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,IBie l)C£rlijhl)ctö m tn t^
ötni^vDnfdijKIjeii) pochen."
Dengenen wel, die mét volharding in goeddoen, heerlijk
heid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven.
Rom. 2:7.
Telkens komt de Heilige Schrift er op
terug, dat er geen aanneming des persoons
is bij God.
Onder menschen moet er „aanneming
des persoons" zijn.
Een kind is in het oordeel over zijn
vader of zijne moeder niet vrij, maar door
het vijfde gebod gebonden. Den koning
van zijn land, en een iegelijk die in hoogheid geplaatst is, zal men eeren, ook al
kwam ons veel ter oore, dat wel geschikt
ware om aan dien eerbied aibreuk te doen.
Voor een weldoener of weldoenster van
ons gezin gevoelen we een sympathie, die
zich niet aanstonds door uitgekomen gebreken laat afkoelen. Onder ons menschen
zijn alle verhoudingen ongelijk, en wel
verre er vandaan dat het ons vrij zou staan,
om over alles wat den éénen persoon van
den anderen onderscheidt, heen te stappen,
is het ons a's plicht opgelegd d e onderscheiding der personen te eeren, en om
des persoons wille onze genegenheid te
binden of vrij te laten.
Maar deze maatstaf geldt bij God niet.
Zijn oordeel is over alle kind der menschen volstrekt. En geheel onverschillig of
ge prins van den bloede of bedelaar
zijt; of ge in het verborgene en ver?
getene wegkwijnt, dan wel door den
roem van uw geslacht en uw daden
onder de eersten van uw land hoort; van
Gods wege gaat over allen één gelijkmatig,
rechtvaardig en aan zijn heiligen wil alleen
gebonden oordeel.
Hij toch is die God, die een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Dengenen wel,
die, met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en onverderfelijkheid zoeken,
het eeuwige leven. Maar dengenen, die der
waarheid . ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, verbolgenheid
en toorn.
Verdrukking en benauwdheid over alle
ziel des menschen, die het kwade w e r k t ;
maar heerlijkheid en eer en vrede een iegelijk, die het goede werkt.
Voor God hangt het aan wat we werken.
Niet alsof Gods oordeel ons prikkelen
zou tot zekere werkheiligheid. In dien zin
toch is er geen enkel goed werk dat voor God
bestaan kan, maar zijn alle onze gerechtigheden voor Hem als een wegwerpelijk
kleed. Blinkende zonde, i n d i e n zin, dat alle
goed werk als een sneeuwvlok zoo blank
uit genade ons geschonken wierd, maar
dat geen enkele dier sneeuwvlokken op den
bodem van ons hart kan nederdalen, of
reeds terstond is ze door de smet onzer
zonde bezoedeld.
Neen, als de heilige Geest in het Getuigenis zoo gedurig dringt op werken die
vol voor God moeten bevonden worden,
komen die werken hier enkel voor als kenteekenen van wat omgaat in uw hart.
W a t is het streven, het trachten, het
pogen, het bedoelen van uw inwendigen
mensch ?
Die mensch in u, die uit God geboren
is, woont in een nog onrein hart. Maar
juist door die inwoning in het onreine hart,
moet er, zal het wel zijn, een tegenzin
van uw beter ik tegen die inwonende zonde
geboren worden. Die tegenzin moet tot
strijd en worsteling dringen. E n aan de
uitingen van dien strijd en die worsteling
moet het duidelijk worden, of het kind
van God in u, zich in dit uw onreine hart
thuis gevoelt, of wel dat het in dit onreine
hart als in een kerker zucht, en smacht
naar de zalige ure, waarop voor eeuwig alle
gemeenschap met de zonde zal worden afgesneden.
W a t zoekt het kind van God in u.>
Zoekt het heerlijkheid, zoekt het eere,
zoekt het onverderfelijkheid.' Zoekt het die
hemelsche schatten oprecht, ernstig gemeend,
en met volharding.?
Zoo ja, welnu, dan kunt ge geen vrede
met uw eigen hart, met deze wereld, en
met het leven om u heen hebben.
