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PLAATSELIJKE KERKEN.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Het Admissie-examen voor de Th. School zal
D. V. gehouden worden Donderdag 19 Sept. des
voormiddags ten 9 uur.
Men melde zich daartoe tevoren (schriftelijk
of mondelijk) aan by den heer J.Jansen, Pedel
van de Theol. School. Het programma van
de vereischten voor de toelating tot de School
wordt, op aanvrage, toegezonden door den Se
cretaris van 't College van Hoogleeraren, Prof.
P. Biesterveld. Voor hen, die 't diploma ont
vingen van het Geref. Gymnasium, loopt het
onderzoek alleen over de beweegredenen, die ge
leid hebben tot de keuze van het ambt van
dienaar des Woords.
De Cursus 1901/2 wordt geopend Vrijdag
20 Septr. des avonds ten acht en een half uur.
Inschrijving van .Studenten door dm Rector
heeft dienzelfden avond plaats ten zeven uur in
de Aula der School op vertoon van de kwitan
tie van het Collegegeld 1ste semester.
M. NOOKDTZIJ, Rector.
Kampen, 20 Aug. 1901.

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 1001)
aangesteld en geïnstrueerd den Heer E. van der
Veen, Ouderling bij de Geief. Kerk te Kampen,
om Ijaarlljkscho Contributies voor de Theol.
School te verzamelen en Abonnementen op de
Bazuin."
Zij 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 opdracht.
Namens de Commissie voorn.,
J. HESSELS, Voorzitter.
H. FRANSSEN, Secretaris.
Kampen, 30 Aug. 1901.

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
XXI.
Het gevoelen van hen, die tegen
Voetius over staan, wordt zeer duide
lijk uiteengezet door Jesaias Hillenius,
predikant te Drachten, die in 1751
en 1752 te Leeuwarden het licht deed
zien: De Mensch beschouwt in de
staat der elende, der genade en der
heerlijlcheit enz. In het tweede stuk

van dat werk stelt hij op bl. 705 de
vraag: Of in alle uitverkorene van
het eerste beginzel van hun leven
af een zaadt der wedergeboorte is,
dat op den bestemden tijdt komt uit
te spruiten?
Daarop geeft hij het volgende ten
antwoord:
1. Dat zekerlik de uitverkorene
voor
hunne wedergeboorte eenige
Voorregten hebben boven de ver
worpene, als dat God hen aanmerkt
als zodanige, voor welke zijn Zoon
voldaan heeft en voor hen het regt
ten leven verworven heeft. Dat God
ben aanmerkt als zijne uitverkorene,
kelken Hij de middelen der zaligheit
verleent, met dat oogmerk, om hen
daaronder ter bepaalder tijdt kragtdadig te veranderen. Dat Hij hen
bewaart', dat zij zig niet schuldig
^aken aan de onvergeeflike zonde

OLDEBOORN, B Sept 1901. De Eerw. heer A v. d. Vegt,
Theol. Cand., heeft voor de roeping onzer gemeente bedankt,
De Koning zijner kerk geve ons te zwijgen en geve ons spoe
dig den man zijns Raads.
Namens den Kerkeraad.
J. E. HAASDIJK, Scriba.
BLOKZIJL, 3 Sept. 3901
Zondag j. 1. was het voor onze
gemeente een dag van vreugde. Onze beroepen Leer'aar, Cand.
li. Sybrandy, werd met goedkeuring van onzen Consulent Ds.
Z. Hoek in zijn dienstwerk bevestigd door zijn zwager Ds. A.
Roorda, naar aanleiding van Jes. 62 : 6, 7. 's Avonds aan
vaardde onze eerste Leeraar zijn dienstwerk, sprekende over
I's 121 : 1, 2. Na het einde zijner rede richtte hij nog een woord
tot Ds A. Roorda en Ds. Z. Hoek, den kerkeraad en burger
meester en wethouders. Daarna werd onzen Leeraar op verzoek
van onzen Consulent nog toegezongen Ps. 121:4. Eene talrijke
schare vulde beide keeren het kerkgebouw. De Heere stelle
zijnen dienstknecht tot een lijken zegen voor de gemeente en
de inwoners onzer plaats.
Namens den Kerkeraad,
J. AARTS, Scriba.
ALBLASSERDAM, 5 Sept 1901. Alhier is beroepen de
Weleerw. heer J. A. de Vries te Fijnaart.
Namens den Kerkeraad,
W. DE HAAN, Scriba.
SPIJKENISSE, 8 Sept. 1901.
Ds. J. Douma alhier.

Bedankt voor Halfweg door
Namens den Kerkeraad,
P. GBLDTP;LDER, Scriba.

OOSTBURG, 9 Sept. 1901, Gisteren is alhier tot Herder
en Leeraar beroepen de Weleerw. heer Ds. S. Bosma te Bui
tenpost.
Namens den Kerkeraad,
Iz. CATSMAN, Scriba.
SCHOONEBEEK, 9 Sept. 1901. Gisteren is hier tot Her
der en Leeraar beroepen de Ew heer C. van Gelderen, Theol
Candidaat, van Zwolle. De Heere geve, dat wij eerlang tot
onze blijdschap mogen hooren : Ik kom tot u, is onze wensch
en bede.
Namens den Kerkeraad,
H. POPPEN, Scriba.
BOXUM, 9 Sept. 1901. Wat we hoopten is geschied. Onze
geliefde Leeraar Ds. N. Y. van Goor deelde Zondag der ge
meente mede, voor de roeping der kerk van Wirdum te hebben
bedankt. De Heere doe zijn dienaar verder onder ons arbeiden,
zijn Naam ter eer, der gemeente ten zegen.
Namens den Kerkeraad,
B v D. BE KG, Scriba.
HALFWEG, 9 Sept. 1901. Bij vernieuwing werden wij
teleurgesteld, doordien ook de Weleerw. heer Ds J. Douma
van Spijkenisse meende voor onze roeping te moeten bedanken.
Namens den Kerkeraad,
G. VAN ANDEL, Scriba.

tegen den H. Geest, en wat dies meer
mag zijn.
2. Dat ook eenige uitverkorene
wedergeboren worden voor het ge
bruik van hun verstandt door de
almachtige kragt Godts, willen wij
niet betwisten. Maar dat alle de uit
verkorene van het eerste beginzel
van hun leven een zaadt der weder
geboorte zouden hebben, oordelen
wij dat in het Woordt Godts niet
geleert wordt, maar veel eerder het
tegendeel.
Want 1° de II. Schrift leert ons
duidelik, dat zij doodt zijn door de
misdaden en zonden, gelijk Paulus
van de bekeerde Epheziërs zegt, datze
geweest waren, ende gewandelt had
den na de eeuwe dezer wereldt, na
den Oversten der magt des lugts, des
geests, onder welken zij eertijdts ver
keert hadden in de begeerlikheden
des vleeschs, doende den wille des
vleeschs en der gedagten, Eph.
2 : 1—3. Wat zaadt der weder
geboorte zal dan in hen konnen ge
weest zijn? En van de bekeerde
Corinthiërs zegt dezelve Apostel: dit
waart gij zonnnige, te weten volgens
het voorgaande vers, hoereerders,
afgodendienaars, overspeelders etc.
Maar gy zyt afgewasschen, maar gy
zyt geheiligt, maar gy zyt geregtvaardigt in de name des Heeren Jesu,
en door den Geest onzes Godts, 1 Cor.

VARSSEVELD, 9 Sept. 1901. Gisteren nam onze zeer be
minde Leeraar, de Weleerw heer Ds. H. te Velde, afscheid van
onze gemeente, naar aanleiding van 2 Thess. 2:15—17. God
schenke hem, die ons bijna 10 jaar als onze Leeraar diende,
dezelfde liefde en broedermin te genieten in zijnen nieuwen
werkkring. Aan het einde sprak onze oudste Ouderling een
woord van waardeering en werd onzen scheidenden Leeraar
Ps. 121 : 4 toegezongen
Namens den Kerkeraad,
J. H. ROUGOOR, Scriba.
ANNA-JACOBA-POLDER, 9 Sept. 1901. Heden werd onder
leiding van enzen scheidenden Leeraar, den Welew. heer F.
Bruinsma, met meerderheid van stemmen tot Herder en Leeraar
dezer g meente beroepen, de Welew. heer D. Hoek, Cand. tot
de II. dienst te Noordwijk aan Zee
Geve de Koning zijner
kerk, dat wij spoedig mogen hooren van dezen zijnen dienst
knecht : ik kom tot u.
Namens den Kerkeraad,
A. WISSE, Scriba.
WAPENVELD, 29 Aug. 1901. Hedenavond was het voor
onze gemeente een feestavond. Een groot aantal leden en be
langstellenden vulden het kerkgebouw
Door de goede zorg
van de Gereformeerde Jongelings-Vereeniging, bijgestaan door
eenige broederen uit de gemeente, was het kerkje verrijkt
met een klein, doch sierlijk pijporgel uit de fabriek van den
heer Proper te Kampen, Nadat onze geachte Leeraar Ds. B.
F van Maas eene boeiende rede had uitgesproken, naar aan
leiding van Ps. 126 : 3, werd de gemeente toegesproken door
Ds F. Moet van Heerde en daarna werd het orgel, namens de
commissie aan de kerk overgedragen en door deze dankbaar
aan va rd, bij monde van den Leeraar. Moge het den Heere
behagen, ons steeds zoo te zegenen, gelijk Hij tot hiertoe ge
daan heeft.
Namens den Kerkeraad,
P. GELDEKMAN, Scriba.

KAPELLE-B1EZELINGE, 7 Sept. 1901.
De
Kerkeraad der Ger. kerk te Kapelle-Biezelinge heeft
besloten, geen collectanten aan te bevelen, zoo niet
minstens 4 weken te voren van hun komst kennis
gegeven is en zij van den Kerkeraad toestemming
hebben tot het houden der collecten.

Namens den Kerkeraad,
Js. STAAL PZ , Beer.

CLASSEN.
Classis Alkmaar.
I)e Classis Alkmaar beeft in hare vergadering van
29 Augustus j. /., na gehouden praeparatoir-examen,
voor de Geref. kerken beroepbaar gesteld den heer
C. Lekker, Theol. Candidaat, wiens adres is te Ben

Helder.
Volgens ons toegezonden (officieus) bericht.—

6 : 11. En Tit. 3 : 3 te voren reets
aangehaalt. Hoe kan men van zulke
zeggen, dat zij een zaadt der weder
geboorte gehadt hebben ?
2°. Indien alle uitverkorene van
het eerste beginzel des levens af een
zaadt der wedergeboorte hadden, zo
konde van zommige van hen niet
gezegt worden, dat zy daarna eerst
zijn wedergeboren, 1 Petr. 1 : 23,
Jac. 1 : 18. Alzo door de weder
geboorte de eerste beginzels van het
geestelike leven worden medegedeelt.
3°. Dit zaadt der wedergeboorte,
wat kan het anders zijn dan een be
ginzel van het geestelike leven ? En
dit zo zijnde staan wij toe, dat het
niet onmogelik is, dat kinderen die
het gebruik der reden nog niet heb
ben dat beginzel bij wege van ver
mogen hebben, zonder dat het dadelik
werkzaam is, omdat zij het redensgebruik nog niet hebben. Want kan
er in een kindt een hebbelike verdor ventheit zijn, of een beginzel van
een verdorven leven, gelijk er zeker
lik in het zelve is, voordat het de
reden gebruiken kan; zo kan er ook
in het zelve een beginzel van geestelik
leven zijn.
Maar gelijk het beginzel van het
verdorven leven in het kindt zig
openbaart, wanneer het tot het ge
bruik der reden gekomen is; zo zal
ook van 's gelijken dat beginzel van

RED.

