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ter recensie

Officiêele Kerkelijke Berichten enz.
Generale Synode te Arnhem.
In het in dit blad voor veertien dagen op
genomen en voor eene week aangevulde Agendum is nog het volgende in te iasschen.
Onder A. I. e. Gelderland:
bb.
Schrijven in zake het Concept-Contract,
van ambtsdragers in Geref. Kerken der Classis
Arnhem.

Onder A. L h. Zuid-Holland:
Jt. Schi jjven in zake liet Concept-Contract,
van den Kerkeraad der Geref. Kerk te Hardinxveld.

99- Mem van Kerkeraadsledeu der Geref.
Kerk te Alfen.
hh. Idem van leden en van nog niet tot
het H. Avondm. toegelaten leden der Geref.
Kerken van Oudshoorn en Alfen.
Onder A. I. I. Groningen :
aa. Schrijven in zake het Concept-Contract,
van leden der Geref. Kerk te Groningen.
Onder A. I. rn. Drente :
dd. Schrij ven in zake het Concept-Contract,
vau den Kerkeraad der üeref. Kerk te Haulerwijk.

Onder E. II. e. Groningen :
Bezwaarschrift van Zr, Wed. Ds. L. H.
van Dijk (in leven pred. te Schildwolde), te
Kampen.
Onder G.:
k. Bezwaarschrift van Br. W. Swagerman
bb.

te s-Gravenhage.
^ Bezwaarschrift van Br. B.
Genderen.

A. Boll te

Aan H. II. b. is toe te voegen : Rapporteur :
Ds. K. Fernhout.
Hiermede zijn de publicatiën in zake het Agendum afgeloopen. Het Agendum ten gebruike
van de leden der Synode wordt deze week ge
drukt, en verzonden aan de primi- en secundiafgevaardigden en de adviseerende leden. Mocht
iemand het vóór Dinsdag 5 Aug. niet ontvan
gen; dan berichte met dit aan den eerstondergeteekende.

wijngaard des Heeren werken, waarvan vier-en twintig in de
plaats onzer inwoning. Eerst onder Synodaal verband ; en toen
onder de leiding des Heeren de weg geopend werd om van
de Synodale Hierarchie verlost te worden, betoonde hij zich
een eerste voorman te zijn. Geen opoffering was hem te groot
Gehoorzaamheid aan Gods Woord was de keuze van zijn hart.
En waar men hem ontmoette of wat men hem vroeg, „zoo zegt
Gods Woord", was zijn antwoord, „en wij hebben te gehoor
zamen". Hij wist altijd de Gemeente le wijzen op een godzaligen
levenswandel, als een sieraad voor den Christen. Zijn eigen
leven was daar het voorbeeld van. Hoort men in ooze om
geving den naam Ds. Wisse noemen, zoo gevoelt men aanstonds
dat ZEw. een plaats in bijna aller hart gekregen heeft, niet
alleen in de Gemeente, maai* ook buiten haar; ja van rijk en
arm, klein en groot wordt hij bemind. En spreekt men zoo
iets tegen hem zelf uit, dan wil hij g.iarne de minste zijn.
Schenke God hem uit genade met zijne Gade, nu hij onderons
als rustend Leeraar wenscht te blijven, waarlijke rust, een voor-?
smaak van de eeuwige rust; en wordt hij straks opgeroepen
van deze aarde, zij dan zijn plaats ook daar, waar allen bij
onzen God zullen zijn, die het alles zoo gemaakt en bestieid
heeft tot lof en prijs van Zijnen aooit volprezen Naam.
Namens den Kerkeraad,
T. v. D. WAL SR., Scriba.
ZALK, 27 Juli 1902. Heden werd onder leiding van onzen
geaenten Consulent R K. M. Hurnmelen van Langeslag tot
Herder en Leeraar beroepen de Weleerw. Heer M. Elzinga
Cand. te Dokkum. Dat ZEw. deze roeping moge opvolgen is
de begeerte van Kerkeraad en Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
R. NETJTÜBOOM, Scriba.
KRIMPEN a/d LEK, 27 Juli'02. Heden mocht de gemeente
dc blijde boodschap vernemen, dat haar Leeraar Ds. N. P.
Liltooij voor de roeping naar Harmeien heeft bedankt
Des
Lleeren naam zij daarvoor oprecht dank gebracht. Stelle de
Heere ZEw. nog tot een rijken zegen onzer gemeente, en schenke
Hij de teleurgestelde gemeente den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
A. W. DE GHAAFF, Scriba.
GIESSENDAM A, 28 Juli 1902. Zaterdag den 26en dezer
ontving onze geachte Leeraar Ds. R. P. Haan een roeping
naar de Gereformeerde Kerk te Watergraafsmeer. Kerkeraad
en Gemeente wenschen eenparig, dat ZEw voor deze roeping
bedanke.
Namens den Kerkeraad,
L. BROUWER, Scriba.
BRU1NISSE, 29 Juli '02. Zondag 1.1. maakte onze geachte
en beminde Leeraar der Gemeente bekend, eene roeping te heb
ben ontvangen van de Gereformeerde Kerk te de Bilt. Bestrale
de Koning der Kerk ZEerw. om eene Hem welbehagelijke keuze
te doen.
Namens den Kerkeraad,
J. MULLER, Scriba

Namens de Kerkeraden der Geref. Kerk
te Arnhem (A en B),
H. HOEKSTKA.
M. A. HAFFMANS.

Arnhem, 29 Juli 1902.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
GARIJP, 23 Juli '02. Nu onze zoo geachte Herder en Leeraar
Ds. Wisse wegens voortdurende ongesteldheid zich verplicht
gevoelde emeritaat aan te vragen, ligt er ons bij dezen iets op
het hart, hetgeen wij openlijk wenschen uit te spreken Negen
en-twintig jaren mocht ZEw. als dienaar des Woords in den

KERK OF VEREENIGING.
Toen bij de rechtzinnigen in do
Ned. Herv. Kerk 11a de wet op het
Hooger Onderwijs van 1876 de over
tuiging rijpte, dat de bestaande toe
stand onhoudbaar was en dat er
dringend behoefte was aan eene Chris
telijke Universiteit of althans aan
eene Theol. Faculteit, was het aller
meening, dat de Kerk in de eerste
plaats geroepen was, om zulk eene
school in het leven te rcepen.
Groen van Prinsterer, met waar
deering sprekende over het reeds in
1841 door de Synode aan den Koning
gerichte verzoek, om rechtmatigen
invloed bij de benoeming van Hoog
leeraren in de Godgeleerdheid, zeide
in zijn open brief Aan de Hervormde
Gemeente in Nederland, Tweede druk,
Leiden 1843, bl. 103 : Wie zou dit
niet goedkeuren ? Wie niet verlan
gen, dat het onvervreemdbaar recht,
der Kerk, niet enkel op een voordragt,
maar ook op de keuze van Staatswege
worde erkend ? Ook oppert hij daar
reeds het denkbeeld, dat er misschien
verandering gebracht moet worden
in de vereeniging van de Herv. Facul
teit met de Academies, omdat er
scheiding van Kerk en Staat is, de
Staat hoogleeraren benoemt, die de

CL ASSEN,

Classis Dokkum.
M. Elzinga, Cand. a/d Theol. School, is L)onderdag
24 Juli duor de Classis Dokkum praeperatoir geëxa
mineerd en met algemeene stemmen toegelaten, en is
mitsdien beroepbaar gesteld in de Geref. Kerken van
Nederland. Zijn adres is te Dokkum.

Classis Appingedam.
De

Classis

Appingedam

der

leer der Kerk bestrijden en de Slaat
op die wijze de Kerk aan zich onder
werpt. En hij doet het voorstel, dat,
als de Theol. Faculteit ihans niet
meer gebonden is aan de leer der
Kerk, de Hei vormde Kerk vrijheid
moet verzoeken aan den Koning, cm
afzonderlijke leerstoelen op te lichten.
Toen de Nederlandsche Staat in
1857 met beslistheid het standpunt
der neutraliteit had ingenomen, ver
anderde Groen, niet van beginsel
maar toch van tactiek. Zijne leuze
werd toen: nu althans geene theolo
gische faculteiten vanwege den Staat
(Vryjheid van Christ. Nat. Onderwijs
in verband met scheiding van Kerk en
Staat, 1863. Bl. V, 110—114, 122,
143). Wijl de Staat gescheiden is
van de Kerk, kan hij ook geen profes
soren in de theologie meer benoemen
en moet hij dus één van beide doen :
de theol. faculteit opheffen en aan
de Kerk het recht en de zorg over
laten, om seminaries op te richten,
óf de keuze der professoren aan het
Kerkelijk gezag toevertrouicen (Le parti
antirévolutionnaire et confessionel
1860 p. 23).
Op de 17e algemeene vergadering
van de Nederl. Vereeniging van
Vrienden der Waarheid sprak Dr.
F. L. Rutgers, thans Hoogleeraar aan
de Vrije Universiteit: Ik zou kunnen 1

Geref. Kerken ver

klaart. dat door haar in hare vergadering van 24
Juli 1902 praeparatoir is geëxamineerd en daarop
niet alle stemmen beroepbaar is verklaard in de
Geref. Kerken in Nederland, de Weled. Heer U Ubbens, Cand., wiens adies is te Spijk, prov. Gron.
Namens de Classis voornoemd,
Ds. K. M. R. VELDMAN, Scriba.

Classis Gorinchem.
De Vergadering der Classe Gorinchem, die 7 Aug.
gehouden zou worden, wordt uitgesteld tot na afloop
der Gen. Synode.
Namens de roepende Kerk van Gorinchem,

Zending- onder de «JodenMet hartelijken dank ontvangen :
Van Mej. J. Zeldenrijk te Gouda uit HEd. busje
f 15.—
Van K J. Kraan te 's-Gravenhage
.
.
- 2.50
Van D. te Leiden
.
.
.
.
2 50
Van Ds. K. Bakker te Lioessens (Fr.) van de Geref.
Kerk aldaar.
....
- 3.—
Door Ds. Kropveld namens Ds. J. Politiek, zijnde
aandeel in de collecte op het N. Ev. Zendingsfeest op 16 Juli te Oranjewoud
.
.
- 17.50
Van A. Gruijs Sr, Zaandam, opbr. gebruikte postz. - 1.50
Met vriendelijke aanbeveling voor meerdere gaven,
N. KOOPS,
O o s t v e s t p 1 e i n 0£>.
Rotterdam, 28 Juli 1902.

J. VAN ANDEL.

Zending op Soemba.

G., 29 Juli 1902.

Pinkstercollecte te:

ONTVANGSTEN.
luw. Zending eii Bybel(;<»lp.
i» "N -Urab. en Limb.
Met hartelijken dank ontvangen :
U. h. busje der Chr. School te 's Gravenmoer
f 1,—
V d. Zendingscomm. der Geref. K. te Raamsdonk
- 10,—
U. d. bus v d Chr. Sch. te Klundert .
.
-4,—
Jaarl. bijdrage van de Geref. K Vlaardingen A
- 5,'—
Gift van de Geref. K. te Vlaardingen A "
.
- 5,_
Van N. N. te Vlaardingen
....8,
Postwissel uit Hilversum (zonder nadere aanduiding) - 2,50
Gift van de Geref. K te Lioessens
.
- 3 __
Van A. Gruys Sr. te Zaandam
Opbr van gebr. postz - 2,—
Extra collecUn voor het tekort: Rijswijk (N. B.) f 1,35, Fijnaart
f 8,50, Raamsdonk f 11,91, Waardhuizen f 2,75, Nieuwendijk
f 88,15, Sleeuwijk f 9,025, Werkendam A f 23,—, Moerdijk
f 8,8ó, Werkendam B t 5, — .
Geve de Heere milde handen voor dezen arbeid tot de
komst vau Zijn Koninkrijk.
Namens Deyutaten,
J. C. C. VOIGT, 'penningm.
Raamsdonk, 28 Juli 1902.
I»»v%. ZciHliny; ii» de«> 55. O.-li. vsin

Frit^laud.
Door br. J. Wouda
Van Mej. C. Jones, Rotterdam
Van de Ger. Gem. te Kateudrecht

.
f 2.—
.
.
- 10.—
P. A. SMILDE, Penn.

