Door Ds. J. H . HOUTZAGERS, van J. v, d. B.
Vertegenwoordigd waren 15 kerken door 4 te verzetten, wanneer daarvoor wettige redenen die het Mahoinedanisme vervult, aan den graad
als d e Socinianen en Arminianen uit d e
dienaren en 23 ouderlingen, terwijl 4 broeders bestonden, en daarmede alsdan de kerken in der ontwikkeling die een volk, meest tenge17de eeuw m e t d e Liberalen o p een hoop te Aarlanderveen ƒ 5.
diakenen de vergadering als adviseerende leden kennis te stellen.
Totaal ontvangsten ƒ 1794.211/2volge van den godsdienst dien het belijdt, begaan staan, om de Calvinisten t e bestrijden.
bijwoonden.
Als datum voor de volgende classis werd reikt heeft.
W e aanvaarden dien strijd, en zullen er
Ds. van Schalk hield eene korte predikatie Woensdag 10 Febr. 1892 en als roepende kerk
Zeer terecht werd in het Zendingscongres,
onze tegenstanders niet om minachten.
de Bildt aangewezen.
over Jer. 50 : 6 .
vóór twee jaar hier gehouden, gewezen op de
Alleen h o a d e men o p h e t volk t e misHet rapport der afgevaardigden naar de
H . C. E. STAVERMAN, fung. scriba. noodzakelijkheid der goede opleiding tot zenleiden.
laatstgehoudene voorl. Synode bepaalde zich,
deling, op het zeer vele dat hem noodig is.
Naar zijn denkbeeldigen vriend te Jeruzalem op verlangen der vergadering tot toelichting
W i e Sociniaan en Arminiaan in zijn hart
't Wordt, naar ons voorkomt, al te veel verzond
Ds.
Gispen
ditmaal
een
»indnik
van
het
is, neme h e t masker van zijn aangezicht,
van het besluit in zake de Hereeniging, de
geten. Althans ons is het soms zeer onbegrijmededeeling van eenige besluiten die onmidpelijk hoe iemand in een paar jaar »klaar" kan
en doe zich niet langer als een Calvinist Sociaal Congres."
Hij zegt er dit van:
delijke uitvoering door de classis eischten en
wezen. Er is nog meer noodig dan dat »de
aan h e t volk voor.
Gij herinnert u, dat er in het vorige jaar eenige het beantwoorden van eenige vragen.
liefde Christi dringt" al gaat dat vóór alles.
H
E
T
ARBEIDSVELD.
ontevredenheid openbaar vi^erd in de kringen onzer
De heer P . de Groot van Zwijndrecht werd
Er is noodig een kennis, soms grooter dan bij
!-^3''^N^^<as=i.T
Christelijke werklieden, over den geringen steun, dien
III.
den leeraar in Christenlanden wordt geëischt.
het streven dezer mannen bij de aanzienlijker broeders, als oefenaar toegelaten.
Aan een tweetal broeders uit Ridderkerk
Het is kwalijk te loochenen dat spijt allen En wij althans die in Indië den strijd hebben
N o g m e t een enkel woord dienen we met name ook bij de leden der Tweede Kamer, ondervond, op het stuk van den socialen nood der mindere werd advies gegeven in zake de vrijmaking vooruitgang in het werk der Zending, het hei- tegen een georganiseerde macht, met priesters,
terug t e komen o p d e oratie van Prof. standen en van de talrijke kwesties die hiermede in
hunner kerk.
dendom en de valsche godsdiensten nog een geleerden, boeken eeredienst en met politiekverband staan, daarvan de oorzaak of het gevolg zijn.
Woltjer.
Eene aangename verrassing was voor de macht vormen, die zelfs, gelijk we herhaalde- godsdienstig karakter, wij behoeven althans
Dr. Kiiyper trad toen verzoenend op, en maakte vergadering de komst van een drietal afgeNiet o m o p die oratie zelve m t e gaan.
lijk aatiKezen, in den laatsten tijd onder den voor een deel mannen zoo wel toegerust als
voor allen duidelijk, dat het tot het tegendeel van
Daar toch is de aard van ons blad niet het
een gewenschte uitkomst zou leiden, indien de werk- vaardigden door Chr. Ger. classis Dordrecht, invloed der beschaving geduchter wordt. De er ooit uitgingen. Hier is het betere nooit de
naar. Misschien zou een enkel maal een lieden afzonderlijk, en de andere deelen der maat- om de zustergroete hunner classis over te „blinde" heidenen worden wel »ziende", maar vijand van het goede.
theologische oratie nader kunnen besproken schappij afzonderlijk handelend optraden. Overtuigend brengen, hare blijdschap over de aanvankelijk in gansch anderen zin dan de kerk van ChrisHOOGENBIRK.
was zijn betoog in den kring der werklieden, dat de
worden. Maar juridische of philologische aan de orde gekomen kwesties de medewerking eischten geslaagde Vereeniging uit te spreken en in tus dit wenscht.
Wie op de kracht en de ontwikkeling des
van allen, dat studie en practijk, patroon en werkman, overleg te treden over combinatie van de
redevoeringen vallen buiten ons kader.
geleerde en niet geleerde, aanzienlijke en geringe, be Chr. Geref. gemeente en de Nederd. Geref. Christendoms let, de torens van Zion telt, zal
W e handelen d u s naar h e t „schoenma- hoorden
samen te werken, om tot eenige degehjke en kerk te Strijen.
er licht toe kunnen komen met een opgeheven
ker, blijf bij u w leest."
gelukkige uitkomst te geraken.
Na eene hartelijke toespraak van den praeses hoofd en bemoedigd hart aan 't werk te gaan,
Maar wel komen we nog eens o p deze
Uit deze overwegingen werd de gedachte geboren toefden de broederen nog eenige oogenblikken predikers uit te zendeut Maar vraag bijna
Dnitschland. T r e u r i g e
statistieke
oratie terug, om haar onderwerp, en om de van een Sociaal Congres, waarop zoowel de theoreti in ons midden.
allen die het deden: zij zullen u zeggen, dat c i j f e r s . U i t de d e r d e A l g e m e e n e
sche
als
de
practische
zijde
van
het
grootste
vraag
beteekenis van d a t onderwerp voor d e letter- stuk onzer eeuw van verschillende zijde kon worden
Synode. Plannen tot doordrijving
In zake de begeerde samenwerking te Strijen, de hinderpalen ontzaglijk zijn.
kundige faculteit.
besproken; zoowel de beginselen als de daaruit voort- oordeelde de classis dat het niet geraden was
De verspieders die uitgezonden worden kee- v a n d e U n i e . E e n e E v a n g e l i s c h e
Bij velen toch bestaat nog altoos het op- vloeiende practijk, gelijk die, op grond van Gods eenig voorloopig verband tusschen beide groe- ren al te vaak weer, en verhalen dat »de steden R i j k s - s y n o d e ?
Woord, door alle Protestantsche Christenen in NeEenige tijd geleden werd door »de Herpervlakkige denkbeeld, alsof een letterkun- derland behooien beleden te worden en naar welker pen te leggen, maar men zich te bepalen had ommuurd en zeer groot zijn en zij kinderen
tot het houden van gemeenschappelijke gods- Enaks gezien hebben." Wie Israels God niet vorming een juichtoon aangeheven, omdat uit
dige faculteit niet anders dan een verleng- toepassing op het leven allen behooren te streven.
de statistiek bleek dat in Engeland de misstuk van h e t gymnasium ware, e n ' zoo De Socialisten namen natuurlijk een loopje met de dienstoefeningen en, zoo mogelijk tot het ge- tot steun heeft kan niet optrekken!
mannen van «Patrimonium, die nu een koekje van zamenlijk vieren van des Heeren H. AvondEen blik op de Zendingskaart zegt al aan- drijven afnemen, welk lichtpunt in één adem
goed als uitsluitend diende, o m theologen Dr. Kuyper hadden gekregen, met de vermaning, dat maal.
genoemd werd met het optreden van het
stonds alles/ We vinden
en juristen klaar t e maken voor hun p r o - ze nu ook zoet naar bed moesten gaan.
tegenwoordige liberale ministerie in ons land I
Twee broeders werden gedeputeerd om dit
1.
Het
Boeddhisme
en
de
stelsels
die
er
