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Officiëele Kerkelijke Berichten enz.
PLAATSELIJKE KERKEN.
SCHAttNEGOUTUM, 22 Febr. 1902.
kerkeraad het voor ons teleurstellend bericht, dat Lis. J. Veen
stl'a voor onze voptiinfi? moest bedaDken
ïoepiog
Namens den Kerkeraad,
P. K. HOFMAN, Vice-Scriba.
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Hedenavond werd alhier

JÏÏTÜ kl; Sim ***•»•«• "HU*
Namens aen

R

}

RUITKK,

Lonneker-Glanerbeek.

EZINGE, 2 Maart 1902. Hij de Geref. kerk alhier is be
roepen Cand. 6 H. A. v. d. Vegte te Langeslag.
Namens den Kerkeraad,
\V. DATEMA, Scriba.
HIJUM, 2 Maart 1902. Heden is met meerderheid van
«temmen als Herder en Leeraar beroepen de Veleerw. heer
H P. M. G. de Wa'le, Oandidaat van Kouduni.
Namens den Kerkeraai
H. H OLWEEDA, Scriba.

KAPBIjLE-BIEZELINGE, 4 Maart 1902. Tot onze blijd
schap heeft onze Leeraar Ds. N. G. Kerssies voor de roeping
van Langerak bedankt.
i
ir ,
~$amens den Kerkeraad,
JAC. STAAL Pz, Secretaris.

Rapporteurs gelieven hunne Rapporten, opdat van
den inhoud derzelve naar behooren kennis kan
genomen worden, minstens acht dagen voor den datum
der Classicale Vergadering den Kerkeraad toe te zenden.
Be Kerkeraad voornoemd,
J. VONK, Praeses.
H. DE HAAS, Scriba.
Maassluis, 4 Maart 1902.

PROVINCIËN.
Provinciale bynode van NoordBrabant en Limburg
De Provinciale Synode der Geref. kerken van
N.-Brabant en Limburg zal D. V. dit jaar gehouden
worden te Breda, den 11den en zoo noodig den
12 den Juni.
Stukken voor het Agendum, opgave van uit te
brengen rapporten en namen der afgevaardigden,
met bijvoeging hunner woonplaats, worden bij den
eerstondergeteekende ingewacht vóór of op 10 Mei a.s
Namens den Kerkeraad der roepende kerk
van Klundsrt,
J. D. v. D. VELDEN, Praeses.
A. C. v. DRIMMELEN, Scriba.
Klundert, 4 Maart 1902.

MILITAIREN AMERSFOORT.
De Kerkeraad der Gereformeerde kerk te Amers
foort B, verzoekt zoo spoedig mogelyk, liefst voor
einde Maart, opgave van de namen en adressen cier
jongelingen, tot de Gereformeerde kerk behoorende,
die dit voorjaar alhier
dienst komen.
H. IEERINK, Praeses.
O. SCHIMMEL, Scriba.
GOUDA, 4 Ma»rt l902- De Kerkeraad der Ge
ref. kerk 'te Gouda A verzoekt opgave van de persouen, die tot onze kerk behoorea en die ^ij de
Nat. Mil. te Gouda zijn ingedeeld.
Namens den A erkerctad,
T. SAP, Pr.
CL ASSEN.

Classis Rotterdam.
j) e Baad der roepende kerk Maassluis A, brengt
ter kennis van de kerken in de Classis Rotterdam,
dat de Vergadering dier Classis, D. V. zal gehouden
w o r d e n op Dinsdag 15 April e. k., des voormiddags
het Kerkeraadsgebouw Ammanstraat
i e 10 uur, in
25 te Rotterdam.
Stukken en Punten voor het Agendum, onder
welke ook te verstaan zijn conclusies van uit te
brengen Rapporten, worden vóór of op 25 Maart a.s.
bij den eersten ondergeteekende ingewacht.

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
XXXVI.
Ai staat de wedergeboorte ook met
het Woord in verband, wijl de Heilige
Qoest in den regel slechts daar zalig
makend werkt, waar het Evangelie
verkondigd wordt; toch moet er on
derscheid gemaakt worden tusschen
de werking, die door het Woord bij
de wedergeboorte, en die, welke daar
door bij geloof en bekeering geoefend
wordt.
Dit vloeit uit de zedelijke werking
van het Woord vanzelve voort, en
gaat °°k dan door, wanneer weder
geboorte en geloof niet in tijd doch
slechts in orde verschillen.
Bij het wekken van geloof, n.17 van
de daad des geloofs, is het Woord
volstrekt noodzakelijk. Natuurlijk
niet in dien zin, alsof God geen andere
"wegen zou hebben kunnen inslaan,
om het dadelijk geloof in zijne uit
verkorenen te werken. Maar nood
zakelijk, in aanmerking genomen den
geopenbaarden wil van God. Want
deze maakt ons bekend, dat het ge
loof uit het gehoor is, en het gehoor
door het Woord Gods. Hoe toch
zullen zij den naam des Heeren aan

ONTVANGSTEN.
Voor de korlf

Met vriendelijken dank voor het ontvangene, de
behoeften van Appelscha dringend aanbevelend.
Appelscha, 1 ilaart 1902.

Namens den Kerkeraad,
P- KOSTJSB.

Van 191 kerken hebben we nu giften voor Appel
scha ontvangen. Er zijn dus nog 500 kerken, die
ons nog niets zonden. Als men den toestand in
Appelscha goed kende, zou dit zeker niet zoo zijn.
l)e
som, die Appelscha zelf bijeenbracht, is tot
f 491,50 geklommen, doch nu is ook het uiterste
bereikt. Wij ontvingen daar nu zóóveel bij, dat het
kerkgebouw in orde kan worden gebracht, waarmee
reeds begonnen werd. Doch
aan de pastorie
kan dan nog niets verbeterd worden. En ook dat
is zoo hoog noodig. Wie helpt ons verder ? Nu
Brussels kerk ons zulk een groote soin zond, hebben
we goede hoop, dat de kerken in ons vaderland niet
zullen achterblijven
Met nog ruim f 300 kan ook
het noodigste aan de pastorie verlicht worden. Een
onzer groote kerken zeide ons ook nog een deel
eener collecte toe. Er zijn ook nog andere groote
kerken, van welke we nog niets ontvingen. Hen
vragen we : Och, Broeders ! helpt ons.

roepen, in welken zij niet geloofd
hebben? En hoe zullen zij in Hem
gelooven, van welken zij niet gehoord
hebben? En hoe zullen zij hooren,
zonder die hun predikt ? Bij het
werken van deze daad des geloofs
en der bekeering is het Woord een
middel in eigenlijken zin; een middel,
waardoor God het vermogen des ge
loofs werkelijk in de daad des geloois
doet overgaan; eene uitwerkende
oorzaak, die in Gods hand en onder
de leiding des Heiligen Geestes dat
gene voortbrengt, waartoe het ge
schikt en bekwaam is. Gelijk het
oog alleen niet genoeg is, maar dan
alleen werkelijk ziet, wanneer het
van buiten door het licht wordt be
straald; gelijk het oor op zichzelf
niet voldoende is, maar dan alleen
metterdaad hoort, wanneer het van
buiten klanken opvangt; zoo kan het
geloofsvermogen, dat in de weder
geboorte wordt ingeplant, niet tot de
daad des geloofs overgaan, zonder
dat het van buiten af met het Woord
des Evangelies bekend wordt ge
maakt. Gelijk het licht past aan het
oog en de klank aan het oor, zoo
past en voegt het geloofsobject, dat
in de Heilige Schrift ons aangeboden
wordt, aan het nieuwe leven, dat de
Heilige Geest in de wedergeboorte

Namens Deputaten,
J. C. C. VOIGT, Penmngm.
Raamsdonk, 3 Maart 1902.

Iuw<ni<ligo Zcixliiitf in. Drente.
Met dank aan de milde gevers berichten de Deputaten, dat
jn 1'ebr. de volgende bijdragen ontvangen zijn :
Kerk van Barchem (catechisatiebus) f 2,13; Dwingelo f 7 ;
BeiJen f 9,68 : Gasselter-Nijeveen (kerlzakje) f 5 ; Rotterdam
jl f 10 ; Hoogeveen f 50 en f 41,526; Meppel f 40; Nijeveen
f 10 ; Zuidwolde f 5 ; Hollandsche-Veld f 15 ; Ruinerwold
f 25 en 23,40; Roden f 5,10; Assen f 36,70; N.-Amsterdam
f 35 ; Winterswijk f 18,835.
Jongelings-Veieeniging „Timothëus" te Meppel f 7; door
Ds. Smitt 2 giften f 3 en f 4 ; gecoll. door Hogewind f 4,56&;
door 'Greving f 4,47.
Deze gaven stellen den Penningmeester in staat om bij het
einde . der maand aan zijne verplichtingen te voldoen, zoo de
vrienden van ons werk nu zorgen, dat dit de volgende maand
ouk kan gebeuren, dan kunnen wij ook onafgebroken voortgaan.
Namens de Lejiutaten voorn.,
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn.
Viever, 3 Mrt. 1902.
J>rov. Kus voor llu'pboli. Kerken
ï»« Oyorijsel.
Van Bergentheim coll.
f 2,50
De kerken die nog niet voor deze kas, voor het loopende
boekjaar, gecollecteerd hebben, gelieven dit alsnog te doen
De Penningm ,
ScHEPS, V. D. M.
Deventer, 4 Maart '02.

te A,jjpelssclm.

Gedurende de maand Februari werd onder hartelijke dank
betuiging voor Appelscha ontvangen :
Bij DÈ. H. Dijkstra te Smilde
.
.
f 4,50
Bij ondergeteekende f 54,05 (waaronder f 14,28
van de Ger. kerk te Brussel.)
In de vorige verantwoording stond: bij Ds. \\ issink te Gasselter-Nijeveen f 4,— dit moest zijn
- 10,02'

vele hongerende en dorstende zielen met het Woord
Gods kunnen dienen.

Voor «te luw. Zeii<lii»ur «*n FSïjbelcolpor(u{;e i»i Ai>»r«l-Bi-abaiit
«-li Ijl lil I )>l
Met hartelijken dank ontvangen :
Gevonden in het kerkzakje te Drachten
.
f 2,—
Jaarl. bijdrage v/d. Geref. k. te Soest
.
- 5,—
Idem
v/d Geref. k. te Nes en Wierum
- 5,—
Jaarl. bijdragen uit Heerenveen: Geref. kelk f 5, M. Z.
f 1, B L f 1, T. M. B f 2,50, S. A S. f 2,50, J. H. B.
f 1,50, B d. B. f 3,50, M. M. f 1, S. B. f 1.
Per post geïnd: Jaarl bijdragen van Geref. kerken: Idskenhuizen f 2, Kamptn f 10, Kamperland (Z.) f 2, Katendrecht f 5, Katwijk a/Zee f 3, Kockengen f 2, Kollum B f 5,
Koudekerke ('£ ) f 3, Kuilenburg f 2, Leek f 2,50, I.eens f 5,
Leksmond f 2, Loehem f 2, Lollum f 2,50, Maasland f 2, Mar
ken f 2, Marrum (Er.) f 2, Marum (Gr.) f 2, Meppel f 5,
Midwolda f 2, Mildam f 2, Monnikendam 1' 2, Nieuwdorpf2,
Niezijl f 2,50, Oldeboorn f 2,50, Oldebroek f 2, Oldekerk
f 2,50, Ommen f 3, Oostburg f 2, Oosterbeek 1' 2,50, Oosterbierum f 2,50.
(H'ordl vervolgd)
Van Particulier n : J. G. v. d. H. te Kampen f 2,50, H.
v. L. te Kollum f 2,50, P. B. te Koudekerke (/,) f 1, Ds. J.
d. K. te Krabbendijke f 1, A v. lt. te fjienwvten f 1.
(Wordt vervolgd.)