Ueerenveen, 28 Juli 1902.
Kas voor liul |>l >el». Kerken in
Ovcr|j»eI.
Van De Krim coll.
f 9s82
De Kerken worden v r i e n d e 1 ij k opgewekt bijtijds aan de
collecte voor deze kas te denken.
Deventer,
Be Penningm ,
29 Juli '02.
SCHEPS, v. D. M.
ZeiKliiü' o. Hi id. & Mol».
Pinkstercoll. Varsseveld
.
.
.
f43,70
Door B Colenbraider, van de Jonged -V. te Vars
seveld
......2.30
Door Mej. de Wed M. A. de Vos, van de Vrouwen
Zend - Veieen. te Ticl
...
- 2,75

N. B
\ ei im liiinjs III
a l l e e n op \ei zoek.

»l)c

llazuiu"

gcsclii<'<t(

B. DE MOEN, Quaestor.
Doesborgh, 26 Juli 1902.

zwijgen, nu Ds. W. Krayenbelt op
zoo uitnemende wijze op de zaak
heeft aangedrongen. Maar het kan
toch zijn nut hebben, nog iets te
antwoorden op de vragen en beden
kingen, die geopperd zijn. Br. C. W.
Breen heeft gevraagd : is het gerefor
meerd, dat particulieren een univer
siteit oprichten. In normalen toestand
zeker niet. Het gereformeerd, beginsel
eischt, dat de Staat dit doe. Doet de
Staat dit niet naar behooren, dan is
het de roeping der Kerk. En blijft
ook zij in gebreke, dan rust de ver
plichting op de leden. (Aangehaald
uit het Verslag dier vergadering door
Dr. Bronsveld, Dc „Bede'" vau Dr.
A. Kuypiïr afgewezen, 1880, bl. 30,31).
In 1874 verklaarde Dr. Hoedemaker, medestichter van de Vrije
Universiteit, in het Zondagsblad van
de Standaard: Wij worden door de
consequentiën van ons eigen beginsel
gedrongen, een eigene vrije of zoo icyj
eene Kerk hebben, kerkelijke universiteit
op te richten. Er schiet ons niets
anders over. Zulle*n wij ons tevreden
stellen met een seminarium'? Dan
zouden wij het beginsel prijsgeven,
dat Jezus Christus op ieder gebied,
ook op dat der wetenschap, koning
moet zijn; dan zouden wij ons zei ven
inkerkeren. Wij mogen doen, wat
in Amerika steeds weder geschiedt,

Wagenborgen
f 12,82 Lutten
f 12,88
Dedemsvaart
- 100.— Ommen
- 28.—
Den Ham
- 25,50 Lemelerveld
0,78
Mevr. Goe ree - Bakker te Wagenborgen v. d.
Kinder Zend.-v 't Mosterdzaadje .
.
f 26,30
Ds. Smitt te Assen uit de bus v. e. Gezelscli.
- 3.—
J. Boelema te 't Zand v. d. Heidenpenning .
- 13,16
Ds Krohne te Zoutkamp v. e vriendin der Z.
- 2,50
Ds Meijering te N.-Pekela, gev. in de coll.
- 2,50
„
„
v. d. Jonged.-v. Dorkas - 5,10
Ds. Dijkstra te Smilde van A. F. een gave deidankbaarheid.
.
.
.
.
- 2 , 5 0
W. Jager te Winschoten, gev. in de coll.
.
- 2,50
J. DUURSEMA, Quaestor.
Uithuizen, 28 Juli'02.
^elieurkalendc^rs in «ie Kazerne.
Door Mej. H. Banning: van de Chr. Jongedochters-v. „Wees een zegen*' te 's-Gravenhage
f 5,00
Reeds oaderscheiden e malen heeft deze Vereeniging, gelijk
zoo menige andere, ons door eene bijdrage verblijd, waarvoor we
onzen innigen dank betuigen.
Och dat alle Jongelings- en Jongedochtersvereenigingen dit
goede voorbeeld volgden ! Hoe zou daardoor de arbeid grootelijks
worden ge&teund.
Vooral gij Jongelingen vindt hier zulk een uitnemende taak.
Straks moet gij zelf in dienst; en hoe aangenaam is het dan,
als te midden van het roerige kazerneleven uw oog op een
Bijbelwoord valt, en gij van 's Heeren wege vermaand of be
moedigd wordt, zooals zij, die onder dienst zijn geweest, meer
malen zullen hebben ervaren.
Laat dan die gedachte ouden en jongen tot medewerking
aansporen !
E. KROPVELD.
Rijswijk, 28 Juli 1902.
13e iirlbeld onder de Hollanders
te E^sen a.<l. Ruhr.
Voor den arbeid onder de Hollandsche arbeiders te Essen in
Duitschland ontving ik sedert 5 Juli:
Van de Ger. Kerk te Ten Boer
.
.
f 4.—
Van Ds. K. te Rijswijk
...
- 1,50
Van W. S. te Scheveningen .
.
.
. 2 , 5 0
Hartelijk zeg ik den gevers voor deze gaven dank. Met
aandrang beveel ik bovengenoemden arbeid verder aan de offer
vaardigheid aan dergenen, die bidden om de komst van Gods
Koninkrijk.
De penningmeester heeft reeds een aanzienlijk
tekort in zijn kas. En toch moet de prediking te Essen gere
geld doorgaan. Ik hoop spoedig eene lange rij van grootere
en kleinere gaven te kunnen verantwoorden. „De zegenende ziel
zal vetgemaakt worden."
G. RENTING.
Winterswijk, 15 Juli 1902.

namelijk met een seminarie beginnen,
en dan telkens een nieuwe faculteit
en een nieuw professoraat daaraan
verbinden, lotdat de omtrek van den
cirkel voltooid is; dit zou slechts
eene quaestie van uitvoering betreffen.
Maar lager mogen wij ons ideaal niet
stellen, dan wij deden, toen wij een
eigen, Christelijke Universiteit ver
langden
Om tot eene Uni
versiteit te komen, moet gij eene
Kerk hebben, en al was het alleen
daarom, zoo JS de scheiding niet alleen
tijdig te achten, maar het wordt
daarvoor hoog tijd. (Aangehaald door
L. Lindeboom, Heb de waarheid en
den vrede lief. Open Brief aan Dr.
A. Kuyper 1880, Bijlage II).
In den laatsten tijd heeft Dr. Hoedemaker zich ook uitgesproken over
de quaestie tusschen Kampen en de
Vrije Universiteit en zich daarin aan
de zijde van Kampen geschaard. Op
Kerkelijk standpunt, zegt hij, zou ik
buiten kijf de bezwaren van Kampen
üeeien. De Theologie is dan eene
inrichting in dienst van de Kerk, ten
behoeve van de opleiding tot den
dienst van het Woord. Het ligt in
den aard der zaak, dat de Kerk niet
afhankelijk mag zijn van een lichaam,
dat buiten haar staat. Wie de op
leiding in handen heeft, geeft op den
kansel en in de Kerk den toon aan.

Het is dus niet genoeg, dat de Kerk
het examen afneemt, dat haar den
toegang tot haar erf doet ontsluiten,
zij dient ook zeggenschap te hebben
bij de benoeming, het ontslag en de
schorsing van Hoogleeraren en zelfs
bij het bepalen en de inrichting van
de studievakken. De wetenschap,
laat staan de theologie werd nimmer
om haar zelfs wil maar steeds in
verband met en ter wille van de
practijk beoefend.
(Bijeengebracht,
April-Mei 1902, bi. 89, 90).
Voor zichzelven verlangt Dr. Hoedemaker thans een Staat met den Bijbel,
die voor het Openbaar Hooger Onder
wijs zorg draagt onder de volgende
beperkingen :
1. De benoeming van Hoogleeraren
worde opgedragen aan afzonderlijke
commissiën voor de onderscheidene
faculteiten, waarin de mannen zitting
hebben, die geacht kunnen worden
de wetenschappen, die aan de Uni
versiteit of Universiteiten vertegen
woordigd zijn, te representeeren.
De benoeming van deze commissie
of dit curatorium wordt, voorzoover
de Theologische Faculteit aangaat,
opgedragen aan de Kerk.
2. Het aantal en de benaming der
leervakken en leerstoelen in deze
Faculteit wordt door de Kerk of al
thans op advies van de Kerk bepaald

