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lijk is en d a t h e t niet mag? Die er zoo ware. Integendeel van geen soort zijn we en effen. De dienstbaren moeten het weer voelen, in naar de merkteekenen van een Boeddha kan duizend vreezen, duizenderlei droefheid. Zij
toon en houding, in geheel het dagelijksch verkeer,
aan toe staat, doet h e t toch. Hij loopt zoo goed voorzien'. Maar wat in later tijd dat de boer als eenvaderiijke vriend hun welzijn op het komen zoeken bij een Hindoesch kind, dertig die roemen in hun levenslust, weten wel dat
uitkwam,
is
niet
steekhoudend.
E
n
wat
harte draagt. In de laatste tijden werd er meer dan jaren vóór er ooit van Boeddhisme is gehoord. die lust met veel bitters is vermengd, en dat
weg.
.
_..
»De voorstelling van Jezus in den tempel de dood te wreeder is, naarmate hij een te
over Jongelingsvereenigingen geschreven
Stel nu, gij roept h e m n a : „Gij moogt vroeger uitkwam is in d e taal t e veel ver- gewo'onlijk
Er verschenen enkele brochures, waarin er op gewe- is overeenkomstig met een dergelijke, welke gelukkiger leven vernietigt. Christus is de eenige,
o
m
,
zonder
verandering,
te
worden
ouderd,
niet wegloopen." Hij gaat toch door. Nu
zen werd, dat die vereenigingen ook eene maatschappe- voorkomt in de geschiedenis van Boeddha."
die de blijdschap leert van het lijden, omdat
lijke roeping te betrachten hebben. Ofschoon de schij
citeert ge hem. Hij komt niet. Gij gaat gebruikt, althans bij openbare voorlezing.
Dit nu is een der enkele beweringen, waarbij hij de eenige is, die der ziel een goddelijk
vers hierop niet uitdrukkkelijk wezen, wil het mij toch
den
arbeid
van
een
V
a
n
Oosterzee
O
p
tot h e m . Hij ontvangt u niet. Eilieve,
voorkomen, dat die roeping ook hierin moet gezocht, het volgens prof. Seydel, als vroeger gezegd, leven instort, dat duizend smarten niet doen
waar blijft nu uw kerkelijke tucht. E n zoo zien we volstrekt niet uit d e hoogte neer. dat ze banden van vriendschap vlecht tusschen jonge- vaststaat dat er »blijkbaar ontleening heeft ondergaan dat door beproeving nieuwe krachten
aiet ge dus zelf, dat al uw protest toch niets Zijn predicatiën hebben veel voortreffelijks. lingen uit verschillende standen. Zijn mijne inlichtin- plaats gehad". Doch even blijkbaar is dat, ontvangt' en dat den dood veracht, omdat het
gen juist, waaraan ik met 't oog op den algemeen
baat. Kerkrechtelijk kunt ge iemand nooit Maar ze deugen juist als Catechismuspre- heerschenden toestand niet twijfel, dan trekken de zooals we reeds meer betoogden, 't hier een vergunt hem aan te zien vol blijde h o o p . . . "
Wij durven er voor instaan dat indien Dr.
bereiken, die zich zelf aan uw kerkelijke diking niet. Immers juist bij d e Catechis- meestal Christelijke Gereformeerde Jongelings-Vereeni- geval geldt, dat niets zegt. Alahomed en
musprediking k o m t h e t aan o p scherpe e n gingen op vele onzer Groninger dorpen niet vele leden Boeddha hebben beide geslapen, gewaakt, ge- Schaepman deze woorden gesproken had, zij
rechtspraak onttrekt.
uit de klasse der boerenknechts. Hierop vestig ik de
in de Stemmen onder zijn tegenwoordigen redacVroeger bestond dit zoo ook in den juiste belijning van d e belijdenis. E n waar aandacht van de leiders der beweging op het terrein reisd enz. enz.
