dan in serieuze argumenten, nog meer niet weg, dat elke afttfijking van het begeen vrede te denken. ' Engeland's natie- i
Terugblj'k
betreuren
we
het,
dat
ze
weigert ginsel, dat de namen onzer armen geheim
' op het
Hervormingsfeest.
nale trots, meer dan dat, Engeland's hein te gaan op de vraag, of een Gerefor- moeten blijven, zeer gevaarlijke consiegemonie over de wereld staat op het spel.
Voordat een beslissende overwinning is
Het vierde eeuwfeest der Reformatie i.s meerde Universiteit niet gehouden is voor quenties meebrengt. Onze Generale Synode
behaald, die den gevreesden mededinger in stilte gevierd geworden. Alle uitwendige haar Theologische faculteit nader verband zou niet met zooveel kracht bij de Regeering
er tegen zijn opgekomen, dat de bekendte zoeken met de Gereformeerde Kerk.
voor goed machteloos heeft gemaakt, wil luister heeft er aan ontbroken.
Een ernstige gediichtenwisseling vi^ordt making van de namen onzer armen aan
Engeland van geen vrede weten. En even
Van de grootsch opgezette plannen om
duidelijk is het, dat Duitschland,- hoe be- den 31en October 1917 tot een gemeen- zoo onmogelijk gemaakt, wanneer men den Armenraad in de wet v/erd voorreid het is om een eervoUen vrede te slui- schappelijken feestdag voor heel het Prote- juist op het hoofdpunt, waarop het hier geschreven, wanneer zij daarin geen afwijking zag van het beginsel. En nadat
ten, liever tot het bitter einde doorvecht, stantisme te maken, kon natuurlijk niets aankomt, den slag ontwijkt.
nu op aandrang der Synode deze bedan voor dien eisch te bukken.
komen.' Het wa.s de wereldoorlog, die de
paling in, de Armenwet gewijzigd is, die
Öndertusschen
gaat
Europa in die volkeren, ook de Protestantsche, in twee
Onze Diaconale
Conferentie,
door heel onze' Kerk afgekeurd was,,^ zou
worsteling ten onder. Niet alleen de kleine zoo bitter vijandig tegenover elkander
het toch wel al te zonderling wezen, wanneer
volkeren die in dezen strijd betrokken staande groepen . verdeelde, die dit onNu in bet Diaconaal
Cori^espondentieblad onze diakonieën uit eigen beweging gingen
^werden, als België, Servië, Rumenië, Grie- mogelijk maakte. Hoe schoon ware het niet
het uitvoerig verslag verscheen van de doen, waartegen als een onrechtmatigen
kenland, zien hun landen verwoest en hun geweest, wanneer Duitschland, waaj-van de
Centrale Diaconale Conferentie, d i e ' 1 8 eisch der Overheid door onze Kerken gebevolking met de bitterste ellende geslagen, stoot tot de Reformatie uitging, met EngeSeptember te Utrecht gehouden werd, zij protesteerd was.
maar ook de groote natiën raken uitgeput. land en Amerika als de twee groote
het ook ons vergund op de besluiten, door
Het eens zoo machtige Rusland, door Protestantsche naties dezen gedenkdag der
deze Conferentie genomen, de aandacht
.revolutiekoorts geteisterd, dreigt uiteen te Reformatie had gevierd en de kleinere
te vestigen.
Collecte voor de armen.
spatten in tal van kleine rijken en is der Protestantsche naties als Zwitserland, NederDe eerste vraag, die daar aan de orde
ontbinding nabij. Hongersnood dreigt, en land en de Skandinavische rijken zich
Er zijn kerken in ons land, die in een
een financieel bankroet is. niet meer te daarbij hadden aangesloten. Het heeft zoo kwam, en door Enschedé was ingezonden,
rijke en welvarende streek zijn gelegen, en
mijden. Het heldhaftige Frankrijk, dat zoo niet mogen zijn. Wat voor Duitschland luidde aldus :
die daarom- geen of zoo goed als geen
hoog stond in de schatting van Europa anders een gloriedag had kunnen wezen,
,,Wanneer het blijkt, dat de plaatselijke Kerk,
door zijn kunstzin en cultuur, ziet zijn beste ging in stilte voorbij. Wel is in Engeland hetzij uit oorzaak van den nood der tijden, of armen hebben te verzorgen.
