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UITGEVER:

Advertentiën en
Bestellingen vrachtvrij te adresseeren aan den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukker.
der Medewerkers aan den REDACTEUR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. —
Binnenlandsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, 1)R. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

C. PH. ZALSMAN,
KAMPEN.

Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
Gereformeerd Gymnasium
te Kampen.

Het 2de Toelatingsexamen VOOÏ alle 6
Klassen van het Gymi asium zal D. V.
gehouden worden op Dinsdag 3 Sep
tember. Men melde zich hiertoe aan bij
den ondergeteekei de róór den 1 slen Sep
tember. '
DE RECTOR,

DK. F. F. C. FISCHER.
KAMPEN, Aug. 1901.
Opening van de lessen : Woensdag 4
September a.s.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
De „Handelingen der 61ste Verg. van de
Curatoren der Tlieol. School 1901, zijn door
den Uitgever J. H. Kok aan de Kerkeraden,
Curatoren, Glass. Oorr. en verdere gewone adres
sen verzonden. Wie onverhoopt geen exemplaar
mocht ontvangen hebben, gelieve dit te melden
aan dHr. C. Mulder te Kampen. Tevens wordt de aapdacht der Kerkeraden
nog in 't bizonder gevestigd op de Circulaire
aan ae Classes met de Concept-Instructies voor
den Classicalen en voor den Plaatselijken Cor
respondent voor de Theol. School, op blz. 22 —
27 ; waarvan afzonderlijke exemplaren te verkiijgen zijn bij den Penningmeester Dr. R.
Franssen te Zwolle.

L. NEIJEHS, Scriba.
PLAATSELIJKE KERKEN
HASSELT, 6 Aug. 1901. Bet was der gemeente aange
naam zondagmorgen van haren geaeliten Leeraar Ds G. J.
Breukelaar te mogen vernemen, dat ZEeiw. vrijheid had ge
vonden, voor de roeping naar de kerk van Tholen B te bedanken.
Stelle de Heere hem nog tot eenen ruimen zegen
voor deze gemeente.
Namens den Kerkeraad,
H. GALKNKAMP KZ , Scriba.
ROUW EU ZIJL, 7 Aug. 1901. Met algemeene stemmen te
dezer plaatse tot Herder en Leeraar der Gereformeerde gemeente
bert epen de Weleerw. heer A. v. d. Yegt, Theologisch Candidaat van Dalfsen.
Namens den Kerkeraad,
H. BUFFIHGA, Scriba.

ONMIDDELLIJKE WEDERGEBOORTE.
XVII.
De leer des verbonds verschafte
aan de Gereformeerden een groot
voordeel tegenover de Roomsche op
vatting van de kerk als middelares
der zaligheid. Maar zij was voor
hen niet minder van belang in hun
strijd tegen de Wederdoopers, die de
werking des Heiligen Geestes geheel
en al losmaakten van het Woord
Gods, dat in de Heilige Schriften tot
ons kwam.
Gelijk reeds opgemerkt is, liet deze
radicale partij uit de dagen der Her
vorming zich in al haar denken en
handelen geheel beheerschen door de
scherpe tegenstelling, waarin natuur
en genade tegenover elkander wer
den geplaatst. Er bestond en er kon
naar hunne overtuiging geen verband
tusschen beide bestaan; zij stonden
tegenover elkaar als licht en duis
ternis, dag en nacht, hemel en aarde,
als Schepper en schepsel. Daarom
moest het hoe langer hoe meer tus
schen beide tot eene radicale schei
ding komen, niet alleen in de leer

LEERDAM A, 9 Aug. 1901. Zondag j. 1. n a m onze geliefde
Leeraar Ds. N. ft Kapteijn, zegenend afscheid van de gemeente,
naar aanleiding van Matth. 28 : 20. Veel en g'oot wasi de
belangstelling, zoo buiten ais in de gemeeDte ; dewijl wij ZEw.
dan ook noode zien vertrekken. Bij bet einde van liet SHmenzijn was br. van Arkel de tolk van kerkeraad en gemeente
door onzen Leeraar toe te wenschen, dat de Heere met hem
ga, hij zoo voor de kerk te Werkeudam tot zegen moge zijn en
eenmaal de vrucht van zijn arbeid in ruime mate moge genieten
,
Namens den kerkeraad,
A. C. v. i>. HOEK, Scriba.
WOBKTJM, 10 Aug. 1901. Tot groote blijdschap van kerkeraad en gemeente, kwam de goede tijding tol ons van den
Weleerw. heer H. H. Schoemakers van Dirkshorn, dat luj
Vrijmoedigheid kon vinden het beroep naar onze kerk aan te
nemen
.
Namens den Kerkeraad,
S. KOTKEUS, Scriba.
ZALK, 11 Aug. 1901. Onze zeer geachte Leeraar Ds. J. E.
Eeijenga heeft eene roeping ontvangen van de gemeente te
Lollum. Van ganscher harte hopen wij, dat hij by ons moge
blljyen'

Namens den Kerkeraad,
R. NEIIMBOOM, Scriba.

ROTTEVALLE, 12 Aug. 1901. Gistermorgen maakte onze
Leeraar Ds. K. Bakker'de gemeente bekend, dat hij de roeping
van de Gereformeerde kerk van Lioesens had aaugenomen.
Namens den Kerkeraad,
J. A. DE VRIES, Scriba.
DIRKSHORN, c. a. 12 Aug. 1901. Gisteren maakte onze
geachte Leeraar Ds H. H, Schoemakers aan de gemeente
bekend, de roeping der kerk te "Workum te hebben aangeno
men. De Heere "gebiede zijnen onmisbaren ne^cu over dit
besluit.
Hij geleide onzen Leeraar op al zijne wegen en doe
ons geloovig berusten in zijnen heiligen wil.
Namens den Kerkeraad,
P. GOOTJES.

VARSSEVELD, 12 Aug. 1901
Gisteren werd, onder de
leiding van onzen Leeraar Ds. H. te Velde, door de gemeeDte
met alle stemmen verkozen Ds. J. van der Sluis van Andijk,
en alzoo dooi den kerkeraad beroepen tot Herder en Leeraar. Dat
de Koning der kerk het zoo moge besturen, als de wensch van
kerkeraad en gemeente is.
Namens den Kerkeraad.
J. H. ROUGOOB.
HOLLANDSCHEVELD, 12 Aug. 1901. Tot onze algemeene
blijdschap maakte onze geachte Leeraar Ds. A. van Dijk giste
ren aan de gemeente bekend, dat hij met volle vrijmoedigheid
voor het beroep van Westeremdem heeft kunnen bedanken.
Namens den Kerkeraad,
S. BOOIJ, Scriba.
OOST- EN WEST-SOUBURG, 12 Aug. 1901. Gisteren was
het voor deze gemeente een dag van vreugde. Onze beroepen
Leeraar Candidaat G. F. Kerkhof, werd in zijn dienstwerk be
vestigd door onzen Consulent Ds. J. Hulsebos van Vlissingen,
naar aanleiding van Ezech 3 : 17. 's Namiddags aanvaardde,
onze Leeraar zijn dienstwerk, sprekende over 1 Cor. 4 : 1
Aan het einde zijner rede richt Ie hij nog een woord van dank
tot den Consulent, en ook tot den kerkeraad van een genabuurde

maar ook in het leven, beide in de
theorie en in de practijk.
Krachtens die tegenstelling en schei
ding, leerden de Wederdoopers,
kon de eerste mensch Adam, wijl
aardsch uit de aarde, nog niet het
ware beeld Gods, de waarachtige
kennis, gerechtigheid en heiligheid
deelachtig zijn geweest; kon de
tweede mensch Christus zijne menschelijke natuur niet uit de maagd
Maria ontvangen hebben maar moest
hij ze uit den hemel liebben mee
gebracht ; waren de geloovigen, die
van boven, uit God geboren waren
en in die wedergeboorte eene nieuwe,
hemelsche substantie ontvangen had
den, te beschouwen niet slechts als
verniemvde maar als nieuwe, in oor
sprong en wezen hemelsche menschen,
die lijnrecht tegen de wereld o ver
stonden en niets meer met haar te
maken hadden.
En dat moest op allerlei wijze uit
komen in de practijk van het leven.
De Wederdoopers konden niet ont
kennen, dat ook de geloovigen nog
een lichaam hadden en nog spijze
en drank en kleeding behoefden en
nog op aarde en in de wereld leefden.
Maar al was hun, gelijk aan alle
overgeestelijke menschen, de werke

kerk, den burgemeester, zijne familie en de gemeente in haar
geheel, en Ds. Wagenaar sprak namens zijn kerk een woord
van verwelkoming Eene groote schare vulde ons kerkgebouw.
De Heere stelle zijnen dienstknecht tot een rijken zegen.
Terwijl bij dezen hartelijk dank wordt gelegd aan allen, die
ons in onze vacature hebben gediend, inzonderheid onzen geachten Consulent.
Namens den Kerkeraad,
K. ALLAART, Scriba.
P. S. Het adres is voortaan Ds. G. E. Kerkhof.
WERKENDAM A, 13 Aug. 1901. Gisteren was het voor
onze gemeente een blijde dag. Onze beroepen Leeraar Ds
N. G Kapteijn werd in zijn dienstwerk te dezer plaatse be
vestigd, door zijn broeder Ds. W. Kapteijn van Breda, met
een gepaste rede naar aanleiding van Jes. 40 : 9. Des mid
dags verbond zich onze Herder en Leeraar op plechtige wijze
aan de gemeente, met de woorden uit 1 Cor. 2 : 2. Beide
malen bevatte het kerkgebouw een talrijke schare. De Heere
stelle den arbeid van zijnen dienstknecht tot een rijken zegen.
Tevens betuigen wij hiermede onzen hartelijken dank aan al
de Predikanten, Candidaten en Studenten, die tijdens de vacature
onze kerk hebben gediend.
Namens den Kerkeraad,
O. BRIENEN, Scriba.
P. S. Met 2 Sept. zal het adres van onze kerk zijn : den
"Weleerw. heer Ds. N. G. Kapteijn.
DALESEN, 13 Aug. 1901 J. 1. Zondag na de godsdienst
oefening maakte onze geachte Leeraar Ds. W. de Jong aan de
gemeente bekend, een roeping te hebben ontvangen van de ge
meenten Giessen en Waardhuizen N Br. Dat het hem gegeven
worde, zoodanig besluit te nemen, als het meest strekken kan
tot eer van God en tot zegen zijner kerk.
Namens den Kerkeraad,
A. HUZEN, Scriba.

Aan Kerkeraden en Leden der Geref. Kerken.
l)e Kerkeraad der Geref. Kerk van 's-Gravenhage
A met belangstelling kennis genomen hebbende van
het in de Bazuin van 12 Juli geplaatst schrijven van
den Geref. Kerkeraad te Enschedé en zijn volkomen
instemming met dat schrijven betuigende, wenscht, den
Kerkeraden bij vernieuwing de aandacht te vestigen
op de daarin gegeven wenken en opwekking. N.l.
om bij verhuizing van gedoopte leden, die nog geen
belijdenis des geloofs hebben afgelegd, daarvan aan
den Kerkeraad alhier kennis te geven met opgave
van hunne juiste woonplaats. Ook Ouders of Voogden
wenscht hij hiermede m dezen op hun verplichtingen
tegenover deze jongelieden te wijzen.
Namens den Kerkeraad voornd,
J. VAN GOLVERDINGE, Scriba.
Gravenhage, Aug. 1901.

ONTVAJtfGbTEN.
Voor een nieuw kerkgebouw i e
Terwispel.
Van de Ger. gem te Dirkshorn
Houwerzijl
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P. A. SMILDE, Penn.

Heerenveen, 13 Aug. 1901.

