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Offieiêele K e r k e l i j k e Berichten enz.
THEOLOGISCHE SCHOOL.
Het
Oolleee
van
Hoogleeraren
der
Theol.
School brengt ter kennis van de Kerken, dat 17
Januari j. 1, n a gehouden onderzoek, tot Candidaat
in de Theologie bevorderd is de Student G. ti.
A.
v d. Fegte, wierls adres is te Langeüag bij Heinoo.

heer Ds. K. Doornbos te Wolvega. Neige de Heere het hart
van zijnen knecht, kon het zijn, om tot ons te komen
Namens den Kerkeraad,
B v. D BEBG, Scriba.
1902. Tot innige blijdschap
BOORNBERGUM c. a, 20 Jan.
van kerkeraad en gemeente ontvingen we het oenen, vau u„ c
beroepen Cand., den Eerw heer T. Gerber te Lemmer, dat
ZEw de roeping naar deze gemeente heeft aangenomen.

°
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Namens den Kerkeraad,

H. G. v. D. LAAN, Scriba.

Namens het College v.d,

M. NOOKDTZIJ, Secr.

PLAATSELIJKE KERKEN.
TERSCHELLING, 14 Jan. 1902. Zondag j. 1. was voor de
kerken alhier een aangename en blijde dag. Na ^u11^
h
jaar vacant te zijn geweest, werd haar beroepen Herder en
Leeraar, de YVeleerw. heer H. v. d. Wal, in de kerk te WestTerschelling in zijn ambt bevestigd, door zyn broeder Ds
v. d. Wal van Minnertsga met een treffende predikatie over 2
Cor. 10 : 4 en 5. Des namiddags trad ZEw. op in de kerk van
Midsland, en verbond zich aan de gemeente met eene leerrede
over Efeze 4 : 11—13. De Heere stelle zijnen dienstknecht
tot een rijken
en uitgebreiden zegen voor de nog zoo zwakke
kerken op het eiland. Langs dezen betuigen de kerken haren
hartelijken dank aan allen, die tijdens de vacature ons hebben
gediend, en in het bizonder aan onzen geachten Consulent Ds.
Xawijn van Oosterbierum, die ons met raad en daad heeft bijgestaan.
P. S. Alle stukken, bestemd voor de Kerk van Midsland,
gelieve men te adresseeren aan I's. H. v. d. Wal te Midsland
op Terschelling,.p/a Mej. Roos.

OLI'F.BOORN, 20 Jan. 1902. De Eerw. heer T. Gerber,
Candidaat aan de Theol. School, heeft voor de roeping Van
onze gemeen'e bedankt. De Koning zijner gemeente geve ons
te zwijgen en schenke ons den man zijnes raads welhaast op
zijnen tijd.

Namens den Kerkeraad,
J. E.

R. C.

Namens den Kerkeraad,

K. PiENEMA-N, Scriba.
GOES, 22 Jan. 1902
De kerkeraad der Geref. kerk alhier
maakt met dank aan den Heere bekend, dat door wijlen Mej Wed
H. Boer aan de kerk is gelegateerd de som van f 100, endoor
wijlen Mej. Wed. P. Wisse f 4Ó0 aan de kerk, f 400. aan de
diaconie en f 100 aan de voorber en handwerkschool der Geref.

Namens den Kerkeraad,
B. J. v. D VEEN, Praeses.
C. OANJE LZ., Scriba.

LIEUWKN, Scriba.

HEEMSE, 15 Jan. 1902 Hedenavond na de godsdienst
oefening maakte onze geachte Leeraar G. Doekes tot blijdschap
der gemeente bekend, voor het beroep naar Ezinge te hebben
bedankt.
__ ,

Namens den Kerkeraad,

Ds. E. J. de Groot verzoekt ons te berichten, dat
liij zicli metterwoon gevestigd heeft te Apeldoorn , en

dat hij bereid is om desgevraagd op te treden in den
dienst des Woords. — RED.

J. PADDING, Scriba.

Onze algeN.-DORDRECHT (Dordsche brug\ 19- -1—02
>8. G J. D. Aalders,
meen geachte en nooggefcc.ua no
•s hedenmorgen bekend, eene roeping te hebben ont
maakte
vangen van De ivrim. wij nopen en omuen anen, aai wij
onzen Leeraar, dien wij nog zoo kort hebben, mogen behouden,
tot welzijn onzer gemeente en hare omgeving.

Namens den Kerkeraad,
W.

TKN HOOR, Scriba.

SPIJK EN1SSE, 19 Jan. 1902, Heden was 't voor onze ge
meente eene gewichtige stonde, dewijl in de namiddag-godsdienst
oefening haar geachte en beminde Leeraar Ds. J. Douma plechtig
afscheid van haar nam, naar aanleiding van Eph. 6 : 23 24.
Aan 't einde van zijn rede werd den scheidenden Leeraar een woord
van vaarwel toegesproken door een broeder ouderling en door
JDs. H. A. van Andel van Zuidland, waarna de gemeente hem
'de bekende zegenbede uit Ps. 134 : 3 toezong. Zien wij met
weemoed onzen geliefden Leeraar gaan, toch wenschen en bidden
wij, dat de Heere zijnen dienaar in zijne nieuwe standplaats
nabij zij en hem ook daar tot eenen rijken zegen stelle, gelijk
hij voor onze gemeente in zoo'n ruime mate geweest is.

Namens den Kerkeraad,

P. GELDTHDER, Scriba.
SLEEUW1.JK, 20 Jan. 1902. Bij de Geref. kerk alhier is
beToepen de Weleerw. heer Ds. G. Davelaar te Gie.-endam B.
üekrone de Heere deze onze roeping met zijnen zegen.

Namens den Kerkeraad

Diaconieën of personen, die in het bezit zijn van
Stukken, Notulen, Verslagen, enz. welke betrekking
hebben op de verschillende in Zuid-Holland gehou
den Diaconale Conferentiën, worden vriendelijk uitgenoodigd, voor de volbrenging van de opdracht der
laatstgehouden Conferentie te Rotterdam aan de Di
aconie der Geref. Kerk te Rotterdam B, n 1. de
saambrenging van een Archief, deze op te zenden
aan den laatstondergeteekende.
Namens de Diac. van Rotterdam B,
A. TEE W EEME.
J. V. D. Ros.

J. BAKKER PZN.,
Boezemsingel 110.
Rotterdam, 21 Jan. 1902.

CLASSEN.
Clas3is Dordrecht.
De vergadering der Classis Dordrecht zal D. V.
gehouden worden op Donderdag 30 Januari 1902,
des voormiddags negen ure, in de Consistoriekamer
der Wilhelminakerk te Dordrecht.
Op de Agenda komt o.a. voor-. Peremptoir examen
van den Eerw. heer J. Mulder, beroepen predikant
te Molenaarsgraaf.
Namens den Raad der roepende Kerk van Bolnes,

C. VERHAGEN, Scriba.
BOXUM, 19 Jan. 1902. Heden werd uit een te voren
gemaakt tweetal met bijna algemeene stemmen door de manslidmaten gekozen, en door den kerkeraad beroepen de Weleerw.

ONMIDDELLIJKE WEDER
GEBOORTE.
XXXI.
De mensch leeft niet bij brood
alleen, maar bij alle woord, dat door
den mond Gods uitgaat. Er ligt hierin
opgesloten, dat de mensch voor de
instandhouding van zijn leven aan
het brood gebonden is ; wie zich niet
voedt en geen spijze tot zich neemt,
komt van honger om. En toch is
het niet, dat brood op zichzelf, dat
den mensch onderhoudt, maar het
woord, dat is de kracht en de zegen,
die van Gods mond uitgaat en met
de werking der spijze zich paart.
Als het noodig is, kan God den mensch
evengoed zonder als door spijze onder
houden. Mozes vertoefde veertig dagen
op den berg en Jezus bleef veertig
dagen in de woestijn, zonder dat

C. LINDEBOOM, Praeses.
L. HOORNWEG, Scriba.
Bolnes, 17 Jan. 1902.

zij spijze tot zich namen. Zij werden
door de kracht Gods onderhouden en
gevoed.
De Goddelijke kracht, die den
mensch bij het leven bewaart, staat
dus eenerzijds wel met de spijze in
verband, want in den regel is het
brood het middel voor het levens
onderhoud. Maar zij ligt er toch ter
andere zijde niet zoo in besloten, dat
God niet ook zonder spijze den mensch
zou kunnen voeden en in het leven
behouden. Nu kunnen wij daarbij
rechts en links de dwalingen aan
wijzen, waarvoor wij op onze hoede
hebben te zijn. Maar wie zal het
eigenlijke verband aangeven, dat
tusschen de voedende kracht der
spijze en den Goddelijken zegen be
staat ; tusschen het brood, dat de
mensch noodig heeft, ofschoon hij er
niet alleen bij leeft, en het woord
der kracht, dat door Gods mond uit

Classis Meppel.
Vergadering van de Classis Meppel op Dinsdag 18
Febr. e . k , aanvang des morgens 9 uur.
Stukken voor het Agendum in te zenden vóór 2
Febr. aan den eerstondergeteekende.

F. HAVERKATE.
A. BOSSCHER.
Zuidwolde {Dr), 15 Jan 1902.

Classis Edam.
D. V.
gehouden

zal de
worden

vergadering der Classe Edam
Donderdag 20 Febr., v. m. 10

uur te Edam.
Punten voor het
Febr. ingewacht.

Uit Goes: J. F. d. J. fl, B. Q. f 1, M. d. J. Jz. fl. Ph.
W. f 1, A. M. f2,50, A. Q. fl, J.J. fl, M. G. fl, A.D v.d.
W. f 1, J. M. f 2,50, Mej. H. f 1, J. D. f 1, C O. f 0,50.
Dit Genderen : W. B. f 10, Ds. J. v. H. f 4, G. B. f 10,
B. S. f 1, L. v. d. B. Jz. f 2, T. v. d. B f 2, A. v. d. B.
f 2, L. G v. d. B. f 2, J. v. H. f 1, P v. H. f 1, W. B.
Az. f 1, G v. d B. f 1, L. v. d B. Hz. f 1.

Zeer hopen Deputaten, dat de bijdragen mogen
vermeerderen. Want 't is toch zoo treurig, dat de
onder Rome en Modernisme verkeerende, naar de
waarheid hongerende en dorstende zielen niet kunnen
geholpen worden. We hebben dringend een derden
arbeider noodig. MAASTRICHT ROEPT, Roermond vraagt
meer prediking, de verstrooiden op de heide zuchten,
en daartegenover moeten we steeds zeggen: WE
KUNNEN NIET, we hebben geen geld! Gereformeerde
kerken in Nederland, Broeders en Zusters, maakt
toch, dat we zulk een antwoord niet meer kunnen
geven !
Namens Deputaten,
Raamsdonk,

J.

worden

tegen
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THEOLOGISCHE SCHOOL.

Namens de Classe,

M. Y. D. MAST.
Edam, 20—1—'02.

Voor een nieuw liei-ltji-eltouw

ie

ïerwisiio'.
Van W. de Ruiter te Leeuwarden-.

Collecten.
Scheveningen A
f
Oostkapeile '6 Dec. c.) -

35,— Landsmeer
6,37' Spijkenisse

f
-

6,21
7,89"

Contributies en CJifteu.

ONTVANGSTEN.
.
f 1,—
P. A. SMILDE, JPenn.

Door Ds. J Gommer te Aalten, Corr. Cl. Zmtfen, de contr.
uit Winterswijk, Corr. H. Rietberg, van A. J. A. Andriessen f 1.
Van T. te L. f 20.
Door Ds •/. op 't Holt te Bolsward, van een zuster der
gemeente f 2.
Door Jb. Slmjs Js. te Andijk, gilt i/'h kerkzakje f 5.

Heerenveen, 21 Jan. 1902.

Van de Jonged-Vereeniging te Lutten
.
f 1,50
Uit het huisbusje van Mej. J. ^eldenrijk 1e Gouda - 2,50
Bijeenverzameld door K. J. Kraan te Den Haag - 1,—
Door br. J. Wouda van de Ger. gem te Nijkerk - 10,—
Katwijk a/Z
,
•
.
.
- 5,—
H i l v e r s u m .
.
.
.
.
. 15,—
Heerenveen, 21 Jan. 1902.
P. A. SMILDE, Penn.

