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ten geboren uit de actie van wijlen Ds. Ledeboer en de
Gereformeerde Gemeenten onder 't Kruis, die in 1869 niet
medegegatm waren met de vereeniging der Kruiskerken en
Afgescheidenen tot de Christelijk Gereformeerde Kerk. Een
drietal gemeenten met name bleef staan: Enkhuizen met
DS. v. d. Broek; nicht met Ds. Meyer en Lisse. Reeds
preekten sommige predikanten dier gemeenten onder het
Ds. J. VREUGDENHIL.
Kruis bij de Ledeboerianen: Ds...Roelotsen, Ds. v. Oordt en
Aangaande den toestand van Ds. J. Vreugdenhil kunnen schrijver dezes, toen hij te Meliskerke niet de gemeenten
wij mededeelen, dat deze iets gunstiger is. De zieke is iets in aanraking kwam; ja beide genoemde predikanten gingen
vooruitgaande, doch voor oogsziens zal het nog een tijd tot de Ledeboeriaansche gemeenten over (vergun mij, dat
duren eer hij weer geheel hersteld zal zijn.
ik ze kortheidshalve zoo noem, hoewel de kerk niet naar
een persoon genoemd worden moet). In 1907 kwam de verADRESVERANDERING.
eeniging tot stand en een der bepalingen, daarbij gemaakt,
< betrof den naam ; die zou luiden: Gereformeerde Gemeenten
Het adres van Ds. W. C. Lamain is na 21 Augustus:
in Nederland. •
Bleekstraat 27, Missen.

KERKNIEUWS.
Beroepen: Te Middelharnis Ds. J. Fraanje te Barneyeld.
Bedankt : Voor Meliskerke Ds. A. van Stuijvenberg te
Yerseke.

GIFTEN.
Opleiding
N. N. te Aagtekerke
Vriendelijk bedankt.
Veenendaal.