(Art. XXXVI der Necl. Geloofsbel. 81.) vrij, eene bijzondere school voor niet al te stout klinkt, kan men zeg
er daarom evengoed aan den eenen als
Ook Dr. Kuyper heeft nooit gezegd, hooger onderwijs te openen. De
gen, dat aan den voornaamsten Stich aan den anderen kant in het spel. Wij Aan onze zijde niets dan gevoeligheden,
dat geen Kérk of Staat, maar uit Nederlandschc Staat zou dus eene ter het ideaal voor oogen zweefde
en aan den anderen kant het rekenen
hebben op dit punt elkander niets te
sluitend eene vereeniging van parti Kerkelijke hoogeschool, mits overi
met zeer ernstige belangen !
van eene wereld-universiteit, die, op verwijten.
culiere personen eene universiteit of' gens aan de gestelde voorwaarden
En bescheiden zijn zij ook niet. Het
de wijze van Calvijns hoogeschool te
Maar die gevoeligheden zouden zeker
ook alleen eene theologische faculteit voldaan ware, evengoed als hooge
geldt,
zegt Ds. Klaarhamer, niet de ver
Genève, uit alle landen mannen tot bestreden en onderdrukt moeten worden,
mag en kan oprichten.
plaatsing van eene enkele faculteit, maar
school erkennen als die, welke van zich trokv en ze drenkte met den
als Amsterdam de eenige plaats was,
In 1870 zeide hij: De Christelijke wege eene vereeniging was opgericht. Gereformeerden geest.
van geheel eene Universiteit. Nu moet
die voor de vestiging der vereenigde In
Kerk heeft de verplichting, om, ge
men weten, dat, afgedacht van de Theol.
Bij den ongelukkigen toestand der
BAVINCK.
richting in aanmerking mocht komen,
bruik makende van het recht tot het Ned. Herv. Kerk kwam echter nog
Faculteit, die drie professoren telt, die
noedie
alles vóór en niets tegen had. Aan
geven van hooger onderwijs, een vrije eene andere reden, waarom men tot
geheele Universiteit uit 2, zegge twee
zelfzuchtige wenschen mag het belang
Christelijke Universiteit in het leven eene vereeniging als stichtster van
hoogleeraren, bestaat, de professoren
PLAATS VAN VESTIGING.
der
Kerk, der Opleiding, der wetenschap
te roepen. Deze uitspraak werd eene universiteit de toevlucht nam.
Woltjer en Fabius. En dat zou een be
Van een broeder-ouderling ontvingen niet opgeofierd worden.
enkele regels verder aldus verklaard: .Reeds in 1870 zei Dr. Kuyper, dat
zwaar tegen verplaatsing zijn !
Doch dit is geenszins het geval. Toen
wij
het volgende schrijven :
hierbij blijft het echter onbeslist, of hij er de voorkeur aan eraf. dat eene
Voor de Heeren Woltjer en Fabius kan
In de verschillende stukken over de de Vrije Universiteit zou opgericht wor de verplaatsing der Universiteit onge
zulk eene universiteit door de Kerk universiteit door mannen van Chris
zelve, of door mannen van Christe telijke professie werd ongericht. Hii Opleiding, die ik in de Bazuin las, heb den, heeft men lang er over beraadslaagd, twijfeld persoonlijk eene groote opoffering
lijke professie moet worden opgericht. keurde de stichting door de Kerk niet ik nog gemist de bespieking over de waar ze te vestigen. Behalve Amster zijn, die dezerzijds dan ook dankbaar
Aan het laatste zouden we de voor af, maar het liefst had hij eene niet- plaats van vestiging der eventueel ver- dam zijn ook andere steden, vooral ook erkend en hoog gewaardeerd zou worden.
keur geven. (Ons Program bl. 504 ) kerkelijke universiteit. Deze voor eenigde Inrichting. In het jaarverslag den Haag, in overweging genomen. En Maar opoffering kost de Vereeniging van
Voorkeur voor het eene stelsel sluit keur vloeide bij hem voort uit zijn der Vereeniging voor H. O. lees ik „dat toen men ten slotte voor Amsterdam School en Faculteit ook aan de Hoog
echter besliste, principieele afkeuring streven, om op ieder terrein, en zoo het op zichzelf wenschelijk is, de Vrije besliste, hield dit besluit niet meer in, leeraren der Theol. School te Kampen
van net anaere met in. Wanneer vooral op het gebied der wetenschap, Universiteit te Amsterdam gevestigd te dan dat de School voorloopig aldaar geves en aan de leeraren van het aan haar
mannen van Christeliike nrofessie de gemeenschap met het eansche houden, en dat, wanneer een bepaald tigd zou worden. Dit voorloopig staat verbonden Gymnasium.
zulk eene niet-kerkelijke universiteit Nederlandsche volk, den band met voorstel tot verplaatsing mocht gedaan fan ouk nog heden ten dage in ver
Doch deze persoonlijke belangen mo
opricntten, aan meende Dr. Kuvper, heel het nationale leven te onder worden, het gevoelen van de algemeene schillende bepalingen van de Statuten, gen den doorslag niet geven. Afgedacht
dat aan de Kerk ten opzichte van houden. Het was, duidelijk gesproken, Vergadering daarop weder gehoord wor Reglementen en Instructiën van de Ver van aue gevoeligheden en van alle per
eeniging voor Geref. Hooger Onderwijs
cue stichting het volgende recht toe
soonlijke consideratiën is er menige
de anti-afgescheidene, het was de de." Dit besluit der Algemeene Ver uitgedrukt.
kwam: Acht de Kerk het in haar intiem-Hervormde gedachte, die aan gadering acht ik niet bescheiden te zijn
plaats, die, wat leven en levensgenot
Art. 12 bijv. van de Instructie van
belang noodis, de aanstaande Evan de stichting van eene niet-kerkeliike tegenover de Kerken uit de actie van
aangaat, voor de vestiging eener Theol.
geliedienaren door een nauweren band universiteit ten grondslag lag. Men 1834 voortgekomen, en ook niet beschei het Bestuur begint aldus : Het bestuur School en ook van eene Universiteit
ie verDmaen, zij stichte dan in ver kan het op allerlei wijs uit de ge den tegenover (ie meerderheid der 25 beijvert zich, de eerst op te richten en boven Amsterdam de voorkeur verdient.
band met zulk een inrichting • een schriften van 1870 tot 1880 vernemen: Br. die het adv«es samenstelden; die voorloopig te Amsterdam te vestigen
Het is, zooals mijn ambtgenoot BiesKweekschool, en sluite óf een ver een seminarie is onvoldoende, snijdt meerderheid toch stemde voor 's-Graven- School zooveel mogelijk uit te breiden terveld er onlangs van schreef:
door
de
stichting
van
nieuwe
Katheders.
drag met die inrichting, waarbij de den band met het volksleven door hage en de minderheid voor Amster
Allereerst komt het mij voor billijk
Vandaar dat de Concept-regeling, die
benoeming der Hoogleeraren in de God en sluit op in een engen kring. Men dam ; wie hier meerderheid en minder
te zijn, allen schijn te vermijden, dat
geleerdheid aan haar wordt overgelaten, krijgt er geen mannen door, die op heid uitmaakten, kan ligt worden bevroed. in 1893 op de Synode te Dordrecht ver de eene inrichting in de andere opgaat.
óf benoeme voor haar kweekschool de hoogte van den tijd staan, die het De Theol. School moet Kampen verlaten, worpen werd, voorstelde, om de ver Dien schijn vermijdt men niet, als Am
eigen Hoogleeraren, zoo dikwijls de nationale leven meeleven, die tegen maar de Universiteit niet Amsterdam. eenigde Theol. School en Faculteit naar sterdam de plaats van vestiging wordt.
keuze van de Curatoren der vrije de revolutie het Evangelie stellen op Dat is geen gelijk opdeelen in deze eene nieuwe plaats over te brengen.
Indien het Advies wordt aangenomen,
inrichting haar reden tot beduchtheid ieder terrein. Eene universiteit, door kwestie, brengt in de Kerken, uit de Deputaten, die deze Concept-regeling ont dan begint in de historie van de oplei
actie van 1834 opgekomen, over het wierpen, schreven er van:
geeft, (aldaar bl. 505).
ding tot den Dienst des Woords eene
de Kerk opgericht,
is ook noe
onvoli <—>
j
o
—
„üok hier, evenals ten vorigen jare
Twee jaar later drong hij nog doende, want door zich te verbinden algemeen een zeer smartelijken indruk
nieuwe bladzijde. De twee inrichtingen,
sterker aan op eene Vrije Christelijke met en te stellen onder eene bepaalde teweeg, en versterkt in niet geringe bij de vereeniging der Kerken, is het die voortaan zullen samengevoegd wor
Universiteit. Dat moest het doel zijn. Kerk, stoot zij anderen af, die met mate ae oppositie tegen de aanvaarding wenschelijk, dat zooveel mogelijk de den tot ééne inrichting, zetten ieder hare
Maar inmiddels mocht men niet stil de beginselen wel instemmen maar van het compromis; door een beslissing schijn worde vermeden, alsof de eene eigene historie in deze nieuwe inrichting
zitten. Bleek het stichten van een kerkelijk een ander standpunt in in dezen zin zou men zeer zeker alge inrichting in de andere over- en opga. voort. Welnu, laten dan ook beide hun
vrije universiteit op dit oogenblik, nemen. Wat er dus noodig is, is meene ontevredenheid wekken. Ik acht Die schijn is hier echter te moeilijker te plaats verlaten en opnieuw elders be
hetzij om de landswet hetzij om den eene Vrije, niet-Kerkeliike. Christe deze kwestie zoo belangrijk, dat ik het weren, omdat bij samensmelting in ieder ginnen.
toestand der Kerk, een nog onvol- lijke, Nationale Universiteit, die, om wenschelijk zou achten, dat de Synode geval ééne inrichting verhuizen moet.
En als Amsterdam nu anders alles
voerbaar plan, dan mag de Kerk zoo te zeggen, ten behoeve en in het te Arnhem eerst de plaats der vestiging Au kan niemand er in ernst aan denken, voor had, dan zou men voor de nood
daarom niet stilzitten. Ze heeft dan belang van heel het volk de weten bepaalde, alvorens te stemmen over het om de Vereeniging voor Hooger Onder zakelijkheid uit den weg dienen te gaan.
te vragen : hoe zijn vroeger de uni schap beoefent in Christelijken geest geamendeerde advies, want menige stem wijs te verzoeken, om hare Universiteit Maar dat is zoo niet. Het leven is in
versiteiten ontstaan ? En luidt hot en mannen vormt,/ die overal,7 in zal afhankelijk zijn van dit besluit. Om naar Kampen over te brengen en met den Haag, door mindere belasting, buisantwoord : uit seminariën! dan plante allerlei Kerken, in allerlei kringen, den schijn te vermijden van niet in el de Theologische School te vereenigen. huur enz. goedkooper dan in Amsterdam.
ook zij die stek, opdat de boom er in allerlei verhoudingen de Christe kander op te gaan, wilde de Synode der Kampen heeft in geen enkel opzicht Dan moet, wanneer de inrichting te
uit groeie (aldaar bl. 494, 495). De lijke wetenschap indragen en dien Ned. Geref. Kerken in 1892 niet aan daarvoor eenige aanbeveling. Reeds Amsterdam werd gevestigd, het gebouw
Kerk moet haar kweekelingen het overeenkomstig aan heel het. volk vaarden het besluit der Synode van de heeft deze stad voor de Theologische van de Vrije Universiteit van zelf ver
Chr. Geref. Kerk om de naam der School zoo weinig bekoorlijks, dat er groot en verbouwd. Dat zou, met in
liefst op de nationale universiteit, kan leiding en besturing geven.
meermalen ernstig aan hare verplaat
dit niet, dan op een eigen univer
gebruikneming en verandering van aan
Uit die gedachte is de Vrije Uni vereenigae Kerken te doen ziin „Chris
siteit, en mag ze eerst, als ook dit versiteit geboren. Daaruit is het telijke Geref. Kerken, ja zij zou er de sing is gedacht, en alleen het bezwaar grenzende panden, zeer veel kosten, ze
niet te bereiken is, op seminaries karakter van hare organisatie te ver Vereeniging om hebben doen afspringen, der kosten daarvan vooralsnog heeft ker een zestigduizend gulden. Met die
teruggehouden. Het zou dus voor de
plaatsen (aldaar bl. 493).
som kan men in een stad als den Haag,
klaren. Zij wilde innemen en nam terwijl zij geen argument voor deze wei
hand
liggen om de Theologische School
gering
bijbracht,
dan
het
vermijden
van
Evenzoo oordeelde Dr. Kuyper nog bij den aanvang een nationaal stand
als de geschikte tijd wordt afgewacht,
in 1899 : De geïnstitueerde Kerk kan punt iu. Zij was aan geen Kerk den schijn dat de eene groep Kerken in naar Amsterdam over te brengen en voor het geheele gebouw toe. Als dus
ook eene universiteit stichten, ze kan verbonden, maar had de bedoeling, de andere opging (zie Handelingen dei- daar met de Theologische Faculteit dei- naar het voorstel eerst hiervan de op
een faculteit tot stand brengen, ze evenals het Schotsche seminarie in Synode van 1892 blz. 73/74); doch in Vrije Universiteit te vereenigen.
brengst van het bestaande gebouw te
Maar er bestaan toch ook hiertegen
kan een seminarie in het leven roe dertijd, om alle mannen van natio deze kwestie zou, de schijn wel mogen
Amsterdam wordt afgetrokken, dan is
pen. En dat volstrekt niet alleen naal Gereformeerde beginselen om bestaan dat de Theol. School opging in geen kleine bedenkingen. Niet zoozeer heel die opbrengst winst, omdat wat
voor de theologen, maar voor elke zich heen te verzamelen, en in over de Faculteit der Vrije Universiteit! Het de schijn, dat de Theol. School dan voor den verbouw in Amsterdam noodig
eenvoudig verdwijnt en plaats maakt
wetenschap en voor alle wetenschap
is, voldoende mag geacht worden, om
eenstemming met die beginselen disci is zoo onredelijk mogelijk.
pen. (Heraut 1109).
Van harte hoop ik dat de Synode te voor de Theologische Faculteit. Maai elders opnieuw te beginnen.
pelen te winnen en de wetenschap
Arnhem weg en middelen vinden zal om er zijn aan eene Universiteit in eene
Uit deze aanhalingen, die nog wel te beoefenen.
Dan heeft den Haag in de Kon. Bi
groote stad ook op zichzelf nadeelen
te vermeerderen zouden zijn, blijkt
bliotheek eene boekerij, die met die van
Daarom eischte Art. 2 van de tot de gewenschté eenheid van opleiding
genoegzaam, dat men, voordat de Statuten alleen voor de Hoogleeraren te komen; het advies der 25 Br., ge verbonden. De sterke en veelvuldige Amsterdam kan wedijveren, en als het
quaestie met de Theol. School aan in de Theologie instemming met de amendeerd door dp verschillende Provin verleiding kan voor het zedelijk en gees tot de inrichting van eene medische
de orde was gekomen, "er niet aan Geref. belijdenisschriften, maar kon ciale Synodes, geeft daartoe alle hoop ; telijk leven der studenten een niet te Faculteit kwam, ziekenhuizen te over.
dacht, om aan de Kerk het recht en den andere Hoogleeraren metadhae- dcch liever zag ik het compromis ver onderschatten gevaar opleveren. De Nu staan er wel in Amsterdam open
de macht te ontzeggen tot benoeming sie aan de Gereformeerde beginselen werpen, dan hetzelve aangenomen met drukte van het verkeer en de grootte bare laboratoria, die men meent dat
der afstanden kan een bezwaar worden
de bepaling, dat de plaats der vereenigde
van de noogieeraren m de t heologie, volstaan. Daarom is er voor HOOP-.
tegelijk voor de medische en natuurkun
O
tot het stichten van eene Theol. Facul leeraren, Curatoren, Directeuren geen inrichting zal zijn Amsterdam. Ik stem voor den geregeldtn gang en de dege dige faculteiten van de Vrije Universiteit
teit, tot het zelve zorg dragen voor sprake van lidmaatschap van eene volkomen in met de resoluties der Prov. lijkheid der studiën. En de duurte van zouden kunnen dienen en voor die der
de opleiding van hare aanstaande bepaalde Kerk. Daarom kunnen allen Synodes, die bepaalden: „plaats der ves het leven doet de kosten van heel de Stedelijke Hoogeschool, maar ik denk,
dienaren. Zelfs ging men toen over leden der Vereeniging worden, die tiging zij noch Kampen noch Amster Universiteit uit den aard der zaak in dat men zich hierin vergist. Reeds nu
het algemeen veel verder en kende voor de Universiteit Art. 2 aanvaar dam." Wil men 's-Gravenhage kiezen, niet geringe mate stijgen. Deze bezwa zijn die laboratoria te klein voor de eigen
ren zouden zelfs een zoo ernstig karak studenten der Stedelijke Universiteit
men aan de Kerk het recht toe, om den. Daarom zijn als studenten allen mij wel; het is een gezonde stad aan
ter kunnen aannemen, dat de voordeelen
terwijl het toch ook groot bezwaar op
een gansche universiteit in het leven welkom, wien het te doen is om te de zee, het leven is er goedkooper dan
te roepen, iets, dat tegenwoordig door I hooren en te leeren, hoe de weten in Amsterdam, de Koninklijke Biblio van rijker , omgang, beter studiemiddelen leveren zou, als zij voor gemeenschap
niemand wordt verdedigd of begeerd. schap naar de Geref. beginselen onder theek, de meest uitgebreide Bibliotheek en veelzijdiger vorming daartegen mis pelijk gebruik werden ingericht. Men
Alle boven aangehaalde uitspraken wezen wordt; welkom zijn zij allen, van het geheels land is er gevestigd, schien niet genoegzaam konden opwe zou toch tot eigen laboratoria dienen te
werpen een eigenaardig licht op de hetzij zij Christenen of Joden, Heide deze staat eiken dag voor Professoren gen. In elk geval heeft de Synode aan komen.
en Studenten open, men kan er zelfs de plaats der vestiging van hare Theolo
bewering, dat benoeming van Hoog- nen of Mohammedanen zijn.
BAVINCK.
boeken
in bruikleen ontvangen; er is gische inrichting zeer opzettelijk, hare
leeraren m de Theologie door ot van
Daarom eindelijk liet Dr. Kuyper
wege de Kerken met de Gerefor op den Universiteitsdag te Arnhem dus veel voor 's-Gravenhage te zeggen. aandacht te wijden" (Acta Syn. Dordr
ItltlKF illi IIK
meerde beginselen en de Gerefor zich nog aldus hooren : Onze Vrije Wil men een andere plaats, mij ook 47, 48.)
ItOMEIlKM.
Op de conferenties te Utrecht kwam
meerde universiteits-idee in strijd is. Universiteit is geen succursaal, hoo- goed, maar niet Amsterdam. De Synode
IV.
de
plaats
van
vestiging
natuurlijk
ook
Toch is er van de stichting van rende bij eenige Kerkelijke instituten, leden mogen wel bedenken, dat dit geen
Want de rechtvaardigheid Gods wordt
aan
de
orde.
En
toen
bleek,
dat
er
ook
eene universiteit ot eene theol. facul ze mag niet beschouwd worden als te verontachtzamen kwestie is en ik
in hetzelve geopenbaard uit geloof tot
teit door of vanwege de Ned. Herv. een dépendance, die aac iets anders hoop en verwacht, dat zelfs de Synode met alleen aan deze maar ook aan de
geloof; gelijk geschreven is: Maar de
andere
zijde
verschillende
broeders
wa
rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Kerk niets gekomen. Men kon wel annex is. Indien de geïnstitueerde leden, voortgekomen uit de actie van
KOM. 1 ; 17.
zeggen, dat, na den Staat, de Kerk Gereformeerde Kerken over heel de 1886, uit het oogpunt van billiikheid en ren, die tegen het verlaten van Amster
dam
geen
bezwaar
hadden.
Amsterdam
dit moest doen. Maar de toestand wereld één machtigen bond vormden, rechtvaardigheid er niet toe zullen mede
De apostel heeft het evangelie eene
van de Ned. Herv. Kerk was zoo, dat dan ja zou de Universiteit natura sua werken om de vereenigde Inrichting te heeft zeker zijne voordeelen, maar het kracht Gods tot zaligheid geheeten;
heeft ook groote schaduwzijden. Het
zij onmogelijk aan deze hare ver tot die Kerken in eene bepaalde ver Amsterdam te vestigen.
thans gaat hij er toe over om aan te
leven
wordt er hoe langer hoe duurder,
plichting kon voldoen. Zoo was men houding staan. Doch in dien toestand
toonen dat hij reclit heeft om zoo te
Een Ouderling der Geref Kerk.
de huishuur stijgt van jaar tot jaar, de spreken. Immers onenbaart het esrc
dus vanzelf, of men wilde of niet, zijn we niet. Onze geïnstitueerde
De inzender van dit stuk vestigt de belastingen worden voortdurend zwaar
indien men althans in stilzitten geen Gereformeerde Kerken in Nederland,
aandacht op een zaak, die voor de ver der ; voor grootere uitgaven heeft men gerechtigheid Gods, die uit het geloof
heil vond, tot eene particuliere ver die slechts een klein deel van de
eeniging van Theol. School en Theol. er minder levensgenot. Eene stad, die is, en voor het geloof bestemd is.
eeniging verwezen. Wat de Staat wereldkerk vormen, bezitten uitterZiedaar het onderwerp van den geheelen
Faculteit van groot belang is. Het is minder café's en meer natuur bezit, heeft
niet wilde, de Kerk niet konde doen, aard niet zulk hoog geestelijk gezag,
brief' aangegeven. Het blijkt dat de
bijna onbegrijpelijk, dat de Kerkelijke ongetwijfeld, de voorkeur. Vandaar, dat
dat moest nu door mannen van Chris om de Universiteit te dirigeeren. De vergaderingen over het algemeen aan
apostel handelen gaat over een v r a a g s t u k
de meerderheid der broederen tegen Am van het hoogste gewicht: hoe wordt
telijke professie tot stand worden ge verhouding kan voorshands niet an
de plaats van vestiging zoo weinig op sterdam en vóór den Haag stemde.
bracht. Geen gereformeerd beginsel, ders dan contractueel zijn (Heraut merkzaamheid hebben geschonken.
de menscli rechtvaardig voor God ? Hoe
Groot bezwaar tegen verplaatsing bestaat
maar der tijden nood dreef de Her 14 Juli 1901).
Het ligt voor de hand, dat de Ver er dan ook niet. Wel zegt Ds. Klaar wijd moesten wij onze ooren dan niet
vormde broederen, om eene vereeni
voor zijn evangelie open zetten! Nie
De Vrije Universiteit wilde naar eeniging voor Geref. Hooger Onderwijs
hamer in zijne brochure bl. 29 : „het mand bevindt zich tegenover God in
ging tot het stichten van eene uni haar oorspronkelijk bedoelen niet
hare Vrije Universiteit liefst te Amster geldt dan ook eenerzijds niet de vraag
versiteit in het leven te roepen. Als alleen vrij zijn van den Staat, maar
den staat van iemand, die zich van
dam gevestigd houdt. En omgekeerd is der verplaatsing van eene enkele facul
zijne schuld aan Hem gekweten heeft,
de Staat of de Kerk eene Christelijke ook vrij zijn van de Kerk. Want
het goed te verklaren, dat velen uit de teit, maar van geheel eene Universiteit.
universiteit had willen oprichten, zou door zich te verbinden met en zich
zoodat hij recht heeft om te verwachten
actie van 1834 Theol. School en Vrije Daarbij komt, dat men eenerziids niet,
niemand destijds daartegen over te stellen onder controle van eene
dat God hem voor een rechtvaardige er
Universiteit liefst op eene nieuwe plaats
wegend bezwaar hebben gehad.
bepaalde Kerk, liep zij gevaar, om hare vereenigde werking zien aanvangen. veel anders dan gevoeligheden en het ver kennen en als een rechtvaardige behande
mijden van een schijn kan laten gelden len zal. Het apostolisch antwoord op de
Volgens de wet op het Hooger haar universeele plaats te verliezen
Men kan wel zeggén, dat dit „gevoelig tegen het blijven te Amsterdam — ter
vraag: hoe word ik rechtvaardig voor
Onderwijs van 1876 art. 99 staat het en een partijschool van eene kleine
heden" zijn, die niet in aanmerking wijl anderzijds te rekenen valt met zeer
God? blijkt er strenge rekening mede te
dan ook aan ieder Nederlander, ieder groep Gereformeerden te worden. '
mogen komen. Maar boven zulke „ge ernstige belangen, waaraan in den mid
vreemdeling, die de bij art. 3 be Zij wilde in den aanvang zijn eene
houden dat niemand anders dan op grond
voeligheden is ten slotte niemand ver
doelde vergunning bezit, elke erkende neutraal-kerkelijke,
eene gerefor heven, allerminst hij, die dit van zich- dellijken weg goeddeels bet welzijn en van gerechtigheid het eeuwige leven
de toekomst der Universiteit hangt."
ingaat. ÏNU hebben wij wel geene eigene
vereeniging en ieder Kerkgenootschap meerd-nationale universiteit. Als het
zelven beweert. En gevoeligheden zyn
Vriendelijk zijn deze woorden met. gerechtigheid; niaar daarom staat het

