levering dat een Sultan eiken nacht, als hij niet
slapen , kon, door zijn vrouw met een mooi
verliaal werd beziggehouden, en dit tot duizendeenmaal toe, toen hij voldaan was. Er bij dient
echter opgemerkt, dat 1001 hier maar een getal
tot aanduiding van een groote, vrij onbepaalde
hoeveelheid is. Van 1001 verhalen, bevat het
boek, aldus genoemd, nog lang niet de helft.
Ik wil u eens zulk een Arabische vertelling
meêdeelen, echter niet uit bedoeld boek, en ook
vrij zeker niemand uwer bekend. Straks zal
blijken wat het volk van het Oosten aan zulke
verhalen heeft.
Voorts, denk, aan het oude vers :
Een mand, gevuld
Met ooft ten boord,
Houdt ook wel in
Wat niet behoort.

Het H e i l v a n J e r u z a l e m .
Dr. A. K U Y P E R Jr.,

Verschenen bij den Uitgever
W. Z W A G E R S, Rotterdam :
Een bundel van
30 zeer schoone
Voor de vele blijken van deelneming, onder- Meditation van
vonden gedurende de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden man, vader, behuwden grootvader. Ds. J. DIEMER, betuigen wij
bij dezen onzen hartelijken dank.
Familie DIEMER.
Zuidhorn, Oct. 1915.

L G. WEISZ & G°.,
Commissionairs in Effecten,

Wéstermarkt No. 21

Niet alle vrucht.
Is rijp en fijn.
In overvloed
Kan 't kwade ook zijn.

AMSTERDAM.

Prospectus en proefafievering zijn in eiken sollden Boekhandel te bekomen, alsmede
bij den Uitgever W. ZWAGERS, te Rotterdam.

Heden verscheen bij J. H. KOK
te ^Kampen

Starrentritsen
EDITIO
104. Pag.

In Arabië — een wijd adres, maar er wordt
geen nader opgegeven, leefde eens een toovenaar,
Mahmoen geheeten. Wanneer hij leefde weten
we ook niet; denkelijk omstreeks het jaar 800
n. C. In elk geval was het na Mahomed, en
die leefde in de zevende eeuw.
Mahmoen was een der beroemdste onder de
P r i j s 4 0 cent.
wijzen van het Oosten die er toen velen waren.
Hij doorgrondde ook de meest verborgen dingen,
' BI] alle Boekh. verkrijgbaar.
en werd algemeen „Mahmoen de ,onvergelijkelijke" geheeten.
In alle dingen wist hij het gewijde getal drie
te ontdekken. Elk goed gesproken woord of
rede moest, zeide hij, bestaan uit drie stukken:
de inleiding, de eigenüjke rede en het slot.
Eens kwamen eenige lieden bij hem om zijn
Verantwoording van 25 Sept. tot 23 Oct. 1915.
wijsheid op de proef te stellen.
C o l l e c t e n o f b ij d r a g e n : Van Haar»Hier is een haas dien ik geschoten heb" zei
lemfittermeer O. Z. ƒ 34.50; N. Vennep ƒ39.18;
er een. „Is daarin nu ook het getal drie?"
>Zeker" antwoordde Mahmoen zonder lang Onstwedder Mussel f 3.36; Onstwedde f 15.95;
bedenken. >Want het dier bestaat uit drie deelen; N. Weerdinge ƒ9.50; Wildervank ƒ 44.06; Emmen
ƒ3.70; Coevorden ƒ 4.65; N. Dordrecht ƒ8.71;
kop, lijf en staart".
Een ander maal kreeg hij bezoek van eenige Sleen f().'^Wi\ Schoonoord ƒ 4.7114; Gees ƒ 10.30;
Schoonebeek ƒ l^.ny^:, N. Amsterdam ƒ 17.91}^;
geleerden. Een hunner vroeg:
»Is in de gedachte ook het getal drie ver- Zweeloo ƒ8.63, Grootegast ƒ20.68; Konihorn
ƒ7.4514, Lutjegast ƒ24.39, Zevenhuizen (Gron.)
borgen ?"
»Ongetwijfeld" sprak Mahmoen. Want de ƒ17.25; Kamerik ƒ 5 ; Andijk ƒ 45.25; Urk ƒ 30;
gedachte bestaat uit aanleiding, overweging en Hoorn ƒ11.85; Medemblik ƒ3.52; Opperdoes
ƒ8.0614; Zaandam ƒ 19.75; Kruiningen ƒ8.03;
doel".
Eens besloten eenige aanzienlijke lieden te Heinikenszand ƒ19.0114. Goes ƒ 14.75.
G i f t e n van N . N . te Alblasserdam ƒ 1 . — ;
beproeven, of zij Mahmoen ook tè slim konden
zijn. Zij namen een houten bal, gingen tot hem verzameld' door Mej. Z. te Utrecht ƒ44.70; S.
V. F. te Utrecht ƒ 2.50; Zend.-comm. te Nieuwen zeiden:
dorp, ƒ10.—.
»Wijs ons daarin nu het getal drie aan".
„Dat kan ik niet".
Ds. H . C. VAN DEN BRINK,
»Waarom niet f"
Dieren., 26 Oct. 1915.
Deputaat-Quaestor
>Omdat de bal rond is, en rond is het zinnebeeld der eeuwigheid. De eeuwigheid, dat weet
gij, laat zich niet verdeden".
Zooals ik zei was Mahmoen een toovenaar,
Bij J. H. KOK te KAMPEN is thans.
en dezulke worden door de wet van Mohamed
compleet verkrijgbaar de
niet geduld. Doch men lette daar minder op,
wijl Mahmoen dikwijls zieke menschen genas,
g o e d k o o p e u i t g a v e van
veel goed deed, en zelf altijd zei, dat hij geen
toovenaar was, maar een wijze, en dat hij daarom
ook ijverig den steen der wijzen zocht.
Wat dat is ? Wel daaronder verstaat men
Leerredenen over de Openverschillende dingen, die de menschen altijd
baring van Johannes - door
gaarne geweten hebben, maar die spijt al hun
zoeken nog nooit zijn ontdekt of duidelijk
gemaakt, hoeveel geld, tijd en moeite daaraan
ook is besteed.
650 pag. op royaal formaat
Prijs in sterken Stempelband slechts
BRIEFWISSELING.
ƒ 4.25.
P. Als studieboek is de Geschiedenis des
Vaderlands van Groen van Prinsterer zeer aan
Door de gansche Pers
te raden. Als leesboek is het minder geschikt.

