Het Kerstfeest verkondigt ons elk jaar weBEEOBPEN: Reeuwijk, D. Tom. cand. aan de
derom de groote liefde onzes Heeren en Hei- V. U. — Kapelle aan den IJsel, T. H Woudstra te
Montfoort, M. J. Bouman te Amers
lands Jezus Christus, die daar Hij rijk was arm Maassluis.
— Heinenoord, G T- Weijenberg, Chr. Geref.
is geworden, opdat Hij velen rijk maken zou, foort.
pred. te Putten. — Middelburg, J. Langhout te
erfgenamen van het eeuwig en heerlijk rijk Haarlem.
Gods.
AANSENOMEN: Willemstad, A. Schouten Wz. te
Vele kinderen — en ook menschen — Charlois.- Rozenburg P. Zijlraans,cand. aan de V. U.
hebben dat meer dan eens, j a vele malen
BEDANKT: Stad aan 't Haringvliet en Den Bommel
gehoord en toch nooit bedacht wat heerlijke (2de maal) C. de Gooijer te Nunspeet. — Steentijding hun telkens gebracht wordt. Als het wijk, C. W. E. Ploos van Amstel te Gerkeskloos- ^««ï^^^^^^ë^*'^'*^^* 3^SH a a r l e m m e r s t r a a t 15.
u ook zoo gaat, vrienden, en dat kon wel, be- ter. — Nieuwerkerk aan den IJsel, K. Stelma te
Voorburg.
denkt dan toch hoe het de Heere is, die u zijn
Christelijke Gereformeerde Kerk.
woord liet brengen, niet een mensch; hoe de
AANGENOMEN; Scherpenzeel, A. v. Apeldoorn te
tijd kort is, ook voor u al zijt ge jong, en
eindelijk dat het schrikkelijk zal zijn als wij Koevorden.
BEDANKT: Genemuiden, W. I. de Haas te Hat.
de stem versmaden van Hem die zegt: »Kom
tot Mij"; die gesproken heeft: „Laat de kin- tem. — Hellevoetsluis, W. Laatsman te Heusden.
8ynotlale Geaootschapskerk.
deren tot Mij komen." »Hoe zullen wij ontBEEOBPEN: Wijk (bij Heusden), A. ten Have te
vlieden", zegt de Schrift, «indien wij op zoo
Polsbroek c. a. Bunschoten C. F. S. Rutgers te
groote zaligheid geen acht geven ?''
— Maurik, C. Woutman te Boskoop. —
Het Kerstfeest, het Christusfeest verkon- Koudura.
Beekbergen (Apeldoorn), P. N. Gijsman te Zoeierdigt ons. dat God alzoo lief de wereld heeft woude. — Nijega en Elahuizen, J. Rijnenberg te
gehad dat Hij zijn eeniggeboren Zoon ge- Ternaard. — Krimpen aan de Lek, Chr. Ynzonides
geven heeft, die mensch is geworden voor te Ouderkerkfaan den IJssel.
AANGENOMEN: Ter Aar, G. van Dijk te Sprang.—
ons. Hij die de sterke God was werd een
arm kindeke. En dit alles deed Hij opdat Hij Hierden (op de Veluwe), J. Doorenbos te Barnede menschen zou verlossen van de ellende, veld. — Hedel, J. F. de Klerk te Ameide en Tienhoven. — Nieuwendam, N. Jolles te Beusichem.
waarin zij gekomen waren door hun eigen
BEDANKT: Stavenisse, P . K. Dommisse te Lage
schuld.
Zwaluwe. — Zomeren, f. W. van Maanen te Vuren
Van God waren zij afgevallen, maar de en Dalen. — Onstwedde, J. Vonk te Oldebroek. —
Heere Christus kwam om de zondaren we- Sirjansland, J. A. van Leeuwen, cand. — Groot
der te stellen in gemeenschap met den Heere, Ammers, P . S. Bartstra te Wassenaar. — Nijkerk
hun Schepper. Daarom zegt Hij: »Ik ben de (Er.), B. Wissing te Niekerk (Gr.)
weg, de deur; daarom heet Hij AQ Middelaar
en zoo ook kan Hij volkomenlijk zalig maken
allen die door Hem tot God gaan.
Geabonneerden op DE
HERAUT
Dat hebben de lezers zeker reeds vele
wordt
beleefd
verzochtf
de
abonmalen, al is 't niet met dezelfde woorden gehoord. Een geheel jaar lang heeft de Heere nementsgelden
over het kwartaal,
het hun des Zondags en in de week doen
eindigende
31
December
a. s,, ten
vernemen, want er staat geschreven: Hij wil
niet dat er een eenige verloren ga.
F I R M A JOHANNES K R A M E R & Co.,
bedrage van f 1.20, per postwissel
Hebt gij nu ook geluisterd ?
Dit moet ge u zelf afvragen nog in dit oude over te maken.
jaar. En is het zoo dan moogt gij den Heere
Op ontvangst van den postwissel ,^^^JF°°P^" ^" verkoopen EFFECTEN, vreemde COUPONS enz. Wisselen Gouden, Zilveren
danken. Maar zoo niet, bidt Hem dan dat
MUNTEN en vreemde Banknoten. Sluiten PROLONGATIËN en BELEENINGEN.
Hij in dit nieuwe jaar u ook leere te komen wordt den afzender daarvan bericht Nemen gelden k DEPOSITO met rentevergoeding van I/2 pCt. onder de prolongatiekoers.
tot een nieuw leven en u de grootste gave
Bedragen tot en met Duizend Gulden worden op vertoon terugbetaald.
gezonden.
J . A. WORMSER,
schenke: een nieuw hart!
Een goede vriend schreef ons pas dit, waarDirecteur- Uitgever.
Ieder, die in het belang van de kinderen zijner Zondagsschool
mee we besluiten:

AIVIERIKAAN8CHE ORGELHANDEL
LEIDEN,

GROOTE KEUZE.

COURANTE MERKEN. BILLIJKE PRIJZEN.

Pohlschröder's Staalpantser Brandkasten.

„Het edel drietal,
dat uit 's lands raadzaal Vorst en Volk in
Kerk en Staat terugriep naar het Woord des
Heeren",

Jbr. Mr. J. P. Elont van Soeterwonde,
Mr. 6. Groen van Prinsterer
en

JE. Baron Mackay.
De Portretten van dit door elk antirevolutionair zoo geliefde driemanschap in prachtigen
Chromodruk, formaat 21I/3 bij 30 cM.

Deze Brandkasten zijn in gebruik bij de
Eén Gulden.
Firma FRIEDRICH KRUPP, Staalfabrikanten Men zende postwissel aan den Uitgever
A. FERAHOUT. Amstt-rdam.
te Essen; worden gesloten met 2 en meerBij den Uitgever J . C. VA» SCHENK
dere verschillende sleutels en hebben door BKILL,
te DoesOurjr, is verschenen een 2denondervinding bev/ezen aan alle eischen te druk van:
voldoen.
Keur Bit öe ierien van JOHN BIYAN.

Geïll. Prijscoiirantesi verkrijg'baar.^'^i

MEYJES & HöWELEB,
Huishoudelijke Artikelen.
*" Damrak 19, Amsterdam.

p. V A nar

»Welk antwoord was het beste?"
^Een Zondagsschoolonderwijzer had zijn leerlingen verzocht op 't Kerstfeest een j briefje
mee te brengen, waarop de namen geschreven stonden, waarmee in den Bijbel de Heiland
aangeduid wordt.
Ze moesten natuurlijk die namen zooveel
mogelijk zelf zoeken. Enkele leerlingen hadden
het hierin ver gebracht. Een had er meer dan
twintig namen.
Kunnen onze jeugdige lezers er ook zooveel
vinden ?
Eén kind was er — 'twas een meisje, dat
slechts één naam op 't briefje had.
En die naam luidde ? »Mijn eigen lieve
Jezus".
Wat dunkt u van dit briefje?
Welk antwoord was het beste ? Kunt ge van
harte nazeggen, wat op dit briefje te lezen
stond, dan kunt ge ook zonder feestgeschenken een gezegend Kerstfeest vieren."