teur
Doch
daaruit
vallen
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vergelijkingen
te
Dr. Bronsveld niet zouden overgenomen
V
a
n
Oosterzee
ook
sterk
was,
niet
in
in
der [ong.-Vereen., in de hoop, dat ze er naar zullen
Staat. Wie h e t land uitging was vrij, mits
maken. En nu weet men, hoe het voorstellen zijn. Doch wij vragen, is er een woord onder
hij er niet weer inkwam. Sedert lang ech- de scherpheid van zijn dogmatische belij- streven, middelen tot verbetering in dien ongezonden van kinderen onder het Jodendom gebruikelijk de aangehaalde, dat een ernstig moderne niet
toestand aan de hand te doen. Een ^-ww»^ middel zijn
ter hebben de Staten van Europa onder- denis. Juist als het op d e fijne puntjes nu nog meestal die Jong Vereen Dit stem ik toe, was en ook bij de Hindoes werd gevonden. met volle instemming kan overnemen? Is het
ling gesloten, w a t men noemt
uitle- aankomt, ontspringt hij bijna altoos d è n maar immers ook voor ons werd geschreven: «Ver- Hetzelfde geldt ook van plechtigheden, die niet alsof in Père Didon Aboelardus weder is
den dag der kleine dingen niet." Wanneer in de
veringstractaten,
niet voor alle rechtsver- dans en verdrinkt ze in een vloed van acht
streek onzer groote rivieren, bij hoogen waterstand, Israël had, maar die ook de omringende vol- herleefd, die toch de kracht van Jezus' offer
volgingen, maar voor vervolgingen in zake schoone phrasen.
de nood aan den man komt, vliegt elkeen naar den ken kenden. Doch bij het volk Gods lag er aan het hout van Golgotha enkel zocht in de
E n wat d e oudere predicatiën aangaat, dijk, om zoo mogelijk, het wassende water te een bijzondere en hoogere beteekenis in, die groote liefde, daardoor geopenbaard, welke
van patente misdaad. E n zoo nu ook ware het
wekt tot wederliefde? Omtrent de rechtvaaralzoo van God besteld was.
denkbaar, dat d e kerken onderling zich die zijn wel scherp belijnd, degelijk van keeren.
»0p zijn twaalfde jaar vond men Jezus digmaking belijdt Père Didon wat zijne kerk
Vele droppels water en vele korrels zand,
verbonden, om personen, die, om de tucht inhoud en rijk aan bewijs, maar ze vloeien
Vormen groote zeeën en 't onmetelijke strand.
in den tempel, sprekende met de schriftge- leert, dat zij namelijk bestaat, niet in het voor
te ontwijken, van kerk in kerk overgingen, in haar oude taal niet meer voor een gehoor
Wanneer de boer zijne dienstbaren weer Christelijk leerden. Zoo ook vond de vader van Boeddha rechtvaardig verklaren of in het tot rechtvaarvan
onze
eeuw.
O
p
h
e
t
enkele
hooren
niet aan te nemen. Doch ook dit zou nog
behandelt, als zijne huisgenooten beschouwt, dan zal zijn zoon in het bosch, omringd door de wij- digen stellen, maar in het instorten van gerechhet wantrouwen plaats maken voor vertrouwen, de
niet baten, daar een boos mensch ook dan verstaat d e gemeente ze niet meer.
tigheid. En zie, nu is het juist dit waarvan
inschikkelijkheid zal er bij winnnen. eene zen", enz.
Daarom nu was h e t een gelukkige g e - wederzijdsche
nog zeggen k o n : »Goed, d a n blijf ik buiten
door God gewilde onderdanigheid zal in de plaats
Deze overeenkomst zou misschien vrij wat een Fransch leeraar getuigt, dat elk evangelisch
dachte van D s . Hoekstra in d e feitelijk treden van ruwheid en brutaliteit. Meerder levensernst meer zeggen dan de vorige als — het laatste christen daarmede instemt. Hel is een bewijs
alle kerkgemeenschap staan."
Om dit echter recht te beoordeelen, stelle bestaande leemte van degelijke en vloeiende zal de losheid van reden grootendeels doen wijken. juist was. Maar de Singaleesche overleveringen te meer, hoezeer de Fransche orthodoxie verDe thermometer van het zedelijk leven onder de arbeimen zich niet o p een verkeerd standpunt. Catechismuspredicatiën t e voorzien.
dende klasse zal zeker rijzen. De «boerenknechten- en verhalen geheel iets anders. Zij zeggen dat loopen is, en dat het zich op het spoor bevindt
De rechtspraak der Overheid moet ten doel
E n hij kweet zich van die taak o p een meidenherberg" zal voor afbraak kunnen worden ver- Boeddha in zijn jeugd vroolijk en hoogst zin- van een Roomsch getint Remonstrantisme,
kocht.
nelijk leefde. Zelfs bevatte zijn Zenana (vrou- waardoor de Fransche kerken met den onderhebben, om het geschonden recht t e wre- wijze, die boven onzen lof is.
wenverblijf) veertig duizend dansmeisjes. In gang bedreigd worden.
