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KERKNIEUWS.
B er o ep en : Te Werkend= uit tweetal Ds. A. de Blois
te Gouda en Ds. J. Fraanje te Barneveld, Ds. A. de Blois te
Gouda. — Te Westzaan-Zaandam uit tweetal Ds. P. Honkoop
te 's-Gravenhage en Ds. T. Dorresteijn te Opheusden, Ds. P.
Honkoop te 's-Gravenhage. — Te Goes uit tweetal Ds. J.
Fraanje te Barneveld en Ds. A. van Stuijvenberg te Yerseke,
Ds. J. Fraanje te Barneveld. — Te Terneuzen Ds. A. van
Stuijvenberg te Yerseke.
Be dankt: Voor Leiden Ds. A. van Stuijvenberg te
Yerseke. — Voor Genemuiden Ds. H. Ligtenberg te Vlaardingen.
C. HEGEMAN.
De heer C. Hegeman, Evangelist vanwege den Gereformeerden Bond te Eindhoven, heeft als zoodanig Zondagavond 12 December j.l. afscheid genomen en zich van de
Hervormde Kerk losgemaakt. Hij heelt zich aangemeld als
lid bij de Gereformeerde Gemeente te Eindhoven, teneinde
toegelaten te warden tot de Theologische School te Rotterdam.

BEROEPEN.
X. vraagt, of er ook Synodale bepalingen zijn betreffende
den tijd, gedurende welken een predikant niet beroepen
mag worden, nadat hij zich aan een gemeente heeft verbonden.
Zoover ik mij herinner, bestaan dienaangande geen bepalingen. Ook oudtijds hebben predikanten wel een beroep
aangenomen nadat zij slechts enkele maanden een gemeente
hadden gediend.
Het zou m.i. wel billijk zijn, als na korten tijd een leeraar
zijn gemeente verlaat, de roepende kerk eenige vergoeding
gaf voor de gemaakte kosten. Voorts bedenke men, dat God
vrij is in het roepen en verplaatsen Zijner knechten.
ROBERT ALBERTHOMA.
Reeds lang geleden werd mij gevraagd wat te vermelden
van Robert Alberthoma.
Deze Robert was een der elf kinderen van Albeitus r13mae, wiens vader van Roomsch priester tot de Reformatie
overgegaan tot stadsprediker te Groningen aangesteld werd.
Albertus heeft te Lutkegast en eind 1635 ie Groningen het
Evangelie bediend tot zijn dood (20 April 1660). Een groot
getal zijner zonen heeft zich tot den dient des Woords gewijd. Onder dezen was ook Robert, een man met bijzondere
gaven bedeeld. Zijn werken werden zoo gretig gelezen, dat
er vele herdrukken van verschenen. Hij gaf ook gedichten
uit. Van zijn hand verscheen o.a.: Leer der Waarheid, die
naar de godzaligheid is; 1) Onderwijzings-liederen van des
Heeren wegen; Intreede van W. K. H. Friso; Prins van Oranje;
Zonne der Gerechtigheid; Met Elia's; Elia de Profeet; Eliza,
enz. De dienst van dezen Robert Alberthoma is tot rijken
zegen geweest en zijn werken werpen nog groote stichting
af.
') Van dit werk verscheen in 1770 de 8e druk.
SELA.
X. vraagt welke beteekenis Sela in de Psalmen heeft en,
of dit woord gelezen moet worden?
De meeningen over het woord Sela, dat in 31 Psalmen
niet minder dan 71 maal voorkomt, verschillen. Sommigen
brengen het in verband met de muziek, die luider moet
worden Anderen zagen er een aanduiding van een pauze
in. Dr. de Groot meent, dat de kwestie uitgemaakt is door
R. Stieb, die er op wijst, dat Sela altijd in de kern-verzen
van den Psalm voorkomt. Het woord zou dan dubbelen nadruk leggen en beteekenen, dat het voorgaande herhaald
worden moet.
B.v. Psalm 87 : 3: „Zeer heerlijke dingen worden van U
gesproken, o stad Gods". In plaats van Sela wil deze
schrijver dan dezelfde woorden nogmaals lezen.
Uit deze verklaring blijkt in elk geval, dat Sela wel
degelijk beteekenis heeft in betrekking tot den zin der
woorden. Dit is ook in vroeger tijd reeds verdedigd o.a. door
Brahé (Ps. 89). Laat ons dit woord dus niet stilzwijgend