nog niet hopeloos mei ons. Het evan
gelie toch brengt de verborgenheid tot
onze kennis, dat er nog eeue andere
gerechtigheid is, dan die, welke in oLIS
werk haar bestand heeft, van ons doen
viucht is, en van ons tot God komt.
Het is eene gerechtigheid Gods, gave
zijner genade, gescheuksgewijs ons
toegebracht. Men lette er wel op, dat
hier geene sprake is van de rechtvaar
digheid Gods, als eene Gode inwonende
deugd aangemerkt, die zich in rechts
handhaving openbaart.
Deze deugd
toch behoefde ons niet in het evangelie
geopenbaard te worden, daar zij aireede
door de historie geopenbaard was. De
apostel heeft het oog op eene gerech
tigheid Gods, van welke wij zonder
het evangelie niets zouden weten. Zij
heet gerechtigheid »Gods," wat beteekenen kan; eene voor God geldige, of,
eene van God herkomstige gerechtigheid.
Vergelijking met hfst. 10 vers 3, alwaar
wij eene tegenstelling vinden tusschen
de gerechtigheid Gods en de eigene, uit
den mensch herkomstige gerechtigheid,
doet ons voor de laatste opvatting
kiezen. Wij moeten ons echter ten
zeerste wachten om hier aan eene inge
storte gerechtigheid te denken, aan wat
door wedergeboorte en heiligmaking in
ons tot stand wordt gebracht. Uit het
vervolg van den brief toch zal duidelijk
blijken dat de apostel van eene gerech
tigheid spreekt, die buiten ons om
geworden is en ons toegerekend wordt,
lieeds hier ter plaatse treedt zulks
eenigszins in het licht, daar van deze
gerechtigheid gezegd wordt, dat zij is
»uit geloof tot geloof." Wel wijst deze
uitdrukking volgens de meeste en oudste
uitleggers op de dagelijksche versterking
en vernieuwing des geloofs; in dezen
samenhang echter zou zulk eene opwer
king niet ter plaatse zijn, daar onze tekst
kennelijk eene opgave en saamvatting
van den korten inhoud des geheelen
briefs bevat. De besprokene uitdrukking
dient om de »gerechtigheid Gods," van
welke hier sprake is, nader te omschrij
ven, als eene, die niet uit werk, maar
uit geloof is, en niet tot werk, maar
tot geloof leidt. Zij is »uit" geloof,
dat is, zij wordt door het geloof de
onze; z^j is »tot" geloof, dat is, zij
rekent uitsluitend met het geloof. Dat
is de wonderlijke openbaring ons door
het evangelie gegeven. Allen mensch
roept zij toe : God rechtvaardigt, niet
uit weiken ; alsdan toch zou er niemand
zij», dien Hij rechtvaardigen kon; maar
uit geloof. Gelool dan, o mensch! o
zondaar ! wat het evangelie u verkon
digd, en gij zult gerechtvaardigd zijn.
W ie meer begeert te weten van de
gerechtigheid, die, door het geloof de
onze geworden, ons voor God doet.
bestaan, wachte slechts een weinig.
Onze apostel zal hem in zijnen brief
,
m zijn vollen omvang
vei vondigen. Dan zullen wij zien, dat
deze gerechtigheid Gods, ' geenszins
-w^ucciujg is, enkel hierin bestaande
dat God ons in zijne barmhartigheid
o-S ,rec^ vaardigen behandelt. Inte
gendeel zal zij eene werkelijke, historisch
gewordene, gerechtigheid blijken te zijn,
eene gerechtigheid, geworden in Christus,
en van Hem overgaande op de zijnen.
Alvorens de apostel er echter toe
overgaat om het volle licht op de
verborgenheid onzer rechtvaardiging te
laten vallen, toont hij aan, dat zijn
evangelie alreeds in liet woord der Oude
Profeten zijne worstelen schiet. De
apostel predikt in de volle zekerheid,
dat de Profeet zijn woord beaamt, ja.
iieni voorgegaan is in de verkondiging
van de groote waarheid, dat de mensch
uiet uit zijn doen leeft, maar uit zijn
geloof. Heeft Habakuk niet gezegd,
2 : 4, dat de rechtvaardige door zijn
geloof leven zal ? De machtigen zullen
vergaan; de zwakke daarentegen zal
even als hij gelooft; door zijn geloof
oc ï staat hij als een rechtvaardige
vooi liet aangezicht Qods. Men geloove
dan, dat wie den apostel hoort, den
piofeet hoort; want beiden spreken
eene taal en één woord. Nog ééne
schrede ga men verder; men geloove
ook dat wie den apostel hoort, niemand
minder hoort dan God zeiven. Dat
Heiden, de Griek en de Barbaar, de
geletterde en de onwetende, zich dan
aan Paulus' voeten nederzetten. Ver
geten wij, die van nature heidenen
zijn, niet dat onze behoudenis in geheel
bijzonderen zin, eene vrucht der genade
is, en dat God, niet zonder reden, in
den eenen apostel, dien Hij ons ten
behoeve afzonderde, een prediker gaf,
die sterker dan allen uikomen deed,
dat de rechtvaardiging uitsluitend ver
bonden is aan het geloof.
VAN ANDEL.
IE K T
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;>EN bekennen de liefde van Christus,
die de kennis te boven gaat."

