Wij, menschen, kunnen dus in zake van
W e zeggen van ter ^•£?Ü&, want de theorie
Maar juist daarom moet onze actie op
D e weeropleving van het Calvinisme is halve heeft wie voorgaat in het gebed, zichzelven
die thans hier en daar doordringt, om. Ned. het Verbond niet anders oordeelen, dan dit terrein het karakter van nobelen zin voor het Nederlandsche volk een retour a ernstig rekenschap te geven, welke bepaalde nooden
en behoeften op dien tijd, op die plaats, in dien
Herv. scholen te stichten, mist elk princi- naar d e uitwendige kenmerken, die ons dragen.
sa jeunesse,
een terugkeer naar den bloei kring tot bidden dringen. Anders lijdt de heiligheid
daarvoor in Gods Woord gegeven zijn, en
pieel karakter.
en de ernst des gebeds schade. Wie in den gebede
zijner jeugd.
voorgaat, heeft niet zijn hart eens uit te storten,
Te meer hebben wij daarom ons te hoeden
Dit zou niet zoo zijn, indien d e Ned. Herv. ] dit maakt dat Kerk en Verbond voor ons
dit kan alleen op zijn plaats zijn in een gezelschap
in onze gesprekken, in onze prediking, en bokerk zekere belijdenis, welke dan ook, hand- saamgaan.
dat daartoe samenkwam; maar hij moet zich bewust
Niemand mag hd der kerk zijn of blijven, venal in onze kerkelijke bladen voor uitdrukhaafde. Dan toch zouden in deze belijdenis
zijn wat degenen, die hij voorgaat, te bidden hebben
De twaalf prediliiaiiten.
en naar Gods Woord in die oogenblikken moeten
de paedagogische beginselen schuilen, en die d e uitwendige teekenen van het Verbond kingen en namen, welke geene wonden heelen,
maar wonden maken. De naam ïsynodalen",
bidden.
kon uit deze beginselen een stelsel van on- mist, en omgekeerd mag niemand door ons een strijdnaam, een represaillenaam, heeft zijnen
In zake de klacht, dat Ds. Wijers vroeGod is een God van orde. Het is geheel iets
beschouwd worden, als' buiten het Ver- tijd gehad en heeft het ten volle verdiend om
derwijs worden opgebouwd.
of de dienaar des Woords bidt als de mond
bond staande, die door ons erkend wordt met denamen Jafgescheidenen" en »doleerenden" ger schreef van wel twaalf predikanten, die anders
Maar dit is niet het geval.
der gemeente tot God, dan of een Ouderling bidt
gereed
stonden,
om
naar
Indië
te
gaan,
Ook al boekt toch deze kerk nog nomi- als behoorende tot de kerk.
op nonactiviteit gesteld te worden of geconser- onderwijl nu niemand zich aanbood, ontvin- vóór het opleiden van den dienaar des Woords of
in de vergaderingen van den Kerkeraad; het is
Persoonlijke indrukken, gemoedelijke op- veerd te worden in het museum van kerkelijke
naal de Drie Formulieren van eenigheid,
gen we van dezen broeder, dit, ons dunkt, geheel iels anders of de huisvader zijn gezin voorgaat
als kerk handhaaft ze niets, maar duldt vattingen van leeraar of ouderling, geeste- historie of kerkelijke antiquiteiten. Laten wij afdoende schrijven.
in den gebede, of iemand geroepen wordt in eenige
hunne beginselen aantasten en veroordeelen, doch
lijke gissingen beslissen hier niets.
ze alle belijdenissen.
vergadering voor te gaan; het is iets anders, of wij
hunne
personen
ongerept
houden.
Beter
is
het
voorgaan in een samenzijn tot onderlinge stichting,
D e kerk treedt ook in het zichtbare op.