En van zekere Protestantsche zijde werd het voorstel, advies bekend te maken aan de Chr. Geref.
^aedeutisch examen.
Als men echter den blik slaat op Duitschland
mee
in
verband
staan,
waarover
we
reeds
meer
om te komen tot een Sociaal Congres, als een helsche
Eigenlijk kon men d a n evengoed zeven machine
voorgesteld tegen de Ned. Herv. kerk, en classis.
spraken. Alles saam beheerscht het een derde dan is er alle reden om met bezorgdheid de
in plaats van vijf jaren o p h e t gymnasium om de antirevolutionaire partij meer en meer in een
De regeling van het uitkeeren der vacature- (het zegt iets) van het menschelijk geslacht toekomst te gemoet te gaan en het is dunkt
blijven; d a n spaarde men heel die l e t - Kuyper-partij om te zetten, met geen ander doel, dan penningen, in overeenstemming met het des- in Oost en Zuid-Oost Azië, Thibet, China, ons zonneklaar, dat men in Nederland veelom bevrediging te schenken aan de laagste hartstochten
terkundige faculteit uit; en kon men even- der menschelijke natuur, welker bestaan de tegen- betreffend besluit der Synode te 's Hage, Japan, Siam en Birmah, d. w. z. 500,000,000 meer afdrijft op de strooming der geesten die
zielen, terwijl het reeds in het Westen aanhan- bij onze naburen openbaar wordt, dan dat we
als a a n d e Rijksuniversiteiten zóó van h e t standers van den leider der antirevolutionaire partij, wordt aan twee dienaars opgedragen.
mee gevoerd worden op die in de verBij het onderzoek naar art. 41 D. K. werd gers zocht en vindt.
gymnasium naar de Theologie of de Rechten nooit bij zichzelven schijnen te ontdekken, maar eenig
en alleen bij die mannen, die niet met de liberalen aan sommige kerken advies verstrekt.
eenigde koninkrijken van Groot-Brittannie. 't Is
2.
Het
Hindoïsme
in
Hindostan
met
bijna
200
gaan.
medegaan, en voor de historische rechten des volks,
waar, ook in Engeland laat zich de invloed
Een voorstel om vacanten kerken die na- millioen aanhangers.
naar
de
in
Gods
Woord
geopenbaarde
beginselen,
pal
H e t Rijk doet h e t m e t zes jaar af; d u s
3. Het Mdhomedanisme dat zich van Indië >der moderne gedachte" krachtig gevoelen;
Dit een en ander heeft echter niet kunnen latig zijn in 't beroepingswerk, voortaan des
éêa jaar minder; maar d e gevolgen van staan.
verhinderen, dat het Sociaal Congres vrij voorspoedig Zondags geen hulp meer te verkenen voor westwaarts uitbreidt over Azië en Noord-Afrika Duitsche onderwijzers der schrift vinden daar
deze onbezonnen inkrimping blijven dan en welgeschapen ter wereld is gekomen. Wel gingen den dienst des Woords, werd niet aangenomen. Oostwaarts over N.-Indië, steeds nieuwe ver- ook maar al te veel volgelingen niet alleen in
de Staatskerk maar ook in de vrije kerken;
ook niet uit; en d e hoogleeraren aan d i e er barensweeën vooraf (de Regelingscommissie zou
Door twee deputaten der classis zal getracht
daarvan kunnen getuigen), maar het kindeke zag er worden eene combinatie voor de kerken te overingen maakt en weinig of niets verliest doch de invloed der Duitsche ontkennende
Rijksuniversiteiten klagen steen en been.
Ook
dit
omvat
200
millioen
zielen.
zoo welgedaan en sterk ontwikkeld uit, dat het, naar
4. Hebben we het vervallen of wel bedor- critiek heeft nog te kort geduurd om zich nu
Doch dit nu daargelaten spreekt h e t van- sommiger gevoelens, over een jaar geheel alleen zou Giessen-Oud- en Giessen Nieuw-kerk voor te
bereiden.
ven Christendom, het Jodendom en verschil- reeds in het volksleven te doen gevoelen. In
zelf, d a t h e t veel geschikter ware d e litte- kunnen loopen.
Tot deputaat voor hulpbehoevende kerken lende secten die de geesten beheerschen als het vaderland van de Strauszen en de Baur's
Men heeft echter -wijselijk het besluit genomen, om
rarische faculteit bij h e t gymnasium t e voebuiten de classis werd benoemd Ds. Sleeswijk b. V. het Mormonisme. Ook het aantal hunner wordt het echter openbaar, waar een volk toe
op
zulke
mogelijkheden
niet
vooruit
te
loopen,
en
het
gen, zoo metterdaad deze faculteit geen Centraal Comité nogmaals verzocht, in verband met Visser.
belijders, gelijk hun macht en Zendingsarbeid,' komt dat door de geleerden stelselmatig van
ander doel heeft, dan om nog één a twee de bestaande Regelingscommissie, een tweede Congres
Als kerkvisitatoren werden voor '92 aange- is een gewichtige factor. Ieder weet het. Wel Gods Woord wordt afgebracht. Dit blijkt ten
jaren studie aan d e gymnasiale studiën t o e saam te roepen.
wezen Ds. Sleeswijk Visser en br. van Ostende. vallen zij niet onder hetgeen we gewoonlijk als duidelijkste uit de statistiek der misdaden over
Want waarlijk, de perzik smaakt naar meer.
te voegen.
De eerstvolgende classicale vergadering wordt voorwerp der »Uitwendige Zending" aandui- het jaar 1890. Waren de cijfers der statistiek
De Bazuin is én als weekblad én als zuiver kerkelijk
Dan toch komt dit veel goedkooper uit. blad ongeschikt, breedvoerige verslagen van -zulke bepaald op den isten Donderdag in Februari den" — Joden en Mormonen b. v. echter wel — over het jaar 1889 reeds zeer ongunstig, die
H e t spaart twee jaren studie en h e t haalt bijeenkomsten te leveren. Maur zoowel het EatiMsi/aii te Dordt.
maar voor hem die den Christus naar de Schrif- over het vorige jaar zijn nog treuriger. In
als de Standaard, hebben voortreffelijke verslagen van Hare saamroeping wordt opgedragen aan de ten belijdt, is het duidelijk dat b. v. de Griek- 1890 werden 381,441 personen veroordeeld
een geheele faculteit uit.
het besprokene en van de besluiten of resolutiën gesche kerk zich in een richting beweegt die wegens overtreding der Rijkswet, dat is 3,2 pCt.
Juist d i t echter wordt nu door de oratie leverd, en over eenigen tijd zult ge zeker in een offi- kerk Nieuw-Lekkerland.
De korte predikatie zal alsdan gehouden telkens vijandig blijkt aan de waarheid, gelijk meer dan in 1889. In vergelijking met 1885
van Prof. Woltjer in beginsel als een onhoud- cieel verslag kunnen lezen en overwegen, al het belangrijke, dat deze driedaagsche samenkomst heeft op- worden door Ds Sleeswijk Visser.
Gods Woord die openbaart, om van de onkunde is het aantal veroordeelden met 10 pCt, toebare voorstelling bestreden.
genomen, terwijl de bevolking slechts met 5I/2
geleverd.
, Na censuur en 't lezen der korte Notulen, enz. te zwijgen.
D e letterkundige faculteit heeft wel terpCt,
vermeerderde. Het meest onruscbarend is
Reeds nu kunt. gij u verlustigen in de aangrijpend wordt de vergadering met dankzegging gesloten
Gerekend zonder de Christenen en de Joden,
de toeneming van de vergrijpen tegen de eerdege een eigen reden van bestaan, omdat ernstige en schoone rede, waarmede Dr. Kuyper door Ds. KnoU.
die
beide
Goddelijke
Openbaring
bezitten,
het Congres opende, en waarin hij de
ze een geheel eigen terrein van onderzoek Maandagavond
K. FERNHOUT, scriba. vinden wij bij de overige godsdiensten toch baarheid. En nog meer bedroevend is het
betrekking besprak, die er is tusschen de Sociale k-westie
van Godswege ontving; en wel d i t terrein onzer eeuw, en de Christelijke religie. En zoo tijd en
leerstelsels en bepaalde vormen, gegrond op feit dat de overheid steeds meer zijn sterke
Vergadering der Classis Amersfoort zoogenaamd gewijde geschriften. De veda's, de arm moest laten gevoelen aan jongelieden.
