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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 REDACTEÜR, dHr. C. MULDER te KAMPEN. —
Binnenlaudsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DR. H. BAYINCK TE KAMPEN.

Officiéél© Kerkelijke Berichten enz
THEOLOGISCHE SCHOOL.
L. S.
De Commissie in zake „Reizende Agent voor
de Theologische School" heeft overeenkomstig
de besluiten van HH. Curatoren der Theol.
School van de Gereformeerde Kerken in Neder
land (Art. 18 en 36 der Handelingen l'JOl)
aangesteld en geïnstrueerd den Heer E. van der
Veen, Ouderling bij de Geicf. Kerk te Kampen,
om „Jaarlijksche Contributies voor de Theol.
School te verzamelen en Abonnementen op de
Bazuin."
/.ij beveelt dezen broeder aan in de liefde der
leden van de Geref. Kerken, en verzoekt, hem
zooveel mogelijk behulpzaam te zijn in het uit
voeren van zijn opdiacht.
Namens de Commissie voorn.,
J. HESSELS, Voorzitter.
H. FRAHSSEN, Secretaris.
Kampen, 30 Aug. 1901.

PLAATSELIJKE KEUKEN.
SCHAHNEGOUTUM, 25 Aug. 1901. Heden was het voor
onze gemeente een gewichtige dag, aangezien haar geachte Leeraar
Ds A. Koord» voor een groote schare afscheid nam, naar aan
leiding van Hand. 20 : 32. Bij het eindigen sprak onze geachte
Consulent Ds Eringa namens kerkeraad en gemeente een toe
passelijk woord, waarna gezongen werd Ps lül : 4.
hierna liad de stemming plaats uit het te voren gesteJde
drietal, met den uitslag, dat met groote meerderheid van stemmen
werd gekozen Ds. Steenhuia van Berlikum.
Stelle de Heere onze God den vertrokken Leeraar ten zegen
voor O -Pekela, en moge het blijken, dat de gekozene de man
zijn8 raads zij.

Namens den Kerkeraad,
S. R. SYBRAKDY, Scriba.
SPIJKENISSE, 25 Aug. 1901.
«Halfweg Ds. J. bouma alhier.

Beroepen bij de Ger. kerk

Namens den Kerkeraad.
P. GILDTLLDER, Scriba.
LANGERAK, 27 Aug. 1901. Uit een te voren opgemaakt
tweetal, bestaande uit Ds. L. H. Duin te Uelsen, Graafschap
Bentheim, en den heer D Hoek, Candidaat te Noordwijk aan
Zee, is met bijna algemeene stemmen tot Herder en Leeraar
onzer gemeente beroepen de Weleerw. heer L. H. Duin, De
Heere neige zijn hart, dat hij met vrijmoedigheid deze roeping
moge aannemen, is de wensch en bede van kerkeraad en gemeente.
G. VAN MIDDELKOOP, Scriba
Beroepen

te

Dokkum

A

Namens den Kerkeraad,
W. KOOLSTRA, Scriba.
ZUIDBROEK, 1 Sept. 1901. Zondag 18 Aug. maakte onze
geachte Lieraar Ds. F. Boersma ons bekend, eene roeping te
hebben ontvangen van de Geref. gem. te Bedum JB, doch heden
werden wij verblijd, doordien ZEw. met alle vrijmoedigheid
voor die roeping kon bedanken.

Namens den Kerkeraad,
H. VAN DER KAMP, Scriba.
NOORDWIJK a/Zee, 1 Sept. 1901. Heden werd met bijna
algemeene stemmen tot Herdelven Leeraar, beroepen de Weleerw.
heer Ds. H. Buitenhuis van Vreeswijk.

Namens den Kerkeraad,
J. MAASDIJK, Scriba.
AND1JK, 2 Sept, 1901. Tot leedwezen van kerkeraad en
gemeei te maakte onze Leeraar, de Weleerw. heer J.v.d. Sluis,
gistermorgen ons bekend, dat ZEerw. na ernstige overdenking
en gibid gemeend had, de reeping naar Varseveld te moeten
aan ui men. Wij hopen Gode te zwijgen en te berusten in de
gedane keuze
De Heere vergezelle ZEw. in zijn nieuw gekozen
werkkring, en doe ons in zijne gunst den man zijns raads als
Leeraar bekomen.

Namens den Kerkeraad,
JB. SLUTJS JZ., Scriba.

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
XX.
De leer van het verbond der ge
nade was de reden, waarom de Ge
reformeerden tegenover de Wederdoopers konden vasthouden aan de
orde, dat het Woord aan den Geest,
de roeping aan de wedergeboorte
voorafging.
Maar deze reden was de eenige
niet; er kwam eene tweede bij, ont
leend aan den feitelijken toestand,
waarin de kerk van Christus hier
op aarde steeds verkeert.

VARSSEVELD 2 Sept. 1901.
Gisteren mochten wij tot
onze blijdschap aan de gemeente bekend maken, dat de Wel
eerw. hier Ds. J. van der Sluis van Andijk, het beroep naar
deze gemeente had aangenomen
De Heer bekrone dit besluit
met zijne gunst, en stelle ZEerw. tot een zegen voor deze ge
meente.
Namens den Kerkeraad,
J H ROVGÜOR, Scriba.
W ESTER EM DEN, 2 Stpt. 1901 Werd alhier voor een
tweetal weken, met toestemming van alle manslidmaten, dooi
den kerkera; d beroepen tot Herder eu Leeraar onzer gemeente,
de Eenv. heer A. van der Vegt, Cand. te Dallsen, gisteren
mochten wij reeds aan de gemeente met blijdschap mededeelen,
dat ZEw. onze roeping wenschte op te volgen. Waar wij ge
duldig wachtten, dat de Heere op zijn tijd ons den man zijns
raads zou zenden, hopen we van harte, dat ook de teleurgestelde
gemeenten spoedig mogen worden voorzien van een Herder en
Leeraar.
Namens den Kerkeraad,
J KI IPFKS JR, Scriba
HEINKENSZAND, 3 September 1901. Zondag 25 Aug,j.l.
is alhier met bijna alle stemmen tot Herder en Leeraar beroe
pen, de Eerw. heer 1). Hoek, Theol Can-t. van Noordwijk aan
Zee.
Namens den Kerkeraad,
J. STEKETEE, Scriba.

MEPPEL, 29 Aug. 1901. l)e Kerkeraad der Ger.
Kerk alhier heeft besloten, geen collectanten, voor
welk doel ook, in de gemeente aan te bevelen, zoo
zij niet van den Kerkeraad toestemming ontvangen
hel'ben voor het houden der collecte.
De Kerkeraad voornoemd,
T. NOORDEWIER, Praeses.
H. KLINKERT, Scriba.
UJLASSEN.

Classis Edam.

Namens den Kerkeraad,

DOKKUM,
28 Aug. 1901.
ps. J. Kok van Nijmegen.

ZEVENBERGEN, 2 Sept. 1901. Zondag 1 Sept. was voor
onze gemeente een feestdag. Nadat wij ongeveer een jaar vacant
waren geweest, mochten wij het voorrecht genieten, om onzen
beroepen Leeraar Ds. L G. Goris van Knijpe in ons midden
zijne intreerede te hooien houden, naar aanleiding van Hebr
2 : 12a, na des morgens te zijn bevestigd door den Weleeiw.
heer Ds. R. J v. d. Veen te Goes, met de woorden uit 1 Petr
5 : 2—4. Schenke de Heere zijn onmisbare n zegen <p hit
werk in t nze gemeente, hetwelk door onzin Leeraar mit blijd
schap is aanvaard. Verder onzin haltelijken dank aan alle
Piedikanten en Studenten, die oilze gemeente in onze vacature
hebben willen dienen.
Namrns den h erkera ad,
G. BAX, Scriba.
P. S. Het adres dezer kerk is Ds. L G. Goris te Zeven
bergen.

1). V. Vergadering der Classe Edam Donderdaj
3 October. Aanvang v. m. 10 ure. Punten van het
Agendum worden ingewacht bij den ondergeteekende.
Namens de Kerk te Edam,
M. v. D. MAST.

Classis Leiden.
De Classe Leiden heeft in hare vergadering van
den 22 Aug. j. 1. praeparatoir geëxamineerd den
heer D. lioek te Noordwijk a Zee en hem beroepbaar
gesteld voor de Gerei. Kerken.
Namens de Classe,
J. THIJS, Scriba.

Classis Haarlem
In de vergadering der Classis Haarlem, gehouden
3 Sept. 1901, is praeparatoir geëxamineerd de heer
J. Mulder van Haarlem, Candidaat in de Theol. aan
de Vrije Univ., en met algemeene stemmen beroep
baar gesteld bij onze Geref. kerken.
Namens dt Classic. Vergadering,
YV. HINGNALDA, Scriba.

OJSlTVAJMGbTEN.
luw.
in lJreiiU'.
Ontvangen in Juli en Aug. ÏS)01 van de kerk te:
O.- N.-Wetering
f 2,50 Dievtr
f 15,00

Ten aanzien van de kinderen des
verbonds, die stierven in hun prille
jeugd, beleden de Gereformeerden
eenparig, dat zij zonder , hun weten,
en dus ook zonder uitwendige roe
ping, door Gods Geest werden weder
geboren en alzoo in den hemel opge
nomen. De Dordsche Synode drukt
het algemeene gevoelen uit, als zij
zegt, dat de godzalige ouders niet
twijfelen moeten aan de verkiezing
en zaligheid hunner kinderen, welke
God in hunne kindsheid uit dit leven
wegneemt. Maar dat sluit toch niet
uit, dat er onder de Gereformeerden
ook ten aanzien van zulke vroegster
vende kinderen des verbonds ten allen

Groningen A
- 10,00 Dwingelo
- 9,52
Oppenhuizen
- 1,00 Westerbork
- 3*41
Mijdrecht
- 1,00 Schoonoord
• 3,00
Schoonebeek
. 30,00 Koevorden
- 5 00
Sleen
- 12,00 Gees
- 10,50
N -Dordrecht
- 5.00
Kuinen gecoll. f 5,85, van Jantina Bennink te Westerbork { 0,70
Voor deze giften zeggen wij de gevers dank. Inzonderheid
de jeugdige verzamelaarster te \\ esterbork, wier gave in opge
spaarde stuivertjes bestond
Vinde baar voorbeeld bij anderen
navolging.
Wij bevelen ons voorts tot het ontvangen van liefdegaven
aan
Wij dotn het ditmaal met meer aandrang, omdat in den
laatsten tijd de uitgaven de inkomsten overtroffen. Zoo hierin
niet spoedig verandering komt, zullen wij genoodzaakt zijn ons
werk in te krimpen; door het milder vloeien van bijdragen
Kan dit voorkomen worden. —
Namens Deputalen voorn.,
H. A. DIJKSTRA, Praes.
Diever, 3 Sept. 1901.
Voi»r liut Prov, Ger. Weeshuis
te Mi(l«lclliiii-iiis.
In dank ontvangen van de gemeente te :
Monster
f 8,25 Schounrew. na gift
f 1,27
Schiedam
- 18,25 Zvvammerdam
- 12,036
Sliedreeht
- 19,84 Bolnes
- 10,235
Alblasserdam
- 17,63 Molenaarsgraaf- en
Brussel
- 18,70 Randwijk
- 5,50
Numansdorp
- 4,20 Strijen
- 4 25
Westmaas
- 5,58 Zwijudrecht
• 24,12
Antwerpen
- 4,50' Nieuwveen
- 2;50
De l ier
- 15,—
Onk ontvingon wij van den heer K. te Vlaardingen een
vaatje versche haring, en van den heer S. te Vlaardingen een
vaatje nieuwe haring.
De Directeur v. h. Weeshuis,
H. SCHOONKJOKGEM JACOBZN.
Voor <le luw. ZtiiKlinj»- on Bybelcolportatte in M ooi'«l-Brabaut i-n
Liimburg.
Met hartelijken dank ontvangen :
Collecte Geref. k. te liaamsdonk
.
.
Door br. H. Dekker: vau K. M. te Broek o/L.
»
»
n N. N.
„
„
;;
;;
„
„
„ N. N. te Andijk
Van de Jonged-Ver. „Martha" te Zaandam .

f
-

4,79'
2,50
1,
1,50
0,60
3,—

't Is zeer te hopen, dat de tijd van slappe ont
vangsten nu spoedig eindige. Het laatste penningske
hebben we nu uitgegeven en er moet nog veel be
taald worden. Zoo we niet hadden geloofd, vertrou
wende, dat de Heere uitkomst zal geven, dan had
den we de zaak al lang losgelaten. Maar nu mogen
we en kunnen we niet, daar het de zaak des Heeren
is.
Moge dan de Heere veler harten bewegen tot
milde bijdragen.
Namens Deputaten,
J. C. C. VOIGT, Penningm.
liaamsdonk, 2 Sept. 1901.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
ColIectcn.
Wommels le coll.
f 9,75
Bolsward A
- 13,20
Delft
- 44,58
Aduard 2de c.
- 7,85
Middelharnis
- 8,—
Spijkenisse
- 10,5]
ldskenhuizen April c. - 9,55
Vianen
- 4,05
Nieuw-Buinen
- 4,36
Nieuwe-Pekela
- 12,79

