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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 2 NOVEMBER 1885

Groote Jaarlijksche Veeboeldag
SMILDE.
Dinsdag 10 Nov. ’85,
des morgens 11 uur, ten huize en ten verzoeke van H.C. HATZMAN te Smilde, publieke verkoop van:
1 PAARD,
15 stuks HOORNVEE, waaronder Melk- en Kalfkoeien, Pinken en Vaarzen, 20 groote en kleine
VARKENS, 3 Friesche SCHAPEN, benevens een
Secretaire.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.
SMILDE.
Op Maandag 9 Nov. 1885,
des avonds te 7 uur, zullen te Smilde, ten huize van J.H. WIND, publieke worden geveild:
1. Eene net bebouwde
Behuizinge,
ERF en TUIN, met LANDERIJEN, staande en gelegen aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart te
Smilde, in gebruik bij den Heer K. OSSEL aldaar.
2. Drie kampjes LAND, aan de Grietmanswijk te Smilde, afkomstig van den Heer VAN DER WEST, in
gebruik bij den Heer K. OSSEL voornoemd.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
SMILDE.
Uit de hand te koop:
EEN UITMUNTENDE

Boerenplaats
te Smilde, genaamd ZEELANDIA, bevattende ruime Boerenbehuizinge en Schuur met Bijschuur,
benevens 25 hectare Land, waarvan 20 ontgonnen best Groen- en Bouwland, aan en bij elkander
gelegen aan de Eekhoutswijk te Smilde. Dagelijks te bezichtigen en informatiën te bekomen bij den
Heer VENEKAMP te Smilde en den Notaris Mr. H. VAN LIER te Assen.
Smilde, 30 Oct. Voor eene volle zaal trad hedenavond in de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond
als spreker op de heer J.D.C. Kock, pred. te Marsum, die tot onderwerp zijner rede had gekozen Matth. 14:1421.
Spreker ging eerst de redenen na, waarom het verhaal niet in letterlijken zin moet worden opgevat en wees b.v.
er op, hoe het wonder moest dienen om Jezus goddelijkheid te toonen, terwijl toch, in stede van hem luidruchtig
als godsgezant te huldigen, de schare zich verstrooide, toen Jezus henen ging na het wonder verricht te hebben.
In Marcus 8 leest men, dat na ’t gebeurde de farizeeën en schriftgeleerden met J. twistten en een teeken
verlangden uit den hemel, een verlangen, dat, na ’t pas geschiedde wonder, zeer misplaatst zou zijn.
Kan dus de heer K. zich met de letterlijke opvatting niet vereenigen, hij wees er op, hoezeer ’t verhaal op
waarheid grondt, wijl Jezus de schare geestelijk voedsel gaf en zijn woord dat heeft gedaan door alle eeuwen
heen.
Spreker zegt, dat de letterlijke opvatting is te wijten aan het streven van latere schrijvers, die in het oude
testament lazen van de wonderen door de profeten verricht, en die geloofden, dat de meerderheid van Jezus uit
grootere wonderen blijken moest.
Jezus deed wonderen, doch hij deed ze door de kracht van zijn woord; hij spijzigde duizenden bij duizenden,
maar nog zijn volle korven, ook voor ons, overgebleven. Bij hem vindt de afgedwaalde troost in ’t schoone
verhaal van den verloren zoon; bij hem kan men zien, wat werkzaamheid, gedulde en volharding vermogen.
De mensch, die begrijpt dat het de taak is van Jezus’ leerlingen brood uit te deelen, zal het schoone en het ware
gevoelen van De Genestets’s gedicht:
“Werken en denken en leeren is leven!”
Spreker treedt nu in eene nadere beschouwing van het: “Geef gij hun te eten,” waarin ook eene opwekking ligt
om de nooden te lenigen van hen, die in stoffelijken zin hulpbehoevend zijn. Doch niet altijd is geven aan te
bevelen. Luiheid aanmoedigen mag men niet. Steeds bedenke men, dat wie niet werkt zijn plekje op aard niet
waard mag heeten. De eerste Christen-gemeente te Jeruzalem onderscheidde zich door groote milddadigheid,
doch bij de liefde kwam hier onverstand. Wil men toonen de les van Jezus ter harte te nemen, ieder doe dan wat
in zijn vermogen is om te helpen waar geholpen moet worden. Op de rijken rust in dezen een dure plicht.
Ook op geestelijk gebied moet gespijzigd worden, doch men bedenke hoe het ook van de spijze voor den geest
geldt, dat ze niet schadelijk mag zijn.
Aan ’t slot der met groot genoegen aangehoorde rede bracht de heer K. nog ten gehoore “Zelfverloochening” en
“Onvergankelijk” van De Genestet.