Dr. A. KUYPER,

Zending onder de loden van de Oereiormeerde
Kerken in NederW.

Dr. J. C. de Moor

Gereformeerde Kerken.
BEROEPEN : Reeuwijk—Sluipwijk, D. Chr. Karssen,
cand. te Amsterdam. — Emmer—Compascuum,
Joh. Kwak, te Heerde. — Raamsdonk, J. J. Koopmans, te Grijpskerke (Z.).
AANGENOMEN : Spijkenisse, G. H. de Jonge, te
Scharnegoutum. -~ Pieterburen, D. Ligter, te Zuidbroek. — Krommenie, A. P. Lanting, te Tholen.
BEDANKT: Amsterdam (vac. wijle.i Ds. C. van
Proosdij), F. C. Meijster, te Rotterdam. — Lekker,kerk, R. Brouwer, te Haamstede. — Leiden, R. E,
van Arkel, te Soest. — Exmorra, Th. A. Bergsma,
te 2e Exloërmond.
Scheveningen (A). Onze Leeraar, Ds. W. H. Oosten,
herdacht 1.1, Zondag in eene gedachtenisrede, dat
hij vóór 25 jaar den herdersstaf opnam in de
Geref. Kerken.
7 jaar diende Z.Eerw. de Gemeente van Middelburg (B); 8 jaar die van Enkhuizen en nu reeds
10 jaar de onze.
Dinsdagavond was hem êene feesture bereid. Talrijke afgevaardigden brachten hem de gelukwenschen
van Kerken en Vereenigingen over.
Van de Gemeente, die hem een welkomstlied
toezong, ontving hij, als blijk van hare toegenegenheid en liefde een prachtig ameublement, terwijl
br. ouderling J. Vrolijk hem namens Kerkeraad en
Gemeente woorden van hartelijke waardeering voor
zijnen arbeid toevoegde.
Een dameskoor luisterde met enkele goed gekozen liederen de plechtigheid op.
Daar het Soli Deo Gloria de grondtoon bleef van
alles, was het een aangename ure.
Sterke de Heere Zijnen dienstknecht, om nog
lang met zegen in Zijnen Wijngaard te arbeiden.
Amsterdam Zuid (Overtoom). De scriba der Geref.
Kerk van Overtoom, de heer J. J. Arends, is verhuisd naar Emmastraat 11, Amsterdam.