EFEZE 3 : 19TF.

»Henoch wandelde met God en hij was
uiet meer, want God nam hem weg."
Eene korte, maar heerlijke levens
geschiedenis.
Wie wenscht niet, dat zij eenmaal
als de zijne moge gelden ?

doen in 1850 te Holland onder en voor de
Hollanders gesticht is.
Uit deze school is later 1857 een school
voor meer uitgebreid lager onderwijs ontstaan,
die den naam kreeg „Holland Academy,"
die nog later ] 863 weer uitgroeide tot een
school voor middelbaar en hooger onderwijs
onder den naam „Hope College", waaraan
in 1868 de opleiding van predikanten ver
bonden werd. Gelijk het Oosten te NewBrunswick, zoo had het. Westen van toen af
te Holland zijne Theologische School, die
het Wester Seminary heet. Buiten het vijf
tiental professoren en onderwijzers in de
verschillende vakken aan Hope College heeft
het Theologisch Seminarie vier professoren
in de 'theologie, Dr. J. W. Beardslee, Dr.
H. E. Dosker, Dr. I). Winter en Rev. J E.
Bergen.
De gebouwen van Hope College zullen
vergroot worden door den bouw van „Van
Raalte Memorial Hall", waarvan de eerste
steenlegging plaats had Woensdag 18 Juni.
Omdat de Synode der Chr. Geref. Kerk
juist iti Holland vergaderd was, werd zij
door den Board van Hope Col ege uitgenoodigd zich door eene deputatie bij deze plech
tigheid te doen vertegenwoordigen. De Sy
node nam deze uitnoodiging aan en verkoos
daarvoor de predikanten H. Beets en H. van
Hoogen.
Na de opening dezer plechtigheid, die door
eene groote schare belangstellenden werd
bijgewoond, met gebed door Dr. Karsten,
sprak L J rof. Dosker over Van Raalte. Hij
teekende in korte trekken zijn persoon en
deed enkele mededeelingen uit zijn leven in
Nederland en Amerika. Hij sprak van hem
als student in Leiden, van zijn afscheiding
van de Ned. llerv. Kerk, van de vervolging,
die hem daarom trof, van zijn vertrek naar
Amerika, van hem als leider der emigratie,
als stichter van de Hollandsche Kolonie in
Michigan, als herder en leeraar en als voor
stander van het onderwijs.
De spreker deed uitkomen, hoe Van Raalte
zich met zijn vele gaven aan het Hollandsche
volk gewijd had, zoodat hij zeggen kon „ Van
Raalte behoort niet aan zijne kinderen toe,
niet aan Holland, maar aan het Hollandsche
volk. Wie met Van liaalte's memorie breekt,
breekt met zijn eigen geschiedenis als Hol
lander in Amerika."
Daarom doet men recht, dat men te zijner
gedachtenis een gebouw sticht. Vroeger was
er over gesproken om een marmeren monu
ment voor van Raalte op te richten. Dit
zou echter de geschiedenis van dezen man
onwaardig geweest zijn, maar in dit gebouw
wordt het ideaal bereikt, dat Van Raalte zich
voorstelde.
Met een beroep op de offervaardigheid van
het Hollandsche volk, opdat dit gebouw zon
der schuld voltooid worde, besloot de spreker.
Ds. P. Lepeltak, een der eersten, die aan
Hope College in de Theologie gestuurd heeft,
deelde het een en ander uit den eersten tijd
van het bestaan van het Theologisch Seminary mede.
Dr. Conklin sprak over //de emigratie van
1847 en de Geref. Kerk," en toonde aan,
dat de Geref. Kerk door die emigratie
eene groote uitbreiding verkregen had, van
het Oosten der Ver. Staten naar het Westen.
Voor 1847 was de Geref. Kerk provineiaul
nationaal geworden. Van die emigratie kan
niet gesproken worden of' de naam van Van
Raalte moet worden genoemd. Hij eindigde
met eeu krachtige opwekking, om de voet
stappen van die pioniers te drukken.
Ds. J. F. Zwemer sprak over „Hope Col
lege en ons volk." Hij wees op den band
tusschen het volk en de School. Van Raalte
had in de opvoeding en het onderwijs ailes
gezocht voor de welvaart des volks en deze
was ook de machtigste factor in heel de
Koloniale geschiedenis der Hollandsche Ame
rikanen.
De vaderen zochten in Amerika vrijheid
van godsdienst maar ook uitwendigen voor
spoed, toch waren zij geen materialisten ; uit
eeu stuk in een courant van 1847 haalde
spreker het een en ander aan ten bewijze,
hoe diep het beginsel van het onderwijs in
de harten der pioniers leefde. Hij wees op
de beginselen, die in het onderwijs moeten
»Ün bekennen de liejae van Christus,
leiden.
die de kennis te boven gaat."
Ds. G. J. de Jonge sprak over hit doel,
De apostel vraagt van den Heere, waarvoor deze „Hall" dienen moet. Er is
dat door de Efeziërs de liefde van aan dit gebouw groote behoefte en zijn
grootste ornament zal zijn, dat het gebruikt
Christus, die nooit ten volle kan worden
verstaan, worde gekend in haar oor wordt. Thans kan het onderwijs worden
sprong ; meer gewaardeerd in haar uitgebreid. Het gebouw herinnert aau Van
werk ; ervaren in haar toepassing ; en Raalte's naam en geschiedenis en is het beste
monument, dat voor hem opgericht kan wor
geopenbaard in haar vrucht.
den. Het brengt nader aau het ideaal der
De grond en het middelpunt van
vaderen, het ideaal van Van Raalte. Het
het verlossingswerk ligt:
zal gebruikt worden voor de beoefening der
in de eeuwige liefde ;
natuurwetenschap. Door gebrek aan middelen
in God ;
kon in Hope College tot hiertoe aan de
in het souvereine van Zijn wil;
studie van die wetenschap weinig gedaan
in de bewegingen Zijiler barmhar worden Daarin zal nu verbetering komen.
Als Christenen vreezen «ij die wetenschap
tigheid.
Deze liefde is de eigenlijke pijler niet, maar hebben wij haar te beoefenen,
omdat God zich ook in de natuur kennen
van het verlossingswerk:
doet.
het licht over geheel het Evangelie;
Hou. G. J. Diekema sprak over „Hope
de verklaring van alle raadselen;
College en den Staat." Hij zeide, dat Mi
de uitgang van alle werken Gods; chigan zich op vele dingen beroemen kan,
de troost der geloovigen ;
maar op het onderwijs het meest. Van ai
de Staten had Michigan het eerst een Super
de vastigheid der gemeente.
Uit die eeuwige liefde Gods moet de intendent van het Onderwijs, en staat in
Middelaars-openbaring worden verklaard. dit opzicht onder alle Staten der Unie boven
aan. Van Raalte heeft daartoe medegewerkt,
( Wordt vervolgd.)
want hij stond met dezen Staat in levende
NÖTTEN.
betrekking. Staat en College hebben elkan
der noodig. Hope College moet meer doen
dan predikanten opleiden, want er zijn man
nen noodig voor alle betrekkingen in staat
en maatschappij en die moeten aan dit
Amerika. T)r. A. C. van Raalte geëerd.
College ook worden gevormd. Daarom kan
Bij gelegenheid tan de jaarlijksche pro
zij voor Michigan, voor Staat, School en
motie aan Hope College te Holland, Mich.,
Kerk ten zegen worden.
is de eerste steen gelegd van «Van Kaalte
De eerste steen werd gelegd door Hon.
Memorial Hall." Dit gebouw is een ver
D. B. K van Raalte, zeker een zoon van
grooting van „Hope College" en is naar Dr.
van Raalte genoemd uit dankbare herinnering
den man, die in de stichting van dit gebouw
geëerd wordt als den geestelijken leidsman
aan den man, die zijn geheele leven gewijd
der Hollandsche emigranten, die voor een
heeft aan de geestelijke en stoffelijke belan
gen der Hollanders in Amerika. Hij had
halve eeuw naar het verre Westen trokken
ook veel bijgedragen tot het ontstaan van
en te midden van de bosschen van Michigan
een woonplaats vonden.
„Hope College", omdat dat gegroeid is uit
de gewone lagere school, die door zijn toe
SCHOI/TEN.

Toch wil de mensch van nature wel
het laatste, maar niet het eerste.
Evenwel geen gevolg zonder oorzaak.
Geen vrucht zonder boom. Wie eenmaal
zalig hoopt te worden, moet hier leeren
wat het is, met God te wandelen. Slechts
aan Gods hand komt men Gods huis
binnen. Het leven des geloofs wordt
met zalig aanschouwen verwisseld. Dat
leven is geschenk der liefde. Geschenk
eener liefde die tot aanbidding roept.
Tot die aanbidding roept de Apostel,
als hij zegt: »En bekennen de liefde van
Christus, die de kennis te boven gaat."
Geen wonder, dat aan den brief aan de
Efeziërs onder de schriften van Paulus
zulk eene belangrijke plaats wordt toe
gekend, en dat deze brief een der meest
geliefde apostolische gedenkstukken is.
Efeze nam een eigenaardige plaats
in in de Heidenwereld. Daar was de
eeredienst van Diana.
Paulus heeft er het eerst het evan
gelie verkondigd. Drie jaren mocht
hij er arbeiden.
Jezus zelf, Hij, die de zeven sterren
in Zijne rechterhand hield en tusschen
de kandelaren wandelde, heeft, toen
Johannes op Patmos was, ook aan de
gemeente aldaar een schrijven gericht.
Nog was de eerste gloed van het
liefhebben niet geweken, maar toch
was bearbeiding der gemeente van noode.
Zij kende ten deele, was door gevaren
omringd. Begreep niet de volle maat
der heerlijkheid, haar toegedeeld en
toegedacht in Christus Jezu*. Daarom
was hoofddoel van het apostolisch
schrijven : de heerlijkheid van der
geloovigen staat en van het gemeente
leven door de zelfmededeeling van
Christus aan te wijzen.
Christus is het middelpunt des levens.
De Gemeente is uitverkoren in Hem.
De genade is verworven door Hem.
De zekerheid der zaligheid ligt in
Zijne verhooging.
Het mysterie der eenheid tusschen
Jood en Heiden ligt in Zijn bloed, het
kostelijk cement, dat de levende steenen
op den levenden hoeksteen tot een
geestelijken tempel samenvoegt.
De Efeziërs hadden aan dien Christus
veel.
Paulus herinnert hen aan den ouden
toestand, om den nieuwen te doen
waardeeren. Het burgerrecht op den
hemel schetst hij , om hen in de
woestijnreize te bemoedigen.
Dat hij in banden was, was ter wille
van hun heil. De Joden haatten hem
vooral, omdat hij het Evangelie onder
de Heidenen predikte. Ook had een
inwoner van Efeze, Trofimus geheeten,
schoon onbewust, aanleiding gegeven
tot de gevangenneming van Paulus.
Toen hij met hem door Jeruzalem had
gewandeld meenden de Joden, dat hy
dezen Heiden in den tempel had gebracht.
Hieruit ontstond een geweldige oploop,
en deze had den weg gebaand, dat Paulus
in boeien geraakt en vervolgens gevan
kelijk naar Rome wordt weggevoerd.
Paulus was begenadigd en geroepen
om der Heidenen apostel te zijn.
Voor die heerlijke taak had hij
smaad en gevangenis veil.
Innig verheugd, dat de Heere hem
gebruiken wilde om zich eene gemeente
te vergaderen, vergat hij ook in boeien
die gemeente niet.
Hij bleef voor haar werkzaam.
Hij bad voor haar.
Wij beluisteren hem in zijn bidcel,
vangen een deel dier voorbede op en
keuren haar inhoud voor ons noodie:
o

Buitenlandsche Kerker.