Eiken Zondag voor de armen te coüecvolkskracht wegbloeden op de slagvelden en Amerika Luther herhacht, maar de om andere redenen, niet voldoende meer kan
van Europa, zal den finantieelen last nauwe- rechte bezieling ontbrak. En wat Duitsch- bijeenbrengen om den nood harer armen te teeren, schijnt daarom overbodig, te meer
lijks kunnen dragen , na den oorlog en land zelf betreft, sprak het wel van zelf, lenigen en de Diaconie naar andere middelen waar men bezwaren heeft om de gelden
dreigt, zelfs wanneer het den begeerden dat een volk, xlat den bangsten kamp dient uit te zien, is het haar dan geoorloofd, voor de armen te kapitaliseeren. En waar
Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat we ook
b.v. met eeri lijst te coUecceeren bij de gegoede de uitgavea van de kerk zelve zeer hoog
datgene vergoelijken en verbergen mogen, wat buit van Elzas en Lotharingen veroveren voeren moet om zijn bestaan en leven, ingezetenen harer woonplaats (niet Gerefor- zijn, laat men dan-de collecte voor de armen
geen
lust
heeft
in
luidruchtig
feestbetoon.
mocht,
voor
goed,
door
de
uitputting
van
schade voor derden aanricht, land of volk te
meerden)" ?"
na en collecteert alleen voor de Kerk.
na komt, en in zijn gevolgen fataal voor de zijne kracht, zijn wereldpositie te verliezen. Duitschland's Keizer had daarom wel récht,
Een dubbele collecte brengt altoos meer
Italië, dat, na zijn herwonnen eenheid, zoo toen hij de feestelijke herdenking van dit
gemeene zaak zou worden.
Na een breedvoerige discussie, waarbij op, zoo denkt men, dan een enkele. En de
Dan toch zou zwijgen plichtverzaking zijn, verrassend snel omhoog steeg, en een plaats vierde eeuwgetij der Reformatie tot na het
bleek, d a t . tengevolge van den stilstand kerk kan zulk een dubbele collecte opperen zwijgen ons schuldig voor God kunnen der eere onder de volkeren innam, weet sluiten van den vrede verschoof.
der f a b r i e k e n ' i n Enschedé groote nood best gebruiken. Zij is dan eigenlijk de arme,
stellen. Doch op zoo iets Wordt hier ganschelijk nu reeds, dat zijn machtsdroom van de
In zooverre is er dus wel een schrille heerscht, en, daar' de Diaconie niet in
niet gedoeld. Er is hier eeniglijk sprake van heerscheres in de Middellandsche zee te
voor wié de liefdegaven moeten worden
wat in het gemeene burgerleven iemands goeden worden, voor goed vervlogen is, en boet tegenstelling tusschen het derde en het staat was uit eigen middelen in dien nood gevraagd.
vierde eeuwfeest der Reformatie. Toen te voorzien, zich een Comité had gevormd
naam in discrediet zou brengen. En in al zulke
Hoe begrijpelijk dit nu ook is, meenen
gevallen wordt nu gewaarschuwd tegen de het verraad aan de bondgenooten^ ge- waren de Napoleontische oorlogen pas af- om gaven te vragen, nam de Diaconale we toch, dat dit niet de rechte weg,is.
