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Het aatenrsrecht van den inhoud van dit blad wordt verzekerd overeenkomstig de wet van a8 Juni i8?>i {Siaaisblad N». i»4).
Dit blad wordt geregeld des Vrijaags aaa de geabonneerden verzondea.
Bijdragen van medewerkers, Ingezonden stukken en alles wat verder den inhoud van
dit blad betreft, te adresseeren aan de EEDACTIE. Abonnementen en Advertentiën
aan den üitgcTcr J. A. TVOKMSER; Bnrean N. Z. Toorbnrgwal 44, te Amsterdam.
Inzendingen die later dan Donderdag 's namiddags te 12 uren worden ontvangen
kunnen voor het nummer van die week niet meer in aanmerking komen
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O^nttaflflft!" t0t öcn 5ltiijgcntiEn
Wee dien, die tot het hout
zegt: Word wakker; en: Ontwaak,
tot den zwijgenden steen. Zoude
het leeren? Zie, het is met
goud en zilver overtrokken, en
er is gansch geen geest in zijn
midden.
Habakuk 2 : 19.

In ccazelfde kapittel handelt Habakuk
eerst van den roependen, en daarna van den
zwijgenden
steen.
Niet van twee steenen, v^aarvan de ééne
roept, en de andere zwijgt.
i3eide malen is sprake van denzelfden steen,
die roept waar wij zouden willen dat hij
zweeg, en die zwijgt, als de mensch hem
toeroept: »Ontwaak", opdat hij mocht
spreken.
Ook is er geen sprake van een bepaalden
steen, noch van een bijzondere soort steen.
> Steen" komt hier gansch algemeen voor,
zoowel waar hij zwijgt, als waar hij roept,
en is beide malen met het hotU onder één
begrip verbonden.
Lees het maar, eerst in vs. 1 1 : »Want
de steen uit den muur roept, en de balk
uit het Jiout antwoordt"; en daarna in VS. 19:
>Wee dien, die tot het hout z e g t : Word
wakker 1 e n : Ontwaak! tot den zwijgenden steen."
iSteen" is hier evenals het >hout", en
in verbinding met het hout, niets dan een
grondstof waarover de mensch beschikt; de
aanduiding van zijn stoffelijke wereld; teeken
der zienlijke
en zichtbare dingen; zoo ge
wilt het inbegrip van de natuur, die den
mensch omringt; altoos voor zooverre die
natuur aan den mensch onderworpen is,
door hem gehanteerd, verwerkt, en voor
de bereiking zijner doeleinden gebezigd
wordt.
»De rechtvaardige, zoo heet h e t in deze
zelfde Godspraak, zal door zijn geloof Ie ven"
(vs. 4). E n daartegenover staat nu de man
die het geloof verzaakt of niet zoekt, en
die dientengevolge niet bij God en bij het
leven, maar bij de •»stomme ^i^oAzn!' (vs. 18)
en bij >den sivijgenden
steen" (vs. 19)
uitkomt.
Wilt ge, ge kunt er ook de edele, en
onedele metalen onder begrijpen. Maar als
ge het door elkander slaat, is toch het
gebruik van hout en steen, onder alle volken
saamgenomen, verreweg het sterkst en bestendigst.
Van hout en steen zijn onze huizen, onze
muren, onze steden, onze vestingen, is het
plaveisel onzer straten.
En omdat de steen het bij dit alles nog
van het hout wint, kunt ge ten slotte in dat
céne begrip van steen heel 's menschen stoffelijke macht saamvatten.
Het hout vergaat nog, maar de steen
blijft.
E n zoo is dit het bange, dat de mensch, die
van zijn God afgaat, ten slotte gedoemd is
zijn steunpunt en vastigheid te zoeken in
den kouden, stommen, zwijgenden steen.
D a t Israël zijn Verbondsgod ook aanriep
als zijn Rotssteen, hangt rechtstreeks met die
tegenstelling samen.
Voor den afvallige wordt ten leste een
stuk steen zijn god, voor Israël was God
zijn Rotssteen.
Aan u als mensch is macht over den steen
gegeven, macht over de natuur, macht en
heerschappij over heel die zichtbare, stofTelijke
wereld.
Niet zij staat boven u, maar gij staat
verre boven haar.
W a t zij niet heeft, hebt gij, in u een
geestelijk
wezen, en deswege hebt gij als
mensch de meerderheid V3.X)Ldengeesthovca.
die stoffelijke
macht in uw eigen persoon
en in uw eigen leven te toonen.
Niet gij moet, door de aanraking met die
stoffelijke wereld versteenen, maar gij, als
mensch, moet door overmacht geest in dien
steen doen dringen.
Zooals de beeldhouwer het marmer bezielt,
en de bouwmeester uit stomme steenen op Sion
een sprekenden tempel tot Gods eere bouwde;
zoo moet de mensch, als kind van God en
dienstknecht des Heeren tevens, op die onbezielde, op die stoffelijke wereld den stempel
van zijn geest prenten, en daarmee er een
schaduw op doen spelen van de dingen die
Godes zijn.
Zoo sprak er iets hoogersuit dien tempel
te Jeruzalem', waarvan Jezus zei, dat als
Israël nog langer zweeg, de steenen haast
spreken zouden.
Zoo zal het eens in het rijk der heerlijkheid wezen, als heel de stoffelijke wereld
draagster en voertuig van de glorie onzes
Gods zal zijn.
Zoo is het nu reeds in de bovenaardsche

wereld, als de starren flonkeren in het firmanent en overvloedig sprake
uitstorten,
of als de stemme Gods van den hemel
dondert.
E n zoo moet het, worstelend en strijdend,
nu reeds ten deele in ons aardschc leven zijn.
D e mensch moet een hooger merkteekcn
op de stoffelijke wereld afdrukken. Zijns is
de roeping om zclts de steenen te doen
spreken van de eere zijns Gods.
Dat is onze roeping, en daartegenover
plaatst nu Habakuk de droeve werkelijkheid.
Eerst de steen, die tegen ons roept over
onze zoude; en dan de steen die zwijgt, als
de mensch, aan zijn God ontzonken, zijn
God in die stoffelijke wereld gaat zoeken,
tot dien steen roept:
^Ontwaak'."
W e leven nu eenmaal in deze stoffelijke
wereld, en komen er niet anders dan door
den dood uit. Hout en steen zijn altoos
om ons heen. Hetzij we slapen op onze
legerstede, of nederzitten aan onzen disch,
of bezig zijn aan allerlei arbeid. E n zoo
zijn hout en steen de getuigen van ons
leven, ook van ons verborgen leven. D e
getuigen van !ons gebed, maar ook de getuigen van onze zonden. E n omdat er
geen kamer en geen vertrek, geen gelagzaal en geen kerk, geen fabriek en geen
werkplaats is, waarin niet door menschen
gezondigd
is, daarom zegt de profeet, dat
de steen uit den muur en het hout uit den
balk roept om ons onze zónde indachtig
te maken, en het ons te verwijten, dat we
in plaats van op dat hout en dien steen het
merk van een hoogere orde te drukken, er
den stempel op hebben gezet van onze
zonde en ovaft
onheiligheid.
E n natuurlijk dat gaat op al het stoffelijke door.
Voor wie op het veld arbeidt was de
akker, voor wie wandelt onder het geboomte was het hout, voor wie op het
water voer het vaartuig dat hem droeg de
getuige zijner zonde.
