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KERKNIEUWS.
Be dankt : Voor Roiterdam-Z. Ds. H. Ligtenberg te
Vlaardingen.
CORNELIS ANNOT OVERLEDEN.

BROEDERS IN DEN KERKERAAD.

In den ouderdom van 83 jaren is Cornelis Annot, Zondag
24 October j.l. na een slepende ziekte overleden. Meer dan
dertig jaren heeft de overledene de gemeente te Oostkapelle in het ambt van diaken mogen dienen,
De Heere vertrooste de familie, in het bijzonder ook den
in het buitenland vertoevenden zoon.
GIFTEN.
Theologische School
H. L. ter uitbreiding bibliotheek
Rotterdam, Giro 6 3 6 9 7.
INDEELING IN CLASSEN.

lingen (de diakenen) waarschijnlijk meer in getal dan de
ouderlingen, zich in een tuchtzaak toch wel hebben te voegen naar het oordeel der ouderlingen, zooveel mogelijk
en als met het recht der kerk te vereenigen is.

f 2.50
Ds. KERSTEN.

X. vraagt of twee broers in den kerkeraad mogen zitten; het wordt z.i. een familie-zaakje.
Laat Gods Woord eens beslissen. Mozes en Aeiron waren
broeders; beiden van God verkoren, om Israël ie leiden.
Korach, Dathan en Abiram hebben zich tegen hen verzet,
maar zijn door God op de vreeselijkste wijze gestraft.
Onder de discipelen waren broeders: Petrus en Andreas;
Johannes en Jacobus Waren broeders (Matth. 4 : 18, 21).
Zou X. nu durven spreken van een familie-zaakje? Hij dient
wel wat voorzichtiger te zijn in zijn oordeel over den kerkeraad.
Dat wil echter niet zeggen, dat bij voorkeur familieleden
verkoren moeten worden. Zoo mogelijk mijd° de kerkeraad
dit en formeere hij de dubbeltallen uit hen, die geen familie zijn. Maar als het belang der gemeente, door bijzondere genaden en gaven, die in een bepaalde familie geschonken zijn, medebrengt, late men de geschiktste krachten
toch niet ongebruikt.

