers
f 0,50, G. Mijster f 1, Joh. de Groot f 0,50, A. Boer f 1, C.
v. d Toorn 1' 1, P v. d. Toorn f 1, J. Tanis f 0,50, A. H.
Tanis f 0,50
Zwammerdam Corr. G. van Dobben van Ds. H. V Dijk f 0,50,
M. v. Muiswinkel t' 1. C. v. Dobben f 1.
De Penningmeester,
Zwolle, 27 April 1901,
Potgietersingel 120.

van de Theologische School,
DN. H. FRANSSKN.

van Noord-Holland zal D. V.

de Haagsche Conferentie ten
jare 1611 zeiden de Remonstranten
wel, dat de mensch het zaligmakend
geloof niet van zichzelven heeft, noch
uit kracht van zijnen vrijen wil, maar
dat het van noode is, dat hij van
God in Christus door zijnen Heiligen
Geest wordt herboren en vernieuwd
in verstand, genegenheden en wil, en
dat dus de genade Gods het beginsel,
de voortgang en de volbrenging alles
goeds is.
Doch zij wierpen dit alles weer
omver door de toevoeging, dat de
wijze van werking dezer genade
niet onwederstandelijk is en werd3n
gedwongen dit alzoo te verklaren,
dat de wil des menschen wel niet
naast de genade werkt, maar tocb,
door haar bekwaam gemaakt, zelf
zich tot geloof en bekeering schikken,
of ook de ontvangen genade afwijzen
en verwerpen kan.
In dien geest verklaarden zij dan
ook op de Dordsche Synode: de
krachtige genade, waardoor iemand
bekeerd wordt, is niet onwederstan
delijk ; en hoewel God den wil alzoo
door het Woord en de inwendige
werking zijns Geestes aanroert, dat
Hij beide de macht, om te gelooven,
of bovennatuurlijke krachten geeft, èn
den mensch inderdaad doet gelooven;
nochtans heeft de mensch uit zich
zelven deze genade kunnen verachten
en niet gelooven, en alzoo vervolgens
door eigen schuld verloren gaan.
En zij verduidelijkten hun gevoelen
Op

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
V.
Deze leer van de onmiddellijke
werking des Heiligen Geestes in het
liart van den zondaar, die weder
geboren en tot het geloovig aannemen
van Christus en al zijne weldaden
bekwaam wordt gemaakt, werd door
de Gereformeerden hier te lande in
hun strijd met de Remonstranten met
kracht gehandhaafd en tot breeder
ontwikkeling gebracht.
Arminius n.1. en zijne volgelingen
vielen in de dwaling van het Semipelagianisme terug en maakten de
werking van de genade van den wil
des menschen afhankelijk. Reeds in
zijne stellingen over de praedestinatie van den 7en Febr. 1604 leerde
Arminius, dat God, die niet alleen
een rechtvaardig Rechter maar ook
een liefderijk Vader was, van eeuwig
heid tusschen het gevallen menschelijk geslacht dit onderscheid had ge
maakt, dat Hij dengenen, die van
hunne zonden afstaan en hun ver
trouwen op Christus stellen, de zon
den zou kwijtschelden en het eeuwige
leven schenken, maar dat Hij de
hardnekkigen zou straffen; en voorts,
dat het Gode aangenaam was, dat
zich alle menschen bekeerden en,
tot kennis der waarheid gekomen
zijnde, daarbij bleven, doch dat Hij
niemand dwong.

gehouden worden op Woensdag 19 Juni. Aanvang
voorm. 10 uur. Punten v h Agendum en namen van
Afgevaardigden tegen 30 Mei in te zenden bij den
ondergeteekende.
Namens de Classe Edam,
M. v. D. MAST.

nog, door aldus voort te gaan: Hoe
wel naar den gansch vrijen wil Gods
de ongelijkheid der Goddelijke genade
zeer groot zij, nochtans geeft de
Heilige Geest, of is bereid te geven,
zooveel genade aan allen en een
iegelijk, wien Gods Woord gepredikt
wordt, als genoegzaam is tot bevor
dering van de bekeering der men
schen in hare trappen; en derhalve
verkrijgen niet alleenlijk degenen
genoegzame genade ten geloove en
ter bekeering, dewelke God gezegd
wordt naar het besluit der volstrekte
verkiezing te willen zalig maken,
maar ook diegenen, die metterdaad
niet bekeerd worden.
Deze verklaring laat aan duidelijk
heid niets te wenschen over. Vol
gens het gevoelen der Remonstranten
ontvangen allen, die onder het evan
gelie leven, of kunnen zij althans
ontvangen eene genoegzame genade
tot geloof en bekeering. Maar of zij
metterdaad gelooven en zich bekeeren, dat hangt van den wil des men
schen af. De genade des Heiligen
Geestes is dus in hare werking van
den mensch afhankelijk; zijne toe
stemming, zijne vrije wilsbeslissing
staat tusschen beide in. De Remon
stranten loochenden daarmede de
inwendige, krachtdadige, onwederstandelijke, alleen-werkende, dat is
met andere woorden de onmiddellijk
en rechtstreeks werkende genade des
Heiligen Geestes, en namen alleen
eene zedelijke, aanradende genade aan.

Ten overvloede worde dit met eene het geloof en de bekeering niet toe
aanhaling uit Episcopius bevestigd, te schrijven zijn aan den mensch,
omdat hij daarin het woord onmid alsof die zichzelven door zijn vrijen
wil van anderen, die met gelijke of
dellijk gebruikt.
even
genoegzame genade tot geloof
In de zesenveertigste zijner theolo
gische disputaties stelt hij aan het en bekeering voorzien wTaren, onder
slot de vraag: of er eenige onmid scheidde, maar aan God, die, gelijk
dellijke werkzaamheid des Heiligen Hij de zijnen van eeuwigheid in
Geestes in het verstand of in den wil Christus uitverkoren heeft, zoo ook
des menschen noodzakelijk zij, of in dezelven in der tijd krachtdadiglijk
de Schriften beloofd wordt, daartoe, roept, met het geloof en de bekeering
dat iemand gelooven kunne aan het beschenkt en, aan de macht der duis
ternis ontrukt zijnde, in het konink
uitwendig gepredikte woord ?
En hij geeft daarop een ontkennend rijk zijns Zoons overbrengt.
Ten andere belijden zij, dat God,
antwoord. Als zij er zijn mocht,
noodzakelijk is ze toch niet; en in wanneer Hij dit zijn welbehagen in
elk geval blijft de mensch vrij, om de uitverkorenen uivoert, hun niet
alleen uitwendig het evangelie laat
haar te wederstaan.
Dit Remonstrantsche gevoelen werd prediken en zelfs niet alleen door
op de Dordsche Synode verworpen. den Heiligen Geest krachtdadig hun
En daartegenover stelden de Gerefor ! verstand verlicht, maar ook door de
meerde Christenen van die dagen uitwerkende kracht van denzelven
vast, dat, wijl de mensch van nature wederbarenden Geest doordringt tot
dood was in zonden en misdaden, in de binnenste schuilhoeken der
God ook bij de toepassing van de menschen, hunne geslotene harten
weldaden des verbonds de eerste opent, het harde week maakt, het
moest zijn en door zijne genade in onbesnedene besnijdt, nieuwe hoe
den mensch niet alleen het vermogen, danigheden in den wil instort en dezen
om te gelooven, maar ook het ge van dood levend, van kwaad goed,
looven zelf tot stand brengen moest. van niet willende gewillig en van
De besluiten der Synode, waarin weerbarstig onderworpen maakt.
Vervolgens omschrijven zij deze
de Gereformeerde leer op dit belang
rijke punt is neergelegd, zijn bekend werking van Gods Geest nog Dader
en behoeven voor ons doel slechts door de namen wedergeboorte, ver
met een enkel woord in herinnering nieuwing, nieuwe schepping, opwek
king uit den dood, levendmaking, en
gebracht te worden.
Vooreerst spreken de Dordsche zeggen, dat God ze zonder ons in ons
vaderen te dezen opzichte uit, dat i werkt. Want zij geschiedt niet door