PS. Inteekenaren op de premie „E voto
Dordraceno" \i:ordt herinnerd dat den Isten
JaBnari>. s. de tweede termijn san / O ï^S
per «semplaar te voldoen is. Men zal mij
Terpltchten door met dut bedrag den postwissel te verhouden.
Amsterdam, December 1891.

iu^rteEtiên*
van af/2.50, wollen
Ban Umi Mmi van
af ƒ 4, Dames

katoenen Huisjaponnen ƒ 1.25, wollen ƒ 1.75,
Dienstboden-Japonnen 80 Cent, in één dag,
Rouwgoed in 4 uur, en alle soorten ondergoed
worden netjes afgewerkt. Beerenstraat 11, Amst

„Laat u w llclit schfjnen"

WAT VREEST GIJ?
SERMOENEN IN EA&RSEN,
' Twee duizend jaar geleden streden de RomeinDOOR
sche veldheeren Julius Cesar en Pompejus om
de heerschappij der wereld. De legers van
Pompejus waren in Macedonië en die van i
Cesar bij Brundisium gelegerd.
I
{Eijk geïllustreerd.)
Cesar, die wist, dat zijn tegenwoordigheid
bij de soldaten volstrekt noodig was, besloot
Prijs Cfn guldfll, in prachtband/1-30.
over te varen, hoewel 'them bekend was, dat
Uitgaaf van de Weesinrichting
't vaarwater door de schepen van Pompejus
te Neerbosch.
bewaakt werd. Daarbij kwam nog, dat er op
In
eiken
Christelijken boekwinkel
denzelfden tijd een storm woedde. Hij vervoorhanden.
5^t i,!;'
kleedde zich, stapte in een visschersboot, en
dacht, van 't gewicht zijner onderneming vervuld, aan geen gevaar. Hij was toch reeds
menigmaal den dood in storm en veldslag ontkomen, zoodat hg op de bijzondere bescherming der goden meende te mogen rekenen.
De schippers dachten echter anders, want,
hoewel zij aan de gevaren der zee gewoon
waren, wilden zij toch in zulk een storm 't
waagstuk niet ondernemen.
Cesar, die vreesde door oponthoud alles te
zullen verliezen, nam nu eensklaps een gebiedende houding aan, ontdeed zich van zijn vermomming en riep, terwijl hij zich tot den
schipper der boot wendde:
»Wat vreest gij? Gij hebt Cesar en zijn geluk bij u ! "
VJ144G DE
De uitwerking was even krachtig als onverwacht. Door die moedige houding getroffen,
schaamden de schippers zich over hun vrees van de Vt-lowsche Briqueiteufabriek te Ernst,
en begaven zich onverschrokken in 't gevaar. welke z eer licht en voordeelig ia gebruik en
Mei de uiterste inspanning werkten zij zich prijs zijn.
door de voortgezweepte golven heen, en brachSolide afnemers gevraagd door
ten hun voornamen reiziger op den anderen
J. VLASVELD.
oever aan land.
De gemeente des Heeren wordt ook wel
eens het scheepken van Christus genoemd. Het
door de varenslieden in Cesar gestelde ver
trouwen is echter beschamend voor vele Christenen. Zij weten toch, wij zijn des Heeren
eigendom. In alle omstandigheden, in alle nooden is er voor versaagdheid, voor wankelmoedigheid en zwakheid geen reden, want de Heer
der heeren en Koning der koningen, op wiens
KTTZIffiS E E ' O ' Z E i n prijzen v a n
schouder de heerschappij Jigt, heeft gesproken :
ƒ 65, f 85, f 1 0 0 e t c .
»Ziet, Ik ben met u al de dagen, tot aan de
voleinding der wereld."

C. H. SPURGEON.

üitneEflfl Kerstpsctai!

HOUTSKOOL-BRIQUETTEN

Orgelhandel.