dat bepaald wordt door den Logos; wat middelen het u toelaten, kunt ge uit de aan deze rede
toegevoegde bijlagen, met een geheele litteratuur (in
op 18 Nov. 1891.
Koran zijn hun wat ons de H . Schrift is. Zij Niet minder dan 40,905 personen van 17—18
we voor onze lezers niet duidelijker weten vier talen), over de Sociale kwestie kennis maken.
hebben hun scholen, een priesterschap, in één jaren werden in 1890 veroordeeld, dat is 10 pCt.
Vertegenwoordigd
waren
13
kerken
met
26
te vertalen, d a n door t e zeggen: heel d a t
Wij hebben de eerste dagen van de geestelijke opwoord min of meer geordende toestanden op meer dan in '89 en 30 pCt. meer dan in '85.
terrein hetwelk h e t menschelijke
bewustzijn wekking in ons land, (het Réveil) óf niet beleefd, óf keur- en 2 adviseerende stemmen.
we
waren
nog
te
jong
om
er
sterke
indrukken
van
te
godsdienstig gebied. Zelfs ontbreekt het niet Meer dan 23 pCt. aan de afschuwelijkste verDs.
L.
Adriaanse
opende
de
vergadering
met
omvat.
ontvangen. Slechts de laatste golvingen van de bewe gebed en het lezen van Psalm 2.
aan godgeleerden, schriftgeleerden en wijsgeeren. grijpen tegen de eerbaarheid, werden begaan
D i t terrein toch wordt niet 'ontgonnen ging uit dien stroom des|geestes, hebben we gevoeld.
Doch nu vinden we buiten dezen allen nog door opgeschoten jongens; terwijl knapen die
De geloofsbrieven werden in orde bevonden.
door de theologische, niet door de juridische Toch zullen we God ook voor de werking van die Tot Praeses werd Dr. G. van Goor en tot een machtig heir, bijna 200 millioen, van ruwe, zich aan groote diefstallen schuldig maakten
laatste golfslagen, in eigen hart en leven gevoeld
faculteit, niet door d e geneeskundige en eeuwig danken. Wat we nu beleven, is echter de door- Assessor Dr. H . H. Kuyper verkozen.
gansch onwetende heidenen. We wijzen slechts •i(> pCt. vormden van het geheele getal verevenmin door d e natuurkundige weten- werking van het in de eerste helft der eeuw opgewekte
Door afwezigheid van den voor een jaar op West- en Midden-Afrika, de eilanden der oordeelden wegens inbraak enz.
leven, voor de maatschappelijke verhoudingen. Onze gekozen scriba werd als fungeerend scriba voor Zuidzee, de oorspronkelijke stammen van Azië
Dit zijn treurige cijfers. Zouden zij de oogen
schappen.
Heere Christus heeft niet alleen de zielen der menschen,
H e t is een eigen terrein, een zelfstandig maar ook hunne lichamen verlost van de heerschappij deze vergadering, oud. H . C, E. Staverman en Amerika enz. Deze allen hebben geen ge- openen van hen die er nog altijd van droomen
wijde oorkonden, geen geschreven taal, geen dat men zich bevindt op de baan van voorf ï b i e d . E n daarbij een rijk en hoogst be- der zonde en des doods. Hem als_ Redder te eeren, aangewezen.
ook op maatschappelijk gebied, is niet alleen de dure
De notulen der vorige vergadering werden stelsel van godsdienst; slechts vage begrippen uitgang en ontwikkeling. In Duitschland was
kogrijk gebied.
en is het woord »Bildung" in veler mond, als
roeping van allt Christenen, maar volgt uit het levens
en ruwe vormen van eeredienst.
Vandaar d a n ook, dat aanstaande theolo- beginsel zelf, dat de H. Geest in de harten gewekt gelezen en goedgekeurd.
het volk maar sgebildet" werd, zou alles wel
Een
broeder
uit
een
der
kerken
werd
voor
Feitelijk
is
dus
de
toestand
zoo,
dat
twee
gen en juristen, die één of twee jaren bij heeft. Zoo schoon werd dit door Dr. Gildemeester
den bidstond uiteengezet, toen hij het machtig ver- oefenaar onderzocht, doch kon vooralsnog niet derden van de bewoners der aarde nog leven beter worden.
deze faculteit studeeren, dit volstrekt niet in
Den loden November werd de derde Pruischil aanwees tusschen den Kaïnsgeest, en den geest worden toegelaten. Hem werd geraden nog in volkomen onwetendheid aangaande den
moeten doen, om hun gymnasiale studie van hen, die uit God geboren zijn.
een jaar te studeeren; terwijl 2 leeraars, op dienst des Heeren, en grootendeels de gele- sische Algemeene Synode geopend. Eene
nog wat t e rekken, maar in h e t heldere
Aanvankelijk kan gezegd worden, dat het Congres verzoek, zich bereid betoonden hem bij zijne genheid nog missen die te verkrijgen; dat voorts menigte memoriën is bij deze vergadering inbesef, d a t ze nu tot keel iets anders komen uitnemend geslaagd is. Geheel de inrichting, de wijze studiën te steunen.
een deel derzulken meer en meer vijandig gediend, o. a. een stuk over de geldelijke steun
van werken, de leiding van de algemeene vergaderingen,
Nu
volgde
de
omvraag
naar
Art.
41
D.
K.
tegenover
het Christendom komt te staan en der Evangelische kerk door den Staat en over
dan h e t gymnisium h u n b o o d ; van school- alles
getuigde van het groote talent en de meesterhand,
de bestrijding der dronkenschap. Met betrekDe kerk van Tienhoven bracht ter kennis het zelfs aanvalt.
s'.udie t o t wetenschappelijke s t u d i e ; en wel die dat alles in elkaar zette.
king
tot de kerkelijke verzorging van doofstomdat
zij
besloten
heeft
weder
een
der
classe,
op
het
oogenblik
niet
hiervan
We
bedoelen
tot d e wetenschappelijke studie van wat Veel valt er ook op zulk eene samenkomst op te
en te leeren. Wat een verscheidenheid in aan- leeraar te beroepen.
de oorzaken op te sporen. We merken alleen men verzoekt de Opperkerkeraad om steun
saamhangt m e t en voortvloeit uit die rijke merken
gezichten, houding, manieren, spraak, gebaren, wijze
De kerken van de Bildt en Maartensdijk aan, dat de geschiedenis der Zending in meer voor zijn streven. Ook klaagt datzelfde lichaam
gave Gods die we in ons raenschelijk b e - van uitdrukking enz. Al is de vorm der kleeding schier
wenschten
opheffing der tusschen haar gesloten dan één opzicht raadselen biedt, dusver onop- er over dat er gebrek is aan vrouwen die aan
hetzelfde, hoe spoedig onderscheidt men toch den
wustzijn ontvangen.
diaconalen arbeid willen deelnemen.
aanzienlijken man, in de kwaliteit van kleeding gemak- acte van combinatie, wegens verschillende losbaar. Is er een raadsel in de geschiedenis
De Synode heeft eene menigte zaken te beIets w a t zoo waar is, d a t al wierd er kelijkheid van beweging, fijnheid in de uitdrukking en moeielijkheden aan de uitvoering daarvan ver- grooter dan dat van het Mahomedanisme, wat
geen enkel propaedeutisch examen gedaan, andere bijzonderheden. Ook trof het mij, dat de bonden.
oorsprong, uitbreiding en levenskracht betreft? handelen, maar niet één der voorstellen van
theologische sprekers, over het algemeen, veel woordenDe classe -^ alles gehoord — keurt zulks Wie verklaart waartoe deze reuzenmacht der den Opperkerkeraad gewaagt van meerdere
deze faculteit toch nog altoos voor zich rijker
zijn dan de parlementaire sprekers, maar deze laatste
dwaling, eens de helft der toenmalige Christen- vrijheid en zelfstandigheid der kerk. Men hoopt
zelve zou moeten bestaan; want e r is geen winnen het ook weer in het algemeen in soberheid goed.
De kerken van Vreeland en Loenen wenschten heid als een stroom overdekken mocht en nog dat in dien geest een voorstel uit den boezem
universiteit denkbaar, tenzij e r ook o p z e t t e - en preciesheid, in juistheid van uitdrukking der gedachte
zich te combineeren, in zake het beroepen altijd als een muur tegenover alles staat wat der Synode komen zal. Een adres aan den