Voor «ie luw. Zeudiug en öybtïlcol-

portaae in Mi»>r«l-ürabaiut en
Liimbui-jj.
Met hartelijken dank ontvangen :
Van de Geref. Jongel.-ver. „Het Mosterdzaadje" te
A l m k e r k
.
.
.
.
.
f 4 , 5 0
Van de Geref. kerk te Heteren
.
- 1,50
Deel der Kerstcollecte v/d Geref. kerk le Enschedé - 15,—
Van Vr. W. te Veendam
.
.
, - 2,50
Gevonden in de collecte te Veendam .
.
- 1,
Van H. v. S. te Rijswijk (Z.-ll.)
.
.
- 1,50
Gevonden in het kerkzakje te Smilde A
.
- 2,50
Van X te Kampen ....
- 21,65
Van Ds. E. v. d. K. te Maasland
.
.
- 2,—
Jaarlijksche bijdragen : Geref. k. Axel A f 3, Axel li i h,
Goes f5, Chr. Jonged-ver. „Hebt de Waarheid en den Vrede
lief'' te Goes f 2,50, Jongelings-ver, te Venloo f 5.
Voorts : Uit Rozenburg: Ds. A. S. f 1 50, Mevr. wed. S. f 2,50.
Dit Axel: Ds. C. J. K. f2,50, P. D. f 2,50, D. O. f2,50,
P. M. f 1, J. L. f 0,50, J. W. f 2,50, Mej J. d. P. f2,50,
P. D. M. f 0,75.
Uit Moerdijk : W. S. f 1, A. P. A. f 1.
Uit Bergen op Zoom: C. R. f 1, A. P V. M. Cz. f 1,
W V Nz f 1, J. d. D. f 1, N. D S f 0,50, Dames V. f 1,
Mei. J. G. S. f 1, J. d. N. S. f 1, Ds. v. d. K. f 1, H. K. f 0,50.
Uit Drimmelen ; N. H. H f 1,50, P. W. v. d. S. f0,50,
J. v. S. f 0,50, C. L. S. 0,50, J G. V. f 0,50.
Uit Hengeloo ; Ds. P. Z. f 3.

gaat? Ook op natuurlijk gebied is
het leven in zijn oorsprong en groei,
in zijn verval en ondergang eene
geheimenis, die wij te eerbiedigen
hebben, maar niet kunnen doorgron
den. Ook hier geldt de belijdenis,
dat wij de wijze der werking, waarop
God het leven schept en onderhoudt,
in dit leven niet ten volle kunnen
begrijpen.
Indien dit nu reeds op natuurlijk
gebied het geval is, hoeveel te
meer zal dit dan gelden op geeste
lijk terrein ? Wie zal zeggen, op
welke wijze God door de genade
middelen geestelijk leven en geeste
lijke kracht aan zijne uitverkorenen
mededeelt? Ook hier kunnen wij
misschien ter linker- en ter rechter
zijde de lijnen trekken, binnen welke
wij ons te bewegen hebben, evenals
het concilie van Chalcedon dat deed
ten aanzien van de vereeniging der

C. C. VOIGT, Penningm.

21 Jan. 1902.

Agendum

Voor «le luw. Zending: in den Z. o. li
van frlcslaiKi-

ATTENTIE 1
LANGERAK, 18/1/02. De Eerw heer T. Gerber heeft voor
de roeping onzer gemeente bedankt
De Koning der kerk geve
ons te zwijgen en vervulle welhaast de ledige plaats met den
man zijns raads.
G. v. MIDDELKOOP, Scriba.

Classicale Vergadering te Appingedam, Donderdag
13 Febr. a. s. Stukken voor l ct Agendum, in te
zenden vóór 2 Febr.
GEERDS, Corr.

HAASDIJK, Scriba.

TIEN HOVEN, 22 Jan 1902. De kerkeraad heeft op hare
vergadering een tweetal gevormd en wel de predikanten Ds.
A. Bolwijn van Nieuw-Loosdrecht en Ds. H. Volten van Stel
lendam.

Mede namens de gecombineerde Kerken op Terschelling,

Classis Appingedam.

De Penningmeester
van de Theologische School,
Zwolle, 18 Jan. 1902.

DE. H. FRANSSEN.

Voor «Ie Zeinliiiff o. Keifl. «Sc Moli.
Door Mej de wed. H. A. de Vos, van de VrouwenZend vereen, te Tiel
f 3,—
Door Ds. Bakker te Bunschoten, eene extra coll.
v/d kerk te Maartensdijk ...
- 5,02
Door W. Bogaards Jz., gecoll. op het Jaarfeest van
de Chr. Knapenver. „Timotheüs" te Yerseke
- 1,58
Doesborgh.
B. DE MOEN,
18 Jan. 1902.
Quaestor.
Voor «ie Zendiu^ <>i> S»oei»il>s«.
Kerstcoll. van de kerk te:
Baflo plus f 1 in de
Schoonoord
f 4,50
coll.
f 24,50 Overschild
- 7,34
Gasselter-Nijeveen
- 23,50 Hoogeveen
- 69,875
Nieuwolda
- 8,105 Hijum
- 4,06
Garrelsweer
- 35,846 Sleen
- 11,05
Ten Post
- 21,28 De Leek ex port
- 18,80
H. Salomons te Gasselter-Nijeveen, gev. in de coll.
5/
.
.
.
.
- 16,666
3 van f 25
Ds Kramer te Stroobos, gev. in de coll.
.
- 5,—
I Kalsbeek te Schoonoord,
id.
.
- 1,—
D Haan te Grijpskerk, uit het Zend. busje der
Jongel.ver. Eben-Haëzer ...
- 8,30
Ds v d. Werf te Grootegast, Jaarverg. der Jong e d . v e r .
.
.
.
.
.
. 1 , 3 3
G. J. Withage te Nijverdal v. d. Zendingsver. der
Geref. kerk
....
- 25,—
Ds Heida te De leek in het busje der Jonged.ver.
.
.
...10,61
W. v. Haeringen Pz. te Dedemsvaart, coll. 'tJaarf.
der Jonged.ver. ....
- 4,67
J. DUURSEMA, Quaestor.
Uithuizen, 20 Jan. 1902.
N. B. Ds. v. d. Werf te Grootegast verzoekt even te melden,
dat een gave ad. 5 gld. niet van de Jongel.-vereen. — maar
van de Jonged.-vereen, was gezonden.

beide naturen in Christus; maar wij
vermogen niet in stellige, duidelijke
bewoordingen te beschrijven, waarin
het verband gelegen is tusschen de
genade Gods en de middelen, waar
van Hij zich bij hare uitdeeling be
dient.
In de Middeleeuwen, toen men dit
verband dieper begon in te denken,
ontwikkelden zich daarover inzonder
heid twee gevoelens. Sommigen namen
eene physische, anderen eene ethische
werking van de genademiddelen, be
paaldelijk van de sacramenten, aan.
De voorstanders van het eerste
gevoelen redeneerden aldus: op na
tuurlijk gebied legt God de kracht,
die Hij mededeelen wil, in de mid
delen in. De voedende kracht zit in
het brood, de den dorst lesschende
kracht zit in het water, de genezende
kracht zit in de medicijn. En zoo
ook stort God op geestelijk gebied

de genade in de genademiddelen in,
zoodat God zich van deze als van
werktuigen bedient, om de genade
in den ontvanger over te dragen en
mede te deelen. De genade, welke
de ontvanger van het sacrament deel
achtig wordt, is dus eene vrucht van
dat sacrament, op dezelfde wijze als
het gevoed worden eene vrucht is
van het gebruiken der spijze, of naar
een ander veel gebruikt beeld, het
klieven van het hout vrucht is van
de bijl in de hand van den hout
hakker. De houthakker klieft het
hout, maar hij doet het niet onmid
dellijk doch middellijk, door de bijl;
en de bijl klieft het hout, maar niet
op zichzelf, doch in de hand van den
houthakker. Het klieven van het
hout is een onmiddellijk gevolg van
de werking van de bijl in de hand
van den houthakker.
Zoo ook legt God de geestelijke

kracht der genade in de middelen,
die Hij ter harer uitdeeling gebruikt.
De genade is de onmiddellijke vrucht
van het genademiddel in de hand
Gods, die er zich van bedient, Gelijk
het penseel in de hand van den
schilder en de beitel in de hand van
den beeldhouwer in zekeren zin de
werking in zich dragen, die ermede
teweeggebracht wordt, zoo worden
de genademiddelen op het oogenblik,
dat zij gebruikt worden, door God
tot bovennatuurlijke werktuigen op
geheven, zoodat zij de genade, die
zij in zich hebben opgenomen, op
den ontvanger kunnen overleiden.
Maar deze voorstelling van de
werking der genademiddelen vond
bij velen bezwaar. En inderdaad
zijn er bedenkingen tegen in te bren
gen, die de onhoudbaarheid van deze
opvatting duidelijk in het licht stellen.
Immers is het in de eerste plaats
moeilijk te denken, dat eene boven
natuurlijke, geestelijke genade in een
zinlijk teeken neergelegd wordt en
besloten ligt. Een penseel en een
beitel brengen geen andere werking
voort, dan waartoe zij van nature
in staat zijn. Zelfs het woord, dat
wij spreken, bevat de zaak, die er
door aangeduid wordt, niet op eene
of andere wijze in zich, maar is, er
slechts een teeken en aanwijzing van,
en roept daardoor de zaak in het
geheugen van hem, die het woord
aanhoort. Hoe zou dan het genade
middel toegerust kunnen zijn met
eene geestelijke, bovennatuurlijke
kracht en deze als door een kanaal
op den ontvanger kunnen overleiden ?
Ten andere werkt een werktuig
alleen daar, waar het is, alleen op
dat voorwerp, waarmede het in aan
raking komt. De bijl van den hout
hakker klooft alleen het hout, dat zij
treft. Het genademiddel kan dus ook
alleen daar werken, waar het ge
bracht en gebruikt wordt, verder
niet. Het water in den doop, en het
brood en de wijn in het avondmaal
komen alleen met het lichaam van
den ontvanger m aanraKing en kunr.en
dus nooit in zijne ziel die genade
teweegbrengen, waarvan zij de tee
kenen zijn. Zelfs het woord is op zich
zelf niets dan een klank, die tot onze
ooren doordringt en volstrekt niet als
zoodanig de gedachte in onzen geest
doet opkomen aan de zaak, waarvan
het de aanduiding is. Om het recht
te verstaan, is er nog iets meer van
noode, n. 1. een helder verstand, dat
door middel van de klank van het
woord heengeleid wordt naar de
zaak, waarvan het een teeken is.
En eindelijk zou, om niet meer te
noemen, de genade haar geestelijk
karakter verliezen, indien zij op die
wijze opgesloten kon worden in een
zinlijk teeken. De voornaamste wel
daad der genade is de vergeving
der zonden, en deze bestaat daarin,
dat God niet meer op ons toornt,
maar dat Hij zijne gunst ons bewijst
en zijn vriendelijk aangezicht over
ons lichten laat. Hoe zou deze genade,
deze gunste Gods van God zeiven
losgemaakt, in een zinlijk teeken
opgesloten en langs dezen weg als
door een kanaal aan den ontvanger
van het genademiddel kunnen worden
medegedeeld ?
Deze en dergelijke overwegingen
hielden velen in de Middeleeuwen
ervan terug, om met de physische
werking der genademiddelen hunne
instemming te betuigen. Eu ook na
het concilie van Trente zijn er tot
op den huidigen dag Roomsche theo
logen gebleven, die het gewicht van
deze bezwaren zoo diep gevoelen, dat
zij eene opvatting van de werking der
genademiddelen voordragen, die aan
de Gereformeerde voorstelling ver
want is.
Maar het schijnt toch, dat voor
zulk een gevoelen in de Roomsche
kerk na Trente geen plaats meer is.
W ant op het aldaar gehouden concilie
werd vastgesteld, dat het uitwendig
teeken in het sacrament niet maar
de genade beteekent, doch zeer
bepaald deze in zich bevat en meedeelt.
Het sacrament is dus bij Rome de
ijistrumeuteele oorzaak, welke uit
kracht van het gedane werk de genade
in den ontvanger teweegbrengt.

En tegenover de bezwaren, die tegen
deze physische werking der sacra
menten werden ingebracht, merkt de
Catechismus Romanus alleen op, dat
de aard van de werkzaamheid der
sacramenten onbegrijpelijk is, en dat
eene zienlijke zaak wel niet van
nature tot de ziel des menschen kan
doordringen, maar dat de almachtige
God eene kracht aan de sacramenten
kan mededeelen en mededeelt, waar
door zij bewerken kunnen datgene,
waartoe zij van nature niet in staat zijn.

BAVINCK.