Voor de luw. Zending in <ien Z.-O.Ti.
van Friesland.
Door br. J. Wouda van br. B. de Groot te Delft,
Rotterdamsche weg
.
.
.
f 4,51
Heerenveen, 13 Aug. 1901.
P. A. SMILDE, Penn.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Collecten.
Breda
f 3,20 Nes en Wierum
f 7,63
Appingedam
- 15,75 O. Nijkerk
- 2,55
Bierum
- 18,105 Paesens
- 10,525
Delfzijl
- 21,325 Raard
- 7,02*
Garrelsweer
- 13,97 Reitsum
- 6,535
Loppersum
- 9,215 Rinsumageest
- 12,40
Nieuwolda ,
- 5,595 Schiermonnikoog
- 1,02*
't Schild
- 4,0ö5 Wanswerd
- 32,—
Schildwolde
- 6,82 Koll. B (achterst:) - 10,15
Siddeburen
- 6 21 Drachten
l/2 .e - 10,— j
Spijk A
- 22,56 Boornbergum „
- 1.48* .
B
- 5,30 Rottevalle
- 2,075
?J
n
Stedum
- 12,305 Drogeham A
„
- 4,015 ^
Ten Post
- 15,205 Ureterp
„
- 1,55
Westeremden
- 4,50 Surhuisterveen n
- 3 36
't Zandt
- 17,78 Oudega
„
- 2,58*
Akkerwoude
- 1,74 Makkum
- 7,125
Anjum
- 14,81* Oosterend
- 9,70
Blija
- 9,25 Schraard
- 3,85
Dokkkum B
- 16,576 Pingjum
- 1,90
Driesum
- 6,65 Schettens
- 3,63
Ee
- 7,25 Wons
- 5,85»
Engwierum
- 4,23 Witmarsum
- 3,75
Ferwerd
- 14,— Cubaard
- 3,55
Hantum
- 4,31 Piaam-Idsegahuizen - 4,—
Hollum
- 1,60 G aast-Ferw oude
- 3,15
Holwerd
- 2,40 Exmorra
- 4,50
Lioesens
- 5,67 Tjerkwerd
- 3,455
Metslawier en
Hallum
- 22,47
Nijawier
- 7,93 Beetgum
- 17,—
Murmerwoude
- 3,77
C<mtributles en Giften.
Door Ds. J. Gornmer te Aalten, van de Jongedochters-Vereeniging te Aalten f 10.
Door dhr. G. J. v. Kamp te Loosduinen, verschillende giften
gevonden in de kerkzakken f 10.
De Penningmeester,
10 Aug 1901.
van de Theologische School,
DR. H. FRANSSEN.
Correctie. In de vorige Bazuin zijn de collecten uit de
Classis Breukelen noch de 1ste collecten 1990, noch 1900,
maar de eerste l/2 coll. 1901.
Voor de Zendiiij^: o. Keid. «& Moh.
Door G. J. v. Kamp, in 't kerkzakje te Loosduinen f 1,—
Door Ds. Diemer te Munnekezijl, bijeenverz. o/d
( hr. Zang-Ver. ....
- 9,45
Door idem, bijeenverz. o/d Jonged.-Ver. „Dorcas"
- 3,—
Door T. v. Gemeren te Heerjansdam, uit de Catechis.-bus f 5,12
en van W. Zwart te Groote Lindt f 1, samen
- 6,12
Pinkstercoll. Heerjansdam ...
- 10,24
„
Overschild
.
.
.
- 7,61*
Doesborgh,
B. DE MOEN,
10 Aug. 1901.
Quaestor.
Jfl. M.
Vermelding In de ISazuin geschiedt
alleen o p v e r z o e k .

lijkheid veel te machtig ; toch eisch- natuur genomen, al is het ook, dat
ten zij, dat de geloovigen geen over zij naar onze leer aan de genade zijn
heidsambt zouden bekleeden en geen dienstbaar gemaakt. Maar hoe zou
eed zouden doen en geen krijgsdienst op het standpunt der Wederdoopers
zouden verrichten en dat zij zelfs iets uit de natuur, een element uit
door allerlei kleinigheden, door de de schepping Gods, aan de genade,
wijze, waarop zij het haar droegen, aan de herschepping dienstbaar ge
door de kleur en den snit van hun maakt kunnen worden. De genade
gewaad, door de beleefdheidsformulen eischt hier niet vernieuwing maar
en door de omgangsvormen, door uitbanning der natuur. Het natuur
houding en manieren en gelaatsuit lijke kan op geenerlei wijze drager
drukking zich van de wereld zouden of voertuig der genade zijn. En dat
onderscheiden. De gemeente moest gold niet alleen van de sacramenten,
een afgescheiden kringetje van vrome die volgens de Anabaptisten slechts
menschen vormen, een staat in den uitwendige, zinnelijke, afbeeldende
staat, een eilandje in den oceaan, een teekenen waren. Maar dat gold ook
oliedrop op de wateren. En zij moest van heel het instituut der kerk met
trachten, om op revolutionaire manier alle hare ambten en diensten. Dat
het Koninkrijk Gods hier op aarde gold ook van het Woord Gods, dat
op haar eigen erve te verwezenlijken; in de H. Schrift was nedergelegd.
Het is waar, dat het Anabaptisme,
of, indien dit mislukte, gelijk het te
Munster mislukt is, moest zij in stille door droeve ervaringen geleerd, later
lijdzaamheid de wederkomst van de toepassing van zijn radicaal prin
Christus verbeiden en hopend naar cipe getemperd heeft. Maar het be
ginsel, dat heel de richting bezielde
de toekomst uitzien.
Het spreekt vanzelf, dat er op dit en leidde, is toch duidelijk genoeg te
standpunt van middelen der genade onderkennen. Niet alleen het sacra
geen sprake kan zijn. Want de ment, ook het Woord staat als uit
middelen, zooals bijv. de menschelijke wendig, zinnelijk teeken tegen de
taal in het Woord, en in de sacra genade over en kan er geen middel
menten het water en het brood en voor zijn. Niet alleen geen subjec
de wijn, die middelen zijn uit de tieve, maar ook geen objectieve,

historische bemiddeling des heils is er
mogelijk. De wedergeboorte kan niet
plaats hebben door het Woord. Zij
is onmiddellijk, niet alleen in dien
zin, gelijk ook de Gereformeerden
gaarne beleden, dat er bij het Woord
eene rechtstreeksche, krachtdadige,
onwederstandelijke werking des Heili
gen Geestes in het hart van den
zondaar bijkomen moet. Maar zij is
onmiddellijk ook in dien zin, dat het
Woord er op geenerlei wijze als
middel voor dienst kan doen. Het
Woord heet in de Schrift wel zaad
der wedergeboorte, maar dat is eene
'overdrachtelijke manier van spreken,
liet eenige zaad der wedergeboorte
is God door zijnen Heiligen Geest.
Maar als de mensch wedergeboren
is, dan komt later het Woord, om
hem bekend te maken, dat hij weder
geboren is, om hem als wedergeboren
te ontdekken aan zichzelf. Het Woord
is dus van ondergeschikte beteekenis;
het komt achteraan; het maakt slechts
openbaar, wat reeds inwendig aan
wezig is; het doet slechts uitkomen,
wat er door Gods Geest binnen in den
mensch gewerkt is; het spreekt
slechts uit, wat er eigenlijk al in het
hart geschreven staat.
Daarom komt het vóór alle dingen

niet op het Woord, maar op den
Geest aan, op den Geest, die vóór
en buiten en zonder liet Woord het
inwendig licht in onze harten ont
steekt en daardoor dan ons naar het
uitwendig licht des Woords in de
Schrift henenleidt. Het inwendige
Woord is het, dat ons zaligmaakt,
het uitwendige Woord maakt ons dat
slechts duidelijker bekend. Beide,
in- en uitwendig Woord, staan dus
tot elkaar als ziel en lichaam, leven
en dood, hemel en aarde, geest en
vleesch, kern en schaal, zilver en
schuim, waarheid en beeld, zwaard
en scheede, licht en lantaarn, Christus
en kribbe, God en natuur, Schepper
en schepsel.
Kennis van het uitwendig Woord
geeft op zichzelf niets en laat ons
koud en dood. Om het waarlijk te
verstaan, is voorat het inwendig
Woord van noode. Gelijk woorden
ons alleen leeren kunnen, wanneer
wij de zaken kennen, zoo kan de
Schrift ons dan alleen leeren, als
Christus vooraf reeds in onze harten
woont en door zijn Geest ons geleerd
heeft. Het uitwendig Woord is maar
een teeken, een schaduw, een beeld,
een symbool van het geestelijk leven
en kennen, dat inwendig in het hart
door God is tot stand gebracht. Op
zichzelf is dat Woord van geenerlei
waarde. Zonder en buiten den Geest
is het een doode letter, een papieren
paus, een duister boek, vol tegen
strijdigheden, waar iedere ketter zijn
letter uit haalt, en waaruit men met
eenige uit zijn verband gerukte, losse
teksten alles en niets bewijzen kan.
Maar het inwendig Woord is geest
en leven, waarheid en kracht. Door
de Wederdoopers en de aan hen ver
wante richtingen is dit inwendig
Woord met zeer verschillende namen
genoemd. Men sprak van inwendig
Woord, maar ook van inwendig licht,
geestelijk licht, wedergeboorte, schep
ping, van God in ons, van Christus
in ons, van den Heiligen Geest enz.
Klare onderscheidingen, die hier
vooral zoo noodig zijn, moet men
van de mystiekgezinden nooit ver
wachten. Maar altijd wordt er toch
onder verstaan dat nieuwe, hemelsche
leven, dat rechtstreeks van boven
komt, dat onmiddellijk, zonder Woord,
plotseling door Gods Geest in de
harten uitgestort wordt, en dikwerf
zelfs, op pantheïstische manier, met
Christus of met God, met de Godde
lijke natuur vereenzelvigd wordt.
Dit is in het kort de leer der
Wederdoopers over het inwendig
Woord en zijne verhouding tot de
Schrift. Ze was ook in de eeuw der
Hervorming niets nieuws en werd
toen niet voor het eerst voorgedragen.
Ze was uitgesproken reeds door vele
sekten en richtingen in de Middel
eeuwen en in de eerste eeuwen der
Christelijke kerk. De grondgedachte,
ofschoon op Christelijke erve Christe
lijk gewijzigd, is eigen aan alle mys
tiek, waar en wanneer ze ook voor
kwam, in Indië of Griekenland, in Perzië of Egypte. Ze is eenvoudig deze: om
de waarheid, om het leven, om de
zaligheid, om in één woord God te
vinden, heeft de mensch niet naar
buiten te gaan, maar heeft hij alleen
af te dalen in zichzelven. God woont
in den mensch, hetzij dat Hij reeds
in den mensch van nature, of dat
Hij eerst door eene bijzondere, boven
natuurlijke nederdaling in hem woning
heelt gemaakt. Godsdienst is toch
geen leer en geen werk, geen denken
en geen doen, maar leven in God,
eenheid en gemeenschap met God,
welke alleen in het diepste des gemoeds, in het onmiddellijke gevoel
genoten worden kan.
Wanneer deze grondgedachte zoo
algemeen uitgedrukt wordt en van
de bijzondere vormen ontdaan, waarin
zij bij de verschillende richtingen
voorkomt, kan ieder ze gemakkelijk
in allerlei wijsgeerige en godgeleerde
stelsels van vroeger en van later tijd
terugvinden. Hij vindt ze terug heden
ten dage in de wijsbegeerte van
Hegel, in de theologie van Schleiermaclier, in de moderne richting van
Scholten, in de ethische theologie
van de la Saussaye Sr. Hij ontdekt
ze zelfs in de leer der aangeboren

begrippen van Plato, volgens welke
de mensch de kennis der waarheid
niet uit de wereld rondom hem heen
maar uit zichzelven put.
En hij doorziet ook gemakkelijk,
waartoe deze gedachte in hare ge
volgtrekkingen leidt. Wanneer zij
in eenen of anderen tijd voor het
eerst door een man van diepen ernst
en vaste overtuiging wordt uitge
sproken en binnen een kleineren of
grooteren kring warme, bezielde in
stemming vindt, kweekt zij menig
maal geestdrift, moed, enthousiasme,
diepe, heerlijke mystiek. Zoo was
het in den eersten tijd ook bij de
Wederdoopers. Er waren toen onder
hen zonder twijfel vele oprechte geloovigen, vele ware kinderen Gods.
En bij alwat men op de Anabaptisten
aan te merken heeft, mag men nooit
vergeten, dat zij in grooten getale
met bewonderingswaardigen geloofs
moed voor de zaak der Hervorming
hun goed en hun bloed hebben veil
gehad.
Maar reeds spoedig openbaarde
het beginsel zijne valsche gevolg
trekkingen. Eerst daarin, dat men,
aan het inwendig Woord meenende
genoeg te hebben, Schrift en kerk,
ambt en sacrament verachten, op
openbaringen zich beroepen en aan
allerlei buitensporigheden zich schul
dig maken ging. En vervolgens, toen
de eerste geestdrift voorbij was,
daarin, dat allengs ook het inwendig
Woord van zijn bijzonder, boven
natuurlijk karakter werd beroofd en
hoe langer hoe meer met het natuur
lijk licht van rede en geweten ver
eenzelvigd werd. Het abstracte supra
naturalisme sloeg in rationalisme om.
Omdat men het Woord verachtte, gaf
men het criterium prijs, waaraan
natuur en genade alleen van elkander
onderscheiden kunnen worden. De
scherpe tegenstelling verdween. Wat
men eerst meende, alleen door bijzon
dere, inwendige openbaring geleerd
te hebben, bleek later zeer goed
vrucht te kunnen zijn van de algemeene openbaring Gods in de rede.
Het inwendig licht viel, zooals bijv.
bij de Kwakers, allengs met het
natuurlicht samen. Maar in beide
gevallen bevat de Schrift niets, dan
wat de mensch reeds inwendig door
Gods Geest heeft geleerd.
Tegenover deze richting heeft nu
de Gereformeerde kerk en theologie
even beslist, als tegenover Rome,
positie gekozen. Zij heeft het ver
band van Woord en Geest, van roe
ping en wedergeboorte vastgehouden.
En zij kon dat doen door hare leer
van het verbond der genade.