Onstwedde
Onstweddermussel
Sellingen
Stadskanaal
Stadsmusselkanaal
Valthermond
W7eerdingermoud
Wildervank
Emmer compascuüm

f 10,925
- 2,445
- 3,88
- 15,90
- 6,83
- 3,34
- 3,30
- 25,—
- 1,50

Contributies eu Giften.
Door Ds. O. Cazemier te de Krim, Corr. Hr. Salomons, de
contiib. van Ds O. Cazemier f 1, I). T ok f 0,50, J. Meerlo
f 0,25, H. Knol f 1. A. van Paasen f 0,50, Joh. Leendersfl,
K. de Graaf f 0,75, Jan Leenders f 1,50, T. v. d. Kooij f 0,75,
W. Salomons f 0,75, T. Horstra f 2,50, A. Meerlo f 1, J. Krikke
1 1,50, H. v. d. Belt f 30, R. Keuken f 1,50, U. v. d. Vinne
f 0,75, F. Weits f 0,75, E. Smit f 1, E. Ainsinge f 1, K Sa
lomons f 0,75.
Door Ds. J. R. Dijkstra, te Joure, Corr. Cl. Heerenveen,

tijde eenig verschil van gevoelen
heeft bestaan.
Sommigen waren van oordeel, dat
ook bij deze kinderkens onderschei
den moest worden tusschen zulke, die
al, en andere, die niet verkoren wa
ren. Immers het begrepen zijn in
de bedeeling des verbonds kon op
zichzelf nog niet gelden als een be
wijs der verkiezing; want hoevele
kinderen werden niet uit geloovige
ouders geboren, die later afvallig
weiden en den breeden weg gingen
bewandelen ? En ook leerde de Hei
lige Schrift nergens, dat het vroege
sterven zonder meer bij de in het
verbond geboren kinderkens een tee-

de contrib. uit Knijpe. In 1900 van Imke R. Huisman f 1,50,
.1. T. Holtjes f 0,50, R Numan f 0,50, Wed. G Numanf0,50,
Tj. J. Heida f 1, Gebr. Hoekstra f 1, L Zwanenburg f 1,50,
15. Pereboom f i, J. Heida f 1. In 1901 van Imke Huisman
f 1,50, J T. Boltjes f 0.50, Wed. Numan f 0,50, Tj Heida
f 1,50, F Hoekstra f 1, L Zwanenburg f 1,50, B Pereboom
f 1, J Heida f 1.
I'e namen der contribuanten uit Harderwijk (zie Bazuin
uo 34) zijn volgens nadere opgave: Van 11. Alpherts f 2,50,
II, Rikaart f 1,50. G. Uit den Bosch f 1,50, L. v. d. Beek
f 1, E Fijnvaudrast f 1, Kauwczintski f 1, W. Veniet f 1,
11 Arendse 1 1, R. Ferwerda f 1, J. Mous f 1, Mevr. te Win
kel 1 2,50, Mevr van Mautgem f 1, A, J. WTuestman f 2,50,
W. birksen f 2,50, G. Foppen f 1, B. Goosens f 1, R. de
Nooij f 0,50, J. Karssen f 1
Gil ten van J. Koopsen Gzn. f 2,50, F. van Asselt f 1, W.
J. Berends f 1, N. N. f 1,50, Dames Willekes f 1, Juffr. de
Vidal f 1, Juffr. Abbink f 1, J. Hnijer f 1, Juffr. Beumer
f 1, Juffr. R Gierveld Ermelo f 1, D. Berends f 1, 1, Cozijnze f f 1, Mej. N. N. f 1.
Door Ds L Bouma te Middelburg, Corr. Cl. Middelburg,
de contr. uit Arnemuiden, Corr. J. Koster, van Ds. Boeiënga
f 1, J. Mesu f 1, J. Dutroit f 1, J Koster f 2, K. Cornelusse f 0,50, J. W^isse f 0,50, C. v. Belsen 10,50, P. Boone f 0,50.
Gapinge, Corr A. Goedbloed, van J. de Voogd f 0,25, A.
Poppe f 0,25, N. Verhulst f 1, J. Wattel f 0,50, J. Meijer
f 0,25, j. I.ouwerse f 0,25, J. Dingemanse f 0,25, J Paauwe
f 0,25, L. Paauwe f 0,50, A. van Maldegem f 0,25, Wed. W.
Brouwer f 0,25, J. K. Verhulst f 0,25, P. Besuijen f 0,50.
A. Houterman f 0,25, A. I ingemanse f 0,50, W. v. Molen
broek f 0,25, P. Houterman f 0,25, A. Goedbloed f 0,25,
Wed. W. Louwerse f 0,25
Koudekerke, Corr. A. Wielemaker, van Abr. Wielemaker
f 2, Adr. Wielemaker f 1, P. Wielemaker f 2, A. v. Vlaan
deren f 0,50, P. de Rijke f 0,25, D. Kraaije f 0,50, G. Aarnoutse f 1, P. Boone f ], J. Maas f 1, J. Maas Jz. f 1, L.
Maas f 0,50, H. Maas 0,50, J. Maas Cz. f 0,50, H. ten Brink
1' 0,50, C. Besuijen f 1, D. v. Sparrentak f 1, C. Aarnoutse
f 1, D. de Buik 1' 1, F. de Groot f 0,50, een gift van C. v. S.
f 0,50.
Souburg, Corr. J. Dorieijn, van J. Dorleijn f 0,50, J. PouWtT f 1, P. Kastelein f 1, A. Dorleijn f 0,50, Z. Kluifhout
f 0,25, L. I ouwerse f 0,25, C. Cevaal f 0,25, J. de Visser
f 0,25, P. Wisse f 0,50, A. Lourier f 1, P. Arendse f 0,50,
A. Steketee f 0,50, L. Hv.son f 0,25, C. Pouwer f 1, A.
Arendse f 1, l>. J. Smits f 1, N. N. f 2, N. N. f 2,50.
Veere, Corr. Ds. J. Bekkers, van J. Langebeeke f 0,50. D.
Midavaine f 0,25, C. Dekker f 0,50, J. Maas f 0,25, J. v.
d. Klein f 1, A. Volkers f 1, C. Maas f 1, Ds. Dekkers f 1.
Vtissingen A, ( orr. J. Bos, van Ds. Veenstra f 2, P. Boot
f 0,50, A. v. Leeuwen f 1, A. Geljon f 0,50, G. Ph. Feij f2,
W. btroo f 1, M. Huson f 2, J. Bos f 7,50, M. Goote f 1,
M Hetisi veldt f 1, H. Potjewijd f 1, J. de Wolf f 1, G. v.
Westen f 1, J . Baarschers f 1, A. Gast f 1, J . Suurmond f l ,
G. Jause I 1, Wed. Bosschaard f 0,50, L. Harpe f 1, E. Pot
jewijd 1' 1, J. v. Kal f 1, W. J. Feij f 2, A. v. d. Kuyl f 1,
J.
isse f 0,50, A. Abrahamse f 1, Mej. de wed. Baljé f 1,
Mej. J M. Bastiaanse f 0,50, J. Stroo Cz. f 0,25, L F. Barendsen f 0,25, J v. d. Dricht f 0,25, J. Goedheer f 1,
Wed. Versluis f 1,50, F. J. Stroo f 0,50, A. Jasperse f 0,50,
J. \ os f 0,50, L v. Vlaanderen f 0,50, D. Stroo Wz. f 1.
Vlissingen B, Corr. J. v. d. Hoeven, van Ds. J. Hulsebos f 1,
P. G. I aamoes f 0,50, G. v. d. Putte f 1, C. v. d. Voort f 0,50,
O, de Kat f 0,50, M. v. d. Broeke f 0,50, C. D. v. Noppen
f 0,50, C. P. J. Dommisse f 1, J. v. d. Hoeven f 0,50, M.
A, P. Swenne f 1, G. J. Prekers f 0,50, A. Steketee f 0,50,
G Suurmond f 0,50, M. N. Baert f 2,50, A. Botting f 0,25.
Oost-Kappelle, totaal f 6.
St.-Liurens, Corr. C. Willemse, van C. W7illemse f 1, A.
Abrahamse f 1, J. Gideonse f 1, A. J. Davidse f 0,50.
Nagekomen gift van Grijpskerke f 2,50.
Be Penningmeester
van de Theologische School
Zwolle, 31 Aug. 1901.

DR. H. FRANSSEN.

VOOI* cle Zeiutin^ onder <le Joden.
Met hartelijken dank ontvangen:
Van J. v. Witteloostuijn te Delft gevonden in de
kerkcollecte van 9 Juni
f 3,—
Postwissel A. te N.
.
.
.
- 3,—
Door Colporteur Smit namens de Zendings-Vereen.
.
.
- 5,—
;,Wees een zegen" te Zwolle
Met vriendelijke aanbeveling voor meerdere liefdegaven,
daar de uitgaven in de laatste maanden de ontvangsten zeer
verre overschrijden en de arbeid onder het oude bondsvolk zoo
zeer aller steun waardig is.
Botterdam,
2 Sept. 1901.

N. KOOPS,
Oostvestplein 0£3.

ken van hunne verkiezing en zalig ham, den vader der geloovigen, bad
heid was. Degenen onder de Gere Hij eenmaal gezegd: Ik zal mijn
formeerden, die alzoo redeneerden, verbond oprichten tusschen Mij en
erkenden dus volmondig, dat de uit tusschen u, en tusschen uwen zade
verkorenen onder de vroegstervende na u in hunne geslachten, tot een
kinderen des verbonds vóór hun dood eeuwig verbond, om u te zijn tot
door Gods Geest werden wedergebo eenen God en uwen zade na u, Gen.
ren en alzoo in den hemel opgeno 17 : 7. Niet alleen aan de ouders,
men ; maar zij durfden, bij gemis maar ook aan hunne kinderen kwam
aan beslissende uitspraken van Gods naar 's Heeren Woord de belofte toe,
Woord, niet met volle vrijmoedigheid Hand. 2 : 39. En hieraan had men
gelooven, dat alle vroegstervende kin zich te houden, zoolang het tegendeel
deren des verbonds zonder uitzonde niet bleek. Bij de kinderen des ver
ring tot de uitverkorenen behoorden. bonds, die in het leven gespaard ble
Anderen namen ech'er een eenigs- ven, werd het later in hun woorden
gins ruimer standpunt in. Zij gingen en daden openbaar, of zij al dan niet
uit van de beloften Gods. Tot Abra in den weg des verbonds wilden wan-