Nederlandsch Hervormde Kerk.
BEROEPEN: Bleskensgraaf, D. J. Pott, cand. te
Zetten. •— Doetinchem (2e pred. plaats), H. Smelt,
te Hazerswoude. — Nieuwenhoorn, W. de Voogd
van der Straaten, te Abbenbroek. — Roosendaal
(N.-Br.), J. C. van der Pot, te Beek (L.). — Dirksland (toez.), J. Kraaij, te Hasselt. — lerseke (toez.),
L. Boer, te 't Waal en Honswijk. — Rottum, G.
H. J. Bonke, cand. te Denekamp. — Helium, A.
van Wessem, te Hiaure en Bornwerd.
AANGENOMEN : Kedichem, H. W. Bloemhoff, cand.
te Noordbroek. — Leiden, Dr. J. C. S. Locher, te
Waspik. — Zijderveld, P. W- P- Ooms, cand. te
Oud-Alblas. — Doetinchem, (2e pred. plaats), H.
Smelt, te Hazerswoude., — Schoonrewoerd, N. C.
Bakker, te Zuilichem. — Lobith (toez.), H. Cannegieter, te Gouda.
BEDANKT : Middelhamis, P. Kruyt, te Gouderak. —
Winschoten, W. H. Roobol, te Enschede. — Eext
en Hem, H. W. Bloemhoff, cand. te Noordbroek. —
Driesum, S. Ronner, te Waddinxveen. — Oude
Niedorp en Veenhuizen, H. J. Witkop Ezn., te Hippolytushoef op Wieringen. — Rouveen, A. Dekker,
te Giessendam.

•» • » • ^
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UITGAVE VAN J . H. KOK TE KAMPEN.
^ 0 r Vraag PROEFNUMMER t e r k e n n i s m a k i n g

Evangeiisatiearbeld van de Ger. Kericen
in Noord-Brabant en Limi)urg.