ONTVANGSTEN.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Collecten.
Hollandscheveld
f 6,615 Kolhorn
f 1,—
Hoogeveen
- 36,51 Schagerburg
- 0,95
Meppel
- 40,105 Zierikzee
- 16,965
Nijeveen
- 6,975 Brouwershaven
- 6,72
Ruinerwold
- 20,36* Zonnemaire
- 3,435
Zuidwolde
- 4,54 Haamstede
- 4,—
Alkmaar
- 13,35 Scharendijke
- 7,15
Helder
- 29,54 Colijnsplaat
- 9,295
Broek op Langen dij k - 27,75 Geersdijk
- 1,74
Noord-Scharwoude
- 11,10 Kamperland
- 8,—
7
Dirkshorn
- 8,20 W issekerke
- 1,78
Oosterend
- 9,90 Den Ham
- 14,035
Heer-Hugowaard
- 3,24 Schoonhoven B & WilKrabbendam
- 20,62 lige-Langer. Ie extra c.- 3,86ö
A. P. Polder
- 4,85 Haastrecht
- 3,28
;;
Schermerhorn
- 0,60 Assen, c. 14 Apr.
- 19,59
Contributies en Griften.
De contr van Ds. Joffers te Kampen f2,—
Door dhr. A. Verhoef, diakeu te Ede, gift v/d Th. Sch. f 0,97.
De Penningmeester
van de Theologische School,
Zwolle, 7 Sept. 1901.
DR. H. FRANSSEN.
Voor <le Zending o. ICeicl. & Moh.
Door J Wiersema, uit de bus v/d Jongel.-Ver.
„Timotheüs" te Ten Boer
.
f
5 70
Door Ds. Postema in 't kerkz. te Warffum .
2,50
Door C. J. J. Timmermans, uit de bus der Ger.
Jongel.-Ver. „Nathaniël" te Alblasserdam
1,05
Door Ds. Sieders te Vlaardingen, v/e jeugdigen
broeder f 2,50 en van N. N. f 1, samen .
3,50
Pinkstercollecten :
Zuilichem
f
7,75 Kamperveen
1,06
Aalst
3,44 Oldemarkt
1,835
Poederoijen
1,30 Rouveen
- 39,—
Herwijnen
7,— Staphorst
8,25
Well
3,50 Steenwijk A
- 13,—
Vuren
1,55
„
B
- 29,615
llossem
1,755 Stad-Vollenhove
2,50
Zalt-Bommel
7.88* Ambt-Vollenhove B 8,42»
Gameren
6,50 Wilsum
1,75'
Culemborg
- 13,61 Zwartsluis
- 115,60
Hoenza Driel
1,50 Anna-Jacoba-Polder - 14,26
Noordeloos
5,68 Tholen B
- 12,86
Blokzijl
- 42,74 Rilland
5,60
Genemuiden
- 21,05 Krabbendijke
- 23,79*
Uit Let Negertje op de Zondagssch. en de Catechis.
te Krabbendijke .
.
.
.
9.575
1 oor J. G. v d. Hoogt te Kampen, uit 't busje
van J. Smit te Schokland.
.
.
8,—
Van A. Gruijs Sr. te Zaandam, van zijn gebr. post
zegelverkoop
.
.
.
.
2 .

I

N. M.

Vermelding

in de Bazuin heeft al

leen op verzoek plaats.
Doesborgh,
7 Sept. 1901.

B. DE MOEN,
Quaestor.

het geestelike zig alsdan openbaren, wedergeboorte ? Indien het een hebbeindien er anders zulken beginzel in likheit is, hoe zal dan dezelve in de
dat kindt is. Het is een onbegrijpe- ziel, welke een geestelik wezen is,
like zaak, dat dit goede beginzel vele ledig zonder eenige wrerkzaamheit
jaren lang werkeloos zoude blijven, konnen zijn ? Wij geven onze goedliggende begraven onder de verlei keuringe aan hetgene de grote Caldende begeerlikheden des vleeschs. vinus zegt: want die dromen dat in
Immers de ondervindinge leert, dat derzelver harten zelfs van de ge
menschen van een zeer ondeugent boorte aan, ik weet niet wat zaadt
leven, nadat zy vele jaren in de der verkiezinge gelegt is, door wel
zonde geleeft hebben en zelfs op kers kragt zy altydt tot de godsvrugt
Godtvrugt en Godtvrugtigen ge- ende vreze Godts geneigt zyn, die
smaadt hebben en vyandig zig tegen worden niet geholpen door het gezag
dezelve verzet hebben, verandert der Schriftuur en door de ervarentende bekeert worden; maar zal in heit zelfs bestraft (Inst. III 24, 10).
iemant het zaadt der wedergeboorte
Maar men zegt dat Paulus leert
konnen zijn, zo lang hy legt onder Rom. 8 : 9, zo iemant den Geest
de heerschende magt der verdorvent- Christi niet heeft, die komt hem niet
heit, Godt en de Godtvrugtigen haat? toe. Nu is het evenwel onlochenbaar,
Johannes zegt, een iegelik die uit dat de uitverkorene Christus toe
Godt geboren is, die doet de zonde komen ; derhalven moet men ook
niet, want zijn zaadt blyft in hem, besluiten, dat zij den Geest Christi
ende hy kan niet zondigen, want hy hebben. Wij antwoorden, dat de uit
is uit Godt geboren, 1 Joh. 3 : 9. verkorene Christus toekomen, is een
Zal er dan in iemant een hebbelik- zaak, daar over geen twijffel vallen
heit van liefde Godts konnen zijn, kan, want zy zyn uitverkoren in hem,
terwijl hij leeft in een haat van Godt om door hem zalig gemaakt te wor
en van zijne waar heit? Zal er in den, Eph. 1:4. Zy zyn hem van
dezelve plaats het zaadt Godts ende den Vader gegeven, Joh. 17 : 6. En
het zaadt des duivels zijn, en wel zo zijn dezelve al van eeuwigheitde
dat het zaadt Godts in 't verborgene zyne. Zij komen hem toe, omdat hy
schuilt ende zig stilhout, maar dat ze gekogt heeft, Hand. 20 : 28. En
het zaadt des duivels zyne kragt van die tijdt af komen zy hem regtstoont ende geheel in den mensch wege toe, als zyn verkregen ende
heerscht ? Wat is dog dat zaadt der gekogt goedt, en dus zyn ze al de

zijne eer zy geboren zyn ; maar dan
konnen zy evenwel den Geest van
Christus niet hebben, omdat zy niet
aanwezig zyn. En dus volgt hier
reets uit, dat de geopperde zwarigheit uit deze plaats niet te beduiden
heeft.
Maar verder moet men aanmerken,
dat den Geest Christi te hebben hier
van den Apostel wordt voorgestelt
als een kenteken, waaruit iemant
konde weten of hy Christus deelagtig
was, want den Geest van Christus te
hebben wordt hier gestelt tegen in
den vleesche te zyn en na den
vleesche te zyn. Maar in den vleesche
te zyn zegt buiten twijffel, nog onder
de heerschende kragt der zonde te
zyn, nog onbekeert te zyn. Egter
moeten alle die nog in den vleesche
zyn niet aanstondts aangemerkt wor
den als verworpene, en dat voor
niemant van dezelve Christus vol
daan heeft, vermits Godts Woordt
en de ondervindinge leren, dat er
menschen bekeert worden, die zelfs
zeer vleeschelik geleeft hebben; maar
die nog in den vleesche is, al waar
hy ook een uitverkoren voor welke
Christus voldaan heeft, zo heeft hy
egter hier van niet het minste bewijs,
want die in den vleesche is, is niet
in den Geest, in die woont niet de
Geest Godts.
Wat is er dan klaarder, als dat
Paulus den Geest Christi te hebben
komt op te geven als een gewis merk
teken, waaruit de gelovige Romeinen
konden weten, dat zy Christus deel
agtig waren en dat zy zyn eigendom
waren ? Maar hoe zoude iemant uit
zulken zaadt der wedergeboorte, dat
nog stil ende ledig legt in den mensch,
dit konnen weten ? Het blijkt dan
klaar genoeg, dat uit deze plaats niet
het minste bewijs gehaalt kan worden
voor zulken zaadt der wedergeboorte.
Daarenboven kentekenen zijn voor
volwassene, of die ten minsten het
redensgebruik hebben, maar niet voor
kinderen, die het gebruik der reden
nog niet hebben. Verder kan men
nog aanmerken, . dat Christus toe te
komen hier zo veel zeggen kan, als
dadelik met Christus vereenigt te
zyn, ende met hem gemeenschap te
hebben; maar nu is niemant dadelik
met Christus vereenigt, of schoon hij
in regt door gifte en kopinge Christus
toebehoorde, wanneer hij niet heeft
zynen Geest; want daar is geen ge
meenschap met Christus, dan door
zynen Geest, want de gemeenschap
met Christus is geestelik, en daar is
geen geestelike gemeenschap dan
door den Geest. De Geest is het
welke den mensch wederbaart ende
in hem voortbrengt het gelove, waar
door hij met Christus vereenigt wordt.
Na alzoo het gevoelen der anderen
te hebben weerlegd, stelt Hillenius
zijn eigen gedachte over den tijd der
wedergeboorte op bl. 727 op de vol
gende wijze in het licht:
Wat de tijdt der wedergeboorte be
treft, die is zeer verscheiden. De Papis
ten leren dat dezelve geschiet in de
doop, vermits zy willen dat de doop
dezelve veroorzaakt uit kragt van het
gedane werk:, maar met aat dwaaigevoelen te weerleggen houden wy ons
hier niet op. De Godtgeleerden van de
Augsburgsche Belydenis zijn van gedagten, dat de wedergeboorte ge
meenlik aan de kinderen alleen in
de bedieninge des doops wordt medegedeelt, zo dat de genade der weder
geboorte zo vast aan de doop ver
bonden is, dat alle die in hun kintsheit gedoopt worden, op dezelve tijdt
worden wedergeboren, hoewel zy
geen wederbarende kragt aan het
doopwater toeschrijven.
En hier toe hellen ook eenige uit
de onze. Andere van de onze willen
dat de uitverkorene kinderen in hunne
kindtsheit vóór den doop wederge
boren worden, maar dat het zaadt
der wedergeboorte als onder de assche
verborgen blijft. Maar andere oor
delen, dat Godt op verscheidene
tyden de uitverkorene wederbaart;
zommige in hunne kindtsheit, 't zy
vóór den doop, 't zy in de lydt van
de doop, of daarna, wanneer zij het
gebruik van hun verstand verkrijgen;
andere in hun jongelingschap, andere
in hunne mannelike jaren; andere

(hoewel de woinigste) in een hogen
ouderdom ; eenige zelfs op hun krankbedde en als voor de poorte des doodts.
En hier toe hellen wy mede, oorde
lende, gelijk Godt enkel na zijn
welbehagen zekere menschen tot de
zaligheit uitverkoren heeft, dat hij
ook geheel vrij is om hen te weder
baren op welken tijdt het hem belieft.
En alzo wy gezien hebben, dat het
gevoelen van die geleerden, dat in
alle uitverkorene van het eerste
begin hunnes levens af een zaadt der
der wedergeboorte zoude zijn, op
geen genoegzame grondt steunt, zo
volgt hier uit dat men niet kan denken,
dat de uitverkorene in 't gemeen in
hunne kindtsheit vóór den doop weder
geboren worden. En de tijdt der
wedergeboorte te bepalen op het
oogenblik dat zij gedoopt worden, is
een stellinge, welke ons de H. Schrift
nergens leert, maar integendeel onderrigt dezelve ons van eenige menschen,
welke reets vóór den doop wederge
boren zijn geweest, als Paulus, Hand.
9:11, 17, 18, Cornelius, Hand. 10 : 47.
En wanneer Godt den mensch ge
meenlik in den doop wederbaarde,
zo zoude het van de ouders afhangen
de wedergeboorte van hunne kinde
ren, in zo verre er uitverkorene onder
waren, of te verhaasten of uit te
stellen, zo als het hem beliefde de
zelve vroeger of later te laten dopen,
dat elk zien kan ongerijmt te zijn.
Daarenboven zo leert de ondervin
dinge, dat vele eerst in hunne jonge
lingschap , of in hunne mannelike
jaren en eenige zelfs in een hoge
ouderdom verandert worden, nadat
zy de voorgaande tijdt hunnes levens
hebben doorgebragt in zonden ende
godtloosheit; en hoe zoude het dan
te begrijpen zijn, dat dezelve reets
zo vroeg waren verandert geweest,
daar ze zo vele jaren als slaven van
de zonde geleeft hebben ? Dat het
zaad der wedergeboorte zo langen
tijdt als onder de assche kan ver
borgen blijven, is geheel onwaar
schijnlijk, gelijk wij te voren getocnt
hebben.
Ook Hillenius stond met dit zijn
gevoelen niet alleen. Dezelfde ge
dachte over den tijd der wederge
boorte treffen wij aan bij Calvijn,
Musculus, Beza, Ursinus, Alsted, de
Brés, Alting, Acronius, Gomarus,
Walaeus, Maccovius, Cloppenburg,
Comrie en vele anderen, allen man
nen van naam op het gebied van
Gereformeerde kerk en theologie.
Zij hadden er bezwaar in, om God
in de vervulling zijner belofte en in
de werking zijns Geestes te binden
aan een tijdsmoment, dat niet uitdruk
kelijk in zijn eigen Woord was
bepaald. En zij vatten daarom den
doop op, niet als een teeken en bewijs,
dat de wedergeboorte bij alle uitver
korenen aireede geschied was, maar
als een zegel van Gods beloften aan
de geloovigen en aan hun zaad, die
Hij aan hen allen zekerlijk vervullen
zou te zijner tijd. Daarom zeide ook
Calvijn, dat de doop, dien hij in
zijne jeugd had ontvangen, hem eerst
op later leeftijd ten nut was geworden.
De belofte in den doop is geen vage,
algemeene, voorwaardelijke toezeg
ging, maar ze houdt niets minder
in, dan dat God de God der geloo
vigen en van hun zaad zal zijn.
Doch ze behelst hoegenaamd geen
bepaling van tijd, waarin deze be
lofte aan het uitverkoren zaad der
geloovigen vervuld worden zal. Hij
volgt daarbij zijn eigen weg en heeft
tot ons door zijnen Zoon dit woord
gesproken : de wind blaast waarheen
hij wil en gij hoort zijn geluid, doch
gij weet niet, van waar hij komt en
waar hij henen gaat; alzoo is een
iegelijk, die uit den Geest Gods
geboren is.
BAVINCK.

