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AAN ONZE LEZERS

DRIE DAGEN EN DRIE NACHTEN.

In de afgeloopen week werd Ds. G. H. Eersten overX. vraagt hoe Matth. 12 : 40 te verstaan zij. „Gelijk Jona
vallen door een thromboze van een hartslagader. Reeds drie dagen en drie nachten was in den buik van den. wal,eenige dagen tevoren voelde Ds. Kersten zich niet wel. visch; alzoo zal de Zoon des menschen drie dagen en drie
In den nacht van Maandag op Dinsdag kreeg hij een aan- nachten wezen in het hart der aarde". X. komt één nacht
val van hartkramp, maar toch heeft hij Dinsdag nog les te kort.
gegeven aan de Theologische Schoei. Donderdagmiddag
Vrijdag werd de Heere begraven en Zondagmorgen is
werd de toestand levensgevaarlijk daar Ds. Kersten een Hij opgestaan. De gedeelten der dagen worden voor genieuwen heftigen hartaanval kreeg, die eenige dagen heele dagen genomen. Neemt men die gedeelten voor etduurde. De kinderen zijn. toen bijeengeroepen en de naaste malen, dan komt X. er wel; Vrijdag, Zaterdag, Zondag zijn.
familieleden gewaarschuwd.
3 etmalen, en elk etmaal bevat een dag en een nacht.
Zaterdag j.l. trad eenige verbetering in, zoodat direct
B. Neemt men aan dat 's nachts om 12 uur den volgenden
levensgevaar geweken is, hoewel over het verdere ver - dag begon, dan zijn er ook drie dagen en drie nachten.
loop van de hartaandoening nog weinig valt te zeggen. In- Vrijdag vóór 6 uur is de Heere gekruist; dit was dus nog
dien Ds. Kersten zou herstellen, zou dit herstel geruimsn op den dag; de le dag. Maar van 6-12 uur was het dan
tijd in beslag nemen.
nacht, de nacht van Vrijdag; dit was de eerste nacht. GeVanzelfsprekend moet Ds. Kersten alle werkzaamheden heel den Zaterdag is de Heere in het graf geweest; dus den
laten rusten. Dr. C. Steenlok te Poortvliet zal het 2en dag in den tweeden nacht. Van 's nachts 12 uur tot
redacteurschap van het Mededeelingenblad op zich nemen. 's morgens E uur was het Zondagnacht, de 'derde nacht
Aan hem gelieve men alle brieven, ons blad betreffende, en na 6 uur was het dag, Zondag; de derde dag. Het voltot nader bericht le zenden.
gende schema kan dit verduidelijken:
6 uur
12 uur 6 uur
KERKNIEUWS.
le dag I le nacht 2e
Bedank t: Voor Scherpenisse Ds. A. Visser te Aagtekerke.

12 uur 6 uur

12 uur

6 uur

nacht' 3e nacht 3e dag
2e dag

" ALLEEN KINDEREN VAN BEKEERDE OUDERS DOOPEN?
X. vraagt naar aanleiding van hetgeen hij van een oefenaar der Oud-Gereformeerden hoorde, of alleen bekeerde
ouders hun kinderen mogen laten doopen en alleen bekeerde menschen belijdenis mogen doen. Die oefenaar
waarschuwde, onbekeerden noch hun kinderen te doen
doopen, noch lid van een kerk te worden.
Het is wel droevig, dai zulke woorden gesproken orden en dat Wellicht sommige menschen er ook nog naar
handelen. Niet alleen onttrekken zij zich aan de kerk, maar
bovendien blijven hun kinderen ongedoopt.
Over het zich tot de kerk voegen, heeft de kerk in ons
land zich uitgesproken in de Nederlandsche Geloofsbelij denis, Art 28, welk artikel duidelijk zegt adat niemand van
wat staat of kwaliteit hij 'zij, zich behoort op zichzelven te
houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelven daarbij (ni bij de kerk) te
voegen en daarmede te vereenigen". En ,he.t artikel besluit:
„Daarom al degenen, die zich van dezelve (kerk) afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie
Gods". Heeft die uitspraak voor dien oefenaar geen beteekeuls, dan behoort hij niet op den kansel in een kerk, die
zich nog Gereformeerd noemt; en dan nog wel Oud-Gereformeerd, van welke kerk ge toch zeker zoudt mogen verwachten.. dat zij de oude belijdenis handhaven zal. En wat betreft een kerk van enkel bekeerden, leze men niet alleen
wat de belijdenis zegt van de hypocrieten, die in de kerk
zijn, maar b.v. ook wat Brakel schrijft als deze De Labadie
bestrijdt, die een kerk van enkel bekeerden wilde. De raad,
die door den oefenaar gegeven is, is in flagrantere strijd
met de Belijdenis des Geloofs, waarvan alle kerken belijden,
dat zij op Gods Woord is gegrond.
B. en nu de doop.
Laat ik antwoorden met wat Coalitie schrijft in diens Catechismus Zondag III, door mij opnieuw uitgegeven bij De
Banier. Comrie ,schriff e Het is tot groote ergernis van de
rechtzinnige leeraars, dut men zoo over den doop hoort zintwisten; dezen willen de vragen niet voorlezen; anderen
willen, dat de ouders ot getuigen moeten bekeerd zijn, even
alsof de doop de verzegeling van het geloof der ouders
of der getuigen was en dat juist de kinderen van zulke bekeerde ouders recht oo den doop hadden; daar de doop
onze erfsmet beteekenende, niet verzegelt het onderwerpelijk
geloot van de ouders, noch van hen, die gedoopt worden;'
maar alleen Gods belofte: dat gelijk allen, die tot Adam
behooren, in hem verdoemd zijn, ook allen, die tot Christus, den tweeden Adam behooren door Hem zullen zalig
worden. Deze Goddelijke waarheid betuigen wij in den
doop te gelooven; daarom laten wij onze kinderen doopen.
De Goddelijke waarheid verzegelt God in en bij den doop
en vervult de belofte op Zijn tijd".
Ik hoop, dat X. met dit antwoord tevreden zijn -zaleen dat
de ouders hun kinderen den doop niet onthouden zullen, opdat wij niet tot het Heidendom terugkeeren.