eene zedelijke aanrading, waarbij het onder redactie van Ds. H. Dijkstra tee !! luidt in die heilige boeken. Maar laat
der heilbegeerigen, dat Hij zegt: »Ik ' God. Door Hem tot Heer te hebben
in de macht des menschen zoudee omuae, geert een beknopt maar belang;- ons de Hindu's, de Buddhisten, de Mo- zal raad geven." Hij, die het kan: wordt men van allen heer vrij. Met
blijven, om wedergeboren of niet rijk overzicht van de ontwikkeling derir hammedanen leeren, dat er maar één op Hem rust »de Geest der vreeze des- deze opvatting der vrijheid staat zij
heilig boek uit het Oosten is, dat hun Heeren
Hij is de zelfstandige Wijsheid
wedergeboren, bekeerd of niet be Zending in de beide laatste jaren.
Deze ontwikkeling is in veel opzichtenn troost kan zijn in die ernstige ure, waarin des Vaders, die van zichzelven getuigt: alleen in de wereld. Maar zij staat
keerd te worden. Maar zij is eenee voorspoedig geweest. In de Gereforvast. De gemeente heeft den steun
zij gansch alleen moeten overgaan tot
geheel bovennatuurlijke, allerkracht- meerde kerken hier te lande is dee de onzienlijke wereld. Het is dat hei- »Raad en het Wezen zijn mijne; Ik der openbare meening niet van noode.
ben het verstand en mijne is de sterkte."
dadigste en tegelijk allerbeminnelijk- belangstelling in de Zending gaandewegg lige boek, hetwelk de ontwijfelbaar ware In Hem zijn alle schatten der wijsheid Zij is zelve een pilaar der waarheid.
Men wachte zich hier echter Voor
ste, verwonderlijke, verborgene ena toegenomen. Het aantal kerken, datit en aller aanneming waardige boodschap en der kennis verborgeu.
eene
mogelijke misvatting
Als wij
onuitsprekelijke werking; in hare3 rechtstreeks aan de Zending deelneemt, behelst, welke voor alle menschen, man
Hij is getrouw en waarachtig. Geen
breidt zich van jaar tot jaar uit. De per- nen, vrouwen, kinderen en niet alleen bedrog is in zijn mond gevonden. En zeggen, dat de gemeente van geene
uitnemendheid niet minder noch lagerr
onderwerping aan het schepsel weten
sonen, die zich aan het werk der Zending
te schatten dan de schepping of de3 willen wijden, klimt voortdurend. En deg ons Christenen geldt, dat Jezus Christus Hij weet alle dingen, en is in alle wil, dan bedoelt dit niet, dat hare leden,
e in de wereld gekomen is, om zondaren dingen verzocht en beproefd geweest. als burgers des lands aangemerkt, onder
wederopwekking der dooden.
geldelijke offers, welke de kerken voorr zalig te maken.
Zoo kan en wil en zal Hij raad geven. geen schepsel zouden willen staan.
En eindelijk trekken zij daaruitt dezen arbeid zich getroosten, stijgen aldoor.
Zoo sprak de Hoogleeraar van Oxfurd. Op zijne belofte mag gepleit; zij zal Alleen aangemerkt als leden der ge
Terwijl er in 1897 een som van ruimr En zoo is het. Het Christendom is de worden vervuld. Schaamte moet bij
dan het besluit, dat allen, in wierr
meente, kennen zij geen ander gezag
^
38000
gulden voor de Zending inkwam,, religie der genade»
den geloovige zijn; want och , zoo dan dat van God. Zij weten, dat er op
harten God op zoo wonderbare wijze
werd er in het jaar 1900 voor de
Wij hebben het om niet ontvangen ; menigmaal luistert hij naar bedriege- het gebied des natuurlijken levens mach
werkt, zeker, onfeilbaar en kracht Zending meer dan 53000 gulden verza-3
laten wij het dan ook aan anderen ge- lijken raad. Van eigen inzicht verwacht ten zijn, aan welke men gehoorzaam
dadig wedergeboren worden en mett meld, waarvan er ruim 28000 gulden ini ven om niet.
hij vaak zooveel. Niet zelden hoort heid schuldig is. Met opzicht tot deze
der daad gelooven. Het geloof is3 de Generale kas vloeiden en tenminste3
.
BAVINCK.
hij Jezus, diens Woord, diens knechten stellen zij zich tevreden met de weten
derhalve eene gave Gods, niet in dienï 25000 gulden door verschillende kerkenI
voor het laatst. Het is een loopen en schap, dat zij innerlijk vrij van hen
draven naar eigen tueening', en als dan zijn ; want zij gehoorzamen in hen niet
zin, dat het van God aan des men voor eigen Zending werd uitgegeven.
OillEB
Thans zijn dan ook reeds elf personen
alles voor de zooveelste maal teleur het schepsel, maar God, dengene, die
schen vrijen wil wordt aangeboden,
OPZICHT.
» in de Zending in onze Oost werkzaam.
stelt,
komt hij tot Hem, die in weerga- hen over hen gesteld heeft. Zij doen
maar het wordt den mensch met der
„Ik zal raad geven, mijn oog zal op
Ds. Wijers is predikant te Batavia.
looze ontferming, ook dan nog ten toe dit in de wetenschap, dat het belang
u
zijn."
p
s. 32 : 8/.
daad medegedeeld, ingegeven en in- Ds. Pera is van de kerk van Hallum
vlucht wil zijn, en zijn woord waar van het koninkrijk Gods deze machtjn
(Slot van Nr. 17.)
gestort. Ook is het geloof niet slechtss voor Soerabaja geleend. Ds. Adriaanse,,
maakt: »Ik zal raad geven.''
eischt, wijl er anders voor het koninkrijk
in dien zin eene gave Gods, dat God dienaar des Woords van Utrecht, werkt
Wij hebben er naar te staan, meer Gods geene plaats op aarde zou zijn.
Jezus wist raad voor den gevallen, in
te Poerworedjo. Ds. Bakker van Heeg te
alleen het vermogen om te gelooven
zichzelven verloren zondaar. Hij gaf' Hem te kennen, zijn stem te hooren, Ook weten zij, daj; het onderworpen zijn
Keboemen. Ds. Zwaan van Amsterdam
p
verleent, doch de toestemming of te Djocjakarta. Ds. Pos, tijdelijk met' zichzelven, en werd door lijdelijke en en zijn raad te volgen. Zijn raad is aan door schepselen gedragene macht
hun-zelven nuttig is, als tegenwicht
daad van gelooven vervolgens van verlof hier te lande vertoevende, te' dadelijke gehoorzaamheid oorzaak van goed, veilig, liefelijk en heilzaam.
Wij hebben meer te begeeren, niet tegen den hoogmoed, waartoe de weten
eeuwige zaligheid.
des menschen vrijen wil tegemoet; Melolo. Ds. de Bruyn te Kabaniroe. Dr.
'
De mensch is van nature een gewillig slechts dat Hij zijn oog op ons gevestigd schap van hunne geestelijke vrijheid
ziet; maar het is eene gave Gods Scheurer, die weldra met verlof naar onderdaan van Satan. Hij ontveinst houde, maar ons ook doe leven onder den hen allicht verleiden zou. Maarzoodra
ook in dien zin, dat Hij het willen het vaderland terugkeert en voor een1 zich zijn slavernij en wil niet vrij I indruk, dat Hij ons ziet. »Mijn oog zetten zij hun voet niet op het heilig
jaar door Dr. van der Ley vervangen
gelooven en het gelooven zelf in den wordt, te Djocjakarta. De heer Zuidema, worden. Hij is in den dienst der zonde I zal op u zijn," zegt Hij. Zoo bewaakt gebied der gemeente, of zij gevoelen
mensch zelf uitwerkt: Hij namelijk, zendeling-onderwijzer te Poerworedjo. te huis, als de visch in het water, een teedere moeder haar kindeke niet; zich vrij van alle macht tusschen zich
zoo ziet de trouwe herder zijne kudde niet
die het willen en volbrengen en dus En de dames Rutgers en Kuyper te het zwijn in het slijk, de vogel in de na; zoo let de zorgvuldigste goudsmid en God. Hier heerscht God alleen,
door Jezus Christus, diens Woord en
lucht. Maar Jezus zoekt den zondaar,
Djocjakarta. Terwijl de heer Ruysalles in allen werkt.
die naar Hem niet zoeken ,zou, hoe niet op het edele metaal in den smelt diens Geest.
Dit is het oordeel, dat de Dordsche senaers het beroep der kerk te Rot verborgen, hoe diep gezonken, hoe I kroes. Onafgebroken staart het oog des
Zoo is de gemeente de wijkplaats
Synode stelde tegenover het Remon- terdam aannam voor de Zending in de vijandig ook, en bij de opening van I Heeren op de zijnen. Gelijk zijne der vrijheid. Overal elders heeft men
Residentie Banjoemas.
het zielsoog ligt deze op de knieën, eer I eeuwige armen onder hen zijn, en zijn het schepsel naar de oogen te zien,
strantsche gevoelen.
Eene voor
Dit alles stemt tot ootmoedigen dank.
hij
het vermoedt. Niets staat Jezus in hand zich gedurig tot hen wendt, om de knecht den heer en de heer den
komende, zedelijke, aanradende ge Het verslag eindigt daarom terecht met
den weg. Hij leert hem eigen toestand, I hunne nooden te vervullen, zoo zal Hij knecht. Hier echter heeft het schepsel
nade is voor den mensch tot geloof de woorden: De Heere heeft groote
God en den weg des heils kennen, en den blik van hen niet afwenden. Het niets te zeggen. Niemand mag hier
en bekeering ongenoegzaam. Bij de dingen aan ons gedaan, dies zijn wij dat op eene wijzp en langs een orde, liefderijke, trouwe oog zal op hen ge zijnen broeder de wet stellen; niemand
vestigd blijven bij dag en bij nacht, en mag er zich als meester over zijne
kracht, welke het Woord uitoefent, verblijd. Moge de Heere op dezen arbeid die tot aanbidden noopt.
zijner gemeente een rijken zegen geven
steeds
zal Hij weten, wat zij behoeven, broederen opwerpen; wie het deed, zou
Jezus
ontdekt
door
zijn
Geest
bij
den
moet er eene andere, inwendige, ver en den zendingsijver in onze kerken
llij, die hen verlost en bij name geroepen er treden in de heilige rechten van
voortgang,
zoodat
de
zondaar
leert
borgene werking des Heiligen Geestes van jaar tot jaar doen toenemen, tot
heeft, wien zij toebehooren, zal bij hen God, en zijne aanmatiging van Gods
bijkomen, wTelke in de eerste plaats eere voor zijn naam en tot heil van wat het zegt, zich te laten zaligen, en I zijn, zelfs als zij Hem verre wanen.
rechten zwaar moeten boeten. Eén
Gods vrijmacht de eer geeft.
het vermogen des geloofs en der be de Heidenwereld, die daarginds in de
Dat ons hart naar Hem uitga. Dat woord mag er slechts gehoord, dat van
Hij weet raad te allen tijde, onder I
keering schenkt en daarna in de Oost bijzonder aan de geestelijke verzor alle omstandigheden. Is de toekomst ons oor naar Hem luistere. Dat onze voet God, één wil slechts gehoorzaamd, die
ging der Nederlandsche Christenen is
tweede plaats ook onfeilbaar zeker toebetrouwd.
donker, het hart bekneld, drukt zorg I zich naar Hem richte. Dat onze mond van God. Niemand mag er spreken
ter neêr, Hij spreekt woorden van troost tot Hem spreke. Dat onze hand zich in zyn eigen naam ; alle woord, dat
dat vermogen in de daad van geloof
en
bemoediging, doet op Hem zien, naar Hem uitstrekke. Dat ons oog op geloof en gehoorzaamheid eischt, moet
en bekeering doet overgaan.
beschaamt de vrees, doet zelfs boven Hem zie. M. é. w. dat wij ons nergens in Godes Naam gesproken, en ten teeken
WERK OF GENADE.
Deze werking des Heiligen Geestes
bidden en denken. In dagen van strijd veilig achten, dan in zijne nabijheid en er van met zijn Woord gedekt zijn.
Het onderscheid tusschen de Heiden- tegen overmachtige vijanden, of van onder zijn opzicht
wordt door de Dordsche Synode,
Als antwoord, als De wetenschap mag er niets in eigen