Behalve de Jaarlijksche bijdragen kunnen we dus
voor deze week slechts eene gift verantwoorden tot
een bedrag van f 2,—. Moge de Heere toch veler
batten tot milddadigheid bewegen, opdat we de

instort in het hart. Gelijk het hert
schreeuwt naar de waterstroomen,
zoo dorst de ziel van den weder
geborene naar God, die in Christus
zich als zijn Vader heeft geopenbaard
en vindt lafenis alleen uit de bron,
welke in de Heilige Schrift voor hem
is ontsloten.
Natuurlijk mag hieruit niet wor
den afgeleid, dat het geloofsvermogen
tot de daad des geloofsovergaat of
kan overgaan door de inwerking
van het Woord alleen. Ook al is
iemand wedergeboren, toch is daar
toe de uitwendige roeping door het
Woord niet voldoende. God im
mers werkt het willen en werken
beide naar zijn welbehagen. Niet
alleen uit Hem, maar ook door Hem
en tot Hem zijn alle dingen. De uit
wendige roeping is nooit genoegzaam,
noch bij den aanvang noch bij den
voortgang van geloof en bekeering.
De inwendige roeping moet zich
steeds met de uitwendige verbinden,
om het geloofsvermogen voor het
eerst en bij vernieuwing in geloofs
daden te doen overgaan. Gelijk het
zaad niet ontkiemt en uitspruit en
vruchten draagt, zonder dat het in
een toebereiden akker geworpen en
voortdurend door regen en zonne
schijn verkwikt en gekoesterd wordt,

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Collecten.
Lexmond
'Ier Aar 6 Dec. c.
Aarlauderveen J}
Alfen a/d R. „
Bodegraven
„
Leimuiden
„
Nieuwkoop
n
Nieuwveen
Noorden
n
Waarder
„
O. &N.Weter „
Woerden
„

f
-

5,63 Woubrugge.6 Dec. c. f 2,24
1,25 Zwammerdam „
- 6,45
3,67 Anna-Jacoba-Polder - 10,—
25,825 Bergen-op-Zoom
- 6,57
20,ll6 Krabbendijke
- 13,04'
3,60 Poortvliet
- 3,—
1,70 Rilland-Bath
- 3,02
4,885 Tholen A
- 1,57
1,62 Tholen B
- 3,—
9,80 Oud-Vosmeer
- 8,16
15,46 Ooltgensplaat
- 2,50
10,14
Co ii tril»utiën.
Door dhr. II. Steffens te Leeuwarden, Corr. Cl. Leeuwarden,
de contr. uit Marrum, Corr. T. Bouma, van D. Westerhui»
f 2,50, Tj. R. de Boer f 1, T. Bouma f 1, D. K. de Groot
f 1, J. Visbeek f 0,50, Ds. G. Sijbesma f 1.
De contr. uit Boxum, van L. Y. Tamminga f 2,50, Wed.
Y. Tamminga f 2,50, M. J. Schotanus f 1, J. K. Kalma f 1,
M. M Miedema f 1, M. U. Okkema f 1, K. J. Kalma f 2,
M. G. Miedema f 1, Th. G. Miedema f 1, Tj. G. Miedema f 1.
Blessum: Th. M. Miedema f2, S. G. Stienstra f 1. Deinum:
E. v. d. Pan f 1, S. M. Salverda f 1.
Jje Penningmeester
van de Theologische School,
Zwolle, 1 Maart 1902.
DR. H. FKANSSEN.
Voor «le Zending o. Heid. &; Moh.
Door Ds. Kok te Nijmegen, 3 maandel. inzam.
door Mej. Therèae Rejjckens f 17,50 min f 9,—
betaald voor „Het Mosterdzaad"
.
.
f 8,50
Doesöorgh,
B. DE MOKN,
3 Maart. 1902.
Quaestor.

N. II.

Vermelding

in

»de

Bazuin" geschiedt

a l l e e n op ve zoek.
Voor «le Z(«i(linff op Soeinba.
Coll. der Ger. kerk te Valtermond .
.
f 5,015
Ds. Eokkens te Stadskanaal, uit de bus der Jongel.vereen.
.
.
.
.
.
. 6 , —
Ds. Fokkens te Stadskanaal, uit de bus der Jonged.v e r e e n
.
.
.
.
.
. 4 , —
Ds Noordewier te Meppel, uit de Catechisatiebus
- 22,—
„
„
van W. Meijer .
- 2,—
G. Talen te Steenwijk, gev. in de coll. kerk A
- 5,—Ds. Bosman te Valtermond, van de Jongel.-vereen. - 2,50
H. Mulder te Houwerzijl, coll. Jaarf. Jongel.- en
Jonged.-vereen. ....
- 6,—
Ds. Oegema te Wildervank, gev. i,d. c. f 2,50 en 10 = - 12,50
Ds. Hum melen te 't Zandt, gev. in de coll.
- 10,—
Ds. v. d. Veen te Ruinerwold en Kockange, gev.
in de coll. f 1 en f 13 =
.
.
- 14,—
Ds. v. d. Veen, coll. Jaarf. der Jongel.-vereen.
- 3,75
„
„
uit het busje der Jongel.-ver. ex porto - 6,75
J. DUUKSEHA, Quaestor.
Uithuizen, 3 Maart '02.

zoo ook blijft het Woord vruchteloos,
tenzij God er voortdurend den was
dom over gebiede. De Heilige Geest
moet zich paren met het gepredikte
Woord, zal het vermogen des geloofs
in de daad des geloofs overgaan.
Onderstelde wedergeboorte maakt
deze bijzondere, bijkomende werking
des Geestes niet overbodig en het
Woord alleen niet genoegzaam. Ook
wie het vermogen heeft om te ge
looven, kan niet metterdaad gelooven,
zonder dat de Heilige Geest door de
inwendige roeping het Woord heiligt
en zegent aan zijn hart. Het ver
mogen, om zaligmakend te hooren,
wordt in de wedergeboorte geschon
ken ; maar dit zaligmakend hooren
zelf, in der daad en in der waarheid, is
evenzeer vrucht van eene bijzondere
werking des Heiligen Geestes. Ook
al onderstelt men dat degenen, aan
wie men het Evangelie verkondigt,
wedergeboren zijn; dit doet hoege
naamd niets af aan de noodzakelijk
heid, dat de Heilige Geest zich met
de verkondiging des Woords pare en
het vermogen des geloofs in de daad
des geloofs doe overgaan.
Maar wanneer dit goed in het oog
gehouden wordt, dan kan men zeggen,
dat de Heilige Geest zich bij dit
werk van het Woord als van een

instrument bedient. Het Woord is
hierbij werkelijk een middel, een
zedelijk middel, maar toch een mid
del in eigenlijken zin, krachtdadig
en werkende datgene, waartoe het
bekwaam en geschikt is. Het schenkt
aan het geloof zijn voorwerp en in
houd, gelijk de taal aan het kind de
gedachten verschaft, waartoe het in
het denk- en spraakvermogen is voor
beschikt.
Een ander karakter draagt echter
de werking des Woofds bij de weder
geboorte. Ook al vallen wederge
boorte en geloof bij volwassenen soms
tijdelijk volkomen saam, het Woord
onderstelt toch in logischen zin de
wedergeboorte, indien het zaligma
kend gehoord en aangenomen zal
worden. Want een natuurlijk mensch
kan het Woord wTellichamelijkhooren.
Hij kan het krachtens allerlei in
vloeden van opvoeding en omgeving
met een historisch geloof voor waar
heid erkennen. Hij kan het Woord
ook hooren en terstond met vreugde
ontvangen en voor een tijd er zich
in verblijden. Maar hij kan het niet
zaligmakend gelooven, tenzij hij voor
af, niet in tijd misschien maar dan
toch in orde, zij wedergeboren uit
water en Geest. Als het Woord
vruchten zal dragen van geloof en

