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Bestellingen v r a c h t v r i j te adreaseeren asn den
UITGEVER G. PH. ZALSMAN te KAMPEN. — Kerkelijke Berichten en Stukken
der Medewerkers aan //de REDACTIE van DE BAZUIN te KAMPEN.
Binnenlaudsche
Ruilbladen, Intezenden Stukken en Werken ter recensie
aan den HOOFDREDACTEUR, DE. H. BAVINCK TE KAMPEN. —

Offieiëele Kerkelijke Berichten enz,
Classis Hoorn.
De Class. Verg. spreke uit, dat zij het ten zeerste
1. Betreurt,
a. dat het voorstel-Bavinck c. s. op de gehonden
Gen. Syn. is aangenomen, waardoor de rust en de
vrede in de Kerken is verstoord ;
b. dat de te houden collecten voor de /,Eigen
inrichting" afhankelijk zijn gesteld van die voor de
Theol. Fac. der Vrije Universiteit;
2. En van oordeel is dat,
a. zoo spoedig mogelijk moet worden overgegaan
tot het benoemen van 3 Irloogleeraren in de vacatu
res der H.H. Prof. D. K. Wielenga, Dr. ti. Bavinck
en P. Biesterveld ;
b. Dat Curatoren en Deputaten voor benoemingen
van Hoogleeraren, die voorstanders zijn van het voor
stel //Bavinck c. s.", niet meer de belangeu der «Eifjen
inrichting" naar behooren kunnen behartigen en dat
y zij hun beleefd in overweging geeft hun mandaat
als zoodanig neer te leggen ;
c. dat, indien niet spoedig tot de benoeming van
Hoogleeraren wordt overgegaan, zij niet kan mee
gaan met hen, die Curatoren en Deputaten in zake
benoemingen diligent zouden verklaren ;
3. en verzoekt
de Zusterkerken hier wel nota van te willen nemen.
De Kerkeraad van Hoorn.
II. De Class. Verg. spreke uit, dat zij zeer betreurt
de houding der minderheid in de Gen. Syn., waar
door uei. vouisiel // BaviJuük u. s." niet is uitgevoerd
kunnen worden.
Een minderheid in den
Kerkeraad van Hoorn.

Classis Woerden.
Vergadering op Donderdag 13 Nov. te Alfen, aan
vang 9 ure.
Voorstel van de Kerk van Woerden :
l)e Raad der Ger. Kerk van Woerden;
ten zeerste betreurende de houding der minderheid
op de Gen. Synode te Arnhem ;
ten volle begrijpende, dat dé Prof. Bavinck ea
Biesterveld hun positie onhoudbaar acbilen aan de
Theol. School, tengevolge van het niet uitvoeren van
het besluit, door de Synode genomen, in zake het
voorstel-Bavinck-Rutgers ; evenwel zijn smart uitspre
kende over de benoemingen, gedaan in het stadium,
waarin wij thans verkeereu, van de zijde der V. U.,
en het aannemen dier benoemingen door genoemde
heeren, die, naar de rneeuing des kerkeraads, gewacht
moesten hebben met het nemen van een beslissing tot
de Kerken zich hadden uitgesproken over de hande
lingen der Synode, de Theol. School betreffende, als
zijnde nu het werk der vereeniging van beide Scholen
in hooge mate bemoeilijkt;
vernomen hebbende, dat thans benoemingen zijn ge
schied aan de Theol. School, waar, naar de meenmg
des kerkeraads, op dit oogenblik van geen benoe
mingen sprake had mogen zijn, waarom de kerkeraad
den wensch uitspreekt, dat de benoemde heeren voor
de benoeming bedanken, en geen verdere benoemin
gen plaats grijpen ;
stelt aan de Classe voor .•
dat zij hare volledige instemming betuige met het
ter Synode te Arnhem aangenomen voorstel-BavmckRutgers ;
en dat zij aandringe op het bijeenroepen eener
vervroegde Synode, waar tot uitvoering besloten
w <-rde van het voorstel-Bavmck-Ruigers.
Namens de roepende Kerk,
,
J. W. GUNST, Praeses.
W. SNEL, Scriba.
Woerden, 3 N o v . 1 9 0 2.

Classis Zwolle
De Kerkeraad van Kampen besloot het volgende
als voorstel aan de Classis a a n te bieden:
I)e Ker eraa van de Gereformeerde Gemeente te
Kampen,
a. betuigt instemming m e t de „Verklaring" van
de m i n d e r h e i d der Generale Synode, in zake bet voorstelBavinck,
b. verklaart de aanneming van het voorstel-Van
Schelven te achten in het belang van den vrede der
Kerken,
c. betreurt het, dat de Gen. Synode: 1° in
strijd met dat besluit, de kenschetsing () e r Theol.
School als „eigen inrichting der Kerken heeft geschrapt;
2° het toestaan van 2 collecten voor de l heol. School
heeft afhankelijk gemaakt van 2 collecten voor de
Vrije Universiteit, en dat met verwerping van de
Verplichting der Vrije Universiteit tot rekening en
verantwoording aan de Generale Synode,
d . protesteert tegen het drijven om een vervroegde
Generale Synode bijeen te roepen, met het doel om

iet eerstgenomen besluit in zake de vereeniging van

de Theol. School met de Vrije Universiteit opnieuw
aanhangig te maken en uit te voeren, waardoor de
bezwaren der belangrijke minderheid worden ter zijde
gezet,
e. spreekt den wensch uit, dat de Curatoren en
de Deputaten ad hoe spoedig zullen voorzien in de,
tot zijn leedwezen, door de benoeming van twee
Professoreu der Theol. aan de Vrije Universiteit,
vermeerderde vacatures.
De Kerkeraad der Geref. Gemeente te Heusden
spreekt door deze hare blijdschap uit over de be
noeming van twee Professoren voor de Theol. School
te Kampen en hoopt dat de Weleerwaarde Broeders
deze benoeming mogen aanvaarden.
De Kerkeraad voornoemd,
G. KUIJÏERS, Praes.
A. H. HANSEN, Scriba.
Heusden, 3 Nov. 1902.
AAN DE LEDEN VAN DE VROEGERE COMM. VAN
UITVOERING ENZ. DER UTRECHTSCHE VERGADERING.
Weleerw. Heeren en Broeders!
De Kerkeraad der Geref. Kerk te Oud-Beijerland
in zijn verg. van 17 Oct. j.1. uw „Woord betreffende
de zaak der opleiding" besproken hebbende, meent
daarop publiek een antwoord te moeten geven, opdat
ons zwijgen niet den schijn van instemming zou geven.
We werden te meer tot antwoord gedrongen door
wat de Bazuin in een tweetal artikelen van de hand
uwer mede-onderteekenaars te lezen geeft en op uw
schrijven een eigenaardig licht werpt.
We stelden ons voor de vraag : waaraan we de
eer van uwe aandacht te danken hadden.
Ge komt tot den Kerkeraad met een protest tegen
de benoeming van de Hoogleeraren Dr. H. Bavinck
en P. Biesterveld tot Hoogleeraren aan de Vrije Uni
versiteit. Zoover ons bekend heeft echter de Kerke
raad in deze zaak niet de minste zeggenschap. Wel
is ons bekend, dat het besluit der Synode te Arnhem
zulk zeggenschap voor de Kerken in haar officieele
vertegenwoordiging heeft bedongen, althans wat de
Theol. Faculteit betreft; maar dat juist de beweging
door de Utrechtsche verg gewekt, waarvan de door
u afgedrukte verklaring de niet benijdenswaardige
kroon is, der Kerken dat zeggenschap onthouden zal
— wie weet voor hoelang!
Mede door uw beleid staan we dus buiten het
geding en moeten we uw protest ter zijde leggen,
als niet tot onze bevoegdheid behoorende.
Ge komt tot den Kerkeraad met uw bezwaar over
„de motie van den Kerkeraad te Botterdam A."
Dat die motie u bevreemdt kunnen we verstaan,
maar waartoe uw bezwaar den Kerkeraden gemeld
moest worden, is niet zoo eenvoudig.
Uw bezwaar kan toch niet bedoelen ons voor dien
Kerkeraad te waarschuwen ? In dat geval zou bij
ons de bevreemding zijn. Immers daar werd de
goede kerkelijke weg bewandeld, om zoo te komen
tot een Gen. Synode, die ons uit het slop brengt.
Mag eeii wettige kerkeraad in een wettige verg. dat
niet doen ? Dan zou het er met het recht en de
vrijheid der Kerken treurig uitzien.
Naar den vorm te oordeelen zou uw woord een
berisping kunnen zijn wegens ongehoorzaamheid aan
een besluit der Gen. Synode, doch dat is oiet aan
te nemen, wanneer we overwegen, dat juist uw verzet
tegen een besluit, dat door de meeste stemmen is
goedgevonden en deswege voor vast eii bondig moet
gehouden worden, het door u afgedrukte voorstel
noodig heeft gemaakt.
Die Kotterdamsche broeders hebben onze verdedi
ging niet noodig. Ze zullen voor zichzelf wel spre
ken, daartoe geroepen in den wettigen, kerkelijken
weg. Maar waaraan hebben wij dan uw belangstel
ling te danken?
't Slot van uw schrijven vergeleken met genoemde
artikelen in de Bazuin brengt ons tot een smartelijk
antwoord.
Na bange worsteling heeft ons de Heere weer de
vrijheid, als Kerken Christi gegeven. We mogen weer
leven naar onze kostelijke Gereformeerde belijdenis.
Des Heeren Woord is weer onze wet. Een gebonden
heid, zoo hartelijk begeerd door de worstelaars voor
die vrijheid, zooals zoo treffend blijkt uit de acte van
afscheiding, als daar gezegd wordt:
„(We) verklaren gemeenschap te willen oefenen
met alle ware Geref. ledematen, en te willen vereeni
gen met elke op Gods Woord gegronde vergadering,
aan wat plaatse God dezelve ook vereenigd heeft."
God heeft hun bede verhoord, hun wensch vervuld
in de eenheid der Geref. Kerken in ons Vaderland.
Zijne genade gaf ook ons te dezer plaatse dat voor
recht aanvankelijk, dat 's Heeren volk tot de eenheid
in Christus mocht samenkomen.
Wat wilt gij nu broeders? Waarom moeten niet
maar kerkeraden, maar zelfs kerkeraadsfeafe» opgewekt
om op te treden in kerkelijke vergaderingen?