lijke bestudeering van h e t veld van ons en omschrijving, of bepaling der begrippen.
poogt de oude veste te heroveren, de afge- koning als 'opperste bisschop der Pruisische
Voor
het
eerst
in
mijn
leven
heb
ik
nu
ook
vrouwen
menschelijk bewustzijn aan plaats grijpe. ^ in het openbaar hooren spreken. Het maakt een van één leeraar voor beide kerktn.
Eene door haar opgestelde concept-acte vallenen te herwinnen? Zeker, er zijn oorzaken landskerk, bevat eene zinsnede welke betrekE n wat t e n laatste zij opgemerkt, daaruit zonderlingen indruk, een vrouw, in het midden der werd goedgekeurd onder beding, dat er nog aan te geven, maar de ten volle bevredigende king heeft op het voorstel Kleist-Hammerstein;
juist d a t d e letterkundige faculteit er niet mannen gezeten, te zien opstaan met een: «mijnheer in werde opgenomen, dat beide kerken recht oplossing missen we nog.
een voorstel, waarbij aan de regeering voor
de Voorzitter!" op de lippen. Maar dat zal zekerkomen
evenals h e t gymnasium is, om Latijn en van
We lazen dezer dagen wat een Engelsch de Evangelische kerk meer geld en meer vrijhet voor ons ongewone. De vrouwen kunnen hebben op evenveel predikbeurten, en onder
Grieksch t e leeren, maar o m ons thuis t e voortreffelijk in het openbaar spreken, althans die ik gehoudenheid, dat zij binnen 14 dagen een officier uit authentieke bronnen meedeelt over heid gevraagd werd. Men wil zeker de gedoen zijn o p h e t gebied van h e t mensche- hoorde, zeer gekuischt, sober, parlementair, veel meer afschrift dezer acte aan het adres van de Soedan de »aequatoriale provincie" ten zuiden zindheid van den koning omtrent deze aangebij de zaak blijvend, dan in de huiselijke improvisaties, kerk te Amersfoort zenden.
van Egypte. Daaruit blijkt, hoe in dit uit- legenheid leeren kennen. Dat de Pruisische
lijk bewustzijn, vloeit dan ook vanzelf waaraan wij meer gewoon zijn.
der
laatstelijk
De
classicale
afgevaardigden
gebreid
gebied reeds geregelde toestanden wa- regeering tot hiertoe niet- genegen was om de
voort, d a t deze faculteit heel anders zal
De sluiting van het Congres zal onvergetelijk blijven
gehouden
voorloopige
Synode
brachten
nu
ren
gevestigd,
orde heerschte de slavenhandel
zijn aan een Calvinistische d a n aan een voor allen, die het voorrecht hadden, er bij tegen
woordig te zijn. Een dergelijk oogenblik als, op hun rapport uit, waaruit onder meer bleek, uit had, in 't kort, de weg. bereid werd tot
rationalistische
hoogeschool,
eenvoudig kerkelijk
gebied, in den Haag doorleefd is, toen de dat bepaald was 2 maal 's jaars in elke kerk het betere. Plotseling staat de Mahdi op, een
omdat h e t menschelijk bewustzijn
bij een voorzitters der beide Synoden, de handen in elkaar
collecte voor noodlijdende kerken te houden, dweepziek, wellustig maar fier, welsprekend,
Calvinist anders gestoffeerd en anders g e - legden, genoten we ooit, op maatschappelijk gebied, en dat öf een dier collecten geheel, öf van krachtig Mohamedaan. Hij weet duizenden voor
toen
Ds.
Pierson,
na
een
aangrijpend
welsprekende
richt is, d a n bij een rationalist.
toespraak, zijn hand in die van Dr. Kuyper legde, en beide collecten elk de helft voor noodlijdende zich te winnen en predikt den kruistocht tegen
Dr. Kuyper, met bewogen stem, de deur van zijn kerken buiten de classe moest afgedragen de overheerschers, de Egyptische regeering,
hart even op een kiertje zette, en zien liet, wat daar worden. Alsook, dat zeer aangedr^.v>gen werd als afvalligen van 't ware geloof. De Egyptimenigmaal in omging. God geve, dat dit een schoon
begin zij van meerdere verbroedering onder de belijders op het geregeld houden der collecten voor de sche en Britsche troepen verslaat hij; een man
proceskosten.
als de edele Gordon valt door verraad. De
De berichten uit Amerika, in zooverre des Heeren, op maatschappelijk gebied, dat wantrouwen en verdachtmaking, meer en meer moge wijken
Voorts, dat het zeer wenschelijk was, dat Mahdi zegeviert en blijkt weldra een despoot
het de verdediging van h e t Calvinisme voor «Broedertrouw" en het: proletarieërs, vereenigt ook diakenen, met adviseerende stem, wat meer en dwingeland. Hij wordt door vergif omgeD e inteekening op E V O T O D O R u, van de mannen der revolutie, ook voor de Christe- ter bijwoning der classicale vergaderingen wer- bracht, doch zijn opvolger voert thans met
geldt, luiden niet ongunstig.
D
R
A C E N O (de volledige toelichting o p
mannen, een spoorslag zij tot nauwere aaneenAlthans van h e t stuk Calvinisme en Re- lijke
ijzeren hand de teugels van 't bewind. De
sluiting. Mannen als Dr. van Gheel Gildemeester, Ds. den afgevaardigd.
den Heidelbergschen Catechismus) door
visie is een tweede afzonderlijke uitgave Ulffers, Ds. Schriecke, Baron Mackay: Baron van
De consulentschappen, voor de eerstvol- slavenhandel bloeit weer; het land zinkt in
verschenen, en gelijktijdig is door den heer Dedem, Jhr. Belaerts van Blokland, Havelaar, en zoo- gende drie maanden werden zoo geregeld, dat barbaarschheid terug, voorlange jaren misschien,
Dr. A . K U Y P E R ,
als premie voor d e
veel anderen meer, hebben hun hart getoond aan het
Wie verklaart dergelijke raadselen?
De Vries een Engelsche vertaling geleverd volk, dat hen lief heeft en eert, omdat zij hun Heiland alsnu Baarn de vacaturen heeft te vervullen
abonnenten
van
d
e
Heraut^
blijft openDoch hoeveel onoplosbaars en raadselachtigs
van d e redevoering over Calvinisme en eeren, ook op het hoogste gebied van het volksleven. te Vreeland, Loenen en Nichtevecht; Zeist, te
de
Bildt
en
Maartensdijk;
Bunschoten,
te
Tienop
het
Zendingsveld
voordoet,
duidelgk
zich
gesteld o p d e voorwaarden vermeld in
Kunst, onder den titel: Prof. Dr. A . Kuyper,
hoven en Westbroek; Amersfoort, te N.-Loos- is dat een vruchtbare arbeid met de verschilOp dit laatste valle de nadruk.
Calvinism and Art, b y R e v . J. Hendrik
het N o . van 14 Juni j . I . en herhaald i r
lende toestanden pas vermeld heeft te rekenen,
Het Congres heeft al het schoon der vér- drecht en Soest.
de Vries.
en
Eene
door
de
kerk
van
Tienhoven
aangeook
dat
bij
veel
dat
ontmoedigt
er
ook
d e volgende nummers.
zoening getoond. AI het aantrekkelijke van de
De h e e r j . H . d e Vries was benoemd t o t rijke eenheid die ook dan nog zoo ruimschoots boden acte van Emeritaat, ten behoeve van verblijdende teekenen en verschijnselen zijn.
ledere inteekenaar heeft h e t r e c h t e e n
eerelid v a n h&t American Institute of Chris- overblijft, als elke groep zuiver en onverbloemd Ds. K. G. M. Westerbeek van Eerten, werd
Eerst echter een opmerking.
Tegen de dwaling dat het woord ^zendeling"
en bood deze vertaling haar eigen overtuiging afrondt, uitspreekt en voor gezien geteekend. Verder werd met en
tian Philosophy,
of
twee exemplaren t o t d e n halven hanvoor die kerk het noodige behandeld, in zake een algemeen begrip zou omvatten, dient geaan als proeve bij zijn intrede in dit g e - er naar handelt.
het aan dien lijdenden Dienaar des Woords te waakt. Wij b.v. die predikers naar Indië zendelsprijs, dus voor / 12 p e r exemplaar, t e
.KUYPER.
nootschap.
verstrekken pensioen.
den, behoeven geheel andere — niet wat de
bestellen.
H e t eerste deel wordt D . V .
Een en ander werd medegedeeld in h e t
- ~ — < a B ^ ® ^ ^ — - —