vereenigingen en corporaties. En zij
heeft van Godswege de roeping en dus
ook de bevoegdheid en de geschiktheid,
om de Christelijke beginselen uit te spre
ken en voor het oor der wereld te be
lijden.
De Christelijke beginselen niet alleen,
die gelden voor kerk en theologie, maar
ook die, welke behooren te gelden op
het breede terrein van heel het rnenschelijk leven, dus ook op dat van den
staat. Beginselen natuurlijk, geen pro
gramma's, geen programma's zelfs van
beginselen, en veel minder van actie of
urgentie, maar toch Christelijke beginse
len, uit Gods Woord afgeleid, die voor
het politieke leven nu en ten allen tijde
te geiden hebben.
Dat hebben de Gereformeerde kerken
dan ook in Art. 36 van hare belijdenis
gedaan.
Zij beleden daarin, niet wat is, noch
ook wat kan, maar wat moet, naar des
Heeren Woord, naar den eisch van zijn
gebod.
Of die belijdenis in allen deele juist
is, is eene andere vraag. Maar de roe
ping der kerk is dezelfde nog heden ten
dage, om de Christelijke beginselen uit
te spreken, die ook voor den staat te
gelden hebben. Hare belijdenis is geen
tijdelijk program, maar eene hoofdsom
van onveranderlijke waarheden, onver
anderlijk, omdat zij op Gods Woord zijn
gegrond.
En daarom is het volkomen juist:
eene Christelijke staatkunde, die niet
gesteund wordt door eene Christelijke
kerk, is op den duur niet mogelijk.
Mr. Schokking richt deze woorden in
de eerste plaats aan het adres van zijne
Hervormde broeders. Maar zij gelden
ook voor ons.

MIDDELBAAR ONDERWIJS.

Eerder dan wij meenden en zelfs
durfden verwachten, wordt de eerste
Christelijke Hoogere Burgerschool in ons
land geopend.
Wij hadden uit de korte berichten den
indruk gekregen, alsof de broederen in
Rotterdam in September dezes jaars met
eene Handelsschool beginnen zouden en
dan later, indien de onderneming aan
vankelijk slaagde, eene Christelijke Hoo
gere Burgerschool zouden oprichten.
Maar deze indruk blijkt gelukkig niet
juist te zijn geweest.
De School, die met September te
Rotterdam geipend wordt, zal eene
Christelijke Hoogere Burgerschool zijn, die
met ééne klasse begint maar toch een
volledigen cursus van vijf jaren zich
ten doel stelt. En aan deze School
voor Middelbaar Onderwijs wordt nu ter
stond reeds verbonden eene klasse voor
handelsonderwijs.
De officieele naam der School luidt
dan ook: School voor Middelbaar- en
Handelsonder wi/js.
Met nog warmer belangstelling en har
telijker sympathie begroeten wij daarom
de oprichting dezer School, dan wij aan
vankelijk konden uiten.
Als wij spreken van onze zonen, die
voor hunne opleiding aan eene ongeloovige omgeving moeten worden toever
trouwd, denken wü bijna uitsluitend aan
hen, die den weg der studie inslaan en
BAVINCIC.
daarom Gymnasia en Universiteiten moe
ten bezoeken.
KERK EN POLITIEK.
Dat is hoogst eenzijdig. Veel grooter
In de Gereformeerde Kerk, orgaan is het aantal zonen en dochteren, die
der Confessioneele Vereemging, wijdde uit onze Christelijke gezinnen voor hunne
Mr. Schokking, thans lid der Tweede opleiding tot eene of andere betrekking
Kamer, enkele belangrijke artikelen aan in de maatschappij in allerlei ongelooden uitslag der verkiezingen in verband vige kringen moeten worden binnenge
leid.
met de kerk.
En die kringen zijn minstens even
Natuurlijk is Mr. Schokking met alle
Christenen in den lande over dien uit gevaarlijk voor het geloof en de zeden,
slag ten hoogste verblijd. Maar hij waar ja in vele gevallen nog gevaarlijker dan
schuwt toch ook terecht tegen overspan de Gymnasia en de Universiteiten.
Het is meer dan tijd, dat onze oogen
nen verwachtingen.
Men moet zich niet voorstellen, zoo daarvoor opengaan, en dat wij niet alleen
zegt hij, dat er nu ineens eene Chris onze zonen zoeken te behouden, die
telijke staatkunde zal komen, want daar eene wetenschappelijke loopbaan kiezen,
toe is eene meerderheid van de rechter maar ook hen allen, die voor handel en
zijde in de Kamer en zelfs een Ministerie, kantoor, in werkplaats of fabriek, of
gevormd uit mannen van die rechterzijde, waar en voor wat betrekking ook, wor
niet. genoeg. Als er in waren en vollen den opgeleid.
En daarom begroeten wij de Christe
zin van eene Christelijke staatkunde
sprake zal kunnen vallen, moet er eerst lijke Hoogere Burgerschool, die eerlang
nog heel iets anders en iets meer ge te Rotterdam geopend wordt, met op
beuren. Want daartoe wordt eene gan- rechte hartelijke vreugde. Bestrale haar
sche Christelijke staatsinrichting, wet het licht van boven en schenke God
geving, rechtspraak, regeering en bestuur haar zijn zegen !
BAVINCK.
vereischt. En of het daartoe komen zal
in ons vaderland, weet thans nog nie
mand maar moet de toekomst leeren.
WAT «JEZUS VAM ZIJNE
Als het daartoe komen zal, zoo gaat
EIStllT.
hij voort, dan is in elk geval daartoe
noodig eene gezonde, krachtige kerk.
„Toen zeide Jezus tot zijne discipelen :
Zoo iemand achter Mij wil komen, die
"Want eene Christelijke staatkunde, die
verlooehene ziclizelven, en neme zijn kruis
niet door eene Christelijke kerk niet
op, en volge Mij." MATTH. 16 : 24.
geleid of gedreven, maar gesteund wordt,
V. (Slot.)
is op den duur niet mogelijk. Aan de
Toen Israël, verlost uit het dienst
kerk is ae roeping toeDetrouwa, om aoor
belijdenis, prediking, tucht de Christelijke huis, de reis naar Kanaan aanving,
beginselen uit te spreken en tot erken ontbrak het aan een Leidsman niet.
Hij, die Mozes in het braambosch ver
ning te brengen.
Zoo is het inderdaad. Vereenigingen, scheen, de God der aartsvaderen, Die
corporaties, organisaties, hoe goed en zijn zal Die Hij is, de Yerbonds-God van
noodig en nuttig ook, zij hebben haar Israël, de tweede der aanbiddelijke drie
tijd, komen op en verdwijnen, bloeien in Gods eeuwig wezen, de Engel van
en verwelken. Maar de kerk blijft van Gods aangezicht, en zelf God, die, in
geslacht tot geslacht. Zij overleeft alle de volheid des tijds ons vleesch en

bloed aannam, zich zei ven vernietigde,
om zich een volk te koopen tot den
prijs zijns bloeds, was den volke een
goedertieren gids. De wolkkolom week
niet van hen des daags, om hen op den
weg te leiden, noch de vuurkolom des
nachts, om hun te lichten. Op zijne
aanwijzing moest men nu eens legeren,
dan weer optrekken. Wij denken er
onwillekeurig aan, als de Zaligmaker
van zijne discipelen vordert, dat zij Hem
volgen zullen. Jezus te volgen is in
het wezer der zaak hetzelfde als »achter
Hem te komen." Het is, alsof de Heere
zegt: »Die achter Mij wil komen, beproeve zich ernstig, of hij waarlijk aan
zich zeiven verloochend, aan Mij en
mijn dienst overgeven is, of hij bereid
is zijn kruis op te nemen, en mij in
den bangsten nood aan te kleven. Die
zoo gezind is, kome achter mij, worde
mijn discipel, volge mij." Evenwel
wijst het »achter Jezus komen" meer
op den aanvang, en het »volgen" van
Hem meer op den voortgang van het
discipelschap, wilt ge, op het blijven
in Hem.
Jezus' ware discipelen volgen zijn
persoon. Zij maken dagelijks gebruik
van Hem, om door Hem verlicht, ou
derwezen, getroost, geheiligd en vrucht
baar gemaakt te worden in Gode welbeliagende werken. Zij zitten steeds
met Maria neder aan zijne voeten, om
uit zijn mond de verborgenheden van
Gods Koninkrijk te hooren en in hunne
harten te ontvangen. Zij achten zich
wel ten duurste verplicht, om te hoo
ren naar 's Heeren dienstknechten, maar
zij hooren naar hen slechts als naar
werktuigen in 's Heeren hand. Zij be
proeven de geesten, of zij uit God zijn.
Zij steunen op Jezus, op Hem alleen,
zooals Hij zich aan hen in zijn Woord
heeft geopenbaard. Zij gelooven Hem
op zijn Woord, zij maken staat op
zijne belofte, zij verwachten van zijne
almacht, liefde en trouw alles, wat Hij
heeft beloofd, en blijven in Hem in de
vaste hoop, dat Hij in hen zal blijven.
Zij volgen zijne leer. Zij onderzoe
ken de H. Schrift, trachten de geopen
baarde waarheid in haar eigen licht te
kennen, nemen dezelve met een geloovig hart aan, wenschen er innerlijk
mede vereenigd te zijn, en er de kracht
van te proeven. Zij schatten de waar
heid boven fijn goud, achten haar zoe
ter dan honingzeem, hebben haar liever
dan hun leven. Zij verwerpen alles,
wat strijdig is met het Evangelie, en
geven liever alles dan de waarheid prys.
Zij volgen
zijne bevelen. Het is
hunne zaligheid, niet langer naar eigen
zin te leven, maar zich aan den Heere
te onderwerpen ; zij volbrengen gaarne
de geboden der menschen om des Hee
ren wil, als zij niet in strijd zijn met
de geboden van Jezus; maar is dit het
geval, zij zeggen: »Het betaamt, God
meer te gehoorzamen dan den mensch,"
en aan dit grondbeginsel wenschen zij
getrouw te blijven tot in den dood.
Zij volgen zijne leiding. Bestuurt Hij
hun lot, hangen zij van Hem af, ont
vangen zij van Hem lief en leed, kas
tijding en beproeving, zegening en
bewaring, voert Hij Gods raad met hen
uit, zij hebben dan Hem steeds te ken
nen in hunne wegen, met Hem raad te
plegen, niets te ondernemen zonder
Hem. Zij hebben Hem op den voet,
van stap tot stap, te volgen ; zij heb
ben steeds zijn weg te kiezen, al is
deze vol beproeving, wetende, dat in
eigen gekozen wegen de dood, maar in
des Heeren weg leven en overvloed is.
In donkerheid begeeren zij, dat het licht
moge opgaan, en is het hunne bede :
»Och, dat ik klaar en onderscheiden
zag, hoe 'k mij naar uw bevelen moet
gedragen." Zij volgen den Heere uit
liefde, niet in eigen kracht, maar met
het heerlijke doel dienstbaar te zijn aan
zijne oogmerken met hen, aan de ver
heerlijking zijns Naams, de uitbreiding
van zijn Rijk, en de bevordering hun
ner eigene zaligheid. Zij volgen ook
zijn voorbeeld. Dit schijnt velen toe
door den Zaligmaker bedoeld te zijn,
als Hij zegt : »eir volge Mij." Ieder
mensch heeft een voorbeeld, dat hij
tracht te volgen. Helaas, wij zijn dik
werf slaven van de neiging, om anderen
na te doen. In het dagelijksch leven
wordt de vraag : is de zaak goed? vaak
verdrongen door het onderzoek, of ze
al dan niet wordt voorgestaan door man
nen van uaam en van invloed. Die
zucht tot nadoen heeft in het maat
schappelijk leven zeer veel ellende be
zorgd, en op godsdienstig gebied heeft
zij de ware godsvrucht bijna onkenbaar
gemaakt. Waar is de man, die uit
eigen oogen ziet, op eigen beenen staat,
en den moed heeft, te getuigen tegen
wat door duizenden toegejuicht en als
proefhoudend wordt voorgesteld ? Een
oorspronkelijk mensch, die alleen raad
pleegt met zijn God, met zijn Bijbel en
zijn geweten : och ! of wij dien aanblik
genoten ; neen, och, ol wij dien te aan
schouwen gaven !
Er is ééne navolging, die onvoor
waardelijk goed moet heeten. Het is
de navolging van Christus. Het is
waar, wij zijn afgewend van dat woord,

