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„o^ceii reftenin0 0EÖ0U&cn."
Doch er werd met hen geen e
rekening gehouden van het geld,
dat in hunne hand geleverd
was, want zij handelden trouwelijk.
2 Kon. 22; 7.

ware? Zeker, eerlijk moeten we zijn, maar
eerlijker dan eerlijk, hoeft dat? Dit gevaar
van het geld kent de wereld nog beter dan
de Christea. D a a r o m Is in geldzaken alle
vertrouwen zoo goed als de wereld uit. Alles
moet berekend en nagerekend worden. E n
niet dan achter dien hoogen muur van het
rekening afeischen, acht men zich veilig.
Alleen in het z'&tt intieme
mtAhfAvertrouwen het soms nog van het rekenen. Zoo komt
't nog voor tusschen man en vrouiv. Zoo
vindt men bet nog tusschen ouders en
kinderen. Een heel enkele maal ook tusschen zeer intieme vrienden. Of zoo men
al ook in dezen intiemen kring nog narekent
en afrekent, is het bijna uitsluitend om
vergissingen te voorkomen, maar zonder
dat ooit de eerlijkheid in twijfel wordt
getrokken. Rekenen is zet en regel, als gevolg vaa de zosde, vertrouwen bindt mafisch
aan mensch alleen sa^m, waar heiliger zin
het hart bsheerschJ.

De tempel te Jerusalem kostte geducht
veel aan onderhoud, en het geld voor dit
onderhoud werd gevonden uit hetgeen een
ieder, die den tempel binnenkwam, in de
offerkist wierp. Was de som van dit geld
in de bffirkist nu hoog genoeg^ opgeloopen, dan nam men het er uit, gaf
het aan de verzorgers ^van den tempel, en
deze lieten dan de herstellingen uitvoeren.
Zoo is het geschied onder Joas, ea zoo is
het gegaan onder Josia. Maat- wat nu opmerkelijk is, beidemalen wordt er bijgevoegd,
dat van de mannen aan wie dit geld ter besteding werd toevertrouwd, geen rekening werd
afgevergd, want, zoo staat er bij, „ze kandelden getrouwelijk". Dat ofïergeld was hun
Tweeërlei aard spreekt la belde. Rekenen
een heilig geld. Geen hunner dacht er aan, of Vertrouwen is hetzelfde verschil als
ook maar éea penning van dit heilige cff^r- tusschftn de Wet en het Evangelie. In het
geld in eigen beurs te doen overglrjden Paradijs stond de mensch «a zij» Schepping
Waartoe dus hen rekening te laten doen .•' -siet onder d e Wet maar in het Vertrouwen.
Eigenlijk moest het zoo altoos, overal Tot de Wet, zegt Paulus, was de zonde
en bij een ieder zijn, en daafom IS deze •-vel ia de wereld, maar de zonde werd
vermei iing van wat onder Joas en Jasia wnder 6.Q W e t niet toegerekend. H s t Wetsplaats greep, zoo opmerkelijk. Ia heï af standpunt is altoos rekenen. Dit en dit is
eischen van rekening spreekt de zonda. mg geboden, en e'k van die geboden moet
Denk u voor een oogenblik, dat de zonde ik houden. Schiet ik te kort, dan raak ik
ons niet vergiftigd had, en er zou van sa schuld. D.>g ik meer, dan houd ik over.
rekening doen onder measchea nooit sprake Met overtoüfgfi goede v/erken delg ik dan
zijn. Waartoe toch zou dat afrekeaeü schuld voor het tekort. Zóó/eel deed God
dienen, indien ge vooruit met volkomsn TOor rajj, zóóvreal m e e t i k uu ter betaÜBg van
zekerheid wist, dat wie voor u ha' die schuld voor God doea. Altoos het rekenen.
delde nooit verzuim pleegde, zich nooit O p eea goed werk kan weer evenzoo een
vergiste en vooral nooit op onesriijk- kiciaa zonde stsan. Zonden aftrekken en
heid bedacht ware.