H. PIERSON.
De geestelijke opwekking, die er in
den aanvang der vorige eeuw onder de
Christenheid plaats greep en algemeen
onder den naam van Réveil bekend staat,
is ook voor ons vaderland ten onberekenbaren zegen geweest.
De Réveil had zijne gebreken en tekort
komingen, maar hij deed in de zielen
weer een honger naar Gods Woord, een
diep besef van zonde, een ernstig ver
langen naar verzoening met God door
het bloed des kruises ontstaan.
Er ging een stroom des geestelijken
levens van uit, die den dorren akker
der kerk van Christus weer ontvankelijk
maakte voor het zaad des Evangelies
en vruchten deed voortbrengen, des geloofs en der bekeering waardig.
En daarmede werd tegelijk het oog
geopend voor de velerlei ellende des
volks, een gevoel van barmhartigheid
gewekt voor gevallenen en verlorenen, en
een werk der reddende liefde begonnen,
dat voortgezet wordt tot op den huidi
gen dag.
Want de Christelijke scholen, de Zon
dagscholen, de Bewaarscholen, de Jongelings- en Jongedochters-vereenigingen, de
Zending onder Israël en de Heidenen,
de Evangelisatie en de verbreiding van
Christelijke lectuur, en ook de Zettensche gestichten tot redding van het ver
lorene zijn geheel of gedeeltelijk eene
vrucht van den Réveil.
Inzonderheid was het Ds. Heldring,
wien de ellende des volks zwaar op het
harte woog, die met barmhartigheid be
wogen werd over de gevangenen en over
die jeugdige vrouwen, die haar eere
wegwerpen op het pad der zonde en
der schande.
Den 1 Jan. 1848 opende hij het asyl
Steenbeek, dat straks door Talitha-kumi
en Bethel en de Normaalschool gevolgd
werd.
Toen hij in 1876 ontsliep, verkeerde
men in niet geringe verlegenheid bij de
vraag, wie zijn opvolger zijn zou. Maar
Prof. Beets vestigde de aandacht op Ds.
H. Pierson, toenmaals predikant te 's-Hertogenbosch.
En deze, die er nooit te voren aan
gedacht had en er ook nimmer bijzon
deren lust toe gevoeld had, nam de
benoeming, op hem uitgebracht, aan en
trad spoedig daarna in de plaats van
Ds. Heldring als Directeur van zijne
gestichten op.
m aeze vveeK nerciema nij üen dag,
waarop hij voor vijf-en-twintig jaren deze
gewichtige betrekking aanvaardde.
Wat hij in dien tijd voor de. gestich
ten is geweest, en deze aan hem te
danken hebben, kunnen zyj alleen ge
tuigen, die zijn arbeid van nabij gade
sloegen.
Maar allen zullen zeker eenstemmig
zijn in den lof, dat hij is gebleken, de
rechte man op de rechte plaats te zijn.
Allen brengen hem hulde voor den veel
zijdigen, moeilijken en teleurstellenden
arbeid, dien hij deze vijf-en-twintig jaren
heeft verricht. En niet weinigen dan
ken hem ongetwijfeld ook voor de red
dende hand, die hij in hunne ellende
naar hen uitgestrekt heeft.
En buiten dezen kring van de Zettensche gestichten is Ds. Pierson bij
heel het volk in Nederland bekend.
Hij heeft het werk der barmhartig
heid in het stille Geldersche dorp niet
alleen belangrijk uitgebreid en vaster
georganiseerd, hij heeft het daarbuiten
ook als eene dure roeping der Christen
heid, ja als eene dure roeping van alle
richtingen en partijen doen kennen.
Aan het „redden" heeft hij het „ge
tuigen" gepaard. Getuigd heeft hij met
kracht en talent tegen de gereglemen
teerde ontucht, tegen de onzedelijke
strekking van het ongeloof, tegen de
onbarmhartigheid van het liberalisme,
tegen het verderfelijk systeem van de
neutrale volksschool.
Gaarne bieden ook wy daarom by deze
gelegenheid aan Ds. Pierson onze warme
en erkentelijke hulde aan.
God spare, sterke en zegene hem nog
lang bij de behartiging dier vele belangen
van Gods Koninkrijk, welke naar de
rijke mate zijner talenten en gaven hem
in hft bijzonder toebetrouwd zijn.

BAVINCK.

8>E MOOniCINC TOT III]
GKAIIIKISCHII' MKT
<;o» IN CCIKIMTIJS.
Maar Hij zeide t<»t hem : een
zeker inenseh bereidde een groot
avondmaal, en hij noodigde er
velen enz.
LUKAS 14 : 16 — 24.

IV.
»Komt, want alle dingen zijn gereed."
Ziedaar de noodiging. Zij getuigt van
de grootste liefde, maar wordt met on
dank beloond.
is een getuigenis deigrootste liefde. Hetzij wij letten op
de heerlijkheid van het feest zelve,
hetzij op de wijze, waarop het bereid
werd, hetzij op de toegelatene gasten,
wij worden gedrongen tot den uitroep :
»Zie, hoe lief de Heere heeft!" Het is
een kostelijk feest, waarop men verza
digd wordt, zooals op geen feest dezer
wereld ; ziel en lichaam verheugen zich
in den levenden God. Een feest, dat
een voorsmaak geeft van het heuielsche,
waarvan het geldt: »Zalig zijn ze, die
geroepen zijn tot het avondmaal van de
bruiloft des Lams." Om hetzelve te
bereiden werd de Zone Gods arm. Door
zijne armoede wilde Hij armen rijk
maken. Denk, hoe Hij, de reine, woning
maakte onder de onreinen, Hij, de Hei
lige, onder de zondaren; zie, hoe de
Rechtvaardige siddert in Gethsémané,
klaagt in de ure van hevigen en steeds
wederkeerenden angst, van afmattenden
en steeds klimuienden strijd. Hoe Hij,
die geen zonde heeft gekend, tot zonde
voor zijn volk werd gemaakt; zonder
gedaante of heerlijkheid, door zijn volk
verworpen, bespot, veroordeeld, den
z waren kruisbalk torst, den weg naar
Golgotha betreedt; hoe Hij daar, onder
de overtreders gerekend, als een niets
waardige, een pest der maatschappij
werd bejegend. Zie Hem, het afschijn
sel van 's Vaders heerlijkheid, het beeld
des onzienlijken Gods, met den vloek
der wet, den toorn des Rechters bela
den; Hem, den Vorst des levens in de
armen van den dood ; zie dat alles, en
weet, dat dit de eenige weg was om
voor zondaren gerechtigheid, vrede, blijd
schap en leven te verwerven, om hun
die volheid te schenken, ons in de geïgitems onder het beeld van een groot
avondmaal voorgesteld.

Welke eene liefde! en dat voor en
gelen, voor heilige troongeesten, die
onvermoeid in hun rusteloos lied den
lof huns Scheppers melden, diens wil
betrachten, voor wie het dienen van
den Heere zaligheid is ? Neen, voor
doemwaardige Adamskinderen !
De Israëlieten werden door Jezus
genoodigd. Ondankbaar en hardnekkig
weken zij van God af, van wien zij
tallooze zegeningen ontvangen ; die hen
tot een wijnberg geplant had in het
land der belofte, maar waarvan Hij in
stede van druiven doornen had gelezen.
Verder werden zij geroepen, die hunne
knieën bogen voor valsche goden, de
Heidenen, die, door nachtelijk duister
'overdekt, gezeten waren in de schadu
wen des doods. En nog ten huidigen
dage worden, schier aan alle plaatsen,
schuldige verlorene zondaren genoodigd
om gasten Gods te zijn. Zij, die ver
plicht zouden zijn, het «rechtvaardig!"
te stamelen, indiéri de Heere, in plaats
van met eene liefderijke noodiging tot
een hemelsche feestvreugde, tot hen
kwam met de donders van zijn gericht
en hen de bittere vrucht der zonde
proeven liet. Stqmt gij niet toe, mijn
lezer, dat de liefde Gods de stoutste
gedachten verre te boven gaat ?
Eene zoo liefderijke noodiging werd
natuurlijk met dankbare blijdschap aan
genomen ? Ach, hoor den Heere zelf
in de gelijkenis verklaren : »Zy begon
nen allen eendrachtelijk zich te ver
ontschuldigen." Welk een eendracht!
Zonde en genade scheiden beide, maar
vereenigen tevens. Genade stelt onder
scheid daar tusschen menschen en men
schen ; maar snoert ook de harten aan
elkander en doet in eenigheid des
Geestes wandelen Zij doet bij wijlen
de standen wegvallen ; zoodat 'de aan
zienlijke met de geringe naar de wereld
san smreken van, hart tot hart over de

dingen van het koninkrijk Gods, en
men elkander steunt in den gemeenschappelijken strijd, versterkt in de
hoop, opdraagt op de vleugelen des
gebeds. De zonde trok niet slechts een
scheidsmuur op tusschen God en den
zondaar; maar heeft ook de harmonie,
in de samenleving verstoord. Zij weet
echter Herodes en Pilatus te vereeni
gen, Joden en Heidenen gemeene zaak
te doen maken om den triumf van het
kruis te beletten ; zij wist de gekleeden
in lange kleederen, die de rechtzaal
onheilig hielden, met den boef, die de
wegen onveilig deed zijn, te zamen te
brengen om Jezus in böeien te slaan.
Dat is de eenheid der hel.
»Zij begonnen zich allen eendrachte.11 k te verontschuldigen.
Zóó werd de
noodiging in Israël ontvangen. Dat
volk, hetwelk de Heere vragen liet door
Vlicha den profeet: »0 mnn volk. wat,
heb ik u gedaan, en waarmede heb ik
u vermoeid '{" Dat volk, dat duizenden
jaren op de verschijning van den Mes
sias was voorbereid, dat in zijne vaderen

op de vervulling der heilsbelofte ge
wacht had, dat een volk des smachtenden
verlangens zijn moest, dat zoo menige
weldaad Gods in ondank van zich had
gewezen, versmaadde ook dit grootste
bewijs van des Heeren genade, en gaf
ten einde toe aanleiding tot de zwaar
beschuldigende vraag : »dankt gij aldus
den Heere uwen God, gij dwaas en
zondig volk ?" Ten allen tijde gelijken
de harten der menschen ouder de vol
keren op elkander als de eene water
droppel op den anderen. Ten allen
tijde was elke verontschuldiging een
besliste weigering om het gepredikte
woord aan te nemen, treurige openba
ring eener diepgewortelde vijandschap
der ziel. Hetzij men zich beroept op
de beroepsbezigheden, hetzij op de liefde
tot vrouw en kroost, ter wille van wat
niet verzadigen kan, wordt het eenige
algenoegzame buitengesloten. Hoe velen,
die den naam van Christenen dragen,
handelen als Israël. Hoe velen verla
ten gade en kind, huis en akker ter
wille van tijdelijk gewin ; maar als God
tot zijne gemeenschap roept, is de roep
stem vergeefsch, heeft men dringender
bezigheden. Hunne zonden bestaan niet
in het waarnemen der tijdelijke aange
legenheden, in het bezitten van vrouw
en kind, akker en huis, in het liefheb
ben van vrouw en kind, en prijsstellen
op have en goed. Integendeel, dit is
roeping. Het Christendom maakt ons
niet onnatuurlijk. Het Christendom
roept niet tot slordigheid of wanorde.
Het wil den loop des levens verstoren
noch omkeeren, maar heiligen. Het
werk der verlossing kan niet in tegen
spraak zijn met dat der schepping ;
want beide is Gods werk. Hij schept
en herschept. Dit is de zonde, dat zij,
ter wille van het aardsche en vergan
kelijke, het hemelsche, het eeuwige
voorbij zien; dat zij met alles niet
eindigen in den Gever van elke goede
gave ; maar de rijkste gift als omhoog
heffen om er Hem mee te bestrijden ;
dat zij het woord van Christus : »Zoek
eerst het koninkrijk Gods en zijne ge
rechtigheid en alle andere dingen zullen
u worden toegeworpen", lezen alsof het
luidde : Zoek eerst alle andere dingen
en het koninkrijk Gods en zijne ge
rechtigheid zal u worden toegeworpen ;
dat zij de natuurlijke rangorde omkee
ren, het lichtste oordeel het zwaarst
tillen, het zwaarste oordeel het laatst
bedenken, voor het oordeel der men
schen vreezen, het oordeel des geweleus
ontvluchten, het oordeel des Heeren
vergeten.
Helaas, de mensch heeft God van
nature den rug toegekeerd, en verwij
dert zich hoe langer hoe verder van
Hem. Hy bewandelt den donkeren weg
der zonde, werpt zich in de armen der
valsche rust, laat zich meevoeren dooi
den stroom der verleiding, bedelt om een
glimlach der wereld, smoort het ver
wijt der consciëntie, luistert niet naar
de stem des Eeuwigen. Met den dood
slechts eene schrede achter zich, ver
beuzelt hij de kostbare uren en ziet
naar de eeuwigheid niet op. Treurig
is het, maar waar: de noodiging tot
de gemeenschap met God in Christus
getuigt van de grootste liefde, maar
wordt met ondank beloond.