KERKELIJKE STATISTIEK.
In het twaalfde deel van de Bijdragen
tot de Statistiek van Nederland, bevat
tende de Uitktmsten der Achtste Tienjaa;TijL_che Volkstelling, gehouden op den
bl Dec. 1899, is ook opgenomen de
indeeling der werkelijke bevolking naar
de Kerkelijke Gezindten, bl. 120 — 185.
Deze is in vele opzichten belangrijk.
Wij nemen er thans het volgende uit
over.

De geheele bevolking van Nederland,
die tien jaren geleden 4,5.11415 zielen
telde, bedroeg bij de laatste volkstelling
5,104137 zielen en is dus in dien tijd
toegenomen met 592722 zielen.
In 1889 behoorden van de geheele
bevolking 1,596482, en tien jaar daarna
1,790161 zielen tot de Roomsche kerk.
De Nederlandsch Hervormde kerk telde
vóór tien jaren 2,194649 en thans
2,471021 leden.
In 1889 waren «r 189251 leden van
de Christelijke Gereformeerde kerk, en
181017 leden van de Nederduitsch Gere
formeerde kerken, saam 370268 zielen ;
thans tellen zij vereenigd 361129 leden.
De Christelijke Gereformeerden, die met
de vereeniging van de beide bovenge
noemde kerken in 1892 niet medegin
gen, zijn thans 54629 zielen sterk.
De totale bevolking nam dus in tien
jaren tijds toe met 592722 zielen ; de
Roomsche kerk met 193679; de Her
vormde kerk met 276372. Maar de
Gereformeerde kerken namen in datzelfde
tijdvak af met niet minder dan 9139
zielen.
In percenten uitgedrukt, staat de zaak
volgens de officieele statistiek aldus:
De totale bevolking nam van 1889
tot 1899 toe m£t 13,14 procent.
In 1889 waren'de Roomschen 35,39
procent van de tutale bevolking ; in 1899
waren zij 35,07 procent.
De Hervormden maakten vóór tien
jaren 48,65 procent van de geheele be
volking uit, en thans in 1899 vormen
zij daarvan 48,41 procent.
In 1889 waren de leden der Christ.
Geref. kerk en de Nederd. Geref. kerken
samen 8,21 procent van de totale be
volking, en thans 7.08 procent.
Daaruit blijkt, dat, terwijl de totale
bevolking in tien jaren toenam
met
13,14 procent, de Roomschen in dat
zelfde tijdvak, naar evenredigheid van
aie totale bevolking, a/namen met 0,32
procent, de Hervormden met 0,24 pro
cent, en de leden der vereenigde Gerefor
meerde kerken met 1,13 procent.
De Roomschen en de Hervormden zijn
dus in die jaren wel toegenomen in
volstrek ten zin. Maar die toenemingheeft toch lang geen gelijken tred ge
houden met de toeneming der bevolking.
Integendeel, ofschoon in volstrekten zin
vooruitgegaan, zijn zij in betrekkelijken
zin, dat is naar evenredigheid van de
bevolking, beiden achteruitgegaan; de
Roomschen met 0,32 en de Hervormden
Hervormden met 0,24 procent.
Veel ongunstiger is echter deze sta
tistiek nog voor' de vereenigde Gerefor
meerde kerken. Terwijl zij in 1889 sa
men reeds 370268 zielen telden en dus,
na de vereeniging in 1892, minstens
reeds 380.000 leden hadden moeten heb
ben, bereiken zij. thans in 1899 slechts
een ge,tal van 361129 zielen. Zij zijn
dus in tien jaren tijds niet alleen niet
vergelijkenderwijs, maar ook op zichzelf
beschouwd, niet vooruit- doch achteruit
gegaan, en wel met niet minder dan
2,47 procent m volstrekten, en 1,13
procent in betrekkelijken zin.
Daarentegen tellen de leden der Chris
telijke Gereformeerde kerk in 1899 niet
minder dan 54629 zielen, dat is 1.07
procent van de geheele bevolking.
Er is alle reden, om te vermoeden,
dat deze statistiek niet betrouwbaar is.
(Jok al brengen wij in rekening, dat
vele leden van de vereenigde Gereformeerde
kerken tot de Ned. Herv. kerk zijn terug
gekeerd of bij de Christ. Geref. kerk
zich hebben aangesloten, dan is toch
daarmee de grcbte achteruitgang van
het zielental der Gereformeerde kerken
niet verklaard.
Allerwaarschijnlijkst zijn er zeer
groote abuizen in het spel, voortvloeiend
ten deele uit de verkeerde opgaven der
leden en ten deele uit de onbekendheid
der statistici en hun helpers met onze
kerkelijke verhoudingen.
Vele leden hebben zich zeker nog als
Christelijk Gereformeerd of alleen als
Gereformeerd opgegeven en zijn dan onder
de leden van de Christ. Geref. of van
de Ned. Herv. kerk geboekt. Het bui
tengewoon gxoote zielental der Christ.
Gereformeerden schijnt daarop ook te
wijzen.
Met net oog op aeze vermoedelijke
onnauwkeurigheid in de van staatswege
gehouden volkstelling, verdient het over
weging, dat de Gereformeerde kerken
zelve voor eene betrouwbare statistiek
van hare leden zorgen.
Afgedacht van het belang, dat erin
gelegen is, om onze ware getalsterkte
te kennen, is het ook voor een geregelden gang van het kerkelijk leven van
groote beteekenis, om orde op de zaken
te stellen en van het ledental, van doop,
belijdenis, huwelijk enz., nauwkeurig
boek te houden.
.Naar het schijnt, laat dit tegenwoor
dig in tal van kerken nug veel te wenschen over. Men behoeft de Jaarboekjes
slechts in te zien, om terstond te weten,
dat vele kerken hoegenaamd niet op de
hoogte zijn van haar eigen ledental.
Bij vele kei ken is het zielental in het
geheel niet aangegeven, bij andere is
slechts een ronde som genoemd. Jaren
lang blijft dikwerf volgens de opgave

het zielental in vele kerken even groot.
Een dag, maand of jaar, waarin het
ledental werd opgemaakt, wordt nooit
vermeld. Het schijnt, dat men ervan
houdt, om het zielental op 200, 300,
400, 500, 600, 700 enz. te ramen.
Vooral het getal duizund is geliefd.
Oenkerk, Franeker, Sneek B, Ommen,
Voorthuizen, Veenendaal, Charlois, Lei
derdorp, üudewater, Werkendam A tel
len volgens het Jaarboekje van van der
Sluys elk precies duizend zielen. Gro
ningen A staat aangegeven met 3200,
Niezijl met 1300, Harlingeu met 1400,
Enschedé met 1500, Kampen met 4500,
Zwartsluis met 1300, Zwolle met 3200,
Arnhem B met 1200, Harderwijk met
1200, Nijkerk met 2600, Utrecht met
8400, Rotterdam A met 6300, Rotter
dam B met 12000, Amsterdam met
26000 zielen.
Genoeg, om te doen zien, dat deze
kerkelijke opgaven nog onnauwkeuriger
en onbetrouwbaarder zijn dan de tellin
gen van den staat. Ze geven eene
valsche voorstelling en hebben dringend
herziening van noode.
De kerkelijke Vergaderingen en inzon
derheid de Visitatoren der Classen heb
ben op deze zaak de aandacht te vesti
gen en in velband daarmede er, bij alle
kerken, op aan te dringen, dat zij hare
boeken in orde brengen en in orde
houden.
Zonder goede administratie is geen
Christelijk huishouden mogelijk.
Wat organisatie vermag, heeft de
laatste politieke verkiezing geleerd. Er
ligt daarin ook eene les voor de kerken.
BAVINCK:.

VALSCHE; VIIEES EU
WAESCIBE SCHAAMTE.
Het is mode geworden, God niet te
vreezen. Vandaar dat de wereld zonder
de minste aarzeling hare zondigheid
openbaart, vloekt en zwetst, spot en
smaadt. Openlijk komt zij voor hare
gevoelens uit en noodigt zij tot hare
feestvieringen en zinnelijke geneugten.
Zoo ver is het heen, dat zij eigenlijk
zichzelve alleen het recht toekent, te
zeggen, wat er omgaat in het hart, en
bij elk getuigenis tegenover het hare
een toon aanslaat, alsof er majesteits
schennis ware gepleegd. Dit niet slechts.
Maar het is haar gelukt, zelfs de breede
schare van eerzame burgers, die, of
schoon misschien niet waarlijk tot God
bekeerd, nochtans zich aan den ouden
Bijbel hechten en, op huiselijkheid en
godsdienstzin gesteld, van allerlei uit
spattingen afkeerig zgn, in den waan
te brengen, dat men beter doet deze
gezindheid niet te openbaren. En waar
zijn de ware geloovigen, die tegenover
den vloeker durven erkennen, dat zij
bidden ; tegenover den spotter, dat zij
gelooven; die, getuigenis tegenover
getuigenis stellende, b.v. naast het
strooibiljet, dat tot de tenten der ijdelheid noodigt, een traktaat, dat tot de
vreeze des Heeren dringt, durven plaat
sen ?
Hoeveel goeds is er al door
valsche vrees en valsche schaamte be
dorven ! Hoeveel voordeel heelt de
wereld er aireede door behaald ! Dat
wij b.v. op stoombooten en in treinen
schier niet meer kunnen spreken over
de dingen der eeuwigheid, zonder uit
gelachen en als dwazen begroet te
worden, aan wie is het te wijten ? Aan
de wereld, die de gedachte des doods
stelselmatig verbant en tot de eeuwig
heid weigert op te zien, of aan de be
lijders der waarheid, die, door vrees en
schaamte, zich voet voor voet het ter
rein lieten ontnemen ? En hoe snood,
ons Hem te schamen, die den hemel en
de aarde bezit ; Hem, die zich onzer
niet schamen wilde aan geeselpaal en
kruis, en die zich onzer niet schamen
wil voor het aangezicht des Vaders !
Eerbied voor God, liefde tot den
éénigen Heiland, drang des harten om
anderen te behouden, onderwijs en lei
ding des Heiligen Geestes, — ziedaar,
wat valsche vreeze verbant en valsche
schaamte overwint. Ach, wat al uren
in ons leven, die wij nimmer genoeg
kunnen betreuren; uren, onuitwisclibaar gekenmerkt door ontrouw aan
onzen doop, onze belijdenis, onze be
loften. Wij vergaten onze roeping en
ons voorrecht als onderdanen van een
rijk, dat niet van deze wereld is. Wij
lieten het toe, dat de geschillen tusschen
het licht en de duisternis, tusschen
Christus en Belial werden beslecht;
dat de klove tusschen beider gebied
werd gedempt en het Christendom in
de wereld als een wingewest werd in
gelijfd. Als wij onzen godsdienst tot
onze binnenkamer beperken, ons met
een onbestemd Christendom in anderen
tevreden stellen, of ons niet tegen de
beginselen der were.d kanten, wij heb
ben zeker minder moeite te wachten,
en op geen weerspraak te rekenen, zoo
als bij het eenvoudig, vrijmoedig uit
komen voor wat ons boven alles dier
baar werd. Maar waar wij ons aan
den smaad, aan het discipelschap des
Heeren verbonden, onttrekken, ver
beuren wij het recht ons zijne discipelen
té achten. O, ik weet het, dat er dik