Feitelijk bedoelt men dan ook met deze
Hooggeachte Redacteur'.
te lang geloofd dan te vroeg getwijfeld aan de
dan of wij voorgaan in eene vergadering van Patrischolen, niet scholen gefundeerd op het In dat zichtbare heeft ze haar ordeningen. eerlijkheid onzer broeders; beter is het te meenen
Voor enkele dagen uit Zwitserland terugge- monium, de kiesvereeniging of dergelijke.
beginsel dezer kerk, maar scholen in over- Die ordeningen bepalen, wie in de kerk kun- dat zij in blindheid handelen dan van hen te
Wie met dit onderscheid niet rekent, vat de zaak
keerd heb ik inderdaad vreemd opgezien, toen
eenstemming met de orthodoxe richting in nen worden opgenomen, welke tucht over denken dat zij heulen met de vijanden, omdat iemand me meedeelde dat een vroeger schrijven des gebeds* niet op met den noodigen ernst en zal
die kerk. E n dit kon zeer zeker verder de leden gaat, en langs welke regelen zij vrienden van het geld zijn; laten wij liever van me over de Zending als werpschicht had oorzaak worden, dat zij, die hij voorgaat, aan het
brengen, indien deze orthodoxe richting met men weer uit de kerk kan gebannen worden. twijfelen aan de helderheid van hun inzicht dan dienst gedaan tegen de besluiten der Middel- einde des gebeds geheel onbevredigd zijn, daar bepaalde behoeften, die samenbrachten, niet of nauweklare bewustheid uit één zelfde beginsel
E n al naar gelang nu volgens deze rege- aan de oprechtheid van hun hart; laten wij zoo- burgsche Synode.
lijks en als terloops voor des Heeren aangezicht
veel
en
zoolang
mogelijk
vasthouden
aan
hunne
leefde. Maar dit doet ze niet. Men vindt len iemands kerkelijke positie is, is ook zijn
Nog vreemder heb ik echter opgezien toen ik gebracht zijn. Wie met het genoemde onderscheid
goede trouw en eerst dan wantrouwen, als ons het stuk zelve las. Wat ik geschreven had om niet rekent, zal aanleiding geven dat zij wier mond
in 'deze »orthodoxie" allerlei geesten. E n recht op den Doop voor zijn kind.
feitelijk heeft de beweging om Ned. Herv.
Niet de kerk regelt zich naar den Doop, vertrouwen meermalen geschokt en bedrogenis. het onmogelijke aan te toonen dat iemand, die hij moet zijn, beseffende dat hij het niet is, zelfs
gereformeerd wilde zijn zich zou aanbieden, onder het bidden in wrevelige en zondige stemming
scholen te stichten, dan ook geen ander maar de Doop naar de kerkelijke positie.
Meer
nog,
de
waardeering
mag
niet
ontmeent de geachte schrijver als onjuist te kunnen geraken; iets wat te veroordeelen is, maar waartoe
eenheidsbegrip, dan de poging om den
Recht op het Sacrament is inklevend in
voorstellen
door te verklaren dat nog niemand geene aanleiding mag gegeven.
invloed der Gereformeerden te weerstaan, het lidmaatschap der kerk, tegelijk met den breken.
2oo wanneer de dienaar des Woords de mond
iets van zich heeft laten hooren., sympathie been »Christelijke scholen", als vanouds, plicht, om van het Sacrament gebruik te
Laten wij bij den strijd, dien wij tegenover tuigende met het stuk van Ds. Lindeboom die, der gemeente is, heeft hij niet te gaan bidden voor
maar nu personeel aan zekere kerk ver- maken, zoolang dit recht niet langs kerke- hen moeten voeren, niet vergeten te waardeeren wat vroeger in de bladen geschreven was, meent eigen zielsbehoeften of voor zijn huiselijke belangen,
daar is het elders de plaats voor; nu heeft hij te
bonden, in het leven te roepen.
lijken weg, en onder waarborgen door de wat zij doen. En men zegge niet: hunne da- te kunnen weerleggen met het feit, dat nog nie- bidden namens de gemeente en hare nooden den
Hiervoor echter ontbreekt alle principieele kerkordeningen gegeven, is opgeschort of den zijn alleen woorden, want zij doen door mand voor het voetlicht getreden is om de aan- Heere voor te dragen; niet als zouden deze Gode
prediking, catechisatie en andere werkzaamheden dacht op zich te vestigen en een beroep uit te onbekend zijn, maar omdat God wil, dat zij inden
steunkracht. Het is een plant zonder wor- ontnomen.