evenals door de verschillende uit- en sche godsdiensten en den Christelijken afwijking en zonde, tegen bestrijding weerklank op zijn woord: »Ik zal raad naam gebieden; zij mag niet de rol
inlandsche afgevaardigden in hunne godsdienst ligt in de tegenstelling van van Satan, en doodigheid der ziel, ja geven, mijn oog zal op u zijn," zij van meesteresse spelen, maar moet zich
werk of genade.
by het verlaten dezer wereld weet Jezus de ontboezeming eens dichters in ons vergenoegen met de nederige plaats
oordeelen, op verschillende wijze om
Het beginsel van het Heidendom is raad. Nooit is Hij met de zijnen ver- I hart en op onze lippen :
van dienstmaagd der waarheid. De
schreven. Zij heet eene inwendige, eenerzijds de verloochening van den
legen. Tegen vijanden beschermt Hij.
vroomheid mag er evenmin iets in haar
U kan ik niet missen, mijn Jezus en Heer !
verborgene, geheimzinnige, krachtige, waarachtigen God en van de gave Van den doolweg haalt Hij terug. Satan
naam gebieden; niet omdat een of andere
'k Mis alles, wanneer ik uw leiding ont
krachtdadige, bovennatuurlijke, al zijner genade, en andererzijds de waan, scheldt Hij. Uit doodigheid doet Hij
vrome het zegt, maar wijl God het zegt
beer ;
Bij licht en bij duister, in blijdschap en
in zijn Woord, heeft een woord in de
machtige, onverwinnelijke, onweder- door eigen wijsheid en kracht zich de ontwaken. Als 't* op sterven aankomt,
zaligheid te kunnen verwerven.
vreugd, gemeente gezag. Er zijn ambten, maar
staat
Hij
bij;
de
ziel
neemt
Hij
tot
zich,
standelijke, genadige, liefelijke genade.
In rijkdom en armoe, in grijsheid en jeugd. I zij zijn dienende, geene heerschappij
In het woord der Schrift: Kom aan,
Maar de term onmiddellijke genade laat ons eene stad bouwen en een toren, en over het lichaam houdt Hij de wacht
Geen naam, die als de uwe mij vreugde
voerende machten, aan engelen gelijk,
tot aan den morgen der opstanding.
bereidi ;
of onmiddellijke wedergeboorte wordt welks opperste in den hemel zij en laat Hij hielp steeds, waar alles hopeloos
die geen vorsten, maar dienaren der
Geen hand, die als de uwe zoo zachtkens
niet gebruikt. Wel is ze zoo, gelijk ons een naam voor ons maken, wordt scheen, redde, waar naar den schijn
gemeente zijn; niemand mag ze ge
mij leidt;
we later zien zullen, door enkele karakter en wezen van het Paganisme der oogen op geen redding te hopen
looven en gehoorzamen, dan vanwege
Geen stem, die als de uwe mijn oor zoo
ons geteekend.
het Woord Gods, van hetwelk zij de
viel. De wegen der menschen waren I
bekoort;
Gereformeerde godgeleerden omschre
Hetzij de werken, waarlangs het Hei zijne wegen niet, maar de mensch was
dragers
en handhavers zijn. Wetten,
Geen
hart,
dat
als
't
uwe
mijn
zuchtingen
ven. En goed verstaan, is deze om dendom den weg naar de zaligheid zoekt,
hoort.
buiten die van God, zijn er in de ge
zalig, als hij 's Heeren weg zijn weg I
schrijving niet af te keuren. Maar een meer ceremonieel of een meer ethisch mocht noemen.
Ij kan ik niet missen, mij i Jezus en Heer !
meente niet; er zijn wel regelen van
zij is door de Dordsche Synode en karakter dragen, altijd tracht de mensch | Jezus weet niet slechts raad, maar I 'k Mis alles, wanneer ik uw leiding ont orde voor de uitoefening van de gemeen
beer ;
ook door vele theologen misschien er zijn eigen zaligheid door uit te werken. Hij geeft raad:
schap der heiligen en der kerken, maar
U kan ik niet missen, als 't sterfuur genaakt,
De
Heidenen
kennen
Christus
niet,
in
deze binden niet, gelijk de geboden Gods
Om
in
de
gemeenschap
met
God
te
wel met opzet vermeden, omdat zij
'k Vertrouw, dat Gij dan aan mijn doodswien de genade en de waarheid ge-, komen: »Ik ben de weg, de waarheid,
de conscientie, en dienen vooral om te
licht tot misverstand aanleiding kan worden zijn.
bedde waakt;
zorgen, dat de vrijheid der gemeente
en het leven. Niemand komt tot den
Verdrijf
dan
mijn
twijfel,
mijn
vrees
en
geven en eene, later te noemen,
De beroemde, onlangs gestorven Hoog
Vader, dan door Mij."
bewaard blijve, en geene gemeente over
mijn klacht,
Remonstrantsche bedenking in de leeraar van Oxford, Max Müller, heeft,
;
En voer mij naar 't licht door dien duisOm rust te vinden voor het hart:
anderen
heerschappij voere, en het ambt
hand werkt.
gelijk nog pas in een Duitsch tijdschrift »Komt allen tot Mij, die vermoeid en
teren nacht.
:
geene
tirannieke macht worde; zij
En ben ik, den dood en den duivel te schand,
Doch desniettemin staat vast, dat herinnerd werd, het eenmaal in eene belast zijt, Ik zal u ruste geven."
kunnen met,gemeen overleg gewijzigd
Eenmaal in het huis van mijn Vader geland,
rede
ter
vergadering
van
het
Britsch
en
Om
verzekerd
te
worden
van
het
worden, en wie ze overtreedt, zonder
volgens de Gereformeerde leer de
Dan grijp ik de harp en ik zing U het lied :
,
Buitenlandsch Bijbelgenootschap zeer kindschap : »Gij zijt mijne vrienden,
de
bedoeling om den vrede te verstoren,
Heilige Geest de wedergeboorte en schoon en waar uitgedrukt.
U kan ik niet missen, in eeuwigheid niet;
zoo gij doet, wat Ik u gebied."
wordt niet geacht te hebben gezondigd.
U
kan
ik
niet
missen,
mijn
Heiland
en
>
het geloot niet op die wijze in den
Ik durf zeggen, zoo verklaarde hij, dat
Titels, als van Meester of Heer, zijn er
Om vervuld te worden met geestelijke
lieer !
mensch tot stand brengt, dat Hij ik sedert veertig jaren in het waarnemen goederen : »0 alle gij dorstigen ! Komt
verboden ; aan éénen slechts komen zij
'k Ben hier door uw trouw, en ik zing
1toe,
namelijk aan Christus. Wat de
binnen de genademiddelen besloten van mijne plichten als Hoogleeraar in tot de wateren, en gij die geen geld
tot uw eer.
het
Sanskrit
aan
de
Universiteit
te
belijdenis
der gemeènte inhoudt: God
.
N
OTTEN.
I
hebt,
komt,
koopt
en
eet,
ja
komt,
blijft of daar doorheen werkt. In
Oxford zoo veel tijd aan de studie van koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn
alles,
het
schepsel niets, is er geen
tegendeel, Hij dringt tot in de bin „de heilige boeken van het Oosten" gewijd <
en melk !"
i
holle klank, geen bloote leus, maar
»»:
UËMEËIISCIIAI»
nenste schuilhoeken van het hart des heb als één ander mensch ter wereld. En
Om verhoord te worden in den geheilige wet; de léden der gemeente
HKILl^EM.
menschen door ; Hij opent het ge- ik waag het, voor deze vergadering uit bede : >>A1 wat gij den Vader zult
hebben evenmin gezag over elkander
slotene hart; Hij werkt de levend te spreken, wat ik als den éénen grond bidden in mijnen naam, dat zal Hij u I DE GEMEENTE HET BOLWERK
als broeders van een aardsch tyezin.
DER VRIJHEID.
.
Men laat elkander vrij, voorzoover God
making in ons zonder ons; Hij gaat toon, om zoo te zeggen, als het ééne geven."
XXXIII.
ons vrijlaat; de sterke dwingt er den
Om in de verzoeking staande te
zelf met zijne Goddelijke kracht in accoord van al deze zoogenaamde heilige
boeken gevonden heb, het mochten dan ]blijven: »Waakt en bidt, opdat gij
zwakke niet om gelijken tred met hem
Wie
wil
niet
vrij
zijn
?
Maar
wie
den mensch inwonen en stort in ver de Veda der Brahmanen, de Purana van i
niet in verzoeking komt, want de geest is
is het? Niemand. Vrijheid van het te houden ten koste van de zuiverheid
stand, wil en genegenheden nieuwe Sura en Wishnu, de Koran der Moham- is
j wel gewillig, maar liet vleesch is schepsel
si
is in de wereld niet te vinden. zijns gewetens, en de zwakke mag zijm
hebbelijkheden in, zoodat de duister medanen of de Zendavesta der Persen ;zwak."
j
Toch
is er een gebied, waar men vrij geweten geen heerschappij doen oefeneni
nis, de onwilligheid en ongeregeld zijn, n. 1. dat die ééne grondtoon, dat
Om lijdzaam in. de verdrukking te van
v
het schepsel is. Dat is het heilig over den sterkeren broeder; elk eer
biedigt zijns broeders conscientie.
g
van de gemeente.
heid wijkt en voor verlichting, ge ééne accoord, dat in alle aangeslagen is, ;zijn: -«Indien u de wereld haat, zoo gebied
niets anders is dan de zaligheid door iweet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft."
Alzoo komt ook hierin de voortreffe
Niet
dat
daar
de
vrijheid
heerschen
willigheid, oprechtheid plaats maakt. werken. Zij leeren alle, dat de zalig
M. é. w. willen wij weten, hoe ons zou,
zi
gelijk velen die in hunne dwaas lijkheid der gemeente uit, dat zij het
Over de vraag, of deze werking heid gekocht moet worden, en dat de te
I
gedragen in al de voorvallen des heid
h
opvatten. Wij kennen deze valsche eenig gebied is onder heel den wijden
des Geestes zonder misverstand eene kooppiijs des menschen eigen werken levens,
]
Jezus zegt het ons Tegenover opvatting
o
der vrijheid. Zij is die dei- hemel, waar men vrij is van het schep
(
onmiddellijke genoemd mag worden, en verdiensten zijn.
onze
vrienden hebben wij ons vriendelijk eeuw.
ei
Men wil den mensch vrij van sel. Wat kan de naar vrijheid hakende
Maar onze Bijbel, ons heilig boek uit fte houden. Onze vijanden hebben wij elk
e]
kan verschil bestaan. Over de zaak
gezag, dat van boven afkomt, en geest der eeuw hier tegenoverstellen
het Oosten, is van den aanvang tot het ite zegenen. In deze wereld hebben op
o
zijn best slechts gebonden aan een anders dan een ijdel streven ? Slechts:
zelve is alle verschil uitgesloten. Zij
einde een protest tegen deze leer. Goede iwij als vreemdelingen te verkeeren, gezag,
g
dat van onderen opklimt. In in één geval zou de geest der eeuw
raakt het hart der Gereformeerde werken worden wel is waar ook in dit :
»hebbende als niet hebbende".
di wet wil hij slechts zijn eigen wil eene gemeenschap van menschen kunnen
de
theologie, de kern der Heilige Schrift heilig boek uit het Oosten geëischt, ster
Helaas, vele naamdragers van Jezus gehoorzamen,
gi
en daarom maakt hij zich vormen, waarin elk vrij was van anderen,
g
in de leer van de toepassing des heils. ker nog dan in eenig ander boek van gaan
steeds met het vleesch, met de eene
e<
wet naar zijn eigen wil. In den namelijk, zoo het mogelijk ware eene
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het Oosten. Maar zij zijn slechts het iwereld, met Satan te rade. Vele in
uitvloeisel van een dankbaar hart. Zij 1hun conscientie overtuigden kunnen
zijn slechts een dankoffer, slechts de Jezus
«;
missen, keeren zich, om in valschen
vruchten van ons geloof. Nooit zijn zij vrede
\
te blijven voortleven, telkens tot
het losgeld der ware discipelen van verkeerden
^
raad, en verwerpen alzoo
Christus.
c
den
raad Gods tot zaligheid.
Laat ons daarom onze oogen niet slui
Dit is de heerlijkheid van den Heiland,
ten voor wat edel en waar is en wel- , dat
c
Hij Raad heet; dit het voorrecht