IS BOOMSCHE DOOP WETTIG?
f 12.—

X. vraagt of iemand, die in de Roomsche kerk gedoop't
is, en lid der gemeente wil worden, niet over-gedoopt moet
Ds. R. Kok. worden?
Neen] Dit kan zeer duidelijk zijn voor ieder, zoo men maar
zich verplaatst in den toestand, waarin de kerk zich bevond tijdens de Reformatie. De Hervorming bedoelde volstrekt niet een nieuwe kerk te stichten'. Dan hadden de
GEREF. GEMEENTEN.
Reformatoren zich los gemaakt van de kerk der Apostelen.
X. vraagt of men spreken moet van kerk of gemeente;
Zij beleden echter integendeel de voortzetting van de Kerk
en wat het onderscheid is en hoe onze kerken komen aan
te zijn, die door de Apostelen was gesticht. De Kerk was
den naam: Gereformeerde Gemeenten.
echter onder Roomsche overheersching in ,diep verval en
A. De naam kerk komt in de Nederlandsche Bijbel niet
onder afgoderij geraakt. Telkens had zij zich verzet, maar
voor. Alleen in Hand. 19 : 35 wordt en dan nog wel door
ook van eeuw tot eeuw was dit verzet gesmoord in bloed,
den' Heidenschen stadsschrijver gezegd, dat .Efeze de kerktot in de gezegende Reformatie de banden werden losgebewaarster is van de groots godin Diana en van het beeld,
maakt. De Kerk des Nieuwen Verbonds kwam toen weer in
dat uit den hemel gevallen is; terwijl in vers 37 gesproken
haar glans en heerlijkheid uit. Maar als nu al degenen.
wordt van kerkroovers. Toch, aan de gemeente des Hee/en
die uit Rome's afgoderij verlost werden, waren overgewordt de naam kerk ook maar niet één maal in de Heilige
doopt, dan had men in strijd met het beginsel, zich losgeSchrift gegeven. Zoowel de Hebreeuwsche benaming in het
maakt van de Kerk der Apostelen. Daarom wordt de doop
Oude Verbond, als de Grieksche in het Nieuwe Testament dan ook als wettig erkend als deze bediend is:
is overgezet door gemeente, d.w.z. de door _Gods Woord
a. in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heien Geest saarngeroepen vergadering der uitverkorenen. Het ligen Geestes en
is dus geheel Schriftuurlijk, dat men spreekt van de geb. door iemand, die in zijn kring, als ambtsdrager, en dus
meente. Toch is de naam kerk van oude tijden gebruikt; tot doopen bevoegd, wordt erkend.
deze komt voor in de Twaalf Artikelen 'des Geloofs: „Ik
De nooddoop van Rome is dan ook geen doop : doch
geloof een heilige, algemeene Christelijke Kerk". In de de wettige doop is voor doop te houden en in geen geval
Nederlandsche Geloofs:belijde,nis wordt eveneens van de
mag een gedoopte weder gedoopt worden.
Kerk gesproken (art. 27-28-29-30-31-32) en nimmer van gemeente; terwijl de Kerkorde beide woorden door elkaar gebruikt. Dat onze Statenvertalers steeds de benaming gemeente gebruikten, was om bijzondere redenen. Ten eerste
ART. 30 D.K.O.
drukt „gemeente" uit de saamvergadering der geloovigen
door het geklank van het Evangelie. Dat ligt in het woord.
X. vraagt of de classe recht heeft hem voor een door haar
De voorvoeging „ge" drukt een verzameling uit, zooals
ook nog uitkomt in woorden als „gebroeders" en „genoo- benoemde commissie te roepen zoolang de kerkeraad van
ten". Gemeente is dus 'een verzameling; een „gemeenschap". elke behandeling jegens hem zich heeft onthouden.
In Art. 30 der Dordtsche Kerkorde staat zeer duidelijk:
En zoo karakteriseert de naam gemeente wel zeer klaar
„In meerdere vergaderingen zal men niet handelen dan
de Kerk des Heeren.
Ten tweede kwamen de Statenvertalers door van ge- hetgene dat in mindere niet heeft afgehandeld kunnen wormeente te spreken op, tegen de Roomsche hiërarchie. De den". De classe had dus eer zij zich met de zaak van X.
Rdomsche kerk wil een wereldkerk zijn ; niet de kerk van inliet, moeten informeeren of de kerkeraad zijn plicht gede stad Rome alleen; maar één zichtbare kerk over de ge- daan heeft. Indien deze zich van alle onderwijzing en verheele wereld onder de heerschappij van den paus; een maning onthouden heeft, heeft hij zijn. plicht verzaakt en
groote hiërarchie. Door nu te spreken van de gemeente had de classe den kerkeraad daarop moeten wijzen en tot
gaven onze vaderen tegelijk aan, dat zij de Roomsche kerk betreichting daarvan brengen. In geen geval had de classe
zich met deze zaak moeten inlaten en nog minder een comen kerkidée verwierpen.
Het gebruik van de benaming kerk is dus niet ongeoor- missie benoemen om X. te behandelen. Het komt mij voor,
loofd, hoewel gemeente in het bijzonder de kerk karakte- dat X. volkomen in zijn recht staat, als bij behandeling
zijner zaak door een classicale commissie weigert, zoo lanriseert.
gen tijd de kerkeraad hem niet met lankmoedigheid en met
II. Wat het onderscheid is tusschen kerk en gemeente? vele vermaningen van zijn zonde heeft onderhouden en tot
Er is geen onderscheid. Sommige Ethische schrijvers heb- inkeer pogen te brengen. Daarbij hebbe de kerkeraad, als
ben dit onderscheid willen stellen, dat de kerk is de hoop zijnde dit het doel van de kerkelijke tucht, te pogen X. te
,oribekeerden in de zichtbare kerk, terwijl met gemeente dan behouden en niet voorop te stellen, hem uit te bannen.
het. vrome volk zou bedoeld worden. (Gunning, Chantepie Ik onthoud mij van een oordeel in de zaak zelve te vellen:
de la Saussaye, Slotemaker de Bruïne, enz.). In Baptistische Daartoe ontbreekt mij de bevoegdheid. Wat ik beoog raakt
kerken in Amerika maakt men eveneens onderscheid tus- alleen de procedure en daarbij moet de kerkeraad zijn
schen 'de uitverkorenen „Church" en de onbekeerden „The plicht doen. Al het gehandel op de classe en door classiCongregation". Hoe geheel ten onrechte. De kerk is de
cale commissies is er naast. De kerkeraad poge eerst met
gemeente en de gemeente is de kerk; de ecclesia, zoo zij, allen ernst de geschillen weg te nemen en ga daarmede
in het Nieuwe Testament heet.
eens enkele maanden voort eer de classe zich met de
III. Nu de naam Gereformeerde Gemeenten.
kwestie inlate. En zoo de classe al te bemoeiallig is, beDie benaming dateert van 1907, althans wat onze ge- roepe X. zich op de Synode. De Geref. Gemeenten wenschen
meenten betreft. Twee kerkengroepen leefden naast elkaar, naar de regelen van het Gereformeerd Kerkrecht te leven,
hoewel in leven en belijdenis niet verschillend: de gemeen- en zich te houden aan de Dordtsche Kerkorde.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 12 AUGUSTUS
KAMPEN: 's avonds Dhr. Rijksen.
OUDEWATER: 3 uur Ds. Lamain
TER AA: 7.30 uur Ds. Verhagen.
VEENENDAAL: 7.30 uur Ds. Lamain.
ZAANDAM, Kerk Hazepad: 10.15 voorrn.
Ds. Verhagen (huw.bev.)
VRIJDAG 13 AUGUSTUS
HOOFDDORP: '8 uur Ds. Lamain.
OUD-BEIJERLAND: 7.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
WESTZAAN: 7.30 uur Ds. Hortkoop.
ZATERDAG 14 AUGUSTUS
ALBLASSERDAM: 3 uur Ds. Lamain.
KORTGENE: 7.30 uur Dhr. Aangeenbrug
POORTUGAAL: 6 uur Ds. Lamain.
ZONDAG 15 AUGUSTUS
AAGTEKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
AALBURG: 10.30 en 7 uur leesdienst.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 5 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 5 uur leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: 10, 3 en 7 u. Dhr. Rijksen.
AXEL' 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10, 3 en 7 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: leesdienst.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 u. leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6 uur leesd.
BORSSELE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 uur
leesdienst.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 930, 2 en 6 uur Dhr.
Aangeenbrug.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
DORDRECHT: 10 en 5 uur leesdienst.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur
Ds. Kok.
ELSPEEET: 10 en 3 uur leesdienst.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. A. de Blois.
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesdienst.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 urn
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAMSTEDE: leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
HERKINGEN: 11 en 7.30 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HILVERSUM (Langestraat 50aa): 10 en
5 uur leesdienst.

HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6 uur leesdienst.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK a. ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesdienst.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. J. van den Berg.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur leesdienst.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIPRECHT: 11 en 7 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 10.30 u. Ds. •Hofman,
3 uur leesdienst en 7 uur Ds. Hofman.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUWBEIJERLAND: 11, 3.30 en 7 uur
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.3t) en 7 uur
leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5
uur leesdienst.
NISSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 6 uur leesdienst.
NIJVERDAL: 9.30 en 3 uur leesdiend.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesdienst.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Visser.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6 uur
Dhr. Wijting.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 er. 2.30 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en 7 uur ° leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POOFITUGAAL: 10 en 5 uur leesdienst.
POORTVLIET: 11, 3.30 en 7.30 uur Dr.
C. Steenblok.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. Chr.
v. c Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 5 uur Dhr. Blok.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 (Op. Bel.), 3 (H.D.)
en 5.30 uur Ds. Lamain.
DE RIJP: 10.30 en 4 uur leesd.
RUSSEN: Walkerk, leesdienst.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11, 3.30 en 7,30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL (Gld.): 10 en 6 uur
leesdienst.
SEROOSKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10,40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 10.30 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 7 uur leesdienst•
TERNEUZEN: 10, 2.30 en 6 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10.30, 2.30 en 6 uur leesd.
TRICHT: 10 en 7 uur leesdienst.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 u. leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 5.30 u.
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLISSINGEN: 9.30 Glaristractt, 2 en 6
uur Luthersche Kerk leesdienst.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 10.30, 2.30 en 6.30 uur Ds.
Kersten.

WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10, 2 en 6 uur leesd.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesdienst.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOERDEN: 10 en 6.30 uur leesdienst.
WOLPHAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 10, 2 en 6 uur Ds. A. van
Stuijvenberg.
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZIERIKZEE:. 10.30, 3 en 7 uur leesd.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 16 AUGUSTUS
EDE: 7 uur (H.F1.) Ds. Fraanje.
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Ligtenberg.
NIEUW-BEIJERLAND: 8 uur Ds. Lamain.
DINSDAG 17 AUGUSTUS
ELSPEET: 3 en 7 uur Ds. Fraanje.
ROTTERDAM-Z.: 3 uur (H.D.) en 7 uur
Ds. Lamain (Afscheid).
TER AA: 7.30 uur Ds. Dorresteijn.
WOENSDAG 18 AUGUSTUS
AMSTERDAM-C.: 7.30 uur Min Wijting.
DE RIJP: 7.30 uur Ds. Verhagen (H.D.).
KLAASWAAL: 8 uur Dhr. Rijksen.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Fraanje.
STOLWIJK: 7.30 uur Ds. Honkoop.
WERKENDAM: 6.30 uur Ds. Lamain.
DONDERDAG 19 AUGUSTUS
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Ds. Lamain.
H. I. AMBACHT: 7.30 uur Dhr. Blok.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Dr. Steenblok.
HOOFDDORP: 8 uur Ds. Verhagen.
VRIJDAG 20 AUGUSTUS
HAAMSTEDE: 8 uur Ds. Lamain.
ZATERDAG 21 AUGUSTUS
OOSTERLAND: 7 uur Ds. Lamain.