Zelfs kan die stomme getuige het geld
zijn, dat of oneerlijk gewonnen of zondig
besteed werd. Het kan een bock zijn, dat
verleidde, of een plaat die slecht was. Een
gewaad dat bij onze zonde ons omhulde
of een ledig glas, dat toen het gevuld was
onzen geest benevelde.
Doch onder wat vorm ook, die roepende
steen is en blijft altoos, een stuk uit die
stoffelijke wereld, dat of voor onze zonde
dienst deed, of onder het zondigen om en
bij ons was.
Ons zeggend en ons toeroepend, dat we
in stee van als priesters en priesteressen
Gods die stoffelijke wereld met het edele
van onzen geest te bezielen, ons zelven en
den geest die in ons was tegenover haar te
schande hebben gemaakt, dat ze tegen
ons roept en ons aanklaagt bij God en
onze consciëntie.
Als getuige onzer zonden roept de steen,
als onze consciëntie willen zou dat die steen
zweeg.
Maar zoo nu is ook omgekeerd die steen
zwijgend en die stoffelijke wereld stom en
sprakeloos, als d e mensch haar toeroept:
»Ontwaak", en willen zou dat er een sprake,
een toon, een klank van die machtige,
zichtbare wereld tot hem uitging. Bij de
heidenen zaagt ge dat aan hun steenen
afgoden. Die hadden wel een mond, maar
ze spraken niet. E n als ge u herinnert, hoe
de priesters van Baal op den Karmel gilden
en schreiden : i>o. Bacil, antwoord ons!", dat
er toch geen antwoord kwam, dan verstaat
ge hoe feitelijk heel het leven der Heidenwereld in die ééne bittere teleurstelling geteekend ligt: T e willen dat er een woord,
dat er bezieling ten leven, niet van den
levenden God, maar van die zichtbare
natuur, van die stoffelijke wereld uitging, en
dat er toch op al haar roepen : n Ontwaak!"
niets dan een stom en sprakeloos zwijgen
al de eeuwen door gevolgd is.
Alleen maar, zeg niet dat het thans beter
en anders is geworden.
Of wierp zich het grooter deel van onze
beschaafde wereld niet weer evenzoo op
wat voor oogen is, om, aan God en aan
zijn Woord ontzonken, door allerlei ontdekking, en allerlei onderzoek, en allerlei
stoffelijke wetenschap, de ontsluiering van
het levensraadsel in de stof te zoeken ?
W a s het, thans wetenschappelijk geslagen
Materialisme
wel iets anders, dan een roepen
om uit die stof het
tot de stof: » Ontwaak!"
leven te verklaren, en dat toch die stoffelijke wereld zweeg?
Of ook, waar meer dan één, die vroeger
dien weg insloeg, dat althans niet meer
wil, en naar edeler de hand uitstrekt,
wat
is ook bij dcnzulke de poging
om de geestelijke wetenschappen naar den
aard der stoffelijke wetenschappen te vervormen, anders dan ecuzelfde ongeloof, dat
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van een spreken Gods in zijn Woord niet
hooren wil, en nu aan de feiten, aan wat
grijpbaar en waarneembaar is, het antwoord op de vragen des levens wil ontlokken.
o. Men lacht zoo vaak, als men in een
museum die potsierlijke steenen afgodsbeelden ziet, en maakt zich er geen begrip van, hoe menschen van gelijke beweging als wij voor zoo gedrochtelijke
figuren op de knieën zijn gevallen.
E n toch, wat doet onze eeuw anders,
dan voor de stoffelijke wereld in aanbidding nedervallen en de natuur vereeren als
haar afgod?
D e practijk ziet zelfs Christenen daaraan

meedoen.

Christenen van hooge ontwikkeling, die,
naast hun zielsreligie, plaats in hun denken geven aan even ongoddelijke, alleen op
de natuur en op de feiten en op waarneming rustende denkbeelden.
E n evenzoo Christenen op de markt des
levens, die op het geld, dat immers ook
stof is, hun betrouwen zetten, van het
kreatuur in plaats van God hun vooruitkomen in de wereld verwachten, of die
de spijs en het medicijn aanzien, en Hem,
die beide ons ten onzen nutte schonk, vergeten.
Onder al deze vormen nu schuilt steeds
dezelfde tegenstelling.
D e steen, de natuur, het geld, de stoffelijke wereld is in zich zelve stom en
sprakeloos.
Niet zij mag óns, kinderen Gods, haar
stempel opdrukken; maar zij moet haar
stempel ontvangen van ons.
In de stilte der sprakeloosheid en der
stemmeloosheid kan eens menschen hart het
niet uithouden.
Alles in hem dorst er naar, dat er een
stemme tot hem uitga, om hem toe te spreken, en hem het raadsel des levens te ontsluieren.
Nu is die stemme er, die sprake is uitgegaan. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende
door de profeten, heeft tot ons gesproken
door den Zoon.
Het Woord is er. Het Woord ligt er.
Het Woord onzes Gods wil zich voor allen
ontsluiten.
Wie dat beluistert en gelooft, is de rechtvaardige, die door zijn geloof leven zal.
Maar dat Woord verwerpt de wereld, en
veel Christenen doen er aan mede om dat
Woord wankelend en onvast voor veel zielen
te maken.
E n gaat dat door, dan kan het niet anders, of de stem, de sprake, die men uit
Gods Woord niet meer opvangt, gaat men
zoeken bij de natuur, bij de stoffelijke wereld, of zij ontwaken en ons toespreken
mocht.
E n daarop nu kan nooit anders volgen
dan een eeuwig
zwijgen.
Het baat u niet, roept Habakuk, of ge al
roepen blijft: »Ontwaak 1" tot den zwijgenden
steen, »ontwaak!" tot die zwijgende natuur,
die u van alle zijden omringt.
Immers, zoo betuigt de profeet des Heeren, er is geen geest in het midden, geen
hart in de kern van die wereld.
D e Geest die spreken kan is alleen in den
levenden God, en in u zoo ge zijn kind
moogt zijn.

Hit öc

^tii.

Een bedenkelijk verschijnsel, zoo lezen we
in de Noord-IIoUandsche Kerkbode^ openbaart
zich hoe langer zoo duidelijker in het leven
van de Geref. Kerken.
Dat bedenkelijk verschijnsel is, dat de gemeente,
wanneer er Catechismusprediking is, zeer traag opkomt, dat velen dan steeds gemist worden.
Hoe komt het toch, dat de opkomst des avonds
zooveel minder is dan des morgens ? Ligt de oorzaak alleen bij hen, die niet tweemaal ter kerk
kunnen komen? Neen, waarlijk niet. Er zijn er,
die werkelijk niet kus nen; maar hun getal is niet
zoo groot, dat dit zulk een invloed zou hebben op
de samenkomst der gemeente des avonds. En
onder hen zijn er juist, die alleen des avonds kunnen en dan ook getrouw komen. Bij hen moet
de oorzaak dus niet gezocht.
Waar ligt de oorzaak dan ? Eerstens bij zoovelen,
die meenen, dat het reeds ruim genoeg is als zij
eiken Zondag eenmaal ter kerk gaan. Er zijn gunstige uitzonderingen. Onder de catechisanten en
onder de belijders worden er gelukkig nog gevonden, die getrouw met de gemeente saamkomen
en den Heere gehoorzaamheid bewijzen. Maar
hun getal is klein, vergeleken bij die catechisanten
en belijders, die als stelregel hebben aangenomen
slechts eenmaal te komen, en die liever wandelen
of andere dingen doen dan ter kerk gaan. Wat
denzulken ontbreekt is duidelijk genoeg. Zij missen den rechten lust en liefde voor des Heeren
dienst.
