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24 November 1876

Kampen, the Netherlands

On this date, an obituary of Dr. Albertus C. Van Raalte was published in De Bazuin.
Rev. Anthony Brummelkamp wrote the laudatory obituary. Brummelkamp had heard of
VR's death from Rev. Roelof Pieters, VR's successor at the Pillar Church. Van Raalte
died on 7 November at 7.30 a.m. "His mind was clear to the end." VR was hailed as a
gripping preacher.

In Dutch; translation by Dr. Henry ten Hoor.

Original in the Hooge Theological School, Kampen.

THE TRUMPET
Friday, 24 November 1876

DR. VAN RAALTE
Just now I received a letter from our worthy brother the
Rev. R. Pieters who informs us and all friends and relatives
in the name of his children of the death of our dearly beloved
brother-in-law and fellow worker in the kingdom of God.
Dr. Albertus Christiaan van Raalte.
He died on 7 November at 7:30 a.m. During the last week his
apin increased. During his final hours he suffered from
difficulty in breathing.
His mind was clear to the end. The words that he spoke
by syllables breathed that trust in God that always characterized
him. He died as he lived.
He has won much, his children and God's church have lost
much.
May his mantle fall on many of us.
He reached the age of more than 65 years.
As of /anyone, then we say of this our very beloved brother
and fellow laborer:"A great one, a hero of Israel has fallen."
For ten years, from 1836-1846 he strove among those in
the first rank for the freedom of God's church from
self-opinionated human bonds.
Then, in 1846, he left with many others to North America
in the real consciousness that we might not allow so many of
our countrymen and fellow believers to go unless among us there

were ample supplies for their support. That he was such to the
entire colonization in Michigan and many, that he became their
founder and their Father, the papers will soon inform us largely.
Not only there but also among us his memory becomes a
blessing. How many were revived and strengthened by his mighty
and gripping preaching and brought to the Lord will first become
evident in eternity.
Surely we don't overstep the bound when through the words,
and also as we believe in the name of the entire Christian
Reformed Church in the Netherlands, bring greetings in the Lord
to his children and to our sister churches in North America.
Kampen
23 November 1876

A. Brummelkamp

Tr.: H. ten Hoor

November 24, 1876

Kampen, the Netherlands

A notice of the death of Dr. Albertus Christiaan van Raalte,
written by A. Brummelkamp, Kampen, published in De Bazuin, p. 1.
Brummelkamp heard about ACVR's death from the Rev. Roelof
Pieters.
De Bazuin, published by S. Van Velzen, Jr., is the "Stemmen uit
de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland." .
[Mail must now be crossing on steamships which must account for
the relatively short period of time between ACVR's death on
November 7 and publication date of November 24.
In Dutch

Original in the Hooge Theological School (Reformed), Kampen.
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Vrijdag,‘24Nbvember 1876 •- •
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Voor• Ogg-ijijels
Abonnementenhekaijkntoeterl per kwartaal viddrait worden
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: Prijs der : advertentiën. yin 1-1•0 rbdart
..
10 ets. Boekhandelaars-advertentiën 3/2 maul. AcIvertentigketir,.
bestellingedgelieve men op werkdagen- vrachtvrij te adreesiren'haii'%-:" •
' den Drukker W E. - J. Tjeenk Willink, te Zwolle; 2 Kerk err-School-a:
nieuws; benetens in te .zenden Stukker en ter 'tecenaie* .beitemdeirr
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.•
werken. aan de Eedactie te Kampen:.
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VAN RA

E.

; .tt ;A...Lan
een brief van onzen vaarden broeder den Eerw...- .‘•••• „ten gr
. oote, ' eeu geld hirable is • gevallen." . •
Zoor eien'Iontfani.
e
.:-H.•':151DTERS'Y'l die one' en alien -vrienden en—betrekkingen van , den over- 'ff '' • Tienjaret,•,ván '1836-1846, streed hij -older ons in de iciciiiito
ledenen nanfelis zijne kinderen het ontstapen meldt vat oniesi veergeliefden de' Vrijmaking 'd'er 'gemeente Gods tan, eigendinikelijké mensolielijkelaidideilLt•:
zwan- er S, medearbeider in -het .Koninlnijk Gods
.
Toen,! in. .1846, • vertrok hij met vele anderen. near Nticii:d4itierike:
.mbeht,eit;t.
:beeef,:tlat wij lc* velen onzer , land- en geloofsgenooien
:Feet
t
ver'strekken.ti,
laten
•
gaan
zonder.
zooveel
in
ons
was
hun
ten
oog
en
.
'
—t:Clitistiaan. ..v an Raallè,4
1- 27.;-•IDE;stgilibitirs
Dat ..liiji/zulks der geheele nederzetting in, Michigan ,-envelen: elders fr •geWeest•-t.t
,tiigid U,
‘2. / •
41;
de": 4/adesi,
1"Vader•
is,
:dd.., hij. als baai? Stiater
I • i'.1.5;j1ist,.'.6iiikdd;y4én.-J7:sNisi:-.:j11..i 'é.morgence ,ten.:‘half i-Ucht.' ;0 '-' ji • - f:
r r• r:'-`-777:77ili."5275TYlt:1
-pnez't-breede--m-eldenzrr'
013diIn
e
-7F-'::Zr.:71
•MT-7,114.71?"
,
• -•---‘efeclritr'élaardë41aatstelweek waren• zijne smarten gosiekeia::3/4*.Dr.iffitiSte
Ginds -niet • alleen, maar ook onder one blijft zijne nagedaeliteidel-1{8k
uren leed
benauwdheid in het ademhalen.
"
•;••
—
t:r.s tot :het - Inntste toe heldor___.
• DeSzédridái, : diejhu_ zegening; • Hoe velen er. door zijne machtige, aangrijpende pi•edilriug
ble.,]ettergre:pen. "tifspialf, ademden dtit ' vertrouwen ' op God, dat hem-altijd. an ...aeere—Tgebracnt
. '••
-gesterkt zal eerst de eeuwigheid 'openbaren. :
verkwikt
kétini41E!-té. „. Thj is. gestorven, gelijk,- hij geleefd heeft.
door dit Weórd;
Wij Matigen ons zeker niet te veel, am,/ wanneer
gewwpnnen .,...zijne? kinderen en Gods gemeente hebben
,,
ook naaf wij vertrouwen als !t Ware namens geheel. de Christelijke derefor• i-.5 t,
,•
• veelzgerleieSv ;•;.
meerde
Kerk in Nederland aan zijne kinderen en 'aan onze Zuster-gemeenten
;mantel 2 op ..velen . van , one vallen.
in NoordrAmerika, onze, deelnemende, groete in den .Heere overbrengen... .1
.riet,t353serledene bereikte den ouderdom van ruim 65 jaar.
•
•
.
•.:,* Zoo van iemand, dan zeggen t wij ;Ivan dezen onzen zeer geliefden
• • ' rampen; •
t
. .A.. BRUATMELK AIv
•
;
•
bibe'der' "eïr' nïedearbeider:23 November 1876.
), .• •

1.4;

Het vrijwillig volk.