pleegd,
door
een
nederlaag,
waarvan
het
geloopen en Europa bevrijd van de heer- Conferentie de volgende conclusiën a a n :
neiging die zoo licht en zoo vanzelf in ons
Het is plicht en roeping van Christus
zondig hart opkomt, om te groeien in ariderer zich kwalijk kan herstellen, en is oecono- schappij van den tj^rdn, de vrede onder de
Kerk, om eiken rustdag voor de armen een
fout en feil, verwijt na verwijt over onze hppen misch zoo verarmd, dat van een weer op- volken hersteld en Duitschland met Rusland
lo. Dat de Diaconie alleen dan heeft op te gave te vragen van de weigestelden. Ze
te laten komen, en zelf in onze uitnemendheid bloeien- nauv/elijks sprake meer kan wezen. en Engeland in „heilige Alliantie" vertreden,
wanneer blijkt, dat er geen andere van moet de barmhartigheid opwekken en tot
tegenover den in zonde gevallen broeder te staan. Ë n Duitschland en Oostenrijk, hoe schit- eenigd om een nieuw Europa te scheppen,
Gods wege aangewezen helpers zijn.
geven prikkelen. De gedachte, alsof men
En wat leert nu de droeve ervaring?
terend hun krachtsontplooiing ook geweest waarin gerechtigheid wonen zou. Het Lu2o. dat zij daarom, wanneer tengevolge van
nu eigenlijk voor de armen niet meer beBeluister de gesprekken maar, vang maar op is, en al heeft met name Oostenrijk getoond,
therfeest, toen gevierd, bond de Protestant- de ontwrichting der maatschappelijke toestanden
wat er over de lippen komt, hoor maar toe, dat elke gedachte,, alsof dit uit zoovele
bijzouriere moeilijkheden ter plaatse zich voor- hoeft te geven, omdat in die gemeente
als men in gezelschap met anderen bezig is een nationaliteiten saamgestelde rijk de ineen- sche naties nauwer saam, bracht weer de doen, allereerst de .patroons, bijzondere kringen geen armen te verzorgen zijn, is een gegroote beginselen, waarvan de Reformatie
derde af te takelen, en zeg dan zelf, of 't niet
in de burgerij en ten slotte ook deze zelve heeft heel onjuiste gedachte.
met alle Christeneer en, met alle Christelijke storting nabij was, geheel averechts is ge- was uitgegaan, in herdenking en gaf mee te wijzen op hun plicht om Jiaar vermogen bijZe werkt een zondig egoisme in de
weest,
lijden
toch
veel
te
ernstig
onder
de
den stoot 'tot die machtige geestelijke opliefde in flagranten strijd is, zooals merrdan soms,
stand te bieden, in de^en algemeenen nood. ,
hand. Ze is onbarmhartig tegenover de
schier schaamteloos, alle boos gerucht uitspint, gevolgen van dezen oorlog, dan dat van wekking, die een wedergeboorte van het
3o. dat eerst wanneer 'desondanks niet in alle rijkeren, die aldus geen recht gebruik kunal 't leelijke bijeenzamelt dat men tegen een een krachtig herstel na den krijg sprake Protestantisme is gevveest.
nooden van de behoeftige leden der Gerefor- nen maken van de schatten, door God hun
derde weet uit te brengen, en of het niet een zou kunnen zijn, vooral wanneer ze, zelfs
Zulk een rijke beteekenis heeft dit vierde meerde Kerk kan worden voorzien, biocd-ver- geschonken. Ze doet het priesterlijke werk
volslagen verzaking van alle edeler liefde is, indien de vrede gesloten wordt, door een
eeuwfeest der Reformatie niet gehad en wanten en vrienden evenmin kun-nen helpen en van Christus, dat juist in dezen dienst der
zooals men dan samen er in geniet, om den economische boycot worden bedreigd en
ook de Diaconie zelve daartoe niet in staat i»,
afwezigen broeder of de afwezige zuster te hun handelsrelaties over heel de wereld kon het ook niet hebben, nu de omstan- hulp gevraagd mag worden van elders.
barmhartigheid zijner Kerk schittci'en moet,
digheden
zoo
verschillend
zijn.