Maar behalve op hen, moet ook nog op anderen
gewezen, die om andere oorzaken evenzeer stelselmatig van de Catechismusprediking wegblijven.
Er zijn ook leden der kerk, die zeggen, dat zij
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door genade waarlijk den Heere liefhebben en dat
het de keuze van hun hart is Hem te dienen en
te gehoorzamen en die toch ook des Zondagsavonds
stelselmatig thuis blijven of zich elders heen begeven. Hoe dit mogelijk is, is mij een raadsel. Want
dat wegblijven uit de kerk is dan toch geen gehoorzaamheid en is ook geen bewijs van liefde voor
den Heere. Was dat wegblijven een uitzondering,
wij zouden zwijgen, maar waar dat wegblijven regel
wordt, daar moeten wij spreken en zullen wij getuigen, zoolang de Heere ons daartoe de kracht
verleent. Want waarom blijft men weg? Eigenlijk
omdat men volkomen gelijkt op de mannen van
Athene. (Handel. 17:21). Men wil, zoo heet het,
wat nieuws hooren en dat ontvangt men nu in de
Catechismusprediking niet. De Catechismus is zoo
duidelijk, zegt men, dat daarover eigenlijk niet behoeft gepreekt. De Catechismusprediking heeft men
al zoo dikwijls gehoord, dat het overbekend is.
't Is niet nieuw meer.... en daarom blijft men weg.
Zeg niet dat dit niet de verborgen kwaal is, want
geheel het kerkelijk leven bewijst het. Want als er
des avonds dankzegging na het Avondmaal is, of
als er een andere dominé preekt, die geen Catechismus behandelt, dan is de gemeente getrouwer
en kan men wel komen. Dan is het niet te warm
en zijn er geen vermeende krankheden en bezwaren. Wat men dus ook tegenwerpe, het feit kan
niet langer worden ontkend, oi de grond van alles
ligt ten slotte in de Catechismusprediking.

In zijn openingswoord gaf deze een kort en
duidelijk .historisch overzicht van het kerkelijk
leven te Middelburg.
Nadat gezongen was Ps. t25 : 2 en gebeden,
werden de credentie-brieven voorloopig nagezien en in orde bevonden.
De Gereformeerde kerken waren door 40 afgevaardigden vertegenwoordigd.
Als adviseurs waren tegenwoordig de hoogleeraren in de Theologie aan de Theologische
School en aan de Vrije Universiteit en de
Docent-Zendings-director J. H. Donner. Enkele
der rapporteurs namen plaats, terwijl Reverend
Van Es, afgevaardigde van de Ref. Church in
Amerika en Prof. Jiiger uit Emden deze zitting reeds bijwoonden.
Tot leden van het Moderamen werden gekozen: Ds. B. van Schelven van Amsterdam tot
praeses; Ds. J. v. d. Linden van 's-Gravenhage
tot assessor; Ds. H. Hoekstra van Schiedam
tot scriba en Ds. W. J. de Haas van Culemborg tot sub-scriba.
Nadat de praeses met een kort woord had
bedankt voor het vertrouwen der vergadering
en verklaard had in de kracht des Heeren
deze taak te aanvaarden, stelde hij voor als
mede-adviseurs nog te benoemen de Dienaren
De vraag is nu maar: handelen zulkegeloovigen des Woords Ds. W. H . Oosten en J. D. v. d.
recht ? Staan zij vrij voor God den Heere ? En op
die vragen luidt 't antwoord beslist ontkennend. Velden uit Middelburg. Besloten wordt, dat de
Die geloovigen, die dan wegblijven omdat het toch zittingen gehouden zullen worden van 9I/3 tot
maar Catechismusprediking is en omdat zij den 12I/3 en van 1I/2 tot 4I/2 uur.
Catechismus zoo goed kennen, handelen niet overDr. Geesink en Dr. Hania zullen lederen dag
eenkomstig den Catechismus, Zij moeten de 38ste een kort resumé voor de pers gereed maken.
Zondagsafdeeling eens nalezen en biddend overIn de namiddag-zitting werd het voorloopig
denken. Die Zondagsafdeeling vermaant tot een
andere praktijk. Deze 'geloovigen zijn zelve oorzaak agendum nog aangevuld met de nagekomen
dat onze belijdenis en dat de dienst des Heeren in stukken en alzoo het agendum voor de Synodale
verachting komt. Wanneer zij, die belijden liefde vergadering vastgesteld. De praeses brengt nu
te hebben voor den Heere en Zijn dienst, zich stel- ter tafel een schema van verdeeling der rubrieselmatig des avonds onttrekken, dan vinden de ken van 't agendum en stelt daarria voor vertragen en zorgeloozen daarin een vrijbrief om ook schillende commissies aan te wijzen, die zullen
weg te blijven. Zoo staan deze geloovigen, die dan rapporteeren in de Synodale vergadering over
vooraan moesten staan in den dienst en in den
strijd, mede schuldig aan de ongehoorzaamheid en de zaken, die aan hun oordeel worden voorgeovertreding van anderen. En eindelijk wordt des legd.
Ieder der 8 commissiën is samengesteld uit
Heeren Geest door zulk een taal, door zulk een
praktijk beleedigd en bedroefd. Israël ontving eiken afgevaardigde Dienaren des Woords, Ouderlindag van Zijn God hetzelfde manna. Wat was de gen en uit adviseerende leden.
Heere goed. Maar. Israël riep uit: 07ize ziel walgt
Het schema wordt geheel overgenomen, en
over dit zeer lichte brood. (Numeri 21 : 5).
de commissiën worden verkozen, zooals het
Wij zeggen: hoe snood ondankbaar was dat Israël moderamen had voorgesteld.
toch. Maar laten wij eens de hand in eigen boeDe Voorzitter stelt thans aan de orde Afdeezem steken! Doen wij niet dezelfde zonde wanneer ling C Van het Agendum.
wij des Heeren dienst verzuimen omdat de stof, die
Er was door verschillende omstandigheden
behandeld zal worden, niet nieuw is, niet genoeg
prikkelt? Wat God geeft voldoet ons niet meer. geen rapport van Deputaten, benoemd voor de
Van Hem en Zijn zegen wordt het niet meer verwacht. opstelling van eene verhandeling in zake den
Zoo wordt den Heere smaadheid aangedaan door dienst van het diakenschap, aanwezig, wel een
schrijven van Ds. J. C. Sikkel dienaangaande,
Zijn volk.
Maar daarom wijkt de troost, de krachtige werking dat wordt voorgelezen en voor kennisgeving aanvan des Heeren Geest.
genomen.
De wonde is blootgelegd, om des gewetenswillc,
Dan wordt gelezen het rapport van de archiefom de eere des Heeren.
bewarende kerk van Amsterdam B. Over de
Geve de Heere ons genade, opdat wij ons oprecht
voor Hem verootmoedigen, opdat wij onze verkeerde vraag, hoe het verder gaan moet methet archief
wegen verlaten en ons oprecht, niet alleen met de van de Synoden der ChristeUjk Gereformeerde
lippen maar waarlijk met het hart, bekeeren tot Hem. kerk, dat te Kampen berust en bewaard bleef,
wordt nog niets besloten, maar een nader voorstel ingewacht.