De cl. dep. voor noodl. kerken namen boodschap, maar de personen en hun hoedablad The Yonker Statesman van 7 Nov,
de daarvoor gecollecteerde gelden in ontvangst; nigheden betreft — dan die voor Hindoestan
in Augustus 1893 aan d e inteekenaren
terwijl de Questor de verschuldigde vacatuur- passen. Want het Brahmanisnie is iets geheel
KüYPEE.
verzonden.
penningen inzamelde en aan de daarop recht- anders, heeft niets gemeen met het heidendom
hebbenden uitkeerde.
bv. der Dajakkers. Wederom zijn voor onze
De
Administrateur
De deputaten voor de gewone zaken Dr. Oost weer zeer verschillende mannen noodig,
Kort verslag van de vergadering der
classis Dordrecht op Donderdag G. van Goor en D. L. Adriaanse werden ge- al naar gij hen zendt, tot de heidenen van
J. A , WORMSER.
Voor Eootwijk.
continueerd, gelijk ook die voor de noodl. Java, de veelgodendienaars van Sumatra of
5 November j.I.
Amstirdam,
Juli 1891.'
Het moderamen der vergadering bestond uit kerken Ds. Bouman en H. C. E. Staverman; ter- elders. Dat ligt aan het groot verschil der
Door Dr. A. ICUYPER ontvangen: van A. D .
godsdiensten,
die
wij
met
een
woord
»heidenaan
de
eerstgenoemden
tevens
de
bevoegdwijl
Ds.
Sleeswijk
Visser,
praeses,
Ds.
Fernhout,
H. te Dockum ƒ 2.50, Dr. W. H . N. te D .
heid werd gegeven de classicale vergaderingen dom" noemen; aan de geheel eigenaardige rol
scriba, en ouderl. Herngreen, Assessor.
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kerk meer vrijheid dan zij bezit te verleenen, wel met open ooren zouden luisteren, als 't mij V. U., G. J. Barger te Driebergen en D. C. P,
blijkt het duidelijkst uit de omstandigheid, dat maar beliefde te spreken. Dat was dwaas, te meer Sluijter te Vianen,
TWEETALLEN : Zuidland, W, de Jong te De Lier
het verzoek der tweede Algemeene Synode, wijl ik zelf altijd ongeduldig was als anderen
Kuijpers te Katendregt. — Zwolle (alphab.), K,
om hare permanente commissie stem te geven wat lang spraken. Doch een jong mensch is en
Femhout te Dordrecht en J. Hania te Oosterbierum,
bij het benoemen van Theologische profes- niet wijzer. Zelfs begon ik al spoedig er op
FIBMA JOHANNES KRAMER & Co.,
BEROEPEN: Amemuiden, W. Maan te Augustilos te praten en hield zeer lange redevoeringen. nusga. — Te Rozenburg, P Zijlmans, cand. aan de
soren, eenvoudig werd afgewezen.
Ook schijnt de Pruisische regeering van voorOp zekeren tijd hadden wij te spreken over V. U. te Raamsdonk. — Voorthuizen (Veluwe), J.
nemen om de Unie verder door te draven dan het aanleggen van een paar drinkwater- Breukelaar Dz. te Nijmegen. — Vlaardingen, F,
Koopen en verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren
cand. te Leeuwarden. — Te Steenwijk. C,
tot dusver geschiedde. De Unie bedoelt eene fonteinen. Het was gemakkelijk in 't kort af Drost,
W. E. Ploos van Arastel te Gerkesklooster. — Zuid- MUNTEN en vreemde Banknoten, Sluiten PROLONGATIÈN en BELEENINGEN,
samensmelting van Luthersche en Gereformeerde te praten, maar ik vond het een uitstekende land, W. de Jong te De Lier. — Boskoop, J. Over- Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van l/g pCt. onder de prolongatiekoers.
gemeenten onder één kerkbestuur, met eene gelegenheid om mij eens te laten hooren. duin te Amerongen. — Zwolle (zde maal), J. Hania Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.
gemeenschappelijke agende. Wel werd er bij Zoodra mijn beurt kwam, begon ik te spreken te Oosterbierum, — Oudemirdum, T. H. Woudstra
het tot stand komen der Unie steeds gezegd, en wilde eerst handelen over drinkwater, dan te Maassluis. — De Bildt (prov. Utrecht), F. Drost,
dat de belgdenis der verschillende kerken on- over fonteinen, dan over 't nut van allebei cand, te Leeuwarden.
Arnhem (zde maal). L. H. Wagenaar
aangeroerd blijft, doch in de practijk is het enz. enz. Ik begon echter met te zeggen,- dat te BEDANKT:
Leeuwarden. — Vorden en Saeek, J. Hania Pz,
gebleken, dat die kerken, welke in de Unie ik mijn rede zou verdeelen in twaaif punten, te Oosterbiemm,
werden opgenomen, haar Luthersch of Gere- waarop de aandacht diende te worden geChristelijke Gereformeerde Kerk,
formeerd karakter van lieverlede verloren. Van vestigd.
DRIETAL: Seherpenzeel, Apeldoorn te Koevorden,
daar dat Lutherschen die prijs stellen op de
Nauwelijks had ik dit uitgesproken, of een oud F. P, L. C. van Lingen te Zetten en J. van MantWAKHOESSTRAAT 141,
Augsburgsche confessie en Gereformeerden, die heer stond op en vroeg zeer beleefd of hij gem te Harderwijk.
AMSTERDAM.
BEROEPEN: Haulerwijk, E. Vonk, cand. te Amershunne belijdenis liefhebben, zich steeds tegen even iets mocht zeggen, dat geen uitstel kon
de Unie hebben gekant. Vooral de Gerefor- lijden, 't Was niet om mij in de rede te val- foort.
AANGENOMEN: Schiedam, S. T. Goslinga te Bolbericht de ontvangst van eene belangrijke partij PIANO'S en AMERIKAANSCHE
meerde kerken hebben door de Unie veel len; ik kon zoo aanstonds weer voortgaan.
sward.
ORGELS, in de grootste verscheidenheid van modellen en prijzen.
schade geleden. In den grond der zaak ver»En poos geleden," zoo sprak de oude heer
Synodale Genootsctaapskerk.
Onze geheel eenige sorteering PIANINO'S en AMERIKAANSCHE ORGELS
klaarde de Unie, die in 1817 door koning >kwam ik zeer laat in den avond thuis; 't was
BEEOEPEN: Bruinisse, J. R. van Kooij te Steende
bestaat momenteel uit pi. m. 250 stuks.
Frederik Wilhelm III werd ingevoerd, de ver- reeds lang elf geslagen. Juist toen ik bij den ren. — Zuiderwoude, [.Visser, cand. Oudegac.a.
schilpunten tusschen Gereformeerden en Luther- kerktoren kwam begon het uurwerk den tijd (H. O, N,), C, de Hoogh te Nijehaske, — Leusden
en Kuinre, W. Voorst, cand. te Amsterdam. —
schen voor onwezenlijk en werd een bron van aan te kondigen: Half twaalf.
Dalfsen, J. Hoek te Zevenhuizen. — Kockengen, W.
veel twist en tweedracht.
Dicht bij den toren stond een man die zeer Willems te IJzendoom. — Zierikzee, j . A. Schültz
Dat er plannen bestaan om in de provinciën vreemd heen en weer zwaaide. Ik wilde op te Geertruidenberg. — St.-Amoniepolder, J. J. A.
P.S, Onze Instrumenten zijn direct ingevoerd en worden daarom tot de billijkste
cand. te Utrecht. — Bennebroek, J. A.
van Pruisen, waar de Unie nog niet is inge- zijde gaan, maar toen ik hoorde dat de man Herman,
prijzen genoteerd. Steeds ook flinke sorteering gebruikte Instrumenten tegen verGerth van Wijk, cand. te 's-Gravenhage. — Hemmen,
voerd, deze door te drijven, blijkt uit het woord overluid praatte bleef ik toch even luisteren J. A. van Leeuwen, cand te utrecht. — Reeuwijk
laagde prijzen.
van den president van den opperkerkeraad
De klok had statig twaalf slagen doen hoo- en Moerkapelle, W. Voorst, cand. te Amsterdam. —
waarmede deze de zittingen van de Synode ren. De dronken man scheen één voor één Leerdam. IJ. J. Bootsma te Zoetermeer en Zeg
opende. Daarin sprak deze de hoop uit, »dat die slagen te tellen. Toen de laatste voorbij was waard. — Num^nsdorp, J. C Prins te Leksmond.—
Aalsum, J. Hee'-mga te Sebaldeburen. — Hedei J.
niet alleen de afzonderlijk provinciale kerken hief hij 't hoofd op naar de klok en sprak:
de Klerck, te Ameide. — Welsum (gem. Gist),
die in nauwer verband tot elkander getreden
»'t Is schande iemand zoo op te houden: F,
H. Th. Barbas te Vreeland. - Vlissingen, D. J. ,
ƒ 1,04; door den heer C, Brouwer te OuderVR4AG DE