Dan moet de ziel u naar iets hoogers.
Iets heiligers, iets heerlijkers uitgaan, dan
deze aarde bieden kan.
E n dan komt dat volheerlijke eens gewisselijk.
W a n t immers dan zijt ook gij van die
begenadigden, aan wie „eeilwig leven" zal
vergolden worden.
7

Abonnementspriüs: f r a n c o aan huis, per drie maanden / 1 . 2 0 . Afzonderlijke
nummers aan het Bureel 10 Cent.
Abonnementen worden aangenomen door alle Boekhandelaren, Postdireetenrea eat
en aan het Bureel te Amsterdam.
A d v e r t e n t i ë n : van 1 tot 6 regels 80 Cent; voor eiken reffel meer 15 Cent.
Aanvragen en vermelding van liefdegaven en Verslagen van Vereenigingen 10 Ct. po: regel.

londag 17 Augustus 1890. N» 660.

Zoo biedt ons de Heilige Geest hier dus
een kostelijken toetssteen voor ons eigen hart.
• Een toetssteen ter zelfontdekking.
E n dan is de eerste vraag, of ge iets
'êoekt; d, vr. t. iets najaagt; op iets uit zijt;
met uw innerlijkste begeerte naar iets uitgaat; zoodat er iets is, dat u drijft; u geen
ruste gunt; u innerlijk perst; en ongemerkt
al uw gedragingen bestuurt.
Van de lauwe kerk van Laodicea weten
we helaas, dat er ook menschen zijn, bij
wie dit zoeken zelf reeds ontbreekt. Personen die noch heet noch koud zijn, Wien
alles om het even is; en die gelijkvloers,
in een ruste als der graven, meer voortkv/ijnen, dan voortleven.
Maar zoo kan een kind van God niet zijn.
Een kind van God wordt geperst en gedrongen van een innerlijk begeeren, eenvoudig omdat hij eerst in hope zalig is, en
niet kan leven dan tiit het geloof.
Geloof en hope nu zoeken altoos iets,
wat ze op het oogenblik nog derven.
Zs hebben het nog niet, maar ze grijpen
er naar, of ze het deelachtig mochten worden.
E n daarom het eerste wat ge in uzelven
te veroordeelen en als een reuke des doods
te schuwen hebt, is de matheid van ziel,
die noch dorst noch honger kent, en waant
geens dings gebrek te hebben, en daarom
het zoeken, het wezenlijke, rustelooze zoeken
der ziel niet kent.
E n of er dat zoeken is of niet is, dat
komt uit in uw bük, in de dofheid of
levendigheid van uw o o g ; in d e bezieldheid van uw toon; in de matheid of in het
vuur van heel uw optreden,
Da kabbelende en daarom bruisende
beek zoekt de diepte van den Oceaan, en
rust niet eer ze dien gevonden heeft.
Maar de stille vliet zoekt niets.
Een vliet kent slechts stilstaande wateren.

De groote Koning zijner duurgekochte gemeente doe het blijken, dat ook langs dezen
weg de zoo zeer gewenschte vereeniging met
de Chr. Geref. broeders bevorderd wordt.
Slukken voor den kerkeraad gelieve men te
zenden aan het adres van H. van der Kaa,
Strijen,
H. VAN DER KAA- ouderling.
R. SIMONS,
M . BOMGAARS,

»
»

Is. DIEPENHORST, diaken.
P. DUBBELDAM,

„

Ds. R. W. J. RUDOLPH, consulent.

Het adres van den kerkeraad der Ned. Gerefkerk te Sommelsdijk, is thans M. Dijkersi
ouderling.
Namens den kerkeraad,
J, D. V. D. VELDEN, consulent.