bekeering, dan moet het vallen in deren, Prof. Noordtzij, Prof. Lindeboom onderwijs heeft toegezegd, wordt men
zich aan Abraham en zijn zaad had
eene goede aarde, die toebereid is en Ds. Klaarhamer, hunne stem aan in de Vereeniging voor Hooger Onderwijs toegezegd. Wat zou er echter geschie zij zich af, zoodat zij er als beeld van
door de werking des Heiligen Geestes. het advies hebben onthouden; dat de op versterking en uitbreiding der Vrije den, als God voetstoots zijne belofte kunnen dienen. Niet terstond is dit
beeld echter volteekend ; de Goddelijke
Wie dit ontkennen wilde, zou de verkregen uitkomst niemand ten volle Universiteit bedacht.
ten volle aan Israël vervulde, door het Kunstenaar, die in instelling en feiten
bevredigt, en dat de toon der dankbaarheid
En zelfs wordt het onzerzijds met zijnen Geest te geven, en met dezen,
Gereformeerde lijn verlaten en op bij geen der broederen hoog is gestemd.
maar ook in personen teekent, werkt
warmte aanbevolen en met vreugde eeuwig leven en eeuwige heerlijkheid.
langzaam,
schoon altijd voort. Eerst
die der Remonstranten overgaan.
Maar wat niet is, kan komen. Als aanschouwd, dat de Roomschen in ons Dan zou het den schijn krijgen, als
in de dagen van David, de dagen der
Hij zou de grenslijn uitwisschen, de kerken straks zoo goed als eenoari
land trachten të komen tot het oprichten
hield God geene rekening met de zonde. Psalmen, is zijne teekenino-. om zoo !o
welke in de Heilige Schrift getrokken met dit advies hare instemming betuigen van eene eigene, vrije univeisiteit.
en met het recht, ja, het zou er niet spreken, voltooid. Er ontbrak vóór
Alles wijst er dus op, dat er binnen slechts den schijn van krijgen, maar
wordt tusschen den geestelijken dood en er een weg in vinden, om aan de
dien tijd nog iets aan haar ; 't was de
gedeeldheid der opleiding een einde te een niet te lang tijdsverloop een wets
werkelijk zou het zoo zijn. Noodig
en het geestelijk leven, en het wezen
maken, dan kan aan het einde misschien voorstel van de Regeering te verwachten daarom, dat er eene wet tusschenbeide volle figuur van den Messias, den man,
lijke onderscheid tusschen beide in nog met eenige dankbaarheid door allen
door wiens tusschenkomst het in Mozes'
is, om aan de Vrije Universiteit subsidie kwam, om te zorgen, dat de erfenis
tijd opgericht Godsrijk de zege op zijne
ruilen voor een geleidelijken over worden erkend, dat de Heere onze God en effectus civilis te veileenen.
vjods uitsluitend vrucht van gehoor vijanden behalen, en de gestalte van
gang.
door het gebrekkig menschenwerk, dat
Maar natuurlijk zullen deze beide zaamheid zou zijn, alle ongerechtigheid
een vrederijk aannemen zou. Dat beeld
Maar daaruit volgt dan ook, dat de conferentie tot stand bracht, zijn voorrechten aan de Vrije Universiteit daarentegen ten hoogste zou worden
raad heeft volvoerd en aan de Gerefor niet kunnen en niet mogen verleend gestraft. Zulk eene wet liet God dan van den Messias verschijnt in den man,
het Woord bij het tot stand komen
meerde kerken in Nederland een rijken, worden, tenzij deze voldoe aan eenige ook werkelijk tusschenbeide komen. Zij wiens naam het boek der Psalmen "tot
der wedergeboorte geene zedelijke onwaardeerbaren zegen heeft bereid.
opschrift heeft, in David, op het tooneel
voorwaarden, welke de Regeering vast waarborgde, dat de belofte niet teii
der historie. In hem teekent God den
werking uitoefenen kan. Want om
God moge in zijne genade het daartoe stellen zal.
koste, maar in den weg der gerechtig- Gezalfde af', die door lijden zijne heer
zulk eene werking te kunnen uitoe leiden en aan alle kerken in rijke mate
Het spreekt toch vanzelf, dat de neia zou worden vervuld.
lijkheid ingaat, om dan, op zijnen troon
fenen, is het noodig, dat het geloofs- dien Geest der gebeden schenken, welke Regeering geen sutsidie mag toekennen,
Staat het nu vast, dat de bedeeling, gezeten, vrede te brengen over zijn
vermogen zij ingeplant. Het Woord alleen ons leeren kan, welke in dezen tenzij zij wete, dat deze besteed wordt waaronder de Psalmisten leefden, vóór
de welbehagelijke wil des Heeren zij. voor het doel, waartoe zij gegeven wordt; alles met de handhaving van het recht volk, maar over zijne vijanden — vloek!
kan toch uit den aard der zaak eerst
Uit dien toon nu zingen de Psal
Het advies is vrij eenvoudig, en en dat zij de Vrije Universiteit niet met rekening hield, dan behoeft het ons
werken, wanneer het verstaan wordt. komt hierop neer:
misten, die den vloek Gods over de
de openbare hoogescholen in het ver- niet te bevreemden, dat ijver voor het
vijanden zijns Konings inroepen. Voor
Maar verstaan kan het Woord eerst
De kerken besluiten, om aan het leenen van diploma's gelijkstellen mug, recht bij hen on den voorarend stuwf
worden door den mensch, die werd zelfstandig bestaan der Theol. School tenzij zij waarborgen bezitte, dat het Het kind der Wet eert de Wet door zeker hebben zij allernaast betrekkinaop de gelegenheden van hun tijd"
wedergeboren. Zoolang de mensch een einde te maken en zich voortaan van onderwijs aan zekere eischen voldoe.
om hare handhaving te bidden, met David, en de heilige dichters, die in
de
Theol
Faculteit
der
Vrije
Universiteit
De vraag dringt zich dus op: van dezen verstande echter, dat zii streno-a
een natuurlijk mensch is, verstaat
zijnen geest zingen, hebben werkelijke
te bedienen als hare Opleidingsschool. welken aard Millen de voorwaarden zijn.
rekening houden met de beperkingen, vijanden van troon en volk op het oog.
hij de dingen niet, die des Geestes
Dit laatste wordt aan de kerken mo waaraan de ^ije Universiteit moet vol die God tijdens het Oude Verbond aan
Maar de Geest, die hen drijft. zifvt vp.rGods zijn. De zaligmakende werking gelijk gemaakt, omdat de Theol. Facul
doen, om te genieten van de voordeelen, de handhaving van het recht gesteld
des Woords begint en kan eerst teit der Vrije Universiteit bereid is, welke de Regeering straks haar aan had. Immers beschermde God zijn uit der, naar den tijd. waaron dp Christus
als Koninklijk Richter op den troon
beginnen op het oogenblik, dat de ongeveer in zulk eene verhouding tot bieden zal ?
zwakheid zondigend, en met boet zitten zal, in een rijk, dat een rijk des
Wij weten thans, wat de Vrije Univer vaardigheid tot Hem wederkeerend kind vredes is, omdat het een riik des o-emensch door den Heiligen Geest in de kerken te gaan staan, als waarin
de wedergeboorte bekwaam is ge thans de Theol. School tot haar is ge siteit is. Wij weten, dat zij geen voor door de Wet zelve tegen haren vloek, richts is. In Davids vijanden teekent
plaatst, en bij benoeming, schorsing,
maakt, om het geestelijk te verstaan ontslag en salarieerine der Hooeleeraren deelen geniet van den Staat maar dat en meer nog dan door offer en priester, hij die van den Christus, met eene
zij ook volkomen vrij is van den Staat. door het vrijmachtig betoon zijner barm
en geloovig aan te nemen.
het voornaamste en het beslissende deel Maar hoedanig zal straks hare verhouding hartigheid. Nimmer roepen de Psal nauwkeurigheid, die ons verrast; in de
De wedergeboorte heeft dus plaats van het zeggenschap aan de kerken toe tot de Overheid zijn ? In welke mate misten dan ook het zwaard Gods tegen bede, dat hun vergolden worde, wat zii
tegen dezen hebben misdaan, roept Hij
onder het Woord, bij het Woord, te Kennen.
zal ZIJ van de Regeering afhankelijk over den boeteling in; hunne vloek- de verschrikkingen van het Messiaansnh
u
Als
de
kerken
dus
den
strijd
over
de
worden ?
En zal die afhankelijkheid
beden raken uitsluitend den opzette- óe richt in. over wie zich beide aan haf.
met het Woord, maar zij geschiedt
7
opleiding moede zijn, en, om te beginnen, gelden, niet alleen voor de Litterarische lijken zondaar, die, in plaats van zich O
niet door het Woord, in dien zin,
een klein deel van het zeggenschap en Juridische Faculteit, maar ook voor te bekeeren, zichzelven sterkt in zijne kruis en aan de kroon van den Christus
dat de Heilige Geest alleen door dat over de opleiding harer dienaren aan
geërgerd hebben. De Christus zelf bad
au Iheologisclie Faculteit ? In het laatste ongerechtigheid. Ook overschrijdt hun
Woord heen zou inwerken in het de Vereeniging voor Hooger Onderwijs geval dienen de kerken, voordat zij hare gezichtseinder de grens hunner bedee om genade voor zijne vijanden met zijn :
menschelijk hart. Want de Heilige willen atstaan, dan moeten zij handelen eigene School sluiten en de opleiding ling niet; want zij bepalen er zich toe, Vader ! vergeef het hun : want zii
weten niet, wat zij doen. Zoo handelt
harer dienaren aan de Theol. Faculteit eene kondgeving van den Godde- Hu overeenkomstig ziin naam •
Geest heeft zich wel verbonden, om naar dit advies.
"
O
U—
, J.O 1h1 ;;IJ
Nog
eens,
het
is
niet
meer
dan
een
der Vrije Universiteit toevertrouwen, te lijken toorn te vragen, die zich in
de gemeenschap met Christus en
de
Behouder
niet
V
Maar
de
Geest
is
advies. De kerken hebben de volle
zijne weldaden daar tot stand te vrijheid, om ermede te handelen, gelijk weten, noedanig deze strafs zal ziin aardsche gerichten openbaart. Waarlijk, bekomen om Hem te verheerliikan •
ingericht, of ook zij misschien op eenige
brengen, waar het Woord van Christus zij naar hare overtuiging meenen te wijze, in meerdere of mindere mate, zonder de Vloekpsalmen zou er eene wat 'Hii zelf niet deed. ziine eeraiznpto.i
leemte zijn in de Liturgie van den doet de Geest; dat is des Geestes werk.
verkondigd wordt; maar Hij heeft moeten doen.
afhankelijk wordt van de Overheid.
Oud-Testamentischen eeredienst.
Welnu, gelijk de Christus overeenkomDe onderteekéning der broederen houdt
zichzelven en zijne werking niet
Zelfs is het geval niet ondenkbaar, dat
Om deze Psalmen echter ten volle stig zijne bestemming handelt, als Hij
alleen
in,
dat
de
eenheid
der
opleiding
het thans door eenige broederen bij de te begrijpen, moeten wij in het oog
opgesloten in noch besloten binnen
naar hunne meening op dit oogenblik kerken ingediende advies over eenheid houden, dat zij ook in nauwen samen voor zijne vijanden bidt, alzoo handelt
het Woord. Het Woord is evenmin
het best op de door hen voorgestelde van opleiding straks op verschillende hang staan met het aardsch en met de Geest overeenkomstig zijne taak, als
als het Sacrament een magisch mid wijze verkregen kan worden.
Hij in zijne profeten het gericht over
punten belangrijk zal moeten gewijzigd het typisch karakter van de bedeeling
Christus' vyanden inroept; deze twee,
del , dat door de bovennatuurlijk
Maar wie anders oordeelt, spreke. worden, indien de Vrije Universiteit zal des Ouden Verbonds.
de bede van het Kruishout en de bede
ingestorte kracht de genade mede Het vraagstuk, dat thans opnieuw aan wiuen genieten van de voorrechten, die
God had aan Israël een wel heilig, van den Vloekpsalm vullen elkander
de
orde
is
gesteld,
is
gewichtig
genoeg,
deelt ; maar het is de voorwaarde,
de wet haar wellicht eerlang aanbieden maar toch aardsch koninkrijk opgericht.
aan, en eischen elkander.
Hij was er de Koning van, zoodat
waaronder, de gelegenheid, waarbij, om het van alle zijden nauwkeurig te zal.
VAN ANDEL.
bezien.
Moeten wij. dit overwegende, dan toch godsdienst en staatsdienst samenvielen;
de weg, waarin God zijne genade
maar in blind vertrouwen voorwaarts het rijk zelf was in een bepaald land
Hooggeachte Redacteur !
aan den zondaar verheerlijkt en
gaan, niet wetende, waar onze kerken gevestigd, was naar de wijze van aard
EEN
ERNSTIG
BEZWAAR.
Mag ik voor onderstaande letteren een
liem Christus en al zijne weldaden
met hare vrije opleiding, zelfs ten op sche staten ingericht, en werd dóór
plaatsje iu de Bazuin1 Bij voorbaat mijnen dank.
deelachtig maakt.
Te meer is eene aandachtige over zichte van de Overheid, belanden zullen? wereldlijke middelen tegen zijne vijan
BAVINCK.