vatIDAG

ZATERDG

ZONDAG

UITSTEL VAN VERKIEZING.
X. vraagt of een kerkeraad het recht heeft, om een afgekondigde stemming voor ambtsdragers, uit te stellen.
Een dergelijke vraag is onlangs beantwoord. Toen heb
ik geschreven, dat hel niet gaat zonder meer de stemming
af te lassen. Men lette op dat „zonder meer", d.w.z. zonder
bijzondere redenen. Wanneer echter wel bijzondere gevallen zich voordoen, kan de kerkeraad zich genoodzaakt zien
deze te onderzoeken en de stemming uit te stellen, wat volstrekt nog niet af-stellen beteekent. Evenwel zal dit tot de
uitzonderingen behoorien. De kerkeraad beraadslage tevoren en overweg° wel, welke candidaten hij de gemeente
voordragen zal, zoekend daartoe de beste krachten, dis
in de gemeente zijn. Ieder begrijpt, dat ook, uitstel van verkiezing nadat de gemeente daartoe is opgeroepen, aanleiding geeft tot opspraak en daarom zooveel mogelijk dient
vermeden te worden.
GEZANGEN IN DE KERK.
X. vraagt waarom geen gezangen mogen gezongen in de
kerk. Er zijn toch mooie gezangen.
Ja; er zijn mooie gezangen; enkele van Lodestein; het
Lied van Luther, enz. Maar ook zeer vele, die de Gereformeerde leer krenken. Voor de kerk zijn nu in de Synode
van Dordrecht de Psalmen aangewezen en enkele gezanngen met name genoemd. Laat ons daaraan ons houden
en haal niet het samenstel van Syrenische liederen de kerk

TERUG NAAR ROME?
X. vraagt waar A. v. Rotterdam zegt dat wij uit de Roomeche kerk om de afgoderij zijn uitgegaan, wij daarheen
niet terug moeten, alp de zuivere leer er komt.
Wat verstaan wij toch weinig van de daden Gods. De
Reformatoren hebben er aan vastgehouden, dat zij de voortzetting waren van de kerk der Apostelen; niet een nieuwe
kerk, maar de aloude kerk, die zelfs onder Rome's dwaalteer en afgoderij is in stand gehouden. In de gezegende
Hervorming is de kerk uit de afgoderij uitgeleid. Zal nu de
Roomsche kerk ooit tot de zuivere waarheid wederkeeren?
Neen; zij is de valsche kerk. In Art. 29 der Nederlandsche
C eloofsbelijde-nis wordt zij de valsche kerk genoemd. Zij
heeft de gemeente Gods niet alleen vervolgd, maar schrijft
zichzelf en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe
dan het Woord Gods. Zij heeft een eigen belijdenis vastgesteld, verwerpend die, welke op Gods Woord gegrond
is, Om die redenenen is zij de valsche kerk. Zij is dronken
van het bloed der heiligen en dorst er nog naar. Voor die
kerk is geen verwachting, dat zij tot de leer der Apostelen
zal wederkeeren; de scheiding is een finale.