eenige openbare daad van Godsvereering. In
dien tijd werd dagelijks voor God en de
menschen het brood gebroken tot voortdurende
herinnering aan het offer des doods van Jezus
Christus. De Liturgie, welke daarbij gebruikt
werd, was door de apostelen gevormd en goedgekeurd en rustte op den ouden dienst der
Joodsche offers. Zelfs de namen dier offers
bleven bij de indeeling der Liturgie onder de
nieuwe wet van Christus behouden, namelijk
het herinnerende »zondoffer'' of de kanon; het
• Heilsoffer" of de communie, en de eucharistie
of het «brandoffer" de aanbieding. Gelijk bij
de Joden, was ook bij de Christenen het genieten van het heilsoffer niet meer dan driemalen in het jaar bij de groote feesten absoluut
noodig. Wanneer men het offer op andere tijden
voor het aangezicht des Heeren ontving, was
dit eene vrijwillige zaak; daarentegen was het
eene verplichting, aan de dagelijksche aanbieding van het zondoffer en aan de overgave
van zich zelven deel te nemen, en dit wel voor
alle dingen op den dag des Heeren , . , , Van
den beginne af was deze vorm van God te
dienen wet in de Christelijke kerk; het was
het recht der geloovige leeken daaraan belijdend en dankzeggend deel te nemen, zonder
verplicht te zijn het als Sacrament te genieten,
behalve bij drie gelegenheden. De Protestanten
hebben getracht deze oude offergodsdienstoefening af te schaffen en daarvoor samenkomsten te stellen om te bidden en een preek te
hooren. In de plaats der mystieke communie
met het lichaam van Christus, laten zij een gewoon liefdemaal aanrichten. Verder heeft de
kerk van allen, die konden vasten, gevorderd,
het lichaam des Heeren nuchter te genieten
en daarom wordt des morgens voor de H .
communie gelegenheid gegeven, , . . Wanneer
gezonde, trage, zelfzuchtige lieden des middags
communiceeren trots de ordening der kerk,
wordt de communie der ouden en zwakken
haast onmogelijk gemaakt. Een groote zingmis
met hymnen en prediking duurt bijna 2 uur.
Wanneer daarbij nog een communiceeren van
20 personen plaats heeft, wordt de godsdienstoefening ondragelijk lang."
Zoo gaat de Church Times voort. De Ritualisten beroepen zich met zekere voorliefde op
het Book of Common Prayer, dat de kerkenordening van de Episcopale kerk genoemd
kan worden. Doch dit boek, al vindt men er
eene menigte bewijzen in voor de stelling dat
de Episcopale kerk nooit in beginsel de Roomsche kerkvorm en kerkregeering heeft verworpen, toch vinden we daarin geen enkel woord
over de mis, maar wel bepalingen „voor de
uitdeeling van het Avondmaal des Heeren of
de Heilige communie."
De toenemende invloed der Ritualistische
partij in Engelands staatskerk is onrustbarend.
Zou de bisschop van Salford den profetenmantel omgehad hebben, toen hij zeide dat
Engeland, als deze eeuw ten einde is gespoed,
weder Roomsch zal zijn? Wij hopen van niet.
De bazuin van een Spurgeon begint op Albion
te weerklinken. Maar gelijk deze prediker, wilde
hij zich vrij maken van het bloed van het
Engelsche volk, zich genoopt zag om te breken
met hen, die gebroken hadden met de fondamenteele stukken der Christelijke leer, zoo
zal men ook in de Episcopale kerk niet tot
betere toestanden komen zonder schisma.

Den 7 den Augustus 1890 werd de veertiende
vergadering gehouden van Ned. Geref. kerken
in de classis Groningen te Groningen. Zeven
kerken waren vertegenwoordigd door veertien
deputaten, terwijl enkele ouderlingen en een
diaken van Groningen de vergadering bijwoonden. De voorzitter van den kerkeraad van
Groningen opende de vergadering met gebed,
het lezen van een gedeelte der Heilige Schrift
en een inleidend woord. Naar toerbeurt trad
als praeses op Ds. Teves en werd als assessor
aangewezen broeder H. E. E. Smit, terwijl het
scribaat aan Ds. Ringnalda werd opgedragen.