Voorts komt een rapport ter tafel van deputaten over de onderhandeling met nog niet aan(Metverkortinguit het Kerkbladvan 14 Augustus). gesloten kerkformatiën. Naar aanleiding van dit
rapport en de discussie hierover gevoerd, wordt
Provinciale Synode der Gereformeerde besloten, dat voortaan deze onderhandelingen
kerken in Zeeland, gehouden 23/24 niet meer zullen worden gevoerd door deputaten,
maar direct door de kerken.
Juni 1896.
Het rapport, door Ds. Littooij uitgebracht over
Ds. Oosten opent de vergadering in naam der
de pogingen om de groepen van Ds. Wisse c. s.
saamroepende kerk van Middelburg.
Het moderamen wordt samengesteld alsvolgt: tot terugkeer te brengen, wordt gelezen en voor
Praeses : Ds. Littooij; scriba : Ds. Hulsebos ; kennisgeving aangenomen.
De nog restende tijd van deze middagzitting
assessor: Ds. de Koning en Ds. Vrolijk.
Verschillende rapporten worden uitgebracht. werd besteed met de voorlezing van het uitvoerig
Wordt goedgevonden, om aan Z. E. den com- rapport van Dr. L. F. Rutgers en Dr. H. Bavinck,
missaris der Koningin te verzoeken, den lotings- in zake tucht over doopleden.
Voorgesteld werd dit rapport direct te laten
dag voor de militie alzoo te bepalen, dat deze
niet samenvalle met den Dankdag voor den oogst. drukken, opdat de leden, vóór zij over dit rapport
Met het oog op de vele werkzaarnheden en en de conclusion zich uitspreken, het rustig en
vergaderingen wordt besloten, de Prov. predi- grondig konden nagaan.
Eindelijk werd nog aangewezen, om in het Kerkkanten-conferentie dit jaar niet te houden.
Opdat dit nog tijdig in de Classicale verga- blad verslag te geven: ,Ds. J. D. v. d. Velden.
De naraiddagzitting werd daarna door den Voorderingen kunne worde besproken, zal het agendum der Prov. Synode voortaan minstens vijf zitter met dankzegging gesloten.
J. D. v. D. VELDEN.
weken van te voren worden verzonden.
Naar aanleiding van een voorstel van Zierikzee wordt aan de deputatcn ter Generale Synode
THECLOQiSCHE SCHQOL.
opgedragen, om, waar dit pas geeft, te getuigen
Aan degenen, die zich als adspiranten voor
tegen het onbroederlijk geschrijf in de kerkelijke
het a.s. Admissie-e-aaxaen der Theologische School
bladen.
Aan de Classis Zierikzee wordt advies gege- wenschen aan te geven, wordt voorloopig beven in de zaak der kerk van Colijnsplaat, welker richt, dat dit onderzoek D. V. omstreeks half
September plaats hebben zal; de juiste datum
leeraar reeds zoo langen tijd lijdende is.
Eveneens wordt advies gegeven aan de Classis zal nader bekend gemaakt worden.
Het Docenten-Coilege herinnert hun, en
Tholen inzake eene der kerken, die eenen vasten
oefenaar heeft benoemd, zonder de Classis hier- ouders of voogden, hierbij in de eerste plaats
in te kennen, en nadat de Classis deze benoe- aan de Attesten, die vereischt worden; niet alleen
ming vernietigde, toch in deze zaak is voort- als lidmaat door doop of belijdenis, maar ook
aangaande godsvrucht en karakter, met het oog
gegaan.
Aan eenen student aan de Theol. School op de voorbereiding tot den Dienst des Woords.
wordt onder zekere voorwaarden eenige steun Indien men deze Attesten niet van een Kerkeraad van ééne der Gereformeerde kerken kan
toegezegd uit de kas E. b. p.
Wordt besloten eene oproeping te doen van verkrijgen door onbekendheid, dan trachtemen
jongelingen uit Zeeland, ten einde een hunner getuigschriften in te leveren van èen of meer
lidmaten der Gereformeerde kerken, of van beaan te nemen als alumnus der kas E. b. p.
trouwbare Cliristelijke personen.
Wat aanleg en kennis betreft, diene men
Synode van de Gereformeerde
Testimonia of Attesten van ziJDe voormalige
Kerken in N e d e r l a n d i e EHïddelburg.
Op den loden Augustus 's avonds half acht onderwijzers in. Vooral wanneer men in eene
trad in de Noorderkerk Prof. Dr. A. Kuypcr hoogere dan de eerste klasse wenscht geplaatst
op, om den bidstond te leiden voor de Synode. te worden.
Behalve op eene behoorlijke ontwikkeling die
Naar aanleiding van Ps. 133 werd gewezen
op den rijken zegen, door den Heere zijne kerk verlangd wordt, om terstond in de eerste Klasse
toegezegd, waar zij het samenwonen in liefde met het aanleeren van 't Latijn te kunnen
beoefent; terwijl om dien zegen het aangezicht beginnen, wordt men vooral ook gewezen op
de vereischte kennis van de hoofdtrekken
des Heeren werd gezocht.
Den dag daaraanvolgend werd des morgens der Bijbelsche Geschiedenis en de beginselen der
ten 91/4 uur in de Gasthuiskerk de Synode ge- Gereformeerde Religie naar het Kort Begrip.
opend, namens de roepende kerk van Middel- Terwijl de adspirant, naar gelang van zijn leeftijd,
rekenschap heeft te geven van de redenen, die
burg, door Ds. A. Littooij.

Mmmi fipasiii,

hem aanvankelijk tot de keuze van het Leeraars- Reeds meermalen hebben wij betoogd, dat het ons was hij bij zijn gevaarlijke onderneming steeds J. E, te G, R. (N,-Amer.) Het is wederom heel
voorkomt, dat, wanneer er vergaderingen gehou- op het ergste verdacht, en op de grootste wis- wat dat u zendt, We hopen te doen als den
ambt hebben geleid.
Na voldoening aan het Atfmissie-oaderzotk den worden om samenwerking te verkrijgen tus- selingen voorbereid, maar toch had de herken- vorigen keer; telkens iets.
HOOGKNBIRK.
wordt hun, die naar een hoogere Klasse staan, schen verschillende kerken, wanneer een inter- ning door Geissler en de blijkbare indruk daarTE ZETTEi
het JC/asse-examsn afgenomen, waarin men aan nationale Synode niet mogelijk is, althans niet van op de raadsheeren, hem gegronde hoop
de eischen van het Over^angs-exzmen voor de de vorm der kerkregeering, de gemeenschap- gegeven. Toen hij uit de vergadering in zijn
^EceforitiEcröc
(ic3mö5citi.
Het eerstvolgend E x a m e n v a n T o e l a t i n g
pelijke belijdenis het vereenigingspunt moet zijn. herberg terugkeerde, had hij nog tot zijn twee
gevraagde Klasse heeft te beantwoorden.
is bepaald op D i n s d a g i S e p t e m b e r , des
Wie zich wenscht aan te geven, adresseere
Eene weinig belangrijke quaestie kwam aan- dienaars gezegd: «Hier hebben we gewonnen
voormiddags te 9 u r e . Ouders en voogden,
Gerefarntoerde Kerken.
spel;
van
nu
aan
kunnen
we
hopen
het
volzich tot den Pedel der Theologische School, den stonds op het tapijt, die ons deed denken aan
die wenschen, dat hunne zonen of pupillen
BEROEPEN:
Stedum
(cl.