K o r t en kernachtig, zonder omhaal van
ken, en daarom moet aan den schender
Dit is uit een warm haft'geweld, en met alle geval blijkt dat hij aan wel andere dingen
Wanneer er teekenen zijn, die wijzen op
van het recht de pas afgesneden, om d e j veel woorden. Niet altoos volledig, maar
gloed geschreven.
eene ommekeer in de gedachtenwereld van het
dan
aan
wijsheid
en
heiligheid.
dacht
wrake van het recht t e ontloopen. W a r e toch rijk gestofifeerd. E n daarbij mag van
Terecht mag de auteur zich Graphoo noemen;
>Boeddha," heet het verder, »baadde zich Fransche volk, dan is dit verschijnsel alleen
dus de kerkelijke tucht ook van dien aard, deze predicatiën getuigd, d a t ze metterdaad want hij lijmt niet maar woorden saS.m, hij in den stroom Naranjana en Jezus werd ge- verblijdend voor de kerk van Rome. Aan de
dan zou zeer zeker deze opgeworpen b e - de waarheid geven, en geven in een vorm Schrijft.
andere zijde kan men wijzen op het feit hoe
doopt."
denking zwaar wej e n . Maar dit is niet die er ingaat.
KUYPER.
Om de waardij van deze parallel te beoor- een wijsgeerig scepticisme zich van vele geeszoo. De kerkelijke tucht w;;'^^/^/geen rechtsVoor onze leeskerken vooral een uitnedeelen dient men te weten, dat Boeddha dit ten heeft meester gemaakt. Dit bleek dezer
—^—T=CRi£;*ar>a»f>C%a^3<s~---~
bad nam toen hij besloten had het ascetisme dagen uit een pleidooi van den bekenden geesschending, e n heeft zelfs niets met die m e n d e aanwinst.
der Brahminen vaarwel te zeggen, en slijk en tigen en scherpzinnigen criticus Francisque de
wrake te maken. Z e is principieel van de
L a a t men toch in alle leeskerken geregeld
modder niet langer als genademiddelen be- Sarcey, die ook in Nederiand zijn talerit als
crimineele rechtspraak onderscheiden. K e r - eiken Zondag een van deze predicatiën
schouwde. Wie ooit een Hindoeschen fakir >conférencier" heeft laten schitteren, voor het
kelijke rechtspraak heefc ten doel: de hei- brengen.
(dweper)
gezien heeft, besmeerd met natte asch, houden van processiën. Sarcey houdt het er
ligheid der gemeente te beveiligen, in d e
KüYPBR.
zal volkomen begrijpen wat dit bad van Boeddha voor dat de dingen, die den godsdienst betrefHELMOND c, A. De Raad der Ned. Geref.
eerste plaats van d e gemeente in haar
beteekende, en ook — hoeveel deze parallel fen, niet der moeite waard zijn om er zich
kerk alhier bericht aan alle belangstellenden,
geheel, en in de tweede plaats van h e t
waard is. Er is hoegenaamd geen overeen- druk over te maken.
dat het adres dezer kerk thans i s : Johs.
enkele lid. Onze Catechismus noemt dit
Daarom zou hij het houden van processiën
stemming.
Esmeijer, aan 't Kanaal.
Toor Kootwijk.
een waken, d a t het Verbond Gods niet
»Dc veertig dagen vasten worden bij beide maar willen toelaten, hij acht zulk een optocht
Namens
den
Raad
der
kerk
voornoemd,
even bekoorlijk als zoovele andere en verOntvangen door Dr. A. KUYPER: uit Amsterontheiligd worde. In overeenstemming
leeraars gevonden."
G. VISSER.
Men merkt hierbij als van zelf aanstonds baast er zich over dat er menschen zijn, die
nu hiermede draagt alle kerkelijke tucht, zoo- dam / 5, met dit bijschrift:
op dat, gesteld al de een had van den ander ze tot een aanstoot zijn. Alleen in plaatsen
dra ze doortast, het karakter van afwering,
De rijkste, wiens al 't goud en zilver is,
BARENDRECHT. Zondag 26 April 11. hield
nooit van positief leed aandoen. Men Houdt voor zich slechts 't geloof, en roept eenvisch. de WelEerw. ZeerGel. Heer Ds. F . Fortuin, ontleend, beide het dan wel zoo natuurlijk als Nimes, waar het getal protestanten tegen
Die voor zijn Petrus meê
konden gedaan hebben uit de boeken van dat der Roomschen opweegt zou hij processiën
wordt geweerd. Eerst van het Sacrament
voor eene zeer talrijke schare zijne afscheidsVan uit de diepe zee,
Mozes,
die lang te voren veertig dagen vastte willen verboden zien. Maar waar dit niet het
des Avondmaals. E n dan ter laatste instantie
rede, naar aanleiding van i Petr. 5:10 en 11.