De candidaat, die praeparatoir-examen had
aangevraagd, had enkele dagen voor de vergadering bericht gezonden dat hij zijn examen
uitstelde. Op zijn verzoek zal hem, zoo de
Heere wil, in de volgende vergadering der
classis weder gelegenheid worden gegeven om
examen te doen.
Opdat examinandi niet zonder wettige redenen de classis ophouden, wordt de volgende
bepaling gemaakt: «indien een examinandus
later dan drie weken vóór de vergadering der
classis, bericht dat hij het examen niet wenscht
te doen zonder dat hij daarvoor wettige redenen
heeft, hetwelk„4e.^ classis zal beoordeelen, kan
Maar zoeken op zich zelf is nog niet hij niet in eene gewone vergadering der classis
worden geëxamineerd, maar zal hij eene buigenoeg.
tengewone vergadering moeten aanvragen, waarImmers er zijn er ook, die wel met van de kosten voor zijne rekening komen tot
koortsachtig begeeren iets najagen, maar een maximum van ƒ 50."
wier ziel aan het zoeken van heerlijkheid
Het onderzoek naar art. 41 D. K. wordt nu
en eer en vrede ganschelijk gespeend is. ingesteld.
Zoo kunt ge dus ook aan uzelven weten,
Verslag wordt uitgebracht door de deputaten
of uw zoeken uitgaat naar geld en altoos die de Synode te Leeuwarden hebben bijgeweer geld. Of een inwendige onrust u uit- woond en door kerkvisitatoren.
De vacaturebeurten werden geregeld voor
drijft naar altoos sterker prikkelend zingenot.'' Of heerschzucht, om macht over an- het overige gedeelte van dit jaar. Eéne kerk
moest vermaand worden om niet langer de bederen uit te oefenen u innerlijk uw ruste
roeping van een dienaar des Woords uit te
beneemt? Of naijver en jaloerschheid u stellen.
drijft en prikkelt.' Kortom, of uw zoeken,
Van de vragen die ter behandeling waren
het zoeken van uw hart uitgaat naar de ingezonden, werden enkele tot eene volgende
dingen die men ziet, en daarom tijdelijk vergadering uitgesteld; ééne werd ingetrokken
zijn, of wel naar de dingen, die men niet en ééne verwezen ter behandeling naar de
ziet, en die daarom eeuwig zijn van duur. kerkeraadsvergadering.
Naar aanleiding van eene vraag der kerk
De heilige apostel teekent Gods kinderen als dezulken, die drie dingen najagen: van Oostwold werd in beginsel besloten tot
oprichting van een classicaal studiefonds tot
heerlijkheid en eer en vrede, en denzulken
ondersteuning van hen die begeeren opgeleid
zegt hij, dat eeuwig leven zal vergolden te worden tot den dienst des Woords en voor
worden.
wie de classis deze ondersteuning wenschelijk
Wie nu zoekt heerlijkheid'^ Immers hij, en noodig acht. Tot deputaten voor deze zaak
— V e r b a n d tusschen S t a a t en
die het nietige van de schijnschittering der werden benoemd de broeders Stroes, Smith en
KerkinEngeland.
wereld inziende, en toch dorstende naar Ringnalda.
Nu meer dan ooit in Engeland de eisch
• Als deputaten voor spoedeischende zaken en
een oveiloopenden beker van geluk en
vreugde, de vervulling van zijn begeerten voor de examina werden aangewezen de broe- van «Disestablishment" (scheiding van Kerk en
Staat) aan de orde komt is het wellicht niet
niet van deze wereld wacht, maar van de ders Teves, Evers en Ringnalda,
ondienstig om een en ander mede te deelen,
De
volgende
vergadering
zal
tegen
31
Oct.
wereld die komt met de wederkomst des
worden opgeroepen door de kerk van Wetsinge- omtrent het verband van de Engelsche EpiscoHeeren.
pale kerk tot den Staat. Dat verband is zeer
Sauwert.
