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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 31 JANUARI 1885 
 
Smilde, 29 Jan. Hedenavond trad voor een vrij talrijke vergadering van de afd. Smilde v. h. 

Protestantenbond op ds. Houwing van Havelte. 

Trouwens de heer H. is hier geen onbekende en zeker heeft de gedachte iets goeds te zullen hooren 

tot de goede opkomst medegewerkt. 

Zijne rede knoopte spreker vast aan de woorden van Rom 1:16a: Ik schaam mij het evangelie van 

Christus niet, want het is eene kracht. 

Na geschetst te hebben wat Paulus voor het Christendom gedaan had, besprak de redenaar de inhoud 

van het evangelie (blijde  boodschap) van Jezus en onderscheidde dit van de evangeliën, de boeken 

door de evangelisten langen tijd na Jezus vermeld. Schoon was de schildering van de verkondiging  

van de blijde boodschap door Jezus van Gallilea en eindelijk kwam spreker tot de slotsom dat de 

inhoud van Jezus’ evangelie hoofdzakelijk te vinden is in de bergrede en de schoone gelijkenissen, 

benevens daarin dat hij den menschen God, een God van liefde, heeft doen kennen. Zoo kwam 

spreker tot de vraag: Wat is godsdienst? En zijn antwoord luidde: Liefde tot God en de menschen, 

Na een ruimere uiteenzetting hiervan, wees hij er op, wat later de geestelijken en de Kerk van den 

godsdienst gemaakt hadden. Van den God der liefde een God waarvoor men moest vreezen, want hij 

had zijn straffende hand steeds gereed bij ’t minste vergrijp, in plaats van Jezus’ evangelie een aantal 

dogma’s waarvan de orthodoxie beweert, dat alleen de zaligheid afhangt, ofschoon Jezus van alle 

dogma’s een afkeer had. Over ’t leerstuk der voldoening, en voor verordineering en andere weidde 

spreker ’t breede uit, en toonde aan de leer der tegenwoordige orthodoxe Kerk met volle recht het 

nieuwerwetsch Jodendom kon genoemd worden. Niet het evangelie der liefde werd meer 

verkondigd, maar de godsdienst der vrees, der bangmakerij. En deze stichtte onnoemelijk veel 

kwaad, zooals spreker aantoonde door voorbeelden. 

In ’t laatste deel der rede wees spreker op de kracht, die er van Jezus’ voorbeeld en zijn evangelie 

uitging en verduidelijkte een en ander telkens met sprekende voorbeelden uit het menschelijk hart 

gegrepen. De geheele rede, met vuur voorgedragen, deelde in de onverpoosde aandacht der hoorders. 

En zeker heeft de heer H. niet alleen tot het verstand, maar ook tot het hart en gemoed der 

luisterende schare gesproken. 

In eene vergadering der leden werd in plaats van den heer T.J. Meijer, die wegens verhuizing 

bedankt had, tot secretaris gekozen de heer G.B. Staal. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 FEBRUARI 1885 
 

WAARSCHUWING! 

De BESTUREN van de Waterschappen “de Molenwijk” en “de Zeven Blokken” geven bij dezen 

kennis, dat de QUITANTIEN van de restanten ter incassering zijn afgegeven en dat, bij wanbetaling, 

tot rechterlijke vervolging zal worden overgegaan. 

Smilde, 29 januari 1885.      Namens de beide Besturen: 

(get.) M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

(get.) C.A. VERHOEVEN, Secretaris. 

Smilde. 

Op Maandag 2 Februari 1885, 

des avonds te 7 uur, in het Logement van de Weduwe HOMAN te Smilde: 

1e. Palmslag van  ONROERENDE GOEDEREN van den Heer C.R. DE JONGE en Kinderen te Smilde. 

2e. Palmslag van de ONROERENDE GOEDEREN van de Weduwe en Erven H. Wesseling te Smilde. 

3e. Inzate van BEHUIZINGE aan de straatweg te Smilde en LAND aan de Molenwijk, ten verzoeke 

van JAN WILLEMS VAN DER VELDE te Smilde. 

4e. Inzate van HUIS, SCHUUR en HOF op Engeland te Smilde, van de Kinderen JAN SIKKENS 

KRAMER.       Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


