wat tot zijn zaligheid te weten van noode >'maken, dat 't woelen en 't rumoer in de wereld De scheidslijnen zijn hier scherper getrokken, waarbij het gerezep misverstand werd weg- h c t . t o e h --ongetwijfeld vaststaat en ,dc uitis, maar nooit is volgeiiouden, dat een ons niet deren kan, we onszelf, onze eigen de overgave aan het beginsel is meer geruimd en het verblijdend rc.sullaat werd komst het ook telkens weer toont, dat waarlijk
eenvoudige herdersjongen of arbeider op persoon op de proef stellen en keuren, en beslist en volkomen, de karakters, in den verkregen, dat Prof Visscher terug is ge- niet al deze ,,kinderen der geloovigen"
een fabriek' alle profetieën in Oud en Nieuw alsnu, geheel op ons zelf teruggetrokken, in de strijd gestaald, zijn hoekiger, maar toonen komen op zijn besluit om den band met uitverkoren zijn. Beide uitspraken schijnen
stille eenzaamheid den uitgang van onze ziel naarTestament doorgronden kan. Juist daarom God . voelen opwaken, en den ingang van God ook meer vastheid. En het Calvinisme, dat den Gereformeerden Bond door te snijden dan ook elkaar onherroepelijk uit-te sluiten,
is er dan ook een Dienst des VVoords, en in ons hart in zalige toenadering ervaren voor alle dingen vastheid van wil en en ook zich bereid heeft verklaard, zijn ze staan als/Ö- en «f^« tegenover elkander.
beslistheid van overtuiging eischt, pasit artikelenreelis »Vah verborgen omgang» in Is w a t onze Confessie, Catechismus en
zijn het de Bedienaren des Woords die de mogen.
daarom wel zoo goed bij' onzen Noordschen het Bondsblad weer voort te zetten.
Doopsformulier aangaande de „kinderen
mysteriën hebben te ontsluiten. Maar dit
volksaard zich aan.
Over dat bericht verblijden ook wij ons der geloovigen" belijden, waar, dan kan,
neemt niet weg, dat eerst de wondere
zoo zegt men, hetgeen de Leerregels van
Gelijk een spons verweekt en bederft, indien
uitvinding van Laurens Janszoon Koster den
Evenals een vorig jaar zal aan de jaar- van harte.
De positie der Gereformeerden in de Dordt ons leeren, niet waar zijn; en omgeBijbel tot het wereldboek gemaakt heeft. ze maar aldoor in het water blijft liggen en het vergadering voorafgaan een wetenschappeThans toch kan zonder zweem van aarzeling water in zich opgezogen houdt, zoo ook kwijnt lijke samenkomst, die inzonderheid bestemd Hervormde Kerk zou'door broedertwist alleen keerd, hebben de Vaderen te Dordt de
gezegd, dat er nooit, dat er in niet een ons zielsleven weg, indien het gestadig in het is voor 't bespreken van wetenschappelijke verzwakt kunnen worden. Moge het nu maar waarheid beleden," dan kunt ge ook niet
land, dat er onder niet één volk, waar of wereldleven verzonken blijft, en rusteloos dit problemen en waar Prof Bavinck zijn blijken, dat het rixae amantium, redintre- aannemen wat onze Confessie, Catechismus
wereldleven indrinkt.
gatio amoris') ook hier waarheid is en de en Doopsformulier aangaande de kinderen
hoe dan ook een boek is te schrift gesteld,'
Ons geheel afscheiden van dat wereldleven referaat over het onbnvuste toelichten en
hoe classiek en van wat kostelijken inhoud mogen we niet. Ook óns is in die wereld een taak, verdedigen zal. Zeker valt het te betreuren, zoo heftig doorgesneden banden nu vaster des verbonds u zeggen. Ja en neen kunnen
niet tegelijk waar zijn. Ge moet dus kiezen.
ook, dat ook maar van verre de vergelijking een roeping aangewezen. Maar bij het vervullen dat naast een der professoren van de nog dan te voren geknoopt zijn.
als wereldboek met de Heilige Schrift zou van die taak moet niet het wereldleven onze ziel, Universiteit, niet ook een der oud-leerlingen
Verdeeldheid onder broeders, die saam- Wie het eene aanneemt, moet het andereals leugen'verwerpen.
kunnen doorstaan. Reeds liep het hoog, maar moet onze ziel dat wereldleven beheerschen. hier als referent zal optreden, want het hooren, doet alleen den vijand juichen.
indien van een in strengen zin classiek ge- We moeten er ons gestadig indomüf'cn, maar doel van deze samenkomsten was niet het
^ l i f H ^ ' l s de oplossing, die men gemeenlijk
schrift een dertig vertalingen het licht zagen, even dikwijls er ons weer uit terugirci^Kcn. We minst, om aan deze oud-leerlingen gelegenvdii niét-calvinistische zijde van deze tegenVrije
studie.
hier daarentegen is sprake van een breede, mogen en moeten de dingen der wereld in ons heid te schenken van hun wetenschappestrijdigheid in onze belijdenisschriften heeft
rijke verzameling van geschriften, die althans opnemen, en in ons opzuigen, maar we moeten lijke gaven en studiën te doen blijken. Maar
gegeven, deze, dat ze de vrucht zou wezen
ze
even
dikwijls
en
beslist
weer
uit
onze
zielj
Bij
een
bespreking
van
de
voorstellen,
voor wat het Nieuwe Testament aanbelangt,
gelijk Directeuren reeds hebben meegedeeld,
van twee onderscheiden stroomingen die
uitdringen, om weer tot ons zelf te komen en straks
die
op
de
a.s.
S3-node
der
Hervormde
Kerk
reeds in meer dan vier honderd talen wer- ons in onzen God te verliezen. Niet de wereld moet is de «oorlogstoestand", die zooveel in ons
van meet af in onze Gereformeerde Kerken aan
de
orde
zullen
komen,
breekt
de
den omgezet. De groote Encyclopaedia of ons beheerschen, maar wij moeten op 't ons toege- land ontredderd heeft, oorzaak geworden,
zouden te vinden zijn geweest: de strengJVaarlieids7'rie?id.
een
laas
.voor
de
vrije
Missions,
te New York, anno 1910, in wezen erf en in den ons aangewezen kring een dat de oud-leerling onzer Universiteit, die
calvinistische richting, die de praedestinatie
studie.
tweede editie uitgekomen, geeft de breede hooger inenschelijk bedoelen op die wereld doen was uitgenoodigd oin een referaat te
vooropschuift en de rekkelijke richting van lijst ervan op blz. 827—829 in haar derde uitgaan, en als we van den Christus gegrepen houden, verhiiiderd werd aan de opdracht
Bullinger, die allen nadruk legt op het
De
Synode
wil
de
Gemeente-'Universiteit
van
appendix. Rekent men daarbij nu met het zijn, onder de heerschappij van Christus brengen, te voldoen. Het i,\ gelukkig, dat dit gemis
genadeverbond. Die meer rekkelijke, milde
alle verkoop van andere boeken zeer verre wat er steeds op uit is, om ons van (Jhristus in zooverre vergoeAwordt, dat Prof Bavinck Amsterdam weer opriemen onder de Hooge- en Evangelische richting, gelijk men haar
scholen,
waar
de
Herv.
theologen
kunnen
en
overtreffend debiet, dat de Heilige Schrift over af te trekken.
een onderwerp aan de orde stelde, dat
Hierbij nu komt 't altoos weer op die ééne rijke stof tot discussie kan geven. Wie zijn mogen studeeren. We zijn daar zéér sterk tegen 1 gewoonlijk noemt, zou met naine te Heidelheel het aardrijk gevonden heeft, zoodat een
De kerk staat geheel buiten Jie Universiteit. Op berg den toon hebben aangegeven, en onze
enkel Bijbelgenootschap de verspreiding van zelfde onderscheiding aan, dat we een leven keurig referaat, dat gelijk al wat Prof de benoeming van Hoogleeraren heeft de Kerk Catechismus en Doopsliturgie, die beide
naar buiten.^ en een leven naar binnen hebben,
één jaar op vier millioen schat, dan zinkt, ver- dat ons innerlijk leven dat we in de binnenste Bavinck levert, de hand van den meester niet den minsten invloed. Kerkelijke hoogleeraren door Petrus Datheen van de Gereformeerde
geleken hierbij, de verspreiding van elk ander kamers van ons bestaan leiden, zich door het verraadt, las en bestudeerde , daardoor in- zijn er niet. En die Hoogleeraren, die er zijn, Kerk te Heidelberg zijn overgenomen, zouboek, hoe hoog geloofd en veel gezocht leven van buiten niet late vergiftigen, niet late geleid werd in de historie van dit probleem,' zijn dooi^sgezind, Luthersch enz. iius niet Her- den daarom deze verbondsbeschouwing ons
ook, zoo in het niet terug, dat het zelfs uit zijn verband rukken, en niet late beheer- en zag, van hoeveel belang dit vraagstuk vormd en ultra-modern. Zóó modern, dat de leeren. Daarentegen zou de .strenge praeniet in aanmerking komt. Een eere als aan schen, maar juist omgekeerd de van Godswege niet alleen voor de philosophic, maar voor Herst. Ev. I>uthersche Kerk besloot haar semi- destinatieleer door Calvinistische predikanten
geen ander geschrift uit wat land of eeuw ons gegeven roeping leere verstaan, om met de de religie, de zielkunde en de paedagogiek narie uit het moderne Amsterdam over te bren- uit P'rankrijk in ons land zijn binnengedragen naar het orthodoxe Utrecht. En zou onze
ooit ten deel viel, was voor den Bijbel als uit God in ons vloeiende kracht, den wil Gods is, zal den hoogleeraar dankbaar wezen Herv. Kerk die Universiteit dan trekken binnen gen, in de Confessie van Guido de Brés haar
aan
die
buitenwereld
op
te
leggen.