zijn, maar ook de evangelische kerkelijke ge- hadt ge dat niet in eens in plaats van in Prins te Leksmond. — Hippolytushoef c, a.. R,
kerk a/d IJ., uit Krimpen a/d Lek, van B. f 2,
meenschappen die buiten deze staan, in Prui- twaalven kunnen zeggen ?"
Cremer, cand. te Hempens. — Besoijen (N.-Br.),
van d. J. I, samen ƒ 3; door den heer Besen en daar buiten, zich broederlijk de hand
»Ik heb uitverteld" sprak de oude heer kalm. J. A. Gerth vrn Wijk Jr., cand. te's Gravenhage—
Harderwijk, D. J. Karres te Genemuiden. — Sloch van de Veluwsche Briqaettenfabriek te Emst, rendsen te Brummen, van B. W. ƒ i, van E.
zullen reiken, om gemeenschappelijk het doel „Gij kunt wel weer voortgaan."
teren, B. ten Gate Bz., cand. te Enschedé. — Kat
te B. / I, van mej. Wed. D. / i , van G. B.
te bereiken, dat aan de kerken op aarde geMaar ik had daar weinig lust in. Ik gevoelde en Hoogmade c. a., W. A. Keers, cand. te Hazers welke z eer licht en voordeelig in gebruik en / 0.75, van J. V. d. K. ƒ i , van G. W. B. f i,
steld is: de zaliging der zielen."
heel goed waar dat verhaal van den dronken woude. — Angerloo, T- A. van Leeuwen, cand. te prijs zijn.
van G. J. T. ƒ i, van E. K. ƒ r, samen ƒ 7.75.
Solide afnemers gevraagd door
Deze woorden kunnen niet als eene bloote man op doelde en had weinig trek meer tot Utrecht, - Gaast c, a., J. Visser, cand. te BuikVoor de medische faculteit:
sloot.
—
Alkmaar,
A.
Haan
te
Ophemert.
—
Sta
vermaning opgevat worden; immers in het spreken. Ik maakte de fonteingeschiedenis zoo venisse, P . K. Dommisse te Lage-Zwaluwe, —
J. VLASVELD.
Door den heer Marsink te Doorn ƒ 20.80;
openingswoord was niet de dienaar van de kort mogelijk af, en sedert heb ik mijn best Noordwijk Binnen, D. J. Karres te Genemuiden. —
van Dr W. H . N. te D, ƒ 2,50.
kerk, maar wel het hoofd van een kerkelijk gedaan om kort en zakelijk te wezen. Dat is Groot-Ammers, P. Bartstra te Wassenaar. — 's HeerVoor het Stadietonds:
Abts- en Sinoutskerke, J. M. Jalink. cand. te 's-Hage. —
bestuursorgaan, aan het woord. De zinsnede mij ten slotte ook gelukt.
Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen:
Est
(bij
Geldermalsen),
B.
ten
Gate
Bzn.,
cand.
te
die wij aanhaalden, moet daarom opgevat worZoo verhaalt deze raadsheer. Het klinkt
door Jb. van O. van de halve Stuiversver. te
-- Dreischor, G. Brink, cand. te Ruiden als eene verklaring, dat de koning in die zeker vreemd en toch i s ' t waar dat het meestal Enschede.
nerwold.
Amsterdam ƒ 63.05; van N. N te V. ƒ 40;
provinciën de Unie, waar deze nog niet was -veel moeilijker is kort dan uitvoerig in zijn
Verschenen een bundel inh. lo stukken
van den heer M. N. te C. ƒ i; door den heer
AANGENOMEN: Herkingen, L. Kan de Beer te Poeingevoerd, wilde tot stand brengen.
woorden te zijn. Men zou zeggen, zwijgen is derooijen
van Beethoven, Mozart e. a., speciaal voor
en Loevestein.
Spaarndam, T. Hoog te
J. de J. te H. gevonden in de collecte ƒ 5.
Reeds eenigen tijd geleden werden geruchten al heel gemakkelijk, want dan behoeft men Buurmalsen. — Schipluiden, [. J. Dermout, emer.
Amerik. Orgels; met aanwijzing der regisVoor de Bibliotheek:
in dien zin verspreid, doch vonden geen geloof. niets te doen: toch is 't voor de meeste pred; te Zeist, — Appelscha, R. C. van Lelijveld te
ters. Boor de grootste musici gunstig
Van den heer J. E. Kortlang JEz. »SengelSchoonebeek.
Nu heeft men eene officieele verklaring namens menschen veel moeilijker dan spreken.
gerecenseerd. Franco tegen inzending van
mann's handboek over Idiotisme."
BEDANKT; Gouderak, A. J. Loois teDelfshaven.
Dat zien we b.v. op school. Wat geeft het
Ket Staatscreatuur: de opper-kerkeraad.
go cents.
S. J, SEEFAT, penningmeester.
Lichtenvoorde,
E.
Qtten
te
Joure.
—
Acquoi
en
Wanneer het voornemen van Pruisen's koning praten daar niet te doen en wat gevolgen Ankeveen, J, J. Dermout, emer. pred. te Zeist. —
Hilversum.
heeft
het
al
niet!
En
toch
is
er
nooit
een
wordt uitgevoerd, zou een nieuwe ramp over
Renkum en Heelsum, C. Hartwigsen te Oud Beier
de kerken in Pruisen worden gebracht. Er is school geweest waar de kinderen zeiden : dat land. — Ten Boer (Gron.), H. A. van Oostrom
reeds verwarring en strijd genoeg, zoodat het praten is zoo vermoeiend; we nemen liever So ede te Aalten. — Leimuiden en Kalslagen, H. J.
Hartgerink, te Monnikendam. — Kampen, J. H.
geven van aanleiding tot vernieuwde ontevre ons gemak en zijn stil.
Wensinck te Nijkèrk (Veluwe). — Oud Beierland, J.
Best adres voor ecllt Amerik. Orgels,
Nu zou 't er echter ongezellig uitzien in de G. Deur te Zetten (bij Renkum). — Wam el, C. van
denheid, zeer zeker allerschadelijkst zal werken.
Ook wil men eene Unie tot stand brengen wereld als ieder zijn best doet om, gelijk Koetsveld C.Ezn. te Houtrijk en Polanen — AssenNiekerk c, a., G.
met de Evangelische kerken, die buiten Pruisen sommige menschen, zoo min mogelijk te zeggen. delft, R, Kijlstra te Engelum,
in Duitschland gevonden worden. Reeds is er Neen spreken is goed, maar dan gelijk het Salomons te Wetsinge Sauwerd, — Burgwerd en
Hictum, T- Rijnenberg te Ternaard. — Zaamslag, [,
na verloop van tijd eene geünieerde Evange- woord des Heeren zegt: »op zijn pas." Dat van
den Bergen te Hohen, — Hoogeloon en Eerzel,
lische kerk in Beieren, Baden, Posen en andere woord vermaant ons »ras om te hooren, traag J. M. Jalink te 's-Gravenhage, — Bleskensgraaf
BTTIIUCZ: K E T J Z E i n prijzen v a n
ƒ 65, f 8 5 , ƒ 1 0 0 e t c .
staten tot stand gekomen. Nu tracht men eene om te spreken" te zijn, d. w. z. meer te luiste- en Hofwegen, P . Bokma te Dodewaard c, a —
Niet lang meer, dan is ook dit jaar weer
Evangelische kerk over geheel Duitschland te ren dan onze wijsheid aan anderen op te lerseke, H. Hartgerink te Monnikendam. — De Bilt, ten einde. En met het oog op de rekening van
organiseeren. Er is althans door Dr. Kohl, dringen. De Heere heeft ons de spraak gegeven J. P. Eringa te Eng-wierum (Fr.) — Zieriksee, J. ontvangst en uitgaaf van het Studiefonds vrees
Schültz te Geertruidenberg. - Kortenhoef, Helvan "af/2.50, wollen
behoorende tot de middenpartij, een voorstel om die te gebruiken, maar — tot zijn eer. En A.
ik, dat we wederom met een groot tekort zuldring te Hoenderioo.
zoo
zal
't
zijn
als
we
met
David
bidden:
gedaan, volgens hetwelk de Evangelische opvan af / 4, Dames
len moeten besluiten. Ja zelfs, zoo als de stand
per-kerkeraad te Berlijn zich met de gezamenPlaatsgebrek noodzaakt ons eenige Advertenti'en van zaken op het oogenblik is, hebben wij nog katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75,
Zet, Heer een wacht voor mijne lippen.
lijke kerkbesturen van de Duitsché landskerken
geen enkel jaar voor zulk een nadeelig saldo Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag,
. tot een volgend nr. uit te stellen.
Behoed
de
deuren
van
mijn
mond,
in betrekking stellen zal, om met bewaring
gestaan. Terwijl het veeleer noodig, en dringend Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed
Opdat ik mij tot genen stond
van de volle zelfstandigheid van elke land&kerk
noodzakelijk was, dat we juist het omgekeerde worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst.
Iets onbedachtzaams laat ontglippen.
wat kerkordening en belijdenis betreft eene
konden zeggen, en dat er van geen nadeelig