Hem bekend gemaakt zullen worden. Daarin
Die Soembanees was dus lid der kerk meer dan praten; en ook hunne woorden zijn lokken. Juist wat ik beweerd had dat niet gebede
tel. Een streven dat zijn kracht alleen ontzit het; God wil het; Hij deed de gemeente verleent aan kerkelijke voorliefde in geheel of hij was het niet. W a s hij het niet, dan in den vijandigen kring, waarin zij spreken, te- mocht geschieden wordt gebruikt om de on- gaderen, wie in den gebede voorgaat, heeft daarvens daden; zij vooral hebben, zoo hun getuimede te rekenen met de plaats waar hij staat, anders
uitwendigen zin. E n al juichen we het kon er van Doop voor zijn kmd geen sprake genis getrouw is, hun deel van den smaad, juistheid van mijn schrijven voor te stellen.
Vreemd was het me ook dat de geachte is hjj buiten den weg des Heeren.
toe, dat zij, die in deze paden gaan, wezen. E n was hij het wel, dan had hij waarmede de gereformeerde leer en het geredacteur der Heidenbode het me kwalijk schijnt
Zoo is het in alles. De Ouderling, die bidt vóór
ten minste nog een poging aanwenden, om niet alleen recht o p den D o o p , maar zou reformeerde volk altijd beladen is en nog be- te nemen niet tegen de aanbiedingen naar Johij den Dienaar opleidt, bidt niet namens de gede
kerk
hem,
zoo
hij
den
Doop
voor
zijn
tegen de openbare school te reageeren,
laden wordt. Laten wij medelijden hebben met hannesburg te hebben getuigd. Is men dan meente voor de prediking, is zeer zeker buiten den
toekomst heefc deze actie niet. W a t kind niet gevraagd had, hem hiertoe hebben hunne personen, want wie in de frissche lucht verplicht op alle slakken zout te leggen ? En is, weg wanneer hij den Heere allerlei nooden voorgeen wortel heeft, kan niet duurzaam moeten aanmanen, en hem tot het presen- raag ademen, heeft het beter dan wiens borst nu de Heraut in den breede over zich aan- draagt, die een oogenblik later de Dienaar des
teeren van zijn kind ten Doop hebben moeten benauwd en wiens keel toegeschroefd wordt in bieden of beroepen worden gehandeld heeft, Woords namens de gemeente den Heere zal hebben
groeien.
bedompte atmosfeer. In de vrije lucht van het {Heraut 10 Jan, '97 No. 994 en volgende) hier bekend te maken; hij heeft te bidden namens den
E n toch, ook al kan aan deze beweging dringen.
Kerkeraad, hij die het Woord doet bedienen door
gereformeerde kerkelijke leven, al is er soms vooreerst genoeg van gezegd ?
E n omgekeerd, oordeelde de kerk van
den Dienaar des Woords, opdat God dezen Zijne
slechts zijdelingsclie invloed worden toegeeen klein onweder, ademt het ruimer dan in de
Het zou te betreuren zijn indien men op de genadige hulpe schenke, hem verlichte en onderkend, erkend moet tevens, dat de gang S o e m b a , dat aan dezen man de Doop lage lucht van het hervormde kerkelijke leven,
thans hier te lande dienstdoende predikanten steune.