Bijbel weggelegd op een schaal, die nog
voor de keuze van dit onderwerp en met
Maar dit nu is juist alleen mogelijk, indien spanning het debat verwachten, dat over de plaats waar ónze a.s., herders en leeraars in"ting hebben gevonden en op de Synode van
verbaast, wie de lijst ervan voor zich krijgt.
worden opgeleid "i Immers neen !
Dordt haar beslissende overwinning hebben
De Bijbel staat nog altoos geheel eenig uw persoonlijk leven in uw binnenste een zelf- dit referaat zich ontspinnen zal.
En daaroni stemmen we legen.
behaald. Dat deze voorstelling ten eenenstandig karakter draagt, en ge niet er u in
onder alle menschelijke literatuur in het verliest, om een zielloos afschijnsel van uw omOp céne voorwaarde zouden we vóór stemmen, male onjuist is en niet alleen van allerlei
Is deze samenkomst, die een streng
zenith. Reeds door die vvereldbeteekenis geving te zijn.
wetenschappelijk karakter draagt, uiteraard en wel als de weg van vrije studie en vrije op- verkeerde onderstellingen uitgaat, maar
van den Bijbel gevoelt men, dat een boven
In dat zielloos afschijnsei-zijn ligt juist't booze meer bestemd voor gestudeerde personen, leiding betreden werd en alle Universiteiten, ook door de feiten op de meest afdoende
het gemeen-menschelijk uitgaande werking euvel, zóó zelfs dat er lieden zijn, wier vroom- —• al mogen leden en begunstigers haar waar door wettig-erkende Professoren onderwijs wijze wordt weersproken, belioeft hier niet
den Bijbel bij zijn ingang in de wereld- heid zelve niet anders is dan een afschijnsel van als toehoorders bijwonen — de eigenlijke gegeven wordt en. wettig-erkende examens wor- in bijzonderheden te worden aangetoond.
den afgelegd, werden geopend voor onze theol.
historie gedragen heeft, en het is die won- den vromen' kring waarin ze verkeeren.
Het moge voldoende wezen er hier op te
samenkomst, waarop meer de band gevoeld
Een persoon, een man, een vrouw met eigen zin wordt, die ons Gereformeerde volk aan zijn studenten. En dus óók de Vrije-L'niversiteit te wij/.cri, dat Datheen, aan wien we onze
Jcic 'werking, die de Kerk van Christus
Amsterdam. Dan zouden we er wat voor voelen
en
bedoelen,
van
eigen
karakter
en
van
eigen
niet anders verklaren kan, dan door ze te
Hoogeschool verbindt, is de
Jaarvergade- en vóór stemmen ~- zooals Prof. v. Veen ook Catechismus en Doop.sliturgie danken, toch
zoeken in den Christus, haar Heiland, die daad te zijn, is nu het eenige middel om aan ring die 8 Juli zal gehouden worden. Naar in de Synode van 1914 voorstelde, welke toen 1 zeker een niet minder beslist »Calvinist» is
dat
ondergaan
in
't
afschijnsel
van
uw
omgeving
na zijn opvaren ten hemel aldus zijn Kerk
te ontkomen, en de kracht hiertoe ligt eeniglijk goede gewoonte gaat aan deze vergadering stem miste om een meerderheid te krijgen — geweest dan Guido de Bres, de opsteller
op aarde verrijkt heeft.
in uw persoonlijk geloof. Cw ik in u mag niet des avonds te ly-i ure in de Zuiderkerk maar om de moderne Gemeente-Universiteit te onzer Geloofsbelijdenis. En wat alles afdoet,
erkennen en de Gereformeerde Vrije-Universi- dezelfde »verbondsbeschouwing« die men
Zoo is het de ten hemel gevaren Chris- van was, 't moet van marmer of staal zijn, en een bidstond vooraf, waarin het aangezicht teit niet, dat lijkt ons al te mal.
het
is
uw
God
die
dat
marmer
in
u
naar
zijn
des'
Heeren
zal
gezocht
worden
voor
de
in den Catechismus en ons Doopsformulier
tus, die, van uit d e n ' h e m e l , eerst de UitDaarom tegen het voorstel zooals het hier
Vereeniging en voor de Universiteit. Dr. ligt.
als het t)-pisch niet-calvinistische beschouwt,
storting van den Heiligen Geest gaf; die beeld en gelijkenis moet behouwen.
Dat ik van staal of marmer in u, heeft zijn H. Kaajan zal daar optreden, die zelf leervindt men, gelijk we zagen, evenzeer in
den man van Tarsen riep om de heidenÊn
voor
het
voorstel
in
den
geest
van
Prof
woonstede in de allerbinnenste kamer van uw
wereld te veroveren ; die in Jerusalems ver- wezen. Daar in die allerbinnenste kamer moet ling onzer Hoogeschool en Groninger van V. Veen, om-dan óók de Vrije Universiteit te onze Calvinistische Confessie terug, want
•••W?i^f0i0SfSÊ/
• ook daar wordt gezegd, dat «Christus zijn
overing den Joodschen volksstaat zijn oordeel ge uw door het geloof herboren ik telkens be- afkomst, wel de meest geschikte persoon erkennen.
bloed voor de kinderen der geloovigen
deed vinden; die in de Openbaring van zoeken, en ter verantwoording roepen. Vi'fi uit- was om in zijn vaderstad dezen bidstond te
Voor dit woord van sympathie zijn we vergoten heeft«. Terwijl eindelijk onze LeerJohannes ons zijn testament schonk voor de gangspunt mag niet zijn in de wereld, om uit leiden. Toeval is het.zeker niet, dat Direcregels te Dordt, die de zegepraal van het
dankbaar.
komende Voleinding, en die evenzoo op zeer die wereld naar uw God te verzuchten. Juist teuren aan een tweeden Groninger, nu niet. de W'aarheidsvriend
Het is metterdaad al te onbillijk, dat de «enghartige en bekrompen Calvinisme*
wonderbare wijze de Heilige Schrift in zijn omgekeerd moet uw geloof 't uitgangspunt in een leerling, maar den nestor onder onze
Kerk op aarde heeft nedergelegd. W a t ver- uw God vinden, om van daaruit de wereld te hoogleeraren. Prof Dr. J. Woltjer, de S\-node der Hervormde Kerk de examens zouden beteekenen, wederom even beslist
schillen dan ook thans de Kerken ver- beheerschen. En daarvoor nu moet ge een telkens leiding der algemeene vergadering op- der Theologische faculteit van de Gemeente- in Hoofdstuk I artikel 17 verklaren, dat
d e d e n , de Heilige Schrift blijft als de zich vernieuwend leven in de binnenste kamer droegen, die te JO ure in de Harmonie zal lijke Universiteit te Amsterdam erkennen »nademaal wij van den wille Gods uit
van uw innerlijke existentie kennen.
aanvangen. De sobere eenvoud en dege zou, hoewel hier geen door de Synode Zijn Woord moeten oordeelen, hetwelk
Canon van belijdenis en leven nog altoos
De heilige roeping: »Mijn volk ga in uw
Woltjer kerkelijk benoernde hoogleeraretj zijn, en getuigt, dat de kinderen der geloovigen
aanvaard in de Gereformeerde Kerken, binnenste kamer!« gaat uit tot een ieder die degelijkheid, •^t^ft.ïSal wat Prof
levert, kenmerkfr''"doen van het openings- die van de Vrije Universiteit niet.
heilig rjijn niet van nature, maar nit kracht
in de Luthersche Kerken, in de Roomsch- gelooft.