Waarom moeten de Kerken een afzonderlijke verbin
tenis aangaan buiten de wettige kerkelijke groepeering
om ? Wordt op die wijze niet een splitsing voorbe
reid, waardoor we de zoo duur verworven eenheid
weer zouden derven?
Was onze belijdenis in gevaar, d. w z. onze band
van eenheid, maar ook van waarheid, we zouden met
u aan de spitse willen staan ter verdediging. Slechts
zouden we ook dan bedingen den kerkrechterlijken
weg op te gaan.
Nu echter de zaak zooveel anders staat, moeten
we u mededeelen geen deel te mogen hebben aan uw
streven, wijl ge, naar onze wijze van zien, bezig zijt
de eenheid van des Heeren Kerken aan uw meening
op te offeren.
Wij geven u niets toe in trouw aan het in 1892
gesloten verbond ; naar onze meening wordt daaraan
op uitnemende wijze voldaan in het besluit der Sy
node te Arnhem, aangezien der Kerken bij dat besluit
de benoeming der Hoogleeraren in handen wordt
gegeven over de geheele opleiding, wat voor ons veel
meer beteekeut dan voor een gedeelte zooals thans
geschiedt.
Naar uw voorstelling moet de Theol. School in
den ouden vorm gehandhaafd worden, om aan de
overeenkomst van 1892 te voldoen. Stel er waren
van onzen kerkeraad leden, die uw opvatting deelden,
moeten we dan Christus' kerk scheuren om u de zege
te doen behalen ? Of moet de meerderheid zich
schikken naar de minderheid, vvauneer die met scheu
ring dreigt ?
üns dunkt dat daarop voor Gods aangezicht maar
één antwoord mogelijk is. We mogen noch het een,
noch het ander.
Toch zou uw raadgeving noodwendig tot een van
beide moeten leiden.
Met hoeveel achting we ook u persoonlijk waardeeren, moeten we toch publiek u verklaren : Man
nen broeders, we mogen niet alleen geen gehoor
geven aan uw roepstem, maar achten die verderfelijk
voor de Kerk des Heeren. In haar gedeeldheid
verheugt zich het rijk der duisternis, voor haar een
heid bidt onze gezegende Verlosser. Laat ons het
rijk des Satans niet in de hand werken door onze
geschillen, maar overeenkomstig de bede des Heeren
elkander zoeken te dienen in de liefde. Laat ons
het goede voor Sion zoeken, maar op een wijze die
Gode welbehagelijk wezen kan.
Nademaal 't onze ernstige overtuiging is, dat uwe
raadgevingen en groepeering tot verwijdering moeten
voeren en de eenheid der kinderen Gods ons ter
harte gaat, moeteu we u verzoeken voortaan uw ge
schriften niet aan ons al te zenden.
Het is ons smartelijk zulks te moeten verzoeken,
maar we mogen niet den schijn op ons laden, dat
we ons mede schuldig maken, door zwijgend uw
geschriften te ontvangen.
Met de bede, dat we elkander spoedig de hand
mogen drukken in hartelijke overeenstemming in wat
ons samenbindt,
Namens den Kerkeraad voornoemd,
C. GOOTE, Praeses.
N. H. BEVERSLUIS, Scriba.

PLAATSELIJKE KEKKEN.
KAMPEN. Onze beroepen Leeraar, Dr. H. Bouwman te
Hattem, heeft tot onze teleurstelling voor de roeping naar deze
Gemeente bedankt.
Namens den Kerkeraad,
3. H. Bos, Seriba.

VINKEVEEN, 26 Oct. 1902. Na des voormiddags tot zijn
dienstwerk te zijn ingeleid door Ds. L. Netelenbos van Hijlaard
met een predicatie over Ps. 127 : 1, 2, verbond onze beroepen
Leeraar, de Eerw. Heer P. Roos, zich in de namiddaggodsdienstoefening aan zijn Gemeente met een woord over Ezech.
3 : 17a. Stelle de Heere hem tot een rijken zegen voor onze
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
H. M. FOKKER, Scriba.
't Adres van deze Kerk is voortaan Ds. P. Koos.
BEDUM, 3 Nov, 1902. Door den Kerkeraad der Gerefor
meerde Gemeente A alhier werd j. 1. Zaterdag het volgend
drietal geformeerd: Ds. N. Y. van Goor te Halfweg, Ds. ('. B.
Schoemakers te Groningen en Ds. G. Wisse Jr. te Overtoom.
Namens den Kerkeraad,
M. VELTHUIS, Scriba.
AMBT VOLLENHOVE, 3 Nov. '02. Ia den loop der vorige
week als ook gistermorgen na de godsdienstoefening werden Ker
keraad en Gemeente verontrust, doordien onze geliefde en alge
meen beminde Leeraar Ds. R. J. Schoemaker ons bekend maakte,
eene roeping te hebben ontvangen van de Ger. Gemeente te De
Krim. Wij hopen dat wij spoedig van ZEw. mogen hooren :
Ik blijf bij u; dit is de wensch en bede van Kerkeraad en
Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
J. BOES, Scriba.
HATTEM, 3 Nov. 1902. Hoewel Kerkeraad en Gemeente
reden hadden grootelijks verblijd te zijn door Zondag j 1. te
mogen hooren van haren gel. Leeraar Dr. H. Bouwman, dat
hjj voor de roeping naar de Geref. Kerk te Kampen had bedankt,

werden wij opnieuw verontrust, doordat ZEw. eene benoeming
ontving tot Hoogleeraar aan de Theol. School aldaar. Dat
van achteren moge blijken de keuze, die door ZEerw. zal
worden gedaan, eene Gode welbehagelijke te zijn, is onze
wensch.
Namens den Kerkeraad,
B. VELTKAMP, Scriba.
STEENWIJK, 3 Nov. 1902 Onze geachte Leeraar Ds W.
Wolsink hoopt op Zondag 16 Nov. e. k. D. V. met zijne
Gemeente zijne 25-jarige Evangeliebediening te herdenken.
Namens den Kerkeraad
JOH. VISSER AZ., Scriba.
WATERGRAAFSMEER, 4 Nov. '02. Zondag 2 Nov. werd
de Gemeente van Watergraafsmeer verblijd door de intrede van
den uit Giessendam tot haar overgekomen Leeraar Ds. R. P.
Haan, die tot grondslag zijner rede had gekozen Coll. 1:27$,
28. Des morgens had de bevestiging plaats onder leiding
van den Consulent I)s. G. Wisse Jr. van Overtoom, naar aan
leiding van 2 Cor. 5 : 18£. Beide malen was het kerkgebouw
meer dan gevuld.
Namens, den Kerkeraad,
J. INGWF.RSEN, Scriba.

CLAbSEN.
Classis Alkmaar.
Vergadering op Donderdag 13 Nov. 1902 te H e l 
der, aanvang 's morgens 9*/2 uur.
Rapporten :
Kerkvisitatie.
Zending.
Com. Schagerbrug.
Namens de Classis voornoemd,
J. VY. W JfcüHGELAEK, Correspondent.

ONTVANGSTEN.
I n w . ZevKlinjf e n B y b e l c o l p .
i n M . - B r a b . e n JLimb.
Met hartelijken dank ontvangen :
Uit het huisbusje van Mej. J. Zeldenrijk te Gouda f 4,90
Van de Zendingscomm Geref. Kerk te Helder
- 10,—
Uit de Kerkeraadsbus te Epe
.
.
- 2,67
Uit de Catechisatiebus te Tjerk werd
.
- 3,30
Collecte v/d Geref. Kerk te Borssele
.
- 4,20
Jaarl. bijdragen: J. H. V. te Terneuzen f 5, Geref. Kerk
Haamstede f 2 ; C. K. f 1, C. D. f 1, M. T. f 1, Mej. I. D.
f 1, W. A. E. f 1, O. D. B. f 0,50, J. C. B. f 0,50, Jb. D.
f 1,50, allen te Oosterend (Texel), Geref. Kerk te Berkel c. a.
f 2,50.
Giften van Geref. Kerken : Uithoorn f 1, Krabbendam f 2,50,
Koudekerk (Z. H.) f 5, Randwijk c. a. f 1,50, O.- en W.-Souburg f 2,50.
Van 'particulieren:
J. C. V. te Amsterdam f 1, Vr. H. W.
te Veendam f 2, A. V. postm. Goes f 5, J. B. V. te Oosterend
f 1, A. A. E. te id. f 1, B. P. V. te id. f 0,75, A. G. P. te
id. f 1, Mej. A. V. te id. f 1, A. Gruijs Sr. te Zaandam,
opbrengst van gebruikte postzegels f 2.
De penningm. der lin. comm. te Venloo verzoekt mij nog te
melden, dat door ZEd. is ontvangen voor het fonds tot stichting
van een eigen gebouw te Venloo een bedrag van f 83,03, zijnde
de hellt eener collecte v/d Geref. Kerk te Zaandam A.
J. C. C. VOIGT, penningm.
Raamsdonk, 3 Nov. 1902.

Inwendige Zfindin^ ïn Drente.
Door de Deputaten zijn in Oct. j.1. de volgende giften der
liefde ontvangen :
Kerk van Diever f 14,75 ; Zuidlaren (gevonden in 't kerkzakje, f 2,50; Nieuw-Amsterdam ^idem) f 1,07; J. J. K. te
's-Hage f l ; Mej. Gunnink te Kampen f 2,50; door Ds. Petersen te Veendam f 2,50; coll. te Ruinen f 1,97 ;Jongelingsvereeniging „Timotheus" te Meppel f 7,50; door A. B. Visser,
van de Zendingsvereeniging te lloogeveen f 20 ; door A. Boen
dermaker, van de Zendingscomm. der Geref. Kerk te Helder f 10.
Voor deze vele en goede gaven zeggen wij de gevers dank.
Zij maken ons het voortgaan mogelijk en voeden onze hoop, dat
het ons verder niet aan het noodige zal ontbreken en dat de
Heere ons Zijn zegen niet zal onthouden. Komt, Vrienden in
onzen Heer en Heiland, helpt ons mede den geestelijken zegen
Drente deelachtig maken.
Namens Deputaten voorn.,
H. A. DIJKSTRA, Secr.-Penn.
Diever, 3 Nov. 1902.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
O o i leekten.
Blokzijl
f
4,03 2de c. Vroomshoop
Hasselt
7,555 Ommen
Kampen
- 117,395 Brouwershaven
Kamperveen
1,30 Bruinisse
Langeslag
6,04 Camperland
Oldemarkt
2,625 Geersdijk
Rouveen
- 29,50 Haamstede
S laphorst
3,91 Nie u werker k
Steenwijk A
9,57 Oosterland
B
6,53 Scharendijke
;J
Stad Vollenhoven
3,— Wissekerke
Ambt
A 9 — Zierikzee
„
B 3,605 Zonnemaire
n
Wilsum
3,— Amersfoort A
Zalk
3,62 Bunschoten A
lste c. Zwartsluis - 20,94 Baarn
2de c.
- 23,46 Soest
n
Zwolle
- 71,— Oud-Loosdreclit
Heemse A
- 12,50 Nieuw-Loosdrecht
Den Ham
- 15,94 Scherpenzeel
Bergentheim
2,80 Maartensdijk
Dedemsvaart
- 26,52 Renswoude
Avereerst
4,11 Veenendaal
lste c. Vroomshoop 10,125

f
-

7,—
12,50
4,04
8,49
8,43
2,25
2 66
3,68
6,13
4 60
1,445
15,43
4,33
67,42
55,80
22,325
4,63*
4,80
3,29
8,655
5,—
3,70
10,—

Ooiiti-il>i*tien «-ii G i f t t - i i .
Kampen, extra gift „omdat de Theol. School gehandhaafd is
als eigen Inrichting" f 100.

Door f dhr. J. Singels te Rotterdam, Corr. Cl. Rotterdam, de
contr. uit:
Berkel, Corr. A. Klapwijk Az., van D. Klapwijk f 0,50, H.
A. Verwij f 2, W. Havenaar f 2,50, D. Vogelaar f 2,50, Th.
Vogelaar f 3, A. Klapwijk Az. f 0,50, T. de Gelder f 1,50, S.
Wouda f 1, J. Verhoeff f 1, A. de Bruin f 1, P. Klapwijk f 1,
K. Ploor f 0,50, D. P. v. d. Voort f 0,50, 0. A. de Wit f 1,
Ds. W. Verhoeff f 2,50.
Schiedam, Corr. H. Groeneweg, van Ds. Goslinga f 2, I. H.
Houtman f 2,50, C. Klein f 1, D. C. Kok f 1, J. Groeneweg
f 0,50, H. Groeneweg Jr. f 1, Amoreus f 2,50. L. Vrijland f 5,
H. Groeneweg f 1, A. de Bie f 1, D. Kok f 1, W. A. J.
Kruyer f 1.
Door Ds. G. Doelces te Heemse, Corr. Cl. Ommen, de contr.
uit Den Ham ad f 27,90, uit Bergentheim ad f 2,75, uit
Dedemsvaart ad f 23,25.
Gift van R. v. H. uit Oud-Loosdrecht f 2.
Door Ds. H. J. Heida te Leek, Corr. Cl. Enumatil, de
contrib. uit:
Marum, Corr. L. P. de With, van R. Dijkstra f 0,50, P.
Pandjes f 1, B. de With f 0,25, H. Tolsma f 0,50, A. Dijk
f 0,50, K. Rijtsema f 0,50, J. de With f 0,50, T, P. de With
f 1, J. Everts f 0,50, V. Dam f 0,50, Ds. J. iMeijer f 1, G.