I n g e z o n d e n »
O
Mijnheer de Redacteur /
Wees zoo vriendelijk deze klacht in de
Bazuin op te nemen. Gelijk u wel bekend
zal zijn, werd er een particulier verslag van
de laatstgehouden Prov. Synode van de
Kerken in Zeeland in de Zwider-Kerkbode
opgenomen, waarin mijn naam, in wel wat
bedenkelijken zin, genoemd werd. Tegen
dat verslag moest ik opkomen en ben ik
opgekomen, omdat
het eeue eenzijdige
v crstelling van het verhandelde gaf. Nu
werd in de Groninger Kerkbode wel het
eenzijdige verslag, maar hetgeen door mij
ééne week daarna geschreven is, ter uiteen
zetting, verklaring en verdediging van mijne
houding, niet ter kennis van de lezers der
Groninger Kerkbode gebracht, 't Is met het
oog daarop, dat door mij gevraagd wordt:
is dat billijk en broederlijk, of geeft dat
oorzaak vau rechtmatige klacht ?
>a het bovengenoemd verslag schreef de
hooggeachte redacteur van de Heraut onder
't opschrift „ Trouw" een stuk, waarin mijn
naam insgelijks in miuder gunstigen zin
werd
genoemd.
In de daaropvolgende
Heraut werd een voor dit veel gelezen blad
door mij geschreven verklaring en verdediging
mijner houding ter prov. Synode opgenomen.
En de klacht onder 't opschrift „Trouw"
aangeheven, teruggenomen. Naar ik meende,
werd ze echter teruggenomen met het nog
aangeven van bedenkingen. Het was daarom,
dat een tweede schrijven door mij ter plaat
sing aan de Heraut is opgezonden. In dat
schrijven wees ik : ten eerste, op hetgeen
na 11 September gebeurde, toen, nadat wij
te Utrecht in alles waren overeengekomen,
velen opeens veranderden, en 'k vroeg of
niet de klacht, thans onder „Trouw" aange
heven, destijds publiekelijk had moeten aan
geheven worden. Ten tweede, of een andere
broeder niet evenzeer te Utrecht zijne voor
waarde stelde, als hij bijv. zeide : wordt dat
aangenomen, dan kau ik de aanneming van
het concept niet aanraden, of, in dat geval,
zou ik het moeten ontraden. Ten derde, of
Dr. Bavinck, die na de onderteekening
schreel : als subsidie aangevraagd wordt,
trek ik mijne onderteekening in, niet even
veel, neen, niet even weinig reden van klacht
heeft gegeven, als door mij gegeven is.
Ten vierde, wees ik er nog eens op dat
door mij een- en andermaal is gezegd, hoe
lang ik zou meegaan, nam. tot het bij de
uitspraak der Classes mij bleek, dat een deel
der Kerken zich houden wilde aan hetgeen
in 1892 is overeengekomen ; want met eene
meerderheid van stemmen kan en mag in
deze zaak geene beslissing worden genomen,
omdat wij in casu te doen hebben met het
geen door eene minderheid der Kerkeu (vereenigd genomen) eerst bedongen en daarna
plechtig aan haar toegezegd is. Deze mijne
voorwaarde is door mij een en andermaal
uitgesproken, daarna aan velen meegedeeld,
op onze Classis uiteengezet en op onze prov.
Synode herhaald. (Geheel dienovereenkom
stig handelde ik.) Doch dit tweede schrijven
met dit vierderlei werd, na zeer vriendelijk
particulier schrijven, ter zijde gelegd; en
wel, omdat de klacht teruggenomen was, en
omdat liet andere moeielijkheden veroorzaken
zou. fs nu de klacht onder „Trouw" aan
geheven, gelijk hel behoort, teruggenomen,
welnu, dan heb ik ook geen klacht meer
over die klacht.
Maar dat de redacteur van de Geldersche
Kerkbode, onder vriendelijke bewoordingen,
weer eeu week daarna, getuigen gaat op
roepen die bevestigen moeten, bet,geen door
mij gezegd is, vond ik minder broederlijk.
Niet, omdat ik die getuigen niet zou
kunnen leveren ; maar, omdat het niet aan
gaat iemand van ontrouw te beschuldigen
en daarna te zeggen : breng getuigen, dat
Gij u daaraan niet hebt schuldig gemaakt.
In casu, nadat de persoon, die de klacht
aanhief, haar terugnam. Zij toch, die een
broeder van ontrouw beschuldigen, moeten
de bewijzen leveren, dat hij zich aan die
zonde heeft schuldig gemaakt. Deze bewijzen
of getuigen moeten zij hebben, zelfs vóórdat
de klacht publiek wordt gemaakt, 't Is
daarom, dat door mij geen werk wordt ge
maakt van hetgeen de Geldersche Kerkbode
verlangt, 'k Acht het mij zeiven verlagen.
'k Hef er slechts eene klacht over aan. Als
door mij een fout begaan is, dan is het niet
deze, dat ik slechts ben meegegaan totdat
het bleek, dat de Kerken in Olasses verga
derd zich voor een niet gering getal houden
wilden aan hetgeen in 1892 bedongen en
verkregen is. Immers, dat is haar recht, en
naar ik altijd geloofde en nog geloof, ook
het wijste. En het was immers mijn recht
mee te gaan tot het bleek, dat vele Kerken
blijven wilden bij hetgeen is overeengekomen.
Trouwens dit kau ik daarenboven, na ook
nog eens geiuformeerd te hebben, ieder ver
zekeren, dat er niet over gestemd is om
zich tot op de Generale Synode te houden
aan liet concept, en daarom was ook niemand
aan dien tijd gebuiiden.
Bijaldien door mij eene fout begaan is,
dan is het deze, dat ik zelfs tot dien door
mij bepaalden tijd ben meegegaan ; doch
door mij is dat nooit bedoeld, afgedacht
van de additioneele artikelen, 'k Ging met
het oog op deze artikelen en wachtend op
wat de Kerken zeggen konden mee, niet
omdat door mij verandering gewenscht werd,
maar omdat ik tegen den hernieuwden strijd
opzag, verbonden aau het niet meegaan,
ten tweede omdat ik den strijd moede was,
ten derde omdat voor eene gemeenschappe
lijke opleiding inderdaad heel wat te zeggen
is. Dat vele Kerken zich getrouw betoonen
aan hetgeen in 1892 overeengekomen is,
heeft mij verblijd. Dit toch was en is mij
het allerverkieselijkst.
Eene eigene inrichting der Kerken ten
behoeve van de opleiding voor den dienst
des W 7 oords had van meet at en heeft nog
al de liefde van mijn hart. Ze is overeen
komstig het recht der Kerken en ze geeft
den meesten waarborg.
Dat wij eene eigene inrichting houden,
als het compromis aangenomen wordt, is
kort en goed onwaar. De waarheid is, dat

de Kerken ze dan kwijt zijn. En als zij
ze kwijt zijn, krijgen zij haar, naar den
mensch gesproken, nooit weer, ook niet, als
er conflict tusschen de Vereeniging voor
Hooger Onderwijs en de Kerken komt.
A. LTTTOOIJ.
Middelburg, II Juli 1902.
Al. de R. !
Vriendelijk verzoek ik om een plaatsjein
de Bazuin voor onderstaande regelen.
De dagen, die wij thans beleven, zijn met
het oog op de komende Generale Synode
zeer gewichtig. Gewichtig voor de Gerefor
meerde Kerken in 't algemeen, maar bijzon
der gewichtig voor de Afgevaardigden dier
Kerken naar de Generale Synode. Ik kan
mij voorstellen, M. de R., dat dezen inoeielijk de toezending van het Agendum der
Generale Synode kunnen afwachten. Zij zul
len ongetwijfeld nog eens nalezen al wat in
blad en in brochure geschreven is voor en
tegen de zaak, waardoor de komende Synode
meer. dan gewone beteekenis krijgt. Met
bijzondere belangstelling zullen zij nagaan
wat op de verschillende Classen en wat op
de Provinciale Synodes is besloten in zake
het Concept-Contract.
Geen blad heeft vollediger mededeelingen
gedaan en breedvoeriger beschouwingen ge
leverd, dan de Heraut. Geen blad zal daar
om ook meer geraadpleegd worden dan de
Heraut. Maar daarom is het ook noodig,
om tegen onjuiste gevolgtrekkingen te waar
schuwen, die soms uit de feiten worden
afgeleid.
Dit geldt met name de verkeerde conclusie,
welke door de Heraut wordt afgeleid uit de
besluiten in zake het Concept-Contract, die
door de Provinciale Synode van Drente ge
nomen zijn.
Meermalen toch heeft de Heraut verkon
digd „ook Drente heeft het Concept aange
nomen," „Drente acht het aannemelijk," „Ook
Drente i3 er voor." Dit nu, M. de R., ont
ken ik. Dit is niet ten volle waar, want
de considerans door de Provinciale Synode
van Drente aangenomen luidt aldus: „De
Prov. Syn. van Drente in hare meerderheid
overtuigd van de hooge noodzakelijkheid van
eenheid in de opleiding laat het aan de wijs
heid der Generale Synode over, of genoemd
Contract met het oog op de vele bezwaarde
broeders in den lande nu reeds kan worden
aangenomen. Hier blijkt dus niet uit, dat
de Prov. Syn. van Drente het C -Contract
aanneemt of aannemelijk acht. Zij spreekt
zich daarover niet uit. Zij laat dit over aan
de wijsheid der Gen. Synode. Het Concept
van Andel c. s wordt noch goed-noch kwaadgekeurd. Is het een van beide, dan keurt
de Prov. Synode van Drente het ConceptContract eer kwaad dan goed. Dit blijkt
uit twee feiten.
a. uit de verwerping van eene motie, ingedieud met het doel om in den considerans
te worden opgenomen en aldus luidende :
„en overwegende dat door de aanneming
van dit Concept-Contract die gewenschte
eenheid kan worden verkregen" ; en
b. uit de vele en belangrijke wijzigingen
die de Prov. Syn. wenscht te zien aange
bracht, bijaldien de Generale Synode oor
deelde, dat het Concept-Contract zonder
bezwaar kau worden aangenomen.
Drente's Kerken mogen dus meegaan, zij
gaan niet van harte mee. Is dit duidelijk
voor ieder, die acht geeft op de besluiten
der Prov. Synode, veel duidelijker zou het
nog zijn voor iemand, die zich de moeite
wilde getroosten om een onderzoek in te
stellen bij de plaatselijke Kerken. Het Gere
formeerde volk in Drente wil zeker voor 4/5
gedeelte, dat de eigen inrichting der Kerken
blijve, en dat de Kerken zullen hebben en
houden het volle zeggenschap in zake de op
leiding tot den dienst des Woords.
Ontvang M. de R. mijuen dank voor de
verleende plaatsruimte.
Uw dw. dn.,
G. VAN HALSEMA.
Nijeveen, 14 Juli 1902.
Hooggeachte Redacteur !
Hoewel er reeds veel over de kwestie
der Opleiding is geschreven, gevoel ik me
toch gedrongen, daarover nog iets in het
midden te brengen, U beleefd verzoekende.
het in „de Bazuin" te willen opnemen.
Dat ik over dit onderwerp schrijf, is niet
o in nog iets nieuws aan het licht te bren
gen, maar omdat ik het van zoo groot belang
acht, dat men uit verschillende deelen des
lands zijne meening over deze zaak kenbaar
make, opdat daardoor ook de algevaardig
den ter Gener. Syn. meer den geest, die
er in de Kerken heerscht, zullen kenneu.
Voorzoover ik weet, ,heeft „de Bazuin"
nog geen enkele stem nu Groningen's Wes
terkwartier laten hooreu, waar de Geref.
Kerk in onderscheidene streken vele leden
telt.
Welke de gedachte der overige Kerken
over de aanhangige kwestie is, ik acht mij
niet bevoegd daarover te schrijven, maar
wel vertolk ik het gevoelen van den ganschen Kerkeraad en van verreweg het meerendeel der leden van de Geref. K. te Grootegast,
als ik den wensch uitspreek, dat de Syn. het be
ding van '92 aangaande de „eigen inrichting"
handhave
Niet, alsof we tegenstanders zou
den zijn van éénheid van Opl.; velen achten
haar ten zeerste gewenscht. Maar men acht
haar tegen te duren prijs gekocht, wanneer
ze moet betaald worden met den vrede der
Kerken, 't Ware te wenscheu, dat ze langs
zulk een weg gevonden kon worden, waarbij
de vrede bewaard bleef.
Ik vrees, M. de Red., dat we zullen
hooren van verdeeldheden en van scheuringen
zelfs, indien, zonder rekening te houden
met ernstige bezwaren, eens met meerderheid
van stemmen het beding betreffende de
„eigen inrichting", op zij geschoven werd.
Zij er in de Kerken veel gebeds om vrijheid
en voorzichtigheid voor de Broeders, die door
haar zijn afgevaardigd, om hare belangeu
te behartigen en voor hare rechten te waken.
U dankende voor de welwillende opname
Uw dw. dn. en br.,
B. v. D. WERFF.
Grootegast, Juli 1902.