P. ¥Ai LEieWli k tm\
Warmoesstraat 73, Amsterdaiü.

AAN VRAGERS.
Op een vraag van onzen lezer B. te B. kunnen we antwoorden, dat Trichinen of gekron
kelde haarwormen, zijn een soort draadwormen,
die als woekerdieren leven in enkele dieren
en menschen; sommige in de spieren, andere
in de darmen. De eerste worden ongeveer
één streep (mM.) lang; de tweede die vol ontwikkeld zijn 3 a 4 streep. Deze worm brengt
wel een paar honderd jongen voort. Zij komen voor bij menschen, varkens, katten, dassen, ja bij ratten en muizen, en veroorzaken
een ziekte die doodelijk kan zijn. Vooral moet
men oppassen voor rauw varkensvleesch. De
varkens zelf echter worden van de trichinen
niet ziek.
HOOGENBIRK.

ES i j

is

9F

Sed. Geret. Üerken.
DRIETAL: Hariingen K. Fernhout te Dordrecht,
Prijs f 0.40.
J. Hulsebos te Vlissingen en W. A. Vrolijk jr. te
Na ontvangst van dit bedrag wordt het
Zaamslag.
TWEETALLEN: Loenen, D. Bakker te Apeldoorn 'franco toegezonden door
en- W. Maan te Augustinusga. — Zuid welde (cl.
Groningen), A. Koppe, Chr. Geref. pred te Gasseler-Nijveen en D. J. B. Wijers te Alkmaar.

A. FEENiOUT,

Aiï! sterdam.

Uitgever.

IS VERSCHENEN:

handelen wil. en hun het beste, het fraaiste en het meeste voor het
minste geld wil verschaffen, wordt eens of meermalen lid van

voor 1893, (vroeger uitgave v. Velzen),
Prijs 30 CENTS.
Inhoud: Kalender, markt kalender, Complete WatergPtijden Zoo volledig mogelijke
Rerhelljtie Statisiieh, Jonjfel. en Juufred.
Vereen., Zondasschitlen enz., enz.
Ook Opgave d^r NEDEHD. «EREFORSI.
KEttKEi\ (doleerende) en voorts boelend en
oudertiUBdenJ M e n M n e r k .
Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren en bij
den Uitgever
Enkhuizen.
P . VAN DER SLUIJS.

Vereeniging voor goedkoope ZondagsscËooMtgaven.
Geen eniiel fonds voor Zondags^schoolnit^aven is zoo uitgebreid
en zoo ffoedlioop. Dagelijks treden verscheiden leden toe.
De Catalogus is bij alle boekhandelaren voorhanden en wordt
met een Ex. van een der uitgaven als model, gratis en franco toegezonden door de uitgevers

Amsterdam.

HOVEKER & ZOON.

Verschenen bij

G. AMSlNG^s Böelhaiel,
A. FERNHOUT, Amsterdam, G. AMSiNG's PapierWel,
de ferste afleverinir van:
G.
G.
lorte
G.
OP
DEN BRIEF VANDEN APOSTEL PAULUS G.

ÜITLEDDI

AMSING^s Ateteitii
AMSING'g
AMSING's
AMSiNG^s

DOOR

en

Voorstreek 1 . 241, Leeuwarden,

Compleet in 12 afleveringen v a n
32 bladzijden è, / 0.30 p e r aflevering.

Bij J . A.
verkrijgbaar:

WORMSER, te Amsterdam, is

Nederdnitsohe Gereformeerëe Eerk
van AmslêFdaü, 1891-1892,
Prijs ƒ 0.3».

De Arbeid der

GEIEEITE-DMOIES.
Inzonderheid op liet platteland,
DOOR

L. H. F. A. FAIJRE,
Predikant te Rheden.

Prijs 20 Cents, 10 Exemplaren ƒ 1.50.
(Uitgegeven ten voordeck van de Weesinrichting te Neerbosch.
In eiken solieden Boekwinkel verkrijgbaar.
, P. J. MILBORN, te Nijmegen,
(i 123)
Uitgever.

lomt

erssï

Rotterdam.