Appingadam),
H.
D.
het uitzijgen van de mug en het doorzweigen komen te zullen winnen."
heer ƒ. /arisen te Kampen.
Drcnth te Niewolda. — Beetgum, J. Visser, cand. — daaraan deelnemen, gelieven zich vóór 25 AuHoe groot was dus zijn verbazing toen hij HoUandscheveld (cl. Meppel), A. Varekamp te Tiel. — gustus te wenden tot den eerstondergeteekende.
Namens het Doe.-College der
van den kernel. Eenige afgevaardigden uit
Theologische School.^
Amerika gaven te kennen, dat zij het concilie het bevel tot verbanning kreeg. Ook Kunald en Rinsumageest c. a., H. J. Reuyl te Dordrecht C. —
Tevens wordt herinnerd, dat ook die leerzouden verlaten, indien het zingen op die ver- Wolfram waren niet weinig ontsteld, toen zij 's-Gravendeel en Spijkenissc, J. Douma, cand. te lingen kunnen worden opgenomen, welke eerst
M. NooRDTZij, Rector.
gadering met begeleiding van een muziek- hoorden, welke beslissing de Raad genomen Rotterdam. — De Lier, R. Smeding te IJsehnondc. — het volgende jaar met het leeren der oude talen
C. MULDER, Secretaris.
instrument niet weid nagelaten. Zij hadden in had. Zij gaven de zaak dadelijk verloren en Berkel, W. W. Smit, cand.
Kampen., lo Aug. 1896.
moeten aanvangen.
deze eene juist omschreven opdracht van de rieden hun heer het veld te ruimen. Daartoe
AANGENOMEN: Amersfoort, H. Teerink te WerDe discipelen, die h e r - e x a m e n moeten
kerken uit wier naam zij gekozen waren. Het was hij echter niet te bewegen.
kendam B.
afleggen, worden teruggewacht M a a n d a g 31
comité, dat de vergaderingen leidde, stelde voor
«Neen," sprak hij, «zoo licht laat ik me niet
BEDANKT: Ter-Neuzen en Baarn, J. H. Donner
om aan den eisch der afgevaardigden, die tegen bang maken. De Raad kan niet eensgezind te Nicuwdorp. — Middelburg (St.-Jowa, Noord-Ame- A u g u s t u s . De overigen den volgenden dag.
ITet Curatorium:
het zingen met begeleiding van een orgel zijn, zijn. Ongetwijfeld schenken vele leden mij ge- rika), H. Scholten te Zuidhorn. — Keitsum c. a.,
Mr. D . P , D. FABIUS, Voorzitter.
Fpanhpijk. D e S y n o d e v a n S e d a n . toe te geven, ten einde te voorkomen, dat eene min- loof, anders zou men zeker op minder zachte E. Prinsen te Oostwold (Gron.)
Mr, J, P. A. Graaf VAN LIMBURG
De officieuse Synode der Evangelische Gere- derheid de vergadering niet meer zou bijwonen. wijze tegen mij zijn opgetreden. Welbeschouwd
Nederlandsche Hervormde Kerk.
formeerde kerken is eenigen tijd geleden te Na een stormachtige discussie werd daartoe be- is het eigenlijk toch maar een lichte straf, dat
STlRUM, Secretaris.
BEROEPEN: Heikop, J. J. Ruijs te 's-Grevelduinsloten.
Sedan vergaderd geweest.
men mij uit de stad bant, en mij zelfs nog vier CapcUe c. a. — Minnertsga, D. J. van Brummen
Amsterdam., 10 Augustus 1896,
In zijn welkomstgroet werd door den prediEen correspondent uit Zwitserland, die de ver- en twintig uur voor mijn vertrek toestaat. Hiel- te Haskerhorne c. a. — Hoogezand, J. Bleeker te
kant van Sedan er op gewezen, hoe weleer de gadering bijwoonde, meende, dat men op het den allen mij voor een bedrieger en was niet Nieuw-Beerta (Gr.) — Leerbroek en Middelkoop,
In een klein Geldersch plaatsje, waar groote
kerk van Sedan een krachtige kerk was, in wier Concilie de beteekenis van den ouden Catechis- een groote meerderheid mij gunstig gezind, dan K. Havinga te Op- en Neder-Andel (N.-Brab.) —
midden eene Academie gevonden werd. Predi- mus b . V. van Westminster, van Calvyn zou men met mij, om het gewicht der zaak, Stavoren, F. Hacquebord te Leegkerk c. a. — Wou- behoefte aan versterking van het Gereformeerd
kanten en professoren zorgden er met de uiterste en van Heidelberg overdreef. Daartegenover bepaald veel strenger gehandeld hebben, ja ge- brugge (cl. Leiden) en Hillegersberg, J. D. J. Iden- en Antirevolutionair element bestaat, wordt voor
nauwgezetheid voor, dat de belijdenis der refor- staat, dat de vergadering zeer verwonderd was handeld moeten hebben. Gij hebt op onzen burg te Ter Aar (cl. AmerstOort). — Maassluis, K. een dergelijk gezin
matoren ongeschonden werd gehandhaafd. Hun over het feit, dat men zich in de Gereformeerde tocht naar het Raadhuis, en nog veel beter op W. 'Vethake te Overschie. — Urmond (cl. Maastricht),
W. van Elden te Heemskerk. — Ee, W. Magenkrachtig geloof had het vermogen, oin aan de kerken in Zwitserland en Frankrijk weinig aan den terugweg, kunnen opmaken hoe welwillend dans te Oostcrzec. — Mijdrecht c. a., If. Doornmij
gezind
is."
het
volk
jegens
Roomsche kerk de helft harer aanhangers te die oude leerboeken gebonden achtte, al houdt
veld Hz. te Den Ham (Overijsel). — Oldeholtpade een in aanbouw zijnd HEEREEÜHUIS, met
grooten tuin en schoon uitzicht.
ontnemen.
men die ook voor eerwaardige monumenten
«Ja, dat is het, edele heer," riep Wolfram uit. (toez.), J. M. Wilod Versprille te 's-Hcerenberg.
Het huis bevat 8 kamers, keuken, kelder,
In de tweede plaats wees de spreker de van het verleden.
«Egbert verzekerde mij ook, dat het volk u
AANGENOMEN: Cubaard (cl. Francker), C. A.
ruime zolder met dienstbode-, en linnenkamer,
stichting van prins Robert van de Marck, die,
De heer Gautier trachtte de vergadering te algemeen voor den echten keizer Frederik houdt. Lingbeek te Voorthuizen (cl. Harderwijk).
badkamer, waterleiding en verdere gemakken.
met advies van Calvijn, eene vereeniging van overtuigen, daarbij sprekende uit naam van zijne En daar deze hier vroeger zeer bemind was,
BEDANKT: Waarder, C. A. Lingbeek te VoortTijd van aanvaarding Februari of Mei 1897.
jonge meisjes stichtte, die, terwijl zij in het huis Fransch sprekende ambtgenooten, dat, al gebruikte terwijl men koning Rudolph nauwelijks kent, is huizen. — De Lier (cl. 's-Gravenhage), Th. G. Rapharer ouders bleven, eene vereeniging vormden, men de oude leerboeken niet meer, toch de de stemming des volks u des te gunstiger."
pard te Zuilichem en Nieuwaal (cl. Bommel). — Desverkiezend ook eerder. Huurprijs bij nadere
waarvan de leden dezelfde kleederdracht hadden, geest, welke de nieuwe Catechismussen bezielt,
«Goed," sprak de grijsaard, «ik zal het er dan Echteld (cl. Tiel), E. B. Gunning E.Bzn, te Leer- overeenkomst te bepalen. Brieven franco, lett.
en zich tot taak hadden gesteld, de armen te dezelfde is als die het werk der ouderen be- op laten aankomen. Alleen voor geweld zal ik sum. — St. Annaland (Zeeland) c. a., J. de Visser B, C , aan het bureau van dit blad.
te Brakel. — Meliskerke c. a., K. Loggers te Velbezoeken en de zieken te verzorgen. De kerk zielde.
bukken."
van Sedan heeft de groote eer aan de wereld
Op dit oogenblik weerklonk de stem van den sen. — Gouda en Kampen, F. J. Los te Bruchem c. a.