woord, • dat bij deze gelegenheid gesproken
Op de vorige Synode viel het voorstel van het genadeverbond, in hetwelk zij met
Catholieke Kerken, in de Grieksch-Oosterwordt, een kostelijk stuk verwachten. En van Prof Van Veen met, indien we ons hunne ouders begrepen zijn, de godzalige
sche Kerken. De Schrift zakelijk, evenals
Daarbij echter mag nooit van één - onver- voorts zal op deze jaarvergadering geen niet vergissen, één stem. Moge deze Sj'node, ouders daai-om niet moeten twijfelen aan
de Doop in formeelen zin, is nog tot op
den huldigen dag datgene wat alle Chris- biddelijken eisch worden afgelaten. Ge moet., ja,I referaat gehouden worden, opdat er te die tot een beslissing over deze zaak zal de zaligheid hunner kinderen, welke God
telijke Kerken op aarde, zoo men enkele de pabijheid van uw God kennen, alleen maar, ruimer tijd overblijve om van gedachten te geroepen worden, dit onrecht herstellen.
in hunne kindsheid uit dit leven wegneemt.*
gij kunt nooit tot uw God naderen, en het is wisselen over den toestand der Vereenil^'rije studie was van oudsher een echt Hier, in het hart van de praedestinatieleer,
secten afzondert, verbindt.
alleen uw God die naderen kan tot u.
ging. Plet jongste jaarverslag biedt daartoe Protestantsch, een gereformeerd beginsel.
Dr. A. K.
Ge kunt bidden, ge kunt neerknielen, ge stof te over. Een broederlijke en open- De S \ n o d e zou zichzelve eeren, wanneer ze komt de belijdenis van het Genadeverbond
dus weder even krachtig tot haar recht als
kunt uw gedachten naar hooger laten uitgaan, hartige discussie niet alleen over den finan- dit beginsel weer in eere herstelde.
in onzen Catechismus en ons Doopsformuge kunt uiting van zielsleven naar den Hooge
cieelen toestand der Vereeniging, die nog
lier. Het is zelfs alsof onze vaderen te
doen opzweven, maar dit alles blijft pogen, zoeken,
'zooveel zorg baart, maar ook over de
Dordt, waar ze tegenover de Remonstranten
„ # a in utö binnensfte feamerö" verlangen, doch het in zielseenheid met uw God altoos
De kinderen des Verbonds.
verkeeren, is iets wat ge uit uzelf nooit be- belangen onzer Hoogeschool, moge dienen
het souvereine welbehagen Gods in zijn
reikt. Ge kunt geloofsuitgang naar God als uw om de offervaardigheid en de liefde weer
uitverkiezing hadden te handhaven, nog
VI.
Ga henen, mijn volk, ga in Vader hebben. Ge kunt in dank en aanbidding te doen stijgen.
eens met vollen nadruk de Kerken er op
uwc binnenste kamers, en sluit
Wanneer onze Gereformeerde Kerk in hebben willen wijzen, dat ze daarom toch
uwe deuren na u toe; verberg u in den Zone Gods pogen te verliezen. Maar
In de openbare vergadering, die des
u als een klein oogenblik, tot- bij dit alles blijft de scheiding, en tot waarlij ke middags te 2 ure zal aanvangen en even- haar Geloofsbelijdenis verklaart, dat «Chris- nooit van de leer van het Genadeverbond
gemeenschap voot uw ziel komt 't eerst, als uw
dat de gramschap overga.
tus zijn bloed vergoten heeft om de kingeest den Heiligen GeÊst ontmoet. En dit nu is eens in de Harmonie zal gehouden worden, derkens der geloovigen te w a s s c h e n " ; i n en al den troost, die daarin voor de ouders
Jesaja 26 : 20.
ligt, een tittel of jota zouden loslaten.
iets, dat niet uit u naar den Heiligen Geest zal Prof P^abius optreden om als onderwerp
uitgaat, maar u dan eerst en dan alleen over- te behandelen: de Cltristelijke Staat. ^Ve haar Catechismus ons onderwijst, d a t » h u n
P^n evenmin als deze historisch geheel
Uw persoon leeft naar twee kanten.
komt, zoo God de Heilige Geest in genade u zijn dankbaar, dat naast den theoloog en door Christus' bloed de verlossing van
onjuiste' voorstelling, alsof men hier met
Eenerzijds gaat ge uit naar de wereld, en dan tot zijn tempel kiest en wijdt, en in dien tempel den literator ook- een jurist
van onze hunne zonde en de Heilige Geest, die het
twee gansch verschillende stroomingen te
beweegt ge u naar hiiiten. Maar anderzijds kunt van uw hart ingaat.
Hoogeschool ditmaal aan het woord komt geloof werkt, toegezegd en geschonken
ge u ook naar de mysteriën des Geestes keeren,
Onder al uw „binnenste kamers" nu is er één om een zoo belangrijk onderwerp, waarbij wordt", en in haar Doopsformulier God doen zou hebben, die in onze Gereforen dan beweegt u naar binnen.
den Heere dankt en looft, dat hij »ons en meerde belijdenisschriften met elkaar worde allerbinnenste, en het is in die allerbinnenGe kunt u ook in uzelf opsluiten, zoodat ge ste kamer, dat de Heilige Geest zelf persoon- het in de eerste- plaats om de beginselen onzen kinderen door het bloed van Chris- stelen, mag de poging, die men wel van
gaat,
waaruit
onze
Hoogeschool
leeft
en
noch naar buiten in de wereld, noch naar lijk ingaat,, om uw geloovende ziel te vinden,
tus al onze zonden vergeven heeft en ons ultra.-Gereformeerde zijde heeft aangewend,
binnen naar uw God u toekeert, maar zulk een te ontmoeten en toe te spreken, te troosten en leven moet, aan de orde te stellen en bet
door Zijnen Heiligen Geest tot lidmaten tot verzoening van beide uitdrukkingen, worstandpunt
onzer
Hoogeschool
pubUek
te
zelfopsluiting is toch hooge uitzondering. Zelfs en u een schat des heiligen levens te doen
den toegelaten, alsof al datgene wat onze
in uren van gedachteloosheid zweven onze ge- genieten, die nooit anders dan in dien verbor- verdedigen. En indien iemand, dan is Prof van Zijnen eeniggeborerw Zoon gemaakt Confessie, Catechismus en Doopsformulier
dachten toch meestal naar de wereld uit. En is gen tempel van uw innerlijk zielsbestaan u kan Fabius zeker de man, om dat met bezieling, en tot Zijn kinderen aangenomen heeft",
zeggen van de „kinderen der geloovigen"
er onvrede in ons hart, en dorsten we naar toekomen.
ontleend aan heilige overtuiging, te doen. dan schijnt daarmede in onverzoenlijke
alleen bedoeld zou zijn van en slaan zou
tegenspraak
te
wezen,
hetgeen
diezelfde
vrede, dan keeren we ons als vanzelf weer naar
Moge zoo van deze samenkomst te GroHet verschil ligt nu maar hieraan, dat wie
binnen, om in onzen God te vinden, wat de pas op den weg kwam, nog in de voorkamer ningen opnieuw geestdrift voor onze Uni- Kerk ia haar Leerregels van Dordt even op de „uitverkoren kinderen" onder hen,
wereld ons wel gedurig belooft, maar nimmer van zijn geestelijke existentie leeft; dat wie versiteit uitgaan. Gemakkelijk is haar weg onomwonden belijdt en uitspreekt aan- W'ant vooreerst wordt noch in ons Doopsons geven kan.
vorderde in genade, de binnenkamer van zijn nooit geweest. Heel haar levensgeschiedenis gaande den dood van Christus en de ver- formulier, noch in onzen Catechismus noch
Teekenachtig en beeldspreukig als nu de taal ziel ontsloot; en dat alleen wie geheel in het
lossing daardoor te weeg gebracht, »dat het in onze Confessie van de «uitverkoren"
der profeten was, spreekt Jesaja van kamers, heilig kindschap opging, ten leste doordrong tot was een historie van worsteling en strijd. de gansche vrije raad, de genadige wil en kinderen gesproken, maar van de „kindedie om u en ïn u zijn. Zelfs spreekt hij van de binnenste kaïTier van zijn verborgen leven, Ook in den laatsten tijd hebben zich om het voornemen des Vaders is geweest, dat ren der geloovigen" in het algemeen en
een volgreeks van kamers, die de ééne al diejjer en daar zich den tempel ontsloten zag, waarin haar hoofd weer donkere onweerswolken
welk recht hebt ge dan, om deze nadere
dan de andere zich naar binnen bevinden, en de Heilige Geest ook bij hem wilde inwonen. saamgepakt, die met angst de toekomst de levendmakende en zaligmakende kracht bepaling hieraan toe te voegen? En in de
van
den
dierbaren
dood
Zijns
Zoons
zich
maken dat ge u in de binnenste van die kamers
De op))ervlakkigen, o, ze zijn zoo arm. De onzer Hoogeschool ons zouden doen tegenzoo goed als geheel van 't leven om u heen af ordinaire geloovigen ze gissen van verre niet, wat gaan, .wanneer de historie onzer Plooge- alleen zou uitstrekken tot de uitverkorenen, tweede plaats komt ge dan ook niet uit met den
doop uwer kinderen. Grond voor dien doop
kunt sluiten.