•i'iede werken optellen, blijft dan het dageHet is alleen de zonde, die ook in dit op- 'ijksch bedrijf Daarom juist Is het wctsstasdzicht de verhoudingen bedorven heeft. Het puüt zoo echt aoüd!grt»«riSciit.Ljk, ook a*
is de zonde, die maakt dat wie geld besteedt. staat 't vooralt vast, dai; d s mensca e r noos
het soms dwaselijk besteedt. Het is ds zonde, rniê komt.
die maakt dat men vaak slordig met het
E a daarom staat tegenover dit Wets
toevertrouwde geld omgaat. Het is de itandpuat het E 'aogelie, dat eecigüjk op
zonde, die maakt daf; men zich door andereii •/ertrouwen rust. N iar iuid v.=in het Evangelie
bedotten laat. E n bovenal, het is de zonde, hebt ga niet met deagoadaar-rekesaar, maar
die zoo vaak verleidt om het toever- aiet het kiad van God bij zga Vader te
trouwde geld niet in volkomen goede trou.w Joen. E a zooals het nog op aarde, zelfs ia
voor het bestemde doel te besteden, maar onzen zondigen toestand, voorkomt, dat de
er proüjt van te zoeken voor zich zelf.
vader zqa kind ten voile vertrouwt en ten
Er is dan ook geen sterker bewijs voor voüe vertrouwen kan, en daarom van alle
de beteekenis van de zonde in de wereld, das s-ekssea afliet, zoo ook is het onder het
juist al ons eindeloos rekenen, nareksnen, Ei^angalie tnet onze ziel tegenover onzen
en afrekenen, waarop geheel onzesaamlevisg Gad. Dan toch treedt ook hier het ver
bij het doen van zaken rust. Men is op trouwen voor het rekenen in de plaats, Eea
de beurs zoo ongeestelijk mogelijk. Wie kisd van God telj zijn goede daden niet
op de beurs van zonde zou willen gewagen, op en tuurt niet msQX op de debetzijde vao
liep kans uitgelachen te worden. Maar zijn schu'd voor God. H s t gaat o^'geloof,
ondertusschen is heel de beurs op de en geloof Is mst vertrouwen uit ééa wortel.
onderstelling van zonde ingericht. Op de I a de oorsproakelijke taal van het Nfeuwe
beurs vertrouwt niemand iemand. Tegen Testament is geloof en vertrouwen zelfs
slim- en sluwheden oppassen, is er de bood- éénzelfde woord. Twee werelden staan in
schap. Alles wordt tot in het kleinste toe dit „rekenen" ea „vertrouwen" tegenover
berekend, nagerekend en afgerekend, en elkander. B g Satan en onder de demonen is
wat van den Tempelbouw staat, dat het altoos rekenen ea bij nacht en bij dag onder
de Commissarissen, die de groote geldsom- den doodsacgst van het tekort zitten, maar in
men in ontvangst namen, geen rekening deden, het Vaderhuis Iaat zich geen rekenen meer
klinkt een koopman op de beurs als Jood- denken. Daar is volkomen vertrouwen van
sche legende in de ooren. Vooral thans, nu het kiad in zijn God ea van God ie
juist de Joden in het rekenen op de beurs sijn kind levensorde. D a t nu onder ons
het scherpst zijn.
het rekenen er nog zijn moet, is een last
dien de zonde ons oplegt, ea wee hem, die
Feitelijk zijn we zelfs achteruitgegaan. in het aardsche zich aan dien last eigenIn heiligen zin genomen, moest er in de machtig onttrekt, ea het rekenen voor zich
Kerk van Christus, vooral bij het Diaconaat, zelf niet noodig acht. T o t aan oazea dood
van rekening doen geen sprake zijn. Het toe staaa we onder dien last, en eerst met
moest zoo vast staan, dat een ieder, die ons sterven komen we van het rekenen vrij.
met het gelJ der Kerk te doen had, dit Alleen dit hebben we nu reeds, dat het
als heilig geld hanteerde, dat er noch ver- Kruis onze rekening met God eens voor goed
zuim, noch vergissing, noch oneerltjkheid heeft afgedaan, en dat met onzen God ea
bij kon voorkomen. Gelijk mea in de Kerk met zijn echte volk op aarde nu reeds het
geen eed doet, omdat de opzettelijke leugen vertrouwen ons hart verkwikken mag.
op heilig terrein ondenkbaar moet wezen,
en dus het j a ja, het neen vanzelf neen is,
zoo ook moest er in de Kerk nooit afrekening noodig zijn, althans nooit afrekening
als bewijs tegen vermoeden van oneerlijkheid.