HET ADVIES.
Na langdurige samensprekingen zijn
Curatoren en Hoogleeraren van Theol.
School en Vrije Universiteit ten slotte
toch gekomen tot een vrij eenparig
advies aan de kerken inzake de eenheid
van opleiding tot den'dienst des Woords.
Natuurlijk behelst het stuk, dat zij
aan de kerken toezonden, niets meer
dan een advies, eene broederlijke raadge
ving, hoe naar hun oordeel de gewenschte
eenheid van opleiding thans het best
veikregen kan worden. Kerkelijk gezag
heeft het niet in het minst. De kerken
staan er geheel vrij tegenover, en kunnen
er ten slotte mede doen, wat zij willen.
De conferentie der broederen toch, die
dit advies tot resultaat had, bezat hoege
naamd geen kerkelijk mandaat. Het
denkbeeld van zulk eene conferentie
werd opgeworpen door de Heraut,
midden in eene discussie met de Bazuin
over de vraag, langs welken weg
studenten der Theol. School aan de
Vrije Universiteit den doctoralen graad
zouden kunnen behalen.
Fluks werd dat denkbeeld aangegrepen
door eenige Classes, en in den vorm
van een dringend verzoek aan Curatoren
en Professoren der beide Opleidings
scholen ter behartiging aanbevolen. De
kerkelijke vergaderingen, die hiermede
niet instemden en dezen weg na het
besluit der Synode van Groningen niet
aanbevelenswaardig achtten, bewaarden
op eene enkele uitzondering na een
diep stilzwijgen.
Zoo kwam de conferentie tot stand.
En op de tweede vergadering, welke 10
Sept. 1.1. te Utrecht samenkwam, werd
ongedacht en onverwacht een grondslag
gevonden, waarop naar de instemming
aller broederen eene vereeniging der
beide Scholen plaats hebben kon. Aan
den avond van dien dag was er blijd
schap in het hart, rees er een danktoon
van de lippen en ging er een moed
gevend bericht naar de pers.
Die blijdschap en dankbaarheid is op
de volgende vergaderingen vry wat getem
perd. Het indienen van allerlei amen
dementen noodzaakte tot een schikken
en plooien, dat op niemand een hartverheffenden indruk maakte en het weinigje
geestdrift aanmerkelijk bekoelen deed.
Slotsom ia dan ook, dat enkele broe-

weging van het vraagstuk noodig, omdat
zich tegen de opvolging van het boven
bedoelde advies een bezwaar verheft,
welks gewicht door niémand ontkend
kan worden.
Eerlijkheid gebiedt, om dit bezwaar
nu reeds onder de aandacht der kerken
te brengen.
Met lofwaardige inschikkelijkheid heeft
de tot dusver zoo genoemde Vrije
Universiteit, bepaaldelijk wat hare Theol.
Faculteit betreft, het standpunt prijsge
geven, dat zij van hare oprichting af
tot op dezen tijd toe tegenover de kerk
innam. Indien de Vereeniging voor
Hooger Onderwijs het advies opvolgt.
dan komt de van haar uitgaande School,
althans wat de Theol. Faculteit betreft,
niet alleen onder het toezicht, maar bij
benoeming, schorsing, ontslag en salarieering harer Hoogleeraren voor een hoogst
belangrijk deel onder het zeggenschap
der Gereformeerde kerken te siaan.
Maar de tijd is niet verre meer, dat
de Vrije Universiteit ook ten opzichte
van den Staat haar standpunt zal te
wijzigen hebben.
Enkele dagen geleden, deelde de Stan
daard mede, dat de Regeering met on
waarschijnlijk er spoedig blijk van zal
geven, dat zij vrijmaking ook van het
Hooger Onderwijs wenscht, en dat die
vrijmaking o.a. daarin zal bestaan, dat
de vrije universiteiten met de open
bare gelijk gesteld worden, wat het verleenen van diploma's aangaat.
En zij besloot deze inededeeling met
de opwekking, dat Gereformeerden en
Roomsch-Katholieken toch zorgen zou
den, dat hunne Vrije Universiteiten be
antwoorden aan de gestelde voorwaarden,
opdat zij genieten kunnen van de voor
deelen, welke de vrijmaking van het
onderwijs op dit stuk hun aanbiedt
(Standaard van 26 Febr. 1.1.)
Ook afgedacht van dit persbericht,
zouden wij kunnen weten, dat het straks
dezen kant uitgaat. Reeds jaren lang
is er over geklaagd, dat aan den doc
toralen graad, verworven aan de Vrije
Universiteit in rechten en letteren, de
effectus civilis onthouden bleef.
Subsidie wordt in onze kringen hoe
langer hoe meer, niet alleen voor het
lager, maar ook voor het gymnasiaal,
middelbaar en hooger onuerwijs gewenscht en noodzakeiyk geacht.
Sedert het tegenwoordige Kabinet is
opgetreden en de vrijmaking van het

BAVINCK.

•»li VLOKMPS1LA1K1.

Voor de ongeloovigen zijn de zoo
genaamde Vloekpsalmen eene ergernis.
Met kracht verzetten zij zich tegen den
in deze liederen ademenden geest. Dan
speelt men het Nieuwe Verbond uit
tegen het Oude. Dat Oude stond nog
op het lager standpunt van het »oog
om oog, tand om tand". Eerst het
Nieuwe wist zich tot het ideaal deiliefde te verheffen.
Om deze reden is eene nadere be
spreking dezer Psalmen niet overbodig.
D J _. I
J
I
IJ. .
•
, .
°
xveeus terstond van ons in net oog,
dat de titel, onder welkend ezp. Psalmpn
gemeenlijk worden ingeleid, minder juist
ih. wie op dezen titel aigaat, verwacht
er vervloekingen in te vinden, recht
streeks tot de» vijand gericht. En
ziet, men treft er geene enkele ver
vloeking in aan; de dichter treedt
nergens vloekend op ; het vloeken laat
hij Gode over, den eenige, die er
recni toe neeit, en vergenoegt zien
met te bidden, dat God ziine vijanden
vloeke. Een vloek is aan het adres
van den vijand gericht; deze Psalmen
echter richten zich uitsluitend tot, God
Toch is door deze opmerking het
bezwaar tegen deze Psalmen met weg
genomen ; de vraag bliift noo- onen :
hoe is de bede om de tusschenkomst
der Goddelijke rechtvaardigheid met de
wet uer neiae te rijmen t
Afkeurenswaardig zou zulk eene bede
voorzeker znn. zoo zii de hada dar
persoonlijke wraakzucht was. Maar zoo
is het niet. De Psalmisten werden
gedreven door den Geest; hunne Vloek
psalmen dragen geen menschelijk, maar
een profetisch karakter. In deze dich
ters roept de Geest van God zeiven de
tusschenkomst van Gods wrake in.
Als de dichter zóó zingt, gedraagt
hij zich ten volle in overeenstemming
met, het karakter van de bedeeling zijns
tijds. Git kunt én mooet niets anders
van hem verwachten. Hij is kind van
zyn tyd in den goeden zin van het
woord. De bedeeling
hu
O waaronder —TJ
leefde, hield vóór alles rekening met
net reent. Ijeeide ny niet onder de
Wet? Voorzeker Was er aan het Si naietisch verbond een ander voorafgegaan,
een verbond der genade, waarbij God

den beveiligd. Neem hierbij in aanmerking, dat het door een kring van
vijandige volken omgeven was. wier
haat doorgaans samenviel met v i j a n d 
schap tegen Israëls God. En dit niet
alleen. In eieren boezem toch warden
er velen o
gevonden,' die de Heidenen
~ 7
in haat tegen Israëls God en zijné
dienaren mets toegaven, ae (jodsregeemg poogden omver te werpen, en het
heilig volk wilden omzetten in een
volk der wereld. Deze vüanden be
dreigden alzoo niets minder dan het
Godsrijk zelf, moederschoot als het was
van alle iieil, dat uod aan deze wereld
had toegedacht.
Waren hunne aan
slagen gelukt, er ware grooter schade
l i
l i " ! #
1 i .
aan net inenscneiijK geslacht toege
bracht, dan door Adams val was ge
schied, naardien de raad der verlossins1
alsdan te niet zou zijn gemaakt, en
onze wereld onherroepelijk in Satans
macht zou zijn gekomen.
geen O
crerincr
. Dit werot onzes inziens _ O
O
iicnt op tal van beden, die den vloek
over Gods vijanden inroepen. Als de
Psalmisten tegen de Heidenen bidden,
en vragen, dat God zijne grimmigheid
over hen uitstorte, is hier geenszins in
het spel, wat wij rassenhaat plegen te
neeten.
-|
x i r . Men moet
, . , ,den vreemde voltrens
°
de Wet zelts liefhebben; wat plaats
zou er dan voor den haat tegen hem
zyn geweest t IViaar als de vreemde
zich ais een vijand tegenover God en
zijn
volk stelt,- dan is het zelfs nog
"
o
iets hoogers dan zucht naar behoud deinationale vrijheid en zelfstandigheid,
die den vrome om zijn oudergang bid
den doet.
Willen de Heidenen het
heilige niet van de aarde bannen ?
Waarlijk, er zou bij Israëls vromen geen
besef der waardij van hun volksstaat,
geen liefde tot God, geene voorweten
schap van de heerlijke toekomst deiTheocratie zijn geweest, had het aan
deze lieilige belangen geene reden ont
leend, om den ondergang van de vijan
den iiun voiks at te bidden, nier is de
vaderlandsliefde waarlijk geheiligd; de
Vloekpsalmen getuigen het!
Let er tevens on.
J. ' dat het Riik
TJ Gods
onder Israël een typisch karakter droeg.
Het was als eene schaduw, door het
Rijk Gods, dat komen zal, hier OD aarde
gewornen.
God toch laaf dp tn«CJ
X
komende en hemelsche dingen vooraf
wnnlen
,uu
* aarusciie wi" ze werüeinkleid
i)
ui deze aardsche werkelijkheid drukken

n Hoe de Schriftuur te gebruiken ?"
Onder bovenstaand opschrift geeft de
Weleerw. heer v. Andel in de Bazuin N°. 5
een beschouwing over het verkeerd gebruik
van enkele Schrit'tuurDlaatsen. of anders r.m
de Schrift niet te misbruiken, en in in»™ 0 .
sing te brengen met de omstandigheden,
waarin men verkeert. Die heschnnwinir
zeker een ieder met genoegen gelezen
ujaai ue geaaente kwam zoo bij mij
op: //Ontbreekt er niet wat aan ?" Men
krnat ZOO (1 Ril inrlriik d a t . nmlpr HP IpiHina"
des hleiligeu Geestes ons geen Schriftuur
plaatsen te binnen komen, die in moeilijke
I ft VPtiQn met Q 1111 i oho/l an uarf rnrtQt.P.tlfl PT1 hpmno
digend zijn, of ook bij oprecht schuldbesef
opbeuren en versterken, fk zou toch vrij
zeker durven veronderstellen, dat er zijn,
die uit dat schrijven bovenstaande hebben
afgeleid, wat toch zeker niet is bedoeld.
Ktu getrouwe lezer.
Ant woord aan den
geachten Inzender.

Gaarne verzeker ik den geachten Inzender
van dit stukje, dat ik met hem geloot aan
eene leiding des Geestes, gelijk hij ze hier
boven omschreef. Ik Loop dit onderwern
later iu een afzonderlijk artikel te behan
delen, onder het opschrift: Hoe de H. G.
de Schriftuur gebruikt. In een artikel als
het bedoelde was dit onderwerp niet op
zijue plaats; dit liep over de vraag ; Hoe
wij de Schriftuur te gebruiken hadden. Ten
volle echter stem ik den inzender toe, dat
eene volledige behandeling van liet onder
werp een artikel over het door hem bedoelde
vraagstuk eischt.
Het is mijn oogmerk
trouwens, om alle vi aagstukken, die met het
geestelijk leven in betrekking: staan, in de
Bazuin te behandelen. Ten einde dit zoo
volledig mogelijk te doen, verzoek ik alle
lezers, om mij de ondernemen,
waarvan zii•
l
eene bespreking wenschelijk achten, onder
de aandacht te brengen. Zy bewijzen mij
daarmede geen geringen dienst.
VAN ANDEL.