in (iods zalige nabijheid is te smaken. En alleen school ons ook niet geleerd had, dat God om die met het rechtvaardig makend geis zeker ook volgens onze belijdenisschriften
In tweeërlei zin is dit bedoeld.
zoo ge tot in uw „binnenste kamer" doordringt, de Heere telkens weer na de donkerste loof te begiftigen, dat is, dat God heeft
Als 't ware tusschen de wereld en uw hart e^n u in uw ziel zich een tempei ontsluiten zaagt, dagen het licht Zijner genade deed door- gewild, dat Christus door het bloed zijns het bevel, dat God de Heere aan Abraham
ligt uw woning en in die woning uw gezin. is 't udig ook bij u, tot een overloojjend wel- breken. Daarom blijven we hopen, want kruizes uit alle volkeren en geslachten gaf om aan de kinderen des verbonds het
teeken en zegel van het Genadeverbond te
We kennen daarom al het onderscheid, ja soms zalig geworden.
zoolang, naar de schoone zinspreuk van alleen diegenen krachtiglijk zou verlossen,,
zelfs de tegenstelling tusschen ons parriculiere
die van eeuwigheid tot de zaligheid ver- geven, maar de eenige grond is dit toch niet.
Dr. A. K.
ons
studentencorps,
het
Deo
Ducc,
God
en ons publieke leven. Dat publieke leven beImmers een ledig en ijdel teeken is het
haar leidsman, waarheid blijven mag, en ze koren en van den Vader hem gegeven
weegt zich dan buiten onze woning op de straten
Sacrament nooit, gelijk onze Confessie zegt,
zijn;
dat
Hij
hen
alleen
zoude
begiftigen
niet
anders
bedoelt,
dan
Gods
Woord
te
van onze stad, op de wegen van ons land, en
en aangezien de Doop de afwassching der
handhaven op het gebied der wetenschap, met de zaligmakende gaven des Heiligen
in de breede kringen van ons volk. Ons private,
Amsterdam,
2 Juli 191S.
zonden en de wedergeboorte door den Heions particuliere, ons persoonlijke leven daarengeldt ook voor haar het uil
dcsperandnm, Geestes, welke Hij door zijnen dood hun
ligen
Geest afbeeldt en verzegelt, moet
heeft
verworven,
en
hen
alleen
van
al
hunne
Ietwat
later
dan
gewoonlijk,
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en
8
Juli,
tegen leeft niet buiten, maar binnen in ons huis,
behoeft ze niet te wanhopen.
zonden, zoowel de aangeborene als de daarom de vraag wel opkomen, met welk
in de kamers van dat huis, en het is de deur zal ditmaal onze »Calvinistendag« worden
aan de straat, die hier de scheidsüjn trekt. Zelfs gehouden. In Gruno's oude veste zullen ze
werkelijke, door zijn bloed zoude reinigen.« recht dit sacrament dan aan de kinderen
der geloovigen geschonken kan worden.
in onze woning is nog onderscheid. Ook in saamkomen de vrienden en vriendinnen van
Al deze kostelijke weldaden van het Onze Confessie wijst er daarom op, dat
ons huis zijn gangen en portalen, spreek- en onze Calvinistische Hoogeschool, om de Wetensohappelijke
samenkomst. Verbond
der genade, de verlossing van Christus zijn bloed evenzeer vergoten heeft
ontvangkamers, waarin we ook anderen toelaten. jaarvergadering van de Vereeniging voor
Men verzoekt ons de aandacht onzer onze zonden door Christus' bloed en de voor de kinderen der geloovigen om hen
Maar dieper in onze woning zijn de meer verborgen kamers, waarin we alleen de leden van Hooger Onderwijs, die de moeder en ver- lezers er op te vestigen, dat de bewijzen zaligmakende gaven van den Heiligen te wasschen als voor de volwassen gelooons gezin toelaten, en waar een vreemde buiten zorgster is van onze Universiteit, bij te van deelneming en de referaten (die als Geest, waarvan onze Canones van Dordt vigen, en laat hier b p volgen, dat ze
moet blijven. En nog inniger is 't, als ge in uw wonen. En we twijfelen geen oogenblik, of bewijs van deelneming dienst doen) niet getuigen, dat zij door Christus alleen verwoning dan nog een klein bid vertrek bezit, waarin de oude roem, dien Groningen zich verwierf, tot 2 Juli, zooals oorspronkelijk was mee- worven zijn en toegepast worden op de daarom het teeken en sacrament moeten .
ontvangen, van wat Christus
voor hen
ge zelfs voor uw gezin u terugtrekken kunt, om van groote gastvrijheid, van hartelijke be„uitverkorenen", op degenen ,,die van eeuwiggeheel alleen en op u zelf, de gemeenschap met langstelling en van een flinke opkomst, zal gedeeld, maar tot j Juli aan het bureel heid door den Vader hem geschonken gedaan heeft. «Daarom" wijst den groiid
der Vrije Universiteit verkrijgbaar zijn.
aan, en de grond, waarop onze kinderen
uw God te zoeken.
ook ditmaal niet gelogenstraft worden. De
zijn", diezelfde weldaden verklaren onze gedoopt moeten, is dus vrél degelijk, dat
In dien zin nu spreekt Jesaja Gods volk toe, samenkomsten te Groningen hebben altoos
Confessie, Catechismus en Doopsformülier- Christus zijn bloed voor hen vergoten heeft.
dat het zich in zijn binnenste kamers zal terug de aangenaamste herinneringen nagelaten,
dat aan de kinderen der geloovigen toege- Evenzeer als in ons Doopsformulier wederom
Een verblijdend
bericht.
trekken, om geheel van de verleiding en ver- 't Is alsof in het Noorden van ons land,
zegd zijn en geschonken zijn, terwijl gezegd wordt, dat onze kindpren in Christus
lokking der wereld, alle aandacht op zichzelf trots de schijnbare koelheid van den volksXaar de
]Vaarheidsvric7idmt.éedQ&\t,h&&ït
terug te trekken, zijn eigen hart te doorzoeken,
geheiligd zijn en daarom behooren gedoopt
zich voor Gods aangezicht te stellen, en in die aard, het vuur van geestdrift hooger op- het Bondsbestuur van den Gereformeerden
') Als twee die elkaar minnen, getwist hebben. te worden. Ook hier is dus feit, dat de kindestille verborgenheid de dubbele vreugde te laait dan in het meer gemoedelijke Zuiden. Bond met Prof Visscher geconfereerd. Wordt de liefdeband straks weer te hechter hersteld.

Wel anders dan in 1701 zal het er uitgezien ook geen subsidie uit deze kas kan worden Compaign" organisatie, ontving Zondag een
ren in Christus geheiligd ssijn, de grond, handeling is slechts het dorp DEURNE in STAAÏStelegram van den heer Sunday uit Paterson,
waarop de kinderdoop rust. Indien nu BRABANT en hoewel wij in dit beperkt milieu hebben, toen ik het, voor nu veertig jaar, genoten.
b. Ds. V. d. Veen rapporteert als Curator waar hij thans een revival campaign leidt.
al wat onze belijdenisschriften van de ook wel iets van het leven der Brabantsche zag. Maar nog was er toen het dorpspleintje
en de sedert lang weer roomsche WILLEBRORDUS- van de Theol. School, dat aan 't begin van den Taarin komt o.a. het volgende voor.
kinderen der geloovigen zeggen, dat ze »ge- menschen ten tijde der Republiek te zien
Zij die het best in staat zijn den geestelijken
krijgen, concentreert het gebeuren zich toch om kerk en het kasteel en het Peelland. En niet cursus 28 studenten waren ingeschreven, waarheiligd zijn in Christus," d a t ze de »ver- het gezin van Heer Louvs CAESTECKER, DROST alleen dat vond ik weer terug in de Novelle, van 9 voor 't eerst. Besloten werd, dat Ethiek polsslag van de meer dan 2000,000 Chicagoërs
lossing hebben in zijn bloed", dat ze «aan- van de HEERLIJKHEID DEURNE EN LIESSEL IN maar ook het ouderwetsche milieu waar pRANgoSA voortaan ook examenvak zal zijn. Om tot het waar te nemen, beweren dat de tijd daar is
genomen zijn tot kinderen Gods", alleen PEELLAND en nader nog, om diens dochter in optreedt is door L. E. zoo in scène gezet, dat aan candidaatsexamen (B) toegelaten te worden, voor een vereenigd pogen van de zijde der
bedoeld ware van enkele «uitverkoren" FRANQOSA CAESTECKER, de hoofdpersoon uit het de uitbeelding niets ontbreekt. Het interieur der moet de aspirant ten minste sinds een jaar tot Christelijke machten der stad, ter herwinning
kinderen, dan zou daarmede h e t recht om verhaal. Mij dunkt, dat daarom de titel FRAN- kamers en zalen, de japonnen en kapsels der het Heilige Avondmaal toegelaten lid zijn van van de menigte die haar getrouwheid aan de
dames, de steekhoeden en mantels der heeren, een der Geref. Kerken.