IL
alijn vrijwillig volk."
•
"; 4 " Hooglid 6 :12b. "
Zij zijn. een.vrijwillig volX:Lnaer den 's/rang
can het eigen hartEn 2juist,deze vrijwilligheid
de grootstp ‘,tfinear
Gods;.genade :in • het hart: deilgelorivigèn:4', .wat is
de kern van dat genadewerk?-rlWat is, bet
wonder ,in den wedergeboren'e?:,,,Wat maakt
hem eèn mensch Gods? Wat onderscheidt
hem r van de wereld.? Wat maakt hem geschikt veer den Hemel? Wat wapent, heiligt,
bekrachtigd, hem P! -Het, is de verandering
van ; wil;, het .is de onikeering der genegenheden, het is de.mijwilligheid tot God. Ja,
't is Wear,alles ,is., genade, de natuur is onwillig het ,bedenkeni.2 des vleesches blijft
vijandschap ierrari God, wij worden als vijvergeten wij de
anden gesaligr; • Maur
rij de zijde
zeereijde
des .11ecrisn.;9ecn vioeschelijke middelen
.drangen7mni tGeenr.gewalsijijreef hen. Hun
drerstadd -is7verlichren:.hun thart is- geopend
,voor de waarheid.,2Zijr hebben het woord
gaarne aa
- ngenomeá:J;Delaleilige Geest heeft
de kracht der vijandschap .verbroken. Door
,verlichtende en ozerredende genade werden
.iij
Zij zien de2,grootheid en snoodheid hunner zonden, en ,bidden gewillig om
vergeving; zij zien de dienenswaardigheid
des Heeren, en bidden gewillig,con een hart,
geneigd tot de vreeze van Zijn Naarq; zij
.zien de dierbaarbeid van den Zaligmaker; en
bidden gewillig in Hem te worden gevonden,
Zijn eigendom , te mogen zijn; zij zien het
ijdele ,dezer. Wereld,
. bidden gewillig:
'Wend mijne oogen af, dat zij geen_ijdelkeejáen-lij zich tot
held zip !"
God, volgdennzikIden,,verachtenHeijand,
onderwierpen iijt zich, in • geloof aan des
Heeren Woord. Vrijwillig geven . zij ge-

tuigenis , komen zij er vooruit, slat des
Heeren Hearn: zaak, eer en volk hun dierbear werd. Getrouw tot in den dood, doen
gevaren noch beroovingen, banden noch
martelingen ben terugdeinzen. Zie het in
Paulus; hij wist wat hem overkomen zon,
maar wankelde niet: 'Wat doet gij dat gij
weent, en , mijn hart week maakt P" sprak
bij, "want ik ben bereid , niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te
Jerusalem , voor den naam van den Heere
Jezus." Zie bet in de geloovige Hebreen:
Zij hebben 'de rooving hunner goederen
mei, blijdschap -aangenomen." Zie het bevestigd in . de geschiedenis der 'Christelijke
Kerk, die op elke bladzijde van den helden,
moed harer martelaren gewaagt. Denk b. v.
aan die jeugdige Christen , die met hear
kind •in de armen naar de gerichtplaats ging,
zeggende: 'Er worden heden kroonen uitgedeeld, jk ga heen om er een te ontfangen."
Vrijwillig dragen zij het kruis cm des Heeren
wil, onderwerpen zij zich aan het leed dezer
aarde. Zij hebben in de wereld vele verdrukkingen. Allerlei tegenspoed is bun deel.
Krankte treft ben; dierbaren ontvallen hun;
zorgen des levens drukkon hen; teleurstellingen grieven hen; bestrijdingen des Satans
kwellen hen; maar zij zijn heilig, gewillig
om te ondergaan, naartoe de Heere hen
roept. Zij willen dagelijks hun kruis opnemen. Zij weten wat het zegt ageduldig
té zijn in de verdrukking", en hunne zielen
it lijdzaamheid te bezitten." Zij kunnen er
zelfs toe komeir "te roemen in de verdrukking", en 'het voor groote vreugde te achten,
wanneer zij in velerlei verzoekingen vallen.!'
Zij kunnen hét verstaan, waarom David zei:
.Ik ' zal mijn mond niet opdoen, want Gij
hebt bei • gedaan" , en waarom de kerk betuigde: •Ik zal des Heaven gramschap
dragetij Want ik -heb tegen Hem gezondigd.
'Hij zal mij uitbrengen aan het licht." .