het klinkt ons dikwerf verdacht in de
ooren. Het ongeloof heeft het zich
geëigend en er zich van bediend, om
de leuze te staven: »Het doet er niet
toe, wat men gelooft, als men slechts
wèl leeft."
Wat er van dat wèl leven wordt, is
bij oppervlakkige beschouwing reeds
duidelijk. Trouwens, hoe kan ook waar
lijk wèl worden geleefd, zoo lang geloof
aan Gods Woord, buigen voor zijn wil
wordt geweigerd. Om als Dorcas klee
deren te maken, moet men, als zij,
leeren gelooven. Het geloof spreekt
zich uit in woorden, openbaart zich door
daden, arbeidt door de liefde.
De wereld gebruikt het woord, na
volging van Christus, niet om hare in
genomenheid met Christus, met zijn
Woord, met zijn leven te openbaren,
maar om in eigen vleesch te roemen.
De Christen heeft bij des Geestes licht
in de wet geblikt, zich schuldig gezien
in Adam, en beseft, hoe hij dien eersten
mensch onophoudelijk nazondigt; hem
werd des Doopers prediking dierbaar:
»Ziet het Lam Gods, dat de zonde derwereld wegneemt." En terwijl Jezus,
als de groote Doorbreker, is voorge
gaan, volgt hij Hem, ziet hij op Hem,
niet om het zoo goed als Hij af te
maken, maar om door het zien op Hem
dieper aan zich zeiven ontdekt te wor
den, en meerdere dierbaarheid te zien
in hetgeen Hij deed en om dan uit
wederliefde te bidden : »Heere, zeg gij
mij, wat ik doen moet — om — om
U al de eer te geven !"
Jezus was niet slechts zonder erfzonde
geboren, maar ook de volmaakt heilige
mensch op aarde; in Hem is het af
druksel van Gods heilige wet te zien.
Zij, die Jezus volgen, hebben de begin
sels van zijn beeld in zich ontvangen
door den Heiligen Geest; Hij heeft in
hen eene gestalte verkregen: zij zijn
in Hem nieuwe schepselen, het is nu
de heerschende keuze hunner harten,
ja het doel huns levens, zich als zijne
volgelingen te openbaren.
Er zijn daden, die zij niet mogen
volgen, als beboorende tot den in Chris
tus vervuldeu schaduwdienst. Er zijn
daden, die zy niet kunnen volgen, daden
alleen door der zondaren Zaligmaker te
verrichten. Maar zijn gedrag in onze
natuur is den zijnen ten voorbeeld ge
steld. Hij kende, gehoorzaamde, ver
trouwde, verheerlijkte God, hield diens
inzettingen en wandelde in nederigheid.
Hij verkeerde onder de menschen, heeft
het kloosterleven veroordeeld, was ge
zellig, maar onberispelijk onder de zon
daren. Hij was liefderijk jegens zijne
vijanden ; al nam Jeruzalem steenen op,
om ze Hem naar den schedel te wer
pen, Hij bleef de handen zegenend leg
gen op de hoofden harer kinderen. Hij
was zachtmoedig ; als men schold, schold
Hij niet weder, als Hij leed, deed Hij
geene dreiging hooren. Hij was recht
vaardig, wilde Gode geven, wat Godes
was, maar ook den keizer, wat des
keizers was. Van geen hartstocht was
Hij de speelbal; nooit werd Hij in de
strikken der verzoeking verward, geene
omstandigheden beheerschten Hem. Hij
kon tranen plengen bij Lazarus' graf,
en deelen in de bruilofsvreugd te Kana,
zonder door droefheid verslonden, of
door vreugd overmeesterd te worden. Met
de eenvoudigste spijze tevreden, betrad
Hij even gewillig de schamele hut, als
de meer aanzienlijke woning. Hij vlucht
te, als men Hem een aardsche kroon
wilde doen dragen. Hij was heilig in
al zijn doen. Op de vraag : »Wie van
u overtuigt Mij van zonde ?" moet zelfs
zyn bitterste vijand zwijgen. Jezus te
volgen, dat is de korste, veiligste en
vroolijkste weg. Dikwerf klaagt de
geloovige, dat de weg zoo lang is ; dik
werf ziet Hij bevreesd om zich heen,
dikwerf is hij bedroefd en gebogen ;
maar als hij, zich zei ven verloochenende,
het kruis opnemende, achter Jezus komt,
valt de reize hem kort, zijn alle geva
ren geweken, heeft hij geestelijke vreugd.
»Voor hen, die het heil des Heeren
wachten, zijn bergen vlak en zeeën
droog."
Dat wij dan geen enkel oogenblik
Jezus' woord vergeten : »Zoo iemand
achter mij wil komen, die verlooehene
zich zeiven, neme zijn kruis op en volge
mij!" Schrijven wij het op de wanden
van onze binnenkamer; schrijven wij
het steeds voor onzen voet, schrijve de
H. G. het diep op de tafels van ons
hart!
We hebben gehoord, wat Jezus eischt.
Zouden wij worden afgeschrikt door
hetgeen wij vernamen ? De avond kroont
den dag. Daarboven zijn zij, die hier
achter Jezus kwamen, zij zyn Hem ge
volgd in heerlijkheid, zij hebben gewor
steld en geroepen : »Leer ons en leid
ons," en nu rusten, roemen en triumfeeren zij, en brengen Hem, die op den
troon zit en het Lam, dat geslacht is,
eeuwig dank en eere toe. Daarboven
zijn zij vereenigd, de heiligen van den
Ouden en den Nieuwen dag met onze
dierbare betrekkingen, die in Christus
ontslapen zijn.

NOTTEN.

die het bestaande aantal weder met eene
komt vermeerderen, maar als eene
gemeenschap, die boven alle bestaande
AVONDMAAL.
verheven en van alle bestaande wezenlijk
XXXIX (1).
onderscheiden is. De gemeente van Jezus'
Alle mensehen zijn elkander verwant; discipelen vertegenwoordigt de toeko
God toch heeft uit één bloed ons ganscli mende menschheid. Hare leden zijn
geslacht gemaakt. Maar één huisgezin met Christus dezer wereld afgestorven,
zijn de velen niet; de menschheid toch niet slechts zóó, dat zij vreemd geworden
is eene gemeenschap van huisgezinnen, zijn aan den geest der wereld, maar ook
en deze oplossen, om van allen één in dezen zin, dat zij naar hun ir.wengezin te maken, zou niets minder inhou digen mensch alvast niet meer tot haar
den dan de verdierlijking van den behooren, maar gelijk zijn geworden
mensch. Het huisgezin is het ondeel aan de dooden. Met dit onderscheid
bare, datgene wat het element onder echter, dat zij leven, als met Christus
de delfstoffen is ; dat is heilig, het is opgewekt zijnde, en, naar den uitwenonschendbaar; alle eenheid, die gy ten digen mensch nog met deze wereld
koste van het huisgezin verkrijgen verbonden, in de wereld het schouwspel
zoudt, is eene valsche, die zich weldra vertoonen van mensehen, die niet van
de wereld zijn.
oplossen zou, in verdeeldheid. Het
Daarmede nu, dat zij met Christus
teekent den frisschen, gezonden zin der
dezer wereld afgestorven zijn, en met
oudheid, dat het volk (verder dan het
volk kan men nog niet gaan) in den Hem tot het geestelijk leven zijn inge
grond als eene gemeenschap van ge gaan, zijn voor hen, en in hun midden
zinnen werd opgevat. Onze ziekelijke alle scheidende onderscheidingen ver
tijd heeft dit grondbeginsel losgelaten; vallen. Dat kan aan het Avondmaal
het volk is eene vereeniging van bijzon worden gezien. Daar kent men man
dere personen : zoo zegt men ; welnu, noch vrouw, Griek noch barbaar, vrije
als dit zoo is, dan ligt het ook op de noch dienstknecht, rijke noch arme,
lijn, om liet gezin af te schaffen, en geleerde noch ongeleerde. Zij zitten
van alle kinderen des volks één huisgezin daar allen als leden van één lichaam
te maken, en van alle volken één volk, naast elkander. Adel geldt hier niet,
tot heel de menschheid één gezin is, rijkdom schittert hier niet; hij is de
slechts plaatselijk onderscheiden. Welk meeste die de minste, de grootste die
eene dwaasheid ! Zelfs als de mensch de nederigste is. De tafel zelve, waaraan
vrij van zonde gebleven was, zou het zij zitten, wijst hunne onderlinge betrek
gezin de slagboom geweest zijn, voor king aan. 't Is eene tafel, met spijs
welke hij met zijn streven naar eenheid en drank gedekt, gelijksoortig aan die,
moest blijven staan. Adam had het welke in een huisgezin wordt toegenooit verder kunnen brengen dan tot richt, als de ure daar is, waarop zijne
eene menschheid uit eene gemeenschap leden zich tot een gemeenschappelijken
van gezinnen bestaande, elk voor zich maaltijd vereenigen. Het gemeenschap
pelijk houden van een heiligen maaltijd
m hun gezinshoofd vertegenwoordigd.
wijst de aanzittenden alzoo aan als
Toch blijkt van achteren, dat God
kinderen en huisgenooten Gods, krach
nog eene inniger
eenheid onder de
tens hunne geestelijke vereeniging met
mensehen wilde, dan zich zelfs bij de
Christus, zijnen Zoon, kinderen en
meest geregelde ontwikkeling van ons
geslacht zou hebben gevormd. Eene, huisgenooten Gods geworden. Zoo is
waarbij de gezinnen wegvielen, en allen het Avondmaal een zichtbaar teeken
waarlijk één gezin vormden, welks leden er van, dat Christus, spijt alle verschil
z°°
innig saam verbonden zouden en alle scheiding, Gode een huis van
zonen en dochteren heeft toegebracht,
zï)n, dat alle gevaar van splitsing voor
eeuwig uitgesloten was. Eene, waarin die elkander broeder en zuster noemen,
niet de gemeenschap des bloeds, maar reden waarom zij in de dagen der
•liet vaster cement des geestes de harten oudheid elkander ook begroetten met
samenbindt. Er is waarlijk in den droom een heiligen kus. Want het Avondmaal
van de kinderen dezer eeuw iets waars. is de heilige familie-maaltijd in het
huis Gods.
Men droomt des nachts van dingen, die
Voor de wereld heeft dit Avondmaal
men des daags gehoord heeft; zoo
niet de minste aantrekkelijkheid. Met
heelt ook de wereld iets vernomen van
den luister harer feestmalen vergeleken,
c^e groote gedachten Gods, door het
zinkt het trouwens als in het niet weg.
evangelie geopenbaard, maar omdat zij
In plaats van aan te trekken, stoot het
ot den nacht behoort, en de dag over
af. Voor den hoog van zichzelven
aar niet is opgegaan, wekken de groote
gedachten Gods bij haar slechts dwaze gevoelenden mensch is het eene ergernis.
oomerijen. Maar wat er voor waars Want het is een maaltijd door genade
toebereid. De gast brengt er niets
aati dezeu droom ten grondslag ligt,
zal Christus werkelijkheid doen worden. mede ; hij komt er als een arme, om
Hij is de mensch, aan wien de Vader zich, tegen alle waardigheden en ver
opgedragen heeft, om allen tot een dienste in, wat liij ten leven behoeft,
Godsgezin te vereenigen, onder zich, te laten toebedeelen. Ook daarom valt
als het eerstgeboren Hoofd veler broe er alle onderscheid weg. De rijke zet
deren. Deze taak mag wel reusachtig er zich naast den arme, om ermede
heeten; ware de Zoon des mensehen te bekennen, dat hij even arm is als
niet vóór alles Zoon van God, zij zou deze, waar het geestelijke goederen geldt.
Hem te zwaar zijn. Groot zou zijn werk Alleen door het geloof wordt het
zijn geweest, had hij gestaan tegenover Avondmaal in zijne waarde gezien.
eene nietgevallen wereld. Dan toch zou Maar dan erkent men ook, dat het
zijne taak zich er toe beperkt hebben, Avondmaal de eere van Christus aan
om ons geslacht van het lagere stand hemel en aarde verkondigt.
VAN ANDEL.
punt der natuurlijkheid, — waarop elk,
in het belang der voortplanting van
het geslacht, zich van allen terug
AAN EEN JEUGDIGEN
trekken moet, om zich een eigen crezinsAMBTGENOOT.
kring te vormen, — tot het hoogere stand
AMSTERDAM.
punt te verheffen, waarop de mensch
geene wereld in liet klein meer om
Waarde Broeder,
zich heen heeft, die hem verhindert
Om nog eens op Dr. Bavmcks lezing
om enkel en alleen voor de groote wereld over de Welsprekendheid terug te komen,
zijns geslachts te leven. Maar hoe zoo acht ik het van belang, dat de
zwaar wordt de taak niet, nu sedert Hoogleeraar grooten nadruk legt op de
den val van ons geslacht, alles uiteen verplichting, om de aangeboren gave
gerukt en vaneengescheiden is ? Niet door inspannende oefening te ontwik
•i leen zijn de mensehen in volken kelen, te voeden en te onderhouden.
j>escheiden, die elk hun eigen belang Echte Welsprekendheid is toch iets anders
ebben, en met elkander krijg voeren, dan vuurwerk afsteken, met veel lucbt.s zij meenen dat hun belang dit pijlen en donderbussen. Indien het waar
ischt; nje{. aneen beweert de waan, is, dat het hart welsprekend maakt, dan
v°lk
b S}il Z°U
zijn eigen Adam kan dat alleen zijn, als het hart een
ben, een valschen volkszin, die aan schat verbergt, of een levenskracht
^!gen vaderland heel het geslacht ten offer omvat, die dringt om naar buiten te
lengt; er is meer. God zelf had, door komen, gelijk de voldragen vrucht den
liet menschelijk geslacht in twee helften
moederschoot uit dringt. Deugdelijke ken
te verdeelen, en in de Wet een hoogen nis van de stof, die men bespreekt, is
scheidsmuur tusschen hen op te richten, dus een. eerste vereischte. We worden
naar allen oogenschijn de godsdienstige er aan herinnerd, dat reeds in de dagen
eenheid onder de mensehen onmogelijk van Socrates van de Welsprekendheid
gemaakt. Houdt men hierbij in het een kunstgreep gemaakt werd. Ook toen
0og, dat verschil van rang, van stand,
waren er redenaars, die zich toelegden
ontwikkeling, van denkwijs, van op oratorische woorden, bombastische
eschaving, van taal er het zijne toe zinnen, schitterende beelden, vernuftige
U brengt om de klove nog grooter spelingen, treffende tegenstellingen, om
c
maken, al ware zij nog niet groot daarmede de gemoederen des volks te
genoeg door de neiging tot haat tegen overrompelen. De kunst om zwart wit
~eh naaste, eiken mensch aangeboren, te praten is eene zeer oude kunst, die
dan staat men verbaasd over de gevaarte
altijd nieuw blijft. Dit soort van Welspre
van het aan Christus opgedragen werk
kendheid werd door Socrates en Plato
uit zulk eene verwarde menigte „ vleikunde" genoemd en deze omschreven
een huisgezin Gods voort te brengen.
als een onderdeel van de kookkunst, die
Dat Christus zijne taak aanvankelijk geen hooger doel heeft dan de zinnen
°lbracht heeft, zoodat al wat hij verder te streelen en den smaak te prikkelen.
.ot hare vervulling doet, slechts tot En Dr. B. verbergt het niet, dat de
^Vestiging en uitbreiding dient van phrase misschien nergens machtiger en
^lin werk, getuigt ons het Avondmaal. aanzienlijker plaats bekleedt dan op den
Aan dien heiligen maaltijd zitten de kansel. Hoogdravende stem, galmende
zUnen aan, niet als vertegenwoordigers
spraak, gerekte toon, ledige zinnen en
Van eene nieuwe godsdienstige sekte,
streelende termen, moeten vergoeden,
»E GEMEENSCHAP (IER