Zoo spreken zij, die van de belijdenis der
de nobele type van Christelijke liefde, de liefde- kerk afwijken, altijd. Ja, in de vorm is men wat omroeper, die zich opzettelijk voor de herberg
zuster, te hebben laten zien, waardoor Vincen- anders geworden; de verouderde vormen heeft geplaatst had, en daar, zoo mogelijk nog luider
tius di Pauli geïnspireerd werd.
men verworpen; een nieuwen vorm heeft men dan op andere plaatsen, de bekendmaking van
I B het voorbijgaan zij opgemerkt, dat ook in aangenomen; doch de geest en hoofdzaak van den raad voorlas.
Duitschland de arbeid der Luthersche diakonessen het geloof der vaderen heeft men behouden.
De grijsaard en zijn beide metgezellen hoorIndien er onder de Gereformeerden nog zijn,
is voorafgegaan aan dien der Roomsche liefde- Telkens blijkt het echter, dat zulke woorden den zwijgend toe. Toen de omroeper geëindigd
die zooveel welvaart van God ontvangen hebzusters.
slechts phrasen zijn of bloemen, waarmede men had, lachte de grijsaard spottend en riep: «Dat
ben, dat, nadat zij in de nooden van het
De groote quaestie, die door de Synode van het grai der ontkenning onkenbaar tracht ,te is uw werk, Gerrit Overstolz, ik doorzie u, doch
Heden overleed, tot onze diepe droefChristelijk onderwijs in eigen omgeving, naar
ik zal u trotseeren. Het zal u nog eenmaal beSedan behandeld werd, was het voorstel van maken.
heid, onze geliefde Zoon en Broeder
vermogen, hebben voorzien, nog iets voor de
de liberale partij, om eene broederlijke conWij betreuren het, dat over deze quaestie rouwen, dat gij mij verdreven hebt. Ga, Kunald,"
KLAAS,
behoeften van andere scholen kunnen bijdragen,
ferentie met haar te houden, ten einde aldus niet eene ingrijpende discussie ontstond. De aldus wendde hij zich tot zijn dienaar, »en roep
dan bevelen wij hun Kootwijk's Scholen ten
te geraken tot officieele Synoden. Natuurlijk afgevaardigden of vertegenwoordigers der Zwit- Egbert, opdat ik moge beraadslagen, wat hier I in den leeftijd van bijna 25 jaren.
zeerste aan. Deze scholen leven geheel uit de
Ofschoon hij reeds acht jaar lijdende was,
moesten die officieele .Synoden dan louter admi- sersche en Fransche Gereformeerde kerken voor mij nog kan gedaan worden."
hand onzes Gods en staan daar als een teeken,
j
kwam
de
dood
toch
nog
onverwacht.
Niet
nistratief werk verrichten, en zich zorgvuldig moesten met ernst gewezen zijn op het gevaarKunald volgde het bevel zijns meesters op,
zonder hope mogen wij hem nastaren. De | dat er onder ons nog een volk woont, dat zijn
onthouden van alle bemoeienis in zake de leer. lijke standpunt, waarop zij zich bevinden.
en een half uur later bevond zich Egbert bij
goud, zilver of koper voor den dienst des
Heere is recht, en wijs, en goed,
den grijsaard.
Een telegraphisch bericht uit Se'dan meldde:
Heeren overheeft en beseft, dat in Kootwijk
H.
U.
DIJKSTERHUIS.
In zake de verzoening is eene lange discussie
«Gij zult wel vermoeden, waartoe ik u heb
RusSand. H o o p o p v r i j h e i d v a n
kerk en school in het nauwste verband staan.
P, DIJKSTERHUIS—VAN DIJKEN.
gevoerd.
laten roepen," zeide hij tot Egbert,
conscientie.
Het Bestuur:
F.BOUWMAN-DijKSTERHüis, | ^^^^^^^^^_
«Ach ja, edele heer, ik ben zeer verschrikt
De voorstanders van de verzoening hebben
Sedert de kroning van den Russischen Czar
Ds, H, W, VAN LOON, Voorzitter.
Ds, H, BOUWMAN,
nadruk gelegd op een brief door de officieuse is meer dan ooit bij hen, die niet tot de Gnek- door hetgeen ik gehoord heb. Zult ge uit de
J. IJSEBRAND, Penningmeester^
P. DIJKSTERHUIS.
Synode van 1879 aan de kerken gericht, waarin sche kerk hehooren. de vraag aan de orde, of stad gebannen worden?"
Koninginneweg 187.
stond uitgedrukt: »dat de strenge uitvoering door zij ooit vrijheid van conscientie zullen genieten ?
«Ja, ik moet de stad verlaten," antwoordde
Gartnerwolde., 3 Augustus 1896,
A, SWEERS.
tusschenkomst der overheid van alle besluiten De hand van den Czar drukte tot hiertoe zoo de grijsaard. «De kinderen staan op tegen hun
W. HAAKSMA Jr.
van de Synode van 1872, in alle Gereformeerde loodzwaar op allen, die meenen van de staats- vader. Doch ik zal niet goedschiks wijken; alleen
kerken, zedelijk niet mogelijk is, omdat zij een kerk te moeten afwijken. Aan Roomsche ge- voor geweld zal ik bukken."
G. H . A, GROSHEIDE, Secretaris.
soort van wettig geweld zou eischen, dat de meer- meenten wordt eenvoudig het vernieuwen van
Amsterdam., 3 Augustus 1896,
«In de stad heerscht groote gisting", zeide
detheid der kerk evenmin zou willen laten uit- hare kerkgebouwen, de vermeerdering harer Egbert. «De gezindheid des volks is u zeer gunDe Heeren Prof, Dr, A, KUYPER en Ds. B.
oefenen, als dat de minderheid het zou willen kerspelen en van het getal harer priesters ge- stig. Men zal niet dulden, dat u geweld geschiedt."
Gomnsissianairs ia Effecten,
VAN SCHELVEN te Amsterdam, de Heeren Preondergaan of de Staat het zou willen uitvoeren." weigerd, terwijl het ook den Roomschen pries«Denkt ge dat?" vroeg de grijsaard. «Maar",
dikanten F. C. Liox CACHET te Rotterdam,
De ,Synode nam hierop de volgende motie aan: ters niet eens vrij staat, om hunne gemeenteleden vervolgde hij, «wat behoef ik ook nog langer Prinsengraelit bü ^e Prinsenstraat, H, J. HOUTZAGERS te Kootwijk en H . J. REUIJL
»De Synode, zonder de rechten van een offi- te bezoeken! Het gebeurt^ dat een Roomsch te vragen; zelf ben ik er immers getuige van
te Dordrecht, zijn mede bereid om giften voor
No. 167,
cieele Synode te laten gelden, herhaalt de ver- pastoor door de Overheid verboden wordt het geweest, hoe het volk mij aanhangt. Ja, ja, de
Kootwijk's Scholen in ontvangst te nemen.