delen; en indien dit niet het geval onder de goeden hypocrieten zijn ver | Geest wedergeboren, maar wordt dan
De Vader bemint Hem als Zoon, als
was, werden zij door de kerkelijke mengd, die van de kerk niet zijn, vroeger of later met het Evangelie deelgenoot zijns Wezens, zooals alleen den ongelijken strijd tusschen de ge
tucht uit het midden der gemeente hoewel zij naar het lichaam in haar in kennis gebracht en door dat Evan deze \ ader dezen Zoon beminnen kan. meente en hare tegenstanders.
Hierbij blijft de Schrift staan ; zij
weggedaan. Maar bij de kinderen zijn. De ernstigste en strengste ker gelie geroepen tot geloof en bekeering. Maar ook als Borg, als den Dienstknecht
bepaalt
zich tot eene algemeene beschrij
des verbonds, die in hunne eerste kelijke tucht is niet in staat, om het De bediening des Woords strekt dus die Hem in de redding der gemeente ving en daalt niet in bijzonderheden
levensjaren door den dood werden kaf van het koren te scheiden, want niet, om het nieuwe leven iu hot hart verheerlijkte. Hij toonde deze liefde af. Wij moeten ons hiermede tevreden
door zijn gebed te verhooren, Hem in
weggenomen, kon dit niet openbaar de kerk kan niet oordeelen over het te planten, maar om dat leven, dat zijn lijden te ondersteunen, Hetu van stellen. Wat wij van den dienst der
worden; zij konden dus, noch door hart en heeft alleen te rekenen met er reeds is en buiten het Woord om den dood te redden, en op te nemen engelen te weten komen, is voldoende
voor de praktyk der godzaligheid. In
woorden noch door daden, het tegen belijdenis en wandel.
is ontstaan, tot openbaring te brengen in heerlijkheid. De Vader beoiint den de wetenschap, dat Christus de engelen
Heiland
met
eene
Goddelijke,
groote,
bewijs ervan leveren, dat ze kinde
Zonder twijfel is er in de verschil in de daden van geloof en bekeering ;
Gods herwaarts zendt, is ons stoffe tot
ren des verbonds waren. En daarom lende tijden ook verschil in de zui terwijl zij tegenover de onwederge- volkomene, onveranderlijke liefde.
troost
en bemoediging gegeven; nu
Deze lielde wil Christus niet voor
had men het ervoor te houden, dat verheid der kerk. Toen de apostelen borenen alleen dient, om hun alle
zichzelven houden. Hij wil haar deelen toch weten wij, dat wij in onzen strijd
zij in genade door God waren aange het Evangelie predikten en in en verontschuldiging te ontnemen.
met de zijnen. Trouwens, de Vader niet alleen staan, maar door machtige
medestrijders omringd zijn. En wat
nomen en bij hun sterven de zalig buiten Palestina gemeenten stichtten,
Maar anderen waren en zijn van heelt in Christus de gemeente lief. Zij
rjjke stofte geeft de wetenschap, dat
is
iu
Hem
verkoren.
Christus
vertegen
heid deelachtig waren geworden. was het gevaar niet groot, dat velen eene andere meening; en hot loont
God niet alleen zijnen Zoon maar met
Evenals iemands onschuld zoo lang zich aansloten, zonder het oprecht de moeite, om ook van hun gevoelen woordigde haar in het gericht, toen op Hem zijne vele en vorstelijke engelen
Golgotha het doem vonnis over de zonde
geloofd moet worden, totdat het te geloof des harten te bezitten. De kennis te nemen.
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werd voltrokken, en Hij vertegenwoor ons ten behoeve laat nederdalen, niet
gendeel duidelijk blijkt, zoo lang moes verachting en vervolging, die de dis
digt haar, nu Hij met eer en heerlijk aan onze verwondering over den rijk
ten de kinderen des verbonds be cipelen van Christus van de zijde der
heid is gekroond. Hy draagt al de dom zijner genade over ons. Ook wordt
CHRISTELIJKE WETEN
schouwd worden als uitverkorenen; en wereld te wachten hadden, hielden
namen der zijnen in zijn Hoogepriester- de gedachte aan de gewilligheid, waar
SCHAP.
lyk hait, en zóó leeft Hij met hen in mede de engelen gehoorzaam zijn aaii
dus ontbrak bij de vroegster veilde de onoprechten terug. En toen in
den wille Gods om onze belangen te
Een van de verblijdendate verschijn het hart des Vaders.
kinderen des verbonds de grond, om den tijd der Hervorming de belijdenis
Üe liefde van Christus, redt ons uit dienen, ons een prikkel om in volvaar
selen in onzen tijd is, dat het aantal
een gedeelte voor wel, en een ander van Christus bloot stelde aan het mannen, die de wetenschap beoefenen de diepste ellende :
digheid tot gehoorzaamheid niet bij hen
aohtei
te staan. Letten wij er eindelijk
gedeelte voor niet verkoren te houden. gevaar van brandstapel of schavot, in Christelijken geest, gaandeweg toe
draagt ons met al onze zwakheden
op, dat zij ons dienen, ons, die zoover
en gebreken ;
Dit milde standpunt^werd door de lag aan die belijdenis van den mond neemt.
beneden hen staan, dan zullen wij geens
helpt in den strijd;
We worden allengs rijker aan Christe
Dordsche Synode ingenomen. Maar in verreweg de meeste gevallen het
zins
weigeren om elkander, ja om de
treedt voor ons in ;
het^kverdient [opmerking, dat zij dit ware geloof des harten ten grondslag. lijke litteratoren,.en juristen niet slechts,
minsten
der broederen te dienen, naar den
troost
ons
in
nood
en
dood
;
maar ook aan Christelijke natuurkundigen
standpunt top zeer^ gematigde wijze Daarentegen neemt in eene kerk, die en medici.
brengt ons tot God, en in den hemel. eisch van de gemeenschap der heiligen.
Hieruit wordt het bij eenig nadenken
omschrijft. Ten eerste kondigt zij van alle vervolging is ontheven, tot
»Blij±t", zegt Jezus, »in deze mijne
Toen voor nog geen twintig jaren de
het niet als een dogma af, dat voor- eene macht in het land wordt en de Vereeniging tot Christelijke verzorging liefde". Dat is : erken haar, schat haar duidelijk, waarom God de engelen voor
ons verborgen houdt. Het hindert hen
werpelijk vaststaat, maar spreekt zij tucht verwaarloost, gaandeweg het van Krankzinnigen werd opgericht, waren boven alles, meer en meer ;
niet,
dat zij ons zien ; want wat zien zij
geloof aan haar;
in onderwerpelijken zin en zegt, dat getal der uitwendige belijders toe. laatstgenoemden schier niet te vinden.
aan
ons
dan zwakheid. Maar het zou
tast
haar;
de ouders niet moeten twijfelen aan Doch dit alles is slechts een verschil Geloovige doctoren behoorden tot de
ons schadelijk zijn, als wij hen aan
geniet haar;
groote zeldzaamheden, en natuuikunde verkiezing en zaligheid hunner in graad. Eene volstrekt zuivere
schouwden ; want hunne kracht en heer
verheug u over haar;
digen, die tevens den Christus beleden,
lijkheid
is zoo groot, dat wij, als wij
vroegstervende kinderen. En ten kerk, wier leden allen in waren zin werden op eene enkele uitzondering na
troost u met haar ;
hen zagen, gevaar zouden loopen om
andere reikt zij dezen troost niet uit geloovigen zijn, is er op aarde niet. tevergeefs gezocht.
wapen u niet haar, schuil als in haar
ons betrouwen op hen te stellen, en
Maar daarin is allengs eene gunstige weg, als de duif in de rots ; en
aan de ouders in het algemeen, maar Voor het zaad worden daarom altijd
voor hunne voeten neder te vallen om
beantwoordt haar. Het blyven in de
aan de godzalige ouders; want andere slechts de kinderen der belofte en verandering gekomen, op wondere wijze
hen
te aanbidden. In zijne genade
ouders, die voor zichzelf geen belang niet de kinderen des vleesches ge heeft GOÜ in de behoefte vooizien, oie liefde van Christus geschiedt in den heeft God tusschen de engelen en ons
vooiai door de stichting van Veldwijk weg der gehoorzaamheid. Christus heeft
stellen in hun eigene verkiezing en rekend,
eerst liefgehad. Zijne liefde is oorzaak e^ne gemeenschap iu liet leven geroe
?ewekt was.
zaligheid, kunnen ook niet waarlijk
Een andere vraag is echter, wan
Voor enkele jaren kon eene Christe van onze iiefde. Onze liefde is weder pen ; maar om onzer geestelijke zwak
bezorgd zijn over het lot hunner kin neer en op welken tijd zij, die onder lijke Vereeniging van Natuur-en Genees liefde. Eén vonkske van liefde tot Jezus heid wil verdaagt Hij de wederzijdsche
\uitoefening dezer gemeenschap tot den
deren, hebben aan die vertroosting de in het leven blijvende kinderen kundigen woraen opgericht, die thans is meer waard dan alle uitwendige tijd
toe, dat wy boven de verzoeking ver
wetenschap. Uitwendige kennis doet |
reeds meer dan dertig leden telt.
geen behoefte en kunnen ze ook niet des verbonds tot de uitverkorenen be
heven zijn,dat is, tot de toekomende eeuw.
En in die Vereeniging werd de be ons buiten Jezus omdolen, maar de
Hunnerzijds echter oefenen de enge
genieten. Om waarlijk te gelooven, hooren. voor zichzelven persoonlijk
hoefte gevoeld, om niet alleen practisch | liefde doet ons als in zijne armen zinken, j
nauwe gemeenschap met de gedat onze jonggestorven kinderkens de belofte deelachtig worden, die in werkzaam te zijn, maar ook om de aan zijn hart vallen, voor zyne voeten len
j
monnt-ü
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.meer aan
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de zaligheid deelachtig zijn, dienen het verbond der genade hun met wetenschap te beoefenen bij het licht knielen, en vragen naar zijn wil.
dienaren der bijzondere geloovigen ; in
Naarmate zijne liefde wordt «bekend", |
van Gods Woord. Zelfs ging zij er
wij zeiven door een oprecht geloof hunne ouders is toegezegd.
de gemeente in haar geheel worden
de weldaden des verbonds te hebben • Hierover heeft in de Gereformeerde thans toe over, om een eigen orgaan geschiedt zulks. Een wederspannig kind zij gevonden als zulken, die met hare
j
aangenomen, en van onze eigen ver kerken altijd verschil van gevoelen uit te geven, dat den wetenschappelijken blijit niet in de liefde zijner ouders; leden
den dienst Gods waarnemen, en
arbeid ter kennis van al de leden en maar van een kind, dat diepe indrukken a
kiezing en zaligheid verzekerd te zijn. bestaan. De meening van Voetius, ook van verdere belangstellenden brengt. omdraagt van de liefde zijner ouders, acht geven op het licht der openbaring,
t
dat van haar uitgaat. Wel wordt hunne
Voor ons doel is het niet noodig, die vroeger reeds werd medegedeeld,
Het eerste nummer van dat oigaan, in wederliefde het hart voelt ontbran- s
op dit punt dieper -in te gaan; te komt hierop neer, dat alle uitverko onder redactie van Dr. Bouinan te Loos den en alle Ongehoorzaamheid vloekt — stem, waarmede zij, in gemeenschap
met de gemeente in den hemel, het Lam
minder, omdat wij het met al onze renen, die uit geloovige ouders in het duinen, den heer Keuchemus, Arts te van zulk een kind kan gezegd, dat het e
eere
geven, in onze heilige vergaderin
redeneeringen toch niet verder zou verbond geboren worden, ook in hunne Scheveningen, en Dr. Cramer te Heuke- blijft in de liefde der ouders.
gen
niet gehoord; nochtans zijn zij
Wie in de liefde van Christus blijft,
lum, zag voor enkele weken bij den
den brengen dan tot het zachtmoedige jeugd vóór den doop worden weder
zei
ven
in deze vergaderingen tegenwoor
denkt aan Jezus ;
Uitgever DonneraAe Leiden het licht.
dig,
reden
waarom wij zorgen moeten
oordeel der liefde, door de Dordsche geboren. Wel vindt hij er eenig be
spreekt van Hem ;
Wel treedt de Vereeniging met dit
niets te doen, wat hun ergernis geven
Synode uitgesproken, en nooit al de zwaar in, om dit ook aan te nemen orgaan nog niet in het openbaar op.
zoekt Hem : in zijn Woord, in zijn j.
1 Cor. 11 : 10. Waartoe toch
bezwaren zouden kunnen uit den weg bij zulke uitverkorenen, die jaren Met Christelijke bescheidenheid wil ze huis, en in den geestelijken omgang kan,
v,
verschijnen zij in de vergaderingen der
ruimen, die van het eerstgenoemde lang, zelfs tot hun 30e, 50e of 70e voorloopig alleen nog werken voor eigen met zijne kinderen, wijl hij de vereeni- heiligen V Is het niet, omdat zij begeestandpunt ertegen worden ingebracht. jaar toe, in de zonde leven en dan kling. Maar toch stelt ze een exem ging met Hem begeert; en arbeidt, d. i. rig zijn om in te zien in de zalige ver
Nqttrm
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plaar van haar orgaan niet uitsluitend ictiit voor Hem.
Maar ofschoon vele kinderen des eerst tot bekeering komen. Maar hij
borgenheden van het Evangelie, 1 Petr.
voor hare leden maar ook voor bladen
1 : 12, en om te hooren naar wat de
wk
wt.n
verbonds in hunne vroege jeugd ster neemt de mogelijkheid aan, dat het en corporaties, en misschien ook wel
gemeente bekend maakt met de veel
UKILICiEI.
ven en dit getal zeker wel veel groo- zaad der wedergeboorte, in de eerste voor belangstellenden, die met name
vuldige wijsheid Gods, in de vereeniging
GEMEENSCHAP MET DE
ter is, dan men in vorige lijden bij levensdagen in het hart gezaaid, zoo zich aanmelden, beschikbaar.
aller uitverkorenen tot Christus en elkan
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gebrek aan statistische gegevens heeft lang werkeloos onder de aarde ver
der ? Hierin liet
sreen O
a-erintre
(_>
CJ
O troost.
begroeten
wij
de
verschijning
van
dit
XLII.
vermoed; er zijn toch ook duizenden borgen blijft.
VV el worden er in de gemeente weinicr
Orgaan der Christelijke Vereeniging van
De gemeente hier op aarde staat ook rijken, wijzen en machtigen gevonden
bij duizenden, die tot jaren dts on
rm mj neft net liefst tot deze ge Natuur- en Geneeskundigen in ons Vader
in
gemeenschap met de engelen. Gij maar hunne afwezigheid wordt rijkelijk
derscheids opgroeien en dan zeiven dachte over, omdat volgens de H. land.
zijt gekomen, zegt de apostel, Hebr. vergoed door de tegenwoordigheid deipersoonlijk voor de keuze komen te Schrift de kinderen der geloovigen
Het eerste nummer bevat reeds een
12 : 22, tot de vele duizenden der en engelen. Een getrouw leeraar, die
staan, om Chiistus te volgen of' de niet hunne ouders de beloften Gods drietal belangrijke opstellen ; eerst eene gelen. Naardien Christus Heer van de Christus predikt, moge vele ledige plaat
rede van Dr. Jdermanides over het ver
wereld te dienen.
deelachtig zijn ; omdat anders besnij
engelen is, zijn deze tot zijne gemeente sen voor zich zien, dat hij zich trooste,
band \ an geloof en wetenschap; dan
in verhouding gekomen, en wel in zulk wegens de aanwezigheid der engelen;
Met het oog op deze kinderen des denis en doop tot ijdele teekeneu mor
een opstel van Dr. Bouman over ouder
verbonds, die in het leven gespaard den verlaagd en omdat alleen langs dom en dood; en ten slotte een korte eeue, als door het belang der gemeente hij heeft meer toehoorders, dan hij ziet.
blijven en straks na belijdenis tot het dien weg de argumenten tegen de schets van denzelfden schrijver over de | giëischt werd. De gemeente hier op Waar de naam van Christus uitgeroe
aaide bestaat uit zwakke menschen, pen wordt, zijn de engelen ; de klank
heilig avondmaal worden toegelaten, Wederdoopers enz. hun kracht be ontwikkeling der biologie in de 19e eeuw.
wezens van vleesch en bloed. Zij worden
van dien naam boven allen naam lokt
De uiteenzetting der beginselen en het
doet zich weder eene tweeledige vraag houden. Niet alleen zulke kinderen,
door vele vijanden bedreigd; met alleen hen uit den hemel herwaarts, al was
empirisch onderzoek sluiten in deze
voor.
die van huii jeugd at toonen, dat zij
hebben zij te strijden niet wezens, die het ook, dat de Christus verkondigd
eerste aflevering op gelukkige wijze een
evenals zij van vleesch en bloed zijn, werd in soortgelijke plaats, als waarin
De eerste vraag luidt, of al die het leven der genade deelachtig zijn, verbond.
Hiervoor echter
maar met engelen, die Overheden en Hij werd geboren.
kinderen des verbonds tot de uitver maar ook anderen, zooals Abraham,
Beginselen alleen zijn niet genoeg. Zij
Machten zijn, ja met Satan, den vorst heeft de gemeente zich te wachten, dat
korenen behooren en daarom eenmaal Manasse, de zondares in Luk. T, de dienen tot leiddraad bij het onderzoek,
dezer wereld, en den overste van de er tweedracht of scheuring in haar
onfeilbaar zeker de hemelsche zalig moordenaar aan het kruis, (Jornelius, maar maken dit laatste niet overbodig. duivelen. In dezen ongelijken strijd midden zy. Alsdan toch vertoont zij
heid deelachtig zullen worden. Maar Lydia, Augustinus, Luther, die op Integendeel, het is juist de ïoepmg der komen de heilige en uitverkorene en aan de engelen het schouwspel niet, dat
Christelijke wetenschap, om dooi net
deze vraag behoeft ons niet lang op lateren leeftijd bekeerd werden, wa
gelen hun te hulp. Christus, die ten deze begeerig zijn te aanschouwen ; dat
nauwkeurigst onderzoek aan te toonen,
te houden, want er is niemand, die ren volgens Voetius hoogst waar dat de ongeloofstheorieën, waarvan de bate zijner gemeente voile beschikking namelijk van de kracht van Christus
over hen ontvangen heeft van den Va- om allerlei soort van menschen, men
bij eenig nadenken en met de Schrift schijnlijk in hun jeugd reeds weder hedenuaagsehe wetenschap bewust of'
dei, zoodat zij allen zijne dienaren schen die vaii nature elkander haat
in de hand daarop een bevestigend geboren. Zelfs is het naar zijne onbewust uitgaat, door de verschijnselen zijn, zendt hen uit ten dienste derge ten, door zede en bloed VrinfifiTl W:ivon
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antwoord zou kunnen of zou durven meening, ofschoon men beter doet, zelve, die te onderzoeken zijn, weer nen, die de zaligheid beërven zullen. gescheiden, en in de wet zelve een
geven. Als uit de Schriftuurlijke leer, zich van een beslist oordeel te ont sproken worden. Het bijgevoegde naam Is hun buitengewone dienst, welke daar scheidsmuur tusschen zich hadden, tot
woord „Christelijk" dient juist, om
dat de gemeente van Christus te be houden, geen alleszins verwerpelijk tegenover de dwalende wetenschap, uie in bestaat, dat zij de geschiedenis des één lichaam, ja, tot éénen mensch te
schouwen is als eene vergadering van gevoelen, dat een uitverkoren kind de feiten niet verklaart maar verminkt, heils in hare groote keerpunten verge maken in zichzelven. Ach ! mochten
zellen, thans gestaakt, om eerst weer wij toch bedenken, dat onze verdeeld
geloovigen, nu en dan door een enkele wordt wedergeboren op hetzelfde die echte, degelijke wetenschap te plaat
tegen het einu der dagen te worden heden de engelen van ons verwijderen!
is afgeleid, dat daarom ieder lid der oogenblik, dat het gegenereerd wordt. sen, welke aan de verschijnselen alle opgevat, hun gewone dienst gaat steeds
Wordt de gemeenschap tusschen ons
recht doet wedervaren en daarom ze
gemeente ook waarlijk en een oprecht
Met dit gevoelen staat Voetius niet
door. Zij waken over de geiooviwen; en de engelen in deze eeuw onzerzijds
niet andeis dan bij het licht van Gods
de engel des Heeren legert zich rond alleen door het geloof geoefend, eens
geloovige is, dan berust dat op een alleen. V óór en na hem zijn er on
Woord verklaren kan.
om degenen, die Hem vreezen, en rukt zullen wij in eene rechtstreeksche ge
misverstand, waartegen een kort derscheidene Godgeleerden geweest,
Moge de jeugdige Vereeniging in dezen
ze uit, Ps. 34 : 2. Zij beschermen in meenschap met hen staan ; God zal ons,
woord van opheldering en waarschu die in hoofdzaak van dezellde ge
geest werkzaam zijn en door haar orgaan
het bijzonder de kleinen, de zwakken gelijk de Schrift zegt, wandelingen
wing voldoende is. Want de Schrift dachte w aren. En ook in den tegen- aan de beoefening der Christelijke Weten
in de genade ; hunne engelen, zegt Je geven onder de engelen. Ook hier staan
BAVINCK.
leert zoo duidelijk mogelijk, dat niet woordigen tijd heeft zijn gevoelen bij schap dienstbaar zyn.
zus, zien in de hemelen altijd het aan wij voor vele en moeielijke vragen, die
allen Israël zijn, die uit Israël velen instemming gevonden.
gezicht des Vaders, Matth. 18 : 10. Zij de toekomende eeuw eerst ten volle op
•tl.E,»I lil UKZU
dragen de geesten der ontslapene ge lossen zal. De engelen zijn niet gelijk
zijn, en dat niet de kinderen des
Dit woidt dan nog nader met deze
I.IIIIM.
wij belichaamde en zienlijke Wezens,
loovigen
opwaarts ; Lazarus werd door
vleesches maar de kinderen der bekende overweging aangedrongen,
(Joh. 15 : 9.)
de engelen gedragen in Abrahams maar geesten, lichaamloos en onzien
belofte voor het zaad gerekend dat douven niet hooren kunnen. De
De Heiland schetst zijne liefde door schoot. Zij staan somwijlen de mach lijk; hoe zullen wij met zulke wezens
worden. Alle belijdenissen van alle wedergeboorte moet daarom naar heen te wijzen naar de iiefde des Vaders: ten der duisternis tegen, als deze door gemeenschap hebben, ja, hoe zullen zij
kerken stemmen daarmede dan ook hunne voorstelling aan de roeping »Gèlijkerwijs de Vader Mij liefgehad tusschenkomst van de machten dezer hunnerzijds ons de stem huns lofs laten
wereld de gemeente kwaad willen doen, hooren, en ons hunne sprake doen ver
in. En de dagelijksche ervaring drukt door het Woord voorafgaan. Een heeft, heb ik ooi u liefgehad."
Welk eene verklaring!
Dan. 10 : 13. In het algemeen kau staan ? De toekomst zal het leeren.
er het zegel op, want telkens open uitverkorene w ordt eerst onmiddellijk,
Hoe schetsen wij de liefde des Vaders men alzoo zeggen, dat zij uitgezonden Zooveel echter blijkt uit de Schrift, dat
baart het zich, dat er in de kerk zónder het Woord, door den Heiligen tot Hem !
engelen aan menschen kunnen verschiltvorden om tot tegenwicht te dienen in |