werf een ijveren is »zonder verstand",
een vergeten van »tijd en wijze", een
»te koop loopen" met het Woord des
Heeren, een liefdeloos aanvallen, aan
alle teederheid der ziel en «schuchter
heid in het heilige" vreemd ; doch, ik
weet ook, dat niets zoo zeer schaadt als
de, helaas, gewone en toch zoo gevaar
lijke mengeling van eb en vloed, van
wereldsch- en hemelschgezindbeid. Zij
ontneemt ons onze kracht, onzen vrede,
onze vrijmoedigheid tot en voor den
Heere. In de wereld, maar niet van
deze wereld. In de wereld, maar om
aan haar te arbeiden, om er een lich
tend licht en een zoutend zout te zijn.
De wereld heeft alleen het hare lief
en wat haar aanhangt. Och, of zij in
ons niets te lieven vond ! Het Evan
gelie staat bij haar in een kwaden naam,
en in dien kwaden naam moeten zij
deelen, die het belijden en beleven.
Wèl hem, die verwaardigd wordt, om
zulke redenen gesmaad te worden. Wij
hebben dien smaad niet te zoeken, in
tegendeel, wij hebben de eer des Heeren
en het heil der wereld te zoeken, en
dan komt de smaad vanzelf. Onze
natuur is voor dien smaad bang, en
zoo komen wij er toe, te luisteren naar
hen, die den raad van Farao herhalen:
»Alleen, dat gijlieden in het gaan
geenszins te verre trekt." Listiger
woord kon de dwingeland niet spreken.
Moesten de geplaagde Israëlieten uit
Egypte, dan toch niet te ver, opdat hij
naricht van hen bekomen en, zoo noodig,
hen inhalen en terugvoeren kon. Kunt
gij met ons niet meedoen, zegt de wereld,
onderscheidt u dan toch van ons niet
te veel; bovenal, laat ons met rust en
gedraagt u liefderijk en verdraagzaam.
Wie dezen raad volgt, doet het tot
zijn eigen verderf. Wie Christus volgt,
moet met de wereld breken, met hare
grondstellingen, zelfs met haar gods
dienst. Niemand kan twee heeren
dienen. Wie een vriend der wereld
wil zijn, wordt een vijand Gods ge
rekend. Hij, wiens vaderland de aarde
is, heeft geen burgerrecht in den hemel.
Er is voor den Christen meer te doen
dan den Bijbel te lezen in huis, en op
den rustdag op te gaan naar de plaats
des gebeds. »Gij zult", zoo sprak de
Heiland, »mijne getuigen zijn". Dat
is de schoone, maar veelomvattende
taak, op zijne schouders gelegd. Wèl
hem, zoo hij haar blijmoedig aanvaardt.
En dit zal geschieden, naarmate Christus
in hem leeft, in hem eene gestalte ver
kreeg, en hij het oog heeft gevestigd
op de vele woningen van het Vaderlijk
huis, in de geloofsgemeenschap met
Hem, die het kruis heeft verdragen en
de schande veracht, en nu is ingegaan
in den hemel, vanwaar Hij zijne ge
tuigen ziet en waar Hij hen wacht.
NOTTEN.

HE GEMEENSCHA!» HEK
HEILIGE!.
DE GEMEENSCHAP MET DE
ONTSLAPENE HEILIGEN.
XLIII.
Als de apostel verklaart, dat wij ge
komen zijn tot de geesten der volein
digde rechtvaardigen, Hebr. 12 : 23
dan zegt hij, dat er tuschen ons en hen
eene gemeenschap bestaat. Mag hij
bepaaldelijk het oog hebben op de
heiligen des Ouden Verbonds, dan sluit
zulks toch niet uit, maar veeleer in,
dat gelijke gemeenschap tusschen ons
en de ontslapene heiligen des Nieuwen
Verbonds bestaat.
De ontslapene heiligen bevinden zich
om zoo te spreken met ons in een en
hetzelfde heiligdom; maar terwijl wij
ons nog in den voorhof bevinden, zijn
zij het binnenste heiligdom ingegaan,
dat door een ondoorzichtig voorhang
sel van den voorhof gescheiden is.
De dood heeft hen niet van het huis
Gods gescheiden; zij zijn wel uit de
gemeente, tot welke zij hier beneden
behoorden, uitgegaan, maar niet buiten
de algemeene kerk geplaatst; neen, zij
zijn uit het land hunner vreemdeling
schappen ten feeste opgegaan naar de
moederstad, die boven is, alwaar hunne
namen geschreven stonden op de rollen
der geboorte. De reis daarheen was
moeielijk, maar zij behoeven ze maar
eens te doen, want in het Jeruzalem
daarboven hebben zij eene vaste woon
plaats gekregen.
Maar al vormen onze ontslapenen
eene zelfde gemeenschap met de levende
geloovigen, zoo wordt deze niet uitge
oefend. Wij gelooven, dat zij bestaat,
zoo namelijk, dat de gemeente hierboven
en de gemeente hierbeneden eigenlijk
ééne gemeente is, de eene triumfeerend,
de andere strijdend, maar één in het
gemeenschappelijk Hoofd, Christus. Maai
bij dat geloof blijft het ook. Wij
kunnen zeggen, dat wij door het geloof
met Christus gemeenschap oefenen;
maar van het geloof, dat de gemeente
hierboven één is met de gemeente hier
beneden, kunnen wij alzoo niet spre
ken. De dood toch heeft eene scherpe
snede tusschen ons en onze ontslapene
broederen gemaakt. De dood is de vij
and der liefde; hij mag buiten staat

zijn om de liefde te dooden, zoo ver
toch reikt zijne macht, dat hij hare
uitoefening opheffen kan, door de el
kander beminnenden vaneen te scheiden.
De dood bestaat juist in het ophouden
van alle wisselwerking. Daarom kan
en mag de dood niet blijven ; want
bleef zijne macht, dan zou de gemeen
schap der heiligen aan elkander, waarop
alles is aangelegd, niet tot hare volko
menheid kunnen komen. Ons geloof
aan de gemeensehap der heiligen sluit
het geloof aan de vernietiging des doods
in zich. o Liefde, gij zult eens over
den dood triumfeeren. Christus toch
zal de werken des doods te niet doen ;
omdat de dood heeft durven scheiden, wat
in Hem verbonden was, en alzoo tot in
het zijne doorgedrongen was, zal de
dood van Hem te niet worden gedaan.
Christus zal machtiger blijken om te
vereenigen dan de dood om te scheiden.
Het zal den dood, hoe machtig hij ook
is, niet gelukken om Christus te belet
ten het werk der saamvergadering aller
uitverkorenen te volbrengen, dat de
Vader Hem opgedragen heeft. Daarom
is Christus de hope der liefde ; zonder
Hem zou het lief-te-hebben zelf ons
eene bron worden van oneindige smart;
niets toch is vreeselijker voor de liefde
dan voor eeuwig door den dood van
haar voorwerp te worden gescheiden.
Wij mochten den lof van Christus wel
zoo luide verkondigen, dat de hel het
hoorde, en de grond onder onze voeten
trilde van het gejuich onzes monds.
Maar zoolang de dood nog niet teniet
gedaan is, blijft de klove tusschen ons
en onze dooden bestaan. Zij komen
niet tot ons; al riepen wij allen met
éénen mond hen terug, zij zouden niet
komen, ja zij zouden onze stem niet
eens vernemen ; 't is, zooals een dich
ter zegt: arm aan antwoord is het rijk
der dooden. Vergeefs wilde de rijke
man, dat Lazarus zich tot zijne op aarde
levende broeders zou begeven ; Abra
ham kent ons niet en Israël weet van
ons niet, zegt Jezaja 63 : 16; onze
dooden hebben geen deel meer in alles,
wat onder de zon geschiedt, Pred. 9: 5.
Wij hebben wel eene wolke van getui
gen om ons heen, Hebr. 11 : 1, doch
deze zijn geene ooggetuigen, maar ge
loofsgetuigen. Voor aanroeping deiontslapene heiligen is er geene plaats.
Wat de zaligen door den dienst der
engelen van ons mochten vernemen,
mag hun verlangen naar ons opwek
ken, maar werkt het niet uit. Zullen
de dooden gemeenschap met ons oefe
nen, dan moeten zij eerst uit de dooden
opstaan ; wie met menschen in gemeen
schap wil treden, moet belichaamd zijn.
Er zijn wel ontslapene zaligen aan
menschen verschenen ; men denke, orn
van Mozes en Elias niet te spreken,
aan de vele heiligen, die na Jezus'
opstanding aan vele geloovigen in
Jeruzalem verschenen; maar zij ver
schenen als opgewekten, niet als geesten.
Alle wisselwerking met ons menschen
eischt wederzijdsche belichaming. Daar
om verlangen alle heiligen in den he
mel en op de aarde naar de opstanding
der dooden. Vóór dien tijd kunnen
wij niet met onze ontslapenen in ge
meenschap komen dan door uit ons
lichaam te verhuizen, en zeiven, geest
geworden gelijk zij, bij hen te gaan
inwonen.
Al kan ons geloof, dat wij met onze
ontslapenen ééne gemeenschap van hei
ligen uitmaken, ons niet tot de uitoe
fening dezer gemeenschap brengen, zoo
is het daarom echter nog niet onvrucht
baar, zonder beteekenis en waardij voor
ons geestelijk leven.
Dit geloot toch brengt ons geen ge
ringen troost toe, als onze ziel bedroefd
is bij de gedachte, dat de dood zoo
vele voortreffelijken uit ons midden
weggenomen heeft, en nog dagelijks
ledige plaatsen in de gemeente maakt.
Deze voortreffelijken zijn niet voor ons
verloren ; zij zijn zelts niet zoo verre
van ons, als ons toeschijnt; in Christus
zijn zij en wij steenen van denzelfden
tempel, leden van hetzelfde lichaam,
kinderen van eenzelfde huis. Wij sta
ren op de breede klove, die de dood
tusschen ons en hen heeft gemaakt ;
maar waarom zullen wij niet evengoed
onze oogen vestigen op den band, dien
Christus, den dood ten spijt, tusschen
hen en ons heeft geslagen? Dat zal
ons meer troosten bij de graven onzer
vaderen en broederen dan alle menschelijke vertroostingen te zamen. Er ligt
troost in de hope der wedervereeniging
door de opstanding; maar w at reeds
vóór de opstanding werkelijkheid is,
kan evenzeer tot bron van vertroosting
dienen, de wezenlijkheid namelijk van
onze eenheid in Christus met onze
dooden.
Al kunnen wij met onze ontslapenen
geene gemeenschap oefenen, zoo behoe
ven wij ons nochtans niet te houden,
als waren zij er nooit geweest. Wij
behooren hen veeleer in gedachtenis te
houden, met de heilige bedoeling, om
door het voorbeeld, dat zij ons nage
laten, of door het woord, dat zij tot
ons gesproken hebben, opgewekt te
worden tot het zoeken van de dingen,
die boven zijn. De Schrift zelve geeft

ons hiertoe een wenk. Het is niet
zonder reden, dat zij ons zoovele levens
van heiligen geeft; welke deze reden
is, wijst zij zelve aan als zij zegt: ge
denkt uwer voorgangeren, Hebr. 13 : 7 ;
of ook als zij ons op de wolke van
getuigen rondom ons wijst, Hebr. 11,
opdat wij allen last afleggen, en met
lijdzaamheid onze loopbaan loopen zou
den. Bedenken wij dan, dat zoovelen
ons voorgegaan zijn, opdat wij hunne
voetstappen zouden drukken. Zullen wjj
dan achterblijven in de woestijn, ter
wijl de duizenden om ons heen Kanaan
intrekken? Zullen wij, door Christus
los te laten, ons van onze vaderen en
broederen voor eeuwig afscheiden ? Hoe
ontzettend, als zij eens, gelijk Jacob
van zijn geslacht, Jez. 29 : 22, het
aangezicht van ons afwendden ; hoe lie
felijk daarentegen, als zij ons eens wel
kom toeroepen en opnemen zullen in
hunne tabernakelen !
VAN ANDEL.