_ Vrijvillig arbeiden zij in Zijnenaam , voor schapen booren mijne stern." 'Paulus roemi:
Zijne zaak
•Ik heb een vermaak in de wet Gods , near
Vrijwillig vragen zij naar Zijn wil, vol- den . mwendrgen mensch." Hij verzekert . ,
brengen zij Zijne bevelen. De liefde dringt zich: !Zoo ik bet gewillig 'doe, ontfang ik
hen. Zij hebben • lust in des Heeren . wet. Inon.", Henn eau eeuw, geslacht aan geZij kennen het gaarne herbergén , het blij- slacht; één. keus, één roem, 66a exempel:
moedig geven, )m., e. w. het dienen met Een . Vrijwillig volk. , Te midden van het ge- ,
blijdschap.
drang en ten aanhoore. der sla:ven. klinkt •
'Zie de :•dieristmaagd • des steeds het lied: • ,
Zij zeggen
.„.
Heeren;" Zij bidden: -Spreek Been, IIW
J
•
blijvén • zij .
dienstknecht hoort."
swat '2;1%6 heeft elk,:dinywe Stheminth. •
in de dienst `des Heeren. Zij willen niet
Zij zullen aan geen hinderpaal zich atooten. i,
weder ontslag2en Warden. Integendeel. Deze
ik, Beer!, die al. mijn blijdachap. in U vind, dienstknechten willen geen anderen
Hoop op uw heil met al nw gunatgenooten: :
deze onderdanen begeeren geen anderen
'k Doe Uw.gebodn oprecht en w'e'lgezindi .
koning. Dagelijks betuigen zij: 'Onder Uwe
Uw liefdedienst heeft rap nog nooit veidrotp."
heerschappij, zijn wij zalig, zijn wij vrij."
• .
;
Dagelijks denken zij dat zij knechten Gods
•
0
Zij zijn een vrijwillig volkr'ntrar'deibézijn- geworden onder de macht der genade
liefdedienst IifÇk
staan, en heffen zij biddende aan: •Heizij stemming des .levens.
dat Wij leven, wij !eve° den Hoare • hetzij mij nog nooit verdrotewl" Hat is deens; .
dat: wij starved, wij sterven den rIceré vergankelijke ' lenze';' het herkennin;sWOOrd
hëfzij dan dat wij leven hetzij Alin wij voor al Godskindéien, ',de ..weerldrint:Op • ,
In ..
Jezus' Woord;
sterven, wij zijn des Heeren."
Het is een leger van vrijwilligers. Iret die vrijwilligheid is gehaint hu:nygeastelijk. •
zijn krijgsknechten van koninklijken nerd. leven omschreven:-.. Het vrijwilliiis Volk alleen
Het is een onverdelgbaar, een ederr,; een is afhankelijk I,- is opreeht 'beeft 'lief ,* is gevrijwillig yolk, de eer, de roem, de glorie impend , strijd niet vuur, beeft' Wené"olibeA
driegelijke verwachting, - geniet ware blijdi
van Christus. re a.
volk: :mar het voor- schap en wordt eens wettig gekroond. GeZij zijp
beeld der heiligen. Vrijwillidlieid,,was steeds lukkig volk! Gesegend zij, die hare ven
rifle bi- leven, lichaam en geest vrijwillig afstaadban
het karakter van' Gods volk
deelingen huh lust. Zelfs de bedieniiii der Hera, 'die alles en in alien is, die waVzij
wet kent vriV/illige offers. De geschiedenis Zijn voor Hem willen zijn en watkij hebben
van Gideon. wijst one op driehonderd vrij- voor Hem willen hebben, iij,:tvier-roem het ,
. 3:inborn zingt: ',Look den Heere is: "Wij zijn des Heeren." tHet moge gaan,
om het vrijwillig volk." , David is verheugd door diepten en over hoogten, door lijden
als het, volk vrijwillige offers, brengt; hij en strijd; geen nood. Ondenks alles' Wat
bezingt het vrijwillige volk in Ps. 110. Saloum hen bejegent, zij blijven getrouw, volhhrden
dankt na de voltooijing des tempels om de ten eindetoe. Straks een zalige krooningsVrijwilligheid `des yolks. Jesaja ia voor dag. Straks het volksfeest• der uitverkorene
*Jehovah eon. :WrijWillige, wear hij zegt: «natie: In eenwig licht, in eindeloose vreugde
iZend mij I": Jesus zegt als herder: "Milne treedt Jezus bun tegemoet, plaatst ;zich op
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-R1) EIETERS'f'l die Ong" en allen vrienden en etrekkingen van ,den over- 'ff
Tien'jdreii,
18-3d-1846, streed hij onder onb in de vailite rijen'Voo'i
r
ledenen,. nam-diis zijne Lindgren het ontslapen iiiteldt van" onzbri vbelgelfefden de' Vrijmaking ar 'gemeente Gods tan eigehdunkelijke menselielijke
zwager eh, inedddrbeider' in .het Koninkrijk Gods
.
Toen,, i 5n: 1846, :.. vertrok hij met vele ,anderen naar Noord-Amerika in "
.5 jA
,
"diep;,:bèdef,:jdat
wij zoo velen ofizer,Ja.nd- en geloofsgenooten niet , mohteu'
•
•
bettur,„Chrtsttaan -van, Raalt go 4 i•J laten. ;:gaan ; zonder, zooveel in ons was hun ten oo en ;voet te verstrekken.,
Dát:ihulks
der, geheele nederzetting in,Miehiganven',velen elders geweest
ij
-ut t e tt. ,• • +
;I ,
is, idat
als haar Stater en 4-Vader :werd,1 zullen . de ..2j/adetiAnidiNVèl-?;
:;;;.i-±4lij;r:r6ydaégi:74éri:S:79Nbv:j11.1
•
morgede • ten 'half acht
ma, •n: ra
tr.;,"Lizeleadtél"ildhi'wciétkilaatete:liweek -waren zijne smarten geW'éken:IDetlhittide iptiddigkinza-bibedr iheldet7r---/tos 4->
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'NO zijne nagédachteia'4?"
'uren- leed
benauwdheid in het ademhalen.,
"
'
door_zijne_maehtige„ -aangrijpende
,k6eaSa•-•,:-4:dle.*• _zei"puiTip•'
'•-•••••
'yèretanCt.e,wase-tot ;,ket eelaatste:, toe-,--he•idoz-rtDo-t•-i
.ademden dat vertrouwen ' op God „ dal Seik:'illtijd :den ,Heerrgebraeht zijn of op-den .weg ' ues gelbortereimr-gswe
Bij
verkwikt edigesterkt,. zal eerst de eeuwigheid '
,
eimdrkte,;Hij is gebtorven,., gelijk hij geleefd heeft. „
Wij matigen ons zeker niet te vee], aan,.. wanneer Wij door dit I Woord.„
veel
gewonnen
zijne
•
kinderen
en
Gods
gemeente
hebben
..
i..„ .0; .-.e„
.
ook
naaf
wij ;vertrouwen als Ware namens geheel de -Christelijke dereforviel veil5rèn, .:
,
:
meerde
Kerk
in
Nederland
aan
zijne
kinderen
en
aan
onze
Zuster-gemeenten
. mantel : op velen van , ons vallen.
•
in NoordrAnierika, onze deelnemende, groete in den Heere overbrengen..
:,C ..i.Del,:Soferledene bereikte den ouderdom van ruim 65 jaar.
Zoo ,van iemand, dan zeggen • wij vail. dezen onzen zeer geliefden
I Sanzjen;
A. BR-MIELE" AMP
23 November 11876.
bibe'def 'en idedeAtbeider:

Het vrijwillig yolk.
IL

alijn
9011,.."
.•Hooglied 6 :1.2b.
•In
Zij
een.vrijwillig volk:-..necar den drang
an net eigen harts zEn juist,deze vrijwilligeid is de grootste ,4r1um1 van-, Gods -geede in- het bad: der; geloovigen.-::_
t Of wat is
e kern van dat genadewerk -,Wat is, het
under in den wedergeboren•e?,Wat maakt
em een mensch Gods? Wat onderscheidt
em van de -wereld? . Wat maakt hem •gechikt voor den Hemel? Wat wapent, heiligt,
ekrachtigd hem ?, Het, is de verandering
an1 wil;, het in de omiceering der genegeneden, het is de'vrijwilligheid tot God. Ja,
t is, Wear,alles is, genade, de natuur is onrillia•;.;, het „bedenken,,des vleesches blijft
ijairdschar tegen God, wij worden als vijvergeten wij de
ndeiz 'gezaligd; nisai
:eerzijde niet. Vrijwillig, kjesen zij áe zijde
les Hee,rén.,, Geen vleeschelijke middelen
frongernen:' ; Geen gewelajdreef hen. Hun
verlicht en, him 'Ian is. geopend
erstaii-d
, waarheid.,'Zir hebben het woord
Gm.
nary:. dangenomen.:2?De.lieilig,e Genst.heeft
le kracht der vijandsclizip verbroken. Door
'erlichtende en overredende genade werden
ij 'ge*illig. Zij zien de ,grootheid en snoodom
mid hunner zonden en..,bidden
trgeving; , zij zien de _idienensivaarcligtleicl
[es Heeren, en ,bidden gewillig.offi een hart,
mneigd „tot de vreeze van Zijn Naam; . zij
ien de, diertaitheid van den Zaligmaker, en
iidden • gewillig in Hem te worden gevonden,
lijn eigendom.). te mogen zijui.; zij zien liet
[dele dezer wereid„ en' bidden gewillig:
Mend mijn; oogen af,, dat zij geen ijdelmid , step j'ijwiilig, keerfiecr-zirtanot
iod , volgdMi nzik:den,,terachien Heiland,
geloof ruin des
inderwierpen Zij, sick
Teeren Woord. Vrijwillig'geven. zij ge-

tnigenis, komen zij er vooruit, dal des
Heeren Name: zaak, eer en volk kun dier bear werd. Getrouw tot laden dood, doen
gevaren noch beroovingen , banden noch
martelingen hen terugdeinzen. Zie het in
Paulus hij wist wat hem overkomen zou,
•maar• wankelde niet: 'Wat doet gij, der gij
weent, en ,mijn hart week maakt?" sprak
hij, /Avant ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te
Jerusalem , voor :den , nadm van den Heere
.Jezus." Zie het in de geloovige Hebreen:
Zij hebben 'de rooving hunner goederen
met , blijdschap -aangenomen." Zie het her
vestigcl in de geschiedenis der • Christelijke
Kerk, die op elke bladzijde van den helden.
moed harer martelaren gewaagt. Denk b. V.
aan die jeugdige Christen, die, met haar
kind 'in de armen near de garichtplaats ging,
zeggende: vEr worden heden kroonen uitgedeeld, „ik ga heen om er een te ontfangen."
Vrijwillig dragen zij het kruis om des Heeren
wil, onderwerpen zij zich aan het leed dezer
aarde. Zij hebben in de wereld vele verdrukkingen.' Allerlei tegenspoed is hun deel.
Kraakte treft hen; dierbaren ontvallen hun;
zorgen des levens drukken hen; teleurstellingen grieven hen; bestrijdingen des Satans
kwellen hen; maar zij zijn heilig, gewillig
om te ondergaan, 'waartoe de Heere hen
roept Zij willen dagelijks bun, kruis opnemen. Zij weten wat het zegt .geduldig
té zijn in de verdrukking", en hunne ;zielen
lijdzaamheid te bezitten." Zij kunnen er
zelfs toe komeh 'te roemen in de verdrukking", en 'het voor groote vreugde te achten,
wanneer zij in velerlei verzoekingen vallen.'-'
Zij kunnen het verstaan, waarom David zei:
•Ik' zal mijn mond niet opdoen, want Gij
hebt • het gedaan", en waarom de kerk be,tuigde: •Ik zal des Heeren gramschap
drageri.; 'want. ik -het tegen, Hem gezondigd's
'Hij zal mij uitbrengen aan het licht." ,
•

_ Vrijsyillig arbeiden zij in Zijn<-naam, voor
Zijne sank.
H Vrijwillig vragen zij near Zijn wil, volbrengen zij Zijne, bevelen. De' liefde dringt
hen. Zij hebben' • lust in des-Heeren 'wet.
Zij kennen het ganrne herbergéri ; het • blijmoedig ; geven, ra. e. w. het diènen met