Maar
al
havenen.
door Engelands handige politiek zien ver- kan dit vierde eeuwfeest der Reformatie
4o: dat dit dan echter niet op den weg ligt niet uitkomen. Ze miskent de eenheid van
We staan er niet zoo voor, dat er aan de stoord of afgesneden.
Christus' Kerk, waarvan elk lid moet mededaarom niet in de schaduw staan van het van een particulier comité, doch van de Diaconie lijden met het anderp, dat door armoede
liefde die hier eisch is, af en toe iets te kort komt,
zelve.
neen, de droeve, de hatelijke waarheid is, dat
Zoo is de blik op de toekomst van derde eeuwfeest, toch mag, althans wat ons
So. dat zij dan ook niet moet vragen buiten gebrek lijdt.
er van de liefde die anderer overtredingen zal Europa wel zeer somber. Daarbij komt, dat vaderland betreft, met dankbaarheid op dit den kring der Gereformeerde Kerken, doch alZoo heeft de Apostel Paulus het ons
toedekken, gemeenlijk weinig anders dan vlak de voorraden, waar de volkeren dusver uit herdenkingsfeest worden teruggezien. Er leen aan de zuster-Diaconieën.
geleerd.
het tegendeel te bespeuren valt.
was,
vergeleken
,
met
een
'
eeuw
geleden
konden putten, allengs op raken, en dat,
Hij wilde, dat in de gemeente te CorinZelfs is 't vaak regel, dat men, in zijn vitten op nu schier heel de arbeidersbevolking onder misschien minder uitwendige luister, maar
Een tweede, niet minder belangrijke the op eiken eersten dag der week iets geanderer fout en misgreep, nog overdrijft en in
er
was
geestelijke
verdieping.
Gaf
toen
de wapenen staat of in de munitiefabrieken
vraag was door Hilversum ingezonden ;
waarheidszin te kort schiet.
"•
oiï"erd zou worden, niet voor de armen te
dienst moet doen, de landbouw achteruit- een vaal en kleurloos Protestantisme, dat
Corinthe zelf, maar voor de armen te JerusWelk
standpunt
hebben
de
Gercf.
Diacodweepte
met
h'et
ideaal
van
een
groote
gaat, de nieuwe voorraden op de wereld- Vooral in de bange oorlogsweeën die het markt al geringer worden en het oogen- Protestantsche Kerk, den toon aan, thans nieën in te nemen, ten aa'azien van school- salem. Heel zijn tweede brief aan de Corinthiërs dient juist om deze collecte voor
wereldleven thahs schudden eii verontrusten, komt blik niet verre is, dat hongersnood over werd weer hèi<?èr in het licht gesteld wat kleeding en schoolvo.eding ?«
de heiligen in • Jerusalem aan te bevelen.
dit op zoo jammerlijke wijze uit.
de kracht en het beginsel van de ReforWaar, bij wien en in wat zin kunt ge zeggen, heel de wereld heerschen zal. Reeds nu
En met het oog op die collecte schrijft de
Aanleiding
tot
deze
vraag
was,
dat
het
dat de Staatslieden in 't Christenland, door hooger 'wordt het brood met mondjesmaat uit- matoren was geweest, en geschiedde dat Gemeentebestuur als tijdelijke crisis-maat- Apostel voor, dat op den Zondag waarop
liefde gedrongen, elkanders overtredingen toe- gedeeld ; hoort men, hoe in verschillende met een bezieling en gloed, waaruit bleek, regel schoolkleeding en schoolvoeding had de gemeente te Corinthe saamkomt, eene
landen ziekten uitbreken, die ees gevolg hoe die beginselen nog -.vorden beleden
dekken ? •
ingevoerd, waarvan ook de kindéren der collecte zal worden gehouden.
Men denkt er niet aan. Ook al geeft men van de ondervoeding zijn; en stijgt het sterfte- en in die kracht nog wordt geloofd.