E n toch is het, helaas, gebleken, dat dit
niet kan; dat oneerlrjkheid tot zeifs in het
Diakonaat soms doordrong; of dat althans
slordig beheer en schuldige vergissing
soms alle verwachting van goede trouw beschaamde.
Vooral geld is voor verreweg de meesten
zoo gevaarlijk. Tal en tal vaa personen,
die tegen allerlei andere zonden nog wel
op hun hoede zijn, hebben hun voet in den
strik van Mammon eer ze er om denken.
Niet allen. E r zijn er ook, op wie geld
geen vat heeft. Maar er zijn er ook Sit
op een cent eerlijk blijven, maar om een
gouden tientje hun conscieatJe verkrachten,
De verleiding die van het geld uitgaat,
werkt zoo sterk. Men kan zoo menige zaak
van twee kanten aanvatten, en zoo nu de
ééne kant meer in ons voordeel is, waarom
zouden we dan den anderen kant kiezen,

DR. A .
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#fidEeïc^Ericötcn.
Het adres van de Geref. kerk te Leiden is
D. G. V. d. Horst, scriba, Haarlemmerweg 34.
NAtnecs dea kerkeraad:
D. G. V. D, HORST, scriba.

De Classes Gouda bericht den kerken, dat
ia plaats vaa Ds. Hagenbeek, Ds. .S. Kamper
te Haastrecht als Actuatius is benoemd, en
dat de stukken voor de Classes nu aan den
nieuw benoemde moeten geadresseerd.
Namens de Classi!),
J. OsiisrGA, Scriba.
Schoonhoven, 15 Aug. 1911.

dienstwerk ingeleid door Ds. G. Wielenga, naar
aanleiding eener rede over Jes. 52 : 7.
In den Avonddien' t aanvaarde Ds. Veder sijn
taak met eea prsdfttie over J e r . ' i r i i , 12.
Moge er nu zegen rusten op den arbeid onzer
drie predikanten.
Namens den Kerkeraad,
J, BOSCH SR, Scriba.

Zwolle, 14 Aug. 1911.
GLANERBRUG, 13 Aag. Heden was het voor
de Geref. kerk alhier een blijde dag. Daar de
kerk 7 Juni 1907 tot openbaring kwam, mocht
reeds in deze morgecure onze beroepen leeraar,
Ds. F . Bxuinsma, van Scharendijke tot ons overgekomen, in zijn dienstwerk bevestigd worden
door onzen consulent Ds. de Bruijn van Enschedé,
die tot tekst had gekozen i Petr. 5 : 2—4.
Des namiddags verbond Ds. Biuiasma zich aan de
gemeente naar aanleidieg van Eiezea 2 : 19—22.
Niettegenstaande de groote hitte die er heerschte,
was beide keeren het kerkgebouw stampvol,
N.B. Het adres van den kerkeraad is thans:
Ds. F . Bruinsma te Glanerbrug.
AMBT-VOLLENHOVE. Zondag 13 Aug. was voor
de Gemeente een blijde dag, 's Morgens trad
voor haar op Prof. Dr. H , H, Kuyper van
Amsterdam om den beroepen dienaar des
Woords Ds. J. Douma in zijn dienstwerk in te
lelden met eene leerrede overEfeïe4 : lï—13,
«waarna den nieuwen dienaar toegezongen werd
Ps. 134 : 3. 's Middags deed Ds. J. Douma zijn
intrede; hij bepaalde de gemeente bij i Cor. 2 : i
en 2, Na de predikatie sprak hij toe Prof, Dr.
H.^H. Kryper, die hem des morgens bevestigde,
den consulent, op:iecers en diakenen, het Hoofd
der school ea de afgevaardigden der naburige
kerken, waarna Ds. Brouwer van Zwartsluis ook
samecs kerkeraad en gemeente den nieuwen
leeraar een hartelijk welkom toeriep en de gemeent verzocht werd te zicgea Ps. 115 : 8,
Het adres vaa den kerkeraad is nu Ds. J.
Douma, Ambt VoUenhove.
Gen. Kaa Art: 13 K, O.
Namens deputatea der Gen. Kas tot steun
Ier verïorgiag vaa em8rit.pred,,pred.-weduwen
sn weezen hetft ondergeteekende mede te
deelen, dat in het verloopen boekjaar bericht
is- ingekomen van notaris Th. R. te A. van een
ij-giat, groot f 1000, belast met vruchtgebruik;
en d*t aan giften is ontvangen, van Ds. B. te
S. / 215; en van den heer J. W . H . t e D . / 2 0 0 .
Met betuiging van hartelijken dank aaa den
Heere en aan de gevers, bevelen deputaten de
bïlaogen der Gen. Kas verder dringend aan.