X. vraagt, of het niet mogelijk zijn zou, in verband met
de tegenwoordige moeilijke reisgelegenheden, de classen te
splitsen, daar sommige classen toch reeds zeer groot zijn.
Een nadere indeeling der kerken in classen is altijd moWANNEER GERECHTVAARDIGD?
gelijk, zoo de gemeenten dit begeeren en de Particuliere
X. vraagt wanneer Gods volk gerechtvaardigd wordt?
Synode haar goedkeuring er aan hecht. Een voorstel dienaangaande z>ou X. op den kerkeraad kunnen bespreken en Sommigen zelden in de wedergeboorte, anderen wilden
bij aanneming ter classe brengen. Het klein aantal predi- daarvan niet weten en zeiden dat de rechtvaardigmaking
kanten vormt echter wel een bezwaar voor verdere indee- eerst geschiedt in de verzekering des geloof s.
Om de zaak recht te verstaan, moet men wel bedenken,'
ling. Er moet toch leiding gegeven worden. Denk nu eens
aan de classis Tholen mer, één leeraar; idem de classis dat jcle rechtvaardigmaking is venk het geloof (in. den
Dordrecht. Tegen een splitsing van eerstgenoemde b.v. in de Raad Gods van eeuwigheid en in de opstanding van Chrisgemeente op Tholen met St. Philipsland en Dinteloord en de tus) en door het geloof. In het °ogenblik van Gods welbegemeenten op Schouwen-Duiv eland, zou m.i. geen over- hagen rekent God Zijn uitverkorenen dadelijk Christus en
wog:.-md bezwaar worden ingebracht, zoo er maar meer Zijn gerechtigheid toe. In de wedergeboorte ligt dus een
leeraren in die gemeenten waren. Zoo zou ook een indee- staats-verwisseling. Uit den staat der verdoemenis zet God
ling van de classis Rottertlam op datzelfde bezwaar, naar Zijn volk over in den staat der rechtvaardigheid. Zoo worden de uitverkorenen in de wedergeboorte gerechtvaardigd.
ik vermoed, wel afstuiten.
Ook bedenke men, dat onze vaderen tegen een reisje Maar wat God Zijn volk toeiekent moet tot hun vertroosblijkbaar niet al te zeer opzagen, toen de reisgelegenheden ting in geloofs-oef ening aangenomen. En van die aantoch zeker niet beter waren dan in dezen tijd. De Synode neming is de jong-wedergeborene verre. Hij ziet zich onder
van Dordrecht voegde Voorne, Putten, Overflakkee en Goe- Gods rechtvaardig oordeel, gansch verloren. Het doet tereede samen ,tot den tijd toe dat de kerken beter voor- kort aan de bediening des Geestes dit niet in het oog te
zien zullen wezen, dat die van Overflakkee een classe op houden. De Heilige Geest leidt Zijn wedergeboren volk tot
zichzelf kunnen maken". De Klundert dn Fiinaart werden bij Christus. Hij verlicht hen. Zij zien Hem in Wien de gerechtigheid is. Verder, Hij zei hen in de vierschaar van Gods
Dordrecht ondergebracht.
Ge ziet, practische overwegingen golden als ik boven recht; snijdt hun leven af en God de Vader spreekt hen
vrij op grond van Christus' voldoening, wat de Heilige
heb aangegeven.
Geest met Zijn Woord verzegelt. Nu is het in het bewustMAG EEN OUDERLING DOOPEN?
zijn: Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God door onzen Heere Jezus Christus.
X. vraagt of een ouderling niet doopen mag, als een
Besluit:
leeraar ontbreekt. Ouderlingen hebben ook wel huwelijken
a. de rechtvaardigmaking is van eeuwigheid in Gods
bevestigd en ook leeraren in het ambt gezet (zooals Ds. besluit;
Bakker e.a.). Waarom zouden zij niet doopen?
b. zij is in de opstanding van Christus;
Reeds de Synode van Dordt (1578) antwoordde op de
c. zij is in de wedergeboorte;
vraag: Of men den doop van waarde houden zal, die van
d. zij is in de bewuste vrijspraak van schuld en straf en
een privaat persoon of ook van een ouderling bediend is? de toekenning van het recht ten eeuwigen leven; en eens
Het antwoord luidde: Neen]
zal zij zijn op de wolken des hemels.
Wel besloot men den doop niet te herhalen, zoo een
Een wedergeborene moogt ge dus niet besluiten onder
ouderling dezen bediende, die daartoe door de kerk was het oordeel der verdoemenis en anderzijds niet gerust zetaangezocht, maar het is „nochtans niet te prijzen; noch ten op zijn bevinding, maar opwekken m'n te staan naar de
na te volgen".
rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie,
En wat bevestiging van huwelijken betreft en van leeraren
zou ik hetzelfde willen zeggen. Hoewel noch het huwelijk,
BEELD EN GELIJKENIS.
noch de bevestiging van leeraren een sacrament is. Het
ambt van ouderling is echter van dat der leeraren steeds
Dezelfde vraagt of er onderscheid is tusschen Beeld en
onderscheiden geweest (Zie Formulier tot bevestiging van Gelijkenis Gods?
leeraren). Men neme die onderscheiding niet weg, door
Gen. 1 : 26 luidt: „En God zeide: Laat Ons menschen
ouderlingen op te dragen, wat het werk der leeraren is.
maken naar Ons Beeld; naai Onze Gelijkenis". Sommigen
wilden tusschen Beeld en Gelijkenis dil onderscheid stelSTEM DER DIAKENEN.
len, dat de ruensch wel het Beeld Gods droeg, maar door
X. is diaken en vraagt, of de diakenen in den kerkeraad volstandige gehoorzaamheid eerst de Gelijkenis Gods werde beslissing kunnen geven in een tuchtzaak, ai zijn de den zou. Comrie bestreed hen in zijn Catechismus en de
ouderlingen er tegen, om de censuur toe te passen.
bladzijden die daarover handelden, moesten zelfs geIn gemeenten, waar het getal der ouderlingen zeer klein schrapt worden, wilde hij de noodige goedkeuring voor zijn
is, zullen de diakenen mede tot den kerkeraad mogen ge- uitgave verkrijgen. Later zijn die bladzijden weder ingenomen worden (Art. 38 D.K.0.). Zij behooren eigenlijk tot den voegd, zoo X. nazien kan in de opnieuw door mij uitgekerkeraad niet; het klein getal der ouderlingen maakt het geven Catechismus van Comrie met de voorrede. Beeld en
noodig hun tot den kerkeraad te nemen. Dan zijn zij hulp- Gelijkenis zijn van elkander niet te scheiden; de mensch
ouderlingen en de ouderlingen hulp-diakenen. Daaruit volgt droeg het gelijkend beeld Gods .Chistus daarentegen is
dan van zelf, dat in tuchtzaken de stem der ouderlingen het uitgedrukte Beeld, zijnde Zelf waarachtig en eeuwig
overwegende kracht behoort te hebben en de hulp-ouder- God.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 4 NOVEMBER
AXEL: 3 uur (huw.bev.) Ds. Visser.
GOUDSWAARD: 7 uur Ds. Ligtenberg.
GRONINGEN: 7.45 uur Ds. Lamain.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Heikoop.
LEIDEN: 7.30 uur Dhr. Blok.
NUNSPEET: 6.30 uur Ds. Fraanje.
OCHTEN: 7 uur Dhr. Wijting,
WERKENDAM: 3 uur Ds. v. d. Woestijne.
(Dankst.).
WOERDEN: 10 en 7 uur Ds. Dorresteijn.
(Dankdag).
ZOETERMEER: 7 uur Ds. Honkoop.
ZUILICHEM: 2.30 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug (Dankdag).
VRIJDAG 5 NOVEMBER
CAPELLE (N.-B..): 2.30 en 7 uur Ds. v.
d. Berg (Dankdag).
DE LEMMER: 7.30 u. Ds. Lamain (dankst.)
ELSPEET: 3 en 7 u. Ds. Fraanje (Dankd.)
OUD-BEIJERLAND: 7 u. Ds. Ligtenberg.
OUDEMIRDUM: 1.30 uur Ds. Lamain.
ZONDAG 7 NOVEMBER.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 3 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 5 uur leesdienst.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesd.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2,30 en 6 uur Ds. J.
Fraanj e.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
BERKENWOUDE: 9.30 en 7 uur leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 9.30 en 6 uur leesd.
BORSSELE: 9.30, 2.30 en 6 uur leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur
leesdienst.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 10 en 4
uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELST (13.): 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: 10 en 2.30 uur leesd.
GOUDA: 10 en 3.30 uur Ds. Kersten.
GOUDSWAARD: 10 en 3 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 3.30 uur Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 4.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAARLEM, Lcmge Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
H. I. AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
HILVERSUM (Langestraat 50aa): 10 en
4 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: 9.30, 1.30 en 4.45
uur leesd.
HOEK (Z.): leesdienst.

HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst
KATWIJK a. ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1 en 4.30 uur Ds. v.
d. Berg.
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEIDEN: 10 en 3.30 uur Dhr. Rijksen.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIJDRECHT: 11 en 7 uur leesdienst. MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds.
Hofman.
NAALDWIJK: 9.30 en 2.30 u. leesd.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 5.30 u.
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 9.30 en 3 uur leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NISSE: 10, 2.30 en 5.30 uur Dhr. Blok.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesd.
NIJVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
OCHTEN: 10 en 3 uur leesd.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 u. Ds. Visser.
OPHEUSDEN: 10 en 3 u. Ds. Dorresteijn
OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en 7 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 230
630 uur leesd.
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. v. d.
Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. Neerbos.
ROTTERDAM-C.: 10 en 3.30 uur Dhr.
Aangeenbrug.
Rauwenhoffplein: 10 en 3.30 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesdienst.
SCHERPENISSE: 11, 3.30 en 7.30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL: 9.30 en 3 uur leesd.
STAVENISSE: leesdienst.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 9.30 en 6.30 uur leesd.
TER AA: 9.30 en 2.30 uur leesd.
TERNEUZEN: 9.30, 2 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 en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 4 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 4 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glaristraat en 2 u.
Luthersche Kerk leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10 en 2.30 u. leesd.
leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 2.30 uur leesd.
WESTKAPELLE: 9.30 en 2 uur leesd.
WIERDEN: 9.30 en 2.t.10 uur leesdienst.
WOERDEN: 9.30 en 2 uur leesd.
WOLFAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.

YERSEKE: 9, 12.45 en 4 uur Ds. van
Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 3
uur leesd.
ZEIST: 10 en 3.30 uur leesd.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 8 NOVEMBER.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 6.30 uur
Dr. Steenblok.
VRIEZENVEEN: 7 uur Ds. Lamain.
DINSDAG 9 NOVEMBER.
BERKENWOUDE: 9.30 en 1.30 uur Ds. H.
Ligtenberg (Dankdag).
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 10, 3
en 7.30 uur Ds. v. d. Woestijne (Dankd.)
GIESSENDAM: 3 uur Ds. Lamain.
GOR1NCHEM, Zusterstraat 4: 7 uur
Ds. Lamain (Dankst).
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
TER AA: 10, 2.30 en 6.30 uur Ds. Honkoop (Dankdag).
WOENSDAG 10 NOVEMBER.
BODEGRAVEN: 10 en 7.30 uur Ds. Dorresteijn (Dankdag).
LEIDEN: 10 en 3.30 uur Ds. Honkoop
(Dankdag).
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6.30 u.
Ds. Kersten (Dankdag).
NIJKERK: 6.30 uur Dhr. Wijting.
ROTTERDAM-Z.: 7.30 uur Ds. Lamain..
VLISSINGEN, Luthersohe Kerk: 9.30 en
2 uur Ds. Visser (Dankdag).
ZEIST: 10 en 3 uur Ds. Heikoop (Dankd.)
DONDERDAG 11 ,NOVEMBER
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
2.30 en 7.15 uur Ds. Dorresteijn (Dankd.)
CAPELLE A. D. IJSSEL: \10, 3 en 6.30 u.
Ds. Kersten (Dankdag).
RUSSEN (Wal): 7.30 uur Ds. Lamain.
POORTUGAAL: 3 uur Ds. Ligtenberg.
VRIJDAG 12 NOVEMBER.
RUSSEN (Esch): 7.30 uur Ds. Lamain.
ZOETERMEER: 7 uur Ds. Kersten.
ZATERDAG 13 NOVEMBER.
ALMELO: 7.30 uur Ds. Lamain.
DORDRECHT: 7 uur Ds. Kersten (Herdenking Synode van Dordrecht).