HEILIGEN.

wat aan degelijken inhoud en echte
studie ontbreekt. „Te meer is dit hier
te verwonderen, omdat de dienaar Gods
Woord heeft te verkondigen, en deze
overtuiging hem ten strengste verbieden
moest, der H. Schrift iets anders in den
mond te leggen dan wat zij werkelijk
zegt." Zoo gaat het voort, en zoo
wordt het wezen der Welsprekendheid
van vele kanten bezien en besproken.
Waar en schoon vind ik ook deze
opmerking, en daarom ook in hooge
mate behartigenswaard: ,.De H. Schrift,
is, van het begin tot het einde, ééne
machtige historie. Zij is nooit abstracte
redeneering, nimmer dogmatisch betoog.
Nooit is er de taal der reflectie aan
het woord. Zij redeneert niet, zij
schildert. Ztj beschrijft niet, zij verhaalt.
Zij . betoogt niet, zij laat zien. Er is
ook in dit opzicht geen boek ter wereld
met de Schrift te vergelijken. Alles in
haar is aanschouwelijk, schilderachtig,
concreet, oorspronkelijk, frisch als het
kristalheldere water, dat opborrelt uit
de bron. Zij spreekt in de taal van het
leven, van het hart, van de onmiddel
lijkheid, van de inspiratie, is daarom
verstaanbaar voor ieder mensch, voort
levend tot in alie geslachten, nooit
verouderend in haar duur, en daarom
klassiek in den hoogsten, in een geheel
eenigen zin van het woord."
Inderdaad, wie dit voelt en ziet en daar
door begrijpt, heeft het geheim gevonden
om jaren iang in dezelfde gemeente te
prediken, zonder eigenlijk te verouderen.
Er ontstaat dan ook geen behoefte
aan rariteiten en versjes of aan preeken
op rijm. Gij kent de homüetische
aanduidingen in Lange's Bibelwerk en
herinnert u, hoe daar sommige verdee
lingen op rijm gegeven worden. Dr. B.
haalt, uit de geschiedenis der Vaderlandsche predikkunde, daar ook eenige
vermakelijke staaltjes van aan. Ik her
inner mij ook eens te hebben hooren
vertellen van een Rotterdamsch predikant,
uit de 18e eeuw, die, in rijm, Ps. 84 :8,
4 opgaf om te zingen, op deze wijze :
„Gemeente Gods, vereenigd met elkaar,
Zingt D U , tot lof van den Alzegenaar,
Die gunstrijk is, genadig en almachtig,
Het derde en vierde Vers van Psalm
Vier-en-tachtig."

Ook over de uitvoering of den vorm
geeft Prof. Bavinck belangrijke wenken.
Wie onzer heeft niet zijn aanwendsels
of min goede manieren op den kansel ?
Behalve het struikelen in woorden is
ook het struikelen in goede manieren,
nog geen menschelijke zwakheid, die
tot het verleden behoort. Ik herinner
mij een collega die, onder het preeken,
de knoopen van zijn vest aftrok. Een
ander had de gewoonte om, evenals
een slapende ooievaar, op één been
te staan. Weer een ander met kromme
knieën, van tijd tot tijd in den preekstoel
wegzakkende, en dan weêr naar boven
schietende, ais een poppetje uit een
doosje, waarmede we, als kinderen, ons
zoo konden vermaken. Anderen zag ik
met den neus tot den Bijbel naderen,
en dan, met armen en handen, een
beweging maken als van iemand die
zwemt. Dr. B. zegt: „De stem neemt
een ongewonen toon aan en slaat aan
't galmen, gillen, schreeuwen, krijschen ;
het aangezicht verwringt zich in de
onnatuurlijkste plooien; het oog rolt; de
vuist balt zich ; de handen zwaaien, slaan,
hameren, draaien als molenwieken rund;
de voeten dansen, springen, stampen;
zelfs minder aangename neus- en keelge
luiden worden bij sommige redenaren
aan de hoorders niet gespaard."
Op kansels heeft Dr. B. het ook niet
begrepen, vooral niet op de „eng slui
tende." Dezo zijn dan ook een ware
plaag voor den prediker. Ik heb ze
zelf wel ontmoet, waar men, langs een
smal trapje, met levensgevaar, moet
in- en en uitklauteren, en waarin men
zich even beklemd gevoelt als in een
te nauwe broek.
En dan — : „het is onmogelijk, zegt
Dr. B., dat een overigens ruw en onbe
schaafd mensch, als spreker optredende,
een goede voordracht zou hebben... Wees
een beschaafd mensch in uw gezin, in
het dageiijksch leven, in den maatschappelijken omgang, en gij zult het met geringe
oefening ook zijn op het spreekgestoelte."
Ik heb mij veroorloofd, enkele gulden
woorden uit deze lezing over te schrijven,
omdat ik hoop daardoor iets tot hare
verspreiding en waardeering bij te dragen.
Of de tijd al is aangebroken, om van
vooruitgang in de predikkunde te spre
ken , waag ik niet te beslissen. Alleenlijk
wil ik onderschrijven de woorden, waar
mede Prof. Bavinck zijne lezing besloot:
„Maar alwat op welk terrein en waar
dan ook, op het gebied van kunst en
wetenschap, bij ons of bij onze tegen
standers waarachtig is, goed is, liefelijk
is en wel luidt, dat is Christelijk. Want
middelpunt des Ghristendoms is de
vleeschwording des Woords, en daarin
de verzoening van God en meDsch, van
geest en stof, van inhoud en vorm,
van ideaal en werkelijkheid, van ziel
en lichaam, van gedachte en taal, van
woord en gebaar."
Steeds de Uwe,
W. H. GISPEN.