Politieke Beschouwingen.
Er is weinig nieuws. En wat er nog is,
is weinig opwekkend.
Allereerst hebben wij te memoreeren de
poging tot moord door een anarchist jongst
leden Vrijdag te Buffalo op den President
der Vereenigde Staten van Noord-Amerika.
Gelukkig bestaat er alle hoop, dat al is
Mac Kinley door twee schoten getroffen —
hij behouden zal blijven voor zijn land en
zijn volk. Het afschuwelijk moordbedrijfzal
dan ook hier weer, God zij dank, zijn doel
missen. Maar wij mogen er niet blind voor zijn
dat de opgezweepte golven van 't revolutie
beginsel haast tot zulke droeve zoo verra
derlijke daden moeten voeren. De volkeren,
ook het Amerikaansche, zinken al dieper en
dieper naar 't anarchisme weg en terwijl
men van alle kanten op reusachtige manier
den armen President overstort met betuigin
gen van sympathie, vergeten velen, dat ook
hier het zinnen van de N.-Amerikaansche
Liegeenng op buitengewone plannen van
imperalistische expansie-politiek de aanleiding
is tot zulk eene moorddadige actie. Men laat
haar maar begaan, men juicht haar toe en ver
geet, wat tegen Mac Kinley in 't klein
geschiedde, door N.-Amerika gedaan werd in
't groot tegenover de Phibppijnen, die men
eerst paaide met belofte van bijstand tegen
over 't verdrukkende Spanje, inaar weldra
door een ontzettenden strijd van hunne vrijheid
berooide, terwijl er duizenden gedood werden
in dezen onedelen, haast verraderlijken strijd.
En, Engeland, dat nu geen woorden
genoeg heeft, om den moordaanslag op Mac
Kinley met betuigingen van beklag af te keu
ren, wat deed het zelf in Z.-Afrika anders dan
opzettelijk, maar bedekt als Czolgosz, den
moordenaar, het geweer en kanon zetten op
vrije Burgers, die slechts hnn vrijheid en
zelfstandigheid willen handhaven, en wier
vrouwen en kinderen nu, week in week uit,
maanden, meer dan een jaar door worden
uitgemoord ? ! . . . .

Ja, er is een nemesis in de geschiedenis.
De imperalistische politiek vooral van Enge
land en N .-Amerika zal zich wreken, ook
al roepen wij niet in het bloed der duizen
den, die in haren naam, onder de vaan, niet
van vermeerdering van bezit, natuurlijk, maar
van uitbreiding van handel en welvaart reeds
zijn gedood !
Dank zij diezelfde politiek blijft nog altijd
voortduren het conflict tusschen Venezuela
en Columbia. Er kwam een sensatie-wekkend
telegram, dat de vloot van "Venezuela de
haven vau Rio Hacha gebombardeerd heeft.
Hetzelfde telegram berichtte ook, dat Vene
zuela het bemiddeliugs-aanbod der Veree
nigde Staten afsloeg. De oorlog zou dus
begonnen zijn ! Wij zullen echter goed doen
nadere tijduig af te wachten, want de
plotselinge stilstand der berichten na den
aanslag doet vermoeden dat de Amerikaansche
pers den toestand overdreven heeft voorgesteld.
Trouwens, zekere partij wil dat juist. Wat
de uitslag van een oorlog zal wezen ? Zooals
men weet, steunt Venezuela op de naburige
Staatjes, terwijl Columbia op interventie van
Amerika kan rekenen. Of de Regeering
van Columbia wel erg op die interventie
gesteld zal wezen, is een tweede vraag.
Het voorbeeld der Phibppijnen is niet
bemoedigend.
Amerika doet niets voor
niemandal. Aan den anderen kant wordt de
toestand voor Columbia zeer dreigend. liet
gouvernement beschikt over weinig troepen,
over geringe financien, en de opstandelingen
vallen, door Venezuela en Equator gesteund,
op verschillende punten de Republiek binnen.
Venezuela vleit zich met zekere hoop.
Het kabinet te Washington neemt namelijk
de houding aan, als zou het zich verplicht
gevoelen het vrije verkeer op de landengte
van Panama in stand te houden, en de
Kegeering zou slechts tusschen beide komen,
zoo dit verkeer in gevaar komt. Dienten
gevolge kregen de opstandelingen van hun
leiders de strengste instructies om het
• verkeer in het minst niet te belemmeren.
Aangenomen dat dit voornemen voor
uitvoering vatbaar is, men moest toch
weten, dat Amerika altijd een voorwendsel
vindt, wanneer het er een hebben wil.
Van Zuid-Afrika kwam intusschen een
onaangenaam bericht. De dappere Lotter
werd met een 120-tal der zijneu omsingeld
door de Engelschen en — overwonnen.
De Boeren bevonden zich in een schuur,
door hooge bergruggen omgeven. De Engel
schen waren op die ruggen en hadden dus
een gemakkelijk mikpunt.
De sct-uur is
het tooueel geweest van een buitengemeen
moeüige worsteling.
Eindelijk, toen 11
Boeren gedood en 46 gewond waren, moesten
dezen den ongelijken strijd' opgeven. Over
de verliezen der Engelschen zijn de opgaven
nog niet volledig. Wij verlangen zeer naar
de verlieslijsten. Natuurlijk zijn de Engelschen
niet in staat hun dappere vijanden te eeren en
komen er weer allerlei verhaaltjes van witte
vlagscheuderijen. 0*k dit doet vermoeden,

dat de Engelschen hun zegepraal duur kochten.
Overigens is 't opmerkelijk stil in de Kaap
kolonie. Er is slechts sprake van scher
mutselingen met Theron bij Mosselbaai en
van Methuen met Delarey. Dinsdagmorgen
kregen wij een schoonveeg-telegrammetje uit
Winburg, dat eenige merkwaardige dingen
meldt.
De generaals Barker en Elliott veegden
naar hartelust in den omtrek van Winburg
en Bethlehem. Zij maakten convooien buit
bij de vleet, veroverden groote hoeveelheden
graan, maar maakten zeer weinig gevan
genen. Wel werden nogmaals 800 vrouwen
opgebracht. Maar zeer merkwaardig zijn deze
woorden: «Doordien deze landstreken sedert
December niet door Engelsche troepen bezocht
waren, hebben de Boeren tijd gehad het
land te beploegen en te bezaaien; er werden
dan ook overal groene graanvelden gezien."
Het is toch een vermoei lid werk 1 Zoodra
de Britten zijn afgetrokken gaan de Boeren
maar weer kalm aan het zaaien en oogsten.
Hetzelfde telegram vertelt nog dat de Wet,
Steijn , Haasbroek en Froneman 28 Aug.
een samenkomst hadden te Wonderkop.
Intusschen worden de oorlogsmanieren der
Engelschen nog steeds walgelijker. Ze zijn
als zoodanig bewijzen van het kritieker
worden vau den toestand der Engelschen. Men
schijnt er wezenlijk over te denken den
dapperen Lotter te fusilleeren en op de
treinen der Pietersburglijn worden Burgers,
die zich overgegeven hebben, als dekking
geplaatst. Dit laatste zal niet veel baten,
daar de Boeren hunne landgenooten, die
de wapenen neerlegden, als verraders be
schouwen en ze met een gerust geweten mee
de lucht in zullen zenden, zoo de groote
vrijheids-zaak dit vereischt.
Ook hebben de Engelschen weer hun toe
vlucht genomen tot het complot. Overal zien
zij verraad en spiounage. Links en rechts
worden personen gearresteerd
Krause te
Londen opende de rij. Te Johannesburg
zijn eergisteren Broekema, Nisser, Duuring,
Rothekugel en nog verscheiden anderen in
hechtenis genomen. Men spreekt vau compromitteerende stukken enz. enz. Maar ook
deze zaak zal wel niet veel om't lijf hebben!

NOOKDTZJJ.
Ons werd het volgende toegezonden. —
Dinsdag j. 1 werd te Utrecht een verga
dering gehouden van Curatoren en Hoog
leeraren der Theol. School en der Vrije Uni
versiteit, die ook werd bijgewoond door de
Deputaten tot oefening van het verband der
Kerken met de Theol. Faculteit van de
Vrije Universiteit.
Met
dank aan den
Heere mag worden medegedeeld, dat het
gelukt is tot overeenstemming te geraken
aangaande de punten, die aan de Ker
ken en aan de Vereeniging voor Hooger
Ouderwijs
op
Geref. grondslag kunnen
worden voorgelegd, om tot eenheid te
komen in de Opleiding tot den Dienst des
Woords.
Nadere bijzonderheden kunnen
voor het oogenblik niet worden gegeven,
daar in een nog te houden vergadering de
eiud-redactie der voorstellen moet worden
vastgesteld. Wij houden ons overtuigd, dat
dit bericht in de Kerken met blijdschap en
dank aan den Heere zal worden vernomen.
In de vergadering was de leiding des Heeren bijzonder merkbaar in de eenparigheid,
waarmee deze uitslag bereikt werd.
VOOR DE MILITAIREN IN IND1Ê.
Gaat het ulieden niet aan 1
Klaagt. 1 : 12.
Na eenige verzen, in verband met deze
woorden, om tot giften aan te dringen, daar
met October de bestellingen moeten gedaan
worden, schrijft br. Gruijs :
Daar wij tot dusver nog lang niet het
benoodigde ontvingen, hopen wij dat nog
vele giften, groote en kleine (wie der rijkbeweldadigden steunt de zaak eens flink ?)
ons zuilen geworden. Men zeude s.v.p. de
bijdrage onder het motto: uFoor de Mili
tairen" aan
A. GRUIJS Sr.,
Molenpad, Zaandam.
Dankbaar zullen alle giften, ook de klei
nere, over de maand Augustus, D. V. later
vermeld worden.
Wie bericht verlangt, zorge s.v.p. voor
duidelijk en voldoend adres.

Buitenlandsche Kerken.
Amerika. Dr. Steffens over de Dordsche
leerregels. — De Reformed Church in N.-Ame
rika heeft als hare kerkelijke «Standaards,"
zooals men het daar noemt, de Formulieren
vau Eenigheid der Geref. kerk vau Nederland
aangenomen, behalve «de Verwerping der
dwalingen" van de Remonstranten. Gedurig
is naar de reden van die weglating gevraagd,
maar een oflioieel antwoord is nog niet op
die vraag gegeven. Op de Synode te NewBrunswick begin Juni j. 1. heeft Rev. Beets,
afgevaardigde der Christ. Geref. kerk, deze
zaak ook weer ter sprake gebracht.
Zeker naar aanleiding van deze bespreking
heeft Dr. Steffens in nde Hope" eeu artikel
over de Dordsche leerregels geschreven. Al
is, wat hij schrijft geen officieel stuk, toch
mag men aannemen, dat hij het gevoelen
weergeeft, dat in de Geref. kerk heerscht.
Eerst geeft hij eene historische mededeeling
van het ontstaan der Dordsche leerregels,
om daarna de vraag te beantwoorden, waarom
«de Verwerping der dwalingen" er niet bij
opgenomen
is.
Hij noemt het eerste
gedeelte der leerregels een heerlijk document
van de trouw onzer vaderen inzake de leer
der zaligheid, waarin de overtuiging der
kerken aangaande de betwiste punten op
stellige wijze uitgesproken wordt, Het is
een bepaald stichtelijk stuk, dat tot opbou
wing in 't geloof kan dienen ; «een uitne
mende kost voor geleerden en ongeleerden,
voor kinderen en mannen in de genade."
De schrijver acht het een goede zaak, dat
vai dit eerste gedeelte eene goedkoope
uitgave bezorgd werd, opdat zij onder het
bereik van velen kome.