NOTTF.N.
MIST ClIVIII.UIt
LKVKN.
X.
OPRECHTHEID.
Al wat God aan Abraham beval
kwam neder op deze vermaning : Wan
del voor myn aangezicht, en wees
oprecht.
Men heeft de oprechtheid zeer terecht
een heiligen band geheeten, die alle
deugden bij elkander houdt.
Oprecht is, wie het goede met geene
andere bedoeling doet, dan waarmede
het gedaan wil worden.
Er is ook eene natuurlijke oprecht
heid, waardoor men zich niet anders
toont, dan mén is, en geene slinksche
wegen tot zijn doen inslaat. Zij staat
tegenover de veinzerij en de arglistig
heid.
Deze natuurlijke deugd, treft men
veeltijds aan bij menschen van onaf
hankelijke positie, die niet behept zijn
met den hartstocht naar goud, eer, of
macht, die hen prikkelen naar hooger
standpunt, dan zij innemen. Menschen
van afhankelijken staat bezwijken ge
meenlijk voor de verzoeking tot onop
rechtheid, uit vrees om hun eigenbelang
te schaden; ook brengt de zucht om
hartstochten te bevredigen den mensch
er toe om zich met valschen schijn te
omkleeden, tot bereiking van zijn oog
merken. Bij den natuurlijken mensch
ontaardt de oprechtheid echter dikwijls
in overmoed, die hem met uitschudding
van alle vrees en schaamte alles zeggen
doet, wat hij denkt en zich zoo slecht
toonen, als hij is. Men ziet hieruit, van
welk gering gehalte alle niet op heiligen
wortel groeiende oprechtheid is.
De waarlijk oprechte kenmerkt zich
door waarachtigheid — tegenover zich
zelf — met betrekking tot God. Zijne

oprechtheid is onbestaanbaar met dé
valsche eigenliefde, die er den mensch
toebrengt om zijn werkelijken zedelijken
staat voor God, ja, voor zichzelven te
verbergen, en ons bij God voor te doen
als beter, dan wij weten te zijn of ook
wezen willen. De oprechte toch be
geert zichzelven te zien, zooals hij is,
welke ontnuchteringen de kennis van
zichzelven ook medebrengen mag. Daar
om bidt, hij dat God hem grondig met
zichzelven bekend make: doorgrond
mij, o God! en ken mijne nieren, en
zie, of er een schadelijke weg bij mij is,
Ps. 139 : 24. Gebruikt God er men
schen toe om hem met zijne dwalingen
en misstanden bekend te maken, hij
neemt de vermaning aan ; bóven het
gestreel der vleierij kiest hij de slagen
eener weldadige bestraffing. Ziet hij
zichzelven in zijne bondigheid en schuld,
dan verbergt hij zich voor God niet,
maar legt zich bloot voor Hem neder,
zonder zijne zonde en schuld te ver
mommen of te bedekken.
Evenzeer kenmerkt zich de waarlijk
oprechte door zuivere oogmerken tegen
over God. Oprechtheid is trouwens
onbestaanbaar met de valsche eigenbeooging, die ons het heilige en goede
alleen naar den vorm betrachten doet,
om ons verdienste bij God en eer bij
de menschen te bezorgen. De oprechte
bedoelt de eere Gods. Wel kan er bij
den oprechte eigenbeooging gevonden
worden, maar slechts als een tijdelijk
verschijnsel, dat geen aanhoud heeft in
zijn innerlijk leven. De oprechte kan
met Jezus zeggen: mijne spijs is dat
ik Gods wil doe ; maar de spijs der
onoprechten is de lof der menschen.
Zij willen bezien zijn ; den oprechte is
het genoeg, als zijn Vader in de hemelen
het weet. Hij is niet gelijk aan een
windmolen, die niet omdraaien wil, om
iets goeds te doen, zonder den wind
van menschelijken lof; noch aan den
man, die in het klooster gemakkelijk
een geheelen dag vasten kon, maar in
de eenzaamheid niet een halven.
Zyne oprechtheid komt in het byzonder uit in zijne houding tegenover
de waarheid Gods.
De oprechte heeft de waarheid lief,
ook dan, als zij al zijne wijsheid en
gerechtigheid ijdel heet, en 'hem tot
heiligheid roept. Hij voegt de waar
heid niet tot zich, maar hij voegt zich
tot de waarheid. De geveinsden doen
het tegendeel. Omdat zij de leugen
en de zonde liefhebben, maken zij de
waarheid pasklaar voor hun verdorven
verstand en hun zondelievend hart.
Daartoe maken zij de eene waarheid
krachteloos door de andere ; ook zetten
zij op den achtergrond, wat hun in de
waarheid hinderlijk is, of geven aan
liet geopenbaarde eene valsche uitleg
ging ; zelfs verstouten zy zich wel om
vermeende openbaringen des Geestesin
de plaats van het geopenbaarde Woord
te stellen. Zoo ontstaan de ketterij en
de menschengeboden in den grond uit
de onoprechtheid des harten. Daarom
heet de apostel, 1 Cor. 11: 19t hen
die bij de waarheid blijven, oprechten.
Liefde tot de volle waarheid is het
onbedriegelijk kenmerk der oprechtheid.
Bij dit kenmerk laat zich nog een
ander voegen, namelijk, de getrouwheid
in het verborgene. Het is den oprechte
niet te doen om goed te schijnen, maar
om goed te zijn. Wie alleen in open
bare en groote zaken getrouw is, mag
geen oprechte heeten. God zal ons
dan ook oordeelen, naar wat wij in het
verborgene en in het kleine geweest
zijn. De geveinsde wandelt voor het,
aangezicht der menschen; de oprechte
daarentegen is werkzaam met de alom
tegenwoordigheid Gods ; leeft als een,
die weet, dat diens oog onafgebroken
op hem gevestigd is, en vreest, wijl hij
zich in zyne tegenwoordigheid gevoelt,
om iets te doen, wat zijn heilig oog
niet zou kunnen verdragen. Opmerkelijk
is het dan ook, dat de Heere in zijn
spreken tot Abraham het oprecht zijn
verbiudt aan het wandelen voor zijn
Aangezicht. Het kan daarom niet anders,
of de oprechtheid gaat gepaard met
voortdurende schaamte en belijdenis van
zonde en zondigheid aan God, en met
de bede om bedekking en reiniging.
Want wie is er, die niet telkens voor
Gods aangezicht zondigt; de oprechtste
onder de oprechten heeft nog reden
om te bidden : o God, wees mij zondaar
genadig!
Groote zegen is er volgens de Schrift
aan de oprechtheid verbonden. De Heere
heeft in de oprechten een welgevallen,
Spr. 11 ; 20; zijn oog rust op hen,
Ps. 11 : 7, en zijne hand behoudt hen,
Ps. 7 : 11; licht en vroolijkheid zijn
voor hen gezaaid, Ps. 97 : 11. In zijn
gebed heeft God welgevallen, Spr. 15:8.
Zijne verborgenheid is met den op
rechte, Spr. 3 : 32, d. i. in het heilig
dom van zijn verborgen raad hebben
zijne belangen eene eerste plaats. Bij
den oprechte houdt Hij zich oprecht,
2 Sam. 22 : 26, d. i. God spant geene
netten voor zijne voeten, gelijk voor
den goddelooze, om er hem in te van
gen, maar houdt zich even eenvoudig
tegenover hem, als hij zich tegenover

God houdt. Hunne tent zal bloeien,
Spr. 14 : 11, hun einde vréde zijn,
Ps. 37 : 37. Zij zullen tot zegen zijn,
Spr. 11 : 11 ; over de goddeloozen
zullen zij heerschen, Ps. 49 : 15, en
de trouweloozen dienen tot een rantsoen
voor hem, Spr. 21 : 18. Oprechtheid
vergoedt volmaaktheid; dat wist Petrus,
want toen hij gevraagd werd naar de
grootte zijner liefde, heeft hij alleen op
hare oprechtheid gewezen, Joh. 21 : 15;
zij trekt dan ook Gods zegen krachtiger
tot zich dan onze gebreken dit zijnen
toom doen. Oprechtheid geeft dan ook
vrijmoedigheid tegenover God, Jes.
38 : 3. V anwege de arglistigheid onzer
harten waarschuwt de Schrift ons vóór
alles tegen d'i geveinsdheid, Luk. 12 : 1.
VAN ANDEL.

AAN EEN JEUGDIGEN
AMBTGENOOT.
AMSTEKDAM.

Waarde Broeder,
Gij hebt zeker reeds kennis gemaakt
met de jongste studie van Prof. Bavinck,
handelende over de „Zekerheid des
Geloofs."
Indien ik u hierbij een raad mocht
geven, zou ik zeggen : lees vooral lang
zaam, geniet elkeu zin, en lees in ver
band met hetgeen gij weet van de wijsgeerige stelsels en van de geloofsstelsels,
en met wat men dagelijks hoort en
ziet, bij hetgeen geloof of geloovige
richting genaamd wordt.
Voor het afgetrokken, wetenschappelijk
en stelselmatig denken is.het zeker de
hoogste, alles beheerschende . vraag : hoe
komt God tot zijn eere ?
Denken, streven, handelen, alles -moet
daarop gericht zijn, dat God tot zijn eer
kome, dat Hij verheerlijkt worde in zijne
werken en in de werken zijner werken.
In dat doel ligt ook de volkomen zalig
heid dergenen, die God liefhebben, en
die naar zijn voornemen geroepen zijn.
Om deze reden vind ik het gealarmeer tegen het supralapsarisme van
weinig nut. Want wat is het supralap
sarisme anders dan een denkvorm, waaun
de menschelijke geest poogt te komen
tot den grond van alle zijn en van alle
zóó-zijn, en alle schepselen in afhanke
lijkheid te aanschouwen van den eeuwi
gen, souvereinen wil, van den heiligen
God, die. alles gemaakt heeft om zijn
zelfs wil ?
Ik weet wel, dat men uit deze rede
neering allerlei gevolgtrekkingen, zelfs
zulke die Godslasterlijke zijn, kan aflei
den, maar dat kan men ook doen uit
de redeneering der infralapsaristen. Tegen
over beider redeneering kan de vraag
gesteld worden: wat klaagt hij dan nog,
want wie heefc Zijnen wil wederstaan?
Het is dan ook met moeilijk te ver
staan, hoe het komt, dat het semi-pelagianisme zooveel aanhangers onder het
geloovig deel der gedoopten telt. De
meeste menschen zijn maar zwak, en
niet in staat de vraagstukken, die het
leven beheerschen, tot in den grond te
zien en doof te denken. Het vrome
gemoed siddert bij de gedachte, dat Gode
iets ongerijmds of onrechtvaardigs zou
toegeschreven worden. Zoo komt men er
toe om de souvereiniteit tusschen God
en den mensch te deelen, om langs dezen
weg Gode de eere te geven, die Hem
toekomt, en te gelijk zijn eigen zalig
heid te werken, met vreezen en beven.
Want de mensch bestaat niet in denking. De mensch, in zijn geheel, heeft
behoefte aan geluk, aan zaligheid; mits
dien, met het oog op zijn zondigen toe
stand, behoefte aan verlossing, aan vrij
making en losmaking van de ellende des
levens en van de zonde, die haar ver
oorzaakt ; behoefte aan zekerheid, dat hij
na dit leven niet eeuwig rampzalig maar
gelukzalig zal wezen. De hoogste levens
vraag voor elk mensch is de bekende
Vraag : „"Wat moet ik doen, opdat ik
Zalig worde?"
iyi
Deze viaag wordt niet door redeneering bevredigend beantwoord. Ik heb,
in mijn jongen tijd, op de gezelschap
pen, menschen ontmoet, die beweerden,
dat zoolang de ziel nog vraagt: wat
moet ik doen om zalig te worden, ze
nog niet onder het i echt Gods buigt en
nog uit het Werkverbond leeft. De
mensch moet geen keus meer hebben ;
hij moet gewillig ter helle varen, als
God daardoor tot zijn eere komt. En
dezer dagen konden we lezen van eene
Amerikaansche dame, die zegt: ik geloof
niet aan God, aan hemel en hel, en zoo
<er een hel is, dan wil ik naar de hel.
Het zal u, als geleerd, althans als ge
studeerd man, moeilijk vallen Luther na
te zeggen : alle consequentie voert naar
den duivel. Maar — onder geheimhou
ding — hebt gij ook niet wel eens
oogenblikken in uw leven, waarin de
gedachte bij u opkomt: Luther had het
toch met heelemaal mis ?
1 Ik hoop, dat gij mij gelooven zult, als
ik u verzeker, dat dit niet door mij ge
zegd wordt uit eenige geringschatting
van de theologie als wetenschap en in
het bijzonder van de dogmatiek. Verre
is van mij de gedachte om de bevinding
te prediken, of te leggen als grondslag
-van het geloof. Had ik dit gedaan, ik