der historie er in het algemeen op uit is, voor zijn kind niet toekwam, dan had men al is het daar stil. En bovenal vergeten wij ging smalen, alsof zij hun positie, vrouw en
Zoo in de Kerkeraadsvergaderingen, in welke
om de kerkelijke onderscheidingen meer reeds lang te voren hem kerkelijk onder- niet voor hen te bidden tot Hem, die eerlijkheid kinderen liever zouden hebben dan hun Heiland het gaat om de regeering der Kerk naar den Woorde
handen
moeten
nemen,
en
c.
q.
tot
zijn
van hart, helderheid van inzicht, kloekheid van en Heer, wanneer Die hen naar Indië riep, en Gods en wat daartoe noodig is, van God behoort
dan vroeger o p den voorgrond te dringen.
belijden en getrouwheid in daden schenken moet. dat terwijl nog- geen e^hel beroep is uitgebracht. te worden afgesmeekt. Zoo in iedere vergadering,
Even beslist als de Reveil tegen alle uitbanning overgaan.
Zoo iets valt toch moeilijk overeen te bren- behoort het gebed te zijn voor de belangen en zak«n,
In elk geval mocht geen oogenblik de
kerkelijke onderscheiding in verzet kwam,
die samenbrachten.
Bovendien m a g nooit ons eigen kerkelijk gen met het negende gebod.
en in den grond geestverwantschap met indruk worden gevestigd, dat het van
Hiertegen wordt eene bedenking gemaakt.
Wat
mij
betreft,
het
valt
me
zwaar
te
gelooerf
de
grens
van
onze
actie
bepalen.
Niet
het Darbisme vertoonde, even cordaat be- het goedvinden en van de willekeur van
Recht bidden is een bidden door den Heiligen
ven
dat
de
gereformeerde
predikanten
op
zooveel
Geest. Nu heeft men te bidden, zoo wordt gezegd,
gon de laatste twintig jaren, én in het den leeraar afhing, of het kind van dezen sectarisch het onze verdedigen, maar de
lager peil zouden staan dan de roomsche gees- wat de Heilige Geest op het oogenblik in het hart
buitenland, én ook hier te lande het ker- Soembanees, al dan niet recht op den Doop eenheid zoeken van allen, die God in de ééne
telijkheid, die immers voor den arbeid onder geeft, al betreft het zaken, die met het doel waartoe
kelijk leven als zoodanig weer beteekenis had, en dit zijn recht zou verliezen of het belijdenis der Gereformeerde beginselen, d. i. de melaatschen niet terugdeinst.
men samen is, in geene betrekking staan. Dit is,
van
zijn
gezuiverde
waarheid
saambindt.
zich zou geweigerd zien.
te erlangen.
Moge de ineengesmolten kerk van Amsterdam met zachten term uitgedrukt, misverstand. Zeer
Het zeggen van dezen Soembanees, dat
Een keer in de opinie daaruit te verklaspoedig zoodanigen smaad voor onze predikan- zeker is het rechte bidden een bidden door den
Altijd hebben wij te waken, dat de stroom ten onmogelijk maken, het beroepingswerk aan- Heiligen Geest. Maar niet alles, wat op 't oogenblik
ren, " dat men bij dieper onderzoek gulweg hij onderstelde dat de ééne leeraar zoo zou
in 't hart opkomt is uit den Heiligen Geest; zelfs
van het Gereformeerde leven niet dood loope in
erkennen moest, zich schromelijk vergist handelen, omdat de andere zoo deed, was de bedding van het sectarisme. Dat gevaar be- vangen en eer dit jaar ten einde is Nederland wanneer het er om gaat om lang en mooi en indrukweten dat er als Groningens Synode daags in wekkend te bidden, is het beslist niet uit den
te hebben, toen men de vroegere tegen- dan ook nog zoo gek niet.
dreigt iedere Kerk om de Kerk te besluiten in
E r sprak de overtuiging in, dat hier geen den engén kring van wie met ons wandelen, om geen geval minder arbeiders op ons arbeidsveld Heiligen Geest. Er moet controle zijn van het
stellingen tusschen Gereformeerden, DoopsWoord des Heeren Want alle werk des Heilige
gezinden, Armiaianen enz, had aangezien persoonlijke wilkeur geldt, maar dat elke onszelven voor al de Kerk te houden, om de behoeven te zijn, dan Middelburg er vond.