j

g
grond
wil men den mensch vrij van
G
God.
Tegen zulk eene opvatting der vrij
hi
heid
kant zich de gemeente met al hare
ki
kracht.
Zij wil niet van God, maar
al
alleen
van het schepsel vrij zijn. Ook
w
weet
zij, dat men van het schepsel slechts
vi
vrijkomt
door gebonden te zijn aan

wet te maken, waarin elk der velen zijn
eigen wil zonder eenige beperking onder
woord zag gebracht. Men béproeve1
het; alras echter zal men bemerken,
dat het onmogelijk is. Laat het volk
volkomen vrij om zijne eigene wetten
te maken, terstond zal het blijken dat
de wetten slechts den wil eener meer-

derheid zullen uitdrukken, waaraan de ! Stichting kunnen vergelijken. Men zij dus
minderheid genoodzaakt zal zijn zich te voorzichtig !
W ij willen daarmede niets goedkeuren
onderwerpen. Eene gemeenschap van
menschen, waarin elk in den allen- van wat af te keuren zij, maar wel den
beheerschenden wil zijn eigen wil uit mond snoeren aan alle lichtvaardig oordeel
gedrukt vindt, treft men slechts in de en veroordeelgrage praatzucht. Eti leering
schepping Gods aan, welke zijne ge trekken uit deze geschiedenis voor andere
meente geheeten wordt. Daar willen kringen en Stichtingen.
allen, wat God wil, omdat God het wil;
Uit de Kerk. Ct. nemen wij onderstaande
men is door gebonden te zijn aan God
opmerkingen mede uit enkele andere bladen
vrij van elkander.
Vandaar moet de gemeente hare vrij over, zonder bepaalde instemming of af keuring
heid bewaren, en geen juk van eenig van de daarin uitgesproken beoordeeling, die
schepsel zich laten opleggen. Anders ons echter in elk geval eenzijdig en hard
verliest zij haar roem van het toevluchts voorkomt.
oord der vrijheid te zijn. Geen prijs
De Vaderlander neemt uit Het Oosten over
achte zij voor hare vrijheid te hoog. de verklaring, hoe Neerbosch in zoo grooten
Maar zij bedenke, haar slechts te kunnen fiinancieelen nood is gekomen, en zegt op
behouden door gehoorzaam te blijven grond ervan, dat „men er jaren lang naar
aan haren Heer. Zoodra zij dezen los den schijn als een welgestelde geleefd heeft,
terwijl men feitelijk „op" was."
laat, komt zij onder de macht van het
Het is inderdaad een droevige historie,
creatuur. Een tusschenin is er niet. en het ergst is, dat de vveezenverpleging er
Zoo zij bedenkt, tot wat duren prijs zij onder lijden moet. „Johannes" te Amster
gekocht is, zal zij tot geenen prijs dam wil dit voorkomen en heeft een Open
dienstmaagd van het schepsel willen Brief aan alle ouders in Nederland geschre
worden, zelfs van het machtigste niet. ven, waarin hij allen aanspoort, om de red