Cleestelijlie overdenkingen bij den Heiligen Doop, het doen van
'Belijdenis en het toegaan tot het Heilig Avondmaal,
DOOR

Dr.
Ingenaaid

W^
Voorhanden een ruime keuze
H U I S - en K E R K O R G E L S .

bewerkt dojr

. Bs. N. A. De Saay Fortman.
Uitgave van de Vereeniging: Capadose.

In geperforeerde vellen en in boekjes, naar
verkiezing.
Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.

2 ^ Zondagsschoolroostervoorl892
VAN DE

J. A. WYLIE, De Geschiedenis van het
Protestantisme voor Nederlands volk bewerkt
door Dr. J. A. GERTH VAN WIJK. Prachtuitgaaf in 22 afdeelingen, ruim i6oo pag. met
ongeveer 200 keurige groote Platen, waaronder
ook de Portretten van alle Hervormers, naar
schilderijen van de voornaamste meesters, 2
groote deelen 4°. formaat, in 2 rijke banden,
tijdelijk voor slechts ƒ 5.25.
WYLIE'S beroemd standaardwerk kostte in
de iste uitgaaf ƒ 32 75.
In gemoede wordt u aangeraden ten spoedigste Postwissel van slechts ƒ 5.25 over te
maken, waarop vermeld: WYLIE, om de twee
rijk gebonden deelen goed verpakt en franco
te ontvangen.
Verkrijgbaar bij D. Ï50LIE, Bazaar van
Goedkoope Boeken, te Rotterdam.

BREEBAARTs Orflelhandel.

P. Zondagsschoolrooster voor 1892

worden zijnen Stad- en Gewestgenooten beleefd
aanbevolen.

aan de Ëphesiërs,

DOOR &ROOTE DEELNAME.
Abonnement slechts ƒ6.— per jaar
>• voor het Schoonhouden en Rrpareeren
van Hiiis-OrgelS, van welk fabrikaat ook.
Nieuwe aanvragen voor 1892 ten spoedigste in te zenden.

Bij HöVEKER & ZOON, te Amsterdam,
verschenen de onderstaande ZOADAdiSSCUOOLRO'STERS:

Bij J . A. WORüSEiï te Amsterdam, kwam van de pers:

Uitgegeven door den Nederlandschen Bond
van Jongelings-vereenigingen op Gereformeerden grondslag.

Iets tot aanbeveling van BUNYAN's werken hier te zeggen, acht de Uitgever overbodig, 't Feit, dat de iste druk van deze uitgave
in nauwelijks 2l/g jaar tijds, totaal is uitverkocht,
bewijst voorzeker genoeg, dat 't Hollandsche
volk_ BUNYAN's werken weet op prijs te stellen.
Bij de meeste Boekhandelaren ligt de iste
aflevering ter inzage.

Jet Jaartoeije fler Phr. M 7 5

M l a r i i m . Je 12 ilÉe Profeten,

AoordtT Sfatioiis'raat,

„De Wet des Heeren."
Uit te geven in 15 aflev. a 40 Gts. per aOevering.

Dam 15--1?, Amsterdam.