Zoo nu behooren ook de kerken te doen
Bijzondere scholen konden genieten. Het
zich over en weer voor een Christenvolk uit, cijfer onrustbarend. En wat zal het dan
Zoo kan er, zij het dan ook op bedie
zelf geen armen hebben.
bestuur
der
Gereformeerde
School
meende
op 't scherpst poogt men elkander niet slechts worden, wanneer de toevoer over zee wordt scheidener voet, van dit herdenkingsfeest
Er zijn kerken genoeg in ons vaderland,
te hekelen, maar te belasteren. Het is een afgesneden en uit de korenschuren van der Reformatie een invloed ten goede uit- echter, n a overleg met de Diaconie, om
demonische lasterzucht die van alle kanten uitbrak Noord- en Zuid-Amerika geen nieuwe gaan op ons volk. Aan heiligenvereering principieele redenen Van dit aanbod geen waarin veel armen zijn, zoo vele armen,
gebruik te moeten maken. Bleek, dat de dat de diaconie ze nauwelijks verzorgen kan.
en rusteloos voortwoedt.
voorraad van het meest onontbeerlijke .doen wij. Protestanten, niet en vooral Luther
Ook de Heidensche landen gaan thans in den
kinderen wegens onvoldoende kleeding of Daar komt men telkens te kort en -weet
levensvoedsel
ons
bereiken
kan
?
heeft niets, wat aan een Roomschen heilige
wereldkrijg meedoen, maar wie ter wereld kan
voeding de School niet konden bezoeken, niet, hoe in de behoefte te voorzien. Zulke
En wat ons eigen land aangaat, al doet denken. Maar wel zijn de Reforma- dan behoorden naar zijn oordeel de diake- hulpbehoevende kerken hebben steun te
nog onderscheid zien tusschcn wat de ChristenStaatslieden tegen elkander razen en hetgeen mogen we danken, dat we voor den gruwel toren, wier beeld opnieuw ons geteekend nen hierin te voorzien. Prof. Fabius, die ontvangen van die kerken, die met minvan Japan of Indië uitgaat.
van den oorlog nog bewaard bleven, al werd, mannen des geloofs geweest, die de Conferentie bijwoonde, wees er met der armen belast, zijn. Haar armen zijn
De liefde, zoo eischt reeds het Oud-Verbond, ontbreekt nog niet het dagelijksch brood en getoond hebben in hun leven, hoe machtig
nadruk op, dat heel deze idee van school- evengoed onze broeders en zusters, als de
en in dubbel strengen zin het Nieuw-Verbond, al zullen we dezen winter ook met onze de genade Gods was, die in hen werkte.
zou alle saimleven met den naaste behcerschen, steenkolen nog wel uitkomen, nu Duitsch- En weer dicht bij die mannen geleefd, voeding en schoolkleeding een uitvloeisel armen in onze eigen gemeente, en voor
en telkens hoort ge Kaïn weer razen, ja is 't land zijn voorraden ons toezendt, — toch zou hun daden te hebben gezien, en hun woord is van de moderne opvatting van den Staat hen behoort dan de collecte te worden
en. een ontwrichting is r a n h e t huisgezin. gehouden. Zoo alleen wordt aan den zedeof van de demonen de beziehng der natiën
het toch van al te oppervlakkig optimisme te hebben beluisterd", kan te midden van De diaconale conferentie sprak dan ook lijken plicht voldaan, om voor de armen van
uitgaat.
getuigen, wanneer men blind was voor de veel inzinking en afval, ons sterken in ons als haar gevoelen uit:
Christus te zorgen.
Dit demoraliseert heel onze saamleving.
En daarom is • het zoo dringende noodzaak, donkere wolken, die zich ook over ons eigen geloof.
dat we in ons particuher en in ons burgerlijk land almeer saimtrekken. Er is, de pas
dat de voorziening in dé.behoefte aan voedsel
saimleven, den hoogen eisch der liefde, der openbaar gemaakte statistiek van Amsteren
kleeding niet mag geschieden buiten verAan het verkeerde adres.
Het
Gedenkraam.