Als Hem d' ontvangers plagen,
geval is, laten daar de Protestanten als de
op den Sinaï.
Een stater aan moet dragen,
Na het uitspreken van den zegen, zong de
door uitzetting uit d e gemeente. Dit nu is
Maar daarbij komt, en dat zegt genoeg, dat Roomschen processie houden naar hunne kerk
die
Koning
't
geld,
Zóó
neemt
gemeente
haren
vertrekkenden
leeraar
Psalm
onverstaanbaar en onbestaanbaar tenzij men
Boeddha nooit veertig dagen heeft gevast, ge- gaan of te huis blijven.
Ea niemand lijdt geweld,
121 : 4 t o e .
onderstelt d a t d e overtreder o p beide
Maar nu is dit in strijd met de liberalistische
lijk de werken over hem getuigen. De »MahaVoorts van Mevr. van Alphen te 's-H. ƒ 5, door
prijs stelt. Alleen als iemand aan uw Avondvagga" leert dat Boeddha na zijn »verlichting". beginselen, die eischen dat de Staat volkomen
De
kerkeraad
der
Ned.
Ger.
kerk
van
Gapinge
W.
Hovy,
uit
Groningen,
gevonden
in
het
kerkacht en twintig dagen doorbracht in »vroolijke neutraaal zijn zal tegenover de verschillende
maal komen wil, heeft het zin tot hem te zegzakje ƒ i; W. de B. te Gr. ƒ i; door J. J. verzoekt door dezen aan hen, die brieven of
gen: ^föj moogt niet." E n alleen als iemand Schussler, van de Wed. S. ƒ 2; van J. Mosterst stukken aan haar te verzenden hebben, die overpeinzing." Zijn leer van den »middelweg," kerken, waaruit men in Frankrijk afleidt dat
tot eiken prijs bij uw gemeente blijven wil, te Abbenes / i; door Ds. K. W. Vethake te voortaan te adresseeren aan den heer Adr. die hij den besten acht, verwerpt bovendien niet eene kerk hare banieren op den openbaren
het vasten, als een uiterste dat te mijden is. weg mag ontplooien. En de heer Sarcey is het
is het denkbaar, d a t gij zegt: .,.,Gij moet er A.rnhem, coupon in de Oosterkerk gecollecteerd van Maldegem te Gapinge.
Even voor het tijdperk zijner verlichting was daarmede wel eens, doch zegt:
uit." Maar taalt iemand er niet naar, om aan van »een broeder" ƒ 1.75.
Namens den kerkeraad voornoemd, Boeddha weer begonnen geregeld te eten en
»Maar de beginselen... gij weet... men moet
uw Avondmaal t e naderen, of loopt hij
A. VAN MALDEGEM, Voorz.
Ontvangen door Ds. H. W. VAN LOON, van
zoo lezen we, »hij ontving zijn verlichting, altijd van de beginselen spreken; men moet
ADR.
WONDERGEM,
Secr.
P.
K.
te
U.
/
2.50;
van
mej.
Z.
te
A.
/
2.50;
eigener beweging van u weg, zoodat hij
terwijl zijn maag vol was," voor 't eerst na zooveel mogelijk onze meeningen en gedraverklaart, niets meer van d e gemeente te van X. te A. ƒ 3.50.
zes jaren." Dus niet het vasten, maar het eten gingen uit onze beginselen afleiden. Maar als
ZWOLLE. Zondag 26 April was het voor is in 't Boeddhisme verkieselijk.
Ontvangen door Ds. J. H. HOUTZAGERS, gewillen weten, eilieve, wat zin zou het dan
het op de practijk aankomt, is het goed als
een
droeve
dag.
Onze
beminde
onze
kerk
collecteerd
Ned.
Geref.
kerk
te
Baarn
/
2.50.
hebben, om tot hem te zeggen: „Gij moogt
Wat nu de vergelijkingen betieft die men men zich de grondstelling der oude wijsheid
.leeraar Ds. D. Boonstra, sedert 30 Oct. 1887 maakt tusschen de verzoekingen van Chris- herinnert, die luidt: »Er is geen regel zonder
Totaal ontvangen / 395-79^/2.
niet, of: Gij moet weg."