nen. Dat zegt niet weinig. Er blijkt
dus uit, dat hun het vermogen gegeven
is, — 't zij als een, dat zij ontvangen op
het oogenblik, dat zij het noodig heb
ben, 't zij als een, dat bunne natuur
inkleeft, — om zich aan ons zichtbaar te
maken, en dit te doen, in eene gestalte,
die de onze is. Zoo leert ons de ge
schiedenis, dat hunne geestelijkheid in
de dagen achter ons geen bezwaar op
leverde voor hunne gemeenschap met
ons; laat ons er uit afleiden, dat zij
evenmin in de toekomende eeuw er be
zwaar voor opleveren zal. En — prikkele ons de wetenschap, dat wij tot den
omgang met engelen bestemd zijn, om
door voleindiging onzer heiligmaking
ons voor zulk een vorstelijk en heilig
gezelschap geschikt te maken. Het is
geene geringe zaak om met engelen om
te gaan.
VAN ANDEL.

AAN EEN JEUGDIGEN
AMBTGENOOT.
AMSTERDAM.

Waarde Broeder,
Meermalen heeft het mij getroffen, en
telkens treft het mij nog, hetgeen ons
verhaald wordt van Davids boetvaardig
heid, 2 Sam. 24 : 17.
En dan denk ik wel eens daarbij :
het schijnt, of er van dat soort menschen
maar één exemplaar mag wezen. In
de geschiedenis is er maar één David
bekend en maar één Luther. Er zijn
wel velen, die op zulke mannen willen
gelijken, zich inbeelden te gelijken, en
ook werkelijk een of meer trekken van
de persoonlijkheid of de genadegaven
deelachtig zijn, maar een tweede David
of een tweede Luther is er nooit geweest
en zal er ook wel nooit komen.
En boven alle menschen uit staat,
voor mijn waardeeringsoordeel, de Apos
tel Paulus. Deze mensch komt mij voor
het meest op Christus te gelijken, den
Schoonste van alle menschenkinderen, op
Wiens lippen genade is uitgestort.
Wie heeft ooit, als Paulus, met zoo
groote vrijmoedigheid en zoo volkomen
waar, mogen zeggen : weest mijne na
volgers, gelijk ik van Christus ?
Van dit verschijnsel eene wetenschap
pelijke verklaring te geven, kan ik niet.
Ik geloof ook niet, dat Paulus zelf het
heeft kunnen doen, of dat hij er zelfs
ernstig naar getracht heeft. Aan het
einde zijner zelfbeschouwing zegt hij
dan ook : door de genade G ds ben ik
wat ik ben.
Dit is ook eene verklaring. Maar ik
meen, dat men door eene wetenschap
pelijke verklaring toch iets anders ver
staat.
Deze wetenschappelijke onmacht heeft,
mij, in vroeger jaren, zeer gekweld, vaak
onbeschrijfelijk ternedergebogen, en bange
twijfelingen over mijn armen, zwakken
geest gebracht.
In later tijd heb ik echter dit kruis
met meer onderwerping leeren dragen.
Ik heb meer rust gevonden in de aan
vaarding van het feit van den potten
bakker en het leem, en ook heeft de
omgang met geleerde mannen, het lezen
hunner geschriften en, het laatste niet
het minst, hunner onderlinge twistrede
nen daar veel toe bijgedragen. Als ik
nu telkens zie, hoe de eene geleerde, aan
de ongeleerde schare, de verzekering
komt geven, dat de een of andere grond
stelling, redeneeiing of gevolgtrekking
van
den anderen geleerde onweten
schappelijk is, krijgt de zaak voor mij
zelfs eene eenigszins vermakelijke zijde.
Gij zult dit waarochijnlijk zeer oneer
biedig van mij vinden, maar ik kan het
toch heusch niet helpen, en ik geloof
ook niet, dat ik de eenige ben, wien het
zoo vergaat.
Waarbij dan nog komt de verander
lijkheid van inzicht en redeneering,
die van tijd tot tijd openbaar wordt.
zoo
heeft nu de Duitsche geleerde,
Pl'of. Koch, de wereld verbaasd met zijn
°nderstdling, dat het ziektekiem-beestje
n'et
van de koeien op de menschen
°Vergaat, en we dus gerust ongepasteuriseerde melk kunnen drinken, zonder
vrees van de tering te zullen krijgen,
terwijl vroeger het tegenovergestelde
beweerd werd.
Hoe het met de theologen gaat, is
luidbaar geworden in de geheele wereld,
eeuw uit eeuw in, en ook onze tijd
geeft daarvan overvloedig bewijs.
Van den naijver en nijd, van jaloezie
tnz., is het best te zwijgen. Dat is
een algemeen menschelijke zonde, die
bij geleerden en kunstenaars somssteik
kan worden waargenomen, terwijl zij
zeiven beweren, dat ze er vrij van zijn,
en niets dan liefde voor waarheid, recht
en kunst hen bezielt. Wie eenige zelf
kennis bezit, zal dit laatste verstaan, en
begrijpen, dat ook geleerden en kunste
naars menschen zijn, van gelijke be
wegingen als wij.
Een bejaard geneesheer, die eene uit
gebreide praktijk en groote populariteit
bezat, zeide eens tot mij : het naarste
Van ons vak is, dat je de menschen
een
boel beroerdigheid ingeeft, zonder
dikwerf zekerheid te hebben, of je er
goed of kwaad inee doet.
Nu was deze doctor waarschijnlijk
niet op de hoogte van de hedendaagsche