had mij menige onaangenaamheid en
verkeerde beoordeeling kunnen besparen,
en de verdenking kunnen ontgaan van
den weg naar den hemel te ruim, te
gemakkelijk voor te stellen, en de zielen
der menschen te misleiden voor de
eeuwigheid. Het leven heeft mij ge
leerd, dat wie het Evangelie predikt, niet
kleinzeerig moet zijn en, vooral van den
kant der vromen, alles moet kunnen
verdragen, zonder bewogen te worden
door de goedkeuring of de af keuring der
menschen.
De wetenschap echter, ook de dogma
tiek, maakt niet gelukkig en geeft nie
mand zekerheid van zijne zaligheid.
Prof. Bavinck drukt dit even waar als
schoon uit, als hij beweert, dat het Chris
tendom geen wetenschap en geen wijs
begeerte maar godsdienst is. „Zijne
waarheid (zegt hij pag. 63 en verv.) kan
niet van te voren aan den zoogenaamden
onbevooroordeelden onderzoeker worden
medegedeeld. Er zijn geen wetenschappelyke bewijzen of wijsgeerige redenee
ringen, die den mensch tot aanneming
van het Evangelie bewegen kunnen. In
het algemeen geldt reeds, gelijk boven
gezegd is, de regei, dat er niet valt te
redeneeren met wie in beginsel tegen
over ons staat. Maar veel meer is dit
hier op het terrein der Christelijke reli
gie van kracht. Want het Evangelie
van Christus dient zich juist aan, als te
staan boven en tegen den natuurlijken
mensch ; het is wel voor. hem bestemd,
maar komt niet met zijne gedachten en
neigingen overeen; het geeft er zich
voor uit, van Goddelijken oorsprong te
zijn, en eischt daarom tot zijne erken
ning een ander orgaan, dan wat den
mensch krachtens zijne geboorte eigen
is. Indien het Evangelie dan ook te
voren door wetenschappelijke redeneering
aannemelijk kon gemaakt worden, zou
het; daarmede niet winnen maar verlie
zen in kracht, het zou ermede van zijn
Goddelijken oorsprong, van zijn religi
euzen inhoud, van zijn zaligmakende
strekking beroofd en tot eene gewone,
verstandelijke, menschelijke, feilbare leer
verlaagd worden."
En hier is, m. i. de wondeplek gevon
den van het hedendaagscbe godsdienstige
leven. Een mensch te ontmoeten, die
waarlijk bekommerd is over zijne zonden,
is eene groote zeldzaamheid. En niet
zelden wordt de indruk gegeven, dat men
de zekerheid des geloofs zoekt op dezelf
de wijze en op soortgelijke gronden
als levensverzekering, ouderdomsverzekering, verzekering tegen ongevallen enz.
Alles moet rusten op verstandelijke,
redelijke gronden, anders houdt men het
niet voor waar en zeker. En de herin
nering aan het woord des Heeren : Wat
baat het een mensch, zoo hij de geheelé
wereld gewon en schade leed aan zijne
ziel, wordt steeds meer naar het gebied
der vrome praatjes teruggewezen.
En zoo ontstaat het gevaar, dat de
godsdienstige en kerkelijke opwekking,
uit de eerste helft der vorige eeuw,
eindigen zal in het vleesch.
Dit verschijnsel is echter niet nieuw.
Het loopt door geheel de kerkgeschiede
nis, van de dagen der Apostelen af.
Denk maar aan Paulus' brief aan de
Galaten. Onder' en niettegenstaande dit
alles blijft het'Evangelie voor den mensch,
maar het is niet, en zal nooit worden,
naar den mensch.
Op staatkundig en maatschappelijk
gebied hebben we den strijd tegen het
Liberalisme, en op godsdienstig en ker
kelijk gebied tegen het Methodisme.
Maar in plaats, van tegen het valsche
Individualisme het Ware te stellen, stelt
men er de gemeenschap tegenover. Het
individu moet ten gronde gaan, ter wille
en in het belang der gemeenschap.
Deze vorm van revolutie kan men
met een Christelijk, zelfs Gereformeerd
vlaggetje tooien; het blijft echter, in
zijn wezen, on-Schriftuurlijk, en mitsdien
on-Goddelijk.
Het ware, zaligmakende geloof heeft
een persoonlijk karakter.
Het is niet
anders. Het wordt uit genade gegeven,
in de zaak van Christus te gelooven
en voor Hem te lijden. Zoovelen
Hem aangenomen hebben, heeft Hij
macht gegeven
kinderen Gods te
worden. De zekerheid des geloofs is
zoo individueel of persoonlijk, dat de
Schrift er van getuigt: dezelfde (Heilige)
Geest getuigt met onzen geest, dat' wij
kinderen Gods zijn.
De gemeenschap kan dit belijden, maar
het bezitten en genieten is individueel,
persoonlijk. Ook hier geldt het woord:
die de bruid heeft is de bruidegom. De
vriend des bruidegoms kan zich verblij
den, maar hij bezit en geniet de bruid
niet.
Het tegenwoordige, en wat in de
naaste toekomst ligt, zal echter door de
kerk des Heeren doorworsteld moeten
worden. De denkbeelden gaan vooruit
en de toestanden ontwikkelen zich naar —
den grooten dag van Christus. En te
midden van alles wat zich ontwikkelt,
en wat weggewikkeld wordt, zullen er
menschen zijn die vragen : wat moet ik
doen, opdac ik zalig worde ?
De Heere zal er voor zorgen, dat er
een Evangelie blijft en eene prediking

van het Evangelie, waardoor het ant
woord komt: Geloof in den Heere Je
zus, en gij zult zalig worden'.
In dat betrouwen steeds de Uwe,
W. H. GISPEN.

Politieke Beschouwingen.
Men vraagt telkens in deze dagen: hoe
staan toch eigenlijk de zaken in Zuid-Afrika;
zal 't niet spoedig gedaan zijn ? En geen
wonder. De Engelschen zorgen meer dan
ooit dat er geen andere berichten door
komen dan die hun behagen en 't Parlement,
dat weer vergadert is, gunstig kunnen stem
men voor een Regeeringsmeerderheid. Daar
aan danken ook de telkens opduikende be
richten van komende vrede of vredesonder
handelingen, hun bestaan. Terecht schreef
't Handelsblad :
«Naar aanleiding van de voortdurende
uitstrooisels //vredesonderhandelingen", die
heeteu gaande te zijn en die ondanks alle
dementis door Reuter voortdurend worden
verder verbreid en die alleen ten doel
hebben Engelands belangen te dienen en de
Boerenzaak te schaden, ben ik uitdrukkelijk
geautoriseerd al die berichten met de meeste
klem tegen te gaan en tegen te spreken.
Er zijn geen vredesonderhandelingen gaande,
veelmin gaande geweest, zelfs geen enkele
inleidende bespreking of wat ook met eenig
officieel persoon. Van een dusdanige samenspreking, overleg of b^e men het noemen
wil, tusschen l)r. Leyds of bet Driemanschap
met Dr. Kuyper of eenig ander lid onzer
Regeering is geen syllabe waar. Alles wat
Oostenrijksche bladen, de Brusselsche Reutercorrespondent te dezer zake vertellen van de
bereidwilligheid der Boeren om hun twee
hoofdvoorwaarden : volledige onafhankelijk
heid en amuestie voor de Kaapkolonisten,
prijs te geven, is eenvoudig puur verzinsel
en zonder eenigen zweem van waarheid."
Eu onze Min. Dr. Kuyper seinde aan de
Engelsclie Times:
„Ik heb diep respect yoor de verbeeldings
kracht van uw Brusselscheu correspondent,
maar wees zoo goed aan uw lezers mee te
deelen, dat ik niet in Ostende ben geweest ;
dat ik geen conferentie heb gehad met de
Boeren-afgevaardigden en dat ik geen poging
kon doen om hen te overreden of te be
wegen vredesvoorwaarden op te stellen,
wetende, dat hun mandaat huu dit niet ver
oorloofde."
Ook is van de liberalen in 't lingelsche
Parlement geen 't minst heil te verwachten.
Hunne flauwe protest-motie tegen den oorlog
beteekent geen zier; een amendement van
Dillon er op ter veroordeeling van de moord
kampen en het verbranden der boeven, kon
slechts 64 stemmen op zich vereenigen van
de 600 en zooveel. . . "ir
En in de Frausche Kamer zelfs verliep
een poging om te prikkelen tot het verkrijgen
van eene bemiddeling tusschen de strijdenden,
in 't mulle zand van goede woorden; ze
bars ten ook daar uiteen op 't graniet der
tegenwoordige onaandoenlijke handelspolitiek.
l)e Min. van Buitenlandsche Zaken kon zich
wel «de menschlievendheid verklaren, maar
als Minister moet hij anders redeneeren.
De Mogendheden, die de Conferentie (in den
Haag) onderteekenden, waren er slechts op
uit de gruwelen van den oorlog te vermin
deren.
Maar er zijn z e k e r e v o o r 
waarden, en er is niet bepaald
wie over die voorwaarden oor
d e e l en moet. Wie z i c h d u s oagevraagd tot beoordeelaar op
werpt, waagt zich aan een con
flict!
De Raad van Beheer kon zich niet anders
dan onbevoegd verklaren. De Minister zou
niet aarzelen initiatief te nemen tot bemid
deling, zoo b e i d e partijen dit vroegen.
Zooals het thans staat ?ou men die bemid
deling moeten opdringen, d. w. z. o o r l o g 
voeren.
Zijn vaderlandsliefde gebiedt
hem zich te onthouden."
Na deze redevoeringen ging men eenvoudig
over tot de orde van den dag. Men had
toch iets gezegd !'
Intusschen stierven in de maanden Novem
ber—December in de worg-kampen nog
4038 kinderen op de 57000, en in 't jaar
1901, volgens de Engelschen, 16785 per
sonen !
Maar de Europeesche Regeeringen zijn te
onaandoenlijk om, ik zég Diet bij Engeland
ieder voor zich te intervenieeren, maar om
met elkaar althans te overwegen of men
gezind is vereenigd een voorstel tot vredes
onderhandelingen te doen. Deed men dit,
gelijk in de zaken van Creta en andere,
tnen zou op Engeland wel indruk maken.
Maar nu speculeert de brutale Chamberlain
op die flauwheid en op de bereidwilligheid
der Koloniën om nog wat duizenden soldaten
te leveren voor 't uitgeputte Engelsche leger ten
einde de Boeren den genadeslag te geven....
't Is om van afkeer en verontwaardiging
te trillen !
Intusschen strijden de manhaftige Burgers
stoutmoedig te velde voort. En hoe moei
lijk ook de weiiige berichten, die de Censor
doorlaat, in hun waren zin zijn te lezen, zoo
veel blijkt nog wel dat die strijd, 't zij dan
negatief of positief niet zonder succes wordt
gevoerd. Wel is er, indien dit werkelijk
ware beoogd, niets gekomen van een inval
van L. Botha in Natal, maar 't is aan Plumer niet gelukt diens Commando's een eenigszins beslissende neerlaag toe te brengen.
Alleen blijkt dat enkele Burgers, strijdens
moede, van de gelegenheid gebruik maken,
om, zoodra als Botha zijne Commando's tegen
over de Engelschen laat uiteen gaan voor een
oogenblik, zich gevangen te laten nemen.
De rest der gevangenen, waarvan de Engel
schen gewagen, maken zij op de nog over
geblevene boerderijen en bestaan meest uit
vrouwen en kinderen. Want nog altijd zet
ten zij dit ellendig I edrijf der ontvolking en
der verwoesting voort.
Uit 't Westen van Transvaal heeft de De
la Rey enkelen van zijne onderbevelhebbers
in Bechuanenland gezonden, die de Engel
schen tusschen Vrijburg en Mafeking veel

kwaad hebben gedaan en zich van 't noodige
hebben voorzien. Nu zoekt Methuen de
phade weer wat in te halen bij Lichtenburg.
In het N.-Oosten van de Vrijstaat hebben
de Engelschen te vergeefs de Wet nagezeten
van het Noorden naar 't Zuiden en van 't
Zuiden naar 't Noorden, doch zonder eenig
succes al meende men hem ook eiken steun
te hebben ontnomen. In het Noord-Westen
van Kaapland zijn de Burgers onder Maritz
de baas, volgens de Engelschen zeiven, en
doen zij wat zij willen.
Bij Grikwastad
verloren de Engelschen een Majoor, terwijl
vier soldaten sneuvelden en achttien zwaar
gewond werden. Er zijn troepen te wei
nig. Vandaar dat de Engelschen ook in
't N. -Oosten niet opschieten tegen Mijburg en
Fouché, al pochten ze nog zoo voor veertien
dagen dat 't land nu schoon geveegd was.
In 't midden roert Wessels zich rju weer
zoo, dat bij Tarka-stad een politie-commando
van 50 mannen door hem werd omsingeld,
zoodat slechts een enkele verwonde kon ont
komen om de volkomen verrassing aan te
zeggen.
Moge de Heere zich verder ontfermen !