bedienaar des Woords alhier, nam afscheid tus en die van Boeddha, deze zijn zoo alge- uitzondering; de uitzondering bevestigt den
En wat hem persoonlijk betreft, zoo ligt
van ons. ZEerw- had tot tekst gekozen Hebr. meen en verschillend, dat er niets van over- regel." "
13: 20 en 2 1 ; een groote schare vulde het blijft. Onder de verschijning van Christus zijn,
het evenzeer in den aard der zaak, dat
Wij vreezen dat de geest die een Sarcey
ruime kerkgebouw. Na het uitspreken van den gelijk ieder weet, eenige bepaalde feiten op een bezielt, die is van de meeste invloedrijke manhttambtelijk gewicht der vermaning ophoudt
W\X öf |3er^.
zegen, sprak een der broeders ouderlingen den bepaald tijdstip te verstaan, voorgevallen, aan het nen van Frankrijk.
en wegvalt, zoodra iemand uw ambt niet
vertrekkenden leeraar in naam des kerkeraads begin van het openlijk optreden des Heilands.
meer erkent. Gij kunt hem dan vermanen
Het Protestantsche Frankrijk is in rouw geIn zijn schoone b r o c h u r e : Buiten en binnen
gelijk elk ander dit kan, maar uw ambte- onzen kring, schrijft Graphoo d a t o o k tegen een kort maar hartelijk woord toe.
Boeddha echter wordt herhaaldelijk verzocht dompeld over den dood van den predikant De
Ten slotte werd onzen leeraar door de gelijk gewicht kunt ge niet meer, hem ten den socialen n o o d ten plattelande allereerst meente de zegenbede toegezongen met de en met allerlei zaken, doch volstrekt niet juist Pressensé, die eene vrije kerk diende en daarbij
bij de aanvaarding zijner bediening. Ook hier tevens lid van den Franschen Senaat was. In
goede, in d e schaal werpen.
heil m o e t gezocht in terugkeer t o t h e t Evangelie. woorden van Ps. 121: 4.
laatsgenoemd lichaam heeft de overledene met
geldt dus wat we boven opmerkten.
Hij zegt er v a n :
De zaak moet daarom van een geheel
Stelle de Heere hem nog tot een rijken
kracht gestreden voor de handhaving der open(Slot
volgt.)
andere zijde opgevat. D e kerk moet zoo
De groote Christen Staatsman, GEOEN VAN PBIK- zegen ook voor de kerk van Schiedam.
bare zedelijkheid, waaraan zooveel afbreuk
HOO&ENBIEK.
begeerlijk zijn, dat men niet van kaar weg STBEEE, antwoordt ons: <iTege?iovtr de Revolutie, het Men wordt verzocht alle stukken voor den
gedaan wordt door het verspreiden van eene
Evangelie
h
Tegenover
het
ongeloof,
het
geloof
I
Om
kerkeraad
voortaan
in
te
zenden
aan
het
adres
wil. Dan erlangt d e tucht vanzelf haar
menigte geïllustreerde bladen en blaadjes, met
de duisternis te verdrijven, het licht ontstoken. Qok van H. Tulp, scriba van den kerkeraad.
kracht. De kerk moet zoo zuiver in haar mij is geen ander geneesmiddel bekend, om de k w a l ^
eene onzedelijke strekking. De senatoren Jules,
Namens den Kerkeraad,
belijdenis, zoo krachtig in haar prediking, van 't maatschappelijk leven met eenigszins gunstig
Simen en Breenger hebben hem toegezegd dien
L.
CICNOPIUS,
J^es.
strijd te zullen voortzetten. Toch was De
zoo machtig in haar Sacrament staan, d a t gevolg te bestrijden. Geen nieuw recept drs, maar e^i
medicijn van zeer ouden datum, 't v e i y tchter nocu
H. TULP, Scriba.
Pressensé geen antirevolutionair, veelmeer stond
ze de cou^clcflïicri bindt, Dan durft iemand niets van zijn kracht inboette. De kerk blijve niet lanhij wat zijn staatkundige overtuiging aangaat
niet weggaan. Ófga^! l»iï dan toch weg. dan ger vastgeketend aan den Staat, opdat het Evangelie
met beide voeten op revolutionairen bodem.
gaat hij weg m e t d e zonde in 2:j? hart, weer vrijelijk kunne doorwerken en we tot zuiverder
verhoudingen geraken. De school worde gegeven aan
Op 23jarigcn leeftijd in 1847 werd De Presen moet gij straks de schaapskooi verlaten, den rechtmatigen eigenaar: de ouders. Aan den arbeid
F r a n h r ^ k . E e n R é v e i l . K e n t e r i n g sensé predikant te Parijs in de kerk van de
der publieke
opinie
o m t r e n t Rue Taibout. In den aanvang volgde hij de
om het verloren schaap weer o p te zoeken, •worde gelegenheid geschonken, langs wettelijken weg
invloed te oefenen op eigen belangen. Ieder huisvader
d e n g o d s d i e n s t . S c e p t i c i s m e v a n moderne theologie, doch later kwam hij tot
en naar de kudde terug te dragen. Nooit, zij
kiezer» het geldbezit als maatstaf voor kiesbevoegdde S a r c e y D e P r e s s e n s é .
nooit moet d e dolende gevoelen, dat h e t heid verdwijne, Er WOrde voor gezorgd, dat de arbei
de overtuiging dat de afbrekende critiek der
Achteraitgan^.