Christelijke liefde bovenal, gedurig met door- dam toont het aan, door dezen oorlog
band met de verzorging van het gezin in zijn
dringenden klem weer op 't hart binden.
rijke winst aan sommigen geschonken,
geheel,
Meermalen komt het voof, ,dat ons brieven
De Waar heidsvriend ^ die nu wel erkenOok waar de wereld alle liefde verzaakt, en maar de breede volksklasse gaat gebukt
dat de «moderne gedachtes èn dit voorbij- werden toegezonden, waarin klachten voornen
moet
w^t
al
te
boud
te
hebben
gehet publieke leven gedemoniseerd is, blijve onder de stijging der prijzen en het al
ziet èn het leunen op den Staat tot gewoonte komen of over handelingen van den preditoch in 't stille leven der geloovigen onverkort duurder worden van het leven, waardoor sproken, toen zij beweerde, dat aan\ de maakt,
kant en den kerkeraad, waarmede men het
Vrije Universiteit geen andere hoogleeraVen
de eisch gelden: Uw liefde dekke de overdat daarom de Diaconie tegenover de smodarne niet eens is, óf over misstanden in het
men nauwelijks weet, hoe men met zijn
tredingen van den broeder toe ! .
konden benoemd worden dan die lid der gedachte» haar beginsel met kracht moet hoog
inkomen rondkomen zal. De woningnood
persoonlijk leven van ambtsdragers, waar.
„
Dr. A. K.
Gereformeerde Kerken zijn, omdat uit het houden«.
doet zich, vooral in de groote steden, al
aan
men zich ergert.
reglement der Vrije Universiteit hiervan
nijpender gevoelen. E n onze nationale
Zulke klachten opnernen doen we natuurHet laatste punt, dat aan de orde kwam,
niets bleek, komt thans als nieuw argument
positie wordt al moeilijker, nu Engeland
Amsterdam,
9 November 1917.
met het Gedenkraam, dat door de oud-leer- was de vraag, in hoeverre de eisch der lijk niet, omdat zij aan een verkeerd adres zijn.
en Amerika steeds meer de duimschroeven
Er kunnen kerkrechtelijke geschillen zich
Zij. die profeteerden, dat de vrede op ons aanzetten en niet alleen onze schepen lingen van Dr. A. Kuyper bij diens tachtig- geheimhouding van de namen der onderkomst was en, eer de Kerstklokken het met graan geladen vasthouden, maar zelfs sten verjaardag is aangeboden om in het steunden ook in verband met onze deel- voordoen, waarin men prijs stelt op publieke
sVrede op aarde" uitgalmden, de vredes- ons afsnijden van onze koloniën en alle nieuwe gebouw der Vrije Universiteit te neming aan den Armenraad moet gehand- voorlichting en dan is de pers geroepen
om deze te geven.
onderhandelingen zouden begonnen zijn, handelsverkeer schier onmogelijk maken. worden geplaatst. Dat gedenkraam toch haafd worden.
Maar de pers is niet geroepen om allerlei
Twee
juristen
waren
uitgenoodigd
om
de
zou
een
verheerlijking
zijn
van
de
Doleantie,
zullen thans wel inzien, dat hunne ver- De schijn, alsof men ons als Griekenland
wachting ijdel is gebleken. Noch Stockholm »massregelen" wil, wordt al sterker, en de en natuurlijk zou geen hoogleeraar, die lid Conferentie hierover van voorlichting te klachten en grieven, die men heeft, publiek
noch Rome hebben ons den vrede nader schier dreigende taal van Engeland's ge- was -van de Hervormde Kerk, in een ge- dienen. Mr. Rensma voerde het pleidooi te maken. Voorzoover men zich bezwaard gevoelt
gebracht. W e schuiven met den last van zanten spelt weinig goeds, wanneer we niet bouw college willen geven, waar zulk een voor de mededeeling der namen aan den
door
een handeling van den Kerkeraad is
Armenraad,
omdat
deze
namen
op
een
gedenkraam
hem
een
voortdurende,
ergernis
dezen oorlog het nieuwe jaar in. Zelfs rijst met handen en veeten gebonden aan de
geheim register worden geplaatst, en dus de eenige juiste weg, dat men zich eerst
de vraag, of de voorspelling van Von willekeur der Ententemachten ons over- zou wezen.