NOORDTZIJ.
Men verzoekt ons te melden, dat Leid
draad voor besprekingen in de Kiesvereni
gingen No. 1 (Uitgangspunt en Doel), uitge
geven door het Provinciaal Comité van
Groningen, zoo veel aftrek vond, dat het nu
reeds totaal is uitverkocht, zoodat een tweede
druk ter perse is, die, nog deze week ver
schijnt.
Een zedestukje uit onzen tijd, tot welke
schandalen de oververzadigdheid al brengen
kan! — Onlangs verhaalde
dat door
een gelukkigen speler een diner van elf
couverts aan zijue vrienden werd aangeboden,
dat 5000 francs kostte. Ongelogen, zei de
bediende, want er waren wijnen van 50 a 100
francs de flesch
bfj. — ln veelbezochte
restauraties komen maaltijden van 100 en 150
francs dikwerf voor. Vóór eenige jaren bood
koning Milaii zelfs een diner aan van 1200
francs per hoofd. Na zulke zwelgpartijen
heeft men de gewoonte het vaat- en glas
werk, voor de spijsvertering, mét en tegen
elkander stuk te gooien. — Een restaurant
van naam in Parijs rekent 30000 francs per
jaar op onbetaalde posten — (die de eerlijke
betalers wel zullen moeten vergoeden !) Bij
dezen had verleden winter een Amerikaansche
gast de aardigheid, om al het meubilair en
het tafelservies, dat hij gebruikt had, op het
vuur te werpen. Hij sloeg de spiegels en
stoelen stuk, scheurde de canapee's open en
verbrandde alles. Zoo maar voor zijn plezier !
Wat zou men eraan doen ; het was gehuurd.
Alleen kwam het nu voor zijne rekening.
Dit souper kostte d a a r o m verscheidene bank
biljetten van 1000 francs. — Wij gaan naar
de lleidensche Romeinsche achtdaagsche
maaltijden terug. En als men dan denkt
aan die groote menigte, aan die meerderheid
van het menschdom, aan al die minderen,
die van de hand in den tand leven moeten,
aan al die schraalgevoede armen, en aan al
die hongerlijders !
Nog iets dergelijks. In de A'. Rott. CA.
van 18 Jan. j.1. Ie Blad B is uit een Engelsch
blad overgenomen : «dat Koning
Eduard waarschijnlijk langen tijd op lialmoral Castle, het geliefkoosde verblijf van
Koningin Victoria in Schotland gaat door
brengen ; getuige o.a. de groote hoeveelheid
nieuw glaswerk en porselein, die erheen
gebracht wordt. In zulke gevallen, vernemen
wij verder, woidt het oude glas en porselein
altijd stuk geslagen, om te beletten, dat het
verkocht wordt aan rariteiten-verzamelaars."
l'aar is het te . . . heilig toe!
De lijkbezorgers van Chicago hebben zich
tot de predikanten gewend, teneinde de af
schaffing van begrafenissen op Zondag ver
werkelijkt worde. Zij beweren, dat dit zoo
goed op Zaterdag als Zondag kan geschieden;
hetwelk door velen toegestemd wordt. —
Wie zou zoo iets in Amerika zoeken, zouden
wij zeggen, ook als er lokale of historische
gezondheidsredenen voor zijn ; begraven op
Zondag, alsof de pest heerschte.
Men berichtte onlangs, dat de schakers
vaii Miss Stone en Mvr. Tsilka deze dames
beter behandelden en zelfs voor een dokter
wilden zorgen ; maar de roovers klaagden
op hun beurt, dat Miss Stone telkens pogin
gen deed om haar schakers tot het Christen 
dom over te halen !
In de Amerikaansche stad New Decatur
is Ben Milan, zelf een kleurling en gewezen
slaaf, gevangen genomen wegens heimelijken
slavenhandel.
Hij wordt beschuldigd van
sedert geruimen tijd negers door schoone
beloften outvoerd en verkocht te hebben aan
een blanken handelaar, op een eiland in de
rivier Tennessee wonende,. Wanneer zij daar
dan eenmaal waren, was niet aan ontvluchten
te denken. Door een jongen neger, die toch
heeft weten te ontsnappen, is deze sluwe
misdaad uitgekomen. Deze beweert, dat een
der offers van dezen gruwel reeds zeven
jaren op dat eiland in slavernij heeft door
gebracht.
In Chicago is zekere Josie de Persia, die
volgens haar zeggen twaalf jaar oud is, ge
huwd met den 26-jarigen Francesco Testo.
Dit is tegen de wet. Toch is het geschied,
doordien de ouders (!) het kind hebben aan
gegeven als vijftien jaar oud te zijn. —Dat
zoo iets gebeuren kan, schrijft men toe aan
plichtverzuim van den ambtenaar, die het
schoolgaan der kinderen aldaar moet nagaan ;
en aan het gemis van controle, als zulke
menschen van elders komen.
Een getuige voor de rechtbank in een
stadje van Styrië, antwoordde onlangs op de
vraag, of hij ook broeders had : «Ik had
er een, maar die is nu honderdenveertig
jaar dood !" Op de uiting van verwondering
bij dit antwoord, zeide de man, dat hij uit
eerbied voor den magistraat toch de waar
heid moest zeggen ; vooral nu hij zelf reeds

oud was! In 1760 huwde zijn vader, 19
jaar oud, voor de eerste maal, en kreeg 't
volgende jaar een zoon, die binnen eenige
maanden stierf. In 1811 huwde zijn vader
op 70-jarigen leeftijd, voor de tweedemaal,
uit welk huwelijk getuige 'zelf geboren werd
in 1812, zoodat zijn getuigenis volkomen
met de waarheid overeenstemde.

Buitenlandsche Kerken.
De mededeeling van eenige zaken, op de
laatste Synode der Gereformeerde kerk in
N.-Amerika ter sprake gebracht, heeft mij
in een pennestrijd gewikkeld en nog wel
met twee Professoren, Dr. Dosker en Dr.
Steffens. Het gaat over de Catechismusprediking en over het niet opnemen van de
Verwerping der dwalingen der Dordsche
Leerregels in de «Standaards" of Belijdenis
schriften der Gereformeerde kerk in Amerika.
Ik heb daarover mijn oordeel gezegd en
heb het niet gelaten bij de eenvoudige mede
deeling der feiten. Hoewel dit een paar
goed gewapende strijders tegen mij over
geplaatst heeft, berouwt het mij niet, want
daardoor ontvangen wij meer licht.
Ditmaal moet ik eenigszins persoonlijk
zijn. Daarom begin ik met de verklaring,
dat mijn critiek ib het minst niet voortvloeit
uit de zucht, om aanmerking te maken, of
om iets onaangenaams te zeggen aan het adres
van de Gereformeerde kerk in N.-Amerika.
Deze gelegenheid gebruik ik, om dit openlijk
te verklaren, omdat ik, om uit particuliere mededeelingen weet, dat er over den Oceaan
zijn, die zoo iets mompelen.
Dit deed
men al, toen ik nog maar een jaar deze
rubriek in nde Bazuin" schreef.
Mijne hooggeachte opponenten behoeven
zich dit niet aan te trekken, want zij behooren
niet tot die min vriendelijke beoordeelaars.
In den welstand en bloei der Gerefor
meerde kerk in Amerika verheug ik mij en
zaï ik mij verheugen, en zal mij niet door
min aangename persoonlijke ervaringen van
voor korte jaren tot het tegenovergestelde
laten verleiden. Zonder mij zeiven te prij
zen , durf ik mij noemen een vriend, die
op fouten wijst, als hij ze meent te zien.
Ook doet het mij leed, dat de HollandschGereformeerden in Amerika gedeeld zijn in
kerkelijk leven, eu het zou mij lief zijn als
die gedeeldheid kon worden weggenomen;
waarom ik met blijdschap kennis neem,
als ik lees, dat er weer meer voeling komt
tusschen beide kerken. Verbergen wil ik het
evenmin, dat naar mijne overtuiging, de
Gereformeerde kerk te veel toegeeft aan
het Amerikanisme, en de Christ. Gerformeerde kerk daartegen beter positie neemt.
Nu ter zake. Prof Dosker vraagt in nde
Hope" van 1 Januari, van waar ik de infor
matie heb, die mij schrijven deed, dat ,/de
Synode der Geref. kerk de Catechismus
prediking niet verplichtend stelt." Hièrop
is mijn antwoord, dat hier een woord
weggelaten is, want ik bedoelde uwekelijksche
Catechismusprediking." Dat meestal om de
4 jaren de Catechismusprediking rond komt
naar Synodale bepaling, was mij bekend,
maar dit acht ik geen geregelde behan
deling van den Catechismus.
Prot. D. tracht die weinige prediking van
den Catechismus te verdedigen met te zeggen :
„Goed gepreekt is de Catechismus alleruitnemendst, slecht gepreekt is het een slaapdrank
voor de gemeente en een hobbelpaard voor
den prediker." Omdat zoovele predikanten
op dat hobbelpaardje rijden, heeft de gemeente
den smaak voor den Catechismus verloren; van
daar de vraag om afschaffing van deze prediking.
Maar dit kan ook van de prediking over
z. g. n. vrije teksten gezegd worden. Predi
kers, die het gemakkelijk opnemen, kunnen
ook van een tekst uit Gods Woord een
hobbelpaard maken en daarmede de gemeente
een slaapdrank geven. Moet daarom dan
aangedrongen worden op afschaffing van het
prediken uit Gods Woord ? Moeten wij
daarom komen tot preeken zonder tekst ?
Ik neem aan, dat er predikers zullen zijn,
die den smaak voor den Catechismus bij de
gemeente wegnemen, maar ik meen, dat de
oorzaak daarvan meer ligt bij de hoorders.
Velen houden niet van gezond, degelijk
onderwijs in de waarheid ; die kost is hun
te zwaar; een methodistisch gekruide opwek
kingsrede bevalt hun beter.
Het doet mij genoegen, dat Prof. Steffens
in zake de Catechismusprediking aan mijne
zijde staat, al meent hij met de omstandig
heden te moeten rekenen. Dat de verklaring
van den Catechismus niet tot de wezenlijke
kenmerken van de Geref. kerk behoort, ben
ik geheel met hem eens, en dit heb ik
ook niet beweerd.
Hiervan ben ik wel overtuigd, dat een
geregelde Catechismusprediking een uitne
mend middel is, om de kennis der waarheid
te bevorderen, de gemeente bij de zuivere
leer te behouden, haar voor de vervoering
door allerlei wind van leer te bewaren en
alzoo haar welstand te bevorderen.
Daaraan is behoefte in Amerika, zoowel
als in Nederland. Dat het gevaar, dat voor
de Geref. kerk in Amerika uit de weinige
Catechismusprediking voortvloeit, verre van
denkbeeldig is, meen ik te moeten afleiden
uit hetgeen Ds. Pool in ude Hope" van 31
Juli 1901 schreef. Hij zegt, dat het verzoek
op de Synode, om die prediking niet meer
verplichtend te stellen, vooral komt uit de
Engelsch sprekende gemeenten. De vraag
op de Classis, of de leeraar geregeld over
dten 'Catechismus preekt, kunuen sommigen
I niet bevestigend beantwoorden. Zij hebben
dat „keurslijf" al afgelegd en nu, zouden
zij er ook gaarne verlof toe hebben.
Ds. Pool noemt dit streven bedenkelijk,
want de Geref. kerk heeft behoefte, dat de
leer, zooals die in den Catechismus uitdruk
king vindt, geregeld voor de gemeente beban: deld wordt. Werd dit prijsgegeven dan zóu het
er toe leiden, dat straks /,de oude Catechismus
naar de rommelkamer geslingerd wordt."
Prof. Dosker geeft een historische mede; deeling over het niet opnemen van de
Verwerping der dwalingen in de Belijdenis
schriften der Geref. kerk. In 1771 werd