Er is eene geestelijke opwekking in de ker- moderne theologen te ver ging en richtte hij
u om heerschappij over hem t e doen is. der zijn kiesrecht kan uitoefenen naar eigen inzicht,
ken van Tarn ontstaan. In de kerken van Bel- met den onlangs ook overleden Eugene Bersier
zonder dat hem door zijn heep de keuze kan gesteld
ONHOUDBARE STELLINGEN.
Dat werkt altoos ten kwade. Steeds moet tusschen
beurs en geweten. Bovenal worde in alle
legarde, Lacaze, Viane, Vabre, Gijounet worden de Reveu Chrêtienne op, waarin de vaan van
ge het besef in hem kweeken, d a t hij van takken van stgatsbestuur en wetgeving weer gerekend
VI.
samenkomsten gehouden, die soms tot midder- de Duitsche vermittellugstheologie werd ontGodswege gehouden is, bij u te blijven, met den eisch van Gods Woord, Dm a//«ü» zeilen we
Zien we eindelijk hoe de man, die zich thans nacht duren. Zou het door middel van eene plooid.
op een zeker kompas. Krijgt dat Wqord weer zeggenen hem toonen, dat Gods genade hem in schap op politiek en sociaal erf, dan twijfelen we niet. tot kampioen van het Boeddhisme opwerpt, geestelijke herleving moeten zijn, dat de kerken
Doch dit verhinderde hem niet, om op keruw kerk het barmhartigst tegenkomt.
of er zal radicale verbetering kunnen worden aange- het maakt met zijn vergelijkingen tusschen des Heeren in Frankrijk worden opgericht uit
kelijk gebied den eisch van scheiding van kerk
bracht. Deze algemene opmerkingen zijn, dit spreekt Boeddha en Christus.
den droeven staat waarin zij zich gebracht en staat te laten hooren. Hij diende dan ook
De fout ligt dus niet daaraan, dat d e wel van zelf, ook van toepassinsr op 4e toestanden in
»De geslachtslijsten zoowel van Christus als zien? Bijzonderheden omtrent deze beweging uit volle overtuiging de Union des Eglises
tucht dwang moest kunnen uitoefer^p. OOk de Groninger dorpen. Zoo wordt van zelfde verderfelijke invloed van moderne predikanten, openbare onder- van Boeddha betreffen beide de moeders, niet hebben wij nog niet vernomen, maar hiervan libres. Men heeft er zich wel eens over verover dengene die u ontloopt; maar hieraan, wijzers, liberale burgemeesters, enz., in 't kort de in- de vaders," zegt hij.
zijn wij overtuigd, dat wanneer het een werk des wonderd, dat De Pressensé aan de eene zijde
dat de kerk niet genoeg in haar moederlijke vloed van de sclub» voor een goed deel gebroken.
Daargelaten nu dat men dit ook van Mahomed H. Geestes is, dat zich in Tarn openbaart, het de moderne theologie heftig kon aanvallen en
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zich
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liefde en beminlijkheid uitkomt. Verander
sociale roeping bewust werd. Met ernst en onvermoeid kan zeggen, merke men op, dat de geheele op den duur niet kan uitblijven, dat zich de aan de andere zijde zijne orthodoxe broeders
dat, en men zal niet wegloopen; of, wie moeten onze boergn er op gewezen, welke plichten bewering alleen grond heeft, als de moeder mannen daartegenover plaatsen, die den toon van onrecht beschuldigde, wanneer zij er op
wegloopt, hoort ook niet bij u, en zuivert het Woord van God hun als Christen hyisvgder oplegt. van Boeddha een maagd was. Dit nu s preekt in Frankrijks Gereformeerde kerken aangeven uit waren om de modernen uit de Staatskerk
door zijn heengaan uw gemeente. Hij gaat Ze moeten tot het inzicht worden gebracht, dat hunne de kanonieke geschiedenis der Boeddhisten en die hoe langs zoo meer afgedreven worden te drijven en aldus niet meer te laten genieten
knechts en meiden leden van het huisgezin zijn, voor
op de stroom der ontkennende critiek, of zij van het geld dat de Fransche Gereformeerde
in vrijwillige ballingschap.