X. wijst op de Hervormde Kerk. Dat is iets anders. Wel
hebben de vijandige besturen de Afgescheidenen bitter
vervolgd; wel is de belijdenis haar- heerschappij ontzegd,
maar nimmer nog heeft de Herv.' Kerk, hoe diep ook vervallen, een eigen belijdenis opgesteld tegenover de rechtzinnige. Terugkeer is daar mogelijk en het ware te wenschen, dat de Heere die Kerk terug bracht; dan zou de
scheur kunnen geheeld die in Neerlands kerk gescheurd is.

PREDIKBEURTEN.

OPNIEUW BEVESTIGEN.
X. vraagt, el' herkozen keikeraadsleden, ook opnieuw baeestigd moeien warden.
Ja. Zij aan veerden weer bij vernieuwing het ambt en hebben zich daartoe met een plechtig „ja" aan de gemeente
te verbinden.. 06k heeft die bevestigin.g dit v66r, dat het
gewicht van de ansRften telken jare de gemeente wordt ontvouwd Ik" bevind mij er best bij

GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
VEEN: 9.30 en 2 uur leesd.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd,
VEENENDAAL. 9,30 en 5 uur Ds. Kok.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.
VLAARDINGEN: 10 en 3.30 uur leesd.
DONDERDAG 24 FEBRUARI,
HERKINGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glartstraat en 2 u.
GIESSENDAM: 3 u. Ds. v d. Woestijne H. I. AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
Luthersche Kerk leesd.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Fraanje
HILVERSUM, Larigeslraat 50aa: 10 uur
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
OUD-BEIJERLAND: 10, 2,30 en 7 uur (H.A ) en 3 uur Ds Dorresteljn.
WAARDE: leesdienst.
Ds. Ligtenberg (Biddag).
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: 9.30 en 2 uur leesd
POORTUGAAL: 3 uur Ds, Honkoop
WEMELDINGE: 10 en 2,30 u, leesd.
HOEK (Z.): leesdienst.
RUSSEN (Esch): 7.30 uur Ds Lamain HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WOERDEN: 7 uur Ds. Visser.
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vre.ugdenhil,
WEST'KAPELLE 10 en 2 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 2,30 uur leesd.
KAMPERLAND: leesdienst.
VRIJDAG 25 FEBRUARI.
WOERDEN - 10 en 6 uur leesd.
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 4 uur leesd.
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Lam.ain
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesd
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2,30 in leesd.
KLAASWWAAL: 10.30, 2.30 (H D.) en KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. teesd.
YERSEKE: 9.30, 1.30 en 5 uur Ds. A. v.
6.30 uur biddag.
KR ABBENDIJKE: 9,30, 1.30 (H .D.) en 5 u.
Sluijvenberg.
.
NIJKERK: 6.30 uur Ds. Fraanje
Ds, v d. Berg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9,30 en 3
OUDE TONGE: 6.30 uur Ds. Bel
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
uur leesd
LEERDAM: 10 en 3.30 uur Dhr, AanZEIST 10 en 4 uur leesd
ZATERDAG 26 FEBRUAlr,
geenbrug.
ZIERIKZEE: 10, 2 en 6 uur leesd
ALMELO, in de groote zaal bij de Ned LEIDEN: 10 en 4 uur .teesd.
ZOETERMEER ., 9.30 en 2.30 uur leesd.
Herv. Kerk, Kerkplein 9: '3 uur Ds. W LEMMER: 10 en 2.30 uur ieesd.
C. Lamain (H.D.).
MAANDAG 28 FEBRUARI.
LISSE: 10 en 4 uur Ds, Verhagen,
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 6 30 uur MEEUWEN: leesdienst.
RUSSEN (Wal): 7,30 uur Ds. Lamain,
Ds. Ligtenberg.
MELISKERKE: 9,30 en 2.30 uur leesd.
DINSDAG 29 FEBRUARI.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 u. Dia. Wijting
ZONDAG 27 FEBRUARI.
MIDDELHARNIS:
10
en
3
uur
leesd.
AALST:
2.30 en 7 u. De. v, d. Woestijne
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u Ds. Visser.
M1JDRECHT: 9.30 en 3 uur leesd.
(Biddag).
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd
MOERKAPELLE: 9,30 en 2.30 uur Ds, M.
DORDRECHT (Xasperspad 18b): 7.30 u.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
Hofman.
Dhr. Blok.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
...HILVERSUM, Langestraat 50crese
AKKRUM: 10 en 5 uur leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2,30 en 6 uur
Ds. Kok,
ALBLASSERDAM: 10 en 4 uur leesd.
„
OUDEWATER: 2.30 uur Ds. La,miain.
ALMELO,- Kleuterhuis Dahliastraat: 10' leesd.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