de Unievergadering te New-York gehouden,
waar de Gereformeerde kerken zich vereenigden en practisch onafhankelijk werden
van de Classis Amsterdam. Sedert hielden
de Synoden zich bezig met de vaststelling
der Constitutie. Op de Synode in 1793
werd zij vastgesteld en zij gaf de eerste
officieele
uitgave der Belijdenisschriften.
Daarin werd de Verwerping der dwalingen
niet opgenomen, omdat deze alleen betrek
king hebben op Nederland en niet essentieel
tot de Belijdenis behooren.
Zoolang dus de Geref. kerk in Amerika
zelfstandig bestaat, ontbreekt dit deel der
Canones in haar Belijdenis.
Dankbaar voor die toelichting moeten wij
ons bezwaar handhaven. Prof. D. heeft
recht te zeggen, dat, zoo de Geref. kerk
een onvolledige Belijdenis heeft, w de vrome
vaderen daarvan de schuld dragenmaar
wij stemmen hem niet toe, dat een kerk in
hare Belijdenis alleen bepalen moet, wat zij
belijdt en niet wat zij bestrijdt; evenmin, dat
de Canones door de Verwerping der dwalingen
verzwakt zijn in stede van versterkt.
Wij kunnen daarop niet verder ingaan.
Alleen merken wij op, dat de dwalingen in
de Canones bestreden ook in Amerika niet
onbekend zijn, en dat zij niet een uitsluitend
Nederlandsch belang hebben. Wel stem ik
Prof. Steffens toe, dat in de Belijdenis de
thesis op den voorgrond moet staan, maar
meen ook, dat de anti-thesis niet moet uitge
sloten worden; vooral als het dwalingen
betreft, gelijk die der Remonstranten, die
elk oogenbhk weer opkomen, al is het in
een anderen vorm en onder een'anderen
naam. Ook komt door de anti-thesis de
thesis niet zelden het krachtigst uit.
Volgens Prof. Steffens heb ik mij niet
goed uitgedrukt. Ik zal dit maar aannemen ;
aan woorden-zifterij zullen wij over en weer
niet doen. Na de boven vermelde historische
toelichting van Prof. Dosker, zal OOK dit
verschil zijn weggenomen. Dat is de zaak:
de Geref. kerk in Amerika heeft in de uitgave
van hare Standaards de Verwerping der
dwalingen niet opgenomen, zoodat deze niet
behooren tot de Belijdenisschriften dier kerk.
Mijnerzijds wordt het debat over deze
zaak gesloten met de betuiging mijner
hoogachting en broederlijke toegenegenheid
voor de Prof. Dosker en Steffens met de
bede, dat de Heere hen in hun arbeid in
katheder en pers tot een zegen stelle voor
zijne kerk in N.-Amerika.
SCHOLTEN.

»F1LIPPU§".
DE ÉÉNIGE NAAM.
Hand. 4 : 12.
Welken belangrijken invloed de uitstorting
des Heiligen Geestes op de discipelen des
Heeren heeft uitgeoefend, is in niemand
sterker openbaar geworden dan in Petrus.
Dezelfde man toch, die in de zaal van
Kajafas bang is voor een dienstmaagd, zóó
bang, dat hij tot driemaal toe den Heiland
durft verloochenen, is kort na den Pinkster
dag zóó vrijmoedig, dat hij de geleerdsten
onder Israël, en de vijandigsten tegen den
Christus vrijmoedig te woord staat.
Gelijk hij naderhand aan de broeders in
de verstrooiing geschreven heeft, dat zij doen
moesten, zoo geeft hij rekenschap van de
hope die in hem is op eene wijze, die ons
zoo onwederlegbaar zegt, dat de Geest des
Heeren met wijsheid en moed ons aangordt.
Kunnen de Oversten van Israël, met hunne
Ouderlingen en Schriftgeleerden het zich niet
begrijpen, door wat kracht of door wat naam
Petrus en Johannes een man, die van zijn
moederslijf kreupel was geweest, genezen
hadden — Simon bar Jona staat nu als een
echte rotsman hun te woord. Op eene
wijze, voor geen tweederlei uitlegging vat
baar, prediken zij hun, dat de kreupele
genezen is door Jezus Christus den Nazarener, die door hen gekruisigd, maar door
God van de dooden opgewekt is.
Tevens wijst hij er op, dat die Christus
de hoeksteen is, door hen de bouwlieden
wel veracht, maar door God tot een hoofd
des hoeks verheven ; alsmede dat uitsluitend
in dien Christus de zaligheid is te vinden.
Hij is de éénige Naam, die onder de men
schen geveven is, door welken wij kunnen
en moeten zalig worden.
Maar hoe noodig is het dan ook, niet
waar ? dat de éénige Naam alom worde ge
predikt, en het onomwonden worde aange
toond, dat de zaligheid in geenen anderen
is, wat de menschen ook denken of begeeren.
Zonder omwegen moet het als van de
daken worden gepredikt, dat er slechts één
weg naar den hemel is ; dat mitsdien Joden
en Heidenen, Mahomedanen en naamchriste
nen, alleen langs dien weg de zaligheid
kunnen beërven.
Voortdurend moet er op worden gewezen,
dat alle wegen, die de menschen hebben
uitgedacht of nog uitdenken om waarlijk
gelukkig te worden, wegen der ijdelheid en
des doods zijn ; alsmede dat het bewandelen
van al die eigen gekozen wegen in den
grond der zaak niets anders is dan eene
verloochening van de eenige en algenoegzame offerande van Christus, en daarom
vijandschap tegen God.
Dat Christus de Weg, de Waarheid, en het
Leven is moet tijdig en ontijdig worden
gepredikt.
En ziet! dit voortrelfelijke doel heeft
ook ons Gereformeerd Traktaat-Genootschap
z/Filippus" zich ten doel gesteld. Op een
voudige, maar tevens op zeer duidelijke
wijze, wenscht het te herinneren, dat onze
gezegende Immanuël de eenige naam is onder
den hemel den menschen gegeven om zalig
te worden ; en in verband hiermee, dat alle
vonden die de menschen gezocht hebben en
nog zoeken, hoegenaamd geen waarde voor
God hebben. Onomwonden wenscht het er
op te wijzen, gelijk het door de genade des
Heeren, nu al bijna het vierde van een eeuw
heeft mogen doen, dat op elk terrein van
het leven God Drieëenig in het aangezicht
van Christus moet worden geëerd en erkend.
Is het derhalve niet een groot voorrecht

Is verschenen en alom te bekomen:

om tot deze heerlijke taak te mogen roedewerken, d. i. mede te werken aan de bevor
dering van de eer van des Heeren Naam,
en aan het heil van verlorene zondaren F
Zetten we daarom onze schouders meê onder
de ark, en laten we zorgen, dat het nieuwe
jaar een lange reeks van nieuwe leden ons
brenge.
E. K ROPVELI).
Rijswijk, Januari 1902.

Heden overleed tot onze diepe
smart', in de heldere en vaste
hope des eeuwigen levens, onze
geliefde Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder, Mevr. de

ADVKRTEIST1ËN.

DKlt

Gereformeerde Kerken
voor 1902, 47ste JAARG., 30 ets.

Wed. Ds. J. ALTING

Behalve een volledige Kerkelijke Sta
tistiek bevat dit boekje Kalender,
opgave van alle markten en water
getijden, lijst van Jongeliu^s- en
Jonged.-Vereen, en Zondagscholen. In
het boeiende mengelwerk stukjes van
Ds. A. v. D . SLUIJS, J. P. TAZÈLAAR
enz. enz.

geb. D OLDEN EPPING , in den
gezegenden ouderdom van ruim
78 jaren.
I Ds. B. ALTING

•Boekaankondiging.
WAT ZEGT DE SCHRIFT? Maand
blad tot benordering van het rechte lezen en
uitleggen van Gods IVoord. Onder redactie
van L. Lindeboom., Hoogleeraar aan de
Theol. school te Kampen. En met mede
werking van onderscheidene Bedienaren des
Woords. 2e Jaarg. Heusden, A. Gezelle
Meerburg.
Dit Maandschrift beeft nu reeds zijn twee
den Jaargang voleindigd ; zoodat men wat
meer en wat nader over den gang en inhoud
oordeelen kan. Bij de laatste aflevering is
een Inhoudstafel gevoegd.
In de rubriek ,/Lezen en Uitleggen" werd
behandeld de eenheid en verscheidenheid
der H. Schr. en wel de Historische boeken.
De afdeeling „Wat de Schrift zegt" bevat
onderscheidene artikelen over den Profeet
Joël; over de vraag : de roeping zonder óf
door het Woord ; over Jezus op de bergen ;
over Gereformeerde prediking ; over de So
ciale vragen ; over de Belofte en de beloften
van den Zaligmaker is een begin gemaakt.
„Vragen en Antwoorden" is een iusgelijks
leerrijk gedeelte, over woorden, personen,
zaken, feiten, teksten, hun beteekenis, ver
band, verklaring, enz.
„Uit Boeken en Bladen" maakt u met
het gevoelen van andere organen bekend.
De „Correspondentie" vooral is onderhou
dend en opbouwend uit den aard der zaak.
Brievenstijl heeft altijd iets boeiends en
vloeiends; omdat de steller een geschikt doel,
of stof, in werkelijkheid of in de verbeelding
heeft, zoodat hem het stellen ook gladder
gaat; omdat men in een brief, hoe terzake
ook, niet alles schrijven, evenmin als in een
gesprek alles zeggen kan ; maar partijen wij
zen intusschen met haar zoeklicht elks sluip
hoeken aan tot stil genot van de lezers.
Bovendien toont h er zulk eene rubriek, dat
de Redactie volstrekt niet in deze heilige
wetenschap het hoogste woord wil hebben.
Behalve een lijst der „Boekaankondigin
gen" geeft een „Register van besproken
Schriftuurplaatsen" haar bladzijden in den
Jaargang aan.
Zoo krijgen vooral degenen, die geen
rijke wetenschappelijke Bijbel-litteratuur in
hun bezit hebben, — catechiseermeesters,
onderwijzers, Zondagsschool-monitors, leiders
van Jongelicgs-vereeuigingen, leer- en lees
grage kerkeraadsleden en lidmnten, enz. —
alras door dit Tijdschrift een aardige verzame
ling van hetgeen op godsdienstig, dogmatisch
en wetenschappelijk gebied inzake Gods
Woord getwist, gemeend, geleerd en geloofd
wordt.
Prof. Lindeboom heeft het zich nu al i 5
jaren tot taak gerekend om als Bedienaar
des Woords ook de pers en de periodieke
vooral (allereerst in de Bazuin) tot publiek
instrument van zijn getuigen te gebruiken.
Zijn Weekbladen zijn, na lange jaren levens,
opgehouden om m een Maandblad op te
gaan, waarin de Evangelie-dienaar en de
Hoogleeraar in 't vak spreekt. Maar men
behoeft niet veel te kunuen rekenen, om te
begrijpen, — dat. ZEw. het niet deed om
de stoffelijke winste maar om de zaak.
Ook hier ontvangt men circa twee honderd
klein-kwarto-bladzijden Schriftuurlijke studie
voor honderd en vijftig centen per jaar !
Onder de Medewerkers noemen wij de
Predikanten Dl). J. Hulsebos, M. J. v. d.
Hoogt, J. N. Liudeboom. C. Lindeboom,
E. Kropveld, H. van Dijk en anderen geteekend met initialen.
Schrijver dezes acht zich totaal onbevoegd
om een zakelijke beoordeeling van dezen
arbeid te geven ; hij geeft slechts eene aankon
diging ervan als persprodukt. Deskundigen
hebben zeker soms hun eigen oordeel over
dit geschrift in richting of einduitspraak.
Maar daargelaten, of het debiet ervan mid
delmatig of groot zij — toch zou hij willen
vragen : verdient zulke Schriftuurlijke arbeid
niet aller steun ? en de Redacteur met alle
Medewerkers niet aller dankbaarheid? Moge
dit tijdschrift een klein begin zijn van een
lijvig Maand- of Kwartaalboek. De drukpers
is nog niet op haar hoogtepunt en waar
Dwaling, en Ongeloof, en Rede haar liet meest
in dienst heeft, kan en mag en zal de Waar
heid, en haar kenbron Gods Woord, en
Openbaring niet tenachter blijven.
C. M.

HET JAAR,BOEKJE

VOORSCHOTEN,|S. A ALTING —
I
BORSBOOM.
I A THIJSSASSENHEIM, '
AT.TING.
(DS. J. THIJS.
en Kleinkinderen.
LEIDEN,

P VAN DER SLUIJS.
ENKHUIZEN.

17 Jan. 1902.

Gecommiteerden van den Kerkeraad
der Gereformeerde kerk te ROTTERDAM
A. maken bekend, dat van de Mjeening MS &6 zijn uitgeloot de
nommers

Christelijke Bibliotheek,
gevestigd te üijkerk,
VIJFDE JAARGANG.