W T ant wel is de suikerwet aangenomen en
eveneens toestemming verkregen voor de
leening, maar met een opmerkelijk hooger
cijfer van tegenstemmers, terwijl het verzet
tegen de steeukolenbelasting toeneemt, en de
oud-Kaapsche Ministers Merrimau en Sauer
meer succes verkrijgen bij hun spreken in
Schotland en Engeland voor de beëindiging
van den krijg ; zelfs in Londen.
Intusschen wordt in Afrika de strijd
voortgezet en van beide zijden met ver
nieuwde kracht. Wel konden de Engelschen
in 't Noorden van Transvaal een paar kleine
voordeelen behalen door onachtzaamheid van
en verraad onder Burgers. Maar hun schoon
vegen verkrijgt ook daar weer geen ander resul
taat dan dat wat vrouwen met kinderen en
ouden van dagen worden opgeveegd met hunne
have, en anderzijds hunne troepen nog meer
verspreid worden. Van dit laatste maken
de Burgers weer in toenemende mate gebruik.
In de laatste dagen toch werd door hen bij
Lijdenburg Majoor Twyford gedood en zijne
patrouille gevangen genomen. Op de grens
van Zoeloeland havenden zij geducht een
zoogenaamde
politiepost.
Zuidelijk van
Pretoria deden zij een ainbulance-trein met
zieke en verwonde soldaten ontsporen en
vernielden zij een andereu trein met pap.rden
dende hand uit te strekken, opdat de stich voor de Engelschen bij Springfontein. Gene
v. ANDEL.
ting niet uit gebrek aan geldelijke onder
raal Beijers loert van de Westzijde op
steuning te gronde ga. „Johannes" bespreekt
den spoorweg van Pretoria naar Pietersburg.
ook de oorzaken van den toestand en oor
Ook in den Vrijstaat werd door hen met
deelt o. m., dat de directeur, hoewel een
succes gevochten bij Betlebems tegen Rundie,
VOLHSÜOOIIKIV.
man des geloofs met een organiseerend talent
bij Wiuburg tegen Torhyeroft, terwijl ze kort
Ken gevaar voor »philaniro- en een warm hart, geen flauw begrip had bij het zoo versterkte kroonstad een troep
van administratie
Hij merkt bovendien,
Koloniale ruiters verrasten, die zich moesten
volgens de O. H. Ct., op: „De rijk-toege
piselie Stichtingen van
overgeven en ontwapend werden. De Wet
vloeide gaven werden voor een groot, deel
schijnt zijne manschappen weer te verza
socialen aard".
gebruikt, om het aanzien der inrichting naar melen. lutusschen hebben andere troepen
buiten steeds grooter te maken, en het in den spoorweg bezuiden Kimberley zelfs op
De bekende Weesinrichting" te Neerbosch nerlijk moet wel eens lijden, waar de grootste
drie plaatsen vernield eu hebben ze in 't Belkrachten aan het uiterlijk besteed worden.
is sedert eenigen tijd in groote moeite. Zij
montsche station alle werktuigen wegge
De directeur stelde ongemerkt hooger eischen nomen. Eu in de Kaapkolonie handhaven
verkeert in financieelen nood. Reeds is het
voor zichzelf en zijn gezin, daar hij een per
zich Kruitzinger en Scheeper met du hunnen
aantal weezen met honderden verminderd.
soon van gewicht werd, eu er van alle kan in het hart des lands en brengen ongestoord
En men vraagt zich, dezen teruggang der
ten bezoekers, en daaronder zeer voorname, over de Oranjerivier aan hunne Vrijstaatsche
eens zoo bloeiende en hooggeroemde Stich
kwamen opdagen, om met hem en zijn in
vrienden oorlogsvoorraad en paarden.
richting kennis te maken.
ting ziende, met bezorgdheid af, wat er
In China worden de toestanden niet beter.
Gaat het niet dikwijls met philantropische
Aan de grenzen van Petchili beginnen zich
worden moet van al die gebouwen en ter
en christelijke stichtingen van socialen aard
overal Chineezen weer te herzamelen. Walreinen, en vooral, hoe voortaan in den nood van
dien fatalen weg op ?
dersee zou ze gaarne vernietigen, doch de
zoovele onverzorgde weezen zal worden voor
Men begint laag bij den grond ; verzorg andere Mogendheden willen niet builen den
zien, indien „Neerbosch" eerlang het werk
den en beheerders leven op bescheiden voet. grooten muur en zij deinzen voor een expe
zou moeten staken
Maar de zaak vindt bijval, en ze wordt ditie naar het binnenland terug.
uitgebreid. Op 't platteland moet er eeu
Bij dien muur is pas hevig gevochten
Dat deze staat van zaken menigeen tot
boerderij bij, en als men bij de stad woont,
tusschen de Duitsche colonne van Kettler en de
scherpe beoordeeling verlokt, is niet be
heet het voordeelig, zelf een tuinderij er op
Chineezen onder generaal Liu. Na een hardvreemdend. Vele menschen, vooral zij, die,
na te houdeu. Een kar en wagen zijn nu
nekkigen strijd werdeu de Chineezen achter
bij gebrek aan betere praatstof, liefst in
noodig, en een vaste arbeider moet worden
deu muur teruggedrongen en tot Kukuan
aangenomen.
praten en spreken hun naastens tloen en
vervolgd. Maar opmerkelijk is ook, dat de
En na eenige jaren ? De vaste knecht is
Franschen, die met de Duitschers optrokken,
laten aanpakken en over den hekel halen,
een livereiknecht geworden. In de belasting
niet deelnamen aan het gevecht. Voorts is
vele zulke menschen aanbidden de opgaande
maakte het geen onderscheid, omdat bij kar
er gevochten bij Paotingtu. Op den weg
zon, koesteren zich gaarne in de stralen van
en wagen toch een rijtuig op veeren moest
Feking-Tientsin verongelukte een trein door
eer en roem dergenen die hoog staan, en
worden aangeschaft, ten gebruike voor den
het instorten van eeu brug. Een-en-vijftig
personen kwamen om. Daarbij wordt over
werken hard mede voor wat algemeene sym g auden en komenden man. Eu met de
mooie equipage en de vele bezoekers van
een gevaarlijke g sting in het Zuiden bericht.
pathie heeft ; doch zij verkouden zoodra de
de stichting is de inrichting zelve ook totaal
Een deel der bevolking is met de houding der
wind gaat waaien uit een anderen hoek.
veranderd : zij is geen samenleving meer.
verraderlijke onderkoningen niet tevreden en
Wanneer de vertrouwensvolle bewondering
De verpleegden en verzorgden maken er
wil de vreemdelingen uit China verjagen.
plaats maakt voor nuchter onderzoek en
één deel van uit; de directeur met zijn staf
Zoo dreigen vau alle kanten nieuwe onlusten.
beoordeeling; wanneer, terecht ofte onrecht, en zijn huisgezin vormen het andere deel.
Ondertusscheu praten de gezanten voortover
Op een voet leven de laatsten, die bij de de schadeloosstellingen, liet nieuwste cijfer
da. liefde, het vertrouwen en de hulpvaar
philanthropische ouderneming, welker inkom
voor de totaal-soin is thans 65 mill. pond. Een
digheid. verminderen, en .tengevolge van een
sten uitsluitend liefdegaven zijn, volstrekt
vreemde geschiedenis toch. Daar komen een
en ander de //lievelingen", hetzij werkzaam
niet past.
aantal vreemdelingen, die duizenden dooden,
heden, hetzij Vereenigingen, Stichtingen,
Een eigenaardig, maar volkomen verklaar
eene heele provincie verwoesten, het land
Scholen, Kerken, het mooie gaan verliezen,
baar verschijnsel is dan ook, in buitenland
met jammeren overladen, en de ongelukkige
en in binnenland beiden, dat in de naaste
waarmee men zoo zelfgenoegelijk kon pronkeu,
slachtoffers mogen voor die beschavingsomgeving de aldus geleide ondernemingen
diensten nog 65 mill. pd., d. i. 780 mill.
en beginnen te gelijken op teringlijders, die
in den regel zeer impopulair zijn : het volk
gulden betalen ! O, als die 400 millioeu
veel en zeer veel hulp behoeven en groote
begrijpt van zulk eene huishouding niets.
inwoners van' China toch eendrachtig waren,
zelfverloochening van stille en onvermoeide
En — financieele moeilijkheden blijven
hoe zouden zij, geholpen door hun uitgebreid
toewijding behoeven en vragen — zie, dan
natuurlijk niet uit. Want de weelde maakt land, Europa smadelijk kunnen verjagen!
het leven duur, en het inkomen der gevers,
Duitschland eu Engeland komen meer er
is voor dezulken „de aardigheid er af".
van wie die inrichting eigenlijk moet bestaan,
meer (geïsoleerd te staau in den strijd en
Dan blijkt de ware aard van veler zooge
is beperkt. Het einde draagt den zwaren
Rusland en Frankrijk naderen elkander weêr.
naamde liefde en ijver; dan worden de
last.
Frankrijk heeft in Algiers een opstandje
gedachten des harten en des vleesches open
In 't algemeen stemmen wij in met de te dempen, dat alleeu door het vertreden
baar in hoogmoedige verzekeringen van
van recht en gerechtigheid is veroorzaakt.
waarschuwing tegen de neiging om, zoo lang
Algiers is verdeeld in gemengde gemeenten
luchthartige wijsheid, die het wel heeft ge
de voorspoedzon schijnt, voortdurend „de
van zeer groote uitgestrektheid. Marguérite
dacht, dat het niet goed kon gaan en — zóó
hoogte in" te gaan, steeds meer behoeften
behoort b. v. tot de gemeente Hamman-Rira.
voort.
Aan het hoofd vati zoo'n gemeente-district
zich
in
te
beelden
en
te
maken,
en
hooger
Wat ik zeggen wou, is dit: men werpe
eischen te stellen. Zóó ging het in de laatste staat een districts-raad. Aan het hoofd van
geen steenen op den zoo veelszins uitnemendien raad is een vertegenwoordiger der
10 tallen jaren ook in de Christelijke
den arbeid van den nu grijzendên broeder
Regeering geplaatst. Maar als het district
kringen; in de gezinnen, in de vrienden
geheel door inboorlingen bewoond wordt, is
Van 't Lindenhout. Men vertrede hem en
kringen, overal : hoe konden dan de //Stich
de vertegenwoordiger geheel alleen de baas
zijn werk niet in tegenspoed, gelijk men in
en hij kan het rechtvaardig besturen. Dit ver
tingen" daarvan vrij blijven P
voorspoed wel eens te hard geroemd en
We komen daarop nog wel eens terug. De andert wanneer er kolonisten komen, daar
vereerd heeft. Maar men trekke leering uit
deze het recht hebben afgevaardigden naai
lezer gelieve bovenstaande te overwegen.
den raad te zenden. Feitelijk worden dan
deze droeve en leerrijke geschiedenis, leder
Intusschen zij ook „Neerbosch" aan de hel
de inboorlingen-raadsleden vasallen en de
voor zijn eigen huis. Inzonderheid voor het
pende en wijselijk radende liefde aanbevolen.
kolonisten voeieu het hoogste woord. Dittoenemend getal van Stichtingen voor allerlei
Wij veroorloven ons aangaande „Neer gaat te beter, omdat de bevolking van nature
sociale nooden.
zeer onderworpen is. Zoo beheerscht 1
bosch" deze vraag: of niet, afgezien van
Dat op „Neerbosch" niet alles in orde
kolonist soms 30 tot 40000 inlanders. De
alle deugd en gebrek dezer Stichting, een
was, spreekt vanzelf: in w e lk groot of klein
inboorlingen brengen de meeste belasting
Weeshuis van honderd, ja honderden weezen
op, doch dit geld wordt door den kolonist
gezin is alles zóó als het wezen moet én
door zich zelf is veroordeeld; en of niet alleen ten eigen bate aangewend. Op deze
wezen kon, indien de leden des gezins vol
wijze worden de inboorlingen vreeselijk
reeds daarom „Neerbosch" geacht moet wor
maakte Christenen waren ? En dan in een
uitgezogen en de kolonisten maken het den
den, zijn tijd te hebben gehad, zijn b stem
geziu van duizend weezen, onder wie vele
Regeeringsambtenaar, die tegen hun tyrannie
ming te hebben vervuld ; en of niet zijn
verwaarloosden, van beider kunne, van aller
op wil komen, zeer lastig.
kwijning een stem der verwijtende oproeping
In een gevonden proclamatie van Hadj
lei zeden, van verschillend karakter, aanleg
tot plichtsbetrachting is aan familiën en kerben Aissa, den leider van den jongsten
en gewoonten!
keu, wien de Vader der weezen ouderlooz
opstand wordt gezegd, dat aan Hadj Engelen
Het vereischte ./personeel" voor bediening,
en andere onverzorgde kinderen tot koeste zijn verschenen, die hem het paradijs van
voor onderwijs, in de werkplaatsen, enz.
Mohammed beloofden voor alle Mnselmannen,
ring eu opvoeding heeft toebetrouwd
vormt zelf reeds een groot gezin, een kleine
die den krijg aanbinden om de Europeanen
het gestolen land en goed af te nemen!. . .
//gemeente", die, leiders van anderen, zelve
L. LINDEBOOM.
NOORDTZIJ.
zeer veel leiding noodig heeft. Wel is er dan
reden van dankbare verwondering, dat de
publieke klachten pl u s d e a a n k lachteu bij
»Fili|>piis"
de rechtbank in al die jaren zoo weinige zijn
Gratis
Traktaatverspreiding.
De Burgers in de Zuid-Afrikaansche Re
geweest. En is het g e e n g o e d getuigenis,
publiek hebben blijkbaar andermaal niet
Sedert onze laatste opgave in November
dat zelden of nooit van verkeerden omgang
gebeten op de hun vanwege de Engelschen
des vorigen jaars mochten wij voor bovendoor middel van Mevr. Bo ba voorgehouden
genoemden arbeid de volgende giften ont
met opzicht tot het zevende gebod is ge
vredes-verlokkingen. Dat dit de Engelschen
vangen : vau den lijdenden br. A. Gruijs te
bleken tusschen zoovele volwassen en levens
in een overprikkelde stemming heeft gebracht,
Zaandam, opbrengst van verkochte postzegels
lustige jongens en meisjes, in een betrekkelijk
blijkt nu uit de scheipe bevelen, die aan
f 1,50 en nog eens f 1,50 te zamen f 3 ;
beperkten en afgesloten kring als de Wees
officieren en soldaten gegeven zijn, om, op
door Ds. Kropveld van X te Boskoop f 9,85 ;
inrichting van „Neerbosch" ? Menige kleine
straffe voor den krijgsaard te worden gebracht,
door Ds. A. Littooij van N. N. f 1, van N.
N. te Zwolle f 5 en van N. N. te Rotter
Stichting, menige familie, menig huisgezin, zich toch niet over te geven, terwijl allerlei
scherpe maatregelen tegen de Burgers worden
dam f 4.
waarin misschien heden ten dage groote
voorgeschreven. Een prikkelbaarheid die
Waar wij voor deze bijdragen vriendelijk
woorden vallen over „dat Neerbosch , zal
gesterkt wordt door den tegenstand, die de
onzen dank betuigen, zijn wij zoo vrij de
niet zonder schaamroodheid zich met die
nieuwe belastingwetten in Engeland vinden.
belangen van Filippus dringend aan te be

Politieke Beschouwingen.

velen. Hoewel tegenwoordig voor velerlei
arbeid op Christelijk gebied veel gevraagd en
gegeven wordt, is het toch zeer wenschelijk,
dat de belangen van Filippus niet vergeten
worden. Aangenaam zal het ons daarom
zijn door het ontvangen van giften, of op
gave van nieuwe leden, waarvoor de contri
butie ongeveer twee cents per week bedraagt,
verblijd te mogen worden.
Namens het Bestuui van Filippus,
H. HOOFT JZ., Penningmeester.
Ermelo, 30 April 1901.

Jlacliin.
Aan de afdeelingen en leden van „ Jachin
alsmede aan de bij haar aangeslotene corporatiën wordt door het Bestuur gemeld :
a. dat de Algemeene Vergadering dit
jaar D. V. zal gehouden worden te Nijkerk op
de Veluwe en wel op Woensdag 1 Aug. e.k. ;
b. dat aan den avond van dien dag in
eene ure des gebeds de belangen van „Ja
chin" en „Filippus", welke vereeniging den
volgenden dag hare jaarvergadering hoopt te
houden, aan den Heere zullen worden op
gedragen ;
c. dat vragen en voorstellen voor de
ochtendzitting worden ingewacht tot 15 Juni
a. s. bij den eersten secretaris;
d. dat de namiddagzitting bestemd is
voor de behandeling van twee referaten,
waarbij het eerst aan de orde komt de ver
houding tusschen Kerk en Zondagsschool
naar aanleiding van Dr. Wielenga's referaat
op de vorige jaarvergadering.
Namens het Bestuur,
P. ORANJE, le Secret.
Amsterdam, (Wijttenbachstr. 62)
30 April 1901.