en 4 uur leesd.
WOENSDAG I MAART.
NIEUWERKERK-Zu 10, 2.30 en 5 u. leesd.
AMERSFOORT: 10 en 4 uur leesd.
BENTHIHZEN: 9.30, 2 en 5 uur Dhr. Blek.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72: NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: .9.33 en.
(Biddag),
uur Ds Ligienberg.
1-0 en 4.30 uur leesd.
Ns-GRAVENHAGE: 10 en 3 uur Ds. P.
NISSE:
10,2.30
en
5.30
uur
leesd
AMSTERDAM-N., Juliana van StolbergHonkoop (Biddag),
school, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 3.30 NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
OUD-BEIJERLAND: 7 uur De, Ligtenborg.
en.i.K.teK: 9.30 en 3 uur Dhr. Blok
uur . leesdienst.
PCEDEROOYEN: 2.30 en 7 uur Ds. v. d.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u, leosd. NIIVERDAL: 9,30 en 2.30 uur leesd.
Woestijne (Biddag).
APELDOORN: Rustenburgstraat- 10 en OCHTEN: 10 en 3 uur leesd.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst
ROTTERDAM (Boezemsingel): 10, 2.30
3 uur leesd.
en 5 uur Ds. Larnain (Biddag).
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30, OOSTERLAND: 10, 2.50. en 6 u. leessi
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
2 en 6 uur leesd.
DONDERDAG 2 MAART.
OPHEUSDEN: 10 en ;3 uur leesd,
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst
AALST: 2.30 en 7 uur Ds. C
> IL v. d.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J. OUD-BEIJERLAND: 10 en 3 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
Woestijne (Biddag).
Fraanje.
OUDDORP: 10.30 en3.30 uur leesd.
ENKHUIZEN: 9,30 en 2,00 uur Ds. VerBEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDE TONGE: 10 eh 3 uur leesd
hagen (Biddag).
BENTHU1ZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
OUDEWATER: 9.50 en 3 uur leesd.
BERKENWOUDE: 9.30 en 7 uur leesd.
VRIJDAG 3 MAART,
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd. POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
RASSEN (Esch): 7.30 uur Ds. Larnain,
BODEGRAVEN: 9.30 en 6 uur leesd
POORTUGAAL: 10 en 3 uur Dbr. Rijkse.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 2.30 en 6.30 n. Dr. C
BOSKOOP: 10 en 3 uur leesd.
Steenblok.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst
CAPELLE (N.B.): 9.30 en 6 u. leesd.
CAPELLE A D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur RIDDERKERK: 10 en 3,30 uur Ds v. d,
Woestijne.
leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur teesd, RILLAND-BATH: Ds. Neerbos.
'ROTTERDAM (Boezernsingel): 10 en 4.30
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
Bauwenhoffplein, 10 en 4.30 uur ieesd.
DIRKSLAND: 9,30 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, sperspad
Ca
18b: 10 en ROTTERDAM-ZUID: 1.0 en 3.30 u. leesd.
4,30 uur leesdienst.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 (H:D.), .5.30 en
r‘o
EDE, Bettekamperpad 27. 10 en 3 uur 7.30 uur Ds. Lermaid.
leesdienst.
Eschkerk: 9.30, 2 eh 5 uni- leeSd.
EDERVEEN: 9.30 en 2.20 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11, 3,30 en 7,30 uur
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
leesdienst.
9.30 en 5 uur leesdienst. SCHERPENZErs: 9.20.' en S 'uur leesd.
ELST
ENKHUIZEN: 10 en 4 uur leesd,
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
H
ENSCHEDE: leesdienst.
j leesdienst
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u, leesd. STAVENISSE: leesdienst.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd ST. MAARTENSDIJK, leesdienst.
GOES: 10 en 2.30 uur leesd.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 3.30 STOLWIJK: 9.30 en 6.30 uur leesd.
uur leesd.
TER AA: 9.50 en 2.50 uur leesd.
GOUDA: 10 en 4 uur Ds A. de Blote. TERNEUZEN: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
GOUDSWAARD: 10 en 3 uur leesd.
TERWOLDE: 9.30 er 2 uur leesdienst.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. P. THOLEN: 10.33, 2.30 :en 6. uur loosde
TRICHT: 10 en 3 uur leesd.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1 30 en 5,30 UDDEL (De Beek): 10 en 2 uur leesd. ,
UTRECHT, Boothstraat 7: 10 en 4.30 uur
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd. Ds. Heikoop,