wier geestelijken lichamelijk welzijn ze te zorgen heb- tegen. Het Heilig en historisch boek van Ceylon,
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Staatskerk van de overheid ontving. Doch deze
Ook in d e Bediening des Woords mogt
In het November-numnaer der Stemmen voor houding was zeer correct. Immers, was De Preshoe ze zich van die taak hebben gekweten 0««« boeren een huwelijk werd geboren. De onlangs gedaarom d e zaak der kerk veelmeer leven. moeten het te goed begrijpen, dat ^''^««.f Christus'naam
storven koning van Siam zegt in een levens- Waarheid en Vrede, vonden we in de Fransche
Ook op d e catechisatie. D e leden der kerk om hunnentwille gelasterd wordt, waar ze zóó leven schets van Boeddha, dat deze «langs natuur- correspondentie eenige zaken vermeld, die zou- sensé er van overtuigd, dat men in eene Staats. moeten weten dat en waarom uw kerk de met hunne naasten De «wereld» ziet op hen. Dat lijken weg werd geboren". Sathudra geeft in den aanduiden, dat de publieke opinie in Frank- kerk alle wind van leer moest dulden, dat het
hunne houding van ieslissenien invloed is, daaraan
zuiverste en heerlijkste belijdenis en kerk- twijfelt niemand. Van hoeveel belang dje k4t} zijn zijn cathechismus de namen der ouders van rijk kentert en dat er teekenen zijn van her- daarvoor eene Staatskerk was. Hij kwam niet
tot - het denkbeeld om de verbasterde kerken,
inrichting heeft. Ze moeten weten, dat ze, voor de uitbreiding van het Godsrijk, (ook immers Boeddha, (koning Suddhodana 00 koningin levende belangstelling in den godsdienst. Onder die onder het juk van den Staat allerlei valhun
hoogste
levensdoel
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zal
niet
ik,
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Maya). En de Ceylonschï legenden verklaren die teekenen wordt geteld het opnemen van sche leer moesten dulden, opnieuw te reforhoezeer ook formeel vrij om heen t e gaan,
bekende T. D KEMP hun zeggen, waar hij in vrageneen artikel van Père Didon, in de i>Kevue des meeren. Afscheiding kon alleen heil aanbrengen.
toch door zulk heengaan zJch bezondigen den vorm zijne tijdgenooten aldus onderwees, ook op 't zelfde.
Baron Hickey vindt overeenkomst tusschen deux Mondes getiteld: De critiek en de historie
en zicL' vervreemden van de liefde Gods. onze boeren voor 't bedoelde geval volkomen toepasseAls schrijver heeft De Pressensé zich naam
Zoo werpt g e hun een angel in d e conscien- lijk: «Beziet eens uw gedrag en uwen wandel bij u de ontvangenis uit den Heiligen Geest enden in een leven van Jezus. De Fransche corres- verworven door het schrijven van eene geschiezelfs en anderen, in uwe overleggingen, gedachten, droom dien Maya voor de geboorte had. Doch pondent, is het wonderwel met het stuk van den
denis der drie eerste eeuwen van het Christie. Dien angel nemen ze met zich. E n aan woorden en daden. Toonen die wel dat gij op de
Roomschen pater eens en verklaart zelfs dat er tendom, een leven van Jezus en van »les Oriverheerlijking van Gods Name gezet zijt? Zijn ze niet des schrijvers voorstelling van het Bijbelsch
dien angel zult ge ze eens terugtrekken.
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Christer onteeringe, en tot smaedt van uwen Maker ? Leven
gines."
En geldt h e t nu overgang van kerk in Heidenen
en Papisten wel arger, dan velen onder 't telijke kerk werd beleden en de geheele ver- zaak betreft, zich niet een gevoelt met het geloof
Het Protestantsche Frankrijk verliest in De
kerk, zonder dat er verschil van zuiverheid in genaemde Christendom ? Als die verlaten volkeren uw gelijking vervalt dus.
in Christus, zoo als dit meesterlijk artikel het Pressensé een zijner begaafdste en edelste verbelijdenis is, welnu, dan spreekt reeds V o e - doen aenschouwen, zullen ze uwe belijdenis dan niet
liet komen der Wijzen uit het Oosten met belijdt." En wat is eigenlijk de belijdenis omtrent tegenwoordigers.'