GELOOF EN
AANSCHOUWING.
V.
Alle werken Gods in schepping,
onderhouding en regeering berusten
op gedachte; zij komen door een
woord, door een spreken Gods tot
stand. Daarom kunnen zij in hun
eigenlijk wezen niet anders dan door
het geloof worden verstaan.
Wanneer nu de zonde niet tusschenbeide gekomen ware, zou, althans tot
op zekere hoogte, geen bijzondere
openbaring door een eigenlijk en
letterlijk spreken Gods voor den
mensch noodig zijn geweest. Want
de hemelen vertellen Gods eer, het
uitspansel verkondigt Zijner handen
werk. Uit de schepselen worden de
onzienlijke dingen verstaan en door
zien. Er gaat eene sprake Gods van
al Zijne werken uit tot den mensch.
En de mensch, die naar het beeld
Gods geschapen was zou, indien hij
niet in zonde gevallen ware, die
sprake Gods uit Zijne werken hebben
verstaan en door het geloofde eeuwige
gedachten Gods hebben leeren kennen.
Toch mag deze genoegzaamheid
der algemeene openbaring, zonder
den val, slechts tot op zekere hoogte
worden aangenomen. Want het is
zeer de vraag, of Adam, indien hij
staande ware gebleven, uit de werken
van Gods handen de wording aller
dingen zoo had kunnen leeren kennen,
als die in het eerste hoofdstuk van
Genesis wordt verhaald, indien deze
hem niet op eene bijzondere wijze
door God ware medegedeeld. In elk
geval staat het vast, dat de Heere
ook vóór den val aan den mensch
zich openbaarde, niet alleen door de
werken der schepping en de sprake,
die daarin tot den mensch uitging,
maar ook door een eigenlijk spreken
en door eene opzettelijke mededeeling
van gedachten in menschelijke taal,
Gen. 1 : 28, 2 : 16.
Toch kan onder deze beperking de
genoegzaamheid der algemeene open
baring in een zondeloozen toestand
worden staande gehouden. De mensch,
die niet gevallen en dus niet in zijn
verstand verduisterd was, zou de
onzienlijke dingen Gods door het
geloof uit de schepselen hebben ver
staan en doorzien.
Maar hierin is door de zonde eene
groote verandering gekomen. De
natuurlijke mensch verstaat niet de
dingen, die des Geestes Gods zijn;
maar hij heeft ook geen recht ver
stand meer van de zienlijke dingen,
die hij met zijne oogen aanschouwt
en met zijne handen tast. Heel het
Heidendom strekt daarvoor ten be
wijs. Dat de wereld door een woord
Gods is toebereid, en dat de dingen,
die gezien worden, niet geworden zijn
uit dingen, die onder de oogen ver
schijnen, is buiten de bijzondere open
baring ten eenenmale onbekend. De
kennisse Gods, die uit de schepselen
nog verkregen kan worden, is bij
alle volken verbasterd, met dwalingen
vermengd en ten slotte in afgoderij
en beeldendienst ten onder gegaan.
Een zoogenaamde natuurlijke gods
dienst en zedelijkheid komt nergens
zuiver en onvervalscht voor.
Al was het alleen voor de rechte
kennis der natuurlijke en zienlijke
dingen, dan zou er na den val toch
eene bijzondere openbaring, een op
zettelijk spreken, een eigenlijk woord
Gods noodzakelijk zijn geweest. Het
woord Gods, dat in de Schrift tot ons
komt, kon zich daarom niet beperken
tot de zaligmakende kennis in engeren
zin, maar moest ook licht verspreiden
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over de gansche wereld en over heel
de geschiedenis der menschheid.
Welke kennis van God, van Zijne
deugden en werken uit de schepselen
kan worden afgeleid, dat moest na
den val opzettelijk door een spreken
Gods ons worden aangewezen. Door
het woord Gods, doordat God opzet
telijk en in eigenlijke woorden ge
sproken heeft, verstaan wij thans
alleen, dat de dingen, die gezien
worden, hun oorsprong en bestand
niet hebben in dingen, die onder de
oogen verschijnen.
Maar natuurlijk, daar gaat de bij
zondere openbaring na den val niet
in op. Het is zelfs haar voornaamste
inhoud en haar hoogste doel niet.
De Schrift is geen handboek voor
eenige natuurlijke wetenschap of
kunst, al is het ook, dat zij over alle
terreinen des levens haar licht ver
spreidt en een lamp is voor den voet
van allen, die deze terreinen door
kruisen. Hoofdzaak is voor de bij
zondere openbaring de zaliging van
den gevallen mensch, de redding van
den zondaar, of liever nog, de eere
Gods in de behoudenis van eene ver
lorene menschheid.
Maar nu doet zich hier terstond
het opmerkelijk verschijnsel voor,
dat deze bijzondere openbaring vol
strekt niet alleen in woorden, maar
evenzeer in daden bestaat. Profetie
en wonder, beide genomen in den
ruimsten zin, gaan in haar hand aan
hand. Als God na den val Adam
en Eva in het genadeverbond op
richt, maakt Hij hun dit ook in het
woord der belofte, Gen. 3 : 15, be
kend. Als Hij na den zondvloed met
heel de schepping het natuurverbond
sluit, dan stelt Hij Noach en de zijnen
daarmede ook in kennis en spreekt
over hen het woord Zijner zegening
uit, Gen. 8 : 21 v. Als de Heere
Abraham uit Ur der Chaldeën wil
leiden naar Kanaan, dan roept Hij
hem eerst en maakt hem met Zijn
wil bekend. Als Hij eeuwen later
het volk van Israël onder vele teeke
nen en wonderen uit Egypte naar
Kanaan brengt, dan worden al Zijne
daden door woorden verzeld. En zoo
gaat het heel de geschiedenis van
Israël door. Woord en daad, profetie
en wonder gaan altijd samen. Zij
begeleiden, ondersteunen, verklaren
elkander. De èene zou ongenoeg
zaam zijn zonder de andere.
Nog sterker springt dit bij de
Nieuwtestamentische openbaring in
het oog. Zooveel het vleesch aan
gaat, is Christus uit de vaderen; en
in zoover is Hij zichtbaar, hoorbaar,
tastbaar, onder het bereik onzer zin
lijke waarneming gebracht. Wat de
apostelen gehoord en gezien en aan
schouwd en met hunne handen getast
hebben van het Woord des levens,
dat verkondigen zij ons.
Deze historische, zinnelijke realiteit
is het middelpunt van ons Christelijk
geloof. Hieraan kent gij den geest
van God: alle geest, die belijdt, dat
Jezus Christus in het vleesch gekomen
is, die is uit God. En alle geest, die
niet belijdt, dat Jezus Christus in het
vleesch gekomen is, die is uit God
niet, maar dit is de geest van den
antichrist. De vleeschwording, de
wonderen, die Christus verricht heeft,
Zijn lijden, Zijn sterven, Zijne op
standing, Zijne hemelvaart waren
daden Gods, feiten, die eenmaal in
de geschiedenis hebben plaats ge
grepen, die met de lichamelijke zin
tuigen konden worden waargenomen,
en die voor het Christendom van de
hoogste beteekenis zijn. Indien Chris
tus niet opgewekt is, zegt Paulus,
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dan is onze prediking ijdel en ijdel
is ook uw geloof, dan zijt gij nog in
uwe zonden, dan zijn ook verloren
allen, die in Christus ontslapen zijn.
En datzelfde geldt van al de heilsfeiten, van vleeschwording, verne
dering, lijden, dood, hemelvaart.
Historie is de grondslag en de in
houd van het Christendom.
Maar zoo zdfcer dit alles ook is,
het staat even vast, dat al die feiten
door woorden Gods voorafgegaan,
begeleid en gevolgd worden. Zij zijn
door woorden Gods voorafgegaan van
de belofte in Gen. 3 : 15 af tot op
de aankondiging van Jezus' geboorte
aan Maria toe. Heel de Oudtesta
mentische profetie is één machtig
getuigenis van Jezus, van Zijn per
soon en Zijn werk, van Zijne naturen
en ambten en staten. Zij worden
door woorden Gods vergezeld. Want
Christus, die voorzooveel het vleesch
aangaat uit de vaderen is, is tevens
waarachtig God, boven alles te prij
zen in der eeuwigheid. Hij is het
Woord, dat in den beginne bij God
en zelf God was. En daarom is Hij
ook onze hoogste profeet, die wet en
evangelie heeft verkondigd, die den
Vader heeft verklaard, die ook van
zichzelven als den Zaligmaker der
wereld getuigd heeft. Hij is Zijn
eigen verklaarder geweest en heeft
gezegd, wie Hij was, wat de betee
kenis was van Zijn persoon en Zijn
werk, wat de reden en het doel was
van Zijn lijden en sterven, van Zijne
opstanding en hemelvaart. En zoo
ook worden ei' delijk de heilsfeiten
des Nieuwen Testaments door woor
den Gods gevolgd. Jezus heeft niet
alles gezegd, want Zijne discipelen
konden het toen niet dragen. Maar
Hij zou straks na Zijn heengaan den
Heiligen Geest zenden, die hen in al
de waarheid leiden zou. En door
dien Geest geleid, hebben de apos
telen verkondigd hetgeen zij van
Christus gehoord en gezien, aan
schouwd en getast hadden. Het
apostolisch getuigenis is niets anders
dan de Goddelijke uitlegging van den
persoon en het werk van Christus.
In de bijzondere openbaring behooren daarom woord en feit, profetie
en wonder bijeen. Zij kunnen elkan
der niet missen. Het eene is onvol
maakt en onvoldoende zonder het
andere. Bijbelsche geschiedenis en
Bijbelsche theologie — om deze ter
men voor een oogenblik te gebrui
ken — kunnen misschien met eenige
moeite en ter wille van practische
belangen onderscheiden worden. Maar
het is onmogelijk, om er scheiding
tusschen te maken. Zij hooren bijeen
als het slot en de sleutel, als de
schering en de inslag.
Wie de heilswoorden wilde aan
nemen zonder ae heilsfeiten, zou stil
zwijgend uitgaan van de gedachte,
dat de zonde alleen in verduistering
des verstands bestond en dat daarom
verlichting van het bewustzijn vol
doende ter zaligheid ware. Dat is
de dwaling geweest van het gnosti
cisme in de tweede eeuw en van het
rationalisme in lateren tijd. Maar
de geschiedenis heeft geleerd, dat op
deze wijze het Christendom in eene
zedeleer, het evangelie in eene wet,
de Kerk in eene school, het sacra
ment in eene plechtigheid, het geloot
in eene verstandelijke meening werd
omgezet.
Wie omgekeerd de heilsfeiten wilde
aanvaarden, maar om ze zelf met
miskenning van het licht van Gods
Woord naar eigen inzicht te duiden,
die zou stilzwijgend uitgaan van de
onderstelling, dat het verstand door
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de zonde ongedeerd is gebleven en
dat het voor de zaligheid uitsluitend
aankwam op eene nieuwe gezindheid
des harten. Dat is de dwaling ge
weest van het mysticisme in zijne
verschillende vormen, gelijk het in
den loop der eeuwen zich telkens
vertoond heeft. Maar wederom heeft
te dozen opzichte de historie over
vloedig bewezen, dat het Christendom
daarbij van zijn pit en kern werd
beroofd. De mystieke Christus, met
wien men in het hart gemeenschap
oefende, had ten slotte met den historischen Christus niets dan den naam
gemeen. Het inwendige licht, waarop
men zich beriep, eindigde menigmaal
met verachting van de letter der
Heilige Schrift. En de Geest, aan
wiens leiding men zich toevertrouwde,
bleek dikwerf meer een geest van
beneden dan van boven te zijn.
Daarom behoor en in de bijzondere
openbaring de woorden en de daden
Gods in hun eenheid en onderling
verband te worden vastgehouden.
Wat zouden wij van den persoon en
het werk van Christus verstaan, in
dien God zelf ze ons niet verklaarde
in Zijn Woord? En wat nuttigheid
zouden de woorden Gods voor ons
hebben, indien zij losgemaakt werden
van de feiten, tot wier verklaring
zij ons gegeven zijn ? De zonde is
immers beide te zamen, leugen en
ongerechtigheid, onverstand en on
gehoorzaamheid, duisternis en ver
dorvenheid. Zij heeft den ganschen
mensch aangetast, in zijn ziel en in
zijn lichaam, in zijn verstand en in
zijn hart. Zij heeft hem geheel en
al van het beeld Gods beroofd, zoo
wel van de kennis als van de heilig
heid.
Dienovereenkomstig bestaat de bij
zondere openbaring in woord en in
feit, in profetie en in wonder. Beide
des menschen zijn en zijn bewustzijn
moeten worden vernieuwd. Roeping
is alleen niet genoeg, zij behoort
vergezeld te gaan van de weder
geboorte. En wedergeboorte alleen is
onvoldoende, zij behoort door de roe
ping begeleid te worden. Aan de
Kerk heeft God niet alleen Zijn
Woord maar ook Zijn Geest, en niet
alleen Zijn Geest maar'ook Zijn
Woord geschonken. En het geloof
is niet alleen eene zekere kennis van
alwat God in Zijn Woord heeft ge
openbaard, maar ook een vast ver
trouwen, dat mij al mijne- zonden
om Christus' wil vergeven zijn.
En wat God alzoo heeft samen
gevoegd, zal de mensch niet scheiden.
BAVINCK.