V. C. L.

Met vriendelijken dank ontvangen in de maand Bij J. H. KOK te KAMPEN verscheen
September:
heden als uitgave van de Vereeniging ter
Geref. Kerk, Scheveningen A ƒ 5*, id. Oosterend bevordering van Ohrlstelijke'Lectuur
(Fr.) ƒ2.50; id. Dokkum A ƒ2.50; id. Lutten
a. d. Dedemsvaart ƒ 4 ; id. Schipluiden ƒ 2 ; id.
Boxum ƒ2.50; id. Scheveningen B ƒ 5 ; id.
Heerenveen ƒ.10; id. Leidschendam ƒ 5 ; id.
, Naar het Hoogduitsch van
Zoutkamp ƒ 2.50; id. Koudekerk (Z.-H.) f 5; id.
's-Gravenpolder
ƒ
l.SO;
id.
Barchem
ƒ1.50;
id.
P r o f . F. B E T T E X
2e-6« leerjaar (10 deeltjes).
Roden (Dr.) ƒ 2.50; id. St. Pancras ƒ 2.50; id.
PRIJS ƒ 0.25
Hillegersberg ƒ 2; id. Oenkerk ƒ 5; id. Beverwijk
ƒ 2; Stroobos ƒ 2; id. Wanswerd (Fr.) ƒ 5; id.
Schoondijke ƒ 2.50; id. Veenendaal ƒ 5;id. Sneek
VAN DE BLOEDSTAD
ƒ10; id. Nederhorst d. Berg ƒ 2 ; id. Zevenhoven
NAAR GOLGOTHA
(Z.-H.) ƒ 2 ; id. Tzummarum (Fr.) ƒ1.50; id.
De Wilp (Gr.) ƒ 1 ; id. Piaam (Fr.) ƒ 2 ; id.
21 MEDITATIEN DOOR
Oudega (Wijnbr.) ƒ 5 ; id. Waddinxveen ƒ2.50;
id. IJselmonde ƒ 2.50; id. Scharendijke (Z.) ƒ 5; Ds. J. J. WESTERBEEK VAN EERTEN
id. Gees (Dr.) ƒ 1; id. Apeldoorn ƒ 5; id. Dwingelo
Bij J. H . K O K te KAMPEN verPRIJS ƒ 0.90
ƒ2.50; id. Heemse' ƒ6.33, id. coll. Gaastmeer
scheen een
IN STEMPELBAND ƒ1.25
ƒ7.68: id. coll. Ulrum ƒ 3.97; id. coll. Poortugal
ƒ5.36; id. coll. Makkum ƒ13.26; id. gad. coll. Aan de leden van V. C. L. werden deze
Uithuizermeeden ƒ10; id. Jaarl. bijdr. Achlum uitgaven gratis toegezonden.
ƒ 5 ; classe Klundert coll. ƒ119.25; cl. Almkerk
coll. ƒ 107.33H; Zendingscomm. Westzaan ƒ2.50;
door Ds. Both van een soldaat N . N . ƒ 5; J . H .
V. d. Waal, Rotterdam ƒ 3 ; gev. in de coll. te
IN BINNEN- EN BUITENLAND
Klundert ƒ 2 .
VERSCHENEN
GEDURENDE
Busjes.
— DE JAREN 1860—1915 —
Ia dank ontvangen:
Mej.
Gr.
Tinkelenberg,
Andijk
ƒ
2
;
W.
Voor de Vereeniging:
i* formaat op Oud-Holl. papier en
Heerrnans, Bodegraven ƒ 7 ; W. Hoogeveen,
met portret op zwaar carton.
Aan Contributiëa:
Oudshoorn ƒ 0.75; G. van Dijk, Rhenen ƒ 1.50.
^f/T' Van dezen Catalogus, bevattende
Met dringende aanbeveling
door den heer J. S. Westerveld te Sloterdijk ƒ 4;
pl.m. 220 titels, zijn voor liefhebbers
is dit uitnemende werlc zeer
Locaal Comité te Amstefdam 2e en 3e storting
Namens Deputaten^
slechts een zeer beperkt aantal ex.
samen ƒ1160; door den heer H . Budding uit
'
P. NOMES, ie Penn.
dringend aanbevolen.
beschikbaar voor den prijs van ƒ 1 . — .
Eist ƒ16, uit Ressen ƒ 2.50, samen ƒ 18.50; door
L. J. SCHALEKAMP, 2e Penn.
den heer C. Hofland uit Waarder ƒ22.50, uit
Fijnaart., Oct. 1915.
Papekop / 7 8 , uit Lange Euigeweide ƒ4.50, uit
Hoenkoop ƒ 3.50, samen ƒ 108.50; door den heer
T. Hubbeling uit Nijeveen, Ruinerwold en ged.
uit Meppel f 260; door den heer J. W. Koning
te [Leiderdorp f 280; van den heer C. L. van
Zuylen te IJselmonde ƒ 1; door den heer P.
Hoekstra te Urk ƒ 3.50; door den heer J. Nooitgedagt te IJlst ƒ 90; door Ds. M. van Alphen
uit Twello ƒ 1 , uit Voorst ƒ 2 1 , uit Wilp ƒ 2 ,
samen ƒ 2 4 . door den heer D. Bremmer J.zn.
te Waddinxveen ƒ24.50.
Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):
van de Gereformeerde Kerk te AaUen ƒ 4 3 ;
te Beetgum fl9.26J4; te Berlikum ƒ30; te
Boxum ƒ 16.20; te Dronrijp ƒ 6.62; te Eernewoude
ƒ 2.871^; te Hijlaard ƒ10.1714; te St. Jacobi
Parochie ƒ 9.44; te Leeuwarden ƒ71.64; te
Oenkerk ƒ 15.27; te Suawoude ƒ15.91; te
Wirdum ƒ17.01; te Appelscha ƒ 12.28J4; te
Assen ƒ 42.573^; te Borger ƒ 6.05; te Een ƒ 1.45;
2e druk met levensbericht en portret van de Schrijfster.
te Gasselter-Nijeveen f 11.92; te Haulerwijk
ƒ 6.17; te Hooger Smilde ƒ 2.24}^; te Norg ƒ 1.63;
te Roden ƒ11.1414; te Smilde A ƒ 7.72; te dito
B ƒ3.20; te Vries ƒ6.80; te Zuidlaren ƒ 3.9234;
te Eindhoven ƒ6.80; te Genderen ƒ5.32; te
'sGravenmoer ƒ6.75; te Helmond ƒ1.50; te
Mevrouw HOFFMANN, zelf moeder van rijke ervaring en groote bekwaamheid, spreekt in dit boek op hartelijke wijze
's Bosch ƒ18.39; te Heusden f l ; te Heerlen
de moeders toe. De lezing van dit boek wekt op en sterkt op het vaak fnoeilijk levenspad.
ƒ4.7334; te Sprang ƒ9.95; te Tilburg ƒ 9.40; te
Venlo ƒ4.1434; te Veen ƒ2.25; teVroomshoop
ƒ 12.71; te Heerase ƒ 25; te Lemelerveld ƒ 3 . 0 3 ^ ;
te
de Krim ƒ 18.34; te Dalfsen ƒ 8.5834; te
^ ^ ^ ^
•
^ ^ " ^ ^
• fc" B ^ " ^ " ^
ƒ 1.90. In prachtband ƒ2.40. %
Dedemsvaart
ƒ32.80; te Nieuwleuzcn ƒ9.44; te
Dit met talent geschreven verhaal toont duidelijk het geluk van een huwelijk in de vreeze Gods en de ellende die
Avereest ƒ 7.91; te Lutten ƒ IO.I814; te Enschede
voortvloeit uit het afzwerven van den goeden weg.
ƒ22.06; te Geestcren-Gelselaar ƒ23.60.