Mootlige aanvulling v«n
sr

liC|

van Curatoren en
larofessoren.
Tot

mijne

bevreemding is in het stuk
Advies ter kennis V an dé
Kerkeraden en aan het publiek is gebracht
niet opgenomen. Wat ik tot motiveering van
mijne niet-onderteekening heb geantwoord op
waardoor

dit

de vraag, of ik ook mijn naam wilde zetten

onder

het

voorloopige overeenkomst van lÖ'Sept.j:!.

ten slotte vastgestelde" Concept-

Contract c. a.

verraste en bevreemdde mij zeer ; 'k heb
toen mijn oordeel gereserveerd, in afwach
ting van wat 31 October zou brengen.
In die vergadering is het mij door de
amendementen en de besprekingen, en
door de aanneming van het amendement op
art. 5, bij vernieuwing duidelijk geworden,
dat de onderscheiden aard van de Kerken
en de Vereeniging, eu het verschil van de
beginselen, waaruit de Vrije Universiteit
en bare Theol. Faculteit, en die waaruit
de Theol. School is geboren en leeft, een
heid van de Vrije Universiteit en de
Theol. School onmogelijk maken.
De
Vrije Universiteit zou zich bauden moeten
laten aanleggen, waartegen het standpunt
en de beginselen van haar en van de
Vereeniging uit hun aard steeds zouden
inwerken. En de „eigen inrichting" der
Kerken zou van stonde aan haar afzonder
lijk en zelfstandig bestaan en werken ver
liezen ; en de Kerken vvierden afhankelijk
van de Vereeniging en hare School. Dat
de broederen der Vrije Universiteit het
amendement op art. 5 aannamen, en veel
gevoelen voor de nu afgewezen amen
dementen . . . . , kan ik mij van uit hun
standpunt zeer goed verklaren, afgezien
van 10 Sept. Doch, hoe innig gaarne ik
in ware en volle eensgezindheid met al de
broederen zou willen samenwerken, mi mag
ik niet anders dan betuigen: non possumus.
Met de beste bedoelingen is de Couf'erent e bezig, het plan van een „novum" *) en
„mixtum" f) te ontwerpeu en te formulee
ren, dat m.i. een bron van gevaarlijke ver
deeldheden en botsingen zou worden, en
zoowel de Kerken als de Vereeniging in
uiterst moeilijke toestanden zou brengen,
inzonderheid ingeval dat Contract zou
worden opgezegd, en wat inéén was ge
spijkerd, weer uiteen moest worden ge
trokken of gezaagd. Ik kan niet anders
zien, of op dieu weg komt de eigen in
richting terstond in gevaar, en de eigen
opleiding wordt dadelijk een gedeelde, en
zal op den duur hoe langer hoe meer op
gaan in de Vrije Universiteit. Daartoe
mag ik niet medewerken.
Zoolang het diepgaand verschil der be
ginselen niet plaats maakt voor eenheid
van inzicht eu doel, is m. i. de aange
wezen weg deze, dat én de Vereeniging
én de Kerken hare vrijheid bewaren en
elk op de wijze, die zij voor Gods aange
zicht roeping achten, ongehinderd door
elkander, arbeiden op dit gebied. Gelijk
ik 2 April heb voorgesteld, zou ik ook nu
willleu raden : laten wij biddend trachten,
tot eenheid van beginsel te komen, door
ten voeten uit het verschil te teekenen en
te bespreken. Indien niet de Heere Zelf
de eenheid werkt, zal ons passen en meten,
en vragen en geven van concessies aan
elkander, niet baten, wel schaden. Mozes
bedoelde het goed, toen hij de kinderen
Israëls wou verlossen, doch God wilde
het Zelf doen; eu Hij heeft het gedaan,
ook door Mozes, maar op Zijnen tijd.
Om de Kerken voor nienwe onrust te
behoeden, veroorloof ik mij bescheiden
nog dezen raad: de Conferentie zende
geen advies aan de Kerken, maar deele
mede, dat de begeerde overeenstemming,
bij nadere overweging, gebleken is niet
te kunnen worden gevonden. Opdat niet
degenen, die met een eventueel advies
niet kunnen instemmen, gedrongen worden,
daarvan in het openbaar rekenschap te
geven en een anders luidend of tegen
gesteld advies aan te bevelen.
Met toebidding van de leiding des
Heiligen Geestes in uwe beraadslagingen,
blijf ik, waarde broeders,
Uw heilb. dw. broeder en medearbeider
in het werk des Heeren.

De Voorzitter der Conferen

tie Ds. B. van Schelven schreef mij, niet te
hebben -voldaan aan mijn desbetreffend ver
zoek, en

wel omreden

hij

daartoe geene

volmacht had van de Vergadering. Ik meen,
dat

het vanzelf spreekt, dat ook het gevoe

len der minderheid, hóe gering in getal die
ook

zij,

moet worden vermeld, en dat een

verzoek

daartoe

ingewilligd.

De

in elk geval moet worden
Conferentie

is in dit op

zicht zeker niet in de lijn van ons Kerkelijk
samelneven en van het Gereformeerd Kerk
recht.
Ieder
de

zal verstaan, dat eu waarom ik nu

hulp inroep

Advies

hebben

van al de bladen, die het
geplaatst.

Nu

ieder weet,

dat

ik met enkele andere broeders bezwaar

had

tegen

de onderteekening,
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voormannen zijn overgegaan, en onder dezen
ook broeders aan wier zijde ik vroeger nog
al eens

mocht

getuigen

en strijden, nu is

het niet alleen tot verantwoording van mijzeiven, maar ook voor de waardeering van
"L
4 1 •
Advies noodig, dat ieder lezer van het
Advies

wete, waarom het mij niet mogelijk

is het „ADVIES" aan de Kerken aan te be
velen.
De motiveering van mijne niet-onderteeke-

ning , aan den

Voorzitter
gezonden, luidt aldus.

der Conferentie

Ondergeteekende kan bovenstaand Ad
vies niet onderteekenen.
Onder verwijzing naar zijne missive aan
de Conferentie vau 21 Nov. j.1. moet bij
zijne vrees uitspreken, dat opvolging van
dit advies door de Kerken oorzaak zou
worden van gevaarlijke verdeeldheden en
botsingen, en de Vereen, voor H. O. op
Ger. G. maar vooral de Kerken, iu uiterst
moeilijke toestanden zou brengen, inzon
derheid in het alleszins denkbaar geval,
dat dit Contract zou worden opgezegd.
Ben Contract als dit zou van stonde
aan de rijkgezegende «eigen inrichting"
der Kerken doen verdwijnen en doen op
gaan in de V. U., de Kerken inzake hare,
nu geheel zelfstandige en vrije, opleiding af
hankelijk maken van de Vereeniging, en alzoo krenken het beding der vereeniging
van 1891/92 betreffende een eigen inrich
ting, ën de kenschetsing derzelve door de
Generale Synode van 1893.
Ook zóu de „eenheid," aldus gemaakt
tusschen twee ongelijksoortige lichamen :
de Gerei. Kerken en een particuliere Ver
eeniging voor Hooger Onderwijs, geen
eenheid zijn, maar slechts eeue proefneming'
tot samenvoeging van hoogleeraren en
studenten onder tweeërlei bestuur, die
reeds 'hierom gevaarlijk moet geacht wor
den, omdat het verschil van beginselen,
waaruit de V. U. en hare Theol. Faculteit
ter eenre, en de Theol. School der Ker
ken ter andere zijde, is geboren, leeft en
werkt, geenszins is opgelost.
Ondergeteekende kan niet inzien, hoe
zonder beginselverzaking en practisclie
moeilijkheden eene en dezelfde inrichting
tegelijk Theol. Faculteit der Universiteit
met bare beginselen eu ordeningen, en
Opleidingsschool der Kerken zou kunnen
zijn.
Wat de onderscheidene artikelen van
het Contract en die van de „adviezen eu
mededéelingen" betreft, heeft hij vooral
bezwaar tegen Art. 3 van het Contract,
en tegen Art. 4, verg. III van de „advie
zen en mededeelingen," voorzoover daarin
de Kerken worden gerechtigd en verplicht,
eene verklaring te geven van het, officieel
onverklaarbare en onveranderlijke, Art.
2 der Statuten van de Vereeniging, en,
ingeval van verschil beslissende uitspraak
te doen. Zijns inziens kan zulk een ver
klaring der Kerken niet bindend zijn voor
de Vereeniging, en mogen de Kerken zich
niet verantwoordelijk stellen voor een
grondslag, die niet de grondslag der Ker
ken zelve is.
De Kerken hebben tot
grondslag de Geref. Belijdenisschriften,
die ieder kan lezen en toetsen aan de
Schrift ; de Vereeniging heeft tot grond
slag de onbeschrevene en onbepaalde
„Geref. beginselen."

Kampen, 19 Febr 1902.

brief

aan

de

Conferentie,

Kampen, 20 Nov. 1901.
Met eenige

waarvan

boven sprake is, bevat de kennisgeving aan
de confereerende broederen, dat en waarom

vrijmoedigheid

durf

ik

nu

vragen : heeft de uitslag niet mijne ongun
stige verwachting bevestigd ?
Wat kunnen en moeten nu de Kerken met
dit

Advies doen ?

Over die vraag wil ik

gaarne in een volgend N°. iets zeggen.
Nu

bepaal ik

mij tot

het

verzoek aan

De Heraut, om niet verder den indruk te
geven,

L. LINDEBOOM.
De

L. LINDEBOOM.

alsof de reden van mijn

w^-teeke-

nen zou zijn een niet-willen van „eenheid van
opleiding." De Heraut kan, en moest weten,
dat ik reeds vóór vele jaren in „De Roeper"
in de brochure „ IVaar zijn wij en waar
gaan wij heen?" 1892, den weg heb gewezen

en

ik niet meer kon deelnemen aan hunne over

tot

leggingen.

eenheid is. Op die eenheid hoop ik met alle

in

't

Is

mij niet bekend, waarom

de berichtjes over de Conferentie in De

„eenheid

kracht aan

Heraut en andere bladen, van mijn onthou

nu

ding is gezwegen.

oplossing

Ik heb dat laten begaan,

vau

te

opleiding," die waarlijk

dringen.

Maar de eenheid,

voorgesteld, is m. i. geen eenheid, geen
van

„het

proefneming,

v óór

en vol bezwaren en gevaren.

dacht

den afloop op mijn bezwaren de aan
wilde vestigen.

zonder

vraagstuk," maar een

om zelfs den schijn te mijden alsof ik reeds

de

Nu is het echter de
L. LINDEBOOM.

tijd, dat ik al de Kerken en geheel het pu
bliek, tot wier kennis deze zaak is gebracht,:
in

minste zekerheid,

Kampen, 4 Maart 1902.

de gelegenheid stel, de reden van deze

mijne

houding te

kunnen beoordeelen met

kennis van zaken.

*) iets nieuws,
f) iets gemengds.

Bedoelde brief is van dezen inhoud.
Aan de Professoren en Curatoren der
Vrije Universiteit en die der Theol. School,
te Utrecht in conferentie, 21 Nov. 1901.