Mijnheer de Redacteur !
Beleefd vraag ik een plaatsje in »de Bazuin"
voor het navolgende.
Wanneer we thans maar eenigszins acht
geven op de stemming en den geest van
velen der leden in onze „Gereform. Kerken",
kunnen we zoo merken dat er een zekere
zorg bestaat.
Deze zorg is vooral ontstaan door het
concept-advies betreffende de toekomstige
opleiding, dat zoo algemeen op de ver
schillende Prov. Synodes is aangenomen en
op de a.s. Generale Synode een punt van
behandeling zal uitmaken.
Voorzeker een gewichtig punt.
Er zal toch worden onderhandeld, of een
voor velen zoozeer geliefde inrichting zal
worden opgeheven of niet.
Op bijna iedere Generale Synode is de
opleidingskwestie een punt van behandeling
geweest, doch tot heden heeft men nog niet
kunnen besluiten de «Theologische School"
te Kampen op te heffen.
Thans is de zaak zoo in elkaar gezet, dat
er werkelijk van verdwijnen der genoemde
inrichting sprake is. Dat om deze kwestie
zorg bij velen bestaat, daarvan ben ik over
tuigd en naar mijn gevoelen is het geen
gunstig verschijnsel te noemen voor hen, die
op zich genomen hebben de opheffing der
School voor te stellen. Naar mijne meening
is het beter, dat de leden der Kerken eerst
goed worden overtuigd van het goede, in de
zaak gelegen, en vóór de doorvoering waren
gewonnen, dan dat ze slechts hebben aan te
zien wat er wordt gedaan.
Hoewel men heeft getracht de goede zijde
van het „concept-advies" duidelijk te maken,
zijn er nochtans velen, die volstrekt niet
met den eisch, in dat contract voorgesteld,
kunnen meegaan.
Er wordt strijd gevoerd in onze „Gereform.
Kerken" om het bestaan der //Theologische
School" ; en werkelijk, er zou dunkt mij een
betere rust worden ingevoerd in de Kerken,
wanneer op de a.s. Generale Synode besloteu
werd de thans bestaande eigen inrichting
der Kerken te doen voortbestaan, dan door
haar op te heffen in den zin van het « con
cept-advies".
De Theologische School te Kampen schijnt
velen in onze Kerken in den weg te staan,
want er wordt niet opgehouden met voor
te stellen een einde te maken aan het be
staan der genoemde inrichting.
Wanneer we echter zien op den zegeii,
die deze inrichting voor de Kerken is ge
weest, hoevele uitnemende predikanten daar
zijn opgeleid, en in aanmerking nemen,
dat deze School een grondzuil kan genoemd
worden voor de Kerk, is het naar mijn ge
voelen een gewaagd iets in den thans bestaanden toestand verandering te brengen.
Wat mij betreft, ik zie ook gaarne eenheid
in de Kerken, doch altijd in goeden zin,
en naar mijn gevoelen is de tijd er nog
niet rijp voor om de vereeniging der beide
opleidings-inrichtingen tot stand te brengen.
Velen zijn er, die met mij dezelfde ge
voelens deelen, doch die niet de vrijheid
durven nemen in het openbaar hunne ge
voelens bekend te maken, zoodat het niet
mogelijk is te vernemen, welke gevoelens er
in de Kerken zijn.
Naar het mij voorkomt, moeten ook de
gewone leden de wacht houden bij huu
beginsel, zooveel .mogelijk pleiten voor de
belangen der Kerken, en hetgeen hun lief
en dierbaar is in de Kerken trachten te
behouden, tenzij dan dat er een weg wordt
aangewezen waarvan het betere duidelijk blijkt.
Veel is er over het „concept-advies" ge
schreven ; toch is een groot deel der leden
nog niet voor de goedkeuring daarvan ge
wonnen.
Op zichzelf is er wel iets voor te zeggen,
en verdient opmerking wat door Prof. Biesterveld is geschreven, dat n.1. door de een
heid van opleiding een betere verdeeling
van werkzaamheden kan worden verkregen,
waardoor de hoogleeraren zich wat meer
kunnen bezig houden met andere studiën enz.
Hierover kan natuurlijk niemand beter
oordeelen dan een hoogleeraar zelf.
Maar toch is dit, naar mijn gevoelen, niet
de hoofdzaak.
We moeten ook in deze den vinger op
de wonde leggen.
Er zijn, naar ik meen, grooter moeilijk
heden, en wel vooral die betreiïen de
verschillende leerstukken, over welke tweeër
lei opvatting onze Kerken ingedrongen is.
Dit zijn maar niet stukken van weinig
beteekenis, doch de grondwaarheden dei
Gereform. Kerken.
Er moet nog beslist worden in dezen,
wiens opvatting waarheid is en wiens op
vatting dat niet is.
Veel is over deze leerstukken reeds ge
schreven ; de geschriften van Ds. T. Bos en
Huisman moeten nog worden weerlegd. Er
moet toch beslistheid zijn, of de waarheid
van Gods Woord ligt aan de zijde van ge
noemde personen en die daarmede instem
men, dan wel aan de andere zijde.
Zoolang over deze punten niet is beslist,
blijft de tweeheid in de Kerken voortduren.
Is het daarom wonder, dat thans door
velen wordt gevraagd, wanneer de eenheid
van opleiding tot stand zal zijn gekomen,
hoe men dan in betrekking tot die ver
schillende leerstukken zal handelen ?
Zal bij vereeniging geleerd worden de
veronderstelde wedergeboorte bij den dooi',
een rechtvr.ardigmaking van eeuwigheid enz.
of de andere gevoelens hieromtrent. Een
van de twee moet toch op den voorgrond
komen. Er tusschen in kan toch ook niet.
Of zou het van minder belang zijn, wat
in dezen wordt geleerd ? Ik meen van niet.
Wat zou in ernst nu het beste zijn ; dat
de tweeheid van leer eerst werd wegge
nomen, en dan getracht te vereeuigeu, of
die tweeheid maar te laten gelijk ze is, en
toch maar te vereenigen? Eers'. dient de
tweeheid weggenomen; dan kan, dunkt mij,
eerst de goede eenheid en vrede worden
verwacht.
Er zijn daarom ook velen die denken dat,
wanneer de tweeheid blijft voortbestaan, een
vereeuigde opleiding niet anders dan ver

keerde gevolgen 11a zich kan sleepen.
Dit is en blijft zeker, dat de a.s. Generale
Synode eeii gewichtig punt op de agenda
zal krijgen ; en hoewel ook de afgevaardigden
de belangen van Gods Kerk zullen willen
behartigen, mogen ze toch iu dit geval wel
bedenken, welke blik van uit de Kerken op
hen geslagen wordt, en dat velen in spanning
verkeeren totdat de beslissing der Synode
gevallen is.
Wordt de thans bestaande inrichting, de
Theologische School te Kampen, opgeheven,
ik vrees dat het geen goede vruchten zal
voortbrengen.
Men mag zich verzekerd houden, dat er
velen in de Kerken worden aangetroffen, in
wier hart de Theologische School een eere
plaats heeft, 't Bewijs ervoor ligt voor de
hand. Immers hoeveel is niet reeds opge
offerd voor stichting en instandhouding dier
inrichting ?
Deze School, die na zoovele gebeden en
opofferingen is tot stand gekomen, wordt
maar niet zoo gemakkelijk weggerukt, zoodat
dit geen spijt en teleurstelling en wat dies
meer zij veroorzaakt.
Den afgevaardigden naar de a.s. Synode
wordt dringend aanbevolen de waarde der
inrichting goed te overwegen, en of ze
werkelijk, in het algemeen belang, der Kerken
een dienst bewijzen de Theologische School
op te heffen.
Is de inrichting eenmaal weg, niet ge
makkelijk zal ze weer terugkomen.
Docb waar ook de ernst bij de afgevaar
digden woont, zal er altijd een goede hope
bij de leden zijn.
Doch de verschillende inzichten en be
grippen geven soms wel eens een onaan
genaam gevoel en hetgeen dierbaar is bij
velen staat dikwijls op het spel.
Wij, die bidden om den vrede van Jeru
zalem, moeten dien ook bewerken.
Wij zullen afwachten de dingen die komen
zullen ; en het is onze bede, dat de Heere
het wel make, opdat er niets worde inge
voerd, dat met de meening des Geestes niet
overeenkomt en tot schade der Kerken zijn zal.
Bedum.

J- P-

•Boekaankondiging.
Is Sociaal-Democratie met Christendom
vereenigbaar? Open Brief aan een "ociaalDemocraat, die tevens Christen wil zijn.
Kampen, J. II. Kok 1902.
De Schrijver toont in deze kleine brochure
aan, dat overheid, privaat bezit en erfrecht
door deu Heere in Zijn Woord zijn gewild, en
dat daarom de socialistische eisch, om deze
alle af te schaften, met Gods gebod in strijd is.
Nieuwe Paedagogische Bijdragen onder
redactie van W. Janzen te Utrecht enz.
Tweede Jaargang, Vierde en vijfde afle
vering. Botterdam, J. M. Bredee 1902.
In deze beide afleveringen treffen wij
opstellen aan van C. V. van Noppen over
Barmhartigheid als leidend beginsel in de
school; van J. D. de Visser Smits over
Zelfwerkzaamheid ; van E. Nijland over Een
Bijbelsche les met inachtneming der formeele
leertrappen ; van J. Loran over De Slavernij
onder Israël ; van L. O. Post over De
Kinderwetten, en voorts besprekingen van
boekwerken, tijdschriften enz. Vooral het
eerstgenoemde opstel van den heer Van
Noppen trekt de aandacht. Mer. kan van
den geachten Schrijver verschillen of barmhar
tigheid de juiste benaming is en ot ze
inderdaad leidend beginsel in de School moet
zijn ; maar de zaak, waarom het hein te
doen is, is volkomen juist.
Sympathie,
liefde, bemoediging is bij ouderwijs, opvoe
ding, tucht een onmisbaar element.