GRATIE.
Op Zaterdag den

onverdiende goedheid, loutere ontferming.
Door haar krijgen wij weldaden en
zegeningen, waarop wij niet het minste
recht hebben en met de geringste
aanspraak kunnen maken.
Maar als genade zoo wordt verstaan,
dan dreigt het gevaar, dat zij in willekeur
ontaardt en niets anders wordt dan een
gril /an den souverein. Genade spreekt
den schuldige vrij, zonder dat die schul
dige er eenig recht op heeft, want
anders zou zij ophouden, genade te zijn,
En toch mag zij ook geen loutere
willekeur, geen toevallige gril zijn,
want anders kwam zij in strijd met
het recht en zou zij een geneesmiddel
zijn, dat erger was dan de kwaal.
Genade mag geen grond hebben in
dengene, aan wien zij bewezen wordt;
en zij moet toch een grond hebben, om
niet in strijd te komen met het recht.
In de Christelijke religie is deze strijd
opgelost in het kruis van Golgotha.
Wat geen oor heeft gehoord en geen
oog gezien en in eens menschen hart
niet is opgeklommen, dat is vervuld en
zichtbaar ons voor oogen gesteld in het
lijden en sterven van den Zone Gods.
Genade en recht zijn op Golgotha
verzoend. De vergeving onzer zonden
geschiedt uit loutere genade, zonder
eenige verdienste onzerzijds, zonder dat
wij er eenig recht op konden laten
gelden. En toch geschiedt zij niet zonder
grond en is zij niet in strijd met de wet.
Want het recht der wet is in Christus
vervuld, en de grond der vergeving van
al unze zonden ligt in den zoendood
van den Zone Gods.
Daarom kunnen wij met blijmoe
digheid belijden: ik geloof de vergeving
der zonden. Toen de Apostelen dit
Evangelie brachten onder de Heidenen,
waren er, die deze prediking niet konden
aannemen. Want eene vergeving, die
de zonden kwijtschold om niet, was
naar hunne meening eene dwaasheid.
En later zeiden de Socinianen omge
keerd, als de zonden door Christus voldaan
zijn, dan is er voor vergeving geen plaats.
De schulden, die betaald zijn, behoeven
niet meer kwijtgescholden te wo-.den.
Beiden hadden voor de heerlijkheid
van het Evangelie geen oog. Vergeving
is er juist voor ons, omdat Christus in
onze plaats geleden heeft en gestorven
is. Genade kan ons de Vader bewijzen,
juist omdat Zijn Zoon aan het recht
heeft voldaan.
Het Evangelie predikt genade, loutere,
onverdiende, souvereine genade, maar
eene genade, die bewezen wordt op grond
van het voldane recht. Sion wordt ver
lost, maar in den weg van het recht.
Op godsdienstig gebied is er dus eene
harmonie tusschen recht en genade. Niet
dat wij deze verborgenheid zouden ver
staan en begrijpen. Maar het feit is
toch duidelijk in de Schrift geopenbaard.
En het geloof neemt het aan en rust er
in en denkt het dankend en jubelend in.
Maar anders staat de zaak op rechts
geleerd, dat is bepaaldelijk op strafrech
telijk terrein. Langzamerhand ging er
in de wetgeving der volken het oog
voor open, dat er ook op dit gebied in
sommige gevallen aan overtreders der
wet gratie verleend moest worden.
Maar zoodra de noodzakelijkheid daar
van ingezien werd, bleek ook de moei
lijkheid, om de gronden aan te voeren,
waarop zij verleend moest worden.
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Want indien gratie niets andera was

werd de heer A. de Jong van Rotterdam
aan de Vrije Universiteit bevorderd tot
Doctor in de Rechtsgeieërdheid op een
proefschrift over Geschiedenis en Begrip
van Gratie.
Deze dissertatie, die den jeugdigen
Meester in de Rechten eere aandoet en
zoowel van zijne principieele overtuiging
als van zijne degelijke studie een
gunstig getuigenis aflegt, is om haar
inhoud ook voor anderen dan rechtsge
leerden van hoog belang.
Gratie is een begrip, dat niet alleen
in de wetenschap van het recht, maar
bovenal in de Godgeleerdheid ter sprake
komt en dat ook door ieder Christen
wordt verstaan. Het Christendom is juist
de godsdienst der genade. Genade is er
het begin en het midden en het einde
van. Uit de volheid van Christus ont
vangen wij genade voor genade.
Maar al is dit begrip van genade ons
allen bekend ; zoodra wij het trachten
in te denken en te begrijpen, levert
het allerlei moeilijkheden op.
Genade toch is ongehouden gunst,

dan vrije gunst, dan hing zij geheel en al
af van de willekeur van den souverein,
dan was zijn gril of luim het einde
van alle tegenspraak, dan kwam gratie
met de wet in strijd en deed zij
afbreuk aan het recht.
Het veriaenen van gratie moest dus voor
bepaalde gevallen omschreven worden.
Er dienden gronden te zijn, waarom zij
in het eene geval niet, en in het andere
geval wel verleend moest worden.
Maar in dezelfde mate, als men de
gevallen aanwees, waarin zij verleend
moest worden, hield zy op gratie in
eigenlijken zin te zijn. Zij werd zelve
een recht, dat in bepaalde gevallen en op
hechte gronden toegekend moest worden.
Indien de gratie gratie is in echten
zin, dan geschiedt ze zonder recht; en
indien zij geschiedt naar het recht,
houdt zij op gratie te zijn.
In deze moeilijkheid is het juridisch
begrip van gratie gewikkeld.
De heer de Jong heeft deze moeilijkheid
in zyne dissertatie diep gevoeld en helder
in het licht gesteld. En hij tracht ze

zoo op te lossen, dat gratie mag verleend
worden, ingeval de gebrekkigheid van
de veroordeeling tot zekere straf aan
het licht ia getreden of een hooger
belang en een hooger recht in het spel
is gekomen, waarvoor de uitvoering der
straf moet wijken.
Op deze wijze wordt het verleenen
van gratie een maatregel, die door een
hoogere orde van zaken dan het
bestaande recht geboden is, en daarom
het karakter van vrije gunst verliest.
De heer de Jong erkent dan ook,
dat in zijne opvatting het oorspronkelijk
begrip van gratie gewijzigd is en dat
er van het verleenen van gratie uit
loutere goedheid van den souverein geen
sprake mag wezen.
Onder de rechtsgeleerden is hierover
groot verschil van meening. Ook de
geloovige juristen denken hierover lang
niet allen gelijk. En naar alle waar
schijnlijkheid zal de eenstemmigheid zich
op dit punt nog lang laten wachten.
Maar in elk geval heeft de heer de
Jong in zijne dissertatie een arbeid
geleverd, die om de keuze en de behan
deling van het onderwerp algemeene
belangstelling verdient, van zijne studie
een gunstig getuigenis aflegt en voor
de toekomst ons van zijn ijver en
talent eene goede hope en eene gegronde
verwachting biedt.
BAVINCK.

HET NiUliHGNI) G«»S-

GKiticiir.
„En het einde aller dingen is nabij !
zijt dan nuchteren en waakt in den
gebede.
Maar vooral hebt vurige liefde tot
elkander ; want de liefde zal menigte van
zonden bedekken.
1 PETK. 4 : 7 en 8.

I.

Petrus, de zoon van Jonas en broeder
van Andreas, was geboren te Bethsaïda.
Zijn vader had hem Siinon genoemd ;
maar Jezus noemde hem Kéfas, dat
door Petrus vertaald wordt en zooveel
als rotssteen beteekent. Hij had een
voortvarend karakter en was altijd de
eerste, als het op handelen aankwam.
In zijn hart was vurige liefde tot den
Heere, eene liefde, geboren uit eën
welgegrond geloof'. IJverende, werd hij
wel eens wat vermetel, zelfs kwam hij
tot de verloochening van den Meester.
Treffend was evenwel zijn berouw, waar
van de innigheid in zijn volgend leven
bleek. Wij weten slechts weinig van
hem, doch genoeg om hem lief te heb
ben, en in hem een opgericht teeken
van vrijmachtige zondaarsmin te zien.
De bewering der Roomsch-Katholieke
Kerk, dat hij 25 jaren lang Bisschop
van Rome zou zijn geweest, is geschied
kundig bewezen onjuist te zijn. Er zijn
redenen zelfs om te twijfelen of hij
ooit Rome heeft bezocht. De over
levering zegt, dat hij, tydens de ver
volging door Nero, in het jaar 68, op
eene 3 uren van de stad gelegene
plaats ter dood gebracht is en hij, zich
onwaardig achtende in dezelfde houding
als de Zaligmaker te sterven, heeft ge
vraagd om met het hoofd naar beneden
gekruisigd te worden.
Dit is zeker, wy bezitten 2 Zend
brieven van hem.
De eerste brief is geschreven in het
jaar 64 uit Babyion en gericht aan al
de geloovigen, zoowel aan de bekeerde
Joden als aan de bekeerde Heidenen,
die door eene vreeselijke vervolging
verstrooid waren. Het doel van dezen
brief is duidelijk. Eenmaal had Jezus
tot hem gezegd: »als gij eens zult
bekeerd zijn, zoo versterk uwe broeders".
Dat woord was hem diep in de ziel
gevallen, was hem onvergetelijk ge
worden ; hij bracht het hier in toe
passing. Hij zelf had bij eigen ervaring
geleerd lioe zwak het vleesch is, hoe
weinig er dikwerf toe noodig is om
met vleesch en bloed te rade te gaan,
ontrouw te worden en den gekruisigden
Christus te verloochenen. Ach, indien
de Heere hem niet opgezocht, terecht
gebracht, niet voor hem gebeden had,
wat ware er van hem geworden ! De
liefde, die hij in zijne ziel gevoelde
voor deze kinderen Gods, die hij uit
verkorenen naar de voorkennis Gods des
Vaders in de heiligmaking des Geestes
noemt, dringt hem om hun te schrijven.
Hij bemoedigt hen onder de zware ver
drukking, die aireede aanwezig was, en
die hij voorzag dat zij te wachten waren.
Het moest hun geen vreemde zaak zijn,
dat zij vervolgd werden »tot verzoe
king", om hen, ware het mogelijk, af
vallig te maken. De Heere liet zulks
toe, om hun geloof te beproeven en te
oefenen, 0m de genade openbaar te
maken, die Hij hun gegeven had, en
gaf daarin tevens een kenmerk van hun
deelgenootschap aan Hem en Zijn heil.
Immers, de weg van den Christus moest
die van den Christen zijn, en gemeen
schap aan het lijden van Christus zou
in de openbaring van Christus' heerlijk
heid stofte geven tot blijdschap. »Zoo
gij", zegt Hij, »gesmaad wordt om den
naam van Christus, zoo zijt gij zalig,
want de Geest der heerlijkheid en de
Geest Gods rust op u". Maar ook