kerk heeft verloren, ter verlossing van de zonde
elk kind van geloovige ouders te doopen, 50SA CAESTECKER voorkeur verdient.
de landweg met zijn voren en gaten, de karosc. Ds. Lammertsma rapporteert als dep. voor der meer dan 1,000,000 die nog vreemdelingen
vervallen, want of dit kind tot de »uitversen en karren, tot de Datheensche psalmen Art. 13 D. K. O., dat de ontvangsten ƒ 2783,16 zijn voor God, en ter bevrijding der stad van
korenen" kinderen behoort, weet ge niet.
De situatie is deze.
toe, — heel die schikking zou de bekwaamste zijn, de uitgaven ƒ 2170,16, batig saldo ƒ 613,—. de goddelooshedèn en zonden, waarmede de
De grond, waarop ge uw kind laat doopen,
FRAN90SA, de ruim twintigjarige dochter uit regisseur haar niet verbeteren. Zeg nu dat dit Voorts wijst hij op de noodzakelijkheid, dat de burgerij wordt bedreigd."
valt dan weg. Die doop zou dan niet langer het eerste huwelijk van Heer LOYS, voelt zich alles maar techniek is en ik zal het niet tegenClasses en kerken in de Provincie hem geregeld
Uit deze woorden blijkt, dat èn de vrienden
het teeken en Sacrament voor u zijn van niet gelukkig te DEURNE in het gezin van haar, spreken. Maar L. E. heeft hier ook nog iets op de hoogte houden van al de Emeriti, metén Billy zelf groote dingen van zijn opreden
wat Christus voor tiw kind heeft gedaan, tot hooger stand opgekomen maar nog Wat ruwe anders gedaan, iets veel hoogers dan knappe de bedragen die zij ontvangen.
verwachten.
want of Christus uw kind gewasschen heeft vader en haar in-goedhartige en ook gods- regie leveren.
d. Namens deputt. voor de Zending rapporMen heeft Billy Sunday ook uitgenoodigd om
dienstige,
maar
min-beschaafde
stiefmoeder.
Niet
met Zijn bloed, weet ge dan niet. E n ge
teert Ds. Doekës, dat de arbeid van br. Merkelijn Engeland te bezoeken. Een Methodistisch blad
gelukkig, omdat zij daar niet kan bevredigen
zoudt bij den d o o p God niet kunnen
haar neiging tot high-life^ die ze van haar moeder Ik wil niet spreken van de mooie brokjes aanvankelijk gezegend wordt. Besloten werd tot is echter daarmede weinig ingenomen. Amerika
loven en danken, »dat Hij niet alleen u, maar schijnt te hebben geërfd.
natuurschildering in deze historische NOVELLE, bouw van twee Zendingsscholen. Voor de col- kan heel wat verdragen», wat men in Engeland
portage is de courant van den miss. dienaar een niet wil dulden. Ook zou men het betreuren,
ook uwe kinderen om Christus wille al
Zij woont al twintig jaar op het marktpleintje, want ook dat raakt nog maar den buitenkant.
hun zonden vergeven heeft en u dat door in het oude huis met het wapen van Heer Maar wel moet ik spreken van wat er de niet onbelangrijk element. De totale ontvangsten dat de manier van optreden van Sunday in
den doop bezegelt en bekrachtigt", want CAESTECKER boven de deur, doch hoe gewichtig grootste charme aan geeft, de karakterteekening, zijn ƒ 6788,571^, de uitgaven /" 5759,07^4, batig Engeland werd nagevolgd. „Wij kunnen versaldo ƒ 1029,50.
staan dat iemand voor een oogenblik het pad
of dit van uw kind waar is, weet ge weder- ÏRANgosA zich als dochter van den DROST der de uitbeelding van het, in hun spreken en doen,
Nadat,enkele vragen, naar aanleiding van het der wijsheid verlaat; maar het bezwaar tegen
der
menschen
naar
buiten-komend
zieleleven
HEERLIJKHEID
DEURNE
in
PEELLAND
ook
voelt,
om niet. Onze Leerregels van Dordt keereri
rapport, zijn beantwoord en aan deputt. " in- de methoden van den heer Sunday is, dat hij
de zaak dan ook juist om. Ze zeggen zij zou den dag zegenen als haar vader eens een uit lang verleden.
Het zieleleven der menschen uit 1700 dat, overweging is gegeven, door busjes te doen welbewust aanstoot geeft, en zich beroemt op
hooge
positie
kreeg
in
een
stad.
niet, dat godzalige ouders, wanneer hun
werken voor de Med. Zending, deelt Ds. Doekes zijn abnormale manieren en die voor wezenlijk
„Maar vader zit in dat DEURNE vastgeroest." bij al zijn overeenkomst met het onze, vooral in
kinderen jong komen te sterven en uit
mede, dat destijds besloten is, een huis voor houdt. Terwijl wij met dankbaarheid vernemen
zijn
voelen,
toch
van
het
onze
verschilt.
hun persoonlijk geloof en bekeering daar- (p, 66).
Ds. Merkelijn te bouwen; de uitvoering daar- van de goede en blijvende resultaten van zijn
Zoo staan de zaken, als FRANCOSA op een Want over het-geheel genomen, voelden die
van was echter verschoven. Nu is er een huis arbeid, voornamelijk onder hen die voor anderen
om niet blijken kan, of ze uitverkoren zijn, Juli-middag van 1701 even met de groote wereld menschen anders dan wij.
nu alle zekerheid missen of h u n kind zalig in aanraking komt.
En L. C. weet dit niet alleen, maar zij ver- te koop ; en moet er spoedig worden gehandeld. onbereikbaar zijn, zoo zijn wij overtuigd dat
staat
ook zoo bij uitstek de kunst om zich in Deputt., adviseeren tot koop over te gaan, mits die uitkomsten nog beter zouden zijn wanneer
is geworden, en ze de zaak daarom aan
De Heer van het dorp. Baron VAN LEEFDAEL,
God den Heere moeten overlaten, maar die ook toen weer, als elk jaar, eenige weken het gemoedsleven van de menschen uit lang het geld verkrijgbaar zij 'tegen een billijke rente. er niet zulke uitwassen bij waren. Het heilige
De Synode kan zich vinden in de gedachte van werk van het redden van zielen is een te
juist omgekeerd d a t ze krachtens h e t Ge- op zijn kasteel te DEURNE doorbracht, had den verleden in te voelen en door het dan ook düs
deputt. indien ten hoogste 5 pCt. rente betaald ernstige zaak, om gedaan te worden op de
uittebeelden,
maakt
zij
haar
werk
zoo
echt.
nadeverbond niet twijfelen mogen aan de Drost met vrouw en dochter, dien middag
moet woj-den ; eerst het advies van een betrouw- manier van de bestudeerde excentriciteiten van
verkiesing
en zaligheid
hunner kinderen. bij zich op salet gevraagd. Ongehuwd als hij Laat mij dit, om bij het gebeuren waarop het baren deskundige is ingewonnen, en de som voor een clown."
uitloopt in de NOVELLE te blijven, mogen verwas,
nam
zijn
zuster,
een
Mevrouw
SULJARD,
de
Niet: wanneer dit kind des verbonds een
Dit oordeel van het Methodistisch orgaan is
duidelijken aan FRANgosA's mariage de raison opknappen de ƒ 1200 niet te boven gaat. Deze
uitverkorene is geweest, zal het zalig worden, honneurs waar en behalve de CAESÏECKERS met Ds. RAUWERS.
zaak wordt in handen gesteld van deputaten niet te hard. Maar wij hebben niet alleen bewas de predikant van DEURNE, D S . RAUWERS,
maar: aangezien h e t in h e t genadeverbond genoodigd. Op het Huis logeerde toen ook
zwaar in de manieren van den heer Sunday,
Zeker, de situatie waarin zij verkeerde, komt met zendende kerk.
is geboren, hebt ge dit kind voor een uitver- een Mevrouw SWEERTS DE LANDAS uit den zoo, althans bij een jonge -vrouw van stand en
e. Ds. van der Kooi rapporteert namens deputt. ook datgene wat hij verkondigt is op menig
punt afwijkend van de leer die naar de Godkorene te houden en daarom aan de zalig- BosCH.
ontwikkeling, in onze „eeuw van de Vrouw" art. 19 D. K. O.