„GESCHRIJF,'"'DAT JVERBITTERT."^

zeer onstuimig was. Hij sprong echter op een
rots iets te ver vooruit, zoodat hij van de
Onder dit opschrift geeft Ds. Renkema
helling afgleed en in de brandende zee
in uGeref. Volksblad" van 3 Aug. het vol
dreigde neer te storten. Daar bedacht hij,
gende te lezen :
al glijdende, dat deze rots zeer week was,
„Twee belangrijke dagen beeft de maand
Juli ons gegeven. Wij bedoelen den Theolo en hij nog sporen aan de laarzen had van
gische-Schooldag en den Vrije-Universiteitsdag. den vorigen dag. Terstond hief hij de beeWat op deze samenkomsten behandeld is, nen op en sloeg de sporen in het weeke ge
welen onze lezers reeds uit de verslagen. Tot steente, waardoor hij in zijn vaart gestuit,
onzen spijt waren wij niet in de gelegenheid | door zijne vrienden weer opgetrokken en
van den dood gered werd. Want al kon
(tengevolge van de kerkelijke vergaderingen
hij zwemmen, bij zoo'n zee kon hij niet bo
in onze Provincie) deze vergaderingen bij
ven blijven.
Hoewel geen rechtstreeksch
te wonen. Voorzoover wij kunnen nagaan,
wonder, erkende Dr. Guthrie daarin toch de
hebben ze volkomen aan haar doel beant
genadige tusschenkomst des Heeren, die hem
woord , en zijn ze tot een zegen geweest.
deze gedachte ingaf en zijn poging deed
Doch daarom begrijpen we ook niet, waarom
opzichtens den Theologische-Schooldag Ds. gelukken, alsof engelen hem ten dienste
Sikkel in n Hollands Kerkblad" i/roet in 't stonden.
t
eten" gaat werpen, gelijk men dat wel noemt.
„De oproeping naar den Theologische-School
dag," schrijft hij, „heeft een pijnlijk gevoel
veroorzaakt." Ze had dus niet mogen geschie
In „de Hope" bespreekt Dr. J. v. d. Meuden. En waarom niet ? Omdat de hoogleeraar
Wielenga er „maar op los schrijft" in de Bazuin. len een artikel van Dr. A. Kuyper Sr. in
de
„Presbyterian and Reformed Review"
Wat een machtig motief!
Voorts zegt Ds. Sikkel, dat het feit, over het Calvinisme en de herziening der
Confessie. Dit artikel is zeker geschreven
dat de dag te Kampen in hoofdzaak een
naar aanleiding van de voorstellen tot deze
Krugerdag werd, — wat hij toch niet
herziening, die in die Presbyteriaansche kerk
behoorde te wezen — aan den indruk naar
buiten geen goed heeft gedaan.
gedaan worden, waarop wij ook in deze ru
briek gewezen hebben.
Alsof het toevallig bezoek van Kruger
In genoend artikel bespreekt I)r. Kuyper
ook maar eenigszins het program van werk
ook de verhouding tusschen wedergeboorte
zaamheden op den Theologische-Schooldag
en doop. Tegen deze voorstelling, onder
gewijzigd heelt. Wel mag het spreekwoord
zeggen : wie een hond wil werpen, vindt ons niet onbekend, worden door Dr. v. d.
gemakkelijk een steen.
Nu, Ds. Sikkel
Meulen bedenkingen ingebracht.
Hij heeft
schrijft er ook „maar op los 1"
bezwaar tegen de stellingen, dat de kinderen
Terwijl hij, 't is inderdaad grievend, ver gedoopt worden, omdat zij in de opvoeding be
volgens zegt, dat op den Universiteitsdag schouwd moeten worden als potentieel we
het besef heeft geheerscht, dat zij daar hun
dergeboren, zoodat daarop de eisch tot bekee
„eigen Hollandschen Kruger" hadden „als
ring rust. Een viertal bezwaren noemt hij.
mail van leiding en vertrouwen in den
Vooreerst vraagt hij, als de wedergeboorte
vaderlandschen strijd voor vrijheid en recht."
aan den doop voorafgaat, wat dan aan de
Door zulk een uitdrukking maakt de
wedergeboorte voorafgegaan is. De weder
redacteur van „Hollands Kerkblad" Prof. geboorte is toch een gewrocht en moet daar
om eei oorzaak hebben. Volgens Jacobus
Dr. Kuyper tot een partijman in den ongunstigen zin van het woord, en daartegen 1 : 18 is het Woord Gods de oorzaak der
wedergeboorte. De schepping ontstond door
protesteeren wij beslist.
het Woord, zoo ook de nieuwe schepping.
Prof. Dr. Kuyper is in den strijd voor
De schrijver wil niet zeggen, dat de weder
vrijheid en recht evenzeer de man van de
bezoekers van den Theologische-Schooldag geboorte bij de kinderen is uit het gehoor
van het gepredikte Woord, maar in de H.
als van de vergaderden op den Universi
teitsdag, en zij allen hebben onder zijne Schrift wordt de wedergeboorte ook met den
doop genoemd; de doop heet het bad der
leiding gestreden, zoodat het i ekende succes
wedergeboorte. De doop is ook een woord,
is behaald. Weg hier met alle splijting !
Ten slotte. Met Ds. Sikkel begeeren wij een zichtbaar woord, zooals Augustinus zegt,
want het woord der belofte gaat met het
zoo hartelijk mogelijk de eenheid van Univer
zichtbaar teeken gepaard en uit dit woord
siteit en Theologische School. Doch zal dat
komt door de werking des Heiligen Geestes
doel bereikt worden, dan dient er aan alle
de wedergeboorte voort.
geschrijf, dat verbittert, een einde te komen."
Nu is daarom de wedergeboorte niet nood
zakelijk op het moment, wanneer de doop
»FIL1PPKS",
plaats heeft; ook vele jaren later vloeit toch
Scheurkalenders in de Kazerne.
de wedergeboorte bij de als kind gedoopten
Van M. N. te Assen .
.
f 2,50
voort uit de belofte. Al kan het kind dat
Van A. G. te Rotterdam
.
- 50,00
woord, dat met den doop verbonden is, niet
Is 't niet opmerkelijk ? Pas hadden we
verstaan, het woord is er toch.
op de Algemeene Vergadering er over ge
Indien nu niet het woord aan de weder
klaagd, dat er in de laatste tijden zoo wei geboorte, maar de wedergeboorte aan den
nig was ingekomen, of bij onze tehuiskomst doop, d. i. aan het woord voorafgaat, dan
worden we verrast door bovenstaande bij- \ gaat het gewrocht voor de oorzaak. Dat is
dragen. Vooral die uit Rotterdam is ons ongerijmd.
een bemoedigend verschijnsel, nademaal we
In de tweede plaats zegt Dr. v. d. Meu
nu al zoo menigmaal, blijkbaar door dezelfde len, schijnt naar de voorstelling van Dr.
hand, met de aanzienlijke gift van vijftig Kuyper de wedergeboorte een fatum te zijn,
gulden werden verblijd.
iets dat naar den gang van een natuurwet
Bij vernieuwing zeggen we den ons nog gaat, waaromtrent men niets te doen heeft.
altijd onbekenden gever of geefster voor dien
Dit ontslaat de ouders van de verplichting
belangrijken steun hartelijk dank; met den
tot gebed en geloofsoefening voor de weder
innigen wensch, dat de Heere in ruime mate
geboorte hunner kinderen. Zij hebben niets
uit genade vergelde, wat ook nu weer uit te doen dan maar te veronderstellen, dat hun
liefde is geschied.
kinderen reeds wedergeboren zijn. Dat is
Wie volgt dit goede voorbeeld na ?
niet de leer van Christus, die zegt: „laat
Ook voor de bijdrage uit Assen onzen
de kinderen tot mij komen". Het is ook
hartelijken dank.
niet de leer van Calvijn, op wien Dr. K.
E. KROP VELD.
zich beroept, want Calvijn zegt, dat Christus
Rijswijk, 10 Aug. 1901.
gebiedt, dat men de kinderen tot Hem bren
gen zal, omdat Hij het leven is; en zoo
„SCHEURKALENDERS NAAR INDIË." maakt Hij hen deelgenooten aan Hem om
Zestien Gulden
hen levend te maken. (Lib. IV. Cap. 16 § ] 7.
heeft ons aangeboden „Gouden Tientje" op
Calvijn dringt op den doop der kinderen
gebracht: d e onbekende Zuster te Z d i e
aan, omdat zij tot Christus gebracht moeten
het ons vereerde, zal zich zeker met ons
worden, opdat Hij hen levend maken mocht.
verheugen.
Dit is iets anders dan de veronderstelling,
Voorts ontvangen met veel dank: van X. dat zij aireede levend zijn, wanneer men hen
Y. Z., Utrecht f 1.— ; Pr. V. B. C., Utrecht
in den doop tot Hem brengt. De ouders
f 5.— ; A. V. Maarssen f 2.— ; Mevr. M.
hebben omtrent deze zaak altijd wat te doen,
F. K. Molenaarsgraaf f 1.50; M. G., Den
maar volgens de bedoelde voorstelling heb
Haag f 2.— ; A., O f 2.— ; K., Schoon
ben de ouders daaromtrent niets te doen
hoven f 1.— ; N. N., M. f 8 —; A. E. W.
dan mechanisch hen ten doop te houden.
P., Gouda f 5.— ; A. K. J., Kampen f 1.—;
In de derde plaats wordt in het gebed
H. B., Rotterdam f 1.— ; 1). v. d. R., Rot
vóór den doop voor de wedergeboorte der
terdam f 0,15; Mej. B. B., Den Haag fl.— ; kinderen, die gedoopt zullen worden, gebe
van een Hollandsche familie te N. G. (N.-A.) den, welk gebed met die veronderstelling in
1 dollar; J. v. S., Amsterdam f 0.50 ; N. N., strijd is. Gebeden wordt vóór den doop,
Apeldoorn f 1.— ; Wed. S. V., Leiden f 2.— ;
„dat Gij hen door uwen Heiligen Geest uwen
N. N , Vlissingen f 1.— ; A. v. H., Helle- Zoon Jezus Christus wilt inlijven", en voor
voetsluis f 3.—.
die weldaad wordt gedankt na den doop.
In de vierde plaats heeft de ervaring ge
Verder nog eenige giften, waarvan de af
leerd, dat deze veronderstelling, dat men
zenders bewijs van ontvangst ontvingen ; ook
nog: eenige grooteen vele kleine partijtjes ge
reeds in zijn kindsheid wedergeboren is,
bruikte postzegels ten dienste der Zending.
hetzij voor of' door den doop, tot zorgeloos
Wie helpt verder de zaak steunen ? De
heid leidt. Men gaat dan gemakkelijk rede
zomer is zoo rijk aan zegeningen, die de neeren, dat, als men eenmaal wedergeboren
Heere overvloediglijk uitstort over mensehen is, men wel terecht zal komen. „Gods zaad
en vee, over veld- en boomgewassen. Moch zal wel tot Gods oogst komen" is de
ten nog vele dankoffertjes voor de versprei eenige logische conclusie. D e conclusie is
ding van Christelijke lectuur ons geworden, onvermijdelijk maar gevaarlijk en leidt ten
in navolging van een zich noemenden N. verderve, en dit bewijst, dat de praemissen
N., die ons eens f 5.— zond uit Broek op niet goed zijn.
Langendijk als eersteling des oogstes.
Verder laat Dr. v. d. Meulen Calvijn
De tijd naakt, lieve Broeders en Zusters! spreken om te bewijzen, dat Calvijn wel
dat we onze bestellingen moeten doen. Zul toestemt, dat kinderen wedergeboren worden
len we op tijd gereed zijn met de verzending en dit met het voorbeeld van Johannes den
naar Indië, dan is het noodig dat men spoe
Dooper staaft, maar dat hij met dit voorbeeld
dig de bijdrage toezendt. Men zette s. v. p.
niet besluit, dat het met alle uitverkorenen
op postwisselstrook of brief: „Voor Scheur
zoo is. God heeft met Johannes een
kalenders naar Indië."
proeve gegeven, wat hij doen kan, opdat wij
Beleefd en dringend aanbevelend,
de wedergeboorte der kinderen niet onmo
Uw dw. dienvar en broeder,
gelijk zouden achten. Tegen de WederdooZaandam. Molenpad.
A. GRUIJS SE.
pers, die beweerden, dat de Gereformeerden
het voorbeeld van Johannes tot regel stellen,
Te South Omaha, Ver. Staten Nebraska,
verklaart Calvijn, dat de Gereformeerden
wilde men onder allerlei schoonschijnende alzoo niet redeneeren.
voorwendsels openbare stierengevechten in
Ook ontkent Calvijn, dat, zooals door
voeren. De Mayor zelfs was er voor. Ten
sommigen beweerd werd, de uitverkorenen
leste werd het echter door den Gouverneur
van jougs af iets goeds bezitten, niet de.
verboden.
wedergeboorte maar toch iets, dat hen van
de anderen onderscheidt. Daarvoor worden
Dr. Guthrie ging eens met een paar vrien
Paulus en Cornelis als voorbeelden aange
den te Arbroath de zee bezien, die toen
haald, wijl de eerste, nog een Parizeer zijnde,

Buitenlandsche Kerke».

onstraffelijk geleefd Leeft en de laatste, nog
een Heiden zijnde, door zijn aalmoezen en
gebeden Gode aangenaam was. Hierop ant
woordt Calvijn, dat Paulus wel uitverkoren
en besneden was, maar niet van jongs af
wedergeboren, omdat hij de gemeente ver
volgde en iemand, die in de zoDde leeft,
werd door Calvijn niet voor wedergeboren
gehouden. Van Cornelius zegt hij, dat het
goede bij hem uit de wedergeboorte voort
vloeide, maar dat hem een klare openbaring
des Evangelies ontbrak.
De leer, dat de kinderen gedoopt moeten
worden in de veronderstelling, dat zij we
dergeboren zijn en dat de wedergeboorte
onmiddellijk geschiedt, wil men dus in Ame
rika ook niet voetstoots als Gereformeerd
en Cnlvinistisch aanvaarden.