wetenschap, en dus zwakgeloovig, wat Humanskraal deden derailleeren, het bruik
bare inpakten en de begeleidende Engelscoeu
betreft haró onfeilbaarheid.
geheel overmeesterden, doet zien, dat zij
Maar, om tot David terug te keeren,
den kring om de Engelschen nauwer toehalen.
vindt ge het ook niet treffend, Israëls En dit, gevoegd bij de berichten, dat zij
grootsten koning te hooren bidden: aan den Ooster-spoorweg naar LorenzoHeere, ik heb gezondigd, maar wat Marques driemaal zelfs treinen deden kantelen
hebben deze schapen gedaan ? In de en er zich gedeeltelijk van meester maakten
verwoesting, die over het volk kwam, leert genoeg voor wie zien wil, dat de Burgers
zag hij de openbaring van bet onge allesbehalve stilzitten en met succes strijden.
Zoo is 't ook in de Kaapkolonie. French
noegen Gods, over zijne zonde, het ge
de
geduchte Engelsche Generaal kan zoo
volg van de daad, die hij, tegen het
goed als niets doen. Slechts hier of daar
advies zijner beste vrienden in, had
een klein commando even terug doen gaan,
doorgedreven.
dat echter straks weer elders zich vertoont
En zoo geloof ik ook, dat menige om opnieuw den kamp voort te zetten,
ramp, die over de gemeente des Heeren
verstrooide boeren-gezinnen bijeen voegen,
komt, gevolg is van onze zonde en van een enkelen „opstandeling" doen vonnissen
dwaasheden, die wij, als voorgangers en en „'t land woest leggen" — ziedaar wat hij
leiders, begaan.
Als de verheerlijkte nog kan.
Meer Engelsche bladen beginnen het te
Christus de zeven gemeenten van Kleingevoelen,
hoe ze ook anders ministieel
Azië bestraft, vermaant of vertroost,
gezind zijn, dat de zaak misloopt.
wordt het woord gericht tot den engel,
De betuiging van den Transvaalscheu
den dienaar of voorganger en leider der Staatssecretaris Reitz geeft dan ook een zeer
gemeente.
Waren wij meer, die wij juist inzicht in hetgeen de Burgers hopen
behoorden te zijn, en achtten wij de een en hopen mogen: //Wat onzen zaak betreft,
den ander uitnemender dan zichzelven, koesteren wij meer hoop dan ooit te voren,
de gemeenten zouden zeker voor veel dat wij met Gods hulp onze onafhan
kelijkheid zullen behouden"
verbittering en verdeeldheid bewaard
De Chineesche Prins Tsung is .eindelijk van
blijven, en in geestelijken wasdom en
zijn gedwongen ziekte hersteld. Volgens
bloei toene xen.
Nu zijn er zeker, op theologisch en telegrammen is hij Maandag van Bazel naar
Berlijn vertrokken en Woensdag te Potsdam
kerkelijk gebied, zaken die rechtstreeks
voor den Keizer verschenen. Men zegt
de gemeente betreffen, hare belijdenis, dat de Keizer afgezien heeft van zijn eisch
haar leven, haar recht. Maar deze zaken om den Prins driemaal voor zich in het
zijn van anderen dan van methodologi- stof te doen buigen Het ceremonieel was
schen aard
In de belijdenisschriften nu zoo ingericht, dat de waardigheid van
wordt betrekkelijk weinig geredeneerd. den Prins er niet onder leed.
Wat de Keizer er toe geleid heeft om
Zij spreken eenvoudig uit, wat de ge
eigen waardigheid en de boete voor den
meente gelooft en daarom belijdt. Komt
vermoorden
gezant
met de Chineesche
het nu tot een belijden zonder gelooven,
hooghartigheid in overeenstemming te bren
dan is de verbasttring ingetreden, dan gen, is als nog onbekend.
is er, bij de massa een krankheid in den
Terwijl Frankrijk, onbekommerd om het
levenswortel, die door geen reglementen nog voortdurend conflict met den Sultan
van Turkije, voortgaat den Czaar van Rusland
of kerkelijke bepalingen te genezen is.
Daarom begrijp ik ook niet, wat men een schitterende ontvangst te bereiden, heeft
heden ten dage toch zich voorstelt, met in Denemarken een beteekenende Regeeringsommekeer plaats gevonden.
den eisch van waarborgen voor de recht
Gedurende 30 jaren heeft de Koning
zinnigheid in de toekomst te zullen be
geregeerd met een Kabinet dat in de 2de
reiken. Vooral nu de kerken geheel vrij Kamer geen meerderheid bezat en dat de
zijn in de toelating tot het predikambt. wenschen van de vertegenwoordiging tegen
Geen staatsmacht dwingt meer om alleen streefde. ïhans heeft Koning Christiaan
toe te laten dezulken, die aan openbare
eindelijk toegegeven. Dit is te danken aan
universiteiten, of aan welke inrichting den invloed van den Kroonprins. Het heeft
hem moeite gekost den ouden Vorst van
ook gestudeerd hebben. De kerk is thans
viij van alle machten buiten haar. Zij ziju standpunt, waarop hij zoo ongeveer was
is nu waarlijk het zout. Maar nu hangt vastgeroest, los te maken. Het was noodig,
want net stond te vreezen, dat te eeniger
ook alles daarvan af, dat het zout zelf
tijd door een revolutie zou worden ver
niet smakeloos worde, want in dat geval kregen wat verkregen moest worden, liefst
deugt het nergens meer toe, dan om
mèt, zoo noodig zonder het Vorstenhuis.
buitengeworpen en van de menschen
Nu evenwel de Koning heeft toegegeven,
vertreden te worden.
heeft ook de radicale partij harerzijds willen
Ik voor mij ducht dan ook veel meer
toonen, dat haar oppositie niet den Koning
gevaar voor de toekomst uit de kerk of 't Koninklijk Huis gold : vandaar een
zelve dan van de zijde der scholen. groote manifestatie op Zondag jongstleden.
Er waren vertegenwoordigers van schier
Wanneer de eenvoudige, ongeleerde gods
alle gemeeuteu des lands bijeen. Uit den
vrucht, het zonder critiek belijden van
stoet, die circa 8000 personen groot was,
het geloof, dat in de publieke belijdenis
begaf zich een specide commissie bij deu
schriften der keik omschreven is, slechts Koning, om hem dank te betuigen, dat hij
bij weinigen gevonden wordt, dan ont op vreedzame wijze het politieke werk had
staat het gevaar van betoo vering der volbracht en vertrouwen had getoond in
massa door de verafgode wetenschap, de de vertegenwoordigers van de meerderheid
van zijn volk.
alleenheerschappij van 't verstand. Al
De Koning antwoordde in hoofdzaak het
maakt men dan folianten vol be
palingen om de rechtgeloovigheid te volgende :
«Ik breng den heeren, die voor een deel
handhaven, de geschiedenis heeft geleerd,
van zoo ver weg gekomeu zijn, om mij te
dat zulke papieren dijken den vloed niet
begroeten, mijn dank. Ook voor mij heeft
kunnen tegenhouden.
de datum van 13 Juli (de benoeming van
Doch zoover is het, Gode zij dank, het nieuwe Kabinet) een groote beteekenis ;
nog niet gekomen, en we hebben geen en ik hoop, dat er een periode van vrucht
vrees, dat het spoedig zoo worden zal. baren arbeid voor het welzijn van het
Alleen de mogelijkheid moeten we ons Vaderland op zal volgen. Ik heb mijn
tegenwoordige raadgevers in het volle ver
niet ontveinzen.
trouwen
op hun bekwaamheid en vadeiEr is niemand onder ons, die openlijk
landsliefde tot mij geroepen en daar ik de
de leer zal drijven, dat de mensen van
overtuiging ben toegedaan, dat ik in mijn
nature, d.i. zooals we geboren worden,
vertrouwen niet bedrogen zal worden, kan
niet dood is door de misdaden en de
het Ministerie in ieder opzicht op mijn
zonden, en dat hij eerst het Woord Gods steun rekenen. Ik bouw er vast op, dat de
moet hooren en aannemen en dan daar groote meerderheid van mijn volk, waarvau
na, als hij die daad gedaan heeft, weder de wenschen door de benoeming van dit
Ministerie vervuld zijn, thans door daden
geboren wordt door den H. Geest.
Allen staan vast in de belijdenis, dat zal toonen, dat het niet enkel zijn leiders
onze natuur alzoo verdorven is gewor als aanvoerders der oppositie weet te steu
nen, maar ook in de heel wat zwaardere
den, dat wij onbekwaam zijn tot eenig
taak vau verantwoordelijke leidslieden der
goed en geneigd tot alle kwaad, tenzij Regeering. In de hoop, dat de thans
wij door den Geest Gods wedergeboren ingetreden verandering vrede en eensge
worden.
zindheid, welzijn en geluk van het Vader
Zonder wedergeboorte, in dezen zin, land zal mogen bevorderen, verzoek ik u
zal niemand hooren, al wordt het Wooid
mijn hartelijke groeten te willen over
brengen aan allen, die ge vertegenwoordigt."
Gods, dat tot geloof en bekeering roept,
Zal de radicale partij nu water bij haren
hem nog zoo nabij gebracht.
wijn doen ? Sommigen vreezen het.
Hierover is, geloof ik, onder de Gere
Intusschen heeft op een feestmaaltijd de
formeerden geen verschil.
Minister-president als de hootdtaak der
Hoe de Geest. Gods dat nu doet, ja Regeering genoemd een hervorming van het
dat schijnt verborgen te moeten blijven,
rechtswezen met instelling van jury's voor
en dat geeft voor den mensch een i uim
politieke en crimineele zaken; de benoeming
veld voor speculatie, redeneering, dispuut,
eener commissie tot regeling van het defen
met alles, wat daaraan verbonden is.
siewezen ; de verbetering der positie van
kleine ambtenaren en een grondige her
Ten slotte, na al het redeneeren en
disputeeren, van alle eeuwen, staat de ziening van het belastingwezen. NOORDTZIJ.
zaak nog precies daar, waar Jezus haar
HET BELANG DER
geplaatst heeft, toen Hij zeide: „De
KERKEN.
wind blaast waarhenen hig wil, en gij
„Professor Wielenga schrijft er maar op
hoort zijn geluid, maar gij weet niet van
los
klaagt broeder Sikkel uit de volheid
waar hij komt, en waar hij henengaat;
van zijn gemoed.
alzoo is een iegelijk, die uit den Geest
't ls bekend wat men met den jagersterm
bedoelt: „hij schiet er maar op los." Het
geboren is."
Met groete,
doelt op een schieten in het wilde, zonder
T.t.
dat men een bepaald wit in het oog heeft.
W. H. GISPEN.