Enkele wijzigingen in de regeling voorgesteld, zaligheid is. Doch wij weten dat de Heere met
heid van dit kind niet te twijfelen. E n
Heer CAESTECKER was dien middag niet bijkans niet meer voor. Toch kunnen ook bij
datzelfde geldt natuurlijk voor elk kind bijzonder spraakzaam, zijn vrouw zei heelemaal déze motieven werken, die als bij FRANCOSA worden door de Synode aangenomen. De ont- een krommen stok een rechten slag doen kan.
des verbonds. De grond toch, waarom God- niets en de Dominé, met zijn grove, gebruinde CAESTECKER, leiden tot een huwelijk, dat niet pre- vangsten voor de kas Art. 19 D. K. O. zijn
met inbegrip van 't saldo ƒ2295,39, de uitzalige ouders niet mogen twijfelen aan de gezicht, die legerpredikant was geweest vóór hij cies een 'mariage d^amour is. Maar in dat geval gaven ƒ 325,793/^ alzoo een batig saldo van
GEMENGD NIEUWS
zal
de
jonge
vrouw
van
onzen
tijd
anders
op
DEURNE
kwam,
was
met
zijn
soldatenuitverkiezing en zaligheid hunner kinderen,
Een
bisschoppelijke
vermaning over onvoegzame
ƒ
2069,59J4.
De
rente
van
het
uitgeleende
geld
voelen. Zal zij tegen een veel intenser onlustis niet, dat ze vroeg komen te sterven, manieren ook al geen gezelschap voor IMevrouw gevoel hebben te strijden, dan haar zusteren zal verhoogd worden tot 414 pCt.
kleeding. Uit Elzas-Lotharingen meldt men, dat
want nergens wordt in Gods Woord gezegd, SWEERTS DE LANDAS, wier md,n Heer van uit vroeger eeuw.
f. Als provinciale quaestor rapporteert Ds. V. bisschop Benzier bevolen heeft van alle kansels
OIRSCHOT was. Zoo kwam het, dat zij zich
dat h e t vroeg wegsterven een teeken en
d.
Kooi, dat ontvangen is /'lS03,54i^, uitge- zijner diocese de volgende vermaning voor te lezen.
De cultuur heeft het gemoedsleven van den
maar wat ging bezig houden met FRAN^OSA.
«De toenemende vrijheid in de» kleeding der
bewijs is, dat ge m e t een uitverkorene Al pratend en vooral toen zij hoorde, dat het mensch onzer dagen, ik zeg niet verreind, maar geven ƒ 1074,06, dus in kas ƒ 429,483^.
vrouwen eischt dringend aanhoudende en omzichg. Namens deputt. naar Art. 49 D. K. O. tige bestrijding door de kerkelijke autoriteit. Het
te doen hebt. Bovendien zouden dan niet meisje aan Fransche literatuur deed, kwam zij toch verdiept en verfijnd.
alleen de kinderen der geloovigen, maar er toe FRANCOSA te beloven haar "eens bij zich
Voldoende bezinning zal zelfs in het bange rapporteert Ds. V. d. Kooi, dat bij een ge-is te vreezen dat het booze voorbeeld, hetwelk in
wereldgebeuren der laatste maanden hiertegen houden examen gunstig kon worden geadviseerd. dit opzicht de steden geven, ook op het platte
alle jong stervende kinderen zalig worden, in DEN BOSCH te zullen inviteeren.
h. Ds. Lanting rapporteert i. z. ontwerp voor land nagevolgd wordt, wanneer wij niet daartegen
geen
instantie kunnen vinden.
en zouden de soldaten van Herodes, die
Toen deze met haar vader en stiefmoeder
eeii
fonds voor Hulpbeh. kerken in de Prov. optreden. Het is onbegrijpelijk, dat trots den vreeOok L. E.'s medegevoel, uitkomend zoo in
de kinderen te Bethlehem hebben ver- vertrokken en ook Ds. RAUWEBLS verdwenen
De Part. Synode besluit deze regeling selijken ernst van den tijd, zoo vele vrouwen en
Zeeland.
moord, eigenlijk een goed werk aan hen was, kwam Mevrouw SWEËBTS VAN OIRSCHOT haar vroegeren als ook nu weer in dit haar met instructie in de acta der Synodeaf te druk- meisjes zich aldus blijven kleeden alsof er geen
werk, met het lijden onzer Roomsche landgegebod voor christelijke zedigheid bestaat. Terwijl
hebben g e d a a n ; want door die kinderen met haar kritiek.
nooten „onder de Republiek" is mij bij haar, ken, terwijl de volgende Synode definitieve be- de apostel Paulus wil «dat de vrouwen in een
Van
de
CAESTECKERS
vond
ze
de
dochter
zoo jong uit h e t leven weg te nemen,
eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zich
de overtuigde Protestante, niet anders dan slissing in dezen zal nemen.'
=zou de zaligheid h u n dan verzekerd zijn verreweg de beste en toen mevrouw SULJARD, een bewijzend teeken van dit verfijnd en verArt. 6. Ingekomen stukken: Een schrijven zelve versieren", doen velen juist het tegendeel.
die wilde uithuwelijken aan Ds. 'RAUWERS, vond
Onze soldaten lijden al de ontberingen van den
geworden.
zij dat die twee bepaald niet bij elkander be- diept en laat mij hier ook zeggen, verreind ge- van de Generale Synode a. i. z. grensregeling oorlog en zetten voortdurend hun leven vonr ons
tusschen
de
kerken,
van
Gapinge
en
Veere;
op het spel, en Christelijke vrouwen en meisjes
De grond van deze hope der ouders ligt hoorden; FRANgosA zelf had haar al gezegd, dat moedsleven.
Moge het Mej. L. E. gegeven zijn met nogb. i. z, protest Serooskerke; wordt gelezen en hebben den treurigen moed, zich in een kleeding
dus niet in het jong sterven hunner kin- «hij soms nog erge soldatesqnemaniereii had.» vele LEVENSBEELDEN als dit van FRANCOSA voor kennisgeving aangenomen.
te_ vertoonen, die niet alleen in strijd is met alle
Dan zijn wij drie jaar verder.
deren, maar, gelijk onze vaderen te Dordt
Een schrijven van Ds. M. zal beantwoord cKristelijke zede, maar ook een hoon is voor het
Mevrouw SWEERTS DE LANDAS heeft haar CAESTECKER de vaderlandsche belletrie te verofferleven dat hare mannen en broeders in liet veld
worden.
uitdrukkelijk verklaarden, alleen en uitslui- belofte niet gehouden.
rijken.
moeteh leiden. Katholieke vrouwen en meisjes!
7.
Br.
Donner
rapporteert,
dat
de
onderArt.
tend daarin, dat de kinderen der geloovigen
G.
Op een kouden November-Zondagmorgen zijn
scheidene kasboeken in orde zijn bevonden. Bekenkt toch wat uwe Christelijke waardigheid medeheilig zijn uit kracht van h e t Verbond wij nu met FRAN^OSA te DEURNE in de groote'
VERBETERING. In de 2e alinea der laatste Den quaestores wordt dank gebracht voor hun brengt, en vooroorlooft u zelve en uwe dochters
der Genade en daarom de ouders aan WiLLËDRORDUSkerk, sedert ruim vijftig jaar, kolom van de vorige LEESTAFEL kwam te
niet het geringste, wat met deze in strijd is, of wat
in dezen zoo ernstigen tijd niet betaamt. Neem u
hun verkiezing en zaligheid niet mogen toen BRABANT aan de Republiek was afgestaan, staan: „als die twee", terwijl er had moeten accuraat beheer.
Art. 8. De subsidie-aanvragen van de kerken in acht dat gij Gods toorn nog niet meer verwekt.
twijfelen. Maar dan volgt hier ook uit, dat svan Paapsche dwalingen en Paapsche tooi staan: „als niet die twee".