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klaring der officieuse Synode van 1879 met z. g. sacrament der stervenden te gaan uitreiken. trouwe Keulenaars zijn nog dezelfde, als vóór
betrekking tot het gebruik van de declaration
In Luthersche kringen schijnt men meer opti- vijftig jaar. Ik zal zien of de Raad den moed
de foi bij de bevestiging van predikanten, maar mistisch gestemd. Het Evangel. Sonntagsblatt van heeft, tegen den wil der burgerij te handelen."
overwegende, dat men alle dubbelzinnigheid be- St. Petersburg schrijfc, naar aanleiding van de «Velen zullen bereid zijn u te verdedigen,"
De Geref, kerk te Hyum (Fr.) verkeert in
hoort te vermijden, verklaart zij, dat volgens gratie, die aan de Luthersche predikanten, welke zeide Egbert. «Men heeft mij reeds gevraagd,
financieelen
nood. Wegens sterfgeval is de som
haar de zedelijke erl kerkelijke autoriteit der om de uitoefening van hun ambt vervolgd wer- of ik de verdedigers zou willen aanvoeren."
In dank ontvangen:
«Het zij verre van mij, dat ik tweedracht onder van / 1500 opgevraagd. In eigen kring beSynode, voor hen die deze aanvaarden, in zich den, verleend werd bij het kroningsmanifest,
Voor de Vereeniging:
staat
er
niet
de
minste
mogelijkheid
hierin
te
sluit de persoonlijke, duidelijke en loyale in- het volgende: »de vertegenwoordigers onzer de burgers zou willen doen ontstaan," sprak de
Aan ContribiitiSa:
stemming met de »declaration de loi" van 1872, Luthersche kerk, bisschop Freifeldt en de general- grijsaard, «Doch het geldt hier mijn heiligste voorzien. Wie kan ons nu helpen aan ƒ 1 5 0 0
in
eens
of
een
aandeel
van
ƒ
5
0
0
1
tegen
zoo
Door
den heer J, Oerlemans te Drongelen
en gaat over tot de orde van den dag."
superintendent v. Everth, zijn bij de kronings- rechten, en die kan ik mij niet laten rooven,"
ƒ I3-S0«Neen, dat behoeft gij ook niet, edele heer", weinig mogelijk rente?
Deze resolutie werd aangenomen met 80 tegen feesten op eene manier geëerd, gelijk het te
De Heere neige de harten dergenen die Hij Aan Collecten: (Voor de Theologische faculteit).
antwoordde Egbert, «Hier staat niet alleen uw
5 stemmen, terwijl 2 blanco stemden.
voren nauwelijks voorkwam.
Nader werd getelegrafeerd:
Met innigen dank moet erkend, dat de keizer- geluk op 't spel, maar ook het welzijn der gan- met aardsche goederen gezegend heeft, om ons van de Geref. kerk te Zutphen (halve coll.)
ƒ 14.55; '^^'^ idem te Blokzijl (halve coll.)/5.45;
ïDe Synode neemt het beginsel van eene lijke hand tot de geheele Luthersche kerk werd sche bevolking en het volk verlangt naar zijn uit dezen toestand te verlossen. Helpt ons!
van idem te Doornspijk ƒ 7.28I/2; van idem te
Namens den kerkeraad.,
conferentie, bestaande uit 208 atgevaardigen van uitgestoken, hetgeen ook te kennen gegeven keizer."
Oldebroek ƒ 6.59; van idem te Ermelo ƒ 12,881/2.
«Ha, het zal zich in zijn keizer niet bedrieConsistoriën, predikanten en gemeenteleden aan; werd door de amnestie, die zonder uitzondering
G. WIERSMA, Fres.
Aan Schenkingen:
met dien verstande, dat van de zijde der Evan- verleend werd aan alle hare dienaren in de gen", riep de grijsaard levendig uit. «Heb ik
M. HOLWERDA, Secr.
Van den heer A. J. B. van J. K. S, / 0.45.
gelische afgevaardigden ter Synode, de geloofs- Oostzeeprovinciën, welke in de uitoefening van hun daarvoor den langen weg uit het Oosten afgeHyum., Aug. 1896,
Voor de Medische Faculteit:
belijdenis van 1872 en de werking van het ambt met de staatswetten in conflict waren ge- legd en zooveel gevaren getrotseerd, om voor
Door den heer G, F , Taats, namens de finanrégime der officieuse Synoden, krachtig zullen komen. De toespraken, door de metropolieten de willekeur van een burgemeester te moeten
gehandhaafd worden.
in de Uspenski-kathedraal tot het keizerlijk echt- wijken? Neen, al moest ik het met mijn leven OIT@A?E Tsa HêTEEEB & ZOOS, tieele commissie van den raad der Geref, kerk
te Rotterdam B, van de Halve StuiversvereeniDe oplossing door de Synode aanbevolen paar gehouden, ademden een Christelijken geest betalen, ik zal mijn aanspraken handhaven. Mijn
te ilSTESDAl:
ging / 60.
is, »dat de permanente commissie der, officieuse en men vond er niets in, dat op kwetsende zin- vijanden zullen tot hun schrik ondervinden, wie
Voor het Studiefonds:
Synode en die der liberale déle'gatie zich zullen spelingen en niet-Grieksche belijdenissen geleek. ik ben, en dat ik mij niet ongestraft honen laat."
Door den heer G, F , Taats, namens de finanZijn oogen vlamden bij deze woorden en
verstaan omtrent die administratieve quaestiën,
Wij begroeten dit alles met hartelijk genoegen
tieele commissie van den Raad der Geref. kerk
welke eene gemeenschappelijke actie noodza- en met den innigsten dank jegens den Allerhoog- met groote schreden ging hij in de kamer op
te Rotterdam B, van de Halve-stuiversvereenikelijk zouden maken."
ste, die ook de harten der vorsten in Zijn hand en neer. De anderen waagden niet hem te
ging ƒ 200.
vaa
Den volgenden dag werd geseind:
heeft, en wij zullen des te inniger de zegenin- storen. Eindelijk bleef hij voor het kistje staan,
S, j . S E E F A T .
dat
ons
reeds
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is,
sloot
het
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ïDe discussie over de vraag, welken gang men gen Gods op de dierbare hoofden van ons geJ. A. WORISER.
Penningmeester.
had te volgen bij de deliberation der te houden liefd Keizerpaar afsraeeken en de gevoelens van haalde er een groote som gelds uit, welke hij
Hilversum.
conferentie, is hervat. De Synode spreekt den innige liefde jegens ons Keizerhuis zoeken aan aan Egbert overhandigde, zeggende: «Hier ^^riia fl.85> lx» «tempelb. f LBO.
trouwe makker, neem deze som en verdeel haar
wensch uit, dat, om de toekomstige herstelling te kweeken en te verbreiden."
van de traditioneele en wettige werking van
Een Duitsch tijdschrift teekent hierbij evenwel naar uw goeddunken onder de armen. Zij althans
het synodale régime niet te beletten, de confe- aan: Dit Evangelisch-Luthersch tijdschrift, dat de zullen zich over mijn bezoek aan deze stad verrentie afsnijde zoowel de zoogenaamde «admi- Russische cencuur moest passeeren, kon en mocht heugen."
nistratieve Synode" (deze paragraaf werd aange- niet anders schrijven als het schreef, wanneer
Egbert ontving de rijke gift en beloofde haar
nomen met algemeene stemmen, met uitzondering hel niet geheel wil zwijgen.
naar de bedoeling des grijsaards te besteden.