Waarde Broeders,
Na ryp beraad ben ik tot de ov:. tui
ging gekomen, niet mêer te moeten deel
nemen aan uwe beraadslagingen. Van
meet af heb ik bezwaar gehad en geuit
tegen de saamroeping dezer Conferentie.
Met vele andere broeders heb ik tegen de
voortzetting der Conferentie gestemd, April
j.1. Om zelfs den schijn te mijden van
onwelwillendheid jegens de broederen, die
ln de Conferentie heil zagen, heb ik tot
3 malen toe daaraan deelgenomen. De

leider, van wiens onuitputtelijke veerkracht
we reeds zooveel gelerfen hebben". . .
De Eugelsche troep bestond uit niet min
der dan 580 man niet 2 veldstukken, 1
pompon en 2 maxims. Maar De la Éey
had zoo snel zijne verspreide commando's
verzameld, ze zoo juist en gezwind doen op
stellen en aanvallen, dat na deze drie malen nu
op deze dan op gene zijde herhaald te heb
ben — geen der Engelschen ontkwam, maar
vijftig gedood, 150 gewond, de rest als gevan
genen met al wat ze bij zich hadden den
Burgers in handen vielen. Zelfs een bereden
colonne tot ontzet uit Klerksdorp oprukkend,
werd bloedig teruggeslagen.
Dat deze overwinning op het moreel der
Burgers een grooten invloed zal uitoefenen,
staat zelfs voor de Engelschen vast.
Dit Elandslaagte II is werkelijk een tweede
Majuba, haast even schitterend als beslissend.
En welk een wonderlijk Godsbestuur, dat
deze overwinning juist in diezelfde dagen
werd behaald, waarin Kitchener in't NoordOosten van den Vrijstaat een schoonmaakoverwinning meende behaald te hebben, die
zelfs als een wrake voor Majuba in't Engelsche Parlement werd voorgesteld en — toegejuichd. . . . Zeker, der Burgeren neerlaag
daar is niet gering, maar met een Majuba
heeft zij niets te maken, dan in schijn.
Geë ï stijlen berg werd door de Engelschen
beklommen, geen geweldigen strijd door
hen gevoerd om de massa geheel te ver
pletteren. Dagen aaneen hadden zij hunne
colonnes vermenigvuldigd en eindelijk als
een groot cirkel verbonden, waarin de V\'et
en Steijn met de hunnen moesten omkomen.
Maar — herhaaldelijk doorbraken de Burgers
op verschillende plaatsen die omarming met
groot verlies vooral voor de dappere hulptroe
pen uit Australië ; de Wet noch Steijn kon men
vasthouden, bijna alle strijdenden ontkwamen
Alleen de eigenlijke, om zoo te zeggen, huis
houdelijke kampen, waarin groote voorraden
van vee, bewaakt en begeleid door honderden
Kafferkuechts, onder het bevel van oudere
Burgers met tal van vrouwen en kinderen,
wagens, gereedschappen etc. vielen, evenals
vroeger in Vrijheid bij Botha's terugtocht uit
Zululand, den Engelschen in handen. Vooral
de laatst genoemden vullen de getallen 7, 8 a
900 Burgers, waarmede de Engelschen als
krijgsgevangenen pronken, gelijk meer en
meer blijkt. Zeker is de schoonmaak kras,
maar de \\ et verzamelt de zijnen en verloor
zelfs geen kanon. Men moet nu eenmaal de
Eugelsche berichten, evenals zeker kontrakt, lezen niet alleen met het oog op
de eigenaardige wijze, waarop het bepaalde
er in staat, maar vooral in verband met
hetgeen er niet in staat!
Misschien wordt de jacht op de Wet, die
nu weer ten Westen van de Wilgerivier is,
waar de vroegere schoonmaak plaats vond —
voortgezet, na een wijle , rust. Uit de Kaap
kolonie kwamen geen beteekenende berichten ;
de opstand duurt daar v,oort.
Hoe Duitschland over mogelijke inter
ventie denkt, blijkt uit een rede van den
Rijkskanselier von Bulow duidelijk. Hij zei
in den Rijksdag :
„Een inmenging was; van zuiver acadei
i
i
i l .
l
i
ï
i
.
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miscn sianapuni Descuoawa, siecüts op drie
manieren mogelijk, namelijk door beroep
op het Haagsche scheidsgerecht, door bemid
deling en door tusscbenkomst. Het beroep
der Boeren op dat Hof bewijst dat de
samenstelling van het Hof, zelf zulk een
beroep
onmogelijk
maakt.
De uit de
„edelste motieven" voortgekomen bemid
deling van de Nederlandsche Regeering
mislukte, dus blijft slechts interventie over.
Doch interventie veronderstelt eventueele
dwangmaatregelen. Een jaar geleden zette
ik reeds uiteen, dat dergelijke maatregelen
niet strooken met de Duitsche belangen.
Daarbij heeft nog geen enkele andere
Mogendheid tegen den Zuid-Afrikaanschen
oorlog of tegen de wijze, waarop die door
de Engelschen gevoerd wordt, eenig protest
doen hooren. Voor ons bestaat er dan
ook geen enkele reden, in deze zaak een
l e i d e n d e r o l te spelen. Bij zulke
internationale verrichtingen gaat het meestal
zoo, dat zij oogenblikkelijk de persoonlijke
ijdelheid streeleu, maar zonder practisch
gevolg blijven. Ik herinner maar aau het
tweede Franscbe keizerrijk.
Wat de heer Gradnauer wil, is eeu wereld
politiek a outrance, die op eiken wind
molen, welke hem niet bevalt, losrent. Kreeg
de heer Gradnauer zijn zin, dau moeten
wij ons, heb ik hem goed begrepen, ook
met Armenië, de Philippijnen en Finland
bemoeien. Zoo'u politiek zullen wij niet
beginnen, en de groote meerderheid vau
dit Huis zou dat ook niet willen." (Bijval.)
Met andere woorden, zegt zeker Courant:
„Laat er gemoord worden, laat het recht
vergaan, laat de Hunnengeesel onbarmhartig
slaan den rug der zwakken
Duitsch
land is daar, waar het ideaal van een goed
gevulde beurs te verwezenlijken is."
Zedelijke overwegingen hooren niet in de
hedendaagsche politiek, zeide Bulow een tijd
geleden. Hij staat nog altijd op dat standpunt.
En hoe velen niet met hem ?
NOORDTZIJ.

Politieke Beschouwingen.
Het bliikt nu meer en meer dat de aanval
van de Transvaalsche Commando's van De
la Rev op het Enaelsche konvooi tusschen
Klerksdorp en Woïmaransstad in 't ZuidWesten van de Transvaal, in 't laatst van
Februari, „een volledig succes" is geweest,
gelijk zeli de Standard moet bekennen. Vol
gens haar mag deze overwinning „wat stout
moedigheid en handigheid betreft, waarmede
de aanval tot onze fde Enselschenl trasisch
complete nederlaag werd uitgevoerd, als eeu
meesterstuk van de typische Boerenstrategie

bescnouwd worden . lim de limes noemt
De la Rey „na Botha de meest bekwame

Buitenlandsche Kerken.
De Sionisten. — Toen voor korte jaren
Dr. Herzl te Weenen in verbinding met
eenige andere invloedrijke Joden de Ver
eeniging oprichtte, wier leden zich Sionisten
noemen en die ten doel heeft de emigratie
der Joden naar Palestina te bevorderen, dach
ten velen, dat deze beweging uit godsdien
stige overwegingen geboren werd. Het blijkt
meer en meer, dat zij een politieke of maat
schappelijke strekking heeft.
Deze Vereeniging heeft voor eenige weken
haar vijfde congres gehouden in Bazel; een
duizendtal Joden waren er tegenwoordig.
Daar is het uitgesproken, dat de Vereeniging
steeds meer waardeering en steun ondervindt.
Zij vindt dien steun zélfs bij vorsten van
Europa. Dr. Herzl heeft in het belang van
deze onderneming onderscheidene malen een
onderhoud gehad met den Sultan van Turkije
en is zelfs vereerd met het hoogste eereteeken, dat de Sultan verleenen kan.

De Keizer van Duitschland heeft~ook on
derscheidene malen den leider der Sionisten
audientie verleend, niet alleen in Berlijn en
Potsdam, maar ook op zijn veelbesproken
reis naar het Oosten te Konstantinopel en
te Jeruzalem.
De predikant David Baron te Londen, een
bekeerde Jood, zegt, dat hem feiten in ver
trouwen zijn medegedeeld en dat hij merk
waardige documenten met eigen oogen ge
zien heeft, die bewijzen, dat Europeesche
vorsten met de bedoelingen van het Sionisme
instemmen. Waaruit volgt, dat er zeel veel
politiek achter deze beweging schuilt.
Dr. Baron zegt verder, dat geheel deze
beweging uit stoffelijke en politieke redenen
is ontstaan en dat er in 't minst geen gees
telijk motief is, dat tot den terugkeer naar
Palestina dringt. Toch moesten de Christe
nen deze beweging met belangstelling gade
slaan, als „een ontwaking van de Joodsche
natie." Hij acht deze beweging een ont
waking van het Joodsche volk, dat 19 eeuwen
scheen dood te zijn. „Ik begroet haar —
zegt hij — als een voorbereiding voor eene
groote geestelijke ontwaking van Israël, waar
van de invloed op de wereld zal zijn als
het leven uit de doodeu."
Maar hoewel een teeken van de ontwaking
der Joodsche natie, dat hoop geeft in be
trekking tot Israëls toekomst, toch is het
Sionisme in zijn tegenwoordigen vorm vol
strekt geen godsdienstige beweging en het
wordt meer en meer duidelijk, dat het begin
van den terugkeer naar Palestina in een
toestand van ongeloof geschiedt. Daarom
moet dit verschijnsel de Kerken opwekken,
om meer het Evangelie ouder de Joden te
brengen.
Ds. Pieling, voorzitter van de Vereeniging
voor de Zending onder de Joden in Berlijn,
heeft iu een lezing gezegd : „Het Sionisme
heeft, iu plaats van de harten van het Jood
sche volk meer vatbaar te maken voor de
prediking van Christus, veel meer een tegen
overgestelde uitwerking. Het bewijs hier
voor heeft men iu de uitdrukkingen van de
leiders, iu de ondervinding der Zendelingen
en in de houding, die de Sionisten aanne
men tegenover de Christenen uit de Joden."
Ds, Pieliug heeft over de aangelegenheid
met onderscheidene Zendelingen onder Israël
gecorrespondeerd.
Aller
antwoord komt
hier op neer, dat het Sionisme nog meer
afkeerigheid wekt tegen de prediking van
Christus.
Een Zendeling in Rusland sehreef, dat hij
wel gemakkelijken toegang had tot de Joden,
die bij de Sionisten behooren, maar dat zij
alleen tot luisteren en spreken geneigd zijn,
als de terugkeer naar Palestina het onderwerp
van het gesprek is. Begint hij over het
Evangelie te spreken, dan worden zij onver
schillig en zijn niet meer genegen te hooren.
Hij heeft de ondervinding, dat de Sionistische beweging geen steun is voor de Zen
ding onder de Joden, maar veeleer een
hinderpaal, omdat zij de Joden trotsch maakt
en hen versterkt iu hun meening, dat zij
hun doel kunneu bereiken zonder Christus.
Ernstige, godsdienstige Joden zijn tegen het
Sionisme. Zij verwachten geen verlossing
van Herzl, maar zien naaf een nieuwe God
delijke openbaring en naar de komst van
den profeet Elia uit.
In het algemeen schijnt de ondervinding
der Zendelingen te zijn, dat de Sionisten
vooral niet minder vijandig zijn tegen de
Zendelingen dan de andere Joden.
Hun houdiug tegenover het Christendom
is ook een beslist vijandige. Dit is duide
lijk uit het standpunt, dat zij innemen tegen
over de Christenen uit de Joden. De statuten
van het Siouisme schijnen neutraal te zijn
en den godsdienst buiten de zaak te houden,
zoodat de Christenen uit de Joden niet buiten
gesloten worden. Er zijn dan ook onder
de Sionisten, die op theoretische gronden
geen reden zien, om de laatsten van den
nieuwen Joodschen staat uit te sluiten. In
de praktijk hebben zij denzelfden afkeer van
eu vijandschap tegen de Christenen met de
Joden als alle andere Joden. Zij willen met
heu geen gemeenschap of samenwerking uit
haat tegen Jezns.
Ds. Baron zegt, dat de Sionisten geen
neiging tooueu, om de anti-Christelijke
richting, die de Joden reeds 1900 jaren ge
volgd hebben, te verlaten. Dit verhindert
hen niet iu Christelijke kringen hulp te
zoeken. Als reden, waarom zij hun congres
vroeger te Londen hielden, gaven zij zelf op1,
om hen ouder het Engelsche volk, die den
Bijbel liefhebben, voor hunne zaak te winnen.
Dit mag men echter niet beschouwen als
een toenadering van de Sionisten tot het
Christendom ; evenmin mag men daaruit
afleiden, dat de Christenen daardoor invloed
op deze beweging zouden kunnen uitoefenem
De Sionisten willen gaarne de hulp der
Christenen in hun streven om naar Palestina
terug te keeren, maar dit brengt hen geen
stap nader tot het Christendom.
Het is daarom, zegt Ds. Baron, dat de
Christenen elke poging om langs dien weg
invloed op de Jodeu uit te oefenen, moeten
laten varen. Het Sionisme neigt de harten
niet tot den Zaligmaker ; integendeel, deze
beweging zal hen eerder tegen Hem ver
harden.
SCHOLTEN.