? Zegt dan, hoe kunt gij naer waerheit bidden,
tius het uit, dat zulk een overgang door smaden
dat des Heeren Naem geheilïgt worde ? (Heid. Katech. wierook enz. tot het kindeke van Bethlehem, den Christus die deze heer van den Roomschen
WlNCKEL.
de andere kerk nooit moet aangenomen, pag. 888.) Zoo is het! De gemeente van Christus wordt vergeleken met het haastig opgaan der pater overneemt. Zij luidt als volgt: Jezus blijft
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Boedtenzij wel vaststa d a t er geen zake van
anders wordt de zegen verbeurd, de prediking van het
tucht in leer of wandel in het spel is. Zoo Evangelie met onvruchtbaarheid geslagen Wanneer de dha's geboorte. Doch vooreerst is van dit volken. De gerechtigheid, levend gemaakt door
de liefde, zooals hij haar wilde, is de hoogste
moest het ook nu tusschen d e N e d . Geret. boeren klagen over steeds toenemende ruwheid sn ir»- laatste niets zeker, en ten tweede was zulk een
wet geworden dezer wereld; zij beheerscht aller
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gewoons,
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het
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kerken en de Christ. Geref. kerk zijn. Daargeweten; en zelfs zij, die 't geloof in Christus derDAT, ZE ZBLP DAARVAN IN DE ALLEREBESTË PLAATS feit van eenige beteekenis.
door zou men elkander over en weder OOEZAAK ZIJN. Bereiden ze die knechts en meiden op
»Evenals Herodes bevreesd was voor het ven, behouden zijn zedeleer, vergetende dat zij
Paasch^edachte.
sterken, en beiderzijds een woitel van veel de boerderij een aangenaam tehuis, dan komt hierin kindeke, zoo beval koning Bimbarassa zijn van hem is. De macht van 't offer, die hefvanzelf verbetering. Ze moeten hen onderwijzen in
kwaad in de gemeente uitroeien.
M. G. M , die reeds meermalen
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Gods Woord, ze tot onderzoeTc in dat Woord opwekken, zorgen voor stichtelijke en onderhoudende lectuur. vinden of er een of ander kind van beteekenis gegeven, is onvergankelijk; de ware geloovigen een lief versje zond, beproefde nu ook eens
In 't kort, die dienstbaren moeten als htiisgenooten be- was geboren." Ongelukkig vergeet men dat zijn steeds bereid om hun leven te geven, op- in ondicht iets te leveren en wel — wat zeer
handeld worden. Ik ontveins het me niet, dat hieraan Herodes op moord bedacht was, en Bimba- dat de menschheid ook in 't geringste harer brleefd is en de tragen beschaamt — in antvele opofferingen verbonden zijn, dat het in den bekinderen, zou ontrukt worden aan het kwade, woord op een verzoek. Zij schrijft ons :
Nu er reeds onderscheidene afleveringen ginne
niet zoo dadelijk vlotten zou. Jarenlange ver- rassa, volgens de legende, alleen een onderzoek
»Daar ik tot nu toe nog niet bemerkt heb
van de predication over den Heidelbergschen vreemding heeft een klove doen ontstaan, die alleen wenschte naar den grooten leeraar en zijn leer. aan de onwetendheid, aan de smart, aan den
De Simeon van den Bijbel komt, »zegt dood. Op Christus, zooals de kerk hem eert, dat een der jeugdige lezers' voldaan heeft aan
Catechismus van Ds. Hoekstra t e Utrecht door wederzijdsche toenadering te dempen is. En toch
gedempt moet ze of ze wordt beider graf Met ernst
verschenen zijn, en men dus tot een oordeel die taak ter hand genomen met echt Nederlandsche baron Hickey", overeen met den Brahmin Asita, zou ik de oogen willen richten van dit geslacht. de nitnoodiging, om de dingen in den Bijbel
Men noemt het krank, — hij zal het genezen; op te zoeken, waarvan in datft'oude Paaschover deze predicatiën in staat is, sta hier taaiheid, maar met niet minder 'wijsheid, volgehouden en een bejaard man die de twee en dertig merk- oud en afgeleefd, — hij zal het zijn twintig vers" gesproken wordt, ben ik zoo vrij geweest,
en
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kwam zien." Nu is dit echter een zeer plompe jaar teruggeven en zijn stoute d r o o m e n . . . De het in proza over te brengen, waarvoor ik
Niet alsof er gebrek aan zulke predicatiën
bewering, of liever begrijpt niemand hoe men wereld blijft de prooi van duizend smarten, zooveel mogelijk dé Bijbeltaal heb gebruikt.'

^iikksic bmt\\tm uit öe Xith.
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