:KFIJA.M:^FI
van 6, als de Synode met beperkt mandaat,
Was het er dezen echter waarlijk om te doen,
(aangenomen met 11 stemmen tegen), als zelfs
weldaden te bewijzen? Of had hij daarmee een
alle centrale raad, die door de conferentie zou
geheime bedoeling? Hoeveel zelfzucht en eigenverkozen worden.
baat verbergt zich vaak onder den mantel der
een
bond
tot
wederinvoeTe
Parijs
heeft
zich
barmhartigheid!
De vergadering is van oordeel, dat het beste
.Koopen en verkoopen EFFECTEN, diver»» LOTEN en vreemde COUPONS, Wisselen Gouden
ring van het heidendom gevormd. De aanbidding
«Hebt gij mij nog iets op te dragen, edele Zilveren KUNTc» en vreemde Banknoten. Sluiten PH0L0N8ATItN ea BELEENINGEN. Nemen gelden
middel om tot overeenstemming te komen hierin van Zeus met de andere Olympische goden en
bestaat, om een soort van familieraad te beleg- de vercering van het schoone en van de kunst heer?" vroeg Egbert.
a DEPOSITO l/a pCt onder de prolongatiekoers. Bedragen tot en met Duizend Gulden worden
«Neen, thans heb ik u niets meer te beve- op vertoon terugbetaald.
gen. Door periodieke vergaderingen van de is de band welke de leden verbindt. De redactie
permaftenta commissie der officieuse Synode en van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk len," antwoordde de grijsaard. «Wachten wij nu
de liberale delegatie moet men er toe komen wegens zijn schandelijken inhoud meermalen door kalm de dingen, die komen zullen. God zal mij
een comité te vormen, om de gemeenschappelijke de overheid in be.lag genomen werd, heeft zich tegen mijn wederpartijders helpen, zoodat mij Heden versclieoii by J . ^ . W O I ^ ^ S E Ü , te A m s t e r d a m s
bereid verklaard, om instemmingen met de begin- geen haar gekrenkt wordt."
belangen der Gereformeerden te behartigen."
«In elk geval zal ik morgen hier zijn, teneinde
Deze laatste paragraaf werd met 11 stemmen selen van den bond in ontvangst te nemen.
In een billet, dat op de hoeken van vele straten
tegen aangenomen.
van Parijs aangeplakt is, leest men het volgende: u bij te staan, wanneer dit noodig mocht zijn,"
Deze uitslag bedroeft ons zeer.
«Zullen wij altijd door, zonder er ons ooit tegen beloofde Egbert,
«Doe dat, indien ge het kunt en wilt," luidde
Wanneer er geconfereerd wordt tusschen Evan- te verzetten, de hatelijkheid en de vertwijfeling van
gelischen en liberalen moest het alleenzijn, om het moderne leven verdragen? Het leven, dat de het antwoord. »Ik begeer evenwel niet, dat gij ter inleiding op hst gebed voor het samenkomen der Gereformeerde l<eri(en in Generale Synode,
te komen tot eene finale scheiding, omdat men almachtige goden voor den glans en voor de u om mijnentwil in gevaar begeeft."
gehouden in de Noorderkerl< fe Middelburg, op 10 Augustus 1896, door
«Maak u over mij niet bezorgd," sprak Egalthans van orthodoxe zijde er van overtuigd vreugde geschapen hadden, is sedert 19 eeuwen in
was, dat men niet meer een huisgezin vormde. een hel omgekeerd. Sedert den dag, toen Jezus bert, terwijl hij van den grijsaard afscheid nam.
Deze wenkte ook zijn beide dienaars, dat ze
Als men liberalen en modernen nog blijft be- van Nazareth gekruisigd werd, hebben zijne jongeren
Zijn kruis verheerlijkt; de kroning van den doods- hem zouden verlaten. De avond was intusschen
schouwen als Gereformeerden en men met hen angst
is hot symbool des levens geworden. De verals zoodanig wil onderhandelen, blijkt daaruit, heffing van onze zielen, de genietingen van onze gedaald en wierp zijn donkere schaduw in het
dat men principieel de Gereformeerde beljjdenis lichamen worden door het rad gebroken, waaraan hooge vertrek, zoodat de voorwerpen die het
heeft laten varen.
wij, arme slaven, onszelven gebonden hebbon, in bevatte, een bijna spookachtige gestalte verGeen wonder, dat onder zulke omstandigheden plaats dat wij onze ketenen afschudden en de kregen. De avond is bij uitnemendheid het
de Gereformeerde kerken steeds achteruit gaan. oogen opslaan tot licht, tot schoonheid en tot liefde." deel van den dag, waarin men tot zich zelf inHet getal van gedoopten wordt overtroffen door De oproeping wordt tot allen gericht, die »niet keert. Wel hem, die op een goed volbrachten
het aantal van hen, die in het bijzijn van een aan de duistere godsdiensten gelooven, wier on- dag kan terugzien. Tot hem komen liefelijke
macht sedert 19 eeuwen dagelijks aan den dag gedachten, al ware' hij ook te midden der
predikant eener Gereformeerde kerk werden ter treedt,
en die het vroolijke en schoone leven der
boozen als eens de vrome Lot in Sodom. Doch
aarde besteld, of op een Gereformeerd kerkhof antieke beschaving weder terugwenschcn."
wee dengene, die een dagwerk in de zonde
werden begraven. Wanneer men de belijdenis
WlNCKEL.
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achter zich heeft, en niet op de wegen Godes
loslaat is dan ook de kracht, om zich tegenwandelde. Uit de schaduwen der duisternis treover Rome te handhaven, gebroken.
den zijn daden als spoken te voorschijn en stellen zich rondom hem. Zij vergallen hem het
Engeland. H e t P a n - p r e s b y t e r i a a n s c h
Drie Doelen, ingenaaid f 16.75; in drie balüederen
banden
genot van zijn weivoorziene tafel, en bannen
Concilie te Glasgow.
f
21.25.
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handen
per
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den slaap uit zijn oogen.
Van den i7den tot den 26sten Juni is onder
XIV.
D E UITGEVER,
het praesidium van Dr. W. H. Roberts, uit Philadelphia, het Pan-presbyteriaansch Concilie te
VERBANNEN.
CORRESPONDENTIE.
J. A. WOBMSEK.
Glasgow gehouden. Dit concilie wil de samenAmsterdam.
Niet weinig was de vreemdeling verbaasd, toen
werking van alle kerken bevorderen, die volgens hij zoo dadelijk na de Raadszitting het bevel
W. J. te K. We zullen zien of het gaat; bepresbyteriaansche regelen geregeerd worden. ontving op stel en sprong af te trekken. Wel denk echter wel wat boven deze rubriek staat.
ELECTRISCHE DRUKKERIJ, voorheen I. T- A R N » & ZONIN.
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