W. B. RENKEMA, scriba.

Renkum, 14 Augustus r 9 i r .
Kort verslag van de vergadering der
Geref. Kerken binnen de classis
Bfielle, gehouden te Hellevoetsluis
op Woensdag 2 Aug. 1911.
1. Ds. V. Lammel opent de vergadering op
gebruikelijke wijee.
2. Lastbrieven worden nagenien. Er zijo twee
instructies. Het moderamen bestaat uii: Ds. v.
Lummel, praeses; Ds. Kok, assessor, ea Ds. v.
Duin, scriba.
3- Notulen worden gelezen en goedgekeurd.
4. Ds. Eiselink brengt vetskg uit van de
laatst gehouden panic, synode van Zuid Holland
(Zuid). De afgevaardigdsa van Brielle en Middelharnis ontvangen de verlaugde inlichtingen
5. Ds. Kok brengt verslag uit namens de
commissie, die de evangelisatie in deze omgeving
80U voorbereiden. Basloten wordt dien arbeid ter
hand te nemen, 's Zondags volgende op den
Hervormingsdag hievoor eea bidstond ea een
collecte ia de classis te houden. Drie deputatea te benoemen om een regeling te ontwerpen.
6. De msttuctie van Tinte luidt, hulp voor
den dienst des Woords in ds vacante kerken
ia te roepea van de classes Schiedam éa
Barecdrecht, met het oog op 't groot aantal
?acaturea,en de weinige predikanten binnen
deze classis. Aldus besl«È>;en,
7. Aan een kerk, waar twee ouderlingen hun
dienst verlaten hebben, wordt raad gegeyea.
8 Pduze. Verrekening der geidea.
9. Aaa Melissant wordt voor dit jiar een
oadersteuning van / 50 verleend.
10. De classisbeurien worden als volgt geregeld: Tinte, S?pt. Ds. Kok, Nov. Ds. Taal;
Rockarjï, Sjpt. Ds. Esseiink, Nov, Ds, Dekker;
Hellevoetsluis, Oct, Da. Mo!; Bommel, Sept.
Ds. V. Lummel, Nov, Ds. Ailberts; Middelbarnis, Oct. Ds. v. Duic; Melissant, Sspt. Ds.
Mol, Nov. Ds. Sjiallegange.
11. De rondvraag naar art. 41 levert geen
bijzonderheden op.
12. T j t deputaten voor den Evangelisatiearbeid worden benoemd: Ds. Kok, v. Lummel
en Mol.
13. Sluiting.
W. E. V. DUIN, h.t. scriba.

fHtlptoi

Duitschland, C h r i s t e l ij k - a a t i o n a l e
a r b e i d e r s b e w e g i n g . N o g e e n oord e e l o v e r de v e r o o r d e e l i n g van den
pledikant Jatho.
De Evangelische werklieden-vereeaigiagea
nemen langzaam maar gestadig ia ledental toe.
Verleden jiar waren er 107.C00 Isden, dit jaar
L. G. GORIS, h. t. Assessor.
kwam men op 115000, Bovendiea zija er een
Breda, 15 Aug. 1911.
44 003 hden, die niet bij de vereeniging aaageslotea zija, vaa welke mea echter hoopt, dat
Gisteren werd in den Morgesdfesst de tot ons
ook al voelen we zelf wel, dat het eerlijker overgekomen leeraar Ds. W, Veder in zijn zij zich weldra bij haar zullea voegen. Van
groote beteekenis is de omstandigheid, dat
De Classes Klundert heeft in hare vergadering van 15 Aug. 1911 praepxratoir onderzocht
en met aile stemmen toegelateu dea Eetw.
heer G' J. Pontier te B.eda, die daarmede beroepbaar verklaard is voor de Gsrtf Kerken.
Namens de Ctabsis voornotmd

steeds meer arbeiders secretarissen aangesteld
wordea.
Ia deze zija de Christelijk-nationale vakvereeaigingen baanbreeksters geweest. Al deze vereenigicgen te zamèn vormen een bond van
350.000 leden, welke over een ontvangst van
± 51/2 millioen mark beschikt, terwijl «ij nog
een kapitaal bezit van meer dan 6 millioen
mark.