Buitenlandsdie Kerken.
Het vijfentwintig-jarig bestaan der Theol.
School te Grand-Rapids. — De Christ. Geref.
kerk in N.-Amerika had 20 Maart een feest
dag ; het was toen 25 jaren geleden, dat
haar Theol. School gesticht werd. Een groote
schare belangstellenden, predikanten, kerkeraadsleden en gemeenteleden, was ter her
denking van wat de Heere in en door de
Theol. School aan de kerk geschonken had
samengekomen.
Ds. K. van Goor opende met een korte
toespraak, waarin hij tot dankbaarheid aan
God opwekte. De Heere toch, die zich in
het kleine verheerlijkt, had dezen feestdag
gegeven, om met hetgeen Hij in die School
gegeveu heeft, Hem groot te maken.
Eeu overzicht van de geschiedenis der
Theol. School werd niet gegeven, omdat Ds.
J. Schepers, die deze historische mededeelingen dóen zijn, verhinderd was aan zijn
voornemen te voldoen. Later zal „de Wach
ter" opnemen, wat hij van die historie te
zeggen had, zoodat wij daarvan later het
een en ander kunnen overnemen.
Ds. P. Jonker sprak over „de Roeping der
kerk jegens de Theol. School." De kerk heeft,
omdat zij de gemeente des Heeren is, de
roeping de Theol. School te verzorgen, om
dat zij hare dienaren uitzenden moet en deze
moeten aan de School gevormd worden voor
het werk in het midden der gemeente.
üe kerk moet Gods Naam openbaren;
daartoe moet zij indringen in den inhoud
vau Gods Naam. Haar roeping is dus de
beoefening der Theologie, om den Naam
Gods te doen verkondigen. Aan haar heeft
de Heere het bevel gegeven „predik het
Evangelie." Om dit bevel uit te voeren
moeten er predikers zijn, en de kerk moet
zorgen, dat die er komen. De roeping om
zulke pred kers te vormen mag zij niet aan
anderen overlaten.
De kerk is geroepen, een school te hebben
ter beoefening der Theologie. De Heere
gaf aan de kerk zijn Woord, maar in zulk
een vorm, dat de rijkdom van dat Woord
door opzettelijke studie ontdekt worde. „On
derzoek de Schriften" is een bevel des Hee
ren, dat ook der kerk geldt. De studie der
Theologie is voor de kerk en moet door de
kerk bevorderd worden. Deze studie mag niet
aan den enkele worden overgelaten ; zij is
geen persoonlijk belang of roeping, maar
roeping der kerk, aan welke „de woorden
Gods zijn toebetrouwd."
Daarom moet de kerk zorgen voor de op
leiding vau dienaren des Woords. De Ge
reformeerden verwerpen ook in deze aange
legenheid het mysticisme, dat een onmiddel
lijke bekwaming door den Geest wil. Wel
rust God toe tot het werk, maar Hij doet
het middellijk door de opleiding. Omdat de
kerk behoefte heeft aan den dienst des
Woords, moet zij voor de opleiding tot dien
dienst zorgeu.
Alzoo kan de kerk beantwoorden aan hare
roeping om de kennis Gods te verbreiden.
Zij moet het licht, haar geschonken, laten
schijnen en verbreiden. Dit moet zij doen
door hare School.
De kerk moet ook aanvallend en verdedi
gend optreden. Dwalingen moeten bestre
den, terrein moet ver verd worden. Uit eischt
deze kennis. Zal de'kerk de kennis Gods
verbreiden en verdedigen, dan is zij met
oppervlakkigheden niet geholpen, maar moet
zelve dieper in die kennis ingeleid worden.
Dit zal haar voor dwaling behoeden. Daarom
moet zij zorgen, dat zij mannen hebbe, die
met deze kennis Gods toegerust in de vreeze
i ods tot haar opbouw arbeiden. Die mannen
mag zij niet van buiten verwachten, maar
moet zij zelve doen vormen.
Dit zijn de hoofdgedachten van de rede
van Ds. Jonker, waarmede hij het goed recht
der Theol. School verdedigd heeft uit de
roeping der^kerk om „de woorden Gods haar
toevertrouwd" te bewaren en te verbreiden
Ds. J. B. Hoekstra sprak over „de relatie
vau de School tot de kerk." Om die ver
houding aan te geven, wees hij er op, dat
de School uit de kerk is voortgekomen. Zij
is ge n stichting van enkele personen, maar
van de kerk. Zij is als de dochter der kerk
te achten. Men bouwt niet eerst eeu School,
om daardoor de kerk te stichten, maar de
kerk is eerst en uit haar komt de School.
Dit wijst het nauw verband aan, dat tusschen
kerk en School bestaat.

Ook deze spreker wees op de roeping
der kerk voor de opleiding vau hare die
naren. Zij heeft weionderwezen leeraren
noodig, die de waarheid voor de gemeente
verklaren, en tegenover de dwalingen ver
dedigen. Zij moet zorgen voor de vervul
ling dier behoefte. Deze taak is haar op
gedragen, omdat zij is „een pilaar en vas
tigheid der waarheid."
Is de opleiding van dienaren des Woords
het werk der kerk en dus de Theol. School
het voorwerp van bare zorg, wederkeerig
bewijst de School aan de kerk hare diensten.
Zij is om en voor de kerk en moet dus voor
haar arbeiden. Haar invloed op de kerk is
groot. Hare kweekelingen gaan de gemeen
ten in, zoodat in de gemeente komt, wat in
de School onderwezen wordt. Is er zuiver
en degelijk onderwijs aan de School, dan kan
men ook zulk eene prediking in de gemeente
verwachten. Wordt echter de waarheid aan
de School niet recht onderwezen, dan zal zij
ook in de kerk niet recht gepredikt worden.
Daarom moet de kerk voor de School zor
gen en toezien, want zij heeft bij haar het
grootste belang. De band, die tusschen
beide bestaat, kan niet dan tot beider schade
losgemaakt èn verbroken worden. De kerk
verzorge de School, de School diene de kerk.
Bij onze Christelijke Gereformeerde broe
ders in N.-Amerika is dus geen verschil
over de opleiding van dienaren des Woords.
Zij zijn één in overtuiging, dat deze de roe
ping der kerk is.
Het Curatorium had gehoopt, dat de ge
meenten zulk een feestgave hadden ingezon
den, dat de schuld van 5300 doll., die nog
op de Theol. School rust, gedelgd kon wor
den. Daarin is men tot nu toe nog teleur
gesteld ; wel is voor dit doel een goede som
ingekomen en hebben sommige gemeenten
ruim' bijgedragen, maar door de nalatigheid
van andere gemeenten is de vereischte som
nog niet samengebracht. Men heeft echter
nog goeden moed, dat het ontbrekende zal
komen.
SCHOLTEN.
Een opperhoofd der dansende derwischne
te Urfa beroemde er zich op, dat hij in zijn
gebied honderd Armenische kinderen had
doorstoken.
Berlijn telt bijna 2 millioen inwoners. In
de binnenstad der rijken hadden de 19 ge
meenten voor 5 a 10000 zielen maar één
kerkgebouw, en de 18 gemeenten der buitenstad hadden slechts eene kerk voor 30000
tot 130000 zielen. Zoo werd het plan ge
vormd, bij de 32 bestaande nog 33 nieuwe
kerken te bouwen, waardoor men gemiddeld
per 10000 zielen een kerspel kon krijgen.
Door den ijver, ook van de Keizerin, heeft
men nu dit cijfer bereikt. De kapellen en
kerken in alle wijken verspreid, worden nu
door 140 predikanten bediend. Hiertoe behooren tevens 215 diakonessen, waarvan een
honderdtal zich uitsluitend wijden aan kostelooze verpleging van zieken onder de armen ;
behalve meerdere personen die zich aan arbeid
der barmhartigheid of gemeentelijk bezoek
wijden.
+
I n g e z o n d e n .
POGINGEN OM TOT EENHEID
TE KOMEN.
Zonder twijfel is er in de Gereform. Kerken
eenig verschil van opvatting over sommige
leerstukken. Dat verschil moet goed onder
de oogen gezien, opdat het voor allen
duidelijk worde, in hoever het slechts een
verschillende manier van voorstelling en
uitdrukking is, en in hoever het werkelijk
een beginselstrijd geldt.
Het heeft ons dan ook verblijd, dat de
Bazuin reeds begonnen is, die verschi'punten
ter sprake te brengen, en dat ook de Heraut
daarvan toezegging heeft gedaan. Wij hopen
en vertrouwen, dat de beide Redacteuren
het verschil van opvatting duidelijk en geheel
naar waarheid zullen aangeven; dat zij bij
de uiteenzetting van de huns inziens juiste
opvatting zich niet zullen laten leiden door
wijsgeerige bespiegelingen, maar zullen laten
hooren, wat de H. Schrift ons dienaangaande
leert en hoe die waarheden in onze Belijde
nisschriften, in overeenstemming met de H.
Schrift, worden voorgesteld. Dan toch hebben
de schrijvers in onze Gereformeerde kerken
gezag; niet als zij buiten de officieele Schriften
om spreken over Gereformeerde beginselen.
Wat de kerkvaders en sommige Gerefor
meerde schrijvers gezegd hebben, komt eerst
ter sprake, nadat de Bijbel en onze Belijde
nisschriften gehoord zijn.
Meenen sommigen, dat onze Belijdenis
schriften in onzen tijd niet meer de juiste
uiting zijn van de Gereformeerde opvatting,
naar de H. Schrift, laten zij dan duidelijk
aangeven : in welk opzicht niet; wat herzien
moet worden ; hoe dan de H. Schrift ons
leert, in strijd met de Formulieren van
Lenigheid. Het gaat toch niet aan, te
spreken van de Gereformeerde beginselen,
in afwijking van de Belijdenisschriften, zonder
eerst uit de II. Schrift klaar en duidelijk
bewezen te hebben, dat de Formulieren van
Eenigheid geen zuivere uitdrukking zijn van
hetgeen wij hebben te gelooven en te belijden.
Het gaat toch niet aan, aan wijsgeerige
stelsels en scholastieke redeneeringen van
lateren tijd beginselen te ontleenen, daarnaar
de Gereformeerde Dogmatiek te regelen, en
dan eenige teksten uit de H. Schrift tot
staving bij te brengen. Onze Belijdenis
schriften kunnen en mogen wel herzien
worden, wanneer nauwkeuriger Sclirifts'udie
daartoe overtuigende aanleiding geeft. Ook
kunnen en mogen zij aangevuld worden, voor
zoover andere kwesties dan daarin genoemd
zijn, in deu loop der tijden ter sprake
gekomen zijn. Maar laat men dan over die
herziening of aanvulling afzonderlijk schrijven,
en niet zoo ongemerkt eu onbewezen zooge
naamde Gereformeerde beginselen binnen
loodsen en aan de kerken opdringen. Totdat
het tegenovergestelde overtuigeud uit de H.
Schrift is bewezen, houde men zich, bij de
bespreking van de leerpunten, die in geschil
zijn, aan de Gereformeer4e Belijdenisschriften.