Daarom eischt de christelijke eerbaarheid, dat wij
Domburg en Westkapelle worden toegestaan.
dit niet alleen geldt voor de kinderen, die gezuiverd." In het kille kerkgebouw, voor de
Eene aanvrage om steun door de Cl. Zierikzee ons lichaam eei-zaani bedekken, maar niet dat wij
kleine
gereformeerde
gemeente
veel
te
groot,
God de Heere in hun kindsheid uit dit leven
voor den Evangelisatie-arbeid op Schouwen- en het op prikkelende manier ten toon stellen. Hoe
dan voor de christelijke zedewet eene kleeding
wegneemt, maar voor elk kind van geloo- preekt Ds. RAUWERS over den oorlog. Straks
Duiveland
wordt, na toelichting en bespreking, kan
<Bii\mt\t Pcrïcijten.
geeft bij, als middenzang, de verzen 3 'en 5
bestaan, die nauw aansluit, de vormen des lichaams
vige ouders. De belofte Gods toch, waarop
ingetrokken.
niet bedekt, uit doorzichtige of zelfs doorbroken
van Psalm 90 op. Aan de laatste drie regels van
De aanvrage van de kerken Poortvliet en stof bestaat, armen en borst niet volkomen bedekt?
die hope rust, komt niet eerst tot de ouders, vers 5 verbinden zich dan onwillekeurig FRA.Nwanneer hun kind gestorven is, om hen yosA's toekomstgedachten- Zij krijgt een bange Geref. Traktaat-Genootschap „Filippus". Tholen om de gewone en buitengewone subsidie Christelijke vrouwen en meisjes! Bedenkt dat
eene oneerbare kleeding ook een oneerbare gezindover dat verlies te troosten, maar die be- visie van zichzelf, ziet zichzelf, als zij, over vijfHst bestuur van „Filippus" brengt hierdoor voor Art. 13, wordt toegestaan, onder deze op- heid verraadt. Wie zulk eene draagt, vernedert
merking, dat in 't vervolg een gemotiveerde
lofte is er van de geboorte van het kind tig jaar, tusschen de 70 en 80 zal zijn en dan ter algemeene kennis:
zich zelven, benadeelt zijn goeden naam, ^s niet
1. dat met het oog op de tijdsomstandigheden, aanvrage gedaan worde, met gedetailleerde op- alleen schuldig aan eigene maar ook aan anderer
af. Immers die belofte, waarop onze vaderen a!s doelloos-levende oude-juffrouw CAESTECKER
gave
van
wat
door
de
kerken
van
de
classe
zonden. Met deze beladen zal hij voor Gods gedit jaar geen algemeene /ergadcring wordt bete Dordt wezen, is geen andere dan de op DEURNE zal zitten.
Tholen zelve wordt bijgedragen.
zicht moeten verschijnen. Van Eva zegt de Heilige
's Middags komt Dominé bij haar familie eten.
belofte in h e t Genadeverbond aan alle
van
Ds.
P.
v.
A.
wordt
gelezen.
Een
schrijven
Schrift dat de zonde met haar is begonnen en dat
Het tafelgesprek loopt vrij vlot. Loopt eerst
2. dat de administratie der gratisverspreiding
kinderen- der geloovigen gedaan (Gen. 1 7 : 7 , .
Naar aanleiding hiervan herinnert de Synode wij allen om harentwille sterven. Volgt dus niet
den
oorlog
en
daarna
over
een
plan
van
den
over
van
1
Juli
is
opgedragen
aan
Ds.J.
met
ingang
Hand. 2 : 3 9 en I Cor. 7 :14). Of zulk een
de classes aan 't geen door de Gener. Syn. in het voorbeeld van onze zondige stammoeder, maar
DROST om Woensdagmiddag, met paard en Mulder te Gorinchem ;
dat van de maagdelijke moeder Gods, door welke
kind jong sterven zal, weten de ouders wagen, naar een dorp in de buurt te gaan. Ook
3. dat de derde zending-191S van traktaten aan dezen is besloten.
Art. 9. Een missive van deputt. voor oef. v. ons genade en het eeuwige leven ten deel valt."
natuurlijk vooruit niet; tot de zaak, waarom wordt afgesproken, dat FRANCOSA dan zal mee- de leden en corporaties wordt verzonden door
h. verb. v. d. Geref. kerken met de Theol. fac.
het hier gaat, doet dit bovendien ook rijden tot aan den zijweg naar VLIERDEN, waar den uitgever P. Mobach te Breukelen.
uitzondering van de laatste zinsnede kan
der V. U. te Amsterdam, wordt gesteld in han- elkMet
niets af of toe. W a n t de ouders hebben zij de Schoolmeestersvrouw wil bezoeken. Als
christen deze vermaning onderschrijven. JamNamens het bestuur van „Filippus".
den van Deputaten naar art. 49 D. K. O.
mer, dat dit in deze dagen niet alleen in Duitschniet alleen deze kinderen, die jong sterven, haar vader op zijn terugtocht om ruim vier
J. TER BORG, ie secr.
Art. 10. De verschillende deputaten worden land noodig is.
maar al hun kinderen uit kracht van h e t uur weer bij den zijweg is, zal zij weer op den
gecontinueerd ; enkele vacatures aangevuld. Voor
IVolvega., 26 Juni 1915.
WINCKEL.
Genadeverbond voor kinderen Gods en dus wagen komen.
Art. 19 D. K. O. worden benoemd: Ds.
l3s.
RAUWERS,
die
»met
het
oog
op
een
eigen
voor erfgenamen van h e t Koninkrijk der
Lammertsma, primus, Ds. Hulsteijn, sec.
Classe Gouda.
hemelen te houden. Waaruit dan van zelf tehuis", reeds lang zijn keuze had gevestigd op
Tot archief bewarende kerk wordt aangewezen
de
dochter
van
Heer
CAESTECKER
„al
stond
zij
Aan
de
betrokken
kerken
wordt
bekend
volgt, dat, wanneer deze kinderen des verwel heel ver van hem af", — merkt bezorgd gemaakt, dat de e.k. classicale vergadering D.V. de kerk van Middelburg C.
bonds vroeg komen weg te sterven, de op, dat die zijweg zoo eenzaam is en het al zal gehouden worden op Dinsdag 3 Aug.
Art. 11. Nadat besloten is ook het volgend
ouders hebben te gelooven en aan te nemen, om half vier begint te donkeren.
Punten voor 't agendum worden ingewacht jaar de predikanten-Conferentie te houden;
AAN VRAGERS.
dat deze kinderen aangezien ze ,,erfgenaMaar FRANCOSA neemt zijn inmenging koel op- tot op 19 Juli a.s. aan het adres van den eerst een en andere beslissingen genomen zijn betreffende de gedrukte handelingen der Part.
m e n " van het Koninkrijk der hemelen
N. N. zou gaarne eenige inlichtingen zien
En nu hét slot.
ondergeteekende.
Synode; de roepende kerk voor de e. v. Part. gegeven over drie dingen uit Hand. 21 : 37,
waren, nu door hun sterven in de erfenis
De terugtocht van VLIERDEN was, hoewel
Namens de roepende kerk:
Synode is aangewezen, benevens tijd en plaats; 38, 39 en wel deze:
der heiligen zijn ingegaan en de volle blij-eindigend voor FRANCOSA, toch niet zonder
Ds. RoLLOOS, praeses.
wordt de vergadering, na een kort slotwoord
1. Was het zoo vreemd dat Paulus Grieksch
tegenheden geweest. Vergezeld van een ouden
zaligheid hebben ontvangen.
A. J. VERHOOG, scriba.
van den praeses, dat dooc den assessor beant- sprak, daar die taal toch'algemeen bekend was ?
knecht, de jongere moest bij vader op den
Lckkerkerk, 1 Juli 1915.
DR. H . H . K .
woord wordt, gesloten, waarna Ds. Kerkhof
2. Welke Egyptenaar wordt hier bedoeld?
wagen blijven, was zij over den verregenden
voorgaat in dankgebed.
3. Waarom noemt Paulus de stad Tarsen
zijweg, met natte voeten bij de schoolmeestersiCorte Notulen van de Vergadering
geen onverraaarde stad.?
vrouw gekomen. Toen zij van dat bezoek terugOp last van de Part. Syn.,
Voor Kootwijks scholen.
der Part. Synode van Zeeland,
Hand. 21 verhaalt ons hoe de Joden te
keerde werd het weer slecht en als zij nog vóór
A. P. LANTING, 2e scriba.
gehouden te Middelburg, 2 Juni
Jerusalem tegen Paulus verbitterd, hem zochten
In hartelijken dank ontvangen: Uit het busje vier uur met den ouden knecht aan den zijweg is
1915.
te dooden. Heel Jerusalem raakte in verwarvan wijlen raej. H . door Ds. van Schelven te donkert het en is van vaders paard en wagen
Art. 1. Namens de roepende kerken van
ring. Doch de Romeinsche bezetting kwam
Amsterdam / 2.2S ; van den heer T. Kuiper nog niets te zien. Wind en regen doen haar
tusschenbeide en bracht Paulus in de legerplaats,
te Hilversum /' 1 ; van mej. G. Versteeg te schuilen in een naburig huis waar Roomschen Middelburg opent Ds. Wielenga de vergadering ;
d. i. de verblijfplaats der Romeinsche soldaten,
woonden, terwijl de knecht bij den zijweg blijft. laat zingen Ps. 25 : 2, leest Filipp. 2 : 1—11, en
Hilversum f 1.
terwijl het volk woedend volgde. Eer hij de
Ds. J. H . HOUTZAGERS, voorzitter. De schrille, hartstochtelijke klaagstem van de gaat voor in gebed. Daarna spreekt hij een
legerplaats binnen ging, verzocht Paulus den
oude moeder der huisvrouw over al wat haar ge- woord van hartelijk welkom, daarbij den wensch
Kootwijk.