Aametis den Kerkeraad,
DE GECOMMITEERDEN

ff

A. STOEPKER,

J\

rU

Het bouwen vsan eene

KERK
met CONSISTORIE, KO.STERSWON1NG enz. enz., op een terrein a/d
Duyststr. hoek Passerelstr te ROTTER
DAM (Oud Delfshaven).
Ifie.%<eli en leek. ft /
b/d Heer J. DE WIT, Havenstr. 120
te DELFSHAVEN en b/d Arcbt. H. BON DA
Nic Beetsstr 132 AMSTERDAM.

Aanwijzing in loco DINSDAG
28 JAJN. 1902 'smid. 12 uur,

NIEUWE BRIEFKAARTEN,
met of ronder firma
bedrukt
worden dagelijks franco verzonden
voor J' 2,25 per ÊOOO, door
ZALSMAN te KAMPEN.

I IT UË HAUII TE HOOI':

Een Greidplaatsje.
dicht bij Christ. School en

Kerk in

FUIKSI.AND.

Brieven franco letter O, aan den
Uitgever van de Bazuin te KAMPKN.

2
(T

A. L. ZWAilJ.)

Ti
(f
ff

jj

HfciTGKKN IÖ :

MEDE ORGELS

Boekdrukkerij De Vecht,
P. MOBACH, Dir.

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis

Handleiding en Toetsenlooper.

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis C a t a l o g u s en con
ditiën.

ZOUTKAMP,

m

Alphabetische lijst
DOOR

4 ct.

E. F. H. WOLF.

4 ct.

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

EEÏfIGrE KORTE YRAGEÏI
VOOR DE

kleine kinderen
DOOR

IN LESSEN VERDEELD, DIE MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOORZIEN

Deze uitgave, op goed papier met
duidelijke letter gedrukt, kost

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

#

f

Bij ZALSMAN te KAMPEN verschijnt:

M'SHJIË F£«ZM,

U

T\

y, 25 Jan. 1902.

BRKUKELEN.

van onderwerpen en denkbeelden met
aan wijziging van daarop toepasselyke

O. C. DOORNBOS.

1]
«V

Kerkelijk Handboekje,
zijnde een kort uittreksel van de voor
naamste acten der Nationale en Provin
ciale Synoden, alsmede de Post-acta van
de Nationale Synode van Dordrecht in
1618 en 1619.
Zeer dienstig en noodig voor Predi
kanten en Keikeraden.
Opnieuw uitgegeven door de Synode
van de Gereform. Kerken in Nederland,
gehouden te H oogeveen 1860.
340 bladz. gebonden f 1,65.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.

Een wederlegging van de be
denkingen ingebracht tegen de
Gereformeerde Vereenigitig voor Drankbestrijding
Pnfs f 0,35.

*

JJ

ZALSMAN te Kampen is uitgever van
het

van Bedenkingen tegen
de Geheel-Onthouding

DOOR

)

De Uitgever

Wederlegging

IIO.NDA. • WAKFUM. 4J

R. BROEK EMA.
.1. RONDA.
W. RONDA.
J. RONDA.
A. RONDA.

De leien d^zer Vereenigiug ontvan
gen alle werken, die in den loop van
het vereenigingsjaar verschijnen, a 5
cent per vel druks.
Het program voor den vijfden jaar
gang b 'staat geheel uit oorspronkelijke
Neder la ndsche werken.
De leden ont
vangen geen boeken, die reeds in tijd
schriften verschenen, d >ch st-eds geheel
nieuwe lectuur.
Men kan ten allen tcde lid worden,
en treedt dan onmiddellijk in alle rech
ten der leden.
Men vrage den fraai geïllustreerden
Catalogus, die op aanvrage gratis en
Tranco wordt toegezonden. Alle Boek
handelaars nemen leden aan.

Ds. A. M. DIERMANSE

li. BROEKEMA— i

f;
tf
11

<i

genaaid. f 3 , ~ 0 gebonden.

VERSCHENEN:

JACOItUS IIOItSTiUS

RONDA.,' GRONINGKN. JU

9 vel druks.
De prijs van dit werk is _ƒ" O.SO i n 

G. F. CALLENBACH.

Tj

IJ. ZWALiT— l

KERSTZEGEN
HENRIETTE BREDIUS,

Op llinsdag 4 Febr. 1902
's mid. 12 ure zal D. V. in het Café
»C()NCORDIA" a/d Nieuwen Binnenweg
te ROTTERDAM , (Oud-Delfshaven) door d^n
Architect H. BON DA te AMSTERDAM
worden aanbesteed :

f/iDine Kindeien,
[1

Als deel 3 van den 5en
jaargang werd verzonden

en andere schetsen,

AANBESTEDING.

I j den dag te herdenken, waarop
zij voor 4 O jaren in den
W) Echt werden vei bonden
«M

jT

anrfT"

DOOR

Zoi dag den 25 Jan. a s. H
Lk hopen wij, 1». V. met or ze ge- JJ
Li liefde Oudeia
M

jj

VEREENIGINÜ

10, 46, 68, i 41, 223,

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

J. A. RONDA

P7\

en dat de betaling hiervan, evei als van
de Coupons dier teeninf), zal plaats
hebben in de maand Februari, eiken
Maandagavond van 8—10 uur, in de
groote Consistorie van de Nieuwe
Noorderkerk aan de Snellemansstraat

JOH. 0E HEER,

§

o i3"<Tk a

f

4 ct. —

D4

ct.

J

Tweede verbeterde druk.
Ing. t 1,00, geb. f 1.40.
Een boekje niet alleen voor H. H.
Predikauten en Studenten, maar ook
voor het huisgezin en ieder die een
toepasselijk Psalmvers wil zingen.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan.
De Heraut van 19 Jan. zegt hier
van het volgende :
Een verdienstelijk werkje, dat ten doel heeft,
voor predikanten de taak te vergemakkelijken,
om toepasselijke psalmverzen bij hun predikatie
te zoeken.
Allerlei onderwerpen, die in de predikatie als
thema kunnen dienst doen, worden genoemd en
daarbij de psalmverzen aangegeven, die recht
streeks of zijdelings met dit onderwerp in verband staanMits goed gebruikt, kan deze Psalmlijst met
terdaad dienstbaar zijn, om de eenheid tusschen
psalmgezang en predikatie te bevorderen
Ook
al spreekt het wel vanzelf, dat dit hulpmiddel
nooit de plaats mag innemen van eigen grondige
bekendheid met den psalmbundel, om daaruit

zelfstandig een keuze te doen.

Niet meer dan drie gulden
kost de eerste jaargang van de
»BIBLIOTHEEK

VOOR

HOOFD EN HART."

De inteekenaars ontvangen alle uitgaven
in deze bibliotheek voor nagenoeg den
li a I v e i» prijs, d. w. z. dadelijk de
2 verschenen boe'ten: Vrouwen
weelde en Vrou wensinart door
JOHANNA BREEVOORT en Fer V rijlieid
en IBecli ; — Eene Heldin onder de
Helden van Zuid-Afrika, door de KEUNING , terwijl het derde boek in het
laatst dez^r maand aan de inteekenaars
wordt verzonden en het vierde, L dat een uitnemend werkje is voor de
»nieuwe lidmaten" (de mannelijke n.1.) —
den laatsten Februari het licht zal zien ;
dus nog vóór de Paaschdagen.
Men kan de
Het zijn geen
boeken ook in EltUuïlSuQ uuiformbansteuipel- |fji|p ^w| den voor heel
band
ont- 1IBIBUOTHEEK
vangen voor ^\ v °°" HOQFD lm doch voor elk
50 eeuts
deel een afper deel meer.
zonderlijk

JI

vervaardigde,
keurige linnen band.
Naar echter de uitgever meent te mo^en beweren, zijn de omslagen even
eens zóó uitgevoerd, dat ook dit kleedje
den meest gekuischten smaak zal be
vredigen.
Vraagt bij uwen boekhandelaar het
meer uitvoerige prospectus of bij
den uitgever II. A. DAAMEM te

Ifiolterdain.
Bij de uitgevers F. WENTZEL &
Co. te U TRECHT is verschenen :

Vaccinedwang,
Kileniut gehouden op <ie lautste
Algeineene Vergode ing van den
Iliind togen Vucclnedwiuig,

door

J. E. de WA AL M A.LEFIJT.
Lid van de 2e Kamer der St.-Ueu.
Prijs 25 cent.

Uitgegeven

ten

voordeele v./d. Bond.

Gereformeerd Gymnasium,
Ie Amsterdam.
Sedert de vorige opga/e ontving de Vereeoiijing voor Voorbereidend Universitair
On.'erwijs de volgende Biften :
MEI'PEL: Ds. T. N f I, J A. E.
f 0,50, J. d. V. f 1, N N. f 5, W. K.
f 1, J. v. d B f 1, J T I 1, J. S. f 1,
P. S f 1, D S. f 1. N. N. f 1, J. F. f 1,
13. t. B f 1 Mej Z T. f 0,50, Wed. R.
d V. f 1 ZUIDWOLUE : R S. W. f 1,
B A. f 2,50, H J. B. f 2,50, E d V.
f 1, E E f 1. Wed. W. f 2,50, K. H. B.
f 1,50. BEDÜM: J. S. f 1, G. P. 1 1,
H M f 0,50. ASSEN : G. V. f 0,50, J.
S. f 0,50. SPIJK: R. S f 2, M. D. f 2,50,
W. H f 2,50, W. 0. f 2, S. M. f 2, E.
B f 1, T v d. P. f l
GRONINGEN:
E 8 f 2, Dr. L. B. t 2 50, K. d. B.
f 1, H. A P. f 1, W M. f 1, P. W f 0,50,
G. d. V. f 1. A A. f 1, H. W. f 0,50,
J d. B. f 0,50, J d. V. f 1, D I I 1,
Z R f 0,50, K. B. 1 1, Mej B. f 1, Mej.
C. M. v H. 1 0 50. DORKWERL): Ds.
W. w. f 2,50, E S f 1, J N. f 1, Wed.
E W. f l
GARIJP: 0. S H f I, K.
0 G 1 I, J T W. f 1, T J F. f 1, I.
O. K f 1, H A. K f 0,50, S. H f 0,75,
A. S R f 0,50, R. R. W. f 1, P. J. B.
f 1 S S f 0 50, Wed J. B. W. f 1,
Wed H. V f 1
WINSUM: R. S. t 1,
J I). f 2,50
DRACHTEN: I W. B fl,
J K v. d Z 11, H f 1. SAUWERD:
Wed. K L f 2,50, J B t 1, P L f 0,50,
W. B. f 1 OOSTWOLD: Geit. H. f 5,
O. K f 2, Z J. IC. t 1, J. M. f 1, R. T.
f 2,50
HOOGKERK: H M f 1, P. O.
f 0 50, A. v. d. R f 2,50, Wed. O v. Z.
f 2
STEDUM : W ü. f 1,50, J. 8.
f 1 APPiNGEDAM: H. v. d. P. f 1,D.
A. B. 1 5, M-jvr. B. f 5, K A. V. f 1,
Wed H. V. t 1, Wed S. f 1.
N. B. Niet vermeld zijn bier de bij
dragen waarover per quitantie wordt be
schikt.

Vrije Universiteit.
In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contributiën:
Door Ds. J. J. Irapeta te Katwijk a/Z.
f 19,75, door Ds. H. van Dijk te Gaast
f 51,75, dor den be^r S Bosselaar te
Aagiekerke f 22.50, door Ds. C. S. van
der Voet te Leimuiden f 40, door den
beer Jn. van Zanten te Zeist uit Driebergen
f 46, door den heer J. van Dijk te Zutphsn
f 69 ,50, door den heer J. H Koppnnol (e
Uithoorn 1 25,50 (1900) van mej J te A.
f 25, van A. M. te A f 5, van Ds. B. te
K f' 10, samen t 40, door den heer Wol
zak Gzn , te Alkmaar (afO f 1, door den
heer J C te Comte te Sloterdijk f 1.
Aan Collecten : (vuor do Theol..
faculteit):
a ,t_
Van de Geref kerk te Haarleui A 117,86..

Aan Schenkingen:
Door oen heer Jb. Sluijs Jz , te Andijk^
cevonden in de collecte f 10, gevonden i D ,
de collecte te Raamkerk f 10, van B. O.
f 1, samen t 11.

Voor het Hospitium :
Van de Wed. L P. f 6.

Voor het jStudielonds:
Door mej. Gez v. d. P^uwe t te Maas
sluis (verbeteide opgaaf) f 89,6272.
ö . J. B E E F A T ,

Hilversum»

Penningmeester,