waarschuwt Hij hen, toe te zien, dat
zij zelf geen oorzaak tot smaaüheiü
geven; hun leven moest openbaring
zijn van dat van Christus in hun bin
nenste ; zij moesten wandelen in de
vreeze Gods, altijd groeien in ootmoed
en zelfverzaking, in heilige begeerten,
in de kracht des geloofs, in alle heilige
vrucht. Hun lijden moest een lijden
om Christus wille zijn. Hij verzekert
in ons teksthoofdstuk dat deze tegen
woordige bedeeling haastig voorbijgaat
en knoopt daaraan eenige vermaningen
vast. Het is dus een woord der ver
troosting en der waarschuwing, dat
Petrus tot de geloovigen brengt : »En
het einde aller dingen is nabij ; zijt
dan nuchteren en waakt in den gebede.
Maar bovenal hebt vurige liefde tot
elkander; want de liefde zal menigte
van zonden bedekken."

j

( Wordt vervolgd.)
NOTTEN.

••ensioenfoiidsen fan
Werklieden.
Staatssubsidie voor de Scholen, Staatstraktement voor de onderwijzers, Staatspen
sioen voor de werklieden — ook in de
anti-revolutionaire kringen wordt de begeerte
naar Staatshulp op allerlei gebied openbaar.
Men hoort zelfs reeds, in lijnrechte tegen
spraak met Groen v. P.'s eisch tot schrap
ping van „de ellendige ziusneê", Art. 194
der Grondwet, die het Kijk verplicht overal
voldoend lager onderwijs te verschaffen,
anti-revol. voormannen stellingen verdedigen
als deze : «Het ouderwijs Rijkszaak."
Er kan wel wat van aan zijn, dat vroeger
van anti-rev. zijde te veel aan den Staat is
ontzegd ; maar is er thans geen reden voor
de vraag der vreeze : of men niet veel te
veel en velerlei aan den Staat wil opdragen ?
Waar is hier de geest en het onderscheid
tusschen de Socialistische „gemeenschaps"theorie en de gezonde leer der Staatsbevoegdheid en Staatsroeping in overeenstemming
met de ware vrijheid van familie en persoon.
Met de vrijheid die onafscheidelijk is van,
die in zich draagt en voedt en "-leidt den
plicht en het plichtsbesef van ieder om zelf
te werken en te Diuaen om zijn uroou, eu
armen en elleudigen te steunen?

Zijn wij niet op weg om de groote massa
van ons volk van allerlei rang en stand tot
een soort „bedeelden" te maken ? Om het
plichtsbesef en de veerkracht van de indivi
duen en de organische volkskringen te dooden,
en alles sn allen op te lossen in een harteloozen, onpersoonlijken Staat, die vreemd is
aan alle Christelijke idee, en hoe langer hoe
meer gelijkt op den Staat der Grieken en
van andere heidenen, die, goed bezien, als
Voorzienigheid geacht, als God geëerd werd ?
We zullen nu ook al door den Staat ver
zorgde en beheerde pensioenfondsen krijgen
voor werklieden ? Kn dan toch zeker voor
allerlei werklieden. Ook voor afgewerkte
boerenarbeiders eu voor oude uaaisters, win
keljuffrouwen, werkvrouwen, waschvrouwen,
vischvrouwen en alle andere soorten van
mannen en vrouwen die met werken den
kost hebben moeten verdienen ? Ook voor
die arbeiders, die met hoofd en pen voor
een schraal leven hebben moeten werken al
den dag en al hunne jaren.
M a a r — worden „de werklieden" zóó niet
als half of heel onmondigen behandeld, en
hun vrijheid aan banden gelegd . J En —
wordt f / de Staat", „het Kijk" op dien weg
niet weldra Kassier en Directeur van één
groot algemeen Oude mannen- en vrouwen
huis . . . ? ! . . .
Is dat nu naar de echt Vaderlandsche
traditiëu, is dat overeenkomstig de ordinan
tiën van GOD in de schepping eu de
voorzienigheid, in de Schrift eu in de
geschiedeuis ?
Of is dat minstens een effening van den
weg en de paden voer het Socialisme, een
vrucht en een kracht der wijsheid die van
beueden is P
Iu een artikel in „De Economist", ged.
Oct. 1901, heeft Mr. J. P. CAU te Zierikzee
dit belangrijk onderwerp besproken. Het
artikel, dat blijk geeft van zaakkennis en
van belangstelling in den arbeid en de
arbeiders, is een getuigenis tegen het streven
naar „verplichte verzekering" der werklieden.
„Sedert in Duitschiand de verplichte ver
zekering van werklieden tegen de geldelijke
gevolgen van invaliditeit en ouderdom is
ingevoerd, heeft dit stelsel in andere landen
bij velen ingaDg gevonden. Ook in ons

vaderland

Alles schijnt er dus op

te wijzen, dat de verplichte verzekering
weldra ook hier te lande zal worden inge
voerd."
De schrijver stelt zich daartegen. Om
twee redenen. Ten eerste, omdat tegen dit
stelsel ernstige bezwaren zijn in te brengen;
ten tweede, omdat z. i. ook zonder dwang
eene bevredigende oplossing voor het pensioenvraagstuk te vinden is.
Het komt ons voor, dat het woord van
dezen, liberalen, schrijver over zoo een be
langrijk volksbelang ook iu de anti-rev.
kringen overweging verdient. Daarom bren
gen wij den hoofdinhoud onder de oogen
der lezers van Be Bazuin.
Mijn "hoofdbezwaar tegen de invoering der
verplichte verzekering in ons vaderland is
hierin gelegen, dat dit stelsel geheel in
strijd is met de ontwikkeling van de ver
zekering hier te lande en met den aard van
ons volk. Ons volk is geenszins afkeerig
van verzekering; dit bewijzen de talrijke
begrafenisfondsen, die niet anders zijn dan
levensverzekeringen op kleine schaal, de
vele ziekenfondsen en ook de ondersteunings
fondsen bij ziekte, op welke laatste ik nader
uitvoerig terugkom. Al deze vormen van
verzekering berusten evenwel op den vrijen

wil der deelnemers en hebben vanzelf burger
recht verkregen, zonder dat daarvoor eenige
dwang is uitgeoefend.
Wilde men eene
verplichte verzekering invoeren, dan zou dit
met minder bezwaar kunnen geschieden ten
aanzien van deze soorten van verzekering,
Hip hii liflt volk bekend ziin en waarvan de
nuttige werking in de kringen onzer werk
lieden dagelijks wordt gevoeld. Geheel
anders is het met de pensioen verzekering;
deze is bij de werklieden zoo goed als on
bekend, en juist deze wil men nu door
wettelijken dwang invoeren. Men wil aus
onze werklieden dwingen tot iets, wat zij in
het geheel niet kennen en waarvan zij nog
geen begrip hebben, tiet gevolg üaarvan
zal zijn, dat zulk eene wet de meeste tegen
werking zal vinden juist bij hen, in wier
belang zij zou worden gemaakt.
Men ziet het bij de wet op den leerpncnt,
die meer tegenstand ontmoet dan men had
verwacht. En deze betreft nog wel net lager
onderwijs, waarvan alle klassen der bevolking
gebruik maken, terwijl de zedelijke verplich
ting der ouders, om aan hunne kinderen
onderwijs te doen geven, ook door de minst
ontwikkelden wordt erkend. Daarentegen is
verzekering van een pensioen iu geval van
ouderdom of invaliditeit zelfs tot de meer
ontwikkelden nog zeer weinig doorgedron
gen, eu bij de minder ontwikkelden eene
geheel onbekende zaak. En nu wil men
deze laatsten bij de wet daartoe noodzaken !
Het kan, dunkt mij, /liet anders, of zulk
een maatregel zal grootC ontevredenheid ver
wekken bij allen, op wie hij zal worden
toegepast.
Men stelle zich de invoering der ver
plichte verzekering toch niet als eene een
voudige zaak voor. Het aantal der ver
zekerden zou ruim een millioen bedragen
(verslag Staatscommissie blz. 86), dus een
zeer groot deel der volwassen bevolking.
Daartoe zouden behooreu alle lobntrekkenden
met een jaarlijksch inkomen beneden f 1000
volgens het plau der Staatscommissie (of
beneden f 1200 volgens het ontwerp der
regeering). De laagste klasse zou bevatten
alle loontrekkenden met een jaarloon van
0 — 250 gulden (of beneden de f 240), zoo
dat daartoe zouden behopren alle arbeiders,
die minder dan f 5 per week verdienen, dus
ook zij, wier loon slechts één of een paar
gulden 's weeks bedraagt. Nu is evenwel
een groot deel van deze personen, wier
verdiensten zoo gering zijn, reeds armlastig,
vóórdat zij invalide of oud zijn, en diezelfde
personen zouden toch eene premie voor hun
pensioen moeten betalen, d. w. z. men wil
hen dwingen voor de toekomst te sparen,
terwijl zij voor het tegenwoordige niet in
hun onderhoud kunnen voorzien eu daarom
bedeeld moeten worden; dit komt mij tegen
strijdig en ongerijmd voor. Het doel der
pensioenverzekering is de verzekerden te
houden buiten de armenzorg, maar dit is
alleen mogelijk ten aanzien van hen, die nog
niet tot de armenzorg zijn vervallen, vóór
dat de verzekering begint te werken en de
pensioenen mogen wórden uitgekeerd. Voor
hen daarentegen, die reeds te voren arm
lastig zijn, streeft de verplichte verzekering
haar doel voorbij. Ik geloof dan ook, dat
men, indien men de verplichte verzekering
wil invoeren, wèl zal doen met de laagste
klasse te laten vervallen en in de verzekering
alleen hen op te uemeu, wier inkomen hen
in staat stelt geregeld iets voor hunne toe
komst af te zonderen. Maar juist die per
sonen kunnen zichzelf helpen, zonder de
verplichte verzekering, zooals ik uader hoop
aan te toouen.
Ook uit een theoretisch oogpunt kunnen
gewichtige bedenkingen tegen de \erplichte
verzekering worden aangevoerd. Zij strijdt
m. i. geheel met de demokratische richting
van dezen tijd, die er naar streeft aan de
werklieden het stemrecht en daardoor invloed
op het staatsbestuur toe te kennen. En die
zelfde werklieden wil men nu dwingen een
gedeelte hunner inkomsten ten behoeve van
henzelveu voor een bepaald doel te bestem
men, en verklaart men dus bij de wet on
mondig om hun eigene zaken te regelen.
Men acht hen ongeschikt om voor hunne
eigene belangen te zorgen en wil hun niette
min de zorg voor de algemeene belangen,
dus ook voor die van hunne medeburgers,
opdragen !
Zooals bekend is wil men de eene helft
der premie laten betalen door de werklieden,
de andere helft door de werkgevers. Waaruit
leidt men eene verplichting der werkgevers
af om voor het pensioen hunner werklieden
bij te dragen ?
Een bepaalden, duidelijker) rechtsgrond
heb ik nooit daarvoor hooren aanvoeren.
Men kan zich hiervoor niet beroepen op de
ongevallen-verzekering; immers de kosten
daarvan zijn geheel ten laste der werkgevers
gebracht, omdat de ongevallen een gevolg
zijn van het bedrijf en de daardoor veroor
zaakte schade dus ten l«ste van dat bedrijf
mag worden gebracht. Maar dit geldt niet
voor de verzekering van ouderdom en invali
diteit; ot is het een gevolg van het bedrijf,
dat de werkman oud of ziek wordt ? Ont
staat de ziekte door het bedrijf, dan behoort
daarin te worden voorzien door de onge
vallen-verzekering ; maar is zij het gevolg
van natuurlijke oorzaken, die ook voor nietlooutrekkenden bestaan, dan is er geen reden
om de kosten daarvan ten laste van het be
drijf te brengen. De eenige reden, die voor
de verplichting der werkgevers wordt aan
gevoerd, is eigenlijk deze, dat zonder huuue
medewerking eene verplichte verzekering niet
kan tot staud komen ; maar dit is geen
rechtsgrond en rechtvaardigt m. i. niet het
opleggen van zulk eene verplichting. Feite
lijk komt de verplichte bijdrage der patroons
neer op eene speciale belasting, op de nijver
heid gelegd ten behoeve der werklieden.