N.-Amerika. B i l l y S u n d a y .
hoofdman of hij iets mocht zeggen. Hij vroeg
loofsgenooten te lijden hebben gehad, beangstigt uitende, dat, wanneer de Synode een volgenden
Wij deelden het een en ander mede omtrent dit in de Grieksche taal, waarop de overste
haar. Doch dan komt JACOB, de knecht vertellen: keer hier vergadert, dan niet een gedeelde,
„Juffer ik zie nog geen kar, maar de Dominé maar een vereenigde kerk haar gastvrouw moge het optreden en de manier van prediken van verwonderd uitriep : „Kent gij Grieksch ?" Want
Heesitafel.
zijn.
Billy Sunday. We onthielden ons van critiek, hij had Paulus aangezien voor een gemeen
loopt langs den weg."
JACOB moet den Drost tegemoet gaan en Ds. Art. 2. Uit het onderzoek van de credentie- waarmede we echter niet bedoelen dat -wi] geen misdadiger uit de laagste volksklasse, die geen
L. E. LEVENSBEELDEN. Utrecht. — G. J. RAUWERS . brengt FRANgosA naar DEURNE.
brieven blijkt, dat behalve van de Classe Tholen, aanmerkingen op hetgeen deze prediker brengt, Grieksch kende, en hem dan ook laten binRuijs. — 1915.
In dien mistigen November-avond, onder waarvan één der afgevaardigden ontbreekt, alle hebben. Integendeel zijn wij overtuigd dat den. Zoo wordt duidelijk wat we lezen in vs. 37 :
En als Paulus nu in de legerplaats zoude
stroomenden regen, op modderigen land- Classes wettig vertegenwoordigd zijn. De last- deze revivalprediker Remonstrantsche gevoelens
II.
weg
heeft hij haar gevraagd. En als hij den brieven' van Zierikzee en Tholen behelzen in- koestert en dat zijn inethoden en manier van geleid worden, zeide hij tot den overste: Is
DE GENERAUTEIÏSLANDEN, düs is in
IN
optreden niet naar Gods Woord' zijn. Overal het mij geoorloofd tot u wat te spreken ? En
structies.
LEVENSBEELDEN de titel van het derde onder- volgenden dag om het antwoord zal komen, wil
Art. 3. Het Moderamen wordt als volgt waar deze bekeerde bokser optreedt, verzoekt hij hij zeide: Kent gij Grieksch ?
zij
geen
neen
zeggen.
Want
„FRANCOSA
CAESTECKER
deel dat, in onderscheiding van de drie histosamengesteld: Ds. L. Bouma, praeses; Ds. F. de kerken hare diensten te staken, hetgeen geDan volgt vs. 38 :
rische STUDIËN, een historische NOVELLE is. zou nu een doel in haar leven hebben; zij zou
Kerkhof, assessor; Ds. J. H . Lammertsma, Ie woonlijk wordt toegestaan. Wij meenen echter,
Zijt gij dan niet de Egyptenaar, die vóór
Met I N DE GENERALITEITSLANDEN toch zijn wij, ergens voor kunnen leven." (p. 143).
scriba; Ds, A. P. Lanting, 2e scriba. Ds. Wie- dat de Gereformeerde kerken hare diensten dan deze dagen oproer verwekte, en de vier duizend
niét als met de STUDIËN, op het gebied der
lenga wordt verzocht als adviseerend lid zitting laten doorgaan, althans wij hebben nog niet moordenaars naar de woestijn uiüeidde ?
»nuttige«, maar der sfraaies: letteren.
vernomen, dat zij daartoe overgingen, en de
Reeds de wijze waarop deze vrij eenvoudige te nemen.
De overste spreekt hier verder. De Egyptesituatie mèt haar 18de eeuwsch miheu door L. E. Art. 4. De notulen worden gelezen en, na adviezen der Geref. organen zijn dan ook om naar hier bedoeld had een groot jaar geleden
Wat den titel dezer NOVELLE betreft, zou ik in scène is gezet, maakt deze historische-NovELLE een enkele vraag om inlichting, gearresteerd.
dit niet te doen; volgens ons, volkomen te recht. oproer gemaakt en zich uitgegeven voor een
Mej. L. C. in overweging willen geven dien, tot een kimstwerk. En dat is te meer te waarWat men in de nieuwe wereld van het op-groot profeet. Grooten aanhang verkregen hebArt. 5. Rapporten:
bij een tweeden druk van LEVENSBEELDEN, — deeren, wijl dit genre in onze hedendaagsche
a. Broeder H . v. Driel rapporteert namens treden van Sunday verwacht, blijkt uit een bende wilde hij Jerusalem innemen en leidde
iets wat ik haar boek van harte toewensch — literatuur niet al te druk wordt beoefend. Het deputt. van de Prov. Kas tot ondersteuning bericht in Onze Toekomst., een Amerikaansch zijn aanhangers om de woestijnen heen, naar
te veranderen.
vereischt dan ook niet slechts een door- en- van diakoniën om behoeftige idioten etc. te blad, hetwelk luidt:
den Olijfberg. Doch de Romeinsche-stadhouder
Waren toch de Generaliteitslanden, in de door kennen, maar ook een zich geheel-kunnen- verplegen, dat van de patiënten die in verschil„'t Is nu zoo goed als zeker dat Billy Sunday Felix wachtte hem en versloeg hem. Zijn volk
dagen der Republiek, de landen, die niet tot inleven in wat naar tijd en plaats vèr is, en lende stichtingen verpleegd worden, rapporten ook eens zijn krachten aan Chicago beproeven werd verstrooid, en hij zelf vluchtte. Met de
de Vereenigde Zeven Provinciën der Unie be- daartoe is noodig een talent als van déze zijn ingekomen, die allen bevredigend zijn. Aan zal. Hij komt! dat was Zondag het wachtwoord vier duizend moordenaars worden bedoeld vier
hoorden, maar rechtstreeks door de Algemeene Schrijfster. Haar is het ook nu weer gelukt de diakonie van Vrouwepolder is f 25,— meer in ongeveer 400 kerken. Met dat „hij" wordt duizend gewapende mannen.
Staten werden beheerd, zooals Staats-Brabant, historische stof, die tot belletristische verwer- toegestaan. De ontvangsten zijn ƒ 1058,07J^, de natuurlijk. niemand anders bedoeld dan de
Nu nog VS. 39 ;
Staats-Vlaanderen, Limburg en Gelders-Over- king vaak zoo weerbarstig kan zijn, volkomen uitgaven ƒ 679,05 batig saldo f 379,021^.
beroemde prediker.
Maar Paulus zeide: Ik ben een Joodsch man
kwartler, — deze titel van een NOVELLE, die te beheerschen.
Hij komt. Wanneer, weet men nog niet. van Tarsen, een bnrger van geen onvermaarde
In verband met dit rapport stelt de praeses
onderdak is gebracht in een boek, dat LEVENST
Als Mej. L. E., ben ook ik geweest te voor, aan B. o. Z. de gevraagde subsidie toe- Maar men is reeds bezig een fonds voor het stad in Cilicië; en ik bid u, laat mij toe tot
BEELDEN heet, doet niet anders verwachten, dan DEURNE, waar in de 18de eeuw onze bekende testaan. Aldus besloten. Enkele kerken, die niet doel bijeen te brengen. Een fonds van ƒ 250,000. het volk te spreken.
een LEVENSBEELD van de menschcn in de Gene- natuurkundige MARTINET en in de vorige, onze collecteerden, zullen door de afgevaardigden ter Want elke groote onderneming kpst geld, veel
Tarsen of Tarsus was een aanzienlijke stad
raliteitslanden. Aan die verwachting nu beant- tijdgenoote Mevrouw NOORDERWIER-REDDINGIUS, Classe er mee in' kennis worden gesteld, dat geld. W. S. Peterson, voorzittter van de finan- in Zuid Oost Klein-Azië, in het landschap
woordt deze NOVELLE niet,"want de plaats der wier vader er predikant was, zijn geboren.
wanneer men deze kas opzettelijk niet steunt. tieele commissie der „Sunday Evangelisatie Cilicië aan de Middellandsche Zee, of althans