Niet zoo gunstig oordeelt bij over het

tweede gedeelte, want op de vraag, waarom
hij van het eerste en niet van het tweede
gedeelte eene goedkoope uitgave begeert,
antwoordt Dr. Steffens, dat de verwerping
der dwalingen een anti-thetisch karakter
heeft. De Dordsche Synode moest uitspraak
doen over hen, die van de in het eerste
gedeelte toegelichte leer afweken. In kerke
lijke rechtsgedingen heeft die uitspraak hare
kracht, maar voor ons heeft het tweede
gedeelte niet die waarde, die het had voor
de leden dier Synode.
Wat nu volgt, moeten wij letterlijk weer
geven, om de eigenaardige beschouwing van
Dr. Steffens juist te doen zien : «De waarheid
is ons dierbaarder dan de veroordeeling van
dwaalleeraars. De uitgaven van de Dordsche
leerregels in de Engelsche taal bevatten
daarom ook in deu regel niet de anathema's.
Onze tijd houdt er niet van in het publiek
menschen, die van ons afwijken, te vervloeken.
Wij hebben iets geleerd, dat onze vaderen
nog niet kenden in hunne dagen, n. 1.
verdraagzaamheid te oefenen tegenover anders
denkenden. En de Methodistische kerken
hebben ons geleerd, dat ook Arminianen
veel goeds kunnen doen in het koninkrijk
der hemelen. Wij belijden de waarheid Gods
anders dan zij, maar zij hebben met het
licht, dat zij hadden en hebben, goed
gewoekerd. En de Heere heeft hen gezegend.
Het Arminianisme huldigen wij niet, maar
onder de Arminianen hebben wij vele
broeders en zusters, met wie wij in den
hemel eenmaal voor eeuwig ons zullen
verlustigen in den Heere onzen God.
Die liefde tot hen, die van ons afwijken
in leerbepalingen, kende men in de dagen
onzer vaderen niet. De Arminianen werden
daarom ook niet slechts kerkelijk veroor
deeld, maar zij moesten ook het land verlaten.
Die onverdraagzaamheid was het karakter van
dien tijd. Dien tijd begeeren wij niet terug."
Daarom verblijdt Dr. Steffens er zich over,
dat de Algemeene Synode voor langen tijd
reeds bepaald heeft, dat deze leerregels zouden
uitgegeven worden zonder de verwerpiug
der dwalingen. Men mag daaruit echter
niet afleiden, dat de Geref. kerk in Amerika
die verwerping of veroordeelingen heeft ter
zijde gezet. «l)e Vijf artikelen zijn geboren
in den smeltkroes van het Arminianisme.
Tot recht verstand in historischen zin hebben
wij daarom behoefte aan de wederlegging
der dwalingen, maar voor stichtelijk gebruik
is de eenvoudige waarheid zonder den
donkeren achtergrond genoegzaam."
Wij weten nu, waarom, naar het oordeel
van Dr Steffens, de Verwerping der dwa
lingen in de Geref. kerk van N. -Amerika
niet bij de Dordsche leerregels gevoegd
worden. Wel is, hetgeen hij schrijft, geen
officieele uitspraak der Synode, maar iemand
als de oud -Professor Dr. Steffens zal toch
wel het gevoelen in de kerk kennen en
wat hij hierover schrijft zal wel nagenoeg
weergeven, wat er toe geleid heeft, om //dit
tweede deel" van de Vijf artikelen tegen de
Remonstranten weg te laten.
En die weglating èn de redenen door Dr.
Steffens daarvoor opgegeven komen ons beden
kelijk voor. Wij kunnen toch niet nalaten
deze zaak in verband te beschouwen met
het voorstel, dat op de jongste Synode der
Geref. kerk in Amerika gedaan werd, om
de behandeling van den Heidelbergschen
Catechismus in de prediking niet meer ver
plichtend te stellen Dat een en ander doet
ons deuken aan «verflauwing der grenzen"
op het punt van belijdenis. Het geeft zoo
den indruk, dat men in elk geval dat deel
der belijdenis te scherp belijnd acht.
Wat Dr. S. zegt van de vaderen, die
deze verwerping der dwalingen opgesteld
hebben, is op zijn zachtst eenzijdig. Hij
doet hou ourecht, als hij zegt, dat de geest
van onverdraagzaamheid hen geleid heeft,
dat zij verdraagzaamheid jegens andersden
kenden niet kenden, en dat men die in
onzen tijd wel kent. Wij vreezen, dat de
verdraagzaamheid van oi'zen tijd te veel
voortvloeit uit verslapping op het punt van
de belijdenis.
Dat «er onder de Arminianen vele broeders
en zusters zijn, met wie wij in den hemel
ons zullen verlustigen in den Heere" hebben
ook de vaderen niet ontkend ; zij wisten
dvvalenden en dwaling, dus ook Arminianen
en Arminianisme te onderscheiden, maar zij
zagen ook het gevaar in, dat door de
aanhangers en verbreiders van die Retnonstrautsche dwalingen over kerk en staat
gebracht werd. De strengheid der vaderen
in het vasthouden en handhaven van de
waarheid is te verkiezen boven de verdraag
zaamheid van velen in onze dagen. Wij
vreezen, dat onder het schild van verdraag
zaamheid dingen in de kerk toegelaten worden,
die haar karakter als kerk van Christus, die
«de pilaar en vastigheid der waarheid" is,
doet verliezen.
Als Dr S. het eerste gedeelte der Dordsche
leerregels, «een stichtelijke" lectuur noemt
en het tweede deel alleen waarde toekent
voor dien tijd in den strijd met de Remon
stranten, dan behoeft het ons niet te verwon
deren, dat later iemand met een beroep op
deze uitspraken komt verklaren, dat zij als
belijdenisschrift haar tijd gehad hebben.
Op zijn minst noemen wij de beschouwing
van Dr. Steffens bedenkelijk ; er steekt gevaar
in, zóó over eeu deel der belijdenisschriften
te oordeelen.

SCHOLTEN.

Vertegenwoordigers van groote Ameri
kaansche Zendingsgenootschappen en Colleges
en Hoogescholen hebben zich onlangs tot
President Mc. Kinley gewend om te ver
krijgen, dat hij met de andere mogendheden
perls stelle aan de eischen van Engeland
betreffende den opiumhandel in China.
De heer Benjamin la Trobe van de Mora
vische Zending is begin April reeds op eene
inspectie-reis uitgezonden, teneinde in den
zomer de westelijke streken van den Himal&ya, Bombay, Jeruzalem en het Melaatschenhuis aldaar te bezoeken.
De Paus heeft in Juni twaalf nieuwe kar
dinalen benoemd. En wel, wat weêr op
merkelijk is, tien Italianen en slechts twee
vreemdelingen n. 1. Oostenrijkers. Het H.College bestond totnutoe uit dertig Itali
anen en vijfentwintig vreemdelingen. Thans
wordt het dus eene aanzienlijke meerderheid,
veertig tegen zevenentwintig.
Bovendien
zal deze meerderheid niet spoedig veranderen ;
overmits er daarmede nog slechts drie aan het
traditioneele zeventigtal ontbreken. Eenerzijds tracht zich de Curie dus zooveel moge
lijk met de nieuwe toestanden der wereld
te accomodeeren. Anderzijds echter versterkt
zij het Internationale Ultramontamisme, dat
zich boven de Nationale gouvernementen
stelt.
Onder voorbehoud wordt gemeld, dat te
Rio-Janeiro een neger leeft, die honderd-envijftig jaar moet zijn. En te Moskou een
koetsier, die zijn honderd-eenenveertigsten
verjaardag vierde.

t

Gereformeerd
Traktaat-Genootschap
«FiLIPPII S".
«IK WEEG MAAR VIJFTIG KILO."
Eenige dagen geleden, was iemand op een
plaats waar grooten en kleinen ontspanning
zoeken en vinden, bezig in het heerlijke
werk der Traktaatverspreiding.
Al wandelende kwam hij ook bij een ge
zelschap uit onderscheidene personen bestaan
de, aan wie hij ieder een Traktaatje kon
overhandigen. Toen een hunner, een knaap
van denkelijk 12 a 13 jaar, het blaadje «Ge
wogen" ontving, ontviel hem luchthartig de
opmerking : «Hé dat ben ik onlangs nog !",
waarop de verspreider antwoordde: «Wel
Jongeheer! als u dan maar niet te licht
bevonden zijt; gelijk het 't geval geweest is
met één vau Babylons koningen, van wien
geschreven staat, dat hij gewogen is, maar
te licht bevonden."
«Wél", zeide daarop een ander lid van
het gezelschap, nu geen knaap, maar een
volwassen persoon, «dan zal ik wel te licht
worden bevonden, want ik weeg maar vijftig
Kilo." Nadat hierop geantwoord was, dat
men wel zou begrijpen, dat het «Gewogen"
waar het Traktaatje van spreekt, op iets an
ders doelt, en dat we éénmaal van ieder
ijdel woord rekenschap zullen moeten geven,
alsmede na nog een enkel blaadje uitgereikt
te hebben, ging de zaaier zijns weegs; bid
dende tot den Heere des oogstes, dat het
Hem behagen moge, bet uitgestrooide zaad
met den dauw de3 Heiligen Geestes te be
vochtigen.
Uit deze mededeeling zien wij bij ver
nieuwing hoe lichtzinnig soms over de meest
ernstige dingen wordt gesproken, en hoe
noodzakelijk het derhalve is, te getuigen van
de gewichtige rekenschap, die we eenmaal
zullen moeten afleggen, en van den eenigen
Naam, die onder den hemel den menschenkiuderen tot zaligheid is gegeven. W r ant de
bovengenoemde ervaring kan telkens worden
gemaakt door een ieder, die de gesprekken
op reis en aan plaatsen ter ontspanning aan
dachtig nagaat. Vooral wanneer ons de
genade verleend wordt om op de eene of
andere manier voor God en zijn zaak uit te
komen, en wij ons gedrongen gevoelen onze
medereizigers naar de eeuwigheid op het ééne
noodige te wijzen.
Maar is het dan ook niet onze dure roe
ping om onze naasten op de dingen der
eeuwigheid opmerkzaam te maken; mogen
we dan maar laten leven wat leeft, en laten
sterven wat sterft; en zouden niet veel meer
belijders en lielhebbers dan tot dusver ge
schied is, met het gezegende en zegenrijke
werk der Traktaatverspreiding zich moeten
bezig houden ?
Op badplaatsen, in bosschen en boschjes,
in thee- en kinderhuizen, zullen we dit jaar
zeker niet vele menschen meer aantreffen;
maar daarom behoeft de Traktaatverspreiding
niet te worden gestaakt; daarin kunnen we
ten allen tijde, en aan schier alle plaatsen
werkzaam zijn.
En voor zoover we meenen, dat we ons
moeten en mogen onttrekken ; welnu : laten
we dan de handen van anderen sterken; en,
hetzij door een bijdrage voor de Gratis-verspreiding af te zondereu, hetzij door ons te
laten inschrijven als lid vau «FILIPPUS,"
toonen, dat we mede de schouders onder de
ark willen zetten.
Melden we voor één of ander, of zelfs
voor beide, ons dan weldra aan bij onzen
geachten Penningmeester
H. II OOFT, te Ermelo-Veldwijk.
E. KROPVELD.

Onlangs ontving het bestuur van het Britsch
Traktaatgenootschap een brief geadresseerd :
Johan Bunyan," met waardeerende
r Aan
woorden voor den schrijver van de ,fihristenreize."— Wel wat ongewoon ten achteren
in welen en doen !
In de Braziliaansche provincie Maranhao
zijn in April 1.1. tweehonderd menschen,
priesters, zendelingen en nonnen, vermoord
door inlanders
Het gerucht was onder
deze verspreid, dat men hunne kinderen zou
komen stelen, om daarmede in Europa han
del te drijven. De slachtoffers waren Itali
anen eu Roomsch geworden Indianen.

Rijswijk, September 1901.

