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Zoo is kennis van den bijbel gering. Daarvan is dr. R. ook niet onkundig. Daarom moest hij ook niet
zeggen, dat er geen onkunde is. Maar hij wil de invloed van die twee mannen tegengaan, want zij
zullen Drenthe niet in het moderne spoor, zooals hij dat doet. Want dat toch doet hij en daarvan geeft
hij het bewijs door als spreker op te treden in de vergaderingen van het Protestantenbond, ofschoon
velen in Drenthe nog niet weten, dat hij modern is, ja zelfs een groot gedeelte van zijne gemeente is
daarvan nog onkundig. Of dat ligt aan hunne onbevattelijkheid of aan zijne onduidelijkheid, weet ik
niet, maar mij dunkt, dat niemand zich in dezen zou vergissen, als hij zoo duidelijk zijn modernisme
had uitgesproken, als anderen hunne orthodoxie belijden. Of heeft hij dit soms opzettelijk
verzwegen, omdat hij wist, dat de Drenthenaren eenen moderne niet willen volgen?
Want zoo is het werkelijk. Drenthe wordt zachtjes aan in moderne sporen geleid, maar is niet
modern. En dat het zich in moderne sporen laat leiden is, omdat het volk zijnen bijbel niet kent en
daarom ook van de modernen niet verstaat, hoe zij den bijbel in zijne hoofdwaarheden ontkennen.
Dr. R. zegt: Drenthe moet voor de orthodoxie veroverd worden. Als dat gelukt zal er geene dorheid
meer zijn. Dan zal men roepen: Het daget in het oosten. Dat heeft dr. R. ons nog nooit hooren
roepen en zal hij ook niet hooren. Of is het hem onbekend, dat wij van den preekstoel dikwijls
waarschuwen tegen dor en dood orthodoxisme? Wij weeten zeer goed, dat het nog niet daget in het
oosten, alleen, omdat een mensch orthodox wordt, maar wel zeggen wij, dat het licht doorbreekt als
een mensch langs den weg der erkenning van de Schrift Jezus Christus als den eenigen Zaligmaker
van verlorene zondaren heeft leeren kenen en aannemen. Wel zeggen wij, dat die mensch in het licht
wandelt, die door de kennis van zijne zonden en strafwaardigheid voor God als een verloren
zondaar tot dien Zaligmaker zijne toevlucht heeft genomen en in het leven en in de verschrikkingen
des doods zijne hoop en vertrouwen op hem alleen heeft gevestigd. Daarom is het ons juist niet te
doen om Drenthe voor de orthodoxie, maar wel om het voor onzen Koning en Zaligmaker Jezus
Christus te veroveren. Daartoe zullen wij ons opmaken en wij vertrouwen, dat de opgestane uit het
graf, die nu zit aan de rechterhand des Vaders, waar hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde,
onzen arbeid zegenen zal.
Een begin is er reeds. Vroeger toch was er één, nu zijn er 14 predikantsplaatsen met rechtzinnige
predikanten bezet, of konden er mee bezet zijn. en er zal meer gewonnen worden, als gij medeDrenthenaren ernstig leert vragen: Hoe zullen wij zalig worden? Wat hebben wij noodig om getroost
te zijn op ons sterfbed en . . . als dr. R. voortgaat om zich steeds beter als modern predikant te
openbaren.
De R. zegt, dat hij naar de vruchten te oordeelen het werk der evangelisatie te Emmen niet kan
aanbevelen. Laat u die vruchten dan toonen, dan kunt gij zelf oordeelen of het zulke treurige
vruchten zijn. Ik ken ze zoo niet, maar wel weet ik, dat de rechtzinnigen te Emmen uit eigen beurs
een Chr. school, een evangelisatielokaal en twee woningen hebben gebouwd, die ze ook
onderhouden en bovendien zorgen voor het salaris van onderwijzer en evangelist. Daaruit blijkt, dat
zij ook liefde hebben voor hetgeen zij belijden te gelooven.
En wat zult gij nu doen, Drenthenaren! Zult gij u laten waarschuwen door een modern predikant, en
die mannen, als ze eenmaal tot u komen, onvriendelijk de deur uitwijzen en de geschriften, die ze u
gratis achterlaten, verscheuren en op het vuur werpen? maar dat kan ik mij van u niet voorstellen,
omdat het mij voorkomt, dat gij u zelf daardoor zoudt verlagen en van u zelf zoudt zeggen: Wij zijn
onbekwaam om te oordeelen, een ander moet dat voor ons doen en aan zijne leidband moeten wij
loopen. Daarom noem ik uwe houding vrij wat waardiger als gij die mannen hoort, hunne
geschriften leest en dan zelf oordeelt. Hand. 17:11.
Hoogachtend,
uw vriend,
Hoogersmilde 31 Oct. ’84.
W. MEIJERING.
Hoogersmilde.
Op Dinsdag 11 November 1884,
des nademiddaags te 2 uur, zal, ten huize van H.C. HATZMAN te Hoogersmilde, publieke bij inzate
worden geveild:
Een Plaatsje
te Hoogersmilde, nabij het Oranjekanaal, bestaande uit Huis, Bouwland, Groenland en Heideveld,
te zamen groot 3 hectaren, 52 aren en 30 centiaren. Toebehoorende aan JACOB OOSTERLOO te
Hoogersmilde.
JHR. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