Kuhlmann, dat in 1918 de oorlog teneinde geven. Zeker heeft deze dreigende houding
Mogen we den redacteu* ook op dit punt van een bekendtnaken dezer namen niet tot den Kerkeraad wendt en dan t o t
gesproken kon worden, terwijl het belang de Classis, om daar zijn recht te zoeken.
zal loopen, niet te optimistisch is geweest. het goede gevolg gehad, dat onze nationale geruststellen.
En wat de. grieven betreft, die men
Men spreekt thans reeds van een voort- vrijheidszin daardoor geprikkeld is geworden,
Het gedenkraam bevat de portretten van der diaconie zelve meebracht, dat aan den
zetting van den oorlog wanneer het moet en we weer gevoelen, dat wij als Neder- de oudste hoogleeraren-. Pro/. Kuyper, Armenraad zoo volledig mogelijk inlichtingen tegen iemands persoonlijk leven heeft, heeft
tot 1920 toe. En al mag dat nu meer als landers ons door geen enkele macht willen Rutgers, Woltjer en Fabius en daaronder worden verstrekt, opdat misbruik van de Christus zelf den weg voorgeschreven, toen
dreigement bedoeld zijn, om den nogaltoos laten ringelooren. Maar het gevaar, dat de twee momenten uit het leven van Prof. diaconale bedeeling kon worden voor- hij zeide, dat men dan eerst met dien
zoo machtigen tegenstander murw te maken, gespannen verhouding tot een conflict kan Kuyper, links de openingplechtigheid der komen ; terwijl daarentegen Mr. Van Maare persoon zelf te spreken heeft, om hem
wanneer dit niet 'baat,
het toont toch, hoe het trotsche Albion, leiden, waarbij ons volk niet alleen met Vrije Universiteit, toen Prof. Kuyper i n d e het principieele standpunt bepleitte, ook te vermanen;
n o g van geen toegeven aan de pacificis- protesten, maar ook met de wapenen voor Nieuwe Kerk zijn rede hield over Souve- door de Generale Synode te 's Gravenhage twee getuigen heeft mede te nemen;
tische strooming weten wil.- Al mag Rus- zijn recht zal moeten opkomen, is daar- reiniteit in eigen kring, en rechts de laatste ingenomen, dat zulk een" mededeeling van en eerst wanneer ook naar hen niet wordt
land zoo uitgeput wezen, dat het als non- door ook v'eel grooter geworden.
maal, dat hij als Rector optrad in het Ge- de namen onzer armen aan een buiten geluisterd, de zaak aan ^de gemeente heeft
valeur kan worden uitgeschakeld; al wanbouw voor der^ Werkenden Stand om zijn onze kerken staand college in strijd is mede te deelen.