SCHOLTEN.
HET PASSIESPEL TE
OBERAMMERGAU.
Op allerlei wijze wordt, ook door nietRoomscben, beproefd de vertooningen der
Lijdensspelen op zichzelf, of het bijwonen
ervan, goed le redeneeren. De beschrijving
van het Tienjaarlijksch Passiespel te Oberammergau, de romantische verwerking ervan,
als in den roman «Aan 't Kruis" van
Hermine van Hillern, de navolgingen in 't
klein dier Passiespelen : — ze trachten alle
de vermenging van het profane, het zondige,
met het heilige te verontschuldigen, of aan
te bevelen ; zelfs als een Evangelisch instru
ment. Eu hoewel een Gereformeerde al
genoeg dient te hebben aan de tegenstrijdig
heid, die reeds in het woord zelf ligt —
Lijdens-spel, — de volgende beschou
wing van een ooggetuige is nog niet over
tollig, en de lezing ervan kan o. i. haar nut
hebben voor hen, die nog twijfelen. Ze is
van den predikant R. Correvon te Frankfort
a/d Main in Quarterly Register, August 1901.
Hij schrijft aldus. —
Laat mij dan u nu mijne indrukken van
Oberammergau mededeelen. Misschien komen
die indrukken u wat „fin-de-siècle," oudeeuwsch, voor, om het pessimisme, waarmede
zij het onderliggende beginsel der gevierde
Passiespelen veroordeelen, — maar ik kan
u verzekeren, dat deze indrukken zuiver en
oprecht de innerlijke gevoelens van den
schrijver onder het vermaarde Spel weerge
ven. Oprechtheid is noodzakelijk in onze
tijden en na zoo menige enthusiastische
beschrijving door Engelsche pennen, kan het
goed zijn voor Engelsche lezers het gevoelen
van een Vastelands-predikant eens te lezen.
Waarom ging ik naar Oberammergau ?
Het antwoord is zeer eenvoudig : Om daar
eens geweest te zijn ! Het is waar, dat wij
in ons dierbaar oud Fransch Zwitserland het
fanatisme om toch alles te zien, alleen
uit behoefte óm het gezien te hebben, bovenal
aan Engelschen toeschrijven. Wij meenen,
dat zij, meer dan anderen, gaarne in staat
zijn om aan stad en land te vertellen, waar
zij geweest zijn. Maaf, zoo ziet gij, dat gij
niet alleen in Engeland Engelschen ontmoet.
Bovendien, het verlangen om de Passiespe
len, waarvan ik zooveel gehoord had, te
zien, met mijn eigen oogen, was niet de
eenige reden om den weg in te slaan naar
het.Beiersche vlek. Neen, ik was getroffen
door de zonderlinge en ontelbare verschei
denheid van meeningen, juist aangaande de
ten grondslag liggende beginselen dier Spe
len, zoodat ik er naar haakte om voor mij zei
ven een eigen oordeel te hebben.
Echter nog een andere reden, eene welke
meer bovenop ligt, is : het schoone natuurtooneel, dat Oberammergau omgeeft en de
nabijheid van de prachtige kasteelen, die
den koning van Beieren toehooren. Een en
ander waren voldoende verontschuldigingen
om mijn besluit te billijken.
Doch, hoe dit ook zij, den 30sten Sep
tember was ik ter plaatse, dat wil zeggen,
in het kleine Beiersche dorp, dat wemelde
van vreemdelingen van verschillende talen,
kleeding en manieren, even zooveel Europeesche en andere naties vertegenwoordigende.
Na het Duitsche element was ongetwijfeld
het Engelsche het grootste, hoewel in het
door den neus klinkend accent zich dikwerf
de Amerikaan verried. Ik kan wel de reden
begrijpen, waarom al, wat meer of minder
tot, de Anglicaansche kerk behoort, naar
Oberammergau trekt. Het is dezelfde oorzaak,
die de tegenwoordigheid aldaar verklaart van
ontelbare leden der Luthersche gemeenschap.
De liturgische en ceremonieele elementen,
welke in beider Confessies overheerschen,
leiden er toe om een zekere toebereiding
tot en vooringenomenheid ten gunste van
die Spelen te vormen, daar deze niets anders
zijn dan een groote, gecommentarieerde liturgie
ineen herziene vermeerderde uitgave. Voor ons
daarentegen, die in Calvinistische denkbeel
den opgevoed zijn, en gewend aan de een
voudige godsdienstoefeningen onzer Gerefor
meerde kerk, zijn de kansen honderd tegen
één, dat onze eerste indruk van onaangenaam
gehalte zal zijn. Het is waar, dat deze
eerste indruk, als men wat gewoon wordt
aan het tooneel, gemakkelijk plaats kan ma
ken voor een wegsleepend gevoel, waarbij
stukje voor beetje het beginsel voorde prak
tijk wijkt en weldra in toestemming over
gaat. Ik duchtte zelfs voor mijzelven, dat
mijne overtuigingen zouden kunnen gaan
wankelen voor de zielaardige inwerking van
het Spel op mijn gemoed. Ook had ik het
in dezen niet geheel en al mis, want ik had
onophoudelijk te strijden, tusschen het onverwinnelijke gevoel van afkeer, telkens als
ik den «Christus" op het tooneel zag ver
schijnen, — en een allergunstigsten indruk,
dien de verwonderlijke uitvoering van het
Spel op mijne zinnen maakte, — opgeluisterd
door sobere, kerkelijke muziek — en de wer
kelijke devotie of toewijding van de spelers.
Vooraf moet ik zeggen, dat het verwijt,
'twelk algemeen gemaakt wordt, alsof de
ondernemers van het Passiespel op de beur
zen der vreemdelingen speculeeren onder
het voorwendsel van godsdienst, voor mij
volstrektelijk misplaatst schijnt. De boeren
van Oberammergau zeiven doen slechts, wat
zij als een heiligen plicht beschouwen, wan
neer zij hun Passiespel elke tien jaar herha

len ; want het is de volbrenging eener
gelofte, vele eeuwen geleden door hunne
voorvaderen gedaan, nadat God hen verlost
had van de pest, die toen het land teisterde.
Het moet daarbij herinnerd worden, dat de
uitgaven om het speelterrein, de kostumes
enz. en de groote komedie te onderhouden,
waarin het Passiespel opgevoerd wordt, zeer
aanzienlijk zijn. Naar mijne opvatting, zijn
de prijzen, die door de meeste vreemdelin
gen betaald worden, welke het gehoor of het
publiek uitmaken, zeer redelijk, en het zou
ongerijmd zijn om daaromtrent de bestuur
ders lastig te vallen.
Maar wat de ernstigste critiek vraagt en
wat het eigenlijk geschilpunt is, is het. Spel
zelf. Kan dat vergoelijkt of verzoend wor
den, zoowel met ons Christelijk verstand als
met den Bijbel zelf?
Ik heb niets tegen de wonderlijke „tableaux vivants," of pantomime-voorstellingen,
in te brengen, die den draad van het drama
aangenaam afwisselen. Gaarne zou ik naar
Oberammergau terugkeeren om nog eens
onder de uitgezochte bekoring te komen van
die prachtige schilderijen, die zoo door en
door van den geest des Bijbels doordrongen
zijn, en met buitengewoon effekt vele van
de indrukwekkendste tooneelen der heilige
geschiedenis als in 't leven terugvoeren.
Indien, bij voorbeeld, onze Jongelingen- en
Jongedochters-vereenigingen het kostelijke en
samengestelde gereedschap bezaten, dat ter
beschikking is van de directeuren van het
Passiespel voor dit doel, van hoeveel gewicht
zou dit zijn om schilderijen voor te stellen,
van de soort die ik zag te Oberammergau,
om de onbekeerden en wereldschgezindenaan
te lokken. De flauwe uitkomsten van onze
tooverlantaarns, welke tegenwoordig zoo in
zwang zijn, laten die voorstellingen van
levende personen verre achter zich. [Zóó
lang, tot die prenten en vergroote en
levende lichtbeelden en personengroepen ook
weer niet meer indruk maken dan een plaatje
en komediespel, — zouden wij zeggen. Dus
'tzit hem in de zaak zelve: dat niets boven
het levende woord gaat; al vermogen wij
niet de middelen af te perken, die God
gebruiken wil.]
Ik heb ook niets te zeggen tegen het
eenigszins onbestemde gezang, waarmede het
koor den gang van het drama vergezelt en
steunt. De zachte muziek van de onder het
tooneel verborgen groep, de uitdrukking van
eerbied en diepe godsdienstige overtuiging
op het gelaat van het eenvoudige volk, dat
zoo hartelijk gelooft wat het zingt, kan van
roerende uitwerking op u zijn; zelfs al is
het, dat sommige van onze Protestantsche
koraal-hymnen veel beter voor de gele
genheid zouden passen.
Doch, zoo dra als op Palm-Zondag, «Jezus"
op het tooneel verschijnt, in vleesch en bloed,
gevoelde ik mijne innigste gevoel beleedigd.
Het scheen profaan, ik had bijna gezegd
Godslasterlijk voor mij, om zulke eenige en
vreeselijke toestanden, toen Jezus ten onzen
behoeve tot zonde gemaakt werd, op het
tooneel, op de planken te brengen. Het
bewijs, dat mijn instinktmatig gevoel mij
niet bedroog, ligt in het feit, dat in de
schrijnendste momenten van het drama, op
het gezicht van het duistere verraad en den
vreeselijken dood van Judas, het publiek
onwillekeurig begon te lachen! De instelling
van het Heilige Avondmaal, de wassching
van de voeten der Apostelen, het verschijnen
van «Jezus" voor Cajaphas en Annas, en
voor Pilatus, de geesehng, de kruisiging, die
alle, welke toch de grootste aantrekkelijke
bedrijven der voorstelling uitmaken, deden
mij smart aan. Niet omdat mijne zenuwen
geschokt waren op het zien van zooveel
wreedheid ; het was, omdat mijn godsdien
stig gevoel, dat opgeleid was in het lezen
der Evangeliën, in opstand kwam, bij de
gedachte, dat de meest jammervolle en hei
ligste gedeelten der Schrift ten tooneele
gebracht werden. Ik kan mij verbeelden,
dat een goede Roomsch Katholieke, ge
wend als hij is in de godsdiensten aan
het paganisme, het afgodische van uitwendige
vormen, niet den diepgewortelden afkeer
gevoelt, die mij telkens aangreep, als «Je
zus" op het tooneel verscheen, en met een
Beiersch accent (tongval ?) sprak, 'twelk een
onbeschrijfelijk floers
van alledaagschheid en
platheid over het geheele Spel wierp. Maar
het schijt mij eenvoudig onmogelijk, dat een
Frotestant, dien naam waardig, dat een dis
cipel van Jezus Christus, dat een nederig en
eerbiedig lezer der Evangeliën in staat zou
kunnen zijn deze tooneelen van afschrik en
vernedering aan te z en, zonder te huiveren
— uitgevoerd als zij worden door menschelijke wezens — en hoe zeer menschelijk,
helaas! Laat onze vrienden in Engeland
dit bedenken. Deel te nemen aan de Passie
spelen van Oberammergau beteekent, zijn
instemming te geven aan een instelling, die
tegenovergesteld is aan de letter van de
Heilige Schrift en het godsdienstig gevoel
van een Christen ! De oppervlakkigste lezer
kan dat begrijpen.
Ik geef hier alleen mijn eigen persoon
lijken indruk. Ik vooronderstel, dat liet
Passiespel zelf genoeg bekend is, door de
pers van alle landen en kerkgenootschappen,
zoodat ik mij wel onthouden kan om een
program of schets van het Spel zelf te geven.
+•

I n g e z o n d e n .
Hooggeachte Redacteur !
Omtrent het vierde gebod is er in onze
kerken nog een droevige onvastheid van
overtuiging en een betreurenswaardig ver
schil van opvatting, welke tot allerlei
moeilijkheden aanleiding geven en ons met
groote gevaren bedreigen.
Dat bleek mij ook weer, toen ik voor
enkele dagen in een onzer Kerkbodes het
verslag eener Classicale vergadering las,
waarbij menige vraag bij mij oprees.
Een kerkeraad had geoordeeld, dat geen
toegang tot het H. Avondmaal kon verleend
worden aan een spoorwegbeambte, met het
oog op den dag des Heeren. Dat lid der
gemeente kwam echter met zijn beklag tot de

Classis. En wat was de uitspraak van deze?
Zij gaf advies om te handelen in den geest
van de Groninger Synode 1899 (Acta, art 146).
De kerkeraad werd dus tegenover den
protestant in het ongelijk gesteld.
Niet eens werd de zaak aan de prudentie
van den kerkeraad overgelaten. Neen, de
Classis was van oordeel, dat de kerkeraad
verkeerd had gehandeld. Haar advies luid
de : doe anders; laat dien spoorwegbeambte
tot het H. Avondmaal toe.
En dat zal dan, naar haar oordeel, een han
delen zijn in den geest der Groninger Synode.
Eilieve, welke is toch die «geest," dien
de Classis in art. 146 van de Acta dier
Synode bespeurt ?
Ligt dat in het besluit der Synode
opgesloten ?
Het artikel spreekt toch van een geheel
andere zaak. Het handelt over het afleveren
en vervoeren van melk op Zondag. Niet
eens over de vraag : of het geoorloofd is, dat
de zuivelfabrieken op dien dag de melk
verwerken gelijk op de andere dagen; of
men lid mag wezen van een coöperatieve
vereeniging, welker fabriek dat doet; of het
met het vierde gebod in overeenstemming
is, dat men op Zondag de melk levere aan
een fabriek, die alzoo doorwerkt.
Neen, maar het spreekt geheel afzonderlijk
van het afleveren en vervoeren van melk
op den dag des Heeren. 't Gaat over de
vraag: of dit in het algemeen mag,_dus ook
al wo-rdt ze vervoerd naar een fabriek,
waarin er op Zondag alleen de strikt nood
zakelijke arbeid aan besteed wordt; —over
de vraag : of bepaaldelijk op zichzelf reeds
dit afleveren en vervoeren van de melk
naar de fabriek zonde is, dan wel of het
tot de noodzakelijke werken behoort.
En hierover, meent de Synode, kunnen
de kerken nog geen beslissing nemen. Deze
zaak acht ze nog niet rijp. In deze kwestie
verwijst ze naar de Synode van Dordt
1618/19, die tusschen de ceremonieele — en
de zedelijke zijde van het vierde gebod
onderscheidde.
Nu zou ik toch willen vragen, M. de R.
hoe kan men dan toch wel uit dit besluit
der Gron. Synode distilleeren, dat het in
den geest dier Synode is, een spoorweg
beambte, die op den dag des Heeren zijn
dienstwerk moet verrichten, toe te laten tot
het H. Avondmaal? Hoe kan een Classis
dan toch den «geest" dier Synode oproepen
tegen bedoelden kerkeraad, om voor dien
spoorwegbeambte den weg te banen tot het
H. Avondmaal ?
Alsof dat werk van het spoorwegpersoneel
op den dag des Heeren tot de werken der
noodzakelijkheid behoorde en ook maar
eenigszins op één lijn zou staan met het
vervoeren van de melk !
Indien wij op dit pad voortgaan, waar gaan
we dan heen en wat zal het einde zijn ?
Met dank voor de verleende plaatsruimte,
Uw du), dn. en br.,
W. BOUWMAN, V. d. m.
Hallum, 7 Aug. 1901.

beroepen •predikant te Werkendam
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S. VISSER.
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5 Aug. '01.
Vlotdóijk 14 )
Huwelijksvoltrekking 21 Aug a. s.