Doen Bazuin en Heraut dat niet; zeggen
zij ons niet eerst, wat de Bijbel ons aan
gaande die geschilpunten leert, en wat onze
Belijdenisschriften er van zeggen ; gaan zij
integendeel diepzinnige, wijsgeerige rede
neeringen houden, buiten de H. Schrift en
Belijdenisschriften om, of bepalen zij er zich
toe, uit tal van schrijvers allerlei aanhalingen
te doen; waarbij dan de een bij voorkeur
dezen en de andere dien schrijver laat
spreken, en ieder uitzoekt en aanhaalt, wat
in zijn stelsel (waaruit gehaald ?) het beste
te pas komt, . . . dan komen we niets
verder, maar wordt de verwarring gaande
weg grooter.
De Gereformeerde Kerken
moeten voorgelicht worden uit de H. Schrift
en uit hare Belijdenisschriften; daar luisteren
zij naar ; daar hebben zij respect voor, meer
dan voor Augustinus of Calvijn ; voor Maccovius of Comrie ; voor Dr. Kuyper of Dr.
Bavinek. Zij zullen echter al die schrijvers
en geleerde verdedigers der waarheid danken,
wanneer zij, door Gods genade, duidelijker
gemaakt hebben, wat waarlijk Gereformeerd
is, naar uitwijzing van Gods onfeilbaar Woord
en in overeenstemming met de Belijdenis
schriften, die accoord van overeenstemming
en eenheid zijn in de Gereformeerde Kerken.
Mochten de voorlichting, door Bazuin en
Heraut gegeven, onder Gods zegen, tot
meerdere helderheid, overeenstemming en
eenheid leiden, dan zal ook de bespreking
van het middel, om tot ééne opleiding te
komen, meer vruchtbaar zijn. Dan komt er
meer vertrouwen in elkander en hoogachting
voor elkander. Dan zal de kwestie der op
leiding niet meer voorgesteld worden als een
kwestie tusschen Gereformeerd en dualisme,
of Gereformeerd en pantheïsme. Dan zal
Heraut niet staan tegenover Bazuin, noch
Kampen tegenover Amsterdam. Dan. zullen
inzake de • opleiding deze vragen voorop
gesteld worden : wat is het meest in het
belang der kerken, die aan dienaren des
Woords voortdurend behoefte hebben ; hoe
kan het volle zeggenschap der kerken, inzake
de opleiding, gehandhaafd worden, en tevens
die opleiding aan ééne inrichting plaats
hebben; hoe kunnen de kerken, tot ééne
opleiding gekomen, tevens het bewijs geven,
dat zij, door ééne opleiding te zoeken, geen
schade willen doen aan de beoefening van
al de wetenschappen aan een vrije, Gerefor
meerde Universiteit, opdat zij tegen het onge
loof in het zuurdeeg der heilige beginselen
op elk levensterrein invloed ten goede moge
uitoefenen ?
Wat dan voorloopig te doen zij ?

T. Bos.
•Boekaankondiging.
De Melodieën der Psalmen en Lof- en
Bedezangen, vierstemmig gezet met voor- en
tusschenspelen, voor Orgel met of zonder
Pedaal, Piano of Gemengd Koor, door J•
Worp. Zevende, door H. P. Steenhuis her
ziene druk. Te Groningen bij J. B. Wolters.
Een zevende druk, in betrekkelijk korten
tijd, van dit muziekboek spreekt reeds voor
deze uitgave. De zetting, met prae-inler- en
post-ludiums, van W orp beantwoordt altijd
zooveel doenlijk aan het thema van de Psalm
melodie en aan den ernstigen toon van
kerkmuziek; welke moeilijkheid noctans
verzwaard werd door te zetten, zoowel voor
het dragende en gebonden orgelspel, als voor
de tokkelende pianomuziek, en voor het
vierstemmig gezang. Het duurzaam debiet
toont, welk veelvuldig gebruik ervan gemaakt
wordt. De herziening door den H. P.
Steenhuis waarborgt tegen storende fouten.
De heldere, duidelijke druk verdient insge
lijks aanbeveling. Het papier-formaat hadden
we, in verhouding met de bladzijden druks
iets grooter gevvenscht voor de witte randen.
Afsnijden, bij inbinding, laten ze zoo niet
toe; afsnijden is trouwens ook onnoodig.
C. M.
Gedachtenis-plaat bij Htacelijks-inzege
ning. J. M. Bredée, Rotterdam.
Zoo noemen wij deze ons toegezonden,
schoon geteekende en gekleurde en fraai
uitgevoerde plaat. De namen der gehuwden
met datum van den trouwdag kunnen en
dienen erop ingevuld te worden, volgens
de inrichting ervan. Ze stelt Kuth voor,
met Boaz en zijn jongen, op den akker aren
lezende: met den tekst ^an Ps. 37 : 5.
Het is een geschikt souvenir voor jongge
huwden om door den predikant of door
familie-leden of vrienden uitgereikt te worden.
Misschien zullen sommigen het zelfs wel
achter 't glas willen laten zetten tot betere
bewaring. We willen de kennismaking er
mede aanraden ; en bij het nader bekijken
ervan kan men dan ook over de gepaste
symboliek, die hierin ligt, behoorlijk naden
ken.
O. M.

ADVERTENTIEN.
Ondertrouwd:
J. SYBUANDY, v. D. M.

T7

V oor de vele bewijzen van harte

lijke deelneming, ons betoond by het
overlijden onzer geliefde Moeder, be
tuigen ondergeteekenden bij dezen hunnen
welgemeenden dank.
Uit aller naam,
G. J. MEERSTADT JWU ZN.
ZUTPHEN,

ggacoocaoc § x x x x x M
H
Zoo de Heere wil, hopen onze ( «|
li geliefde Ouders
'«f

!|

Geert Koferaan

]|

ö

Tjerkje v. d. Boom

j

^ op Zaterdag 4 Mei a. s. hunne
Ü WijHlg-jarige Kehlveree- ^
y niüiiig te gedenken.
yp
Namens hunne dankbare Kin- IJ
ft deren, Behuwd- en Kleinkinderen.
U 29 April ']901.

]|

Ü
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1

EN

A. BAKKER,
die, ook namens wederzijdsche Familie,
dauk betuigen voor de bewijzen va-i
belangstelling.
BUNSCHOTEN.

25 April 1901.

l

)oor 's Heeren goedheid we d ons
heder.morgen een Zoon geboren.
C. VAN PROOSDIJ.
A. G. VAN PROOSDIJ —S TAAL.

Ruijschsiraat 34.

)<)G.

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL.
(Prima qualiteiten. Concurreerende prijzen.)

H. DE COCK, Handleiding,
ten gebruike van hen, die onderwezen
worden in het Kort Begrip der Christe
lijke Religie.
Herzien d >or Prof. M NOORDTZIJ.
••rijs f 0.25
H H. Predikanten wordt op aanvraag
een exempl. franco per post ter kennis
making toegezonden.
Bij den uitgever A. (JEZELLE MEER
BURG te HEUSDEN verschijnt de
TWEEDE JAARGANG

Wat zegt de Schrift?
Heden overleed, tot onze
diepe droefheid, in de hope des
eeuwigen levens, onze innig ge
liefde Echtgenoot, Vader, Be
huwd-, Grootvader en Broeder,
de Heer

te Kampen, en met medewerking van
onderscheiden Bediena en des Woords.
Maandelijks verschijnt een No. van
16 b'adz. van 2 kolommen, in royaal
8o formaat, en is voorzien van een om
slag. Bij No. 12 wordt gratis een
stevige omslag met register toegezonden,
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar,
franco per post. Men kau inteekening
zeiden rechtstreeks aan d n uitgever,
en ook door een solieden boekhandelaar.
Van den eersten jaargang zijn nog
enkele Ex.te bekomen, ingenaaid,af 1,60.

Reinier de Yries,
in den ouderdom van 62 jaar
en 3 maanden.
Uil aller naam,
WKD. R. DE VRIES — LOUISSEN.
MEPPEL,

26 April 1901.

ATTJESTATI HJÜ»
voor

Cornelis van der Sar

mannelijke en voor vrouwelijke
leden, a S (<ent

ATTESTATI JE»

ons rioor den dood ontnomen.
Sinds 1897 diende hij -- met
een jaar tusschenpoozens — als
Ouderling. En imt groote toe
wijding besteedde hij de gaven,
door den Heere hem geschon
ken, aan het geestelijk welzijn
der gemeente. In het bijzonder
waren de gaven des gebeds en
der vertroosting zijn deel.
Thans is hij ingegaan in de
ruste zijns Heeren.
Dat de Heere ook nog van
achteren zijnen arbeid zegene,
en in het bijzonder trooste -zijne
Weduwe en Kinderen.
Namens den Kerkeraad,
A. 1). VAN MINNEN, Praes.
D. BOON, Scriba.

voor doopleden, a 1 Cent.

BEROEPSBRIEF.

voor de Gereformeerde kerken, aan een
Predikant of Candidaat t. d. H. Dienst,
a 5 Cent.

Uw Statenbijbel afgeleverd.

EEÏfl&E KORTE YBAGEH
VOOR DE

kleine kinderen

Is met

DOOR

JACORfiUM IIOKSTIIJS
IN LESSEN VERDEELD, dik MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN

(W. g. t.) J. ROORDA, Boekhandel.
Tzummarum, 24 Jan. '01.

DOOR

. . . . ik betuig dat het pakket Stat nbybel mijne verwachting verre heelt
overtroffen.
(W. g. t.) M. MOLEMAAR.
Katwijk aan Zee, 24 Jan. '01.

O.

c.

DOORNBOS.

D> ze uitgave, op goed papier met
duidelijke letter gedrukt, kost
niet meer dan 4 cent,
Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond franco toegezonden.