schapen hooren mijne stem." •Pitulus
'Ik heb. een vermaak in de. wet God's • naar
den inwendigen mensch." Hij verzekert .
sick: 'Zoo ik het gewillig 'doe, ontfang ik
lobn." .. Eeuw eau eeuw, geslacht Ran geslacht ',•j één. keus, én roem, één exempel:
Eew, vrijwillig volk., Te midden van het ge•
draiig • en ten aanhoord. der,
blijdschap.
)
[. ' •
Zij zeggen: , 'Zie *die i•dienitninagd 'des steeds het lied : .
Heeren," Zij bidden: 'Spreek ,Heere, Uw
dienstknecht . hood." Vrijwillig' blijven zij
• ihrat .vre6 heeftlk
.wt
e bemint I •,. • e
e •:•• le.:.
in de dienst i ldes".'Heeren. Zij willen niet
Zij zullen aan geen hindérpaal zich stoaten.::,
weder Mitslagen Werden. Integendeel. Deze
ik, Meer I, die al, mijn blijdechap. in' ti vind, dienstknechten willen geen anderen heer',
Hoop op uw heil met al uw gunetienooten:
deze onderdanen begeeren geen anderen
lc Doe 'uw gebodn oprecht an Walgazindr:S,
koning. Dagelijks betuigen zij: 'Onder Uwe
13W llefitedienst heart ralj nog nooit verdroten."
heerschappij, zijn wij zalig, zijn wij vrij."
Dagelijks denken zij dat zij knechten Gods
Zij zijn een vrijwillig volk: naarLik,Ibetzijn- geworden onder de macht der genade
staan, en heffen zij biddende aan: 'Hetzij stemming des levens, allw liefdedienet heeft '
dat wij leven, wij leveri den Heere; hetzij mij nog nooit verdrotenl" Dat is de 'endati:wij sterven, wij sterven den Hoer° vergankelijke leuze'; het herkennin;sWoord
bétiJ dan dat wij leven, hetzij .dat wij voor al Godskinderen , de ..weerklaant op
vrijWillieWelld I" In
Jesus' Woord:
sterven wij zijn des Heeren."
Het is een leger van vrijwilligers. Het die vrijwilligheid is gehéérhun: geestelijk
zijn krijgsknechten van koninklijken aard. leven omschreven. Het vrijwillige 'yolk alleen
een is afhankelijk; is • oprecht, 'heeft 'lief,' is geHet is een oriverdelgbaar, een
wapend, strijd niet vuur, 'leek °end:Pekede
eer,
de
roem;
de
glorie
vrijwillig yolk,
driegelijke verwachting, -geniet ware blijdi
van Christus. a
yolk:, near het voor- schap en wordt eens wettig gekroond. GeZijfl zijn een
beeld de! )leitijen. Vrijwilligheid ,was steeds lukkig volk I Gesegend zij, die hare. • en
het, karakter van' Gods yolk, I6nagr . rill° bd..: 'even, lichaam en geest vrijwillig alstaanan
deelingen huh lust. Zelfs de bediening delr Hem, 'die alles en in alien is, die wat zij
wet kent vrijWilliga offers. De geschiedenis zijn voor Hem willen zijn en waezij hebben
van' Gideón wijst ons op driehonderd vrij- voor Hem willen hebben, iij;wier -roem het
willigers. . Debora Zingt: .I.Jetoft, den Heere is: 'Wij zijn des Heeren." `diet moge gam,
om het' vrijwillig volk." ,David is verheugd door diepten en over hoogten, door lijden
als het, volk vrijwillige offers, brengt; hij en strijd; geen nood. Ondanks alles' wat
bezijigt het vrijwillige volk in Ps. 110. Salomo hen bejegent, zij blijven getrouw, vollihrden
dankt na de voltooijing des tempels om de ten eindetoe. Straks een zalige kroonings-.
vrijwilligheid des: yolks. Jesaja is'voor dag. Straka liet volksfeest• der uitverkorene
, wear hij *zegt 'made: In eeuwig licht, in eindeloose vreugde
*Jehovah' • eon:
"Zend mitt% Jesus zegt als herder: calijnis 'treedt Jesus hun tegemoet, plaatstfzich op
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4111,:ELETERS';';'.die one- -en. allen -vrienden eiivbetrekkingen van _den over; t
Tien 'jatren,t, yen '1866-••L-1846, streed hij onder one in de -imitate rijen voor
ledenen,. namerie zijne kinderen het ontsrapen•meldt van' onzen Veergeliefden de' tirrijmaking 'der igemeMite Gods van• eigendurikelijke
zwager en: inedgerbeider in . het . Koninkrijk Gods' .
• Toen;; in ..1846, vertrok hij met vele ; anderen. near Noord-Amerika in
diep besef, 'dat wij zoo velen onzer , land- en geloofsgenooten niét .maehtek.,1
.
biten gaan zonder. zooveel in ons was hun ten oog en voet. te veistrekken.i,
".:,;Dit...;;'.Al.b'er,tus,,,}%Christiaan....van: Raalté.
Eat :h,i}zniks der gehéele nederzetting in , Michigan ;on ,velen elders ,tgeweeefl;
.4,,,,,.h.V:pod €: ...:"1 • b.:: t. ...; ...: .. , .. '. . t .1 1 at ; si:.
als hear Stidhter en Vader'-werd,. iullen
én.....i7:›Nót: jr.€ •'ri •nittorgeilS ••••-ten'A half • acht ti-• -.' •tt : • '21 is, .dat
1
•;HijLa
.55!v
—èaeidilij'
- .--61-eadtélidésit'idriol1aatstelweek -waren- zijne smarten geW'éken!Driiiithte
„
. spoldigit.tinr•%-tbreede -nteldererri..-Cr
Gina& .niet
maar ook onddr ons 'blijft.- zijne nagedacliteiliebt&
urea leed t-hij.4aairr• benáuwdheid - in het ademhalen.
."
•-• '• " ; ....-'
-, - _Zijn. tvtirstawl . -Was -€1:0t :het - laatste , toe. holder_ . De wiMirlen. diC 66 zegening: Hoe velen er. door zijne machtige; aangrijpende .predikinè
•.. bij..?.1Atte0 e. etiriiiispiak, ademden dat vertrouwen' op. Grid, dat hem altijd den .,lieer: gebraent zijn or up awl iveg floa
'
verkwikt wi :gesterkt, zal eerst de eeuwigheid openbaren. :
I kérird5kkitee , HE iá . gestorven gelijk.; hij geleefd heeft .
d;
door
dit
Weer'
Wij
Matigen
ons
zeker
niet
te
veel.
aan,..wanneer
wj
.
yeel.., gewonnen zijne: kinderen en . Gods .. .gemeente hebben
.., ...,.V-,
u ..
• t
Ware
namens
geheel
de
Christeiijke
Gereforwij,
vertrouwen
als
7
ook
naafi
, vedl.„;verkterentk., r t,... . , •••--,.. ii- . , •
•
t••meerde Kerk in Nederland aan zijne kinderen en aan onze Zuster-gemeenten
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Het vrijwillig volk.

.

tuigenis komen zij er vooruit, at des
Heeren 'Naam; zaak, eer en volk hun dier bear werd. Getrouw tot in den dood, doen
- '.•
•
a efija vrijalig•volk." . gevaren noch beroovingen , banden noch
martelingen hen terugdeinien. Zie het in
Zij zijn.
volki;,naar dep drang Paulus, hij ' wist wat hem overkomen zou,
cart heteigen hart;;Pa •juietideze vrijwillig- maar wankelde niet: ',Wet doet gij , dat gij
held ii de grbotetplurpt.yan: Gods-yge- weent, en mijn hart week maakt?" sprak
nade ;iTh bet hare deggelixiidgèn,ii 0.f..wat is hij, 'want ik ben bereid , niet alleen gede . kern van dat genadewerk ? 1,-.,:Wat is. het bonden te worden, maar ook te sterven te
wonder:in den wedergeboren'i? Wet Maakt JeruSalem voor -den naam van den Heere
hem een menách Gods? Wat onderscheidt Jesus." Zie het in de geloovige Hebreen:
hem: van de .wereld? ,Wat maakt hem ge- Zij hebben ede moving hunner goederen
schikt voor den Hemel?. Wat wapent, heiligt, met blijdschap -aangenomen." Zie het bebekrachtigd imm?; Het: is de verandering vestigd in. de geschiedenis der Christelijke
van ; wi ;het .is de taming der genegen- Kerk, die op elke .bladzijde van den helden.
heden, het is de-rijwilligheid , tot God. Ja, 'mead harer martelaren gewaagt. Denk b. v.
is , waar, allee ,is;geriade , de natuur is on- ash die jeugdige Christen, die, met baarwillig het „beden.kem.:des vleeschee blijft kind in de armen naar de gerichtplaats ging,
vijandsáap • tegeiCGod , wij worden als vij- zeggende: "Er worden heden kroonen nit• vergeten wij de gedeeld ,ik ga heen ore er een te ontfangen."
anden ;gezaligd; • Masi
iij de zijde Vrijwillig dragen zij het kruis om des Heeren
.keerzijde niet.
des Heerén4p Geen. iviseeolaelijke middelen *wil, onderwerpen zij zich aan het leed dezer
Arongen-beni.-1;Geerrsewhardreef hen. Hun' aarde. Zij hebben in de wereld vele vet.oirersterill .isverlichrunhurObart is- geopend drukkingen.' Allerlei tegenspoed is hun deel.
yogi' ..cle waarheic1,4t Zijil hebben het woord Krankte treft hen; dierbaren ontvallen bun;
gaarne iangenomen: iDetHeilige Geest heeft zorgen des levens drukken hen; teleurstelde kracht der vijandscliep ; verbroken. Door lingen. grieven hen; bestrijdingen des Satans
-verlichtende en overredende genade werden kwellen hen; maar zij zijn heilig, gewillig
zij ge*Wig. -Zij zien . de4grootheid en snood- oat te ondergaan, 'marten) de Heere hen
-held banner zonden,, eM,bidden gewillig om roept. Zij willen dagelijks hun kruis opvergeving;, zij zien de' :dienenewaardigheid nemen. Zij weten wat het zegt 'geduldig
des Heeren, . en bidden gewillig,wit een hart, té zijn in de verdrukking", en henna kielen
geneigd tot de vreeze van Zijn Nami; zij it lijdzaamheid ,te bezitten." Zij kunnen er
_zien de. dierbaárheid van den Zaligmaker, en zelfs toe komen .ate roemen in de verdrukbidden gewillig in Hem te worden gevonden, king", en 'het-voor groote vreugde te achten,
Zijn eigendom te mogen zijn:; zij zien het 'wanneer zij in velerlei verzoekingen vallen.!'
.ijdele dezer. wereld,, eat . bidden gewillig:, Zij kupnen hét verstaan, waarom David zei:
',Wend mijne oogen af, dat zij gsen_ijdel- •Ik• zal mijn mond niet opdoen, want Gij
held .ziert1"1 Vrijwillig. keepleniij .zich -tot lebt . het kedaan" , en Waarom de kerk be'God, volgdenrizijelden,teerachtep .1.411and , .tuigde: 'ik, zal des Heeren gramschap
onderwierpen ;:iij -sick
geloot aan des 'dragen; Want Ik heb tegen Hem gezondigd;
Heeren Woord. Vrijwillig geven
ge- 'Hij zal mij uitbrengen aan het licht." .
•
Mo.