I n g e z o n d e n .
Hooggeachte Redacteur !
Ik gevoel mij gedrongen enkele regelen
aan u op te zenden, waarvoor ik u beleefd
eenige ruimte in de Bazuin verzoek af te staan.
De zaak, waarover het gaat, is deze : Ik
las in het .BasaM-nummer 35 een schrijven
van Ds. Bouwman te Hallum, dat ongeveer
op het volgende neerkwam.
Een zekere
Kerkeraad had aan een spoorwegbeambte het
Avondmaal ontzegd, omdat hij zondigde tegen

het éde gebod.

M. i. was zulks zeer goed te keuren en
had de Kerkeraad daartoe volkomen recht
niet alléén, maar was bovendien verplicht,
alzdó te handelen.
Doch wat gebeurt ?
Genoemde beambte laat deze zaak door de
Classis beoordeelen — en hoe is 't mogelijk ?
— de Kerkeraad wordt in het ongelijk ge
steld en het advies luidde : Laat dien spoor
wegbeambte tot het H. A. toe.
Nu begint het zeker in het oog te loopen.
Ik wil ten minste langs dezen weg wel eens
vragen, waar de broeders op grond van Gods
Woord de vrijmoedigheid weg hebben, zoo
danig advies te geven ? Men beroepe zich
niet op de Groninger Synode, alsof daar in
dien geest besloten was, dat men aan de
Classis recht gaf, zoodanig te adviseeren.
Neen, de zaak, die daar te berde geweest is,
was van geheel anderen aard, zooals terecht
door Ds. B. opgemerkt is. En ik vraag dan
ook met genoemden broeder, als men zoo
gaat handelen, wat zal dan het einde zijn ?
Waarde M. d. K. dank zeggende voor de
opname dezer regelen, noem ik mij

Uw br. in Christus,

G. G. STEEN.
Marrum, 27 Aug. 1901.
Geachte Redactie,
Nog altijd studeeren er velen aan onze
Universiteiten, die, hoewel zij Gereformeerd
zijn in Belijdenis, toch nog geen lid zijn van
de organisatie van Gereformeerde studenten
in Nederland.
Meermalen is reeds gevraagd, wat hier
van toch de reden wel kon zijn ? Want 't
nut van een dergelijke organisatie zal toch
door niemand worden betwist.
Onder de bezwaren immers, die aan de
studie aan openbare Universiteiten ver; onden
zijn, weegt zeker niet 't minst, dat pas aan
komende studenten doorgaans in heel ver
keerd gezelschap komen.
En dit bezwaar nu valt, doordat men zich
aansluit bij een vereeniging van enkel Gere
formeerde studenten, zooal niet geheel, dan
toch zeker voor een groot deel weg. Wij
meenen dan ook bovengenoemd verschijnsel
niet anders te kunnen verklaren, dan uit de
onbekendheid van velen met de Unie ,[Hen
drik de Cock," of met de wijzigingen, die zij
onlangs in hare wet heeft aangebracht.
Daarom zij 't ons vergund, er de aandacht
op te vestigen, dat de Unie »Hendrik de
Cock" zich ten doel stelt de organisatie niet
slechts van kerkelijk Gereformeerde studen
ten, maar van alle studenten van Gerefor
meerde Belijdenis in Nederland.
Houd U, geachte .Redactie, van onzen hartelijken dank voor de plaatsing van dit in
gezonden stuk ten zeerste overtuigd.

Namens 't bestuur der Unie
nllendrik de Cock",
P. B. BOHMAN, h. t. Praeses.
W. J. KOLKERT, h. t. Abactis.
Amsterdam, 2e Jan v. d. Heydenstr. 10 huis.
Geachte Redactie !
Mag ik nog even uwe gastvrijheid vragen,
om br. Glas bij de gemoedelijke ontvouwing
zijner bezwaren op een paar zaken te wijzen,
die hij, zoo ik vrees, gaat vergeten.
1°. Hij stelt het voor, dat wij steun van
den staat vragen, om ons te «redden" en
noemt de staatssubsidie «onderstand;" verge
tende, dat de staatssubsidie niet in de eerste
plaats bedoelt financieelen
steun; maar de
eerste stap is op den weg, om de schan
delijke
onbillijkheid
van der
liberalen
neutraal-schoolstelsel weg te nemen. Zij is
niets anders dan een klein deel van wat
ons rechtmatig toekomt.
2°, Hij durft beweren, dat het den voor
standers van subsidie te doen is, om «de
portemonnaie dicht te houden;" blijkbaar in
de verkeerde meening, dat het beetje geld
van den staat particulieren steun overbodig
maakt. Die zal nooit gemist kunnen worden,
en stellig nü nog niet, waar de subsidie
voor vele scholen nauwelijks voldoende is,
om de hoogere eischen te bekostigen.
Ach, br. Glas, wees toch niet zoo nhaastig"
in uw oordeel. Waarom niet eerst eens goede
nota genomen van de bedragen thans voor
onze scholen verzameld, en ze vergeleken
met die van vóór onze schoolwet?
Wellicht ware u dat harde oordeelen niet
ontvallen !
Geachte Redactie, ik mag van uwe welwil
lendheid niet te veel vergen, en dat zou ik,
als ik mij door br. Glas liet verlokken tot
eene geregelde gedachtenwisseling over de
verhouding van onze scholen tot den staat.
Trouwens, daarover loopt de kwestie niet.
Ik heb geprotesteerd tegen eene ongemoti
veerde geringschatting en tegen eene gevaar
lijke opwinding. Wenscht br. Glas nu
daaraan een pleidooi voor zijne ideaalvrijheid vast te knoopen, het is mij wel.
Alleen maar, hij verwachte van mij geen
tegenbetoog. Zooals ik reeds in den aanhef
van mijn eerste schrijven gezegd heb: ik
wil zelfs gelooven, «dat het zijn nut kan
hebben, dat in onze dagen van subsidieverhooging ook eens op het meer-kostelijke
der vrijheid gewezen wordt."
Waar hij echter bij dit begin van zijn
pleidooi al een paar zaken vergat, wil ik
hem vóór hij in hetzelfde euvel bij zijn
voortgaan vervalle, nog op een tweetal wijzen:
1°. Staatssubsidie is mogelijk toch minder
gevaarlijk dan sommigen wel denken.
Wat tal van jaren genieten onze RoomschKatholieke landgenooten ze voor hunne
scholen en geestelijken en toch zeker niet
ten koste hunner zuiverheid in de leer.
2°. Staatsfoww^ is ook voor onze scholen
niet heelemaal onnut. Er zijn waarlijk toch
al genoeg kwijnende kinderen en kuchende
meesters
en ik vrees, dat die
ideaal-vrijheid in gezegend bondgenootschap
met de hooggeroemde particuliere liefda
digheid hare krottige schoollokalen terdege
zou volstoppen. Men behoeft maar de stemmen
te beluisteren, die al gedurig van die zijde
opgaan, om het met minder personeel en
kleiner localiteit te doen
Maar
dan, arme jeugd en arme schoolmeesters !
En hiermede, geachte Redactie, neem ik
afscheid van «de verontruste gemoederen."
Het verheugt mij, dat br. Glas op zooveel

bedaarder toon zijne «ontboezemingen" uit.
Als dat mede de vrucht is van mijn protest,
acht ik mijne moeite dubbel beloond.

Heden overleed plotseling onze
geliefde Echtgenoot, Vader, Be
huwd- en Grootvader

Met heilbede en beleefden groet,
Uw dw. dn.,

Ds. P. DEI BOER,

FRANS DE JONG
Lexmond, 28 Aug. 1901.

in leven predikant bij de Geref.
kerk alhier, in den ouderdom
van ruim 73 jaar.
De zekerheid dat hij inging
in de ruste, die er voor Gods
volk overblijft, en nu h t loon
geniet den getrouwen dienaren
toegezegd, lenigt onza diepe
smart.
WED. P. DEN BOER—BROKHSE.
P. DEN BOEK.
E. J DEN BOER—VAN HALST.
T. MULLER.
M. MULLER—DEN BOER.
A. C. KLEIJNENBERG.
G KLEIJNENBKRG-DEN BOER.
WILHA. DEN BOER.
J. J. BERKHOUT.
A BERKHOUT—OEN BOER.
M. W. DEN BOER.
JOHA. DEN BOER.
Ps. DEN BOER.
PÜTTERSHOEK,
6 Sept. 1901.

ltoekaankondiging.
Waarom niet toegetreden ? Het Avondmaalsformulier onzer Gereformeerde Kerk
voor bekommerde Christenen toegelicht door
Br. J. H. Gunning J.Hz. predikant te
Utrecht. Nijkerk G. F. Callenbach.
Dr. Gunning geeft in dit boekske eene
korte verklaring van ons schoone Avondmaalsformulier, vooral ten behoeve van bekommerde
Christenen, die schroomvallig van verre
blijven staan en aan den toon der verzekering,
waarop het Formulier spreekt, eene reden
ontleenen, om zich niet als gerechtigd ten
avondmaal te beschouwen. Zulk een boekske
was waarlijk wel noodig, en wij danken Dr.
Gunning zeer voor zijn leerzaam en boeiend
geschrift. Wat hij bijv. zegt over het onwaardiglijk eten en drinken en over het
zichzelven een oordeel drinken, kan niet
genoeg herhaald worden ; de valsche uitleg
ging is voor zoo velen een reden of althans
een schijnreden, om zich van het avondmaal
te onthouden. Maar terecht zegt Dr. Gunning
bl. 19 ook : de geheele gedachtengang onzer
Formulieren veronderstelt eene kerk, waarin
de tucht naar hare grondbeginselen en naar
Gods Woord gehandhaafd wordt. In onze
ontredderde, teugellooze toestanden aan te
nemen, dat ieder niet-gecensureerd lidmaat
een geloovige is, men moge het theoretisch
goed praten zooveel men wil, maar het ge
moed van een ernstig Christen komt er toch
tegen op. Op deze woorden lette men, ook
als men de eerste bladzijden van Dr. Gunnings boekske leest, die anders allicht een
anderen indruk zouden kunnen geven.

BAVINCK.

Heden werd ons ontijdig een Zoon
geboren ; Da een half uur levens nam
de Heere hem echter weder tot Zich.
J. VAN DUI.JN JU.
G. VAN DUIJN —
HOEKSMA.
EMLICHHEIM, 8 Sept. '01.
(Graafsch. Bentheim.)
Heden overleed, na een korte
ongesteldheid, zacht en kalm
in zi;n Heere tn Heiland, onze
geliefde Echtgenoot, Vader en
Behuwdvader, de Heer

Julius Everhard Wentzel,
in den ouderdom van 66 jaar.
Uit ulUr naam,

W. WENTZELNEUTEBOOM.
ZWOLLE 5 Sept. 1901.

f 6.50 en f 8.50 per ÏOOO.
Sumatra dek licht.
Proeven van 500 stuks t.e bekomen,
f r a n c o thuis onder r e m b o u r s .
J. STAAL, STEENWIJK,
STEENWIJKEIt

BEDDENFABR1EK,
opgericht in l§§9
Gezuiverde, Gewasschen en
Gestoomde nieuwe Veeren.

Twep en zestigste druk.

Prijs 25 ets.

Bijbelsche Historievragen,
verkort.
Zestiende druk. Prijs 15 ets.
De naam van den Schrijver duidt
genoegz am de Godsdienstige richting
dezei Vraagb >ekjes aan. Het eerstge
noemd/ boekje is, sedert het vóór ruim
honderd jaren h^t eerst het licht zag, ge
heel onverande d behouden, uitgezonderd,
1
1
*
•
dat het in de nieuwe spreek- en spel
lingwijze werd overgebracht. Het an
dere boekje is hiernaar bewerkt, zoodat
de Bybelscbe Geschiedenis ook hieruit
volgens dezelfde leer onderwezen wordt.
Zij zijn in een aangenamen, begrijpelijken vorm opgesteld, waardoor het
gebruik bij het Onderwijs bij uitstek
gemakkelijk is. De talrijke herdrukken
leveren het bewijs, dat deze leerwijze
door zeer velen verkozen wordt. Hee
ren Predikanten en Godsdienstonderwij
zers, die er kennis meda willen maken,
staat, door tusschenkomst van hun
gewonen boekverkooper of op directe
aanvraag aan den ondergeteekende, een
present-exemplaar ten dienste.
De Uitgever:
Arnhem.
P. GOUDA QUINT.