Bij de opening der kist en het zien
van den Bijbel motst ik toch zeggen
bij mij zeiven : »ja, waar is het, het is
een bijzonder mooi boek'' zoo'n prach
tige Statenbijbel. Ik ben er recht over
tevreden.
(W. g. t) R. MEESTER Lz.
Dronrijp, 24 Jan. '01.

4 ct.

4 ct.

Pinksterfeest
Zondagsscholen.

De Statenbijbel dien ik van u in goede
orde ontving, is degelijk en zeer naar
mijn genoegen.
(VV. g. t) D. LEERLOOIJElv.
Knollendam, 25 Jan. '01.

Wie voornemens is met het a. s.
Pinksterfeest aan de kinderen een boekje
te geven, wordt daartoe aangeboden.:
Stichtelijke rijmen
104 blz.
Uit de machi des satans tot God 72 »
Twee jongens u t het volk
83 »
met eeii plaatje
De slaap des rechtvaardigen
27 »
mt-t een plaatje
Het uilengekras, met een plaatje 24 »
De vondeling
» » » »
56 »
De kleine verteller
61 »
Deze 7 boekjes, 427 bladz. voor
40 cent Iraneo thuis, na inzending
van het bedrag aan ZALSMAN te

Bijbel in goeden welstand ontvangen.
Ik wist i.iet, toen ik het kistje kreeg, dat
de Bijbel zoo prachtig zou wezen. Ik
stond verwonderd, als ik het eerder
geweten had, dan had ik hem ook eer
der besteld. De Bijbel is best naar
mijn zin.
(W. g. t.) A. PLA1SIER Wz.
H. I. Ambacht, 25 Jan. 01.

KAMPEN.

Eindelijk gevonden!
dit

cenige

innziekkeunis

Wonderklavier

alle

kan

uien

Psuliueu en

met

behulp van

liet bijgevoegde horaal bock in VOlle (ICCOOFden, zelfs in zeven verschillende toonaarden

TOnmiddellijk
AAu-i
h n

.x'

Gezangen volgens

w
. li
+
op net
eerste
gezicntv^

<»een letter- ol cijferaccoordmethode, g.en automaat.

^T\ W

K'v'^

W\ / A l l e e n TTPrVnrm Trnnf
C1K.UUJJ V UUI

op elk Oi gel of Piano g e - ^ » ^ V
!)ruikt worden.

Tr

i

C \ ^ Ï ^ 6 ( l 6 r l . 611 K o l O ü i ë l l

JOH. DE HEEK,

I, A STBUIEYEW
voor

4 ct.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

groote tevredenheid, out'ai gen.

Afgevaardigden naar Provinciale
en Olassicale vergaderingen,
a 3 Cent.

Orgelhandel, ROTTERDAM, Noordmolenstr. 71.
Vraag

l»rospecÉus gratis en franco.

OPROEPINGSBRIEVEN
voor de Classicale vergaderingen
sk ü CJ © iï É •
Verkrijgbaar bij G. PIJ. ZALSMAN te
Kampen, die ze alom franco verzendt.

lieden verscheen bij J. H- KOK, te
Kampen :

'S-GRAVBNZANDK,

Schepping

27 April 1901.

0/

f 8." STATENBIJBEL.

Franco.

Een Statenbijbel met 1000 plat-n. De
prijs was vroeger + f 25. .Nu tijdelijk
slechts f 8,0o en nog wel franco thuis
of franco naaste station. Uitsluitend
na ontvangt van postwissel of per rem
bours. Deze Statenbijbel is tcht; van
Jacob en Pieter Keur. De kantteekeningen met een heldere vette letter, zoo
volledig mogelijk. Het formaat is flink.
Zeer sterft gebonden met vergulden titel.
Geel op sntè. Nieuwe spelling; zuiver
gedrukt met eene heldere Uolla' d«che
letter. De verpakking is gratis in een
kistje.

Hedenmiddag nuru de Heere
tut Zich onze lieveling

FROUKTJE,
in den ouderdom van ruim 10
jaar. Geduldig was haar lijden,
ka'm was haarsterven. Smar
telijk, maar troostrijk doorlnar
kinderlijk geloof, blijft hare na
gedachtenis voor onze bedroefde
hartt n.
B, BONNEMA.
P. BONNEMA- GJALTKMA
DE LBKK,

28 April 1901.

Heden overleed tot onze diepe
droefheid onze vriend

4 ct.

Statenbijbel overtrof verre mijn ver
wachting ; is het geld overdubbeld
waard, papier, kantteekening en platen
beslist duidelijk.
(W. g. t.) E DEKKER.
Amersfoort, 23 Jan. 01.

Zonder

Heden werd onze geliefde
Broeder, Mede-opziener der ge
meente,

gg

M. BOER,
in den ouderdom van 16 jaren,
in leven lid der Ger. Jongeling vereeniging »Tych'cus'' te liuinerwold en Koekange.
Het Bestuur,
H. FLUIT, Praeses.
P. WESTERT, Secr.
KOEKANGE,

.30 April 1901.

Vereen. „TOT CHR. LIEFDADIGHEID"
In de Bestuursvergadering van heden
zijn in de Bste 4*eldleeuing van
bovengenoemde Vereen, uitgeloot

de nummers 54 en 56,
en in de 2de €<eldleeniug de
nummers 5, 135 en 136.
Namens het, Bestuur,
J. BOUWES, Pennm.
W AGENBOKQEN , 24 April 1901.

Te koop aangeboden

een groote PREEKSTOEL
met dito klankbord, en een Voorlezersbank.

AMSTEBDAM,

28 April 1901.

()Li:i KNenl

Maandblad tot bevordering van het rechte
lezen en uitleggen van Gods Woord,
ouder redacfie van Prof L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/dTheol School

te WAGENBORGEN.

Getrouwd:
D. VAN GOO'a

Fabrikanten van

VAN

J. SCHUURMAN.
A

(SCIHKIÏtM^PSerlcMISrO)

Heden verscheen bij de Firma G. J
ÜEITS te GRONINGEN :
He 12e druk van;

1 Mei 1901.

EN
MILDAM,J 2 5
MEPPEL, \

A. DE ROODE 8 Co..

Br. fr. letter Q Uitgever van dit blad.

gr LET WEL!! im
Wij
geven er by cadeau: Enkele lijvige
boekdeeltjes. Christelijke verhalen enz.
Handelswaarde f 1.—. De Statenbijbel
is alom, niet kracht aanbevolen. Updringerij en blut is hier geheel over
bodig. Men zie onderstaande dankbelu gingen. Schrijf vooral op den brief
»$tatjnbijbel en boeken". Adres :

Vrije Universiteit.

Ontwikkeling,
door
in-, ff. «JFJiHft
57 |mg. I'rijs ƒ 0,50.
Bij eiken Boekh. verkrijgbaar, zoomt <h
bij den Uitgever.

Prof.

DE KAMPER
HOEK-EN STEENDRUKKERIJ
van
is het beste adres voor alle
soorten drukwerk.
tekeningen, nola's. kwitanties, briefhoofden brief kaarten,
enveloppes.advieskaavten.naamkaartjes, wissels, circulaires,
programma's enz. enz. worden
net, vlug en goedkoop fianco
geleverd door het geheele ryk.

* GVD V* 6VD «Brö

C.r^

Ju
£
'jj'
^5
eïï9
^

C.VD ** Cvö 1^»

In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:
Aan Legaten:
Door den beer L. Amoureus te Schiedam
van wijlen den heer C van der Touw t 5000.
Aan C»ntribii£iëu :
Door den heer P. J. J. Gooiis te Brielle
f 20,50, door den heer Ch. Dixon te De
venter f 68,50, door den heer P. Human
Jz. te Melksant f 40, door den heer W.
van Nooit te Loosduinen : uit Loosduinen
f 77,50, uit Monster f 14, samen f 91,50;
door den hetr J. Verbuig te Zegveld : uit
Vleuttn f 5, door Ds. A. D. t). Kok te
N.-Helvoet 1 9, per post ontvangen f 6,85,
door den h er H.. G. Rierink te Keeuwijk
f 33, door Ds. A. Boekenoogen te Apel«
doorn f 1.
Aan 9»chenkingen:
Door den beer N. de Boei gev. in de
coll. van de Geref. kerk te Leiden C van
N. N. f 2,50, door den heer U. Weissenbuch van de Geief keik te Makkum f 2.
Voor de Vledisi-hcFaeulteit:
Door dtn beer W. van Nooit te Loos
duinen f 12,50.
S. J. SEEFAT,
Hilversum.
Penningmeester.

C. DE BOER Sz., Sneek.
Zijn de bestellers voldaan?
Antwoord :
De Statenbijbel is boven verwachting.
Degelijke druk en kant. Sierlijke en
natuurlijke platen.
(W. g. t.) K. GRONDSMA.
Oosthem (Fr.), 2L Dec. '00.
De Statenbijbel in goede orde ont
vangen, viel mij erg mee.
(W. g. t.) O. KLOK Cz.
o. d. Rockanje, 29 Dec. '00.

YOLKSHARIONIUIS
voor één dubbeltje daags.
Behalve mijne bekende duurdere
fabrikaten, heb ik nu degelijke

ORGELS
ontvangen, in eenvoudige doch sier
lijke kasten, degelijk van cons'ructie
en verrassend van toon, in 20 ver
schillende soorten, van af f 40,—
en hooger.
Geen draaiorgels of automaten,
doch daar er een Handleiding voor
zelfonderricht gratis wordt bijgevoegd,
is elkeen in staat om het te leeren.
Levtriig franco Station, met 5 j a a r
i garantie en fraaie geborduurde toet' senlooper.

Statenbijbel ontvangen, over den uit
slag zeer tevreden.
(W. g. t.) H. BOS.
Ulrum, 31 Dec. '00.
Statenbijbel keurig netjes. Sterk ge
bonden en duidelijke letter. Ook dn
platen zien er goed uit.
(W. g. t.) J. BLOM.
Amersfoort, 22 Jan. '01.
Alles in orde ontvangen, mijn op
rechte dank voor dezen boven mijne
verwachting uitgevallen Bijbel.
(VV. g. t.)
ï. DRENT.
Amsterdam, Wittekade 32 3 22 Jan.'01.
Pakket goed verpakt. De Bijbel is
netjes en sterk gebonden.
(VV. g. t) Wed. C. COfiiNELISSEN.
Oosterbeek. 23 Jan. '01.

Termijnbetaling van af f 3 s maands,
Vraag uitvoerig l 'rospertus
en pr(jzcn gratis.

Dus voor een dubbeltje daags een
geheel gelukkig gezin.

Eenig adres: JOH. DE HEER, Rotterdam Noordmolenstr. 71.
Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN.