Voor weinige jiren had men niet kunnen
verwachten, dat de christelijke actie onder de
werklieden zich zoo zou uitbreiden.
Het is wel te denken dat niet alleen in
Duitschland, maar ook daarbuiten de zaak van
Jatho, .den Keulschen predikant die wegens onrechtzianigheid door het „Spruchcallegium" werd
afgezet, beoordeeld word>. Het meik«aat(1i?st
vinden wij het vooais, da' de hooglecraar P.^ul
Wernle te Bxzel dïai-over streek, toen hij eene
academische toespraak h-eid Dit lutit volgens de Christl Welt ca. 28 .idus: „D;; heeren
van het SpruooccJÜrgium tieiiben ^een geloof
geen liefde, geen hoop gehad"... D*; predikant
Jatho met zijo weiiicot vax'siz.xcs, zvs-eveada en
dweepschtige Theologie,-beeft feitelijk honderdmaal meer geiocf dan de hecrec ia het „S^ruchcollegium", die het vonuis o.'er him veid-n....
Hij wil niet • anders «ija daa csa chrisien en
eea Christelijk predikant, volgens sijn eigen
geloof. Zijn tegenstatiders sija daarentegen de
oBgeloovigs e en kiein^e'oovis^ste msBSchen;
hun geloot is maar een naam voor aogs!; ze
zien naar hetgeen achteiügt; zij klemmen zich
vast aan de oude h e lijkheder, en hespeuren
niets v.?n dea God vsn heien
God heefc
tegenwoordig hare ('an deP'uisi;che landskerk)
besturen verblind, Hij heeft huo een tuimelgeest gegeven, daar sij meeiien God te hebben
en voor het Evangelie opgekomen te zijo; Hij
heeft hen met dit laatste oordeel aan den vloek
der belachelijkheid ea erbarmelijkhïid pri'sgsvsF;
Hij wil hen daardoor voor de gaheele werelo
verootmoedigen en hun zekerheid en jiflwf.hoogmoed breken; het voonis dat te B.-rlijn
geveld is, is niét anders dain eeo strafgencat
Gods over ds gewaande overwinnaars".
Zalk eea uitiag is schier veib.jstereud. Wat
zwart is, wordt daarin wit genoemd.
— U i t de B r o e d e r g e m e e n t e .
Rseds meermalen deelden wij mede, dat ia
de Broedergcmeeate of ocder de Hernnhutters
het madercisme iugacg gevondea heeft. Nu
vondea wij de volgende opmerkingen ia het
weekblad der B.-oedergeiaeente „Hernnhu'.",
no. 25 onder dea titel: „Vertrouwen":
Door het 'oude piëtisme hebben wij geleerd,
dat de Christenheid niet verdeeld moet worden
ia zoogenaamde „rechtgeloovigen" en „ketters",
maar dat mea onderscheid behoort te m&ken
tussc'aea bekeerdea ea onbekeerden. Laat ons
daarom ophouden met ca ,te sporea wie zoogenaamd „positief" zijn, en wie men voor
„liberalen" te hoadea heeft; waat het ware
kiaderlijk vertrouwen volgens „Jezus" geest en
voorbeeld kan evengoed verbonden zijn met de
„iatellectueele" vrijzinnigste beschouwiegen, als
met de meest behoudeade overtuigicgea. De
vruchten vaa Godsvrucht bij eea verstandelijk
liberaal meiisch kuanea ook positief zija, eade
iateliectueel conservatiefste ijveraar kaa op
„godsdienstig" gebied wel minderwaardige, of
trel in het geheel geen, of negatieve vruchten
voortbrengen.
Vrijzinnigheid heeft niet dezelfde beteekenis
als oageloof. Het spreekt wel van zelf, dat er
ongeloovige vrijdenkers zijn, maar er zijn ook
geloovige vrijdenkers, ea zelfs waarlijk geloovige „kiaderea Gods" in den geest van Jezus
De vrijzinnigheid van een kind Gods streeft
naar een denken, dat onafhankelijk is van
menschen, ea wil alleea vaa God afhankelijk
zija. Hij zoekt onderscheid te makea tusschec
„religie" ea „intellectuahsme"; dat wil zeggen,
hij wil praktisch zielelevea uit God, mesr
waarde toekennea dan beredeneerde uitdcukS'
vormen van zulk een leven.