Geestes is door en naar, in overeenstemming met
Met
dank
voor
de
opname
erkentenis van eigene historie te maken tot een
voor niets ter zake doende haarldooverijen kerk handelt fiaar vasten regel.
het Woord van God. In i Korinthe 14 waarin
Hoogachtend,"
over de samenkomsten gehandeld wordt, ook over
D s groote moeilijkheid waarvoor men stuk der belijdenis, om vormen en gewoonten
en ijdele spitsvondigheden.
Uw Dw. Br.
het bidden in die samenkomsten, wordt uitdrukhier staat, schuilt dan ook in iets anders en als het wezen te vereeren. Was dit gevaar er
D. J. B. WIJERS.
kelijk gezegd, dat dit bidden behoort te geschieden
niet bij de Christelijke Gereformeerden, waar zij
wel in tweeërlei.
Enschede., 20 Sept. '97.
wel met den geest, maar ook met het verstand
de
erkentenis
van
de
historie
van
1834,
den
T e n eerste hierin, dat men onder de HeiP. S. Dat ik gelegd of geschreven zou heb- (vers 15); daarna in vers 32 en 33 »en de geesten
MisBionaire
quaestie.
eigenen naam en bovenal het eigene reglement
denen vaak tot het toedienen van den Doop gevaar liepen als voorwaarden van kerkelijk sa- ben dat er wel twaalf dienaren des Woords gereed der profeten zijn den profeten onderworpen. Want
God is geen God van verwarring, maar van vrede,
W e zeggen menleven te stellen; en evenzeer voor de Ned. stonden om naar Java te gaan moet op een gelijk in al de gemeenten der heiligen"; en dan
Op Soemba heeft onlangs een inlandsch overgaat vóór de Belijdenis.
misverstand
berusten.
dit
niet
van
Soemba,
want
met
de
pracnogmaals aan het einde wordt de vermaning aanGereformeerden, waar zij het sgeen seperatie,
Christen, die tot onze gemeenschap begedrongen. Hieruit volgt; dat één der kenmerken
hoorde, zijn kind laten doopen door een tijk daar zijn we niet bekend. Maar in het maar doleantie" op den voorgrond schoven en
van het bidden door den Heiligen Geest juist is,
Dit is afdoende.
algemeen volgen vele zendingsstations den hunne methode, die voorzeker de laatste en de
aan wal gekomen pastoor.
dat dit met orde geschiede en derhalve naar de
nieuwste
was,
niet
alleen
de
beste,
maar
de
Staat
het
toch
vast,
dat
Ds.
Wijers
van
regel,
dat
wie
toeneiging
toont,
en
over
wil
belangen, welke samenbrachten, waarin God de
Hoe kwam dit?
eenig ware keurden ?
meet af tegen het zich zelf aanbieden op- Heere wil gekend worden. Voorbeelden daarvan
Het lag in een missionaire Doopquaestie, komen, alvast gedoopt wordt, om eerst
De secte is zoo stil, een vijver gelijk. De
vinden wij dan ook in Gods \yoord, b.v. in Handedie hoogst belangrijk is, en deswege ook in daarna, en veel later, tot het heilig Avond- boorden zijn naar keuze uitgegraven en de diepte kwam, dan volgt hieruit, dat, zoolang geen lingen I : 24—25, Handelingen 4 : 24—30. Wie
enkel beroep is uitgebracht, niet heeft kun- alzoo de taak van het voorgaan in het gebed ernstig
maal te worden toegelaten.
onzen kring bespreking eischt.
der bedding hangt van onzen wil af. Daar nen blijken, of er al dan niet bereidwilligE n dit nu gaat niet.
opvat, zal daarin sober zijn. Het is geen bidden,
Gelijk men lange dagen in onze kerken
komt geen water in dan alleen wat men zelf wil
wanneer men spreekt, alsof men God van alles op
Wie op volwassen leeftijd gedoopt wordt, binnenlaten. Daar is zoo weinig deining, daar heid om te gaan, aanwezig is.
hier te lande aandrang gevoelde om den
de hoogte moet brengen en het bidden verhalen
Deze zaak is hiermede afgedaan.