Voorspoedig bevallen van een wel
geschapen zoon.
W. VAN HALSEMA—GUNNINK
NIJEVEEN,

10 Augustus 1901.
Dinsdag 20 Augustus a. s. ^
£J hopen onze geliefde Ouders en uk
(T Grootouders,
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Wk. den dag te herdenken, wi.arop JL)
jö ze vóór SO jaar door den (T
band des huwelijks zijn verbon Jj
den.
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SOL1 DEO GLORIA.

XI
tW

B™' I

13, 98, 118, 132 en 182,
betaalbaar met bijvoeging van twee maanden rente, des Maandags, van af 16
Sept. 190I, 's avonds van 8 tot 9 uur, Kerkstraat 109.
Amsterdam, 19 Juli 1901.
N.B. Van vroegere uitlotingen zijn nog niet opgekomen :
van de Leening voor de Nieuwe Kerk No 172, betaalbaar Sept. 1900 ;
»
»
»
»
» Kerk aan de Bloemgracht No. 42 en 283, betaalbaar
Feb. 1901 ;
en van de leening voor de School aan de Marnix>traat No. 303, betaalbaar
Maart 1899; No 152, betaalbaar Maart 1900, en No. 207, betaalbaar Maart 1901.
In het Christelijk gesticht voor krank
zinnigen »!tlociH('!iil:;;ii" te Loosduinen wordt gevraagd een beschaafd

ECHTPAAR
zonder kinderen, niet ouder
dan 45 jaar, om als Hoofden
van een paviljoen te worden aan

1901

Hunne dankbare Kinderen
en Kleinkinderen.

%
nr

Heden overleed, na eene on
gesteldheid van ruim vijf weken,
onze geliefde Echtgenoot en
Vader

G. A. ZUIDHOF,
in den ouderdom van 66 jaar,
na eene genoeglijke echtvereeniging van ruim 30 jaren.
Zwaar treft ons deze slag,
doch het geloof, dat hij heenging
tot zijn' Heere en Heiland, le
nigt eenigermate onze smart.
E. ZUIüHOF— DOORNBOS
K. ZUIDHGF.
T. ZUIDHOF.
WESTER WIJT WERD,

11 Aug. 1901.

geplaatst In een net
gezin ter assistentie in de huis
houding of iets dergelijks. Br. fr.
letter I*. aan den Uitgever van dit blad.

Sumatra dek llelit.
Proeven van 500 stuks te bekomen,
franco thuis onder r e m b o u r s .

J. STAAL,

STEEN WIJK,

Rij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen, en alom verkrijgbaar gesteld:

Gereformeerd Gymnasium

Allen die geroepen worden om het
woord te voeren, wordt dit werkje ter
lezing aanbevolen. Niet alleen H.H.
Predikanten, maar ook andere voor
gangers op vergaderingen zullen hierin
overvloed van nuttige wenken vinden.

TE ZETTEN.
Het 3de l'oelatingse&anieu
zal I). V. worden gehouden op lliusdag 3 September. Aangifte vóór
1 Sept. bij den RECTOR. Aan het
Gymnasium is eene klasse verbonden
voor leerlingen, die eerst later met de
studie der oude talen beginnen. Zoo
wel externe als interne leerlingen wor
den opgenomen. Opening der lessen

Woensdag 4 September.
De Rector,
DE. W. H. KRAMER.

OE&ELS!!
Een eoneurreerende en bekende
orgelhandel vraagt overal agen
ten om op catalogus orgels te verkoopen.
Liefsth.h. muziekonderwijzers
of onderwijzers. Br. Ir. lett. X.
uitgever v/d blad.

Gezuiverde, Gewasschen en
Gestoomde nieuwe Veeren.
Citchen, Wollen en Moltondekens en
Redtijken in alle soorten.
Linnen Bedtijken niet Koorden ge
maakt 2 persoons 1 bed, 1 peluw, 4
kussens I 7, 1 O, I 12, franco thuis.
Van f 7 en f 2 ruim 1 m. 42 c.,
van f 12 1 m. 50 c. en die van satijn
tijk ook 1 m. 42 c.
No. 1. Het nieuwe BCccIamehed 2 pers. WO. een Wollen, een Cit
chen, een Moltondeken, 50 pd. fijne veeren, geen grooten, 1 tijk gelijk boven
staande cn een overtrek voor bed en pe
luw, voor ( 35,—.
Ken extra 2-pers. ISed, waarin
42 pd. veeren, kost ook nog f 35,
en I 40, I 45, f 50, I ©O, ITO.
Een satijntijk w.o. bed, peluw en
2 kussens, ook met koorden, van welke
kleur men verlangt, 10/4 breed, prima
overtrek voor bed en peluw f 3,20,
geheel gereed, een losse linnen tijk met
fijne blauwe streepjes, 80 cent per el
1,60 Cm. br. franco thuis.
Wie nu een van deze koopt, ontvangt
voor f 2,— 2 halve matrassen toe.
VUKIKEÜ a 35, 40, 50, 60, 70,
80, 100, 120 en 150 cent het pond.
Prima zuivere Kapok. Wie
nu een Kapokbed verlangt, ontvangt
een 2 pers. bed, peluw en kussens,
Satijntijk en 1 wollen- of faniasiedeken
1 gewatteerde en 1 moltondeken en
overtrek voor bed en peluw, voor f 35.
Ieder Red wordt in een kist verpakt.
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Met aanbeveling,

J. KETEL Rz.,
Z/z. Markt, Mteenwijk.
P.S. Veeren tot in de fijnste soorten
voorradig, rembours, vrij zicht en mon
sters Gratis.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen en op bestelling alom te be
komen :

Dr. H BAVINCK.

He wereldverwinnenüe
kracht des geloofs,

Een meisje uit den netten burger
stand, 22 jaar, G G. goed bekend met
naaien en verdere w. h., zag zich gaarne

KNAKMODELSIGAREN
f 6.50 en f 8.50 per ÏOOO.

gesteld.
Sollicitanten gelieven zich met franco
brieven, onder overlegging van getuig
schriften omtrent belijdenis, wandel en
gezondheid, aan te melden bij den
Geneesheer-Directeur, die nadere inlich
tingen verstrekt.

opgericht in 1889.

N. G. KAPTEI.JN,

P

gesloten ten behoeve van den bouw der frieuwe Kerk aan de Keizersgracht en dat
daarbij ter aflossing zijn aangewezen de nummers

BEDDENFABRIEK,

Ondertrouwd:

(X.

Geldleening, groot I £4.700,

STGGNWIJKEK

ADVERTENT1ÈN.

LEERDAM,
KAMPEN ,

De Commissie van Beheer der GE-REEORMEERDE KERK te AMSTERDAM
beiicht, dat de «laariijksche Uilloting heeft plaats gehad in de

Leerrede over 1 Joh, 5 : 41)
uitgesproken

in

de Burgwalkerk te

KAMPEN, den 30 Juni 1901

in tegenwoordigheid van
PRESIDENT

KRUGER.

30 vent.

DE WELSPREKENDHEID.
DOOR,

•Ir. H. U%VINCR
75 cent.

Rij den Uitgever K. LE COINTRE
te MIDDKLBURG is verschenen :

Gods lankmoedigheid over Nederland.
Keu roepstem tot bekeering.
Tijdpreek bij het optreden van het
Ministerie-KuypER, over Lucas XIII: 1-9,
gehouden door Dn. L. H. WAGENAAR,
Dienaar des Woords bij de Geref. Kerk
van Middelburg (C.)
Prijs #5 cent.
Alom verkrijgbaar in den Boekh. en na
ontvangst van het bedrag bij den Uitgever.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen :

Dr. H. BAVINCK,

OUDERS of
GETUIGEN.
lOO hladas. groot 8°.
Vrijs ƒ —.93.
De doopkwestie, die in de laatste
dagen in het bijzonder de aandacht
trok, wordt hierin op duidelijke wijze
behandeld, verstaanbaar ook voor den
eenvoudigen lezer.
Verkrijgbaar in eiken boekhandel.
Na ontvangst van postwissel franco*
toezending door den Uitgever.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën :
Door den heer Johs. de Jongh te Haar
lem (restant) t 36,8872. dooi: Ds- A. J.
Mulder te Kockengen f 4, door Ds. R. J.
W. Rudolph te Leiden (afr.) f 12,75, van
mej. V. f 1,50, door den heer J. Wielenga
te Gauw f 68,50, door den heer A. Kuyper Boone te Bunschoten f 26.
Aan Collecten : (voor de ThecT..
faculteit :)
Van de Geref. kerk te Amsterdam (balvet
coll.) t' 230,33Y2> in de bidstond te Arn
hem (jaarverg) f 70,67, en entreegelden
meeting f 13, samen t 83,67, van de Geref.
kerk te Reukum f 12,65, van idem te Tien hoven (1/s coll.) f 4,987s» van idem te
Vinkeveen f 4,15l/2, van idem te Vree] and
f 3,4272, van idem te Loenen f 3.3 47
van idem te Maarssen t 0,74, van id em te
Kaïnerik f 2,86, van idem te Nicb tevecht
f 2,9272, van idem te Breukelen ï'8,(872,
en (Ao 1900) 9,667a, van idem te Mijdrecht
f 6,48, van idem te Kockengen f 4,657s,
van idem te Baam brugge f 4,3372, van
idem te Wilnis f 2,67, van idem te Axel
B f 12,98, van idem te Lexmond f 7,60
van idem te Berlikum f 10,92, van idem,
te Martum f 8,93, van idem te Oenkerk
f 8,25, van idem te Drachten (7a coll.)
f 10, van idem te Boornbergum f 1,487»,
van idem te Rottevalle f 2,0772. vaD 'deir.
te Drogeham A f 4,011/2' van idem te
Ureteip t 1,55, van idem te Surhuisterveen
f 3,36, van idem te Oudega f 2,581/s, yan
idem te Buitmpost f 26,45, van kiem te
Kollum A f 10,427j, van idem te Veenwoudun f 3,577g, van idem te Oostermeer
1 1,25, van idem te Westergeest f 8,367-,
van idem te Kooten f l,32l/g, van idem
te Kollum B f 33,64, van idem te Eestrum
f 1, vun idem te Augustinusga f 4,1072,
van idem te Twijzei f 3,677g> van idem
te Velp B f 31,20, van idem te Kootwijk
f 5.

Aan Schenkingen:
Door den heer D. Geerling MZl, te En
schedé, van de Jongedochters-vereen. »Bidt
en werkt" f 2,50, door den heer H Rollman, le Bodegraven, van N. N te AflO..

Voor het studiefond»:
Door den heer P. J. J. Meij, te Arnhem,,
collecte op de Jaarvergadering f 80.
S. J. SEEFAT,
Hilversum.
Penningmeester.