ADVERTENTIËN.
Ondertrouwd:
L. C. DE LANG
WEDNR. VAN J. J. CAMPAGNE
EN

E. C. VAN WALSEM.
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Ondertrouwd:
P. R, POORTINGA
EN

R. L. RIN KEMA.
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\ oov de vele bewijzen vau deelneraing en belangstelling, ons betoond
bij het overlijden van onze geliefde
Moeder, Mej. DE WED. A. HIRSCHMAN — AALRERS, betuigen wij onzen
hartelijken flank.
Numei.s de Familie
1). DE BRUIJN IJz.
HAZERSWOUDE , 3 Maart 1902.

m

§1

SOLl DEO GLORIA.
U
6 Maart hopen D. V. onze JJ
,4 geliefde Ouders en Grootouders ££
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F. J. SIESLING

J}

j|

M. v.

1 VEEN

j

M te
BBILEN , hun 35-jarige «
(j Echtvereenifjinij te her- Ij
DENKEN-

2

'

.

Hunne dankbare Kinderen
en Kleinkinderen.

Ö

U
m

Het behaagde den Heere uit
onzen kring weg t3 nemen, ons
geacht en gewaardeerd medelid,
den heer

A. R. KIM.
Sedert de stichting der School
betoonde hij voor haar een warm
hart te bezitten. Wij wenschen
Gode te zwijgen en bidden der
droeve Gade en kinderen den
troost der waarlijk treurenden
toe.
Namens de Schoolcommissie,
ALD. DIJ KEMA, Praeses.
P. J. W1GBOLDUS, Scriba.
TEN BOER,

28 Februari 1902.

Heden behaagde het den
Heere, zacht en kalm van onze
zijde weg te nemen onzen zoo
beminden Broeder en Behuwdbroeder
, TflV
,ny

Harm van Til,
in den ouderdom van ruim 50; 'j
jaar, na eene ongesteldheid van
eenige weken.
R. VAN TIL.
F. YAN TIL—DIJKSTRA.
MIDWOLDE,

28 Febr. 1902.

Heden
behaagde het den
Heere uit ons midden weg te
nemen onzen Broeder

Harm van Til,
in den ouderdom van 50 jaar.
Sinds ettelijke jaren diende hij
de kerk alhier als Ouderling.
De hope, dat hij is ingegaan
in de eeuwige rust, troost ons.
Vervulle de Koning der kerk
de ledige plaats en sterke Hij
de bedroefde Familie.
Namens den Kerkeraad,
11. J. HEIDA Ez, Praeses.
A. SIKKEMA, Scriba.
LEEK,

28 Febr. 1902.

In den Heere zacht en kalm
ontslapen te MIDDELBURG, na
een langdurig, smartvol doch
geduldig lijden, onze geliefde
Echtgenoot, Zoon, Behuwdzoon,
Broeder en Behuwdbroeder, de
Weleerwaarde Heer

W. A. DEKKER,
Piedikant bij de Gereformeerde
kerk te HOOGEVEEN, in den ou
derdom vau 43 jaren.
Uit aller naam,
WED. W . A. DEKKERMARCUSSE.
MIDDELBURG,

1 Maart 1902.
Eenige en algemeène kennisgeving.

Heden behaagde het den
Heere van leven en dood van
onze zyde weg te nemen, na
een langdurig doch geduldig
lyden, mijne geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgdra
gende Moeder

Maaike de RuiterBOONSTOPPEI»,

in den ouderdom van 42 jaar
en 4 maanden.
1
Dat zij is ingegaan in de
eeuwige ruste, die er overblijft
voor het volk Gods, lenigt onze
diepe smart.
••••'•>
Namens de Familie,
J. DE RUITER.
BOLNES,

1 Maart 1902.

-

Het heeft Gode behaagd oi.ze
geliefde Dochter

GERRIGJE,
Echtgenoote DAN G. BOE vu, in
den ouderdom van 23 jaren tot
Zich te nemen in de ruste, door
llem voor zijn volk bereid.
Hoewel de Heere ons door dezen
zwaren slag in diepe droefheid
heeft gedompeld, mogen wij niet
treuren als degenen die geen
hope hebben, daar zij de laatste
vier jaren haars levens, dooi
den Heere geleid, met bewust
heid voor haar ziel mocht ge
tuigen, dat ze het eigendom des
Heeren was. In haar stervens
uur zong ze nog met zwakke
stem Ps. 138 : 1 en ging henen
in vrede, nalatende haar ge
liefden man en twee kindertjes.
De Heere geve ook dezen
zijne leiding te ervaren, is onze
bede.
B. VELTKAMP,
Echtgenoote en Kinderen.

H ATTEM,
1 Maart 1902.

Gevraagd in een Gereformeerd
gezin met vier KINDEREN, waarvan
drie schoolgaande :
Eene

van Christelijke beginselen, genegen te

assisteereu in de huishouding
en zich gedeeltelijk te belasten met de
leiding der kinderen.
Franco brieven te zenden aan den
Uitgever van „de Bazuin" onder letter O.
In het Christelijk Gesticht voor
Krankzinnigen »BLOEMENDAAL" te
LOOSDUINEN kan met M Jutli U.

Eene beschaafde Juffrouw,
leeftijd 30— 45 jaar, worden ge
plaatst om als Huismeesteres het
beheer van het Linnen magazijn en
het toezicht op den Huishoudelijken
dienst op zich te nemen.
Nader inlichtingen worden verstrekt
door den Geneesheer Directeur DR. U.

SCHERMERS.

G-EYRAAGrD

Dienstbode
Hendrik Steenhuis,
in den ouderdom van ruim 77
jaren. Kort was zijn lijden,
doch ruim zijn geloof. Steeds
was het zijn lust, ook als mede
opziener der gemeente, dit ande
ren aan te prijzen. In dat
geloof is hij blymoedig heenge
gaan.
WED. H. STEENHUIS—
HEKMAN.
J. STEENHUIS.
I D
E. STEENHUISDIKTE,.MAN. I ( G E L D )
F. STEENHUIS.
J N
UUDE"
A. STEENHUIS—
D
I PEKELA.
D
BRAKEK. 1
M. STEEN HUIS. DKIUBBRGEN.
E. STEEN HUIS.
/
OUDEB. STEENHUIS.
I PEKELA.
OUDE-PEKKI.A,

van Geref. belijdenis, bij Ds KIIUIJSWIJK te A V I ' n KIKI'ttN, V.
lliepenbeeckstr. 6®. Gren wasc*!
aan huis. Brieven frailCO.

Een Jongmaatje
gevraagd ter opleiding in het

Manuiacturenvak
in een der eerste handelsteden van
FRIESLAND , tegen vergoeding van kost

en inwoning.
Brieven onder motto »Manufac turen'' aan den Uitgever van de
Bazuin te KAMPEN.

Vereeniging tot Chr. Verzorging van
Zenuwlijders in Nederland.
Algemeene Vergade
ring D. V. Donderdag 24 April
1902 in »IKENE" te UTRECHT.
Afdeelingen en Corporaties wordt
herinnerd, dat zy voorstellen voor deze
Vergadering kunnen inzenden totW^oens-

dag 12 Maart e.k.
De Secretaii»,

A. VAN ANDEL.

2 Maart 1902.
HEERENVEEN.

0

Heden overleed, na tene kort
stondige doch hevige ongesteld
heid, zacht en kalm, onze ge
liefde Medebroeder

Hendrik Steenlmis,
in den ouderdom van 77 jaren.
Met de gaven en krachten
hem door den Heere geschonken,
diende hij de gemeente als
Ouderling met ijver en toewijding.
Nu is zijn werk hier afgeloopen.
Op den rustdag ging hy de
eeuwige ruste in.
Namens den Kerkeraad der
Gerejormeerde kerk,
Ds. A. ROORDA, Praem.
K. STUUT, Scriba.
OUDE-PEKELA,

Itergerne

Tinto.

Roode

llergemc.

Vino para la Santa
Comunion.

Wijn voor het
II. Avondmaal.

Esto Bergerac Tiuto
importumos de Espana exclusivamente
para servir a la Sancta
Comunion en nuestra
Iglesias-Neerlandesa.

Deze Roode Bergerac
iaiporteeren wij uit
Spanje,uitsluitend om
te dienen bij het
Heilig Avondmaal in
onze Nederlaudscbe
kerken.

Prijs per 2 j"~j flescb a 400 gr. of 1 beele
van 800 gr. f 0,85.
Ook de Witte Bergerac wordt in vele Ker
ken voor het H. Avondmaal gebruikt ; de prijs
hiervan is vanaf heden f 0,80 per flescb.

Kerkeraden of Predikanten kunnen gratis
ter kennismaking een flesch Avondmaalwijn
ontvangen.

KEMISGEYHG.

f 50000 - a 4'|4 °|„

Aan Jongelingen of Onder.*
en Voogden, wier Jongelingen met
maart a. s. te 'S-GRAVENHAGE in
dienst worden gesteld.
De Vereeniging voor sainenkonisten van MILITAIREN van Gerefor
meerden huize vestigt bijzonder uwe
aandacht op ons Xehnis en verzoekt
beleefd opgave te mogen ontvangen
van de namen der JONGELINGEN, die
te 'S-GRAVENHAGE in dienst worden
gesteld, met aanwijzing bij welk deel
van het Leger zij worden ingelijfd.

De Makelaars TE1XEIRA DE MATHOS VAN DER VI1GII, Kerkstaat 250,
hebben bovenstaand bedrag disponibel
voor eerste IBypotlieeli. Tevens
is bij hen te bevragen een hui* niet
heiétage aan het Sarpliatipark 135
Huurprijs f 600 per jaar, te aan
vaarden 1 Mei 1902, een vrij Ito ven
huis aan den Amstelaiik. Huurprijs
T 7ÖO per jaar, en een II •lis nati
de Bloemgracht 6, huurprijs f 500

per jaar.
Bij ZALSM4N te KAMPEN is ver-

Namens de Vereeniging voort,oemd,
Secretaris.
Jan van Nassaustraal 127.

Voor het Gesticht voor Ouden
van llagen van de Gereformeerde
kerk te AMSTERDAM wordt een ECHTPA AR als

YADEE, en MOEDER
verlangd, leden der Gereformeerde
kerk, zonder kinderen tot hunne ver
zorging en niet boven den leeftijd van
45 jaar* Aan deze betrekking is
een salaris van f 350 per jaar
verbonden, benevens vrye inwoning.
Sollicitatiën worden ingewacht voor M3
Jftaart a. S. bij den Secretaris van
het Bestuur J. B BLANKENBERG,
le Helmerstraat 87 AMSTERDAM.

V o o r o n s v o l k h e w e r k t d o o r J. KUIPER.
Tweede herziene en vermeerderde druk.

SOLIEDE ORGELS
Gratis

Honderden dank het uigingen
Vraagt gratis Catalogus en con

JOH. DE HEER,
Rotterdam, Noordmolenstraat 71.
*rt;i\w i.iitiit

opgericht in 1§89.