Doop te weigeren aan de moeder voor moet tegelijk in den Doop den toegang tot schuimt geen golf. Maar daar is ook zoo weinig
wordt, eene soort predikatie in gebedsvorm. Bidden
Doch
niet
het
belang
der
Zending
zelve.
het
heilig
Avondmaal
erlangen.
groote
visch
en
wat
er
leeft
sterft
er
zoo
spoedig.
moet
bidden zijn. Dit stemt ieder toe, maar 't
haar onecht kind, zoo ook heeft meer dan
D e nood schreit, en in dien nood moet moet dan ook beoefend worden. En nu is bidden
De Gereformeerde Kerk is aan de zee gelijk,
Volwassen personen mogen niet gedoopt
één missionair dienaar des Woords in de
waarvan de grenzen niet door de menschelijke voorzien worden. Niet door maar iemand niet alleen: iets vragen, het is gemeenschapsoefening
aanvankelijke of volhardende weigering van worden dan op volle belijdenis.
met het Eeuwige Wezen; tot het bidden behoort
Een soort Johannes-doop bedienen wij niet. spade, maar door de goddelijke macht zijn be- te zenden, wien dan ook, den eerste den beste ook lofverhefting, ook dankzegging, ook schuldbeden heiligen Doop een middel van tucht
paald,
welker
bedding
zoo
diep
is,
waar
de
storm
dien men krijgen kan. W a n t wie dit zou wil- lijdenis, maar alles naar de plaats, waar men op 't
Wij bedienen alleen den Ckristelijken
Doop.
gezocht.
E n de tweede moeilijkheid is, dat veelal zoo fel kan woeden, waar de golven zoo hoog len, vergeet, dat de aansprakelijkheid voor oogenblik staat. Inzonderheid het gebed der geMen stond voor een moeilijke keuze.
rijzen, waar groote en kleine visschen plaats
meente op den dag des Heeren is veelomvattend
Er is ook in onze zendiogswereld veel een kerkeraad ontbreekt, zoodat alle oordeel vinden ; waar geene visschen en vorschen samen een eens gekozen persoon zeer groot is.
en vereischt dus eenigen tijd; daar mzonderheid
Bleek hij niet de rechte man te zijn, dan wil God geëerd, gedankt, geprezen worden; de
klacht over schijnbekeering. Een overkomen en beslissing aan den leeraar is overgelaten, kunnen leven; waar alleen de visch leeft. Laten
van Heidenen of Mahomedanen tot onzen die op een zoo afgelegen eiland als Soemba wij altijd blijven in dien breeden stroom en nooit sticht hij meer kwaad, dan hij goed doet. nooden en behoeften zijn vele; bovendien heeft God
aan Zijne Kerk in Zijn Woord de voorbede bevolen
dienst, maar zouder betering van leven, meest geheel naar eigen oordeel handelen het spelevaren in den vijver verkiezen boven het Is hij te zwak van gezondheid voor het voor alle menschen. Ook daar echter zij soberheid,
Oostersch
kUmaat,
dan
geeft
het
eindeloos
echte
varen
op
de
zee.
moet.
onder aanhouding van vroegere afgoderij of
gelijk de eerbied voor Gods Majesteit dit eischt; de
tobben, en komt hij de kerk op kosten te Prediker zegt: »wees niet te snel met uwen mond
verkeerde practijk. E e n vertoon zonder
E n juist daarom moet steeds het onder- staan, die al haar kleinen schat verteren.
en uw hart haaste niet een woord voort te brengen
ernst, zonder waren grond.