van den bestaanden toestand en het gebrek
kige der tegenwoordige armenzorg; in de
tweede plaats, dat men geene andere oplos
sing voor het pensioenvraagstuk weet en
daarom, door den nood gedwongen, zich
neerlegt bij het in Duitschiand aangenomen
stelsel. Wat net eerste punt ueireu, emeu
ik volkomen, dat de toestand van de werk
lieden en in 't algemeen van alle min- en
..
ï /» •
1•1_
onvermogencieoj wanneer zij oud. 01 ïnvanae
worden, thans geheel onbevredigend is en
dringend verbetering Denoeu ; maar wat uei
tivpprip. rmnt.
aangaat,,
meen ik dat eene andere
r
o—'
oplossing dan de verplichte verzekering zeer
goed mogelijk is, en dat er volstrekt geene
noodzakelijkheid bestaat om dit dwangstelsel,
dat met onze voiKszeaen en recuisuegnyycu
geheel in strijd is, klakkeloos uit den vreemde
over te nemen. Het vraagstuk is m. 1. niet
voldoende onderzocht; in de vurige begeerte
om ar ftftnft nnlnssino' voor te vinden, heeft
men de eerste de beste o p o s s i n g , die elders
daaraan is gegeven, aangegrepen suuuci
zelfs af te wachten, hoe dit stelsel daar zal
werken. Want men vergete niet, dat de
vprnliphtp
vprypVpnno* pp.rst in 1 891 in
Duitschiand is ingevoerd, zoodat de wet
daar nog slechts IU jaar in werking is;
men verkeert er dus nog in het begin van
het overgangstijdperk en het zal nog jaren
Hnrpn per Hp. hliivendp toestand daar zal
zijn ingetreden en met eenige zekerheid
over ae gevolgen van ZUIK eene ïngnjpenue
regeling zal kunnen worden geooideeld. Er
is dus alle reden om de werking van dit
stelsel bii onze naburen af te wachten, en
te trachten inmiddels eene oplossing te vin
den, die zich aansluit aan hetgeen hier te
lande op dit gebied reeds is tot stand ge
bracht.
In een volgend art. deelen wij mede, in
welken weg en door welke middelen Mr.
Cau een bevredigende oplossing van dit
vraagstuk mogelijk acht.

Weduwnaar van II. C. Beusekamp,

HOEK VAN HOLLAND
EN

MARIA J. BEUSEKAMP,
die, mede namens wederzijdsche Familie'
hunnen hartelijken «lillik betuigen voor
de belangstelling bij hun huwelijk on
dervonden.
DEVENTER,

29 October 1902.
A.an allen, die mij een blijk van be
langstelling gavin in mijn 25-jarig
ambtsfeest, betuig ik mijn hartelijken

dank-

G. GORIS, v. D. M,

VROOMSHOOP,

3 Nov. 1902.
13aar het mij onmogelijk is ieder
afzonderlijk te beantwoorden, betuig ik
langs dezen weg mijnen hartelijken
dank aan allen, die mij op 12October
1.1. en daarna hunne zeer gewaardeerde
belangstelling toonden.
AMSTERDAM,

L. NEIJENS.

4 Nov. 1902.

V

oor de talrijke blijken van deel
neming, die wij tijdens de ziekte en na
het overlijden mijner geliefde Echtgenoote ontvingen, betuig ik. mede namens
mijne kinderen, hartelijk dank•
D. WIJNBEEK.
ZWOLLE,

4 November 1902.

L. LINDEBOOM.

Itoekaankoiidigingeu.
Uit fel bewogen Tijd, door A. van der
Flier. Nijkerk, O. F. Callenbach, 1902.
De fel bewogen tijd, waarvan de titel vaD
dit werk melding maakt, is de periode van
1784—1814, waarin Prins Willem V door
de Patriotten verdreven wordt, Nederland
onder Eransche overlieersching komt, maar
daarna het Oranjehuis ook met vreugde
teruggeroepen en in eere hersteld wordt.
Het is een bekend, maar altijd interessant
gedeelte, dat door de geachte Schrijfster in
dit haar werk met blijkbare sympathie
verhaald wordt. Het eerste gedeelte, dat
den strijd van Oranje-klanten en Patriotten,
het karakter van den Prins en van zijne
gemalin teekent, komt ons het belangrijkste
voor. Maar belangstellenden in de geschie
denis des vaderlands zullen met heel het
werk aangenaam kennis maken.

Onze krankheden en smarten door Christus
gedragen. Toespraak door C. Lindeboom,
Geref. pred. te Bolnes. Heusden, Gezette
Meerburg, 1902.
Ds. Lindeboom hield deze toespraak over
Jes. 53 : 4a ter inleiding op het gebed voor
de Jaarvergadering der Vereeniging tot
Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland
en gaf ze daarna ook afzonderlijk in het
licht. Het is een kort, hartelijk, ernstig
woord, dat zeer geschikt was, om tot het
gebed voor te bereiden. Moge het, gelijk
de hoorders, zoo ook de lezers aansporen,
om het werk der krankenverzorging in
Christus' naam met kracht ter hand te nemen.

Het object der theologie als wetenschap
volgens de Eucyclopaedie van Dr. A. Kuyper,
en Faculteit of School. Door W. de Jonge,
v. d. m.. te Heeg. Groningen, Jan Haan, 1902.
Ds. de Jonge heeft zich met grooten ijver
een juiste voorstelling zoeken te vormen van
het object der theologische wetenschap volgens
Dr. A. Kuyper en biedt het resultaat van
dien arbeid in eene kleine brochure aan
belangstellenden aan. Wie de Eucyclopaedie
van Dr. Kuyper kent, vindt hier uiteraard
niets nieuws, maar kan er toch prijs op
stellen om eens na te gaan, hoe de denk
beelden van Dr. Kuyper zich weerspiegelen
in het bewustzijn van een zijner dankbare
discipelen. De opmerking dringt zich dan
onwillekeurig op, dat het niet genoeg is,
dat die denkbeelden zich iu ons bewustzijn
weerspiegelen, maar zij moeten ook door
ons verwerkt en tot ous geestelijk eigendom
gemaakt worden. Dan eerst hebben wij er
waarlijk zeiven voordeel van eu kunnen wij
er bij anderen winst mede doen. Maar
daartoe is dan ook noodig, dat wij op de
begrippen ingaan en dat wij ons behoorlijk
rekenschap geven van hun inhoud en omvang,
dus hier bijv. van het begrip wetenschap,
organisme der wetenschap, subject der
wetenschap, faculteit, school enz. Wat wil
het bijv. zeggen, dat de herboren menschheid
subject der weteuschap is ? Beoefenen alle
geloovigen dan de wetenschap ? Indien
slechts enkelen dat doen, hoe komen dezen
bijeen in ééue school ? Wie stelt ze aan, wie
onderhoudt ze, wie schorst ze en geeft hun
ontslag? Met den term : de theologie behoort
thuis in eene faculteit en niet in eene
school, is ten slotte nog zoo weinig gezegd.

ADVERTENTIËN.
Ondertrouwd:

Het is opmerkelijk, dat de bovengenoemde
bedenkingen en nog vele andere, die door
meer deskundigen en bevoegden zijn aan
gevoerd, niet in staat zijn geweest de be
weging ten gunste der verplichte verzekering
te stuiten. Ik schrijf dit toe aan twee oor
zaken. In de eerste plaats hieraan, dat men
algemeen overtuigd is van het onvoldoende

Getrouwd:
JAN MUIDERMAN,

M. ELZINGA,
Ier. Pred. te Zalk c. a.

EN
T. WIERSMA.
DOKKUM,

30 Oct. '02.

ff

Zoo de H eere wil en zij leven
hopen onze geliefde Ouders
ih

^

H. van Wijck

rf

KN

%

E. F. de Visser

f' {

op 9 November a.s. hunne 2 5 -

<¥

'fs jarige Echtvereeniging ffl
te herdenken.

^

Hunne dankbare Kinderen. ff
]M'

TERNEUZEN.

W

fProêoQQc
ft
9 Nov. 1862—9 Nov. 1902. H
H
D. V. zullen onze geliefde M
H Ouders
^

H

Eghert Ket

H

H

EN

H

H

Alida Ket-

G

K

BOUWMAN,

JB|

y den 9den Nov. hunne 40- y
iJ
|j
M
ff

jarige ICclitvereeuiging Q
vieren. De Heere spare hen Q
nog menig jaar voor elkander ff
en ons
Hunne liefhebbende Kinderen,

jjpf

H
H

A

Üj

|l ATERSON N. J. H
sw«k1„|
g
J

H A. O. KET,
H
DELFT.

UTRECHT. N>
X

3C3C3C3C»ell3C3C30e3C A
In vrede door het Bloed des
Kiuises overleed heden, na een
langen lijdensweg, maar toch
betrekkelijk onverwachts, in den
ouderdom van bijna 50 jaren
mijn innig geliefde zoon, de
11 eer

Dirk van Wijngaarden van Rees.
WED. J. VAN WIJNGAARDEN
VAN REESVAN HALL.
PUTTEN OP DE VKLUWE,

29 October 1902.
Eenige
geving.

en

algemeene kennis

Hedenmorgen ontvingen wij,
na informatie, uit Pretoria het
treurig bericht, dat onze geliefde
eenige Broeder

Jn. ZWIER,
geboren 13/1 1867, te Vrijheid
op 3 April in de Kaffermoorden is gesneuveld.
Toen ook bij zich opmaakte
tot den strijd, schreef hij ons
nog: geliefde Broeder, hoe vrees
lijk is het om voor dit tijdelijke
het leven te stellen, en wist ik
niet, dat ik naar lichaam en ziel
mijn dierbaren Heiland toebe
hoorde, dan wist ik mij geen
raad. Doch nu ga ik blijmoe
dig ten strijde, geloovende het
is des Heeren wil en mijn plicht.
Dit troost ous Familie, Vrienden
en bekenden.
K. ZWIER.
JT. ZWIER geb. VREE.
OPPERDOES, 3 Nov. 1902.
Men gflieve dit voor eenige en
algemeene kennisgeving aan te
merken.