Dam 1 5 - 1 7 , Axnsterdaiii.
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Mo- ei Orgellianilel,

Dit bli
Bij drag
»in dit t
tan de.^
Inzend:
kennen \

Nieuwe Amerik. Orgels van f 80—f 1500. Nieuwe Pianino's van
f 300-f 1000. Nieuwe Amerik. Pianino's van af f600 etc.
Men vrage onzen Catalogi en conditiên.
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BREEBAARFs Orgelhandel,
Damrak 23. — Amsterdam.

Vrije Universiteit.

duurzame foederatieve vereeniging dier kerken
tot stand te brengen, wier orgaan eene uit
afgevaardigden der kerkregeeringen en afgevaardigden der landssynode gevormde »Evangelische Rijkssynode" zijn moet.
Reeds in 1870 werden tot het vereenigen
der verschillende landskerken pogingen aangewend. Doch zij mislukten; men kreeg slechts
eene conferentie, waarbij mannen uit verschillende deelen van Duitschland met elkander
beraadsloegen. Waren de landskerken één in
belijdenis en kerkenordening, dan zou eene
Evangelische Rijkssynode eene heerlijke zaak
zijn. Nü kan zulk eene Synode slechts nieuwe
struikelblokken op den weg der kerken leggen.
Het is niet te verwachten dat het voorstel
van Dr. Kohl zal worden aangenomen. Doch
wij vreezen dat de Pruisische regeering zijn
vereenigingsplannen zal weten door te drijven.
WiNCKEL.

Rijdend of loopeBd.
Een man die zeer goddeloos en verkwistend
leefde en alom als een dronkaard en losbol
bekend was, reed op een zomermiddag uit in
zijn fraai rijtuig met twee paarden.
Een eindwecgs voor zich bespeurde hij een
armoedig gekleed man, die op een stok moeilijk voortstrompelde. De rijke haalde dien man
in op een plek waar de weg nauw was, en men
dus langzaam moest rijden.
»Ga wat uit den weg man," riep hij den
arme toe. 't Was nog beter dat ge thuis bleeft.
Gij moest liever naar het armenhuis gaan dan
mij hier in den weg te loopen!"
De ander zag den rijke ernstig aan en sprak:
»Dat is goed mijnheer, misschien wilt gij, als
gij er komt, wel een plaatsje voor mij openhouden."
»Ik?" riep de rijke verbaasd en boos.
»Ja" was 't antwoord want wees verzekerd
dat, als ik er te voet heen strompel, gij er
in een koets met twee paarden naar toe
rijdt. Dus zijt gij er eer dan ik".
En is dat uitgekomen?
In zoover ja, dat de rijke in het armenhuis
Kort en zakeiyk.
gekomen en daar gestorven is. Of hij een
In de vorige eeuw had men in de raadsver- plaatsje openhield weet ik niet, maar wel dat
gadering des konings van Engeland een heer, het dan steeds open is gebleven.
die zich onderscheidde daardoor, dat hij nooit
meer sprak dan noodig was en ook zelden of
Cbineescbe spreekwoorden.
nooit zeer lang.
De
rijpste
vrucht groeit op den ruwsten
Dat • nu is niet zoo gemakkelijk en hij verhaalt ons hoe hij 't zoo ver gebracht had. muur.
Het zijn de kleinste wielen van een wagen,
Menigeen kan daaruit iets leeren.
die
het eerste inkomen. ,
Toen ik pas in de raadsvergadering kwam,
De
man die den ladder van onderen vast200 sprak hij, was ik nog jong bij de meeste
anderen vergeleken, en dacht dat alle menschen houdt, doet meestal grooter dienst, dan hij
die er boven op staat.
Beter een kat in eens armen mans huisgezin dan een schapenpastij aan eens konings
disch.
De hoogstaande aardbeziën worden het
eerst gegeten.
Ware verdienste, stelt zich gelijk de parel
binnen een oester, tevreden stil te blijven, totdat
n»
zij een opening vindt.
Hoovaardigheid slaapt in een gouden kroon;
tevredenheid in een katoenen nachtmuts.
^
CORRESPONDENTIE.
^
f
P. K. te E. Nu we een tweede schrijven
•§
hebben ontvangen (waardoor alles heel duiadelijk wordt) zullen we spoedig aan uw verzoek, zoo de Heere wil, voldoen. — Wat de
t-3
zon betreft, wees gerust: die is nooit in de
war en wijst al vele eeuwen lang, geregelder
dan 't beste uurwerk, den tijd. Maar dat komt
-4
!=ö
nu van zelf ter sprake.
•i
E T. te K. Op uw brief hopen we spoedig
te antwoorden.
^
C-3
J. B. te B. Voor zooveel mogelijk zullen we
B3
c=a
het aangegevene bespreken.
!2i
2
HoOGENBtRK.
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VERBETERING,
In het Ingezonden Stuk over de School te
Kootwijk (vorig nr.) leze men voor »wenschelijk" wonderlijk.
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Ned. Cieret. tierken.
DBIETALLKIT : Sneek, K. Femhout te Dordrecht,
P. de Groot te Rinsumageest en P . N. Kruijswijk
Hoogeveen. - Vreeswijk, P . Zijlmans, cand. aan de

%iux\v^ïm.

^

Een B O Ë Ü D R U K K E R , wiens Stoom-Drukkerij gelegen is aan Spoor en Telegraaf, wil
gaarne in connextie treden met Gereforniferde
Kerken, om voor niet veel geld wekelijks een

plaatselijke Kerkbode

te leveren van voldoend formaat. Inlichtingen
worden gaarne verstrekt hoe te handelen, om
de kosten te kunnen dekken.
Brieven franco, motto: Plaatselijke Kerkbode,
bureau Heraut, te Amsterdam.
^^vDe prijs van dezen prachtigen en de1 ^ 5 ^ gelijken Kalender is slechts 75 Ct.
Met de PREMIE 90 Cent. De
" « ^ x Premie bestaat uit een tijdpreek
< ^ K \ ^ van Ds. GISPEN, uitgesproken

^^^^*

^ v 3 ^ \ . " '^^^ '^'^"'^'^ ^^^ Synode

gede^raj?«\

N,^ te Leeuwarden, en een

verspreiding
tijdpreek van Ds. LITTooij. De goedkoope
van g o e d e
JJfc^^alender met denTRAKTATEN be-'
vorderen, teeken dan^ %r3j|Xzelfden degelijbij een Correspondent k' -V^ ^i ^r x^ \ ken inhoud
kost 10
van het Gereformeerd N S J ^
Cent.
Traktaatgenootschap

SFILIP-

' ^

PUS", bij uwen gewonen Boekhandelaar of bij den Uitgever
F. P . D'HDIJ, te Middelburg in, op \ »
Bij getallen en vooral voor nirdeelin? op
Zoiida»sscli<ilen veel miader. Vraa»- iirH«.
" ^ ^
oipfraaf bij den Citgever.

BEROEMDE P i a n i n o
in bruikleen aangeboden bij iemand die
geneigd is tot aankoop. Adres, motto:
/"/(üfflirtcc bureau dezer courant.