Een Rostelijk woord.
voor Gods aangezicht: want God is in den hemel
zoek naar de Gereformeerde beginselen in
Veel
meer
nog
dan
bij
een
beroep
hier
Volgt men nu den regel, om eenvoudig
en gij zijt op de aarde: daarom laat uwe woorden
te lande, moet daarom bij een beroep voor weinig zijn". Het gebed der gemeente geschiede
Weinig konden we vermoeden dat ons de historie o p den voorgrond staan.
alles wat zich presenteert te doopen, dan
Aan die beginselen is de toekomst. Zij den dienst in de Zending op gaven en in eenvoud en met eerbied, er behoort besef te zijn,
kan meu wel spoedig een dusgenaamde artikel Kentering in de vaderlandsche pers
tot Wien men nadert.
gemeente verzamelen; maar het eind draagt reeds vooraf zou gegaan worden van een alleen zullen stand houden, als al het overige talenten, op geschiktheid, op gezin en op
gezondheid
gelet
worden.
in
het
oeverzand
wegzinkt.
zoo
kostelijk
woord,
als
Ds.
Proosdij,
van
den last, en de wandel komt de schijnbelijIn andere samenkomsten met een bepaald doel,
Een primum vernm van ons geloof, dat
Men kan uitstekend predikant in e e n N e Leiden, over hetzelfde actueele onderwerp
denis beschamen.
Ds. Proosdij ons nogmaals op het hart derlandsch dorp zijn, en toch voor den kan in den regel het gebed kort zijn en zal dan
bij
Donner
te
Leiden
uitgaf.
Dit nu heeft er ernstig gezinde leeraren
van den meesten eerbied getuigen en het meest
En toch, nog eer ons artikel de wereld bindt met verwijzing naar dit schoone ge- Dienst in Indië alle vereischten. missen.
tot stichting zijn. Kort en zakelijk. Alle omhaal
toe gebracht, om bij den Doop minder
tuigenis van Busken Huet.
j
Bovendien sprak de Synode van Middel- van woorden eer men tot de zaak komt worde vertoeschietelijk te zijn. Bij aanvrage voor inging, lag het referaat van dezen Leidschen
burg
zeer terecht uit, dat wie hier het radi- meden; het gebeurt soms, dat men God noemt en
redenaar
reeds
op
onze
tafel.
Doop partij te trekken van de gelegen>De tijd, gevolgd op Van Oldenbarneveldt en caal ontving voor den Dienst in Nederland, Hem omschrijft in Zijne deugden en werken, terwijl
Welkom
is
ons
dit
referaat
en
kostelijk
heid, om op deze twijfelachtige heden ia
De Groot tot het overlijden van Wülem III in toch eer hij voor den Dienst in Indië kan dan ten slotte als een aanhangsel volgt, wat men
den Heere heeft te vragen. Dit is niet recht. Ook
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Het is met zorg en keurig gesteld, ge- Nederland geweest de bloeitijd der Gereformeerde beroepbaar worden gesteld, nog een aan- dit moet gerekend worden in het bidden, waartegen
van Doop tegen de, vervalsching van het
Jezus zoo nadrukkelijk waarschuwt in Mattheus 6.
speend aan elk bitter woord. E n tegelijk is Kerk, der gereformeerde theologie en van al het vullende opleiding noodig had.
gemeenteleven te waken.
Hoe meer de eenvoud en de soberheid in het
Nu
moet
op
dien
regel,
in
geval
van
nood,
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Over het voorgaan in hel gebed schreef de heeft van heur hart. En tegenover veler onveronechte kinderen, overmits noch in het prikkel van ons woord niet ontbreken. Wij Geéén noch in het ander geval naar beginsel reformeerden treden op in onze kerkelijke ver- thans niet te verdiepen heb, dat na den dood Overijselsche Kerkbode., schoon en waar:
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