Verlangd voor de Stichting VELD
bij Erinel O om dadelijk in
dienst Ie treden eene eenvoudige

Geref. Kerk te Ridderkerk.
Met hartelijken dank aan de Kerke
raden , die aan onze bede om hulp
gehoor gegeven hebben, vermelden we
de volgende ontvangsten :
Van de Geref. Kerk te Dokkum B
f2.50, Jutrijp-Hommerts f 1, Franeker
f 8, Cubaard f 1, Engwierum f 1, Lioessens f 2, Bolsward A f 2.75, Hollum
f 1, Blija f3, Kollum f3, Marum f2.50,
Arum f 1, Oude-Mirdum f2, Minnertsga
f 2.50, I-Iijlaard f 2, Buitenpost f 2,
Lollurn f 2.50, Rinsumageest f 2, Berlikum f6, Wanswerd f3, IJlst f 3.50,
Tzum fl, Heeg f2.50, Garijp f2.50,
Lemmer f 2.50, Boxum f 2.50, Eaard
f2, Eeitsum f2.50, Koudum f2, Anjum
f 2.50, Boornbergum f 6, Augustinusga
f 1, Sneek A f 11.75, Ee f 1, Goënga
f 2.50, Wierum bij Dokkum f 1, Suawoude f 3, Tzummarum f 1.91, Burum
f 9.825, Middelstum f 3, Bierum f 3,
Aduard f2.50, Grootegast f2.50, Gro
ningen B f5, Nieuwe-Pekela f 3, Appingedam f 2.50, Garrelsweer f 4, Winsum
f5, Spijk B fl, Haren f3, Warfum
f 2.50, Uithuizermeeden f 6,15, Pieterburen f2.50, Uithuizermeeden f 12.50,
Oostwold f3, Winsum f7.35, Uithuizen
f5, Haulerwijk f2, Koevorden f 1.75,
Zuidlaren f3.75, N. N. f2, Vollenhoven
f 1, Almelo f 2.50, Deventer 5 f 2,
Hasselt f3, Kamperveen f 1.01, Eijssen
f 1.88, Zalk f2, Vorden f 1, Doornspijk
f 5, Harderwijk f 1, Nijkerk f 5, Bennekom
f5, Ede f2,50, Epe f 2, Ermeloo f 2.50,
Barchem fl, Aalst f2, Velp f5, Aalten
A f2.50, Randwijk f2.50, Zetten f2.50,
Lochem f 2.50, Dieren f 3.60, Heeteren
f 1, Oosterbeek f 2.50, Helmond Ambacht
f 6,55, Amersfoort Bib, Scherpenzeel
f2, Breukelen f3.25, Loenen f 1, Vinkeveen f 2, Amersfoort A f 2.50, Vleuten
f3, Utrecht fl.75, Urk f10, Monni
kendam fl, Marken f2.50, Amstelveen
f 5, Hilversum f 3 5, Weesp A f 2,
Vijfhuizen f 5.50, Haarmeer f 6, Bussum
f2.50, Oosterend f2.50, Heerjansdam
f* 3, Waddingsveen f 2, Reeuwijk f 3,
Katwijk a/d Zee f 1, Rockanje f 1,
Hazerswoude f 2, Den Bommel f 0,50,
Hoek van Holland f2,50, Zegwaart f2,
Leiderdorp f 10, Hillegom f5, Otttoland
f 1.50, Baambrugge f3, Vlaardingen f 3,
Schiedam f 5, Oude Wetering f 3, Overschie f 1,50, Westmaas f 2,50, Gouda B
f5, Vreeswijk f5, Numansdorp f4.32,
Stad aan 't Haringvliet f 2,50, Alblasserdam f 10, Rijswijk f 2.50, Strijen
f 7.77, Sassenheim f 3, Leiden f 2
Sluipwijk fl, Maassluis B f10, Charlois
f3.21, Barendrecht f26, Bolnes f 18.39,
Spijkenisse f 4,43, Aarlanderveen f 8.35,
H. I. Ambacht f 20, Heinenoord f 9,
Rijsoord f27.17,' Vlaardingen f5, Kra
lingen f 4 , Schoonhoven B f 6.88 ,
Charlois f 3.50, Middelburg C f 2,50,
Oost-Souburg f 5, Zaamslag f 5, Axel
f 3 , Zierikzee f 2, Bruinisse f 2,50 ,
Kapelle f J.97 l/a» Koudekerk f2, 's-Gravenpolder f 1,25, Schoondijke f 2.50,
Grijpskerk f2, Klundert f7.50, Raamsdonk f2, Genderen f2, Fijnaart f2.50,
Veen fl, Zevenbergen f2.50, Almkerk
f5, Andel ' f 2.50, Willemstad f 1.50,
Nieuwendijk f 5.
Gelijk men ziet, boden vele Kerken
ons steun; maar meerdere lieten ons
dringend verzoek onbeantwoord. Wij
namen daarom de vrijmoedigheid aan
deze laatsten een tweede circulaire te
zenden, in de hope, dat deze vernieuwde
herinnering hunne harten bewegen moge,
ons eene grootere of kleinere gave voor
onzen kerkbouw ons toe te zenden. Dat
geve de Heere !

uitgaven zijn verschenen.

Verstelnaaister,

Niet minder dan 47 verschillende boeken en boekjes zagen
dit jaar het licht De van ouds bekende »Winterbloemen"
zijn voor belanghebbenden weder op de gewone voorwaarden
gratis verkrijgbaar.
Men vrage den nieuwen fraai geïllustreerden catalogus.
NIJKERK.
G. F. CALLENBACH.

ook bekend met het k n i |» jg» e u
van ondergoed.
Chr. belijdenis en
levenswandel vereischt.
Zich te vervoegen tot de HUISMEES
TERES der Stichting.
Iemand. 20 j. oud, G. G.. v. g. g.
v., zijn werk goed verstaande, biedt
zich tegen nader te bepa'en tijd aan als

Slagersknecht;
thans werkzaam in R. K. varkenssla
ger Li.
Brieven letter A. Z. Uitgever dezer
te KAMPKN.

SOLIEDE ORGELS

in prijzen van af ƒ 40.—
Gratis Handleiding en Toetsenlooper.

Honderden dankbetuigingen.
Vraagt gratis Catalogus en con
ditiën.

BURGH,

Rotterdam, Noordmolenstraat 71.

DOET UW VOORDEEL

vraagt door geheel Neder

land

en keuze uit onze

ACTIEVE AGENTEN.

.*,/

franco

ren, II Rechtsgeleerdheid e» Gcehledenls.
lil <ieiiee«- Wis- en NalituiKiinde, en bij
elk gedeelte zijn toegevoegl Nedeil..
tfransche, Duilsche en Kngelsehe letter
kunde en varia, gratis le ontbieden. Voor

een volgende auctie worden bibliotheken
en partijen boeken ingewacht.

I

H. DE ZEEUW, Praeses.
G. J. RIJSDIJK, Scriba.
RIDDERKEEK,

Oct. 1902.

GEVRAAGD
KENR III IMeOl USTt.lK in
een Landb. gezin met 4 kinderen. G. G.
of de Waarheid toegedaau ; niet beneden
de 3ü jaar. Br. Ir. onder lett MP aan
ZALSMAN te KAMPKN.
v r a a g t tegen

15 Mee een

ilinke MEID
G. G., loon f'HO. Franco brieven
UTRECHT Breedstraat 55.
In het Chr. gfsticht voor Kraukzirnigen » SB L<>'SC üï K ü !»,% Al." te
LoosDUINKN kan met B Februari
iiïö.'S eene

beschaafde Juffrouw
van 30-45j<irigvii leeftijd ge
plaatst worden, om als HU-ISME FESTERES belast te woiden met het
dagelijksch toezicht op den huishoude
lijke!-. dienst en met het beheer van het
linnenmagazijn.
Nadeie iu lichtingen worden verstrekt
door den Geneesheer Directeur Dti.
SCHERMERS, bij wien men zich met
getuigschrilten omtrent bekwaamheid,
belijdenis en wandel kan aanmelden.

I

rembours

N». •
%0

r :i. » O

.. .

3fffS

Ho. 3. - 3,5«
fto. 4. - 3,25

^ .

f ;{ <M)

SLUIK en Van der WAL's

Gereformeerde Kerk, Enkhuizen.

door en ten huize van den Boekh.
i*. ittu it te GRONINGEN, volgens
Cat. 7137 ÜOS., de bibliotheken van
de H.H. A. A. HINGST te JORWEKD,
ALBERTL te W'YCHEN, R. KLEIN te
HARDKGARIJP , E. N. JANNINK te GOOR,
en van Rechtsgeleerden en Medici. De
Catalogus compl. a 23 cent. Een
der gedeelten I Theologie en Oude lelie-

• SB

per 27, kilo

Men wende zich tot de Directie voor

AUCTIE 17 Nov. 1902

5 heerlijke

Mélanges Reclame Theeën.

NEDERLAND, TETXEIRA DE MATTOS
en VAN DER VIJGII, Sarphatipark
135 AMSTERDAM.

Van de Aandeelen worden uitbetaald :
de Nos. 48, 67, 98, 126, 160 en
183 door
G. STRUIK Cz.

GÏLOEBEVELD's
Orgelhandel, I

Voor puikf- kwaliteiten wordt ingestaan.
Bij JAN HAAN te Groningen zijn
verschenen .
Eenige korte vragen voor de kleine
kinderen door JACOBUS BOKSTIUS Afge
deeld in kor'e lesjes.
Prijs : 4 ct, 25 ex. 80 et., 100 ex.
f 3Eenvoudig onderricht in de Christelijke
religie, ten dienste va i meer bejaarden,
die zich nog hebben voor te bereiden
tot het doen van belijdenis des geloofs,
door T. O KG KMA en F. G. PKTKKSKN,
v. d. in. te Wildervank en Veendam.
Prijs: V / s ct., 25 ex. f 1,75, 100 ex.

f 6,— .
Kort begrip der Christelijke religie.
Met ui v. Teksten.
Prijs: 8 ct., 25 ex. f 1,50, 100 ex.
f 5,-.
Catechismus of onderwijsing in de Chris
telijke leer. Met Teksten.
Prijs : 10 ct., 25 ex. f 2, —, 100 ex.
f 7,-.
Belijdenis des geloofs der Gerefor
meerde Kerken in Nederla' d.
Prijs: 10 ct.. 25 ex. f 2,— , 100 ex.
f 7,-.
De vijf artikehn tegen de Remonstran
ten (Canot es of leerregels).
Prijs: 15 ct, 25 ex. f 3,—, 100 ex.
f 10,'—.
Voorbeeld der Goddelijke Waarheden,
door A HIXLUNBROKK. Met uitv. Tek
sten. (110 bl.)
Prijs: 20 ct., 25 ex f4, — , 100 ex.
f 14'~

.

Bij ZALSMAN te KAMPEN is verVI I.RItl lt

BEDDEN FABRIEK. 'BLIJVEN OF HEENGAAN?
Een vraag en een antwoord

opgericht in 18$0.

Gezuiverde, Gewasschen en
Gestoomde nieuwe Veeren.
Citchn, Wollen en ftloltt n del* tns en
BedtLjken in alle soorten.
Linnen bedtijken in het blauw met
koorden, in het rood zonder koorden.
No. 1. ISet nieuwe ISeelaiHehed wo. een Wollen, een Citchen, een
Molton deken, voor 2 pers. 50 pd. veeren, geen grooten, 1 tijk en een bed,
peluw, 4 kussens, overtrek voor bed en
peluw voor f 33. en voor f 35.
Ken extra !S-pers. Efied, waarin
42 pd. v., ook voor 1 33 of f 35, met
50 pd. veeren, verder ook f 38, f 40,
f 45, 1 50. PRIMA KAPOK.
Een satijnbed met prima Kapok w.o.
een Wollen, Citchen en Molton deken
en een Overtrek, 1 bed, 1 peluw, 2
kussens voor f 24.
1 gewoon Bed, prima Kapok als bo
venstaande voor 1 22,50,
Er is nog nooit eenige aanmerking
gemaakt.
Veeren tot in de fijnste soorten voor
radig, rembours, vrij zicht en monsters
gratis.
Boven f 10 franco. Veereu 30, 35,
40, 50, 60, 70, 80 cent, f 1, f 1,20.