Politieke Beschouwingen.
Voor de Zuid-Afrikaansche zaken wordt
door den censor weer eens iets als een
gordijn gesehoven. Hij laat zoo wat niets
door, zoodat het is, alsof de van de zijde
van de Burgers pas met nieuwe kracht
aangevangen actie op eens weer in 't stokken
is geraakt. Toch is het niet zoo. Reeds
het feit, dat de Burgers in Transvaal even
boven Pretoria den Noorder-spoorweg bij

Broeder Sikkel kan in dezen gerust zijn.
Zonder te durven zeggen, dat ik „raak,"
mag ik hem de verzekering geven, dat ik
op een bepaald doel aanleg.
't Verwondert mij dat dit den scherpzinnigen redacteur vau uRollands Kerkblad"
nog niet duidelijk is geworden.
De liefde hoopt alle dingen en daarom
zal ik dat nog met enkele woorden kort
en duidelijk zeggen.
Doel van miju geschrijf is, om aan de
kerken, kan het zijn, »eenheid van Opleiding"

te verzekeren en dat wel aan een //eigen
inrichting." Een „inrichting" dus, waarover
zij zelve het volle zeggenschap hebben.
Kan de Theol. Faculteit der Vrije Univer
siteit daarvoor dienen, het zou in vele
opzichten verkieselijk zijn.
Dat ze dan als iiOpleidings-instituut" onder
de kerken komt te staan, spreekt als van
zelve. Immers de gezamentlijke kerken zijn
in 1892 daarm overeengekomen, en dat wel
als accoord of beding van vereeniging, dat
de kerken het beginsel zouden handhaven
van „een eigen inrichting tot opleiding
„harer leeraren te hebben, ten minste wat
„de Godgeleerde vorming betreft."
Of nu daarvoor diene een „Theologische
School" of een „Theol. Faculteit," dat is
naar de gesloten overeenkomst in 1892 niet
de quaestie, waarom het gaat. Maar, waarom
het wel gaat is, dat de Opleidingsschool een
eigen inrichting dtr kerken zij. Een iurichting
dus, die der kerken eigendom is, en waar
over zij het volle zeggenschap hebben.
Dat het zoo zij en zoo blijve als m. i.
naar het recht en in het belang der kerken,
DAT is het wat ik met mijn schrijven beoog.
Mag ik broeder Sikkel vriendelijk verzoeken
dit voor gezegd te houden. Tusschen ons
mag als mannen broeders in dezen geen
misverstand ziju.
Wat de Opleiding harer toekomstige
leeraren betreft, mogen de kerken zich niet
„als aan handeu en voeten gebonden" over
leveren aan „de Vereeniging voor llooger
„Onderwijs op Geref. grondslag."
Behalve het gevaar, dat het voor de kerken
zelve zou opleveren, zou het schending, ja
trouwelooze schending van de in 1892
geslotene overeenkomst ziju, indien men van
zekere zijde dat trachtte door te drijven.
Doch door zoo te spreken verklaart de
Geref. kerkeraad van 's-Gravenhage B in
ziju protest tegen sommige handelingen van
Curatoren der Theol. Scbool, opgenomen in de
Heraut vau 1 Sept. j. 1. . . . door zoo te sprekeu,
maak ik mij schuldig aan „een valsche tegen
stelling vau „„Kerken of Vereeniging,""
„waardoor vele kerken stelselmatig in hare
„overtuiging worden gekreukt."
Deze beschuldiging heeft mijn aandacht
getrokken, want ik krenk niet gaarne iemand
en allerminst de kerken des Heeren in
hare overtuiging.
Gaarne zou ik gezieu hebben, dat de
geachte kerkeraad van 's-Gravenhage B had
kunnen goedvinden te verklaren, wat in dezen
de overtuiging zijner kerk was.
Of er ïu dezen een overtuiging van vele
kerken bestaat in onderscheiding van de
mijne, is mij zelfs bij gissing niet bekend.
Het gaat hier toch over de overtuiging
aangaande de verhouding van de Geref.
kerken en de Vereeniging van H. O. op
Geref. grondslag tot elkander.
De Haagsche kerkeraad B wil toch die
beide corporaties niet met elkander vereen
zelvigen, alsof ze tot een zekere hoogte één
geheel of één lichaam uitmaakten ?
Ook kan, dunkt me, de kerkeraad niet
bedoelen, alsof de Geref. kerken in hare
tegenwoordige formatie een vrucht zijn van
deu arbeid dier Vereeniging en dus de
kerken als hare dochters in dien zin zouden
moeten worden beschouwd, of ook alsof de
Vereeniging als zoodanig als een dochter dier
kerken zou moeten worden aangemerkt. Doch
laat rnij niet verder gissen of raden. Ik ken
in dezen „de overtuiging vau vele kerken" niet.
Maar naar mijn overtuiging zijn „de Geref.
kerken" en „de bedoelde Vereeniging" twee
verschillende corporaties, die elk op een eigen
terrein een geheel zelfstandig en vau elkander
geheel onafhankelijk bestaan hebben.
Als zoodanig en van huis uit bestaat er dus
tusschen deze twee corporaties zelfs niet het
minste verband. De kerken bestaan en leven
naar hare ordeningen, de Vereeniging bestaat
en werkt naar hare reglementen, die ook
weer mets met elkander te maken hebben.
De baud, die er bestaat en dat wel alleen
met de Theol. Faculteit is een aangelegde
baud en slechts van contractmatigen aard,
waarbij „Kerken en Vereeniging" als partijen,
wel met als vijandig tegenover elkander
staande partijen (dat spreekt als van zelve)
maar als zelfstandig tegenover of naast
elkander staande partijen elkander ontmoeten.
Van dit standpunt gaat ook de overeen
komst uit, die ten jare 1891 is gesloten
tusschen „de Ver euiging v. H. O. op Geref.
grondslag" en „de voorloopige Synode van
.Ned. Geref. kerken" en welke overeenkomst
door de Synode der gezamentlijke kerken
1892 voorloopig is gehandhaafd. Immers
Art. 10 dier overeenkomst luidt letterlijk:
,VDEZE OVEREENKOMST WORDT AANGEGAAN
TOT W EOEROPZEGG EN S TOE, WAARTOE ELK
DER PARTIJEN ZICH TEN ALLEN TIJD HET
RECHT VOORBEHOUDT."

In de zaak, waarom het hier gaat, ontmoeten
naar de eigen verklaring der kerken: „Ver
eeniging" en „Kerken" elkander hier als
partijen, ieder zelfstandig en onafhankelijk
op haar terrein en in haar streven.
Die overtuiging der kerken is ook de mijne
en het zou mij spijten zoo de Haagsche kerk B
met „vele kerken ter dezen een afwijkende
overtuiging had."
De Theol. School is verder niet de
School eener partij. Zij is de School der
gezamentlijke kerken. Wie voor haar ijvert,
maakt zich dus niet aan partij-drijven schul
dig, maar wie van een eigen inrichting der
kerken niet wil weten loopt gevaar in de
fout van partij-drijven te vervallen.
Eerlijk duurt ook in dezen het langst.
In volle oprechtheid kan ik verklaren dat
het mij te doen is, ook in dit mijn streven,
om eenheid in Opleiding en daarmee om de
eenheid der kerken.
Doch men late de Vrije Universiteits
kwestie buiten dit geding. Die behoort op
ander terrein en in anderen kring thuis.
Wie dat niet wil had m. i. in 1892 niet in
het beding van „eigen inrichting" moeten
toestemmen. Dit is echter een feit.

D. K. WIELENGA.
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Door 's Heeren goedheid mocht Hare
Majesteit de Koningin op dien dag het

een-en-twintigste levensjaar vervullen, in
welstand met Haren doorluchtigen Ge
maal Prins Hendrik.
Ook H. M. de Koningin-Moeder kwam
ten paleize „Het Loo" deelnemen in de
vreugde Harer Kinderen.
Met het Hof, het Ministerie en allen
die hunne persoonlijke opwachting moes
ten maken, juichte het gansche land,
burgerij en krijgsmacht, weêr mede om
dat groote voorrecht, Hare Majesteit en
Haar Huis maar ook ons allen te beurt
gevallen.
Zij den Heere hiervoor dank gebracht.
Dat Haar dierbaar leven genadiglijk
verlengd worde; onze Koningin nog
lange jaren met Haar Gezin, Hare ver
dere Familie, en met ons Hare onder
danen, geestelijke en stoffelijke weldaden
uit Gods hand moge blijven gemeten
tot bloei van Kerk en Staat, en wij
onder Hare regeering een gerust leven
mogen leiden.
Van de onderscheidingen, die bij gelegen
heid van den verjaardag der Koningin door
H. M. bewezen zijn, noemen wij, en ver
blijden wij ons vooral om, het verleenen der
Ridderorde van Oranje-Nassau aan Ds. L.
v. d. Valk te Scheveningen ; der Ridderorde
van den Nederlandschen Leeuw aan Prof.
Lr. F. L Rutgers ; en van die tot bevordering
als Commandeur in de Orde van den Ned.
Leeuw aan Jhr. Mr. A. F. de Savornin
Lohman.
ZENDING EN TAAL.
Ons werd toegezonden van „De Nederlandsche Boek- en Steendrukkerij, voorheen
L. Smits, Westeinde 135, 's-Gravenhage" :
Soembaneesche woordenlijst door W. Pos.
Overgedrukt uit de „Bijdragen tot de
Taal- Land- en Volkenkunde van Ned.Indië," Zesde volgreeks. Negende deel.
We ontvingen deze studie van onzen
Missionairen dienaar des Woords Ds. W.
Pos met blijdschap. Niet alleen als van
een oude kennis, daar Ds. W. Pos in 1887
het Litterarisch Diploma onzer Theol. School
verwierf, maar vooral ook als Litterarischen
arbeid van deu Zendeling-leeraar, niet uit
de boeken, maar door eigene waarnemingen
en aanteekeningeu.
Het boek bewijst, dat Ds. W. Pos in
dezen niet ledig zat op Soemba.
Dat de wetenschap, en vooral de taalwe
tenschap, ook aan den godsdienst, en met
name aan de Zendingszaak veel verschul
digd is, is algemeen bekend. Hoeveel oor
spronkelijke taalkennis men aan de Zending
te danken heeft, toonen de talrijke nieuwe
Bijbelvertalingen der Britsche Zending door
Zendelingen. Die tevens de eenige beschik
bare bron waren of nog zijn voor taalgeleer
den. O. a. de leeraar, later professor in het
Engelsch, Dr. J. Be-ckering Vinckers deed
zijn kennis van de Noordsche talen op uit
de nieuwe Testamenten in die talen.
Geheel onbevoegd, als we zijn, om tech
nisch over dit werk van 100 octaaf-bladzijden
te oordeelen, herhalen we, wat de auteur
zelf zegt.
„Hoewel liet moeilijk is om de taal der
Soembaneezen geheel te leeren kennen, om
dat er ten Westen van Soemba een ander
dialekt wordt gesproken dan ten Oosten,
wordt hier toch een poging gewaagd om
de taal van Oost-Soemba meer te leeren
kennen.
„Wat in dit boekske wordt aangeboden,
is slechts eene poging om anderen, die
de taal der Soembaneezen wetenschapppelijk
willen beoefenen, van eenigen dienst te zijn.
Zij zullen dan zien, dat, hoewel dit werkje
zich aansluit aan den arbeid van anderen,
het toch hen nader aan hun doel brengt.
„Daarom wenschen wij, dat deze arbeid
alleen uit dat oogpunt worde bezien. En
wanneer men het zóó beschouwt, en er ge
bruik van wil maken, zal het den samensteller
hoogst aangenaam zijn." . . . .
Voor zoover we kunnen nagaan is, schoon
de vorm een Woordenlijst is, telkens zoo
veel mogelijk aan spelling, woordvoeging,
woordvorming en woordgeschiedenis, woordbeteekenis, toonval enz. gedacht.
De Nederlandsche fouten, waarop wij vooral in 't
begiu stuitten, zijn zeker den auteur nog meer
in den weg dan ons.
Wij wenschen I)s. W. Pos zegen toe met
deze uitgave, en hopen, dat het ZEw. vergund
jioge worden, ook dezen tak van Zendingsarbeid bij al het andere werk, zooveel doen
lijk, te kunnen voortzetten.

Fili|>|>us.
Scheurkalenders in de Kazerne.
Van X. te Boskoop
f 5,00
Zoo nu en dan blijkt er toch nog een
enkele te wezen, die aan leger en vloot in
liefde denkt, waarvoor we, juist omdat het
maar een enkele is, des te gevoeliger zijn.
Maar tegelijk betuigen we ons leedwezen,
dat zoovelen in den lande ook van ons
Gereformeerd volk, dezen belangrijken arbeid
zich niet schijnen aan te trekken. Straks,
wanneer veel minder Kalenders zullen uit
gedeeld worden dan in vorige jaren, zal
misschien menigeen zich beklagen.
Welnu; de tijd, dat het aantal voor ieder
garnizoen moet worden vastgesteld, nadert
met rassche schreden ; laten daarom, vooral
uit de garnizoensplaatsen zelf, nog vele post
wissels ons toegezonden worden ; dan zal
zich zeer verblijden
Uw dienaar in'het Evangelie,
Rijswijk, 2 Sept 1901.
E. KROPVELD.