Wie zoekt eeret Niet wie zich plooit en
Met dankzegging aan God werd de verga- nauw; in Schotland geniet echter de Presbyteriaansche Staatskerk veel meer vrijheid, al
schikt naar de onvaste meening zijner mede- dering door den praeses gesloten.
ontvangt zij ook staatsgeld voor haren eeremenschen, noch ook hij, die voor zijn eer
W, RINGNALDA,
dlenst, terwijl in Ierland sedert 1869 alle eereScriba.
als man en vrouw ongevoelig is, maar hij
diensten gelijk zijn voor de wet, en niet een
alleen, die eere wacht en eere inroept van
kerk staatsgeld ontvangt.
Hem, die genade en eere geven zal.
Onder koningin Elisabeth kreeg de AngliE n wie zoekt vrede'? Is hij het niet, die
caansche Staatskerk de gestalte die zij thans
zich niet kan thuis gevoelen in een wereld,
nog vertoont. Toen werd de Westminstersche
die u geen andere keuze laat dan tusschen
geloofsbelijdenis als verbindend voor de geheele Engelsche kerk gesteld en tevens het
de ruste van het graf, of een vijandschap
hook of Common Prayer ingevoerd. Deze vormet heel de wereld om Christus' wil, en
Engeland. A f w i j k i n g v a n d e c o n - stin matigde zich de suprematie over de gedie daarom haakt en dorst en smacht naar
f e s s ! e.
^.^
heele Engelsche kerk aan, en daar zij het er
die betere wereld met haar goddelijke harGemeenlijkwijst men om aan te toonen dat op gezet had om tot op zekere hoogte een
monie, waarin het eeuwiglijk vrede zal zijn.' de Ritualisten in Engeland met haastigen voet
Roomsch ritueel in de kerken in te voeren,
den weg naar Rome bewandelen, op het ver- bij eene streng Calvinistische belijdenis, zoo
KuypER.
menigvuldigen van allerlei Roomsche ceremoniën is het niet te verwonderen dat telkens zich in
in de Episcopale kerken. En zeker is dit on- den loop der geschiedenis groepen van perrustbarend, vooral nu men reeds zoover ge» sonen toonden van die kerk niets te willen
komen is dat men het beeld der moedermaagd weten en verschillende gemeenten van dissenMaria is gaan plaatsen boven een der zijpor- ters gingen vormen.
talen van de Westminster Abdij, terwijl slechts
Sedert dien tijd is de verhouding tusschen
sedert korten tijd een zelfde beeld onder den Kerk en Staat in Engeland telkens gewijzigd,
koepel van Londen's kathedraal, de St. Paul, welke wijzigingen in hoofdzaak telkens plaats
Wegens het vrijwillig bedanken van den scriba troont. Doch zulke dingen zouden niet mogegrepen door dat de dissenters in betere positie
des kerkeraads N. H. Beversluis, is in zijne lijk zijn, indien men in de leer niet van lieverkwamen en men om hunnentwil wel eenige
plaats benoemd (als scriba van den kerkeraad) lede van de Gereformeerde kerken ware afconcessiën moest doen. Ten huldigen dage is
de ouderling P. den Boer, aan welk adres men gevallen om Rome toe te vallen.
de Episcopale kerk aan den Staat met een
voortaan gelieve te adresseeren.
Nog altijd geldt voor de Episcopale kerk viervoudigen band gebonden. Vooreerst is de
Namens den kerkeraad van de Westminstersche confessie uit 39 artikelen hoogste macht over de kerk in handen van den
Oud-Beierland,
bestaande en daarin wordt datgene voor dwaze koning of van de koningin. Het bestuur van
H. J. VAN ZETTEN.
fabelen en Godslasterlijke bedriegerijen uitge- de kerk staat onder de controle van het Engelkreten, wat thans door honderde zoogenaamde sche parlement. Ten derde zijn de aartsbisDe kerkeraad der Ned. Geref. kerk van predikanten geleerd wordt. Immers is de RituStrijen heeft het voorrecht den zusterkerken te alistische partij druk in de weer om het mis- schoppen en de bisschoppen leden van de
berichten, dat hij in zijne vergadering van 5 offer voor levenden en voor dooden in te Kamer der Lords (iloogerhuis). En ten slotte
Augustus 11. voor zijne kerk alle gemeenschap voeren, terwijl in de Westminstersche confessie wordt in de kosten van den eeredienst door
met de den kerken opgelegde Synodale orga- deze leer ten nadrukkelijkste wordt verworpen. den Staat voorzien.