De Ylugge Duitsclier,

De Vlugge Engelschman,
De Ylugge Italiaan

J. KETEL Rz.,

De Ylugge Spanjaard,
De vlugge Latinist.

I

H.H. PKEDIKAHTE5!

JAN SNOEK.

in den ouderdom van 22 jaren
en 5 maand» n.
Dat zijn heergaan voor bem
gewin was, troost ons in dit
smartelijk verlies.
Namens de Geref. Jo> gelbnjS-

vereen. » OneS'forus",
A. DE JONG, Vice-Pres.
J. v. D. HOEVEN, Secr.
KAMPEN,
6 Sept. 1901.

VRAAGBOEKJES

voor
Cateclietisch-ondcrwijs.
De druk is beider, het papier stevig
en de prijs by getallen zeer laag.
Op aanvrage worden gaarne preseut-ex. gezonden.
GRONINGEN.
JAN HAAN.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen en op bestelling alom te be
komen :

Dr. H BAVINCK.
Heden overleed in de hope
des eeuwigen levens, na eene
kortstondige ongesteldheid, onze
zeer geliefde Echtgenoot en Vadf-r de Weleerw. Heer

C. KUIJPER,
PIeden verblijdde ons de lleere door
de voorspoedige geboorte vau een wel
geschapen llochl er.
A. S. SCHAAFSMA, v. D. M.
A. SCHAAFSMA— DIJKSTRA.
BEILEN,
6 September 1901.

KNAKMODELSIGAREN

Oitchen, Wollen en Moltondekeus en
Bedtijken in alle soorten.
Linnen Bedtijken met Kooiden ge
maakt 2 persoons 1 bed, 1 peluw, 4
kussens I 7, I 9, I •*. fr, nco thuis.
Van f7 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. El<*t nieuwe Iteci^mel»ed 2 pers. w o. een Wollen, een Citchen, een Moltondeken, 50 pd. fijne veeHeden trof onze gemeente El ren, geen grooten, 1 tijk gelijk boven
een zware slag. In den mor
staande en een overtrek voor bed en pe
gen van Vrijdag. 6 September,
luw, voor f 35,—.
werd onze geliefde Herder en
ISen extra 2-|»ers. IBed, waarin
Leeraar, de Weleerw. Heer
42 pd. veeren, kost ook nog f 35,
Bij den Uitgever ZALSMAN te
en 1 4 0 , f 45, f 50, 1 6 0 , f7 0 . K A M P E N v e r s c h i j n t :
Een satijntijk w.o. bed, peluw en
plotseling uit dit leven wegge
2 kussens, ook met koorden, van welke
rukt. Bijna negen jaar was hij
kleur men verlangt, 10/4 breed, prima ot handleiding om, zonder onderwijzer
in onze gemeente werkzaam als
overtrek voor bed en peluw f 3,20,
in korten tijd Fransch te leeren lezen
een trouwe Godsgezant, verma
geheel gere d, een losse linnen tijk met schrijven en spreken. 7de druk 50 ct.
nend en bestraffend, maar ook
fijne blauwe streepjes, 80 cent per el
vertroostend en bemoedigend.
1,60 Cm. br. franco thuis.
Dan, hoe zwaar ons het verlies
Wie nu een van deze koopt, ontvangt of bandleiding om, zonder onderwijzer
moge zijn, een balsemde troost
voor f 2,— 2 halve matrassen toe.
in korten tijd Duitsch te leeren lezen
is het, verzekerd te kunnen we
VKGHKLI a 35, 40, 50, 00, 70, schrijven en sprek n. 4de druk 50 ct
zen, dat hij thans ingegaan is
80, 100, 120 en 150 cent het pond.
in de ruste, die daar blijf»" voor|
8'riina zuivere Kapok. Wie
het volk des Heeren.
nu een 14apokbed verlangt, ontvangt of handleiding om, zonder onderwijzer
Trooste de Heere, die toch
een 2 pers. bed, peluw en kussens, in korten tijd Engelsch te leeren lezen
gezegd heeft, een Man der we
Satijntyk en 1 wollen- of fantasiedeken schrijven en spreken. 7de druk 50 ct.
duwen eu een Vader der weezen 11
l gewatteerde en 1 moltondeken en
te zijn, de nngelatene betrek
overtrek voor bed en peluw, voor I 25kingen, en mocht de ledige plaats, ||
Ieder Bed wordt in een kist verpukt. of handleiding om, zonder onderwijzer
door het heengaan- van onzen
Er is nog nooit eenige aanmerking in korten tijd Italiaansch te leeren lezen,
onvergetelijken Leeraar ontstaan, H gemaakt.
schrijven en spreken 3de druk 50 ct.
spoedig vervuld worden.
Met aanbeveling,
A amens den Kerkeraad der Geref.
kerk te Putter slioek.
of handleiding om, zonder onderwijzer
S. VAN DE GRAAF, Praes.
Z/z. Markt, Steenwijk. in korten tijd, Spaanscli te leeren lezen
J. BELDER, Scriba.
P.S. Veeren tot in de fijnste soorten schrijven en spreken.
50 ct.
voorradig, rembours, vrij zicht en mon
ters Gratis.
Eene handleiding voor hen, die door ei
gen oefening zich de Latijnsche taal
Heden werd onze Vereeniging
wenschen eigen te maken 2de dr. 75 ct.
zwaai- getroffen door het over
lijden van onzen geliefden en
Bij den aanvang der Cateclii.iabekwamen Vooizitter, den Vriend
tiën
vestig ik uwe aandacht op de of handleiding om zonder onderwijzer
van ons allen,
in korten tijd Maleisch werkelijk te
bij mij verschenen
leeren lezen, schrijven en sp eken. OOct.

ADVERTENTIEN.
Getrouwd:
J. 'I1EMENS JAM.
EN
JITSKE M. OFFRINGA.
APELDOORN,
4 Sept. 1901

A. VAN DEN BERG.
Bijbelsche Historievragen.

De Ylugge Franschman,

Naar wij vernemen, bestaat onder de Gere
formeerden in Duitschland het plan, om eene
Duitsche vertaling het licht te doen zien van
de uitlegkundige werken van Calvijn. Dit
bewijst, hoe men ook daar de Schriftver
klaring van den Geneefschen Hervormer op
prijs stelt en door haar het tegenwoordig
geslacht voor de beginselen der Zwitsersche
Reformatie zoekt te winnen. Wij zijn met
die vertaling van Calvijns uitlegkundige
werken onze Duitsche broederen reeds een
goed eind weegs vooruit. Van zijne com
mentaren op de boeken des Bijbels zagen
reeds verscheidene in de Nederlandsche taal
het licht. Thans is door den uitnemenden
arbeid van Ds. Los en de goede zorgen van
den heer Le Cointre ook de uitlegging van
Genesis weder voor- Hollandsche lezers ver
krijgbaar gesteld. Wij wenschen Vertaler en
Uitgever met de voltooiing van dit werk van
harte geluk en hopen, dat een ruim debiet
hunne moeite loonen zal.

Dr. Gerth van Wijk is ook in onze krin
gen geen onbekende. Zijn warme liefde en
ijver voor de Christelijke School hebben
menigmaal velen verkwikt. Thans heeft hij
zijne Veertig-jarige Evangeliebediening her
dacht en daarbij naar aanleiding van Ps.
116 : 12, 13 een woord van blijden dank,
diepen ootmoed en rustig vertrouwen uit
gesproken, dat door de vele vrienden van
Dr. Gerth van Wijk in en buiten de Herv.
kerk gaarne gelezen zal worden. Wij be
velen het gaarne aan en hopen met den
geachtcn Spreker, dat op het lezen van deze
leerrede voor velen een zegen Gods rusten
moge.

een Bakkersleerling.

GodsdienstOnderwijs.

Ds. P. DEN BOER,

Genesis. Uitlegging van Johannes Calvijn,
uit het Latijn door ti. O. Los. Middelburg
K. Ie Cointre.

Van Gods weldaden overstelpt. Herden
king van W-jarige Evangeliebediening naar
Psalm 116 : 12, 13 door Ur. J.A.Gerth
van Wijk. Uitgegeven ten voordeele van
de Scholen der Ned. Herv. Gemeente.
's-Gravenhage W. A. Beschoor 1901.

J. W. VAN DER BEND,
Itrood en Itescliuitbakker te
ZWOLLE), vraagt zoo spoedig mogelijk

Em. predt, alhier in den ouder
dom van 54 jaren.
Mevr. de WED. C. KUIJPER—
EIJKMAN.
CEYLON, G. A. KUIJPEK.
M. S. M. 6. KUIJPER.
E. KUIJPEU.
AMST'DAM, A. KUIJPER.
J. O. KUIJPER.
J KUIJPER.
J. C. KUIJPER.
ROTTERDAM, 9 Sept. 1901.
Zaagmolenstr. 154.

T. PIL ON,
UIT IND1Ê TERUGGEKOMEN,

woont te AMSTERDAM.
Keizersgracht. 307.
Een aankomend of tweede

BAKKERSKNECHT
&c*'i*aa£«l, van go< de getuigenis voor
zien, fl lOO 1 oor. met wasch. I SO
verval, boven de EO j>ar, bij J.
MEIJERS, Hakker te OUDERKERK a/d
AMSTEL.

De wereldverwinnende
kracht des geloofs,
Leerrede over 1 Joh, 5 : 4b
uitgesproken in de Buigwalkerk te
KAMPEN, den 30 Juni 1901
in tegenwoordigheid van
PRESIDENT KRUGER.

De Ylugge Maleiër,

De Accurate Boekhouder
of handleiding om, zonder onderwijzer,
in weinige uren het gewoon en dubbel
of Ital. Boekh. te leeren. 3de dr. 50 ct.

Handboek voor iedereen die
Fransch leert
Volledige voorstelling van de uitspraak
van alle Fransche woorden, zooals deze
tegenwoordig door de beschaafde wereld
te Parjjs uitgesproken worden, f 1,00.
Bij den uitgever G. F. CALLEN
BACH te NIJKEKK is verschenen :

Waarom niet
toegetreden?
Het Avondmaalslormulier
onzer Gerei. Kerk voor bekom
merde Christenen
toegelicht door

•Ir. dl. II. «USIlliVO Jl.llz.,

30 cent.

Predikant te Utrecht.

Bij J. BIJLEVELD te UTBECHT, ziet
het licht:
de 4e herziene drnk van

Prijs £5 cent.
Ter verspreiding: 25 ex.
a 20 cent; 50 ex. a 15 cent;
100 ex. a 12V2 cent.

MIJN BIBLIOTHEEK,

Inzonderheid aan Predikanten en
Kerkeradeu wordt dit boekje ter ver
spreiding zeer aanbevolen.

Leesstof voor de Christelijke Scholen,
verzame'd uit het proza en de poëzie
van vroegere en latere schrijvers.

Vrije Universiteit.

J. A. G. de WAAL.

Vrijs 50 cents.
B.H. Hoofden van Christelijke Scho
len ontvangen op franco aanvrage 1 Pre
sent ex.
Bij ZALSMAN te KAMPEN is ver
schenen, en alom verkrijgbaar gesteld:

DE WELSPREKENDHEID.
DOOK.
Ur. 11. lllTIIICli

75 cent.
Allen die geroepen worden om het
woord te voeren, wordt dit werkje ter
lez:ng aanbevolen. Niet a'leen 11.11.
Predikanten, maar ook andere voor
gangers op vergad^rii gen zullen hierin
overvloed vau nuttige wenken vinden.

In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:

Aan Contrifeutiën :
Door den heer J. van Ginkel te Nijme
gen f57,50, door den heer H. Peters te
's Hertogeuboseh f4, van B. de Die Bzn.
te Oostburg f 20.
Aan Collecten : (voor de Theo),
faculteit:)
Vin de Genf. kerk te Vianen f 4,05,
van idem te Leerdam B f 1,72.

lan Schenkingen:
Door Ds. W Bouwman te Hallum : ge
vonden iu de collecte f 5, door den heer
W. Hovy P. 41 ( 20.

Voor de itledischeFaculteit:
Door den heer B. de Die Bzn. te Oostbuig f 6
S. J. S E E F A T,

Hilversum.

Penningmeester.