•
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Heden overleed, na eene kort
stondige doch hevige ziekte, onze
innig geliefde dochter en zus
ter

GEZIEN A JOH AM A,

Heden werd onze .longedoch
ters-vereeniging zeer geschokt
Een hare leden,

Geziena Johanna Meulenbrugge,
werd 11a eene korte doch lievige
ziekte door den dood uit ons
midden weggerukt. Zij bereikte
den ouderdom van rnirn 25 jaar.
Sterke de Heere hare bedroefde
Moeder en verdere Familie en
leere Hij ons door dit sterfgeval
bereid te worden voor de ure
des doods.
Namens de Jongedochtersvei eeniyiiig,
B. WERKMAN, Pres.
E. v. DIJKEN, Ster.
G. YVIEKTSEMA. 1 „

laatst weduwnaar van R. v. d. Vegte,
EN

JOHANNA CORNELIA TICHELMAN
T URN -S KVUIIN
.
( R UMENIË,)
3L JULI 1 9 0 2
K OITERDAM,
|
Lage Oostzeedijk 55, '

Na langdurig lijden overleed
heden in de hope des eeuwigen
levens, mijne geliefde Echtgenoole

"Willemken "Wichers,
in deu ouderdom van 75 jaren.
J. VAN DIJK.
Z UTP H E N , 3 0 J u l i 1 9 0 2 .
Markt 2 6 .

\ oor de vele bewijzen van deelne
ming. bij het overlijden van onzen ge
liefden Kchtgenoot en Vader ondervon
den, betuigen wij onzen hartelijkeu
it fitt tc

' W ED J. C. ZELDEN RIJK.
J. M. H. ZELDENRIJK.
G OUDV,
29 Juli 1902.

GEREFORMEERD GYMNASIUM
TE ZETTEN.
Het tweede toelatingsexamen zal
D V. woiden gehouden op Dinsdag 2
September.
Aangifte vóór 20 Augustus bij den
Rector
De lessen zullen worden hervat op
Woensdag 3 September.
De Rector,

VERBEEK.

1 fcam. 7 : 12b:

Den 9en Augustus a. s hopen ^
^ wjj, zoo de Heere wil, met onze $
^ gt-lietde Ouders
^

\L

L. SMIT
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EN

Y.

l Til NAPEL

J
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gevraagd (inwonend). Brieven met vol
ledige inlichtingen en gewenschte condi
tiën letter D, uitgever v/d blad.

Geldleening, groot f 24.700.
van den bouw
der Nieuwe Kerk aan de Kei
zersgracht, en dat daarbij Ier aflos

gesloten ten behoeve

sing zijn aangewezen de nummers

' 61, 70, 103, 184, 201,

t ijf-en twintig
jarige JKclit vereenig mg jJ

UITGELOOT
aandeel No. 30
Van de Geldleening der Geref. lwk
te NIEUW I l i K t BKI4 (l»niveI UIM I). Betaling bij den Penningmees
ter M. J. GELEYNSE, tegen in
levering van het aandeel.

hunne

jp dankbaar te herdenken.
fT

gtus- BU galante* ie-

ICinliel wordt een Bediende ot Leerling

Maandag 15 September a. * ,
des avonds van 8 tot 9 UUI, en ver
volgens eiken Maandagavond.
AMSTERDAM , 19 Juli 1902.

A MSTERDAM.
24 Juii 1902.

"

Bediende of Leerling.

straat 109,

EN

^

P e n "'

welke, met bijvoeging van twee maan
den rente, betaalbaar zijn ten kantore
van de Financieele Commissie, Kerk

Getrouwd:
II J. LANTING
C.

I

De Commissie van Beheer der
Gereformeerde Kerk te Amster
dam beiicht, dat de Jaarlijksche
Uitloting heeit plaats gehad in de

Ondertrouwd:
JAN WILLEM KOER,

Hunne Kinderen,

HENDRIK SMIT.
HARM SMIT.
JANNETJE SMIT.
S CHOKLAND , Juli 1902.
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fleden verscheen als 6e of laatste deel van den 5en jaargang:

Uit fel bewogen tijd
DOOR

A. v. d. F L I E R .
Prijs

ƒ

2,50 ingen.,

ƒ

2,90 geb.

Dr. A . J . T H . J ONKEÜ . Yoor donkere dagen.
R. F REUDENBUEG . Dr. David Livingstone
U ENR . B REDIUS . Kerstzegen, en andere schetsen.
E. N IJLAND . Japan en de Japanneezen.
A RMIN S TEIN . Elisabeth van Brandenburg.

D E . W. tl. KRAMER.

ADV KllTEN TIË N.

——————^m

Mede verschenen in dezen jaargang:

B IEHUM,
24 Juli 1902.

In een

—

Sedert 1897 gevestigd te Nijkerk.

en Kinderen.

T. WINTER.
B IERUM,
24 Juli 1902.

;

nniTinTTïïim-n

in den ouderdom van ruim 25
jaren.
De Heere sterke ons in dezen
voor ons zoo zwaren weg van
beproeving.
W ED . G. J. MEULENBRUGGE

B AVINCK.

I)e //Handelingen der Twee-en zestigste
vergadering van de Curatoren der Theo).
School", gehouden 1—3 Ju i j.1. zijn alle
verzonden. Die ze niet mocht ontvangen
hebben, gelieve zich te wenden tot den uil
gever : J. 11. KOK te KAMPEN.

Vereen. Christel. Bibliotheek.

Geref. Kerk ARNHEM A.

UITGELOOT
de aandeelen No, 15 en No. 127,
welke met de coupons worden uitbe
taald na M A u g u s t u s door den
boekhouder
M. A. HAJFFMANS.

Deel I is totaal Uitverkocht doch wordt spoedig herdrukt.
Zij die nog op dezen jaargang inteekenen, ontvangen de voorhanden dee
len omgaand en »Voor donkere dagen" bij verschijning van den nieuwen diuk.
De prijs van den completen 5eo jaargang, bestaande uit 6 boeken, is
ƒ5,-

ing., ƒ 7,10 geb.
G.

50 ets
TranQuaal
11 allo Vaal

F. CALLENBACH, Uitgever.

50 ets.
K,n Uuvverkrans

Hoeren gevlochten.

Inhoud:

Gedichten van:

p'.ii". 150 gedichten.
fipHiplltpn
pJ.m ï60 bladz. diuks. UGUlblllGll.
Verzanelaar M. MOLENAAR
L. Penning.
Nic. Beets.
Opgedragen aan den WelEd. Heer
Dr. Schaepman.
(jcscliiht vuur ullctienk- T P0]i 11111 Tl
B. ten Kate.
bare gelegenheden.
L>. 1 Clllllliy.
Dr J. Ltiemens.
Door de pers gunstig beoordeeld.
J. H. Gunnink J.Hz.
De inhoud : boeiend, aangrijpend,
Karssen
schoon, gevoelvo', rijk aan afwisse
Dr. VV Zuidema.
ling. Oud eti jong moi-t bij het lezen
C v. Koetsveld G.Ez. van deze gedichten rolop genieten.
en/, enx.
De uitroeiing royaal en netjes op
houtvrij papier gedrukt.

De Afrikaansche
Boer. Klacht eener
Boerenvrouw.
De
Vrijheidskamp. Een
Held. Jamesons
Rooftocht. Cronje's
overgave. |)i vlieg
van Ladysmith. Ge
neraal de Wet Jong
Croije's dood. Pro
fetische Legende.
Elandslaagte.
AfPrijs 50 ct. franco thuis.
,-cheid vau Sanuie.
Verkrijgbaar bij alle soli.de Boek Jamesoni inval. St.
handelaren alsmede bij den uitgever, Helena
De mannen
i a ontva gst van postwissel ad 50 van Paardenberg.
ct of 10 zegels a 5 ct
eDz. enz.

Een mooi geschenk
van
blijvende waardij!

C. de Boer <s»., Sneeli

Ook verkrijgbaar aan 't
van dit blad.

Bureau

HUWELIJK.

A. DE ROODE & Co.,

Voor jongelieden, die in het huwelijk
wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
vau het Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een airotlcni
lfiOVKftaflUIS, huurprijs I SOO.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij d^ Makelaars
TKIXE IH A D E M A T T O S & V A N
DER V1JGII , Sarphatipark 135 te
A MSTERDAM.

(SCIIIEOAJW,opgericht 1879.)
Fabfikaiiteii van

O J^I 10

(Priioa qualiteiien. Coneurreerende prijzen.)

4 ct.

SCHEURKALENDER
is verzonden en op eei ste aanvrage voor
een ieder te bekomen, die tegen flinke
provisie er mee wil werken.
Het schild is fraaier dan ooit. De
inhoud is Gereformeerd. De p r ij s is

cent.

Wie eenmaal dezen SCHEURKA
LENDER heeft gébruikt, verlangt
geen anderen. Het debiet neemt jaarlijks
toe. 't Is een sieraad aan den wand en
goede lectuur voor eiken dag des jaars.

Kampen.

ZALSMAN.

GLOEII!
Kerkeraden en l;.h. Kosters worden
attent gemaakt op het gebruik van
4>iloeil in de kerken iu plaats van
doove kolen ; hij veroorzaakt geen
I«I|> ijn door zwaren damp, en is
gemakkelijk en voordeelig.
Voor Ladere inlichtingen adresseere
meu onder motio
rOKW" aan
den Boekh. tl. Kruyver, Z AANDAM.

4 ct.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

EENIGE KORTE VRAGEN

Een lamp voor den voet.
De inteekfiilijst op dezen meer
en meer gezochten

en I X)ÖG,

ZEEPPOEDER en VETLOOGMEEL.

VOOR DE

kleine kinderen
DOOR

JIICOKUS ltOUSTl(J§
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN
DOOK

O. C. DOORNBOS.
Deze uitgave, op goed .papier met
duidelijke letter gedrukt, kost

niet meer dan 4 cent,
Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond franco toegezonden.

4 ct.

4 ct.

Bij GEZELLE MEERBURG te
H BUSDBN is verschenen:
Nummer 3 en 4 vau

„Voor het recht, de vrijheid,
en den vrede der Kerken",
Ilijblad van

„Wat zegt de Schrift?"
lot toelichting en beoonleellnx van het
»Advies" inzuke de 'I'heol School
en de Vrije Universiteit,"

waarin o a. een -/eer belangrijk art. van
Ds ELZENGA, hoe een ware en duur
zame eenheid van o/>ltiiling kan verkregen
worden.

By ZALSMAN te K AMPEN komt van
de pers :

Misbruikte
Schriftuurplaatsen,
DOOK

Het
Slijhliitl, dat Maandelijks
verschijnt, van Muait tot Augustus (Gen.
Syn ), kost 5O cl franco p post; voor
de iuleekeiiuren op »YVat ze^t de Schrift?"
slechts
cent. Te ontbieden bij
den uitgever, en ook in den boekhandel.

E. KROPVELD.
TWEEDE DRUK.
Mng

SO

129 bladz.

c t . geb. f 1 , 2 5 .

Vele malen worden in het dagelijksch
leven allerlei bijbelteksen op verkeerde
manier aangehaald. Dit is de Schrift
geweld aandoen en nnteeren. Daarom
was het een goed idee van Ds. K ROPVTLD om eenige van zulke plaatsen toe
te lichten in haar ware beteekenis en
tegen dat verkeerd" gebruik in te gaan.
We gelooven dat de geachte schrijver
alleszins gelukkig is geweest in zijn
pogen. Op duidelijke, klemmende, gron
dige wijze wordt in dit nuttige boekje
betoogd
Het is der lezing dubbel
waatd; het verrijkt onze Schriftkeunis,
en doet ons Chr. leven gezonder worden.
{Het Volksblad.)

Alle Boekh. nemen bestellingen a »D.

Yrije Universiteit.
In dank ontvangen :
Voor de Vereeniging:

V il Otuiribuliëu :
l).or Mr. J. C. von Briel Sasse te NieuwveeD, uit Nieuwveen f 37,50; uit Kr. Mij
drecht f 6 ; uit Nieuwkoop f4,50 ; uit Nooid j n f 3 ; uit Aohttienhoven f 1 ; samen
f 52 ; door den beer A. Fijnvandrait te
Ha dei wijk, uit Nun-peet f 4,50.

Aan Collecten : (voor de Theol.
faculteit):
Van de Geref. kerk te De Lier f 9,06.
tan Schenkingen:
Door den heer U. Peters te Nijkerk, van
de Chr Jongel. vereen. »Spreuken 8 : 17b"
f 2.
S. J. S E E F A T ,

Hilversum.

Penningmeester.