Dertiende Cleulrale Diaconale
i;»ufereu(ie
te houden te Amersfoort op Woensdag 11
September 1901, in hel Nieuwe Kerkgebouw
aan de Langegracht.
Aanvang 's morgens
10 uur.
Even als vorige jaren hebben Ds. A. M.
DONNER en Ds. H. TEEKINK zich bereid
verklaard de vergadering van advies te die
nen.
Elke Diaconie betaalt de reiskosten
harer afgevaardigden, terwijl de onvermijde
lijke kosten vau drukwerk enz. door het Co-

Bij J. BIJLEVELD te UTKECHT , ziet

des Woensdags-avonds voor de feestvierenden
na de andere verliezen. Wanneer dit zoo
het licht:
lieden overleed onze oudste
mité gemaakt, over de vertegenwoordigde
en genoodigden een voorstelling gegeven |
voortgaat, waar komen wij dan ?" Op deze
de 4e herziene druk van
Dochter, Zuster en Behuwd
van Abrahams offerande, een drama door
Diaconieën worden omgeslagen.
vraag vindt Kutusow in het verslag van
Zij, die van den gemeenscbappelijken maal
Theodorus Beza indertijd geschreven. Aan
zuster
den opperprocureur geen antwoord.
tijd a f 1.10 per persoon, en die half zes
gaande deze opvoering lezen wij o. a. : Daar
Verder geeft Graaf Kutusow de redenen
des namiddags wordt gehouden, gebruik
er ook Roomsche genoodigden waren, droeg
op, waarom de oudgeloovigen in de 17e
wenschen te maken, gelieven dit per brief
Satan niet een monnikenpij, maar Gaston
Leesstof voor de Christelijke Scholen,
in den ouderdom van ruim 34
eeuw de staatskerk verlaten hebben. De
kaart te willen melden aan den Heer h. J.
Cadix had er door kostuum en houding,
verzameld
uit het proza en de poëzie
reden van die afscheiding was de veran
jaren.
van Ommen, Arnhemscliestraat, Amersfoort.
een meer moderne soort van Mephistopheles
Haar
leven
was
Christus,
haar
dering, die in den ritus ingevoerd was.
van
vroegere
en latere schrijvers.
Worde deze 13de Conferentie andermaal
van gemaakt, listig en veinzend, meer schrik
Met de leer waren zij het eens. Het was
Prijs 5Ü cruts.
st Tven gewin.
door de broederen trouw bezooht, en stelle
wekkend dan komisch." — Op deze bijeen
dan ook verkeerd, dat zij als anti-orthodoxen
H.H. Hoofden va» Christelijke Scho
Namens de Familie,
de Heere haar tot eer zijns Naams, en tot
komst werd intusschen de aanwezigen bericht,
beschouwd en door een concilie veroordeeld
B. VEENSTLIA.
len ontvangen op franco aanvrage 1 Pre
waarachtig heil van hen, die Hij aau onze
dat Professor Doumergue, de schrijver van
en in den ban gedaan werden.
het leven van Calvijn, door de Universiteit
zorgen heeft willen toevertrouwen.
VLISSINGEN,
sent ex.
Toch is de Raskol (scheuring, secte) rter
C. F. VON MEYENVELDT, Secretaris,
van Glasgow tot doctor in de Theologie
3 Sept. 1901.
oudgeloovigen de oorzaak en voorlooper
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
Spuistraat 268, Amsterdam.
benoemd was.
^
geworden van het sectewezen in Rusland.
schenen, en alom verkrijgbaar gesteld:
Gelijk uit het verslag van Pobedonoszew
Jaarvergadering der Vereen. blijkt, worden in den tegenwoordigen tijd
Boekaankondiging.
tot bevordering van IleHeden overleed na eene^onvooral de vruchten van hun scheiding gezien
Dr. A. Kuyper. Drie kleine Vossen.
!ieuversKorgiiig in Nederland en indien het zoo voortgaat, zal de ontwik
DOOK,
gesteldheid van slechts twee •
Kampen J. H. Kok 1901.
keling van de onverschilligheid op gods
te houden op Donderdag 19 September 1901,
Dr. H. BtVKNCEt
digen, in haren Heere en Hei
dienstig gebied en van het anti-Christelijk
Ieder lezer van de Heraut herinnert zich
te Leeuwarden, in de Noorderkerk,
land, onze geliefde Dochter, I
75 cent.
de schoone artikelen, die daarin ten vorigen
materialisme toenemen. De nog half in
aanvang vóór middag s 11 uur.
Allen die geroepen worden om het
Zuster en Behuwdzuster
duisternis levende volksmassa, die van den
jare werden opgenomen over Intellectualisme,
Op de Agenda komt voor o. m.
woord te voeren, wordt dit werkje ter
weg der oude, eenvoudige vroomheid afgevoerd
Mysticisme en Practicisme. Deze zijn thans
Is bet weuschelijk en mogelijk reductie
lezing
aanbevolen. Niet alleen H.H.
is, is in haar maatschappelijk en godsdienstig
door Dr. Kuyper afzonderlijk uitgegeven en
van prijzen op de Spoorwegen voor onze
in den ouderdom van 35 jaren.
Predikanten, maar ook andere voor
leven
een
prooi
van
valsche
profeten
en
door
den
heer
Kok
te
Kampen
gestoken
in
en andere Ziekenverpleegsters te verkrijgen ?
Namens de Familie,
1ïeeiaai» gcnuiuv...
„„.„„-.Ion —
V>«- maatsehaDDÜ
gangers op vergaderingen zullen hierin
een net gewaad
We hopen, dat ze ook in
i i « is ^arooIU te leiden door L)s. HULSEBOS van VinW. J KOLKEHT.
overvloed van nuttige wenken vinden.
tendeels op materialistische wegen gebracht
dezen vorm voor velen tot leering en stich
tinnen
DEVENTER,
en slechts in naam, op papier orthodoxting mogen zijn. Ze leggen van de vee Referaat, te houden door DR. FKANSSEN van
4 Sept. 1901.
|
zijdigheid van den Schrijver een krachtig
Russisch gebleven, maar in den grond is
Zwolle over : „De roeping van de Diaconieën
zij anti-Russisch en anti-godsdienstig, vol
getuigenis af en zijn onder Gods zegen^ uit
en de taak van de Vereeniging tot bevor
komen „verlicht Europeesch" geworden.
nemend geschikt, om anderen voor eenzijdig
dering van Geref. Ziekenverzorging in Ne
Na deze schets van den toestand zijner
heid te waarschuwen en te bewaren.
derland ten opzichte van het veelvuldige
kerk, want Graaf Kutusow behoort tot de
lijden door krankheid."
staatskerk, vraagt hij : „Is in de verzoening
Gods Lankmoedigheid over Nederland,
Referaat te houden door Ds. BARGER van
In een Zeeuwsche stad op prima stand
met de oud-Russische krachten van de trouwe
een roepstem tot bekeering. Tijdpreek bij
Bijbelsche Historie vragen.
Driebergen over : „De methode van opleiding
wordt
wegens sterfgeval ter overna
zonen, die naar oud gebruik God eereu, in
het optreden van het Ministerie-Kuyper over
onzer Ziekenverzorgsters."
Twee en zestigste druk. Prijs 25 ets.
me eene beklante zaak in
de opheffing van den vloek, dien het Russisch
Luk. 13 : 1—9, gehouden door Dr. L. H.
's Avonds vóór de Jaarvergadering, dus
TliHIElÈUi enz. aangeboden. Huis
concilie over hen heeft uitgesproken, in de
Wagenaar, dienaar des Woords bij de Geref.
Bijbelsche Historievragen,
Woensdag 18 September, s avonds 7 uur,
billijk te huur of te koop. Benoodigd
broederlijke vereeniging met hen tot bestrij
kerk van Middelburg O. Middelburg K. Ie
verkort.
zal een bidstond worden gehouden in de
ding van het materialisme, niet de weg tot
kapitaal circa 4 mille, brieven franco
Cointre 1901.
Noorderkerk, waarbij de belangen der Ver
Zestiende
druk. Prijs 15 cis.
geestelijke en godsdienstig-zedelijke opvoe
letters S. Z Uitgever van dit blad
u^f nni^Jon van het. Ministerie-Kuvper
eeniging den Heere zullen worden opgedra
De naam van den Schrijver duidt
ding
van
het
volk
aangewezen
?
gen in gebed en smeeking en Ds. J. H.
gaf Dr. Wagenaar aanleiding tot het uitspreken
genoegzaam de Godsdienstige richting
De schrijver is zelf een lid en ijverig
FERINGA van Zaandam voorganger zal wezen.
dezer ernstige leerrede. Natuurlijk is de
voorstander van de staatskerk ; wat hij dus
dezer Vraagboekjes aan. Het eerstge
Tot trouwe opkomst van allen, die in het
geachte redenaar hartelijk dankbaar voor
van haar toestand zegt, mogen wij vrij van
werk der Vereeniging belang stellen, zoowel
en hoogelijk ingenomen m e t de groote veranhelpt een £0~jarig Jongeling, ge noemde boekje is, sedert het vóór ruim
overdrijving achten en dan teekeut die eene
ter bidstond als ter jaarvergadering, wordt
deriug, die er op politiek gebied heeft plaats
studeerd
hebbende voor onderwijzer en honderd jaren htt eerst het licht zag, ge
uitdrukking „de staatskerk verliest tegen
gehad. Hij ziet er terecht een bewijs van
dringend opgewekt.
lid
der
Gtref
kerk A te Haarlem, aan heel onverandei d behouden, uitgezonderd,
over de secten de eene positie na de
Afgevaardigden gelieven zich over logies
Gods groote lankmoedigheid over ISederland
eene hem passende Ilfc/IMKli- dat het in de nieuwe spreek- en spelandere" de verzwakking dier kerk.
te wenden tot den Secret. der Afdeeling den
in. Maar ze is voor hem als dienaar des
lingwjjze werd overgebracht. Het an
onverschillig waar.
Graaf
Kutusow
is
ook
een
der
weinigen,
Heer W. A. VAN DER MEER , Spanjaardslaan
Woords geen oorzaak, om nu te gaan roemen
dere boekje is hiernaar bewerkt, zoodat
die den geloofs- en gewetensdwang, die van
Brieven
lett.
ü
.
VI
.
bij
den
Boekh.
en juichen, maar eene gelegenheid, om het
Leeuwarden %
de Bijbelsche Geschiedenis ook hieruit
de staatskerk uitgaat, durft afkeuren. Uit
J. QUIST BZN . te HAARLEM.
Het Hoofdbestuur d,r Vereeniging voornoemd,
volk van Nederland op ernstige wijze te
volgens dezelfde leer onderwezen wordt.
moet
voor
Pobedonoszew
en
zijn
aanhangers
-r» n.T'T T\1?n
T7
±1. 1V1U
r uu/zwoc/ .
roepen tot waarachtige
bekeering.
lot
ouaangenaam zijn, omdat nu uit de hoogere
Zij zijn in een aangenamen, begrijpelyJ. HULSEBOS, 2e Voorzitter.
bekeering ook inzake de regeering des lands.
kringen een stem opgaat tegen zijn fanatiek
ken vorm opgesteld, waardoor het
G. J. BARGER, \e Secretaris.
Hij hoopt, dat er nu komen zal eene kolo
drijven. Te meer zal hem di o gevallig
gebruik bij het Onderwijs bij uitstek
J. TEVES TZN., 2e Secretaris.
niale staatkunde van s t r i k t e rechtvaardigheid
f 6.50 en f 8.50 per ÏOOO.
zijn, omdat onlangs een bestuurscollege een
W. H VAN SCHAIGK, Penningm.
gemakkelijk is. De talrijke herdrukken
en groote menschlievendheid, eene reorga
uitspraak gedaan heeft, die zijn dwangmaat
Sumatra dek liclit.
nisatie der Hervormde kerk, de invoering
feveren het bewijs, dat deze leerwijze
regelen tegengaat. Volgens de Russische
der vrije school als regel, de afschaffing van
Proeven vau 500 stuks te bekomen, door zeer velen verkozen wordt. Hee
strafwet zijn uiet-ortbodoxen, die aan perso
den vaccine-dwang, sociale rechtvaardigheid
franco thuis onder r e m b o u r s .
ren Prt dikanten en Godsdiens (onderwij
nen, die tot de staatskerk behooren, al is
Rusland. De toestand der Russische Staatsen opbeuring uit den druk in den weg vaii
zers, die er kennis meda willen maken,
J.
STAAL,
STEEN WIJK,
het 'maar in naam „godsdienstige bandekert _ Pobedonoszew, de opperprocureur
rechtsherstel, heiliging van den dag des
"M.,
rilt
staat,
door tusschenkomst van hun
lingen
voltrekken
,
siraioaar.
nu
van ' de heilige Synode, heeft onlangs het
Heeren, afschaffing der staatsloterij, bestrijding
college onlangs uitgesproken, dat die straffen
gewonen boekverkooper of op directe
verslag over het j a a r 1898 openbaar gemaakt.
van dronkenschap en openbare onzedelijkheid.
alleen opgelegd kuunen worden, als het
Hij erkent daarin, dat de Russische staatskerk
aanvraag aan den ondergeteekende, een
Het is waarlijk een tijdwoord, dat Dr.
zeker is, dat de persoon, aan wien die
(SCH IE WA Hl,opgericht 1879.) present-exemplaar ten dienste.
vele gebreken heeft, maar dat zij desniet
Wagenaar uitsprak. Het worde door velen
ambts -bandeling geschiedt, door den doop
Fabrikanten vit»»
temin is „de eenig ware behoedster en
gelezen, overdracht en betracht.
De Uil gever:
tot de orthodoxe kerk behoort. Is echter
leerares van het verlossend Christelijk geloot
Arnhem.
P. GOUDA QUINT.
BAVINCK.
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G
,
een kind uit een gemengd huwelijk of zelfs
Hij zegt, dat het met de leden der kerk in
ook
van
orthodoxe
ouders
naar
Lutherschen
godsdienstig opzicht zeer gunstig gesteld is.
Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
ritus gedoopt en in een Luthersch doopre
Er behoort moed toe, om zijn kerk de eenig
BURG
te HEUS DEN verschijnt de
(Prima
qualiteilen.
Coneureerentle
prijzen.)
gister ingeschreven, en wordt het later door
Ipprares van bet Christelijk
wart; ucuucuowi
TWEEDE JAARGANG
een
Luthersch
predikant
tot
het
Avondmaal
geloof en den godsdienstigen toestand harer
VAN
By den uitgever G. F. CALLENtoegelaten, dan is genoemde strafbepaling
leden gunstig te noemen, terwijl men weet,
U.
Heden gedenken wij met onze ff
BACH
te
NIJKUUK
is
verschenen:
niet
van
toepassing.
Wanneer
zulk
een
dat het grootste deel harer leden van de
a j geliefde Ouders
kind aan orthodoxen ter opvoeding toever
leer der kerk zoo goed als niets weet. Maar
jj
J F. VAN ANKEN
T)
Maandblad tot bevordering tan het rechte
trouwd is, is dit ook geen bewijs, dat het
de opperprocureur weet meer, waarom hij
EN
(T
lezen en uitleggen viiti <i<ids Woord,
tot
de
orthodoxe
kerk
behoort.
Dit
laatste
zoo spreken kan ; hij weet, dat die leden,
ff
G VAN ANKEN—
ih
onder redactie van Prof L. LINDE
werd tot hiertoe altijd beweerd ; daardoor
die onkundig zijn met de leer zijner kerk,
V. D. BI KG. ff
werden vele 1 uthersche kinderen in de
BOOM, Hoogleeraar a/dTheol. School
in hunne harten „den onbekenden bod
staatskerk gevoerd, en is menig Luthersch
/
•
hun
30jarige
huwelijks%
Het
Avondmaaislormulier
te Karn feu, tn met medewerking van
altaren oprichten.
predikant gestraft, omdat hij ambtshalve met
Over den toestand in Finland helt hij
onzer Geret. Kerk voor bekom onderscheiden Bedienaren des Woords.
üv vereent ging- fijt
dezulken handelde door hen ten Avondmaal
echter een klacht aan. Wanneer iemand
T) Hunne dankbare Kinderen, BeMaandelijks verschijnt een No. van
merde Christenen
toe te laten, bun huwelijk kerkelijk te vol
met zoo weinig tevreden is als uit boven
CT
huwd- en A leinkinderen.
J.
16
bladz. van 2 kolommen, in royaal
toegelicht door
trekken of bun kinderen te doopen.
staande blijkt, dan moet het met de orthodoxe
8o
formaat,
en is voorzien van een om
%
U
RK,
pf
Het schijnt dus, dat er eene kentering
» r . Jl.
GUNNING J.Hz.,
kerk aldaar werkelijk treurig gesteld zijn.
slag. Bij No. 12 wordt gratis een
$
7
Sept.
1901.
%
begint
te
komen
en
voor
de
godsdienst
Hij zegt, dat de plaatselijke toestanden in
Piedikuht te Utrecht,
stevige omslag met register toegezonden,
vrijheid meer uitzicht komt. Pobedonoszew
dat deel van het Russisch gebied het succes
De prijs is slechts / 1,50 per jaar,
zal wel doen, wat hij kan, om die beweging
l»ri$s 25 cenl.
van de actie der orthodoxe kerk tegen
te smoren, maar wij hopen, dat het hem
franco per post. Men kau inleekening
werken. Die ongunstig werkende toestanden