Ci'chen, Wollen en Molt >n dekens en
Bedtijken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, in het r* od zonder koorden.
No. 1 Het nieuwe IteclaineICeclniiiehed w o. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers.. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33, en voor f 35.
42 pd v., ook voor 1 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, 1 50. PKIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok vv.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 24.
1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor f 22,50.

Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veeren 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20.

J. KETEL Rz.,
Z/z.

Markt, Steenwijk.

Voor geschenken aan de nieuwe lid
maten der Gemeente, raadp'ege men
No. 1 van

„De Boekenwereld."
Een u'tnemende handleiding tot het
kiezen van boeken voor geschenken,
voor Bibliotheken, voor eigen gebruik, is

„De Boekenwereld."
Eene belangrijke verzameling van
kinderlecteur, waaror der veel is dat
bijzonder geschikt is voor uitdeelingen,
vindt men steeds vermeld in

„De Boekenwereld."
Indien men eenmaal een exemplaar
aanvraagt bij den uitgever G. F. CAL
LENB 4.CH te Nijkerk, dan ont
vangt men geregeld bij vei schijning,
gratis en Iranco

die ernstig de zaligheid zoekt.
DOOR

j. %. .«
Vierde druk.

60 cent.

Bij getallen tegen verminderden prijs.

Is v e r s c h e n e n :

één jaar tijds totaal
uitverkocht.

Heden verschijnt bij

HET LIJDENSEVANGELIE

Paaschfeest:
BETSY. Wat dped Jezus voor
U ? 3e druk . . f 0 05
»
Het Bloemenmeisje.
2e druk .
. . » O.l O
*
liet wave leven . » O 15

groot -> t

x

ÏS» cM.

Prijs f 0.20 voor de uitgave in
kleurendruk.
Prijs f 010 voor de uitgave in
zwartdruk.
Men vrage den nieuwen Catilogus

J.

H.

J. H. BOS te

YERKLAEIIGr
van het Kort Begrip der Christ. Religie,

DONNER.

'tweede druk.
Prijs ingeu. f <>,$(>, geb. f
Leiden.
|».

«oor onze Catechisanten,

1,30.

DOOR

G. ELZEN GA,

v. D. M.

.11ci « ene * oorrede van Pref. I'. Biesterveld,

Bij den uitgever A. GEZELLE MEER
BURG te IIEUSDBN verschijnt de
DEKDE JAARGANG
VAN

Wat zeg't de Schrift?

S° forni. B90 bladz,,
prijs f l,- g<.|>. f |,50.
Alom verkiijgbaar, alsmede na toe
zending van het bedrag rechtstreeks van
djn Uilgever.

Maandblad tot bevordering van bet rechte
lezen en uitleggen van Gods Woord,

onder redacfie van Prof L. LINDE
BOOM, Hoogleeraar a/d Theol. School
te Kampen, ui met medewerking van
onderscheiden Bedienaren des VVoords.
Maandelijks verschijnt een No. van
16 bladz. van 2 kolommen, in royaal
8o formaat, en vooizien van een om
slag. Bij No. 12 wordt gratis een
stevige omslag met register toegezoi.deu.
De prijs is slechts ƒ 1,50 per jaar,
franco per post. Men kau in'et kening
zeiden rechtstreeks aan den uitgever,
en ook door een solieden boekhandelaar.
Van den len èn den 2den jaargang
zijn nog enkele ex ingenaaid, te beko
men a I 1.60.
No. 2 van den 3en j.g., pa3 verscheï en, bevat o.a. een briel van den red
aan N, N., get :

ER IS
nog voorraad van de Bazuin Ho. 9.
^ Adres den Uitgever ZALSMAN te
KAMPEN.

••••

S

bij »W. z. d

&.?'•

Voor het recht, de vrijheid,
en den vrede der Kerken,
inzake haar eigen «Opleiding" en andere
levensbelangen.
Dit Bijblad van 8 tot
16 of meer ko.ommen, gedurende het
halfjaar, kost slechts iiO ci. franeo
I». post, en voor de abonnees op
bovengenoemd Maandsjchnlt 25 ct
elk No. afzonderlijk IO cl.
Spoedige opgave bij den Uitgever te
tiEUSDUN wordt uriugend verzoent.

van 1 Kx wil nni
ctpH rvh 7.\c.h
.. vancfPi!
, ° 1 ö
aail te mplrtan hii y.iin irnwonen Boekh.
ol den

Uitgever ZALSMAN te

KAMPEN.

••••
D A. DAAMEN te £

Bij

• Rotterdam zal eerstdaags ver- •

schijnen :

Tien Maanden in
een „Vrouwenkamp."
Leren en Liijden 'ai etn
Boerengezin in Transvaal,

Het

door WlLHKLMINA RLKM VlS.
len t inde van dit aangrijpende
verhaal, dat feiten bevat, een
ruime verspreiding te bevorde
ren, zal de prijs worden gesteld
op slechts ongeveer OO cents
en vror de inteekenaars der

De Theol. School het ofler?
die ook afzonderlijk is te bekomen, a
ü c i . franeo |>. post.
Vooreerst van Maart tot Augustus
(Gen. Svn.) zal verschijnen een Bijblad

g Biblioth'ek voor Hoofd en Hart •

• nog lager.

•
••••

•

'

— •
••••

Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen;

De Zekerheid des Geloofs
DOOR

Prof. Dr H. BAVINCK.
Prijs fO,G5. In Stempelband ft,lO•
Bij eiken Boekh. verkrijgbaar.

Yrije Universiteit.
In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:

ian ContrilHitiën :
Door Ds. J C. van Subelven te Dieren
f 84,50; door den heer H. Vink te Ha>-ïii' leu f 15,50; door den heer A. P. J.
B ij-? te Oud-water: uit Waarder f 17,
uit Langeruij/eweide f 2.50, samen f 19,50;
door den heer M J. Dykers te Somine.s-

dijk f 62,50 ; van J. S. te A. f 1.

Aan Collecten :

(voor de Theol.

faculteit):
Bij den

Uitg. K. LE C0INTRE te

MIDD^LBUBG is verschenen :

De Heere onze Herder.
Eene verklaring van
23sten Psalm door Rev.
JOHN.

den

STEVENSON.

Naar den 4den druk uit het Engelse-li,
vertaald door J- VISSER v. D. M te SPRANG
Met een V OORWOOFD.
van Prof. BIEöTERVELl), Hoogl- 1 a r '
de Theol. School te K AMFKN.

Prijs

f 1,'-

De

in

prachtb; f 150.

practische Schrittt,0SC^oU-

vroe Wl'ng" van 8'i'EVENSON maakte iu
ger verschenen Paaschboekjes der tijd gr> oten opga-'g /"
was

(voorja-r 1002), die b halve de

en andere ^oi)dag ssc ^ooluit;gaven, de
buitengewoon
voordeeiigo voor
waarden vermeldt, waarop boekjes,
platen en wandteksten ter uitdeeling
verkrijgbaar zijn.
Alle solide bierhandelaars nemen be
stel linnen aan.

Kampen:

DOOK

Gids voor ieder die boeken
Bij den Uitgever ZALSMAN is ver
voor zichzeli ot voor anderen
s
c
henen:
wensctit te koopen.
FEESTSTOETEN
DOOK J . BAVINCK
Bij den uitgever G. F. CALLENPredikant der Gereform. Kerk te Kawpen.
BACfl te Njjkerk verschenen zoo
(voor hei l'aaschfeeM.)
even de volgende Zondagsschooluitgaven voor het
GJ» hl»ili. KO
Wie hier

g e t e e k e n d d o o r A. RÜNCKKL.

VOOR IKDEll

9

G. F. CALLENBACH te Nykerk.

K e n e x t r a 2 - n e r » . l i e d , waarin

leden der gemeente, na het
afleggen hunner geloofs
belijdenis.

BESTUUR EN AANMOEDIGING

°H

Gezuiverde, Gewasseüen en
Gestoomde nieuwe Veeren.

paaschplaat,

Prijs 25 Cent; 10 Ex. a 227s Ct.
25 Ex. a 20 Ct. ; 50 Ex. a 17>/2 Ct.
100 Ex. a 15 Ct.

De eers,e druk' die
f 6 50 kostte' was in

te teekenen. De eerste aflevering is bij iederen boekhandelaar ter in
zage te bekomen. Het prospectus is overal gratis verkrijgbaar en
wordt ook op aanvrage toegezonden door den uitgever

BEDDENFABRIEK,

DENKT
A AN UWE BELIJDENIS.
I.en woord aan jeugdige
W . H . GISPEN.

W ®, J
uM«SC»

Het is een boek voor iedereen. Niet dor en droog, maar aan
trekkelijk in verhaaltrant geschreven. Vele fraaie platen en
portretten versieren het werk.
De eerste ÏOOO intaekenaren ontvangen een prachtigen
stempelband cadeau. Men haaste zich dus om op het werk in

ditiën.

en «PU «eer fraaie

DOOK

Dit hoogst belangr«ke werk zal verschijnen in 50 weke
lykaclie afleveringtn
van 10 cent.

in prijzen van af ƒ 40.—
Handleiding en Toetsenlooper

„De Boekenwereld."

Tehuis voor Militairen van

C. J. VAN RÓODE Jr.,

(IOO v. C —1»03).

HEILIG AÏ01MMT De Boekenwereld.

2 Mrt. 1902.

Gereformeerden huize, Practizijnshoek
4 te ' S-GRAVENHAGE.

Geschiedenis van het Godsdienstig
en Kerkelijk leven van het
Nederlandsclie Volk.

JUFFROUW,

tegen Mei een flinke

Heden op den dag des Hee
ren ontsliep in zijnen Heer en
Heiland, onze zeer geliefde Echt
genoot, Vader en Behuwdvader

Heden verscheen afl. I van

beschaafde, eenvoudige

van Psverspreid.
Prof.

reeds bet

1(je

duizendtal

haven f

P^actiscben,

Voo.al bet ontdekkend en vei troos
tend elemer.t treeH in zijne behandelirëf
op den voorgrondi

5,63 ; / a 0

1T?

6

f 4,297a ; van idem te Scharende kof

8

6

van id. m te Haamstede f 3 ; van ^ ^

Geersdijk { J'38
'
e e a
een

f 15,04;
iso4;
beev

Stelle"

BIESTERV^ L D schrijft dien

opgang toe »aan &en cc,,
gezond mystieken gei"s';-

Van de Geref. kerk te Almeloo f1144van ilem te Deventer A f 5,07^'g; 'vau
idem te Deventer B f 8 ; van idem te
Enschedé f 15,30!^; van idem te Enter
f 2,56; van idem te Haaksbergen f 4 34;
van idem te Heng t ] 0 0 f4,70; van idem
te Hollen I 1,91 ; y a n jdem te Nijverdal
f 10 ; van idem te Olst f 1,327» ; van idem
te Bassen t 1,89 ; van idem te Vnezenveen
f l,ol); van idem te Wierden l 2 ;f. '' V h O
idem te Wije f 3 ; van ide»> ^
jplaat
1 5'25 ; van idem te K^Pef'aod f 8,^3
;
v a n idem te Oosterlan^.f
; v ?, n l d eQj
'
te Wissekerke f
.(2' ^anT,1 ectl te
13 Uinisse f 7,40; van idem te Brouw8rB.

idem

'e ,Z,e'ikZee

uoor
8 p r e e k b a o i t door
spreekbaojfc
,j

üirkölan

'

Hilversum.

'0l i te

s. J. S B B P A T ,
penningmeeSter

Stoomdruk van ZALSMAN

te