Vrijwillig arbeiden zij in Zijmnaam voor
Zijne sank.
Vrijwillig vragen zij naar Zijn wil, volbrengen zij Zijne bevelen. De• liefde dringt
hen. Zij hebben • lust in des Heeren . wet.
Zij kennen het gaarne herbergén , het blijmoedig geven, m. e. w. het dienen met

sehapén hooren mijne stem." 'Paulus, roemt
•Ik heb. een vermaak in de wet Gods, near
den , inwendigen mensch." Hij verzekert
zich: 'Zoo ik het gewillig 'doe, ontfang ik
lahe.".'., Env; Ran eeuw, geslacht aan geslacht , céén . keus, één roem, één exempel:
Rea brijwillig volk.,, Te midden van het ge- ,
'
drang ' en ten aanhoore der slaveh:.
blijdschap.
, Zij .zeggen "Zia 'cle :dieristmitagd des. steeds het lied: •
Heeren," Zij bidden: 'Spreek ,Heere, 'OW
dienstknecht beort." VrijWillig blijvén zij • *Wet 'Vrá Inert elk,:disywe yvathemIntlj."'
in de dienst, des. Heeren. Zij willen niet
Zij sullen aan teen hinderpaal zich steam',
weder ontslagen Worden. Integendeel. Deze
• Ik,. Beer die al. mijn blijasellip in II vind, dienstknechten wilful geen anderen beer;
Hoop op uw heil met al uw annatganooten: :
deze onderdanen begeeren geen anderen
'Ic Doe llw.gebban oprecht on wilgazindi
koning. Dagelijks betuigen pij: 'Onder If we
17w liefdedienst heeft rejj nog nooit verdroten."
heerschappij, zijn wij zalig, zijn wij vrij."
Dagelijks denken zij dat zij knechten Gods
hio•-•
. Zij zijn een vrijwillig volk: ' na'ar •'
zijn- geworden, onder de macht der genade
staan, en heffen zij biddende aan: "He tzij stemming des ,levens. "elfw liefdediedit lieeit-!- • ‘•
dat .wij leven, wij levezi den Heere; hetzij mij nog nooit verdroten'!" Dat is de.:Un'-:.
dat 'wij sterven,-wij sterven den lleern ; vergankelijke ' letize`;'. 'het herkenniii;sidiird
laj dan dat wij leven ; hetzij .dat wij voor al Godskinderen ,',.rie weerklamiluf op • .
In •
Jesus' Wawa;
sterven, wij zijn des Heeren."
Het is een leger van vrijwilligers. Wet die vrijwilligheid is gelieë191h11t1t. •geéstelijk. •
zijn krijgsknechten van koninklijken • aard. leven omschreven.... Het vrijwillige 'Yolk alleen
geHet is een odverdelgbaar, reel' edelt een is afhankelijk is; oprecht, 'heeft 'lief
vrijwillig volk, de eer, de rum; de glorie wapend, strijd niet vuur, beeft' dene'nábe
driegelijke .verwachting, "geniet. ware blijdl
van Christus. a .
volk : naar het voor- schap en wordt .eens wettig gekroond. GeZij. zijn eent
beeld der heileges. Vrjwillifléjd,.was steeds lukkig volk I . Geogend zij, die hart l 'en
het. karakter van Gods volk, Chágr- állé her levén, lichaam . en gent vrijwillig afetann'san
., die wit'iij
deelingen huh lust. Zelfs de bediehidg der •Hem,
.. • ' die alles en in allen is
wet kent vrijWillige offers. De geschiedenis min voor Hem willen zijn;', en watiij hebben
van Gideon wijst ons op driehonderd vrij- voor Hem' willen. hebben, Zij,livier-roem bet
.Wij zijn des Heeren." Het moge gaan,
iingt: ',Loon. den Heere
willigen., .
om het vrijwillig volk." , David is verheugd door diepten en over héog ett, door lijden
als het, volk vrijwillige offers brengt; hij en strijd; geen nood. Ondanks alles' wat
hezirigt het vrijwillige volk in Pe. lb. Salomo hen bejegent, zij blijven getrouw, Yolhárden
dankt na de v'oltooijing des tempels om de ten einde,toe. Straks een zalige kroonings-.
svrijwilligheid :des yolks. Jesaja ie !Moe dag. Straka Eat volksfeest: der uitverkorene
'Jehovah een.' ;vrijwillige, waar hij 'zegt . natie: In eeuwig licht, in eindelooze vrengde
.0Zend mijl" Jezus zegt als herder: ollijné treedt Jesus hun tegemoet, pianist ;eich op
•
,
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Or. VAN RAALTE.
Zoo even ontfang ik een brief van onzen waarden broeder den Eerw.
Een groote, een Held Israëls
R. PEETERS, die ons en allen vrienden en betrekkingen van den overTien jaren, van 1836-1846, stret
ledenen, namens zijne Linderen het ontslapen meldt van onzen veelgelfefden de vrijmaldng der gemeente Gods van
Toen, in 1846, vertrok hij met
zwager en medearbeider in het Koninkrijk Gods
diep besef, dat wij zoo velen onzer
laten gaan zonder zooveel in ons wa:Dat hij milks der geheele nederzetting
is,
dat hij als haar Stichter en Va
Hij overleed den 7 Nov. jL 's morgens ten half acht.
Gedurende de laatste week waren zijne smarten geweken. De laatste spoedig in 't breede melden.
Ginds niet alleen, mair ook or
uren leed hij aan benauwdheid in het ademhalen.
zegening.
Hoe velen er door zijne
was
tot
het
laatste
toe
helder.
De
woorden,
die
hij
Zijn verstand
bij lettergrepen uitsprak, ademden dat vertrouwen op God, dat hem altijd den Heere gebracht zijn of op del
verkwikt en gesterkt, zal eerst de
kenmerkte. Hij is gestorven gelijk hij geleefd heeft.
Wij matigen ons zeker niet te v.
Hij heeft veel gewonnen, zijne kinderen en Gods gemeen0 hebben
ook
naar
wij vertrouwen als 't ware
veel verloren.
meerde Kerk in Nederland aan zijne 1
Mocht zijn mantel op velen van ons vallen.
in Noord-Amerika, onze deelnemende
De overledene bereikte den ouderdom van ruim 65 jaar.
Zoo van iemand, dan zeggen wij van dezen onzen zeer geliefden
Kampen,
23 November 1376.
broeder en medearbeider:

Dr. Albertus Christiaan van Raalte.

-

Eet vrijwillig volk.
II.Mijn vrijwillig volt"
Hooglied G : 12'.
Zij zijn een vrijwillig volk: naar den drang
van het eigen hart. En juist deze vrijwilligheid is de grootste triuruf van Gods genude in het hart der geloovigen. Of wat is
de kern van dat genadewerk? Wat is het
wonder in den wedergeborene? Wat maakt
hem een mensch Gods? Wat onderscheidt
hem van de wereld? Wat maakt hem geschikt voor den Hemel? Wat wapent, heiligt,
bekrachtigd hem? Het is de verandering
van wil; het is de omkeering der genegenheden, het is de vrijwilligheid tot God. Ja,
't is waar, alles is genade, de natuur is onwillig, het bedenken des vleesches blijft
vijaudschap tegen God, wij warden als vijanden gezaligd; maar — vergeten wij de
keerzijde niet. Vrijwillig kbzen zij de zijde
des Heeren. Geen vleeschelijke middelen
drongen hen. Geen geweld dreef hen. Hun
verstand is verlicht en hun hart is geopend
voor de waarheid. Zij hebben het woord
gaarne aangenomen. De Heilige Geest heeft
de kracht der vijandschap verbroken. Door

tuigenis , komen zij er vooruit, dat des
Heeren Naam, zaak, eer en volk hun dierboar werd. Getrouw tot in den dood, doen
gevaren noch beroovingen, banden noch
martelingen hen terugdeinzen. Zie het in
Paulus, hij wist wat hem overkomen zou,
maar wankelde niet: 'Wat doet gij, dat gij
weent, en mijn hart week maakt ?" sprak
hij, 'want ik ben bereid , niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te
Jerusalem voor den naam van den Heere
Jezus." Zie het in de geloovige Hebreen:
Zij hebben ode moving hunner goederen
met blijdschap aangenomen." Zie het bevestigd in de geschiedenis der Christelijke
Kerk, die op elke bladzijde van den heldenmoed Lacer martelaren gewaagt. Denk b. v.
aan die jeugdige Christen, die met haar
kind in de armen naar de gerichtplaats ging,
zeggende: 'Er worden heden kroonen uitgedeeld, .ik ga heen om er een te ontfaugen."
Vrijwillig dragen zij liet kruis om des Heeren
wil, onderwerpen zij zich aan het leed dezer
aarde. Zij hebben in de wereld vele verdrukkingen. Allerlei tegenspoed is hun deel.
Krankte treft hen; dierbaren ontvallen bun;
zorgen des levens drukken hen; teleurstellingen grieven hen; bestrijdingen des Satans

Vrijwillig arbeiden zij in Zijn naam, von
Zijne zaak.
Vrijwillig vragen zij naar Zijn wil, vol
brengen zij Zijne bevelen. De liefde dring
hen. Zij hebben lust in des Heeren wel
Zij kennen het gaarne herbergen. het blij
moedig geven, ra. e. iv. het dienen mc

blijdschap.
Zij zeggen oZie de dienstmaagd de
Heeren." Zij bidden: "Spreek Heere, U
dienstknecht boort." Vrijwillig blijven z
in de dienst des Heeren. Zij willen nit
weder ontslagen worden. Integendeel. Del
dienstknechten willen geen anderen heer
deze onderdanen begeeren geen andere
koning. Dagelijks betuigen zij: ,Onder U"
heerschappij, zijn wij zalig, zijn wij vrij
Dagelijks denken zij dat zij knechten Go(
zijn geworden, onder de macht der punt
staan, en beffen zij biddende aan: 'Het.
dat wij leven, wij leven den Heere; het;
dat wij sterven, wij sterven den lieu(
hetzij dan dat wij leven, hetzij dat r
sterven, wij zijn des Heeren."
Het is een leger van vrijwilligers. H
zijn krijgsknechten van koninklijken aar
liet is een onverdelgbaar, een edel, e(
vrijwillig volk, de eer, de roem, de gloi
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broedei. den Eerw..'
,,Een groote, ein , Held Israëls is gevallen."
ngen van „den overTien jaren, van '1836-1846, streed hij onder ons in de voorste rijen voor
t - onzén véelkeliefden de Vrijmaliing der gemeente Gods -tan eigendunkelijke menschelijke banden.
To*. in .1846, ,vertrok hij met vele _anderen naar Noord-Amerika in
'diep' ,;b4ef,1 :dat wij zoo velen onzer land- en geloofsgenooten niet mochten .„
laten •zaan zonder zooveel in ons was hun ten oog en voet te verstrekken. „
Raalte„
Dat ihij zulks der g,eheele nederzetting in Michigan en velen elders geweest
„
is, :dat hij als haar Stichter en 1-Vader werd, zullen de Bladen ons, wel
I acht. •.: ,
t• i'zip-arrtncs
-spoe
t-breede
•
Gindi niet allein, maar ook ondèr ons blijft zijne nagedachtenis V.
zegening. Hoe velen er door zijne machtige, aangrijpende prediking 'tot:
)e 'tooiden,
den ,Heere Tgebracht zijn of op den weg des geloofs terecht gewezen;:'
God, dat
verkwikt en ,;geSterkt, zal eerst de eeuwigheid openbaren.
Wij matig.en ons zeker niet te veel, aan, wanneer wij door dit woeid,
43 .gemeentq hebben
ook naai wij.verfrouwen als 1t Ware namens geheel de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland aan zijne kinderen en aan onze Zuster-gemeenten
in Noord-Amerika, onze, deelnemende, groete in den Heere overbrengen.
:65 *jaar:
nzen zeer geliefden
• 'Kampen;
A. BR1JMM-FLE- A -'11-P:1
23 November 1876.