nisatie van 1816 verbroken heeft, en derhalve In de Church Times, een Ritualistisch blad,
..>_E^-y»,;|^,<^N^^<s5>>l—de nooit wettig afgeschafte kerkenorde van leest men daaromtrent het volgende:
1618/19 weder van kracht heeft doen worden.
»Het offer des altaars Was eeuwen lang de
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Te Saint Aubin de-Bloye in de Gironde (Frankrijk),
schijnt eene beweging ontstaan te zijn naar het protestantisme. Eerst hield men er elke maand godsdienstoefeningen, tegenwoordig reeds wekelijks. Een
400 A 450 Roomschen wonen de diensten bij. Weldra
denkt een candidaat in de godgeleerdheid van Montauban, zich aldaar als herder en leeraar te vestigen.
Ook in de nabuurschap is eenige roering, ten gunste
van het protestantisme op te merken — Doch, wat
gaf tot deze beweging den stoot? Saint-Aubin was
door de Roomsche hiërarchie gestraft met het interdict. De gemeenteraad weigerde eene toelage voor
het tractement van dienstdoenden geestelijken te geven; welke de bisschop toch elschte, en daaruit
volgde het bevel om geen diensten, meer te verrichten en het kerkgebouw te sluiten. Dit is reeds bijna
vier jaren geleden geschied. Men is toen gaan luisteren naar Protestantsche predikers En al verzekert
men ons nu in een Fransch blad, dat men aldaar te
doen heeft met een hongerige schare, dit wil er bij
ons maar niet aanstonds in. Eene beweging die zijn
oorsprong enkel dankt, aan oppositie tegen een
maatregel van den bisschop, belooit ons weinig goeds.
Ook komt het ons vrij wel bedenkelijk voor, dat
men daar een candidaat als predikant zoekt te vestigen, al zegt men er bij, dat het een «ervaren" jong
mensch is.
In de laatste weken heeft men te Berlijn den eersten
steen gelegd van vier nieuwe kerkgebouwen, en er
bestaat uitzicht, dat het daarbij niet blijven zal. Hare
Majesteh de keizerin heeft door haar voorgaan, den
ijver van velen opgewekt en zoo zijn velen aan den
arbeid getogen om giften te verzamelen voor het ,
bouwen van kerken. Als men weet dat er in Pruissens hoofdstad gemeenten zijn, waar men op een
zielental van 20 000 één kerkgeljouw vindt, dan is het
niet overtollig, dat er kerkgebouwen bij worden gebouwd. Omdat de keizerin zich voor deze zaak zooveel moehe geeft, ja daartoe het initiatief heeft genomen, durft de liberalistische pers niet openlijk tegen
het bouwen van nieuwe kerken opkomen. Het behoort zelfs op den huldigen oogenblik tot den goeden toon om voor het bouwen van kerken te zijn.
Als nu maar in de gebouwen, den volke geen steenen voorgezet worden in plaats van brood,
In de Pinksterweek kwam te Berlijn in het gebouw
der stadszending het «Evangelisch-sociale congres"
samen. Een 800 personen, waaronder vele vrouwen,
vergaderden in de ruime zaal van dit gebouw. Dit
getal is niet groot. Als men in aanmerking neemt,
dat een ieder doordrongen is van de gedachte, dat
een vreeselijke catastrophe is te verwachten, indien er
geen dam opgeworpen wordt tegen den steeds wassenden stroom van ongeloof en revolutie, dan is deze
vergadering zeer onbeduidend te noemen. Aller oogen
zijn op de Evangelische kerk gericht, vragend wat
deze doen zal, om te verhinderen dat het volk
medegesleurd wordt door verleiders. Hetgeen men
van Evangelische zijde tot hiertoe deed om tot oplossing van het sociale vraagstuk te geraken, kan men
gerust halve maatregelen noemen of niet berekeiid
om eenigen merkbaren invloed uit te oefenen, terwijl
hetgeen de Roomsche kerk deed, zeer is toegejuicht.