Het onbegrijpelijke wordt niet begrijpelijk
doordat mea het onder eene formule brengt
Het zal ons niet gelukken te oathullea, wat
God verborgea heeft, namelijk: het begripsmatig verstaan vaa Jezus, Litea wij daarom
ophouden met alle fotmulen over Hem te overschatten. Laat ons maar alleen aan Jeïus vasthouden en door Gods kracht in „daad en
waarheid Hem navolgen"*
Dit zija woorden die puur modernen konden
overnemen. Of liever, op die manier hebben
de modernen sedert jaar en dag gesproken.
Hoe j immer dat het orgaaa der Harnahutters
zulk eea stuk opneemt 1 Er was eea tijd, oageveer anderhalve eeuw geleden, waarin het
rationahsme de kerken binnendrong en verwoestte, doch de Hernnhutterschs gemeentea
blevea daarvoor bewaard. Ia d«zea tijd wordt
het rationalisme, zij het ia andere vormen, met
vlag ea wimpel ia deselfde kerken ingehaald.

geworden evenzeer als mija Heilaad, aan wien
ik mij niet alleen in mijn zedelijk leven, maar
ook in mija geheimste begeerten ea gedachten
onderwerp ? Is gehoorzaamheid aan Hem het
middelpunt van mijn leven ? Is gemeenschapsoefeaiag met Hem mija gedurige behoefte?
Het is helaas eea feit, dat bijna ia lederen
kriag, waar mea prijs stelt op het kerkelijk
leven, dergelijke klachten worden aangeheven.
— Een p r e d i k a n t afgezet.
In Engeland heeft mea eea tegenhaagsr vaa
de zaak Jatho ia Duitschlaad. Ds Episcopaalsche
bisschop van Winchester heeft, den dekea van
Magdalea College te Oxford, dea predikant J.
M. Thompson, zija bevoegdheid om in de kerk
dieast te doea, oatnomea. De heer Thomson
is ,,Fellow" en „Dean" in de Godgeleerdheid.
Eeaige maanden geleden gaf hij een boek in
bet licht over „de Wonderen van het Nieiiwe
Testament", waaruit bleek dat deze leeraar
geheel gebroken had met de belijdenis zijner kerk.
Zelfs had de schrijver toegegeven, dat hij eea op-,
vattiag omtrent de geboorte vaa den Hsere Jezus
is toegedaan, „welke niet ia overeenstemmiag
kan gebracht worden met de theorie die door
de kerk daaromtteat aangenomen wordt." Dr.
Thomson wilde dus hst recht hebbes om als
predikaat der Episcopaalsche kerk datgeae te
verkondigen, wat ia strijd is mat de belijdenis
dier kerk. De bisschop van Winchester heeft
terecht besloten aan dien toestaad een einde
te makea, door den heer Thompson zija bevoegdheid, de Episcopaalsche kerk te dieaen,
te ontnemsn. Maar, vragen wij, waar zou ia
de Eagelsche Staatskerk het eind xija, waaneer
de bisschoppea eens leertucht gingen oefenen
over al de predikanten die onder hun opzicht
staan? Wijkea niet de Ritualistea kenaeiijk
vaa de cocfessie van Westminster af? Zij brengea niet alleea Roomscha ceremoniëa, maar
ook Roomsche keriageri, die ia de belijdeass
van Westmiaster als onschrifmutlijk verworpaa
worden, in de Kerk. Tot hisrtoa is nog geea
enkele bisschop tegen de Ritualistea opgetreden.
Men kaa dit verklarea uit heft feit, dat de
m-seste bisschoppea dsr Episcopaalsche kerk tot
de Ritualistea te rekenea zijn. Doch eiet allea
volgea die richtiag. Eea huaaer, diea het verdroot dat de geestelijken oader zija ressort
ïooveei Roomsche praktijken in hunne ketkea
aavolgdea, gaf te kenn-sn, dat zoolaag zij daaiia
volharddea, hij geea voet ia huaae kerken
zetten zou, maar hij liet hen overigens ongemoeid. Het optredea vaa den bisschop van
Winchester is daarom eea breken met de gewoonte
dat ds bisschoppen geea leertucht uitoefacen.
Uit het kamp der modernea zal daarover
wel wraak geroepea wordea.

N.-Amerika, D r . A r t h u r
Pierson
heengegaan.