er vooruit, dat des
eer en volk hun diet tot in den dood , doen
vingen, band en noch
igdeinzen. Zie het in
hem overkomen zou;
..Wat doet gij, dat gij
week maakt P" sprak
bereid , Diet alleen ge:ear ook te sterven te

Vrijwillig arbeiden zij in Zijoniaam , voor
Zijne
• Vrijwillig vragen zij near Zijn wil, volbrengen zij Zijne bevelen. De' liefde dringt
hen. Zij hebben lust in des Heeren 'wet.
Zij kennen het gaarne herbergén , het blijmoedig geven, m. e. w. het dienen met

schapen boo ren mijne stem." Paulus roemt:
'Ik heb een vermaak in de wet Gods, naar
den in wendigen mensch." Hij verzekert
zich 'Zoo ik het gewillig doe, ontfang ik
loon." Eeuw aan eeuw, geslacht aan geslacht één keus, é6n roem, 6én exempel:
Een
volk. Te midden van het ge6/ijdechapr,
drang en ten aanhoore der slaven klinkt •
Zij • 'neggen
.Zie de dienstmaagd des steeds het lied:
Heeren ." Zij bidden: 'Spreek Heere 17w
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éien ontfani. ik een brief van onzen waarden broeder den Eerw.. -•• „Een groote, eel:" _Held Israels is2gevellem.
1ERS die
:en allen vrienden .en betreltkingen van ,den over- -Tien jarén, van -1836-1846, streed rhij
d
nam-ens 'zijne kinderen het ontsTapen meldt van' onzen véggellefden de 'Nrrijmaking der `gemeente Gods van eigefidillakélijké
M„ Medearbeider
in het Koninkrijk Gods •
Toen, in 1846, vertrok hij met vele."{inaèrenita r
1
..
diep:besef, dat wij zoo velen onzerT land-,:eit":geltibg:ënr
,
• •-• laten gaan zonder zooveel in ons was hun .'ten;. epgivc
)r...„Mbettus.:-Cistiaan ..v an Raal te..
,J i:- d:2 .:,.",,,,,,, ...•.•......,,..4.-,, .x. ..- z• , ..,•:-..,.. •
Dat hij zulks der geheele nederzetting in .32fichigitaferity
: el
,
4iVer1elekt,:tiden r 7. !Nev. - jr.. 's morgens. ten 'half acht •.
; is, :dat hij als haar Stiehter en 1'V'ader iwerd
d
.
iSnarlililaatste-r-week waren zijne smarten •geW-ékeit.'"D49aéiáte
Tft-bieede --meldenTrs • .•••••
i "hij -Jean - benauwdheid in het adernhalen. .. '
Ginds niet alleen, maar ook onlièr•rtns (blijfe:-Zijne
.
rirérstaild was . tot 'het laatste toe helder. De wooíden, die .kij zegening. Hoe velen er door Zijne machtige; 4narigtijpei
grepen• ui sp ak, ademden dat vertrouwen op, God, dat hemnáltij93. den ,Heere gebracht zijn of op den -.-Weg"'"deet14916ofs
Hij . i's gestorven , gelijk . hij geleefd heeft. .
... verkwikt en -gesterkt, zal eerst de eeuwigheirC*0.pint-ari
.
"ie
ai., ift
_•
veel
gecnnien,...zijne
kinderen
en
,
Gods
.gemeente
hebben
Wij matigen ons zeker Met te veel.
..
prem.-,y>: • ..i•.; -k .'
,.
ook naaf wij•vertrouwen als 1t *are neatens,. gebieDrliciel
rtat'n. • mantel
; op ,velen van. , ons -vallen. • •
meerde Kerk in Nederland aan zijne kinderen miffa:tatenzr
,•5t,%:
: •-• "
‘:
eyerledene
bereikte
den
ouderdom
-van
'
ruim
65
'jaar.
in
Noord-Amerika, onze deelnemende, groete
:
ii
.,van iemand, r :clan zeggen • wij van. 'dezen onzen zeer geliefden
Sampe. n;
4iBRID
ah;'rciedeitrbeider:"
. : '-• :
23 November '1876.
,
. .
kOrY

vrijwillig volk.

,.Mijn
yolk."
'
• Booglied 6 : 12°.
torrijwillig yolk: naar den drang
hart. ;En juist,deze yrijwilliggootste .triumf van", Gods geart: der; geloovigen. Of wat is
dat genadewerk11,:',iWat is het
iiwedergeboreneP Wat maakt
Lech Gods - Wat onderscheidt
wereld P Wat maakt hem ge-

tuigenis , komen zij er vooruit , dal des
Heeren Naam: zaak, eer en volk hun dierbaar werd. Getrouw tot in , den dood, doen
gevaren neck beroovingen , banden noch
martelingen hen terugdeinzen. Zie het in
Paulus, hij wist wat hem overkomen zou,
man" wankelde niet: 'Wat doet gij, dat gij
weent , en „ mijn hart week maakt?" "sprat{
hij, 'want , ik ben ' bereid , -niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven• te
Jerusalem ,voor ,'den nacim .na den Heere
Jezus.".-1 Zie het in de geloovige Hebtenn:
Zij hebben ede rooving hunner oederen

Vrijwillig arbeiden zij in Zijn•naam ,vorir•
Zijne zaak.
•
• Vrijwillig vragen zij naar Zijn wil, volbrengen zij Zijne bevelen. De" Heide dringt
hen. Zij hebben lust in des "Heeren :wet.
Zij kennen het gaarne herbergen; het blijoedig geven, in. e. w. het dieáen met

schapen „hooren.-xiijne
iniit.17aaak
eIk
den'tin;éjitirgÉiitgEne

álachtt''''eégn-'1"ént'c 'ét
Eon_ vrijnillig
,hlijdachag.
drang
Zij, zeggen 'Zie de dienstmaag
es steeds hé-tgin'd
Heeren," Zij bidden: 'Spree{ ,Heere , "Uir
dienstknecht kooit." Vrijwillig Thlijvén zij
iii dé. dienst, del Heeren. Zij willen mét
eder ontslagen Worden. Inte ndeel. Deze
th.:
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