J. A. G. de WAAL,

MIJN BIBLIOTHEEK,

ANNA,

DE WELSPREKENDHEID.

Grietje Rolkert

Godsdienst
onderwijs.
Galanterie-zaak. SPOED!
A. VAN DEN BERG.
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Buitenlandscbe Kerken.

A. DE ROOÜE 8 Go.,

ADVERTE1ST1ËN.

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL

Waarom n i e t
toegetreden?

beschrijft hij aldus : „de door de orthodoxen
bewoonde dorpen zijn te ver verwijderd van
de plaatsen waar de kerken staan, men sluit
daar vele gemei.gde huwelijken en iu de
familiën, waar de „moeder Luthersch is,
geniet de orthodoxie niet de achting, die
haar toekomt;" de kinderen worden daar
meest in Lutherschen geest opgevoed, tenge
volge waarvan in plaats van het slaan van
een kruis de handen gevouwen worden, en
in plaats dat voor de beelden der heiligen
„op de handen gebogen" gebeden wordt;
niet op de „orthodoxe" maar op de Luthersche feestdagen wordt gerust.
Als dit een bewijs is — en dit zal wel
zoo zijn, want Pobedonoszew zegt let —
dat het orthodoxe geloof niet geacht wordt,
dan bestaat dat geloof slechts in eenige
uitwendige vormen.
Verder klaagt de opperprocureur er over
dat „de propaganda van de nieuwe rationa
listische secten" steeds toeneemt
Naar aanleiding van deze klacht heelt
Graaf Kutusow een stuk in een der Russische
bladen geschreven, waarin hij de noodza
kelijkheid betoogt, dat de Russische staats
kerk zich met de oudgeloovigen, de zooge
naamde Raskol, moet vereenigen, om de
voortwoekering van het materialisme tegen
te gaan en het vclk geestelijk en zedelijk
op te voeden.
Uit dit schrijven van Kutusow blijkt de
treurige toestand van de Russische staatskerk.
Hij zegt, dat de godsdienstig zedelijke
opvoeding van het Russische volk de taak
der orthodoxe geestelijkheid is. Zij heelt
die taak niet vervuld en bet volk niet
beschut tegen hen, die zich door het invoeren
van een nieuwe leer vijandig tegen de
staatskerk stelden. Van die geestelijkheid
is voor de toekomst niet veel te verwachten.
Hij zegt: „Beschouwen wij de geestelijkheid
en hare sektarische tegenstanders als twee
vijandige legers, dan is bet uit het verslag
van den opperprocureur duidelijk, dat het
a n t i -orthodoxe leger de rol vervult van bele
geraars, die met goed gevolg werken, en
het leger van de Russische geestelijkheid
de rol inneemt van belegerden, die zoo
nauw ingesloten zijn, dat zij de eene positie

niet gelukt.

SCHOLTEN.

Men schrijft over den grooten invloed,
die nu merkbaar
wordt, van de stadszending te Berlijn. Stöcker heeft geregeld
12 a 1400 hoorders uit die volksklassen,
welke anders nimmer de kerken bezochten
en geen godsdienst kenden. Alreeds het
niet -officieele, in kleederdracht en toespraaK,
en het huisbezoek der zendingsbroeders
werkt gunstig. Deze worden door den soci
alist in zijne schamele woning beleefd ont
vangen ; terwijl den predikant in ambtsgewaad
de deur zou gewezen worden ; en de man
staat toe, dat zijn gezin de Bijbelstonden
bezoekt. Reeds driehonderdduizend personen
van al'erlei slag uit den laagsten stand zijn
door de zendingsagenten bezocht, om ze
naar de bijeenkomsten en godsdienstoefening
te krijgen.
De predikant Schmidt te Bielitz, in Oostenrijksch Silezië, vertelt in zijn blad, dat
menigmaal Czechische en Poolsche Roomschen
hem komen verzoeken, ,/zwarte missen te
doen, om een tegenpartijder te treffen door
ziekte of een ongeius. u n
Protestantsch leeraar vragen : — omdat zij
van de priesters geleerd hebben, dat die
„beste maatjes is met den duivel
De Synode der Vrije kerk, vergaderd te
Lausanne, hield zich bezig met de verbe
tering van het godsdienstig gezang en met eene
liturgie — hoewel dezs niet verplichtend
maar facultatief is en slechts ten voorbeelde zal
dienen. Ook keurde zij eene voorgestelde
overeenkomst goed, ten einde eene Confede
ratie te sluiten tusschen de Vrije kerken van
Neufchatel, Genève en Waadtland. Hoewel
kleir, neemt toch het aantal lidmaten en
catechisanten dier Vrije kerken steeds toe,
en oefent baar zelfstandigheid vergelijkender
wijs veel invloed uit.
Den 4en Juni e. v. d. werd het drielionderd-jarig bestaan der Theologische Faculteit
te Montauban gevierd. Door studenten werd

V oor de vele

bewijzen vau deelne
ming, ontvangen tijdens de. ziekte en ht-t
overlijden vau onzen geliefden man en
vader, betirgen wij onz u n hartelijk
keu duik.
„nrnam?
Wed. G. A. ZUIDHOF.
K. ZUIDHOF.
T. ZUIDHOF.

WlSTtKWIJTWBRD,
29 Augustus 1901.

Ter verspreiding: 25 ex.
a 20 cent; 50 ex. a 15 cent;
100 ex. a 12Vg cent.
Inzonderheid aan Predikanten en
Kerkeradeu wordt dit boekje ter ver
spreiding zeer aanbevolen.

Wat zegt de Schrift?

zenden rechtstreeks aan den uitgever,
en ook door een solieden boekhandelaar.
Van den eersten jaargang zijn nog
eiikele Ex.te bekomen,ingenaaid,af 1,60.
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kleine kinderen
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lieden overleed te EÜE(GTLDERLAND ) in haren Heere en
Heiland, Mejuffrouw

Jaantje Buitenhuis,
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in den ouderdom van ruim 79
jaren.
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F. KOONINGS,
Executeur-testamentair.

DORDRECHT,

Mj

I<; I<;

DOOR

S:

L E E S Ü
L K E S Ü !

Franc» 1». |>. 40 cenl tegen
toezei ding van het bedrag in postzegels
of postwissel aan
Den Uitgever

A. J. VREDEVOOGD.
Zuiilersiigel

27a

GRONINGEN.

Alphabetische lijst der Psalmverzen,
DOOR W O L F .

ZALSMAN

aan

te

KAMPEN.
GRONINGEN , in

de vaste hope
des eeuwigen levens, na een
langdurig en smartelyk, doch
geduldig lijden, onze geliefde
Zuster, Behuwdzuster en Tante,
Mejuffrouw

Bienke ïïoeksema,
Wed. van den Weleerw. Heer
Ds. P. MEDKMA , in den ouder
dom van ruim 65 jaren.
Namens de Familie,

w.

GROOTHGAST,

31

Aug. 1901.

BONNEMA.

Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen en op bestelling alom te be
komen :

Dr. H BAVINCK.

De weielflverwiimenfle
kracht des geloofs,
Leerrede over 1 Joh, 5 : 4b
uitgesproken

in

de

Burgwalkerk te

KAMPEN , den 30 Juni 1901

in tegenwoordigheid van
PRESIDENT

KRUGER,

30 cenl.

JACOIHJS» ItOKSTIUS
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN
DOOR

O. C. DOORNBOS.
Deze uitgave, op goed papier met
duidelijke letter gedrukt, kost
niet meer dan 4 cent,
Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond franco toegezonden.

Voor een bijzonder doel wordt
te leen gevraagd

Aanbieding

4 et.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

4

ct.

4 ct.

Vrije ïïniversiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:
Aan Coutribiiiiën :
Door den heer Mr. J. C. von Briel S^sse
te Nieuwveeu: uit Aarlandeiveen t 37,75,
uit Acbtienhoven f I, uit K-omrae Mijdiecbt f 6, uit Nieuwveen f 35,50, nit
N;ord r n f 3, samen f 83,25.
Aan Collecten : (voor de Theol.
faculteit:)
Van de G-tref. kerk te Hilversum B
f 32,41 1 /„, van idem te Middelbanr's f 6,
van idem te Delft ('/ 3 coll.) f 43,79.
Toor bet Studiefonds:
D ior den heer W. Hovy, van uiej. H.
de Vries te Zalt-Bonimel f 3.
S . J. S E E F A T ,
Hilversum.
Penningmeester.