J. KETEL Rz.,
ï/z. Ülaritl, Steenwijk.

HUWELIJK.
Voor jongelieden, die in het huwelijk
wenschen te treden, is op het mooiste
gedeelte
van het Sarphatipark te
Amsterdam te huur, een wodern
Itu * jtiftlHUiW, huurprijs I tBOO.—
per jaar. Onmiddellijk te aanvaarden.
Te bevragen bij de Makelaars
TE1XE1RA DE MATTOS & VAN
DER tVIJGH , Sarphatipark 135 te
A MSTERDAM.

Bij ZALSMAN
verschenen:

Bij ZALSMAN te Kampen verscheen:

nooii

Dr. H. BAVINOK.
SO cent.
Alle Boekh. nemen bestellingen aan,
en wie het bedrag aan den Uitgever
zendt, ontvangt htt franco p. post.

MONITA SECRETA
of

de

Geheime Voorschriften

der

VOOK DE

DOOR

DOOR

Jl va» AUTHEl,,

JtCOICUS IBOIKST1US
IN LESSEN VERDEELD, DIK MET
OPSCHRIFTEN ZIJN VOOBZIEN

Predikant te Gorinctiem.

336 Madz., post §»,
«•rijs f
gel» f M,So.

Vrije Universiteit.

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

In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging :

niet meer dan i cent,

4an doiitribuliëu :

Een ex. ter kennismaking wordt op
verzoek terstond f: anco toegezonden.

4 ct.

4 ct.

DE TABERNAKEL
Gods Heiligdom bij Israël
DOOR,

•Is. L. StHÜUTEÏ Uzn.
Van dit werk, waarvan de eersle,
kwarto editie destijds ƒ10.50 kostte, is
bij mij thans eene goedkoope uitgave
verkrijgbaar voor ƒ 2.25, in linnen
gebonden en 6 fijne, gekleurde platen.
Deze verschijnt tevens in afleverin
gen, ten getale van 13; elke 14 dag>m
één, a 17ct, waaraan dan de premie
band geheel kosteloos wordt toegevoegd.
Men zie bij den Boekliandi 1 de glasbil
jetten en vrage het uitvoerige prospec
tus, of wel het complete bot-k ter Inzage.
D. A. DAAMEN te ROTTENDAM,
Uitgever.

ZANGGEZELSCHAPPEN.
Bij ZALSMAN te KAMPKN is v e rschenen:
t>4 Liederen voor drie- en vierstemmig
Mannenkoor, ten dienste van Jongelings
ver. en Christ. zanggezelschappeu. Door
SERNÉ. f 1,25.
DE ZIAGUrciftE PIXGKIIM.
25 Liederen voor Christ zanggezelschap
pen Door KEUNING. <30 cent.
LlüfKN KH liöVK.I'.
25 Liederen voor Christ. zanggezel
schappen. Door KEUNING. 30 cent.

•fitf. r.uiüsiiiiL.

r»rv T • I
...
1 . „1.
z\j
juieaereii vuur za.uggezeisciiappfii
en
huisgezinnen. Door VAN WIJCK. 25
cent.

DU XAMClVKIKi»,
34 Meerstemmige Christ. liederen voor
jong en oud. Door WIJLE. 25 cent.
i>e uM i\i
20 Twee- en driestemmige zangstukjes
voor Christ. scliolen en Zondagsscholen
door SMINK.
20 cent.
KKlVOOIII^KUKUKHKni
voor Christelijke en Zondagsscholen
Door VOERMAN. 10 cent

Blank en Bruin.

Is verschenen:

DOOR

De hedendaagse Sociale Beweging
in hare Beteekenis voor de
Komst van het Koninkrijk Gods,
BOOR

Ds. G. WISSE Jr.,
Gereform Predikant te Overtoom.

Prijs 35 cents.
KAMPEN.

J. H. BOS.

Een lamp voor den voet.
Deze meer en meer gezochte

SCHEURKALENDER

is verzonden en op eet ste aanvrage voor
een ieder te bekomen.
liet schild is fraaier dan ooit. De
inhoud is Gereformeerd. De p r ij s is

4O cent.

Wie eenmaal dezen SCHEURKA
LENDER heeft gebruikt, verlengt
geen anderen, tiet debiet neemt jaarlijks
toe. 't Is een sieiaad aan den wand en
goede lectuur voor eiken dag desjaars.

Kampen.

ZALSMAN.

is

DOOR

Jezuïeten.
Te bekomen in eiken boekhandel
a 50 cent, of dir. fr. v. d. uitg. op
ontvangst van 55 cent.

Kampen

kleine kinderen

Verschenen bij C. GELEIJNS, ROTTKSDAM :

te

De gemeenschap
<ier heiligen,

EEKIGE KOETE VRAGEB

THEEHANDEL.

Deze uitgaven onderscheiden zich door
s\i:tn
M.1B. <;«fde gebruikte § goed papier, flinken druk en nette uit
OltGILK van af f 85 —
| voering.
*l l *

4 ct.

Harlingen.

O R G E L S !|

in eigendom te bekomen 1
door met huur af te betalen i
van at de eenvoudigste tot 1
de duurste. Men vrage É
s. v. p. teekeningen met prijs-1
opgave en lOOen getuig-1
schriften van tevredenheid I
Adres:

4 ct.

JOH. DE HEER,

The scottish Nat Key Registry and
Assurance Association Limited t^ EDIN-

Namens den Kerkeraad,

Mej. BISSCHOP

CALLENBACH's Zondagsschool-

WIJK

HILBRANDT B05CHMA,
Geïllustreerd door A.RÜNCverscheen als No. 2

KEL,

2en jaargang der
Bibl. v. Hoofd en Hart;
dit boek wordt den inteekenaars berekend a 70 ets.
en a ƒ 110 in stempelband
en kost n i e t-ii geteekenden
ƒ1.40, en ƒ190 gebonden
van

Als
volgt

den

No. 3
binnen-

Aan Schenkingen :
Door het Loc. Comité te Utiecht f 2 ;
van W. A. L. te F. f 2 5 > d o ° r den heer
L. Hoogenkamp Kz. t e St e t ) nwijk (nagift
col), kerk B) f 1,50.

Voor de Medische Faculteit:

Door den heer T. Kuip 0 r te Hilversum
f 6,50.

Voor bet Studiefonds:

Door den
f 7,27Vil

heer P. Sanders te Bleiswijk

voor het Hospitium:

I BIBLIOTHEEK
fl B
^QQ JA

L. PBMNINW. FT,

juurgnng is
sl-chts d r i e
gulden.

!

(Uit. het district Koudekerks) door deD
heer P. Boooe : uit Koudekerke f 48, en
uit Bt^gekei ke f 6, door den heet E Vader :
uit Meliskerke f 8,50, door den heer M.
Bieel: uit Ritthem f 1, en door den heer
P. Kasteleijn : uit 0.- en W.-Souburg f 38,50,
Samen f 102, door het Lou. Comité te
Utiecht f 548,60 en van de 10 ets. Vereen.
Jan. 6 D Febr. t' 22,10, Maat t—Juli f 58,60,
Aug.— Oct. i 34,80, Nuv. en Dec. ï 33,4o',
samen f 148,90 ; door den heer G. A. van
Bi enk te Geldei malseii f 10 I door den heer
B. Wijustra te Minnertsga t 23,50, door
den Uetr L». Slettenaat Hz. t e Almtloo 1 34,
door den heer M. G. llierink : uit Retuwijk
t 34, uit Sluipwijk f' 3,50, sameu f 37,50 ;
door Ds H. W. Fe derhoflf te Doesburg
f 34,50, door deD heer Joh. Krap t e 's Gravenkage (le storting) f 500, door Ds. A.
Boekenoogeu te Apeldoorn f 104, door het
Locaal u'omtté te Amsterdam (le storting)
t 1600 ; door den heer J. Schipper tt OudLoosdrt ent f 17 ; door den heer T. Kuiper
te Htlveisum (2e stortiDg) f 105,20; door
den h. i r W. G. Fiiedh te Heusden t 5,50;
dooi den heer H. J- van Hetumen te Zuidwolde (Gr.) f 16,50; door den heer P.
Sanders te Bleiswjjk t 87 ; door den heer
T. J. Gieevelink te Heeienveen f 22,50;
door den heer R. P- Fleddeius te Oudemirdutu f 25 ; door den heer W. C. van
Mans-ter to Leeuwarden f 184,50 ; door den
heer A. J. Negberink te Gelselaar f 21,50 ;
door Ds. G. Boekenoogen te St. AnnaParochie f 34; door den heer H. Gay te
Werkendam f 23; door den heer R. Toren
ta Ooatwold f 80; door den heer J. Bouwes
te Appingedam £ 139.
AiüU tjöllecften s (voor de Theol.
faculteit):
Door 't Loc. Comité te Utiecht (25 Juni
1.1. v. d. onkosten) f 49,56 1 / s , van de Geref.
kerk te Langerak f 2,02; van idem te
Appelscha t 5,54y2, vau idem te Lochem
f 3,17, van idem te Baichem f 2,71, van
idem te Bmlichheim (Yg c °lh) t 13, van
idem te Bleiswijk f 8,15, vau idem te Berkel C/2 eoll ) f 7,51, van idem ta Delfsbaven 1 28, van idem te Capelle f 10,15,
van idem te Hillegeisberg f 2,27, van idem
t6 Hoek van Holland f 4,11 1 / 2 van idem te
Hoogvliet 1 3,50, van idem te Katendiecht
f 29,2 ', van idem te Kiahngen 1 61,50,
van idem te Maasland f 34,70, van idem
te Maassluis A 1 16,71, van idem te Overschie f 23,07'/ 2 , van idem te Pernis f 16,22,
van idem te Poortugaal f 3,58, van idem
te Rhoon 1 7,27 1 / J , van ideiu te Schiedam
t 52,02, van idem te IJstlmonde 1 7,25,
van idem te Lemmer f 19,21'Zs, vt411 [ dem
te Juure f 11, van idem te Heerenveen
f 18,9672, vau idem te Lippenhuizen f 1,40,
van idem te Kohten 1 2,33, van idem te
Uldtboorn 1 4, van idem te Wolvega f 5,77,
van idem te Duurswoude f 2,62'/ 3 , van
idem te Mnnntkeburen f 4, van idem te
Knijpe t 3,61, van idem te Hooinsteizwaag
f 1,2ó, vau idem te Terwi^pet ! 1,25, van
idem te DunkerbroeK f 5,28, van idem te
Oosterzee f 29,35, van idem te Mildam
1 3,57 1 /2. van idem te Idsketihuizen f 10,50,
van idem te Oppenhubeu f II,07'/,, bij
den Bidstond te Amsterdam f 143,60 -jvieemde munt f 1,13
f 144,73; van de
Geref. Kerk te Utiecht (28 Sept. 1902)
f 151,23; van idem te Mülbeim a/d. R.
i 3,25; van idem te Sliedrecht f 19,10;
van idem te Beilen C/2 coll.) f 5,56Yg ' v a n
idem te Vledder f i,37'/g; van idem te
Hijkeu f 2,46; van idem te Westerbork
f 1,50.

Van de Jongedochtersvereen. »Maria en
Marthi" te Zwolle, 24 bonte handdoeken ;
vaa du Gereform Jongedochtersvereen. » Bid
en Weik" te Ensch^aé, een pak servetten.
S . J. S E E F A T ,
Hilversum.

Penningmeester.

I

f

Stoomdruk van ZALSMAN te KAMPEN,