BOEKHANEELenADyERTENTIEBÜREAÜ

De ondergeteekende beveelt zich beleefd
aan voor de levering van Kerst buekjes enz.,
ten dienste van Zondagsscholen, Bueken en
Tijdschriften, diverse Psalmboekjes, alle soorten van Drukwerk. Inteekening op alle Christelijke Schem kalenders, Jaarboekjes, Alma
nakken enz. voor 1893. Plaatsing van Advertentiën in alle Binnen- en Buitenlandsche
Bladen.
J C. VAW WESTERIM.
Von Zpspnstraat 116, Amsterdam.
VRAAGT en VERSPREIDT:

DE JOOD,

Een waarschnwend woord aan den Christen,
DOOK

A. VAM ROS.
4de vermeerderde uitgave.
Prijs 35 Cent.
In 15 Bladen, aanbevolen als een nuttig degelijk en interessant werkje.
De eerste uitgaven zijn in 3 maanden
verkocht. — Bij alle Christelijke boekhandelaren verkrijgbaar.
Dmkker-üitgever: WATCBBEUS, Roermond.

saldo sprake behoefde te wezen.
Immers, laten wij ons zelve toch behoorlijk
rekenschap geven van den toestand, gelijk die
is Het tekort, dat spreekt van zelf, moet aangezuiverd worden; want schulden maken, of in
voorschot zijn, dat kan en mag eenvoudig niet.
En zoo is de kas der Vereeniging genoodzaakt
om het tekort te suppleeren. Dat is op den
duur een onhoudbare toestand Te meer daar
de uitgaven voor de Vereeniging zelve steeds
meerder worden. En de inkomsten naar rato
niet toenemen.
Zou het ongepast zijn de dringende vraag
te richten tot u, die dit leest, om ons uit deze
moeielijkheid te helpen ? en eer dit jaar ten
einde loopt ons te verrassen en te verblijden
met eene bijdrage, groot of klein, om de schade,
die wij anders zeker moeten lijden, te voorkomen? Als wij het gewicht van deze vraag
in overweging nemen, indenken en behartigen,
kan en zal het niet anders, of wij zullen onder
den zegen Gods den nood helpen omkeeren
tot blijde uitkomsten. Zij het dan ook dat
uwe gaven ons toegezonden worden, niet om
eenige andere oorzaak dan dat de liefde Christi
daartoe dringe!
DE HARTOG.
In dank ontvangen:
Voor de Vereeniging:
Aan contribnt*ën: door den heer G. P. W.
Herngreen te Dordrecht ƒ 70; door den heer
P. Boone uit het district Koudekerke (Zeeland)
ƒ 52.50; door den heer E. Vader ƒ 1 7 ; door
den heer P. Kasteleijn / 35, samen ƒ 104.50;
door Ds. M. J. Dijk te Bozum ƒ 16.60; door
den heer T. van den Brink te Renkum/31.50;
door Ds. J. C. van Schelven te Dieren / 9 7 50;
door den heer T. J. Greevelink te Heerenveen
ƒ 17; door den heer Johs. de Jongh te Haarlem (iste storting) ƒ 200; door den heer O.
A. Brouwer te Dockum ƒ 73.60; door den heer
L. J. Visser te Buitenpost ƒ 2 5 ; door den heer Jan
van Zanten te Zeist uit Doorn ƒ 3 50 uit Bunnik f 23.50, uit Zeist ƒ 124, samen ƒ 151;
door den heer G. Verrips te Culemborg ƒ 19;
door den heer C. Brouwer uit Ouderkerk a/d.
IJ> fl°-5°> uit Capelle a/d. I J . / 3 1 , uit Krimpen a/d. Lek ƒ 6 , uit Krimpen a/d. IJ. ƒ i,
samen ƒ108.50; door den heer B. C. Hamer
te Zutphen ƒ 1 6 3 ; door den heer M. Noordijke
uit Goes ƒ44, uit Colijnsplaat/20, uit Kats
/"S, uit lerseke ƒ 5 , uit Kapelle ƒ5.50, uit
Kattendijke ƒ 1 , uit Kloetinge ƒ 2,uit Krabbendijke ƒ0.50, uit VVemeldinge ƒ 8, uit Wolfaartsdijk j I, samen ƒ 9 2 ; door den heer J. G. Verdonk te Drimmelen ƒ 2.50; door den heer R.
Barneveld te Vreeswijk ƒ80.50; door den
heer H . Gay te Werkendam ƒ 2 2 ; door het
Locaal-Comité te Amsterdm (4e storting)/ 115;
door den heer J. W. Koning te Leiderdorp
(2e storting) / 24; door Dr. A. J. W, Monnik
te Vorden ƒ 88.50; aan collecten: van de
Ned. Geref kerk te Leerdam ƒ 8.50; van idem
te Harlingen / 57; van idem te Leiderdorp
ƒ 44.151/»; van idem te D o c k u m / 26.81; van
idem te St. Jacobi-Parochie ƒ 18.15; van idem
te Berg-Ambacht ƒ 13.221/2; van idem te Poortvliet ƒ 5.35; gecollecteerd in eene lezing van
den heer Hoogenbirk te Haarlem ƒ 18.61; collecte bij den bidstond te Amsterdam ƒ 114.34;
aan sclien)>ini$en: door den heer Mr. L. W.
C. Keuehenius, van X. IJ. Z. / 50; door
den heer B. C. Hamer te Zutphen, van
G. H . W, ƒ i;, door den heer Jan van Zanten
te Zeist, van J, v, V, ƒ 2.50; van twee
dienstmeisjes te Doom ƒ 3.60, samen j 6.10;
door den he*r A. O, Brouwer te Deckum

Orgelhandel.

P. VAN LEEUWEK & ZOON,

#

Warmoesstraat 73, Amsterdam.

DE GEREFORMEERDE EERE

Red. Br. Ph. i. HOEDEMAKER; Medew.;
Prof. H . G. KLEYN, Ds. J. W. FELIX,
J. NIERSTRASZ, P. J. ERINGA. J. G.
VERHOEFF, H . MALCOMESIUS en
anderen.
Prijs per jaargang slechts ƒ 3.60.
De referaten op de jongste Classic, vergad. te Amsterdam gehouden over i>het
Heilsleger" en r>Art. 36 der Ned. Geloofabel." worden in de e.v. nommers van „de
Ger. Kerk" opgenomen.
UtF" Zij, die nu inteekenen betalen drie
kwartalen, van i Jan.—i Oct. iSg2 en
ontvangen de tot I Jan. e.k. verschijnende
Nos. GKAT/S.

;f

Iet ImMWi KerirecMerlijl en
W M f t liepel t Her?. KerL

DRieRfeFEK«TEN voorgedragen door
Ds. H. MALCOMESIUS, Dr. Ph J.
HOEDEMAKER en Ds. J. P. ERINGA,
op de jaartergaderiaK der Conf. Vereen,
gebonden te UirfCht 3 e n i J n n i l S 9 l ,
Prijs 30 ct, 25 ex. 25 ct, 50 ex. 20 ct.
100 ex. ter verspreiding 10 ct.
Tegen toezending van 30 cents aan postzegels wordt deze brochure direct franco
toegezonden.
J. CAHPEN, Uitgever,
SNEEK,

Van Neerland's Litteratuur
Het voortreffelijkste.

Mooier Geschenk dan één of meer fraai
irebondea Werken van KleTr. BOSUOOM—
TOl/SSAI«T, is moeielijk denkbaar.
Graaf Pepoli, de roman van een rijk Edelman, in Prachtband / 3 . 5 0 ,
Het Huis Lauernessc, in Prachtb. / iï.öO.
Diana enz., in Prachtband /S.60.
Media Noche, in Prachtband / 8,Ö0.
De Deutsche Wonderdokter, in 2 Prachtbanden ƒ ft.—
De AlKmaarsche Wees, in Prachtb. ƒ3.60,
De Graaf van Leycester in Nederland, in
2 Prachtb. / s . — ,
De Vrouwen uit het Leycestersche Tijdvak
in 2 Prachtb. ƒ 6.--.
^Gideon Florensz, episode uit het laatste
tijdperk van Leycester's bestuur in Nederland,
in 2 Prachtbanden ƒ5.—.
De Hertog van Alba in Nederland, in
Prachtband ƒ 3.50.
Het laatste bedrijf van een stormachtig
leven, in Prachtband ƒ 3.Ö0.
Frits Millioen en zijne vrienden in Prachtband / 3.50.
De rerrassini; van Hoey, in Prachtb./3.50.
langs een omweg, in Prachtband ƒ3.50.
Een Leidseh student in 1593, in Pr.b./S.60.
Majoor Frans, in Prachtb ƒ 8 5 0 .
'f 7 i m ** allernieuwste uitgaven, PrachI / . I j n tige druk. Best papier, Keurig gebonden, Prookjaweelen ia elhe Bibliotheek
of op eiken Boekenhaneer.
Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Bazaar van
Goedkoope Boeken, te Rottrrdam. Franco
na ontvangst van postwissel, waarop de verlangde Prachtwerken te vermelden.
GEDRUKT TER KOM. NED. STOOMDRUKKERU,
WARMOBSSTRAAT 106, AMSTERDAM,
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