No. I . E. GEROE«, Roflf de Schaapherder, Historisch verhaal uit de jaren 1584De ondergeteekende maakt bij dezen bekend, 1586, I Deel, 205 blz. met 4 Platen in kleurendruk. Prijs ƒ 1.50.
De laatste partij ruim ik nu voor ƒ i 50 finaal op, d«ch men hrij^t er Mj:
dat het eerste stuk van:
No. 2. JULIUS Dl!<SELHOFF, R a t a , de Moabietische Arenleester, of onbegrijpelijk
HÜTCUESOW.
begin—Heerlijk einde, i Deel, 114 bladz.
No. 3—14. Paarlen, verz*meiing van keari^c verhaaltjes, voor oud^n jong, 12 deelijes,
samen 384 blz. met 12 Plaatjes.
is verschenen. Het verschijnt in 8 stukken a
No. 15. EIGEMA"*'. I n d« Speelaran, Versjes voor de Jeugd, i Deel, met 4 gekl. Platen.
ƒ 1 — per stuk, i i vel druks.
No. 16. MS-.'SBA STSETrO^, Een KacUt e n l»aif, een Verhaal uit het Engelsch, i Deel.
Vertaald door V. d. $>ROË, met aanbeveling
No. 17. »De Za-.iier", Bijfoehche Schenr&alender voor oud en jong, bewerkt door H .
van < OnUlG, onder toezicht van Dr. E. C. KARSSBN, op groot schild en blok, voor- en achterzijde bedrukt met verhalen uit de Bijbelsche en Zendinggeschiedenig, 25 Prijsvragen, enz. enz.
GRAVËHËIJER.
Oiibfgrüpelij» is hei. aanbod, en toch is het waar, ik verkoop alles samen voor ƒ 1.50,
Het was ook Dr. E. C. GRAVEMEIJER's
behoefte dat dit werk herdrukt werd, omdat of lever de massa franco th«is door 'theele land na ontvangst Postwissel van ƒ 1.50,
het een van de beste Engelsche schrijvers was. waarop vermeld: Oa^^eketid Aunbod,
Verkrijgbaar bij I>. BOLLf, Bazaar van Goedkoope Boeken, Hang bij de Vischmarkt,
R. BO£ItMA, B<'eKh. Groningen,

VËÏÏicÏÏËMÉTi

Met prachtige Premie-Oleographie, voorstellende, in beeld en schrift:

Instempelband f 2.30.

samengesteld door
A. J . HOOGENBSRK, O. WIEGAND,
en auderen.
Voor de Vereeniging: Tot Heil des Volks.

In geperforeerde vellen.
Prijs ƒ 0.04; 100 Exempl. ƒ 3.—.
Monsters w o r d e n o p a a n v r a g e gratis e n
franco toegezonden.

Vrije Universiteit.
Het opwekkend woord, dat tot dekking van
het te kort van het Studiefonds geschreven
werd, is niet ongemerkt voorbijgegaan. Die ons
tegen zijn, hebben er profijt van trachten te
trekken, om ons te schaden. Maar God, die
ons goed is, heeft de tegenstanders beschaamd
en ons geholpen. Velen hebben ons met cene
gave, klein of groot, verblijd. En dat met een
gewillig, blijmoedig hart. Daags nadat de ongunstige staat van ons fonds door ons was
meegedeeld, ontvingen wij uit eene vriendelijke
hand duizend gulden. En sints heeft het ons
aan verrassende giften niet ontbroken, die te
samen een aanmerkelijk bedrag uitmaken. De
vijand heeft daarvan geene melding gemaakt;
maar God heeft ze ons beschikt met Zijnen
zegen.
Toch gevoelen wij ons bij deze aanvankelijk
gunstige uitkomst gedrongen, om het vrijelijk
en luide te verkondigen, dat wij er bij lange
nog niet zijn, waar wij, om het hoog belang
en het goede doel van de zaak die het geldt,
wezen moeten. En daar hetjaar bijna tén einde
is, en zoo dan ook onze jaar rekening dient
gesloten te worden, zullen wij de vrijheid nemen
onder de ontvangsten van dit jaar eene post
open te houden voor nakomende giften tot
dekking van het te kort.
Wie ons dus daartoe nog eene bijdrage zou
willen zenden, en wij hopen dat velen daartoe
bereid zullen zijn, verzoeken wij vriendelijk en
dringend ons die te doen toekomen met het
bijschrift: Voor het t e kort over 1891.
Bij de blijde boodschap van Kerstmis, dat
Hij, die rijk is, arm is geworden om onzentwil,
opdat Hij ons zou rijk maken in Hem, spreke
er ook eene blijde overtuiging in onze daden,
dat de onnaspeurlijke rijkdom van Christus aan
ons geopenbaard is geworden in een blijmoedig geven. En dat wij het geheim hebben leeren
kennen, om te leven uit Zijne liefde, die den
blijmoedigen gever zegent.
DE HARTOG.
GEDRUKT TER K O N . NJ:D, STOOMDRUKKERIJ, ;
W.ARMOESSTRAAT l o 6 , AMSTERDAM.