Toch is de eerste poging om tot meerdere krachtsontwikkeling op sociaal gebied te geraken, niet als
mislukt te beschouwen. Er werd een comité benoemd
om maatregelen te beramen teneinde mannen bijeen
te krijgen die in staat zijn om licht te verspreiden
omtrent sociale vraagstukken en die een middelpunt
kunnen vormen • tot het houden van «algemeene
Evangelische sociale vergaderingen". Het woord
«Evangelisch" is daarbij in positief kerkelijke zin te
nemen.
Men schijnt in Ierland van gevoelen te zijn dat het
geoorloofd is en men ook het zekerst gaat, om zich
zelven recht te verschaffen. De vele moorden die er
gepleegd zijn om het onrecht aan vele landbouwers
door hunne heeren aangedaan, te wreken, doen dit
vermoeden. Ook hetgeen onlangs op kerkelijk gebied
plaats heeft gehad, dient tot bewijs dat liefst het lersche
volk zijn eigen rechter is en bovendien het gevelde
vonnis eigenhandig uitvoert.
In Ierland behoort een vierde deel der bevolking
niet tot de Roomsche kerk, waarvan de meerderheid
te rekenen is tot de Episcopale kerk. In die Episcopale kerk, openbaren enkele predikanten dezelfde zucht
om Roomsche ceremoniën in de kerken dcr_ Hervorming in te dragen, als hunne ambtgenooten in GrootBrittannië. In plaats van nu hulp te gaan zoeken bij
de kerkelijke rechtbanken, nemen zij, die van het invoeren van Roomsche practijken een afkeer hebben,
en hun aantal schijnt nog al aanzienlijk te zijn, andere maatregelen. Eenigen tijd geleden trad de rector
van St.-Mary's church, Newry, bij gelegenheid dat
het sacrament van het heilig Avondmaal zou bediend
worden, voor de gemeente op in een priesterlijk gewaad, waarop het monogram »I. H. S " geborduurd
was. Dat dit veel opzien baarde is te begrijpen. Men
klaagde over de ingevoerde nieuwigheid bij den bisschop. Zijn lordschap deed den gemeenteleden verstaan, dat zij groote onkunde aan den dag hadden
gelegd bij de verschillende vragen die zij hem hadden voorgesteld, en nog andere dingen stonden in
het schriftelijk antwoord, waaruit men merken kon,
dat de bisschop volstrekt niet gezind was om het
recht der gemeente te helpen handhaven. Een paar
nachten later werd er in de kerk ingebroken en de
ergernis gevende «nieuwigheid" weggenomen. Op de
plaats waar dit kleedingstuk gehangen had, was een
stuk papier te vinden, waarop geschreven stond:
I Corinthe 8 : 9 : maar ziet toe, dat deze uwe
macht niet eenigerwijze een aanstoot worde dengenen die zwak zijn "
Tot hiertoe is het weggenomen gewaad nog niet
teruggevonden. Wellicht zag men op tegen de enorme
kosten die eene kerkelijke procedure in Engeland na
zich sleept.
WiNCKEL.

sm IWmm
Klein beg'ontieil.
Van Stanley hebben ook de jongere lezerS
zeker dezer dagen wel gehoord. Gedurig toch
spreekt men over den beroemden reiziger in
Afrika, 't Zal hun dus wel aangenaam zijn te
vernemen, wie eigenlijk die Stanley is,
Stanley werd in 1841 geboren te Denbigh
in het land van Wallis (Engeland). Zijn echte
naam is John Rowland. Zoo werd hij gedoopt
en zoo noemde hij zichzelf eenige jaren lang,
In zijn eerste kindsheid noemde men hem
John Bach; Stanley is slechts een naam, dien