Kort geleden bereikte ons het bericht, dat
Dr. Arthur T*ppaa Pierson, eea Amerikaansch
Lseraar, op ruim 7o-jarigea leeftijd, was heeagegaan. Gedurende vele jirea oefende hij ais
Scariftuitlegger en als pleitDezorger dêrZjnding
gtootea invloed uit. Tea onzent werd bij vooral
genoemd als dea Schrijver van „vele gewisse
kenteekenea"; eea apologie voor het Curisteadom en het geschreven en levende Woord
Gods. De „Missiocaty Review of the World"
werd door hem gesticht ea geredigeerd. Gedureade 50 j»rec arbeidde hij ia het predikambt
ia eakele cocgregationalisfische ea presbyieriaansche kerkec; vooral zijn langdurig wei^k ia
de Bethany Presbyterian Church te Pailadelphia zal nimmer wordea vergetea.
Ds geest van dezen man Gods kaa niet beter
gekend worden dan uit de woorden van zija
eigea pea, de ervaring beschrijvend welke hij
35 jiren voordat hij tot dea Hsere werd opgenomea, hebben mocht,
„In Januari 1876 was ik reeds 7 jiren voorganger vaa een groote rijke gemeeate (tn Detroii),
met eea der vriendelijkste ketkgeboawea van
het geheele land; alles wat naar het vleesch
begeerlijk was, bezat ik. Ik was evenwel door
onderzoeking des harten tot het inzicht gekomen, dat ik van de litteratuur, geestesarbeid en
mija positie in mindere of meerdere mate eea
afgod maakte. Ik werd er in het bijzoader toe
geleid met grootea aaadraag te biddea om op
eenigerlei wijze ia staat te wordea gesteld
onbekeaden te bereikea dia rondom oas waren,
doch buiten bereik der kerkea vielen. D3 klare
ea stellige overtuiging vervulde mij, dat dit
gebed vaa God was gewerkt en op kennelijke
wijze zou wordea verhoord. Slechts mijn vrouw
deelde ik deze oyeituiging mede ea vol blijdschap ea vertrouwen wachtten wij de volheid
van Gods tijd af, waarop Hij naar dit verlangen
ea gebed zou doea.
Dea i9;n Maart 1876, op den dag des
Heeren, werd mij ongewone macht tot prediken
gegeven; en des avoads gevoelde ik zoo stezk
dat de tijd genaakte, waarop God zija rechterhand zou opeabarea om mij toegang te gsven
E n g e l a n d . De nieuwe president vandeWes- tot oageredde zidea, ea ia het bijjoader totde
leyaaasche Conferentie, de predikant Heary oakerksche massa's, dat ik mij gedrongen
Haigh, sprak bij zijn iaangureele oratie over gevoelde mija gedachten mede te,deelen aan
sommige verontrustende en donkere teskenea eea ambtsbroeder. Djn volgenden Viijdagayoad
van dezen tijd, en wel in het bijsoüder o^er opende ik, als voorganger, in dea gemeentahet toenemen vaa onverfcbilh'gheid met betr(-k- lijkea bidstoad, mija hart vrij uit voor mija
kiog tot het kerktlijk ieveti, de vcrmtQd.-rmg geliefde gemeeate. Ik sprak tot haar over het
van het kerkgaaad publiek, het atnemin vaa Düjkbaar gemis der kerk om de verachters vaa
het aantal leden der keik-c, de b.es;;! ertakre dea eeredienst te bereiken, en ik meikte op
aati-Cbristelljke propagioda en het fei% dit men dat onze schitterende, sierlijke kerk wellicht
weinig idealen koestert ea aeer g.makksiijk de armen terughield, daar ze zich hier niet
voldaan is. De aeer H-^igh wees er op, dat thuis zouden gevoelen.
vooral in dea tegeowoordigea tijd noodig is,
Reeds gedurende maaadea waren de harten
dat ia de K^tkea het gees.elijk leven dieper vaa leeraar en gemeeate meer ééa gewordea,
worde, ea dioog er op aao. dat eea iegelijk alsof de geest ons tezamen bond. Oawillekeurig
zich zou afvragen: „'Q.fJa ik C srisius tot mija trad ik toe tot de biddende schare, en, afdalend
Heiland RaDgenomen ? Is Carisius mijn Koning van den preekstoel en den Bijbel openend, las