De Hemel geopend

^e^molieib.

.

In eiken Boekhandel, verkrijgbaar.

REDE,
gehouden bij het 2 5 - j a r i g
j u b i l e u m v a n h e t Rotterd a m m e r gesticht E u d o l t i a
op 21 October 1915, door

^lerefonneerbe

3

Dr. A. KUYPER

Eudokia.

HOOGENBIRK.

Aangeboden prachtige partij

DOOR

Bij J . H. K O K te Kampen
verscheen:

Kies gij het goede
En dat alleen.
Het zal u sterken
Tot vaste schreên.

Prijs gebonden f 2.25.
ingenaaid f 1.75 in tien
afleveringen a 1 7 ^ cent.

VIER

DE HELDENSTRUO
DER CAMiSAROEN

DEN HAAG

Volledige Lijst der

Boeken en Geschriften
van Dr. A. KUYPER

Vrije Universiteit.

U I T G A V E N DIE BIJZONDERE
AANDACHT VRAGEN.

IMferken v a n Mevrou^ir A D . H O F F M A N N .

f2.25.
in ppachtb. f 2.90

OEDER

Z 1|€^TIS7I9I

ƒ2.25.

In ppachtband ƒ2.90.

iCrpr^lf

doop N. HAS.

Hlü IS ONZE VREDE
Een boek dat geen enkele aanbeveling meer noodig heeft.
slechts ƒ 0 . 9 0 , gebonden ƒ1.25.

DOOR

. V. o .

Het was reeds duizenden tot zegen. De derde druk kost

Men kan deze uitgaven bekomen bij den boekhandel, of na toezending van postwissel met duidelijke opgave van wat
wordt verlangd van den uitgever

W. KIRCHNER, Bloemgracht 133, Amsterdam.
1
1

Als ernog lezers van „DE HERAUT" zijn, die zich niet abonneerden op

D E SPIEGEL

1

1

WEEKILLUSTRATIE VOOR
HET CHRISTELIJK GEZIN

dan wordt nog dé gelegenheid gegeven voor een abonnement op den lOen jaargang, die 1 October begon.

ƒ0.75 per kwartaal.
#!
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Voor de Medische Faculteit:
( C o n t r i b u t i o n ) door den heer J. S.
Westervfeld ƒ 3 ; door den heer H. Budding uit
Valburg ƒ 2; dooy den heer J. Bos uit Zwinderen
ƒ 3 ; door den heer J. 'Bremmer J.zn. te Waddinxveen ƒ 7 .
Voor het T E K O R T :
van J. H. te A. ƒ 10; Extra collecte Gereformeerde Kerk te Benschop ƒ 9.S0 ; idem te
Huizen (N.-H.) ƒ 20; idem te Franeker ƒ 69.5634;
idem te Waarder ƒ 31; idem te Bodegraven ƒ 61.27.
Door den heer Mr. A. J. L. van Beeck Calkoen, Rijnstraat 10 te 's Gravenhage, voorloopige storting f 400; door den heer K. Ie
Cointre te Goes van de lezers van De Zeetnv
f 46; • door L. L. van G. F. te Zutphen ƒ 1 ;
samen ƒ 447; van N. N. te Hilversum ƒ 1,
van N. N. ƒ 2.50; samen ƒ 3.S0.
Voor het Studenten Studiefonds:
ii deposito ontvangen: Door Ds. J. F.
Jonkers van de hulpvereeniging te Schiedam
opbrengst tot October ƒ 43.
TH. RUYS Gzn., Penningmeester.
Amsterdam., Keizersgracbt 162.