Juist dit persoonlijk vermaan nu wordt
Zoo is er wel reden om de toekomst rede te houden over Evolutie. Voerts zijn met het karakter van de armenverzorging
kelen de legers van Italië en zien ze in
één slag al de winst van elf bloedige veld- niet alleen van Europa, maar ook van ons er symbolische voorstellingen van de vier en daarom in geen geval mag toegelaten zoo dikwijls nagelaten, hoewel Christus dit
slagen zich ontrukt; al kan Frankrijk den eigen land met zorg tegen te zien. Zij er Faculteiten. Zelfs' het scherpstzicnde oog worden. Een beslissing nam de Diaconale toch uitdrukkelijk als eisch gesteld heeft,
last van den oorlog nauwelijks meer dragen daarom verdieping van den levensernst, kan in dit alles van de Doleantie geen Conferentie over dit p u n t n o g niet, maar voordat men een stap verder gaat. Men
en ijlt het, trots al den heldenmoed zijner waar God de Heere zoo zwaar zijn gerichten zweem bespeuren. Het Gedenkraam heeft wc twijfelen geen oogenblik "of de Confe- heeft dan wel lust om zulk een geval
leger; den ondergang tegemoet; — Engeland over de 'wereld doet heengaan. Zij er voort- uitsluitend betrekking op hetgeen Dr. A. rentie zal, hoe geestig ook het referaat van breed uit te meten tegenover a n d e r e n ;
zal, sterk door zijn schier onaantastbare insu- durend gebed, dat de geesel van den oor- Kuyper als stichter en hoogleeraar der Mr. Rensma was, zich toctf met het ge- zijn ergernis zelfs publiek in de pers lucht
laire positie en gerugsteund door Amerika, log van de volkeren moge wijken. Zij ei' Vrije Universiteit heeft gedaan. Zoo ,ligt voelen van zijn juridischen collega vereeni- te g e v e n ; maar van een broederlijk verdesnoods alleen den strijd volhouden. ook een geloovig vertrouwen, dat God de in dit Gedenkraam geen enkel motief, gen. Uit practisch oogpunt is er zeker maan tot dên dwalenden broeder zelf is
Europa moge in die bloedige worsteling Heere, te midden van de stormen om ons waarom~ een hoogleeraar, die lid was van veel voor het standpunt van Mr. Rensma geen sprake.
Hoe geheel anders .roept de Apostel
ondergaan, zoo schreef dezer dagen een heen. Zijne Kerk niet verlaten zal en de de Hervormde Kerk, bezwaar zou behoeven te zeggen en we stemmen hem ook gaarne
Engelsch blad, Engeland zal het zwaard komst van het Konmkrijk zijner genade te maken om aan de Vrije Universiteit toe, dat waar het hier een geheim register Jacobus het ons t o e :
geldt, het gevaar van bekendwording van
Broeders, indien iemand is afgedwaald
niet in de scheede steken, voordat het den en heerlijkheid bereidt ook door de Qpr- college te geven.
de namen der door ons ondersteunde en iemand hem bekeert, die wete, dat
gehaten vijand overwonnen heeft. Zoolang deelen, die over de menschheid uitgaan.
Toont dit antwoord, hoe de redactie armen niet zeer groot i s ; maar dit neemt
degene die een zondaar van de dwaling
die stemming de overhand heeft, is aan
meer in uitvluchten haar kracht zoekt
Zóo doen we als 't ons zelve geldt. Dan toch
verhelen en verbergen we onze schuld, en zijn op
alles bedacht, om te maken, dat niemand er
iets van merkt, noch er achter komt.
Zult ge nu, gansch in 't gemeen, uW naaste
hefhebbeu als u zelf, dan ligt hierin uitgedrukt, dat ieder mensch het verkeerde van zijn
naaste niet -uitbazuinen mag, maar het toedekken moet.
Nog sterker intusschen klemt dit, waar een
band der liefde bindt. In Israël waren allen
saam door één band van lii fde en gemeenschap
omstrengeld. Vandaar dat Salomo zoo' terecht
met dubbele klem 't aan zijn volk op 't hart
bond, om toch de liefde niét te verzaken, en
met de kracht van die liefde elkanders overtredingen niet te gaan rondvertellen, maar ze te verbergen en toe te dekken.
En van zelf bereikt deze eisch zijn hoogste
klem, zoo we op Christelijk terrein overtreden,en- te doen krijgen met de onderlinge verhouding van de Christenbroeders in hun gemeenschap met huu Heiland. Dan toch laat de broederliefde geen enkele liefdeverzaking toe, en
spreekt 't vanzelf, dat alle Christenbroeders
onder elkander nooit anders mogen doen, dan
de overtredingen en zonden de één van den
ander toedekken.
Wie hierin te kort schiet, verzaakt de liefde
en zondigt tegen het beginsel zelf van de Christelijke saamhoorigheid.