voorbijgaan. Het eenvoudigst is het te lezen; het staat er.
Daarbij bedenke men, dat Sela den nadruk doet vallen
op het gezegde en dan ons zooveel zegt als: Sta er bij
stil; let er op.
FORMULIER VOOR AFLEGGEN BELIJDENIS.
X. vraagt, hoe het te verklaren is, dat er geen formulier
bestaat voor het doen van belijdenis des geloofs.
Een formulier is voor dit geval niet opgesteld, omdat
onze Hervormers positie gekozen hebben tegen het Roomsche sacrament der confirmatie (het vormsel). De Hervormers
wilden van 41 t on-Schriftuurlijk gedoe niet weten.
Rome beweert, dat de confirmatie (d.i. de bevestiging)
door Christus werd ingesteld den avond vácír Zijn sterven
en dat de Apostelen het ontvangen hebben op den Pinksterdag. Daartoe beroepen zij zich (hoe geheel ten onrechte)
op 2 Cor. 1 : 21: „Maar die ons met u bevestigt in Christus
en die ons gezalfd heeft is God". Van de Apostelen is de
macht om te zalven dan overgegaan op de bisschoppen.
Deze maken dan ook met gewijde zalf een kruisteeken op
het voorhoofd dergenen, die bevestigd worden als leden
der kerk, en hij spreekt daarbij de woorden: „Ik teeken u
met het teeken des kruises en bevestig u met de zalf des
heils in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen
Geestes". Dan legt hij de handen op ten teeken, dat hij, die
dit sacrament ontvangt tot den strijd voor Christus is afgezonderd Door dit z.g.n. sacrament ontvangt het nieuwe
lid der kerk de kracht des Heiligen Geestes, noodig voor
zijn belijdenis.
Calvijn en ook Luther verwierpen geheel dit Roomsche
verzinsel. Zij hielden zich aan de Schrift, die ons leert, dat
er slechts twee sacramenten zijn. Mitsdien wilden zij niets
weten van bevestiging van nieuwe leden. De formulieren
dienen ter bevestiging van leeraren; ouderlingen en diakenen en van huwelijken; maar er bestaat geen formulier tol
bevestiging van leden en niemand van Gereformeerde Belijdenis zal het immer in zijn hoofd krijgen, zulk een formulier op te stellen. Men gebruike in onze gemeenten ook
de forme niet, die de Gereformeerde Kerken saamstelden.
Bij het aanschaffen van formulier-boeken zie men wel toe,
gelijk de aandacht ook steeds gevestigd moet zijn op de
onverkorte en onvervalschte Belijdenis des Geloofs. met
name wat Art. 36 betreft.
Ik moge hierbij vooral de kerkeraden opwekken, dat zij
voor goede formulier-boeken zorgen op den pr e e kstoel.
VRAGEN OPENBARE BELIJDENIS.
Hoe wij dan aan de vragen komen, bij het doen van
Belijdenis afgelegd?
Wie volmondig lid der gemeente wenscht te worden,
heeft zich dienaangaande te verklaren en getuigenis 'e
geven van zijn belijdenis. Weleer (b.v. te Londen in de
vluchtelingen-gemeente) geschiedde dit wel in tegewoordigheid der geheele gemeente en een enkele onzer gemeenten heeft die gewoonte nog. Toen de gemeente meer
en meer wegbleef, leidde de kerkeraad het onderzoek en
werd in de samenkomst der gemeente met ja geantwoord
op de vragen, aan degenen die belijdenis afleggen, te stellen. Die vragen zijn reeds in de liturgie der 16e eeuw te vinden, met name in de uitgave van Schilders. Aan deze vragen
houde men zich zonder meer, tenzij men de vragen van
Voetius gebruiken wil, tot welk gebruik een onzer Synoden
vrijheid gaf.
VRAGEN VAN VOETIUS.
De Belijdenis-vragen van Voetius luiden als volgt:
le. Verklaart gij de leer onzer kerk, voor zoover gij haar
geleerd, gehoord en beleden hebt, te houden voor de ware
en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige
Schrift?
2e. Belooft gij, door de genade Gods, in de belijdenis
van de zaligmakende leer volstandig te zullen blijven en
in haar te zullen leven en sterven?
3e. Belooft gij, overeenkomstig deze leer, eerlijk en onberispelijk steeds uw leven te zullen inrichten en uw belijdenis met goede werken te zullen versieren?
4e. Belooft gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht te willen onderwerpen, en onderworpen te zullen zijn, indien het gebeurde (wat God verhoede) dat gij
u in leer of leven kwaamt te ontgaan?

PREDIKBEURTEN.
VRIJDAG 7 JANUARI.
WIERDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
ZOETERMEER: 6.30 uur Ds. Honkoop.
ZATERDAG 8 JANUARI.
H. I. AMBACHT: 3.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
ZONDAG 9 JANUARI.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u. Ds. Visser.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10, 4 en 7.30 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 9.30 en 3 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 3.30 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.
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fracznje.
BEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
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 3 uur leesd.
BRUINISSE: 10 en 3 uur Dhr. Rijksen.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 2.30 u. Dhr.
Blok.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 9.30 uur leesd.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 10 en
3.30 uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELSPEET: 9.30, 2 en 7 uur leesd.
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: 10 en 2.30 uur leesd.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 3.30
uur leesd.
GOUDA: 10 en 3 uur Ds. de Blois.
GOUDSWAARD: 10 en 3 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 3 uur Ds. P.
Honkoop.
•s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.
HERKINGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
H. I. AMBACHT: 10 en 3.30 u. leesd.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
3 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: 9.30 en 2 uur leesd.
HOEK (Z.): leesdienst.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 3 uur Ds. Vreugdenhil.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 4 uur leesd.
KLAASWAAL: 10 en 3.30 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 9, 1 en 3.45 uur Ds. v.
d. Berg.
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur Ds. v. d.
Woestijne.
LEIDEN: 10 en 3 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 9.30 en 3 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.

MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur Ds. Bel.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIJDRECHT: 9.15 en 3 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds. M.
Hof man.
NAALDWIJK: 10 en 3.30 uur 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 leesd. '
NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesd.
NIJVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
OCHTEN: 10 en 6.30 uur Dhr. Wijting.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: ? uur Dhr. Rijksen.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 3 u. Ds. Dorresteijn
OUD-BEIJERLAND: 10 en 3 laur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 2.30 en 6.30 u. Dr. C.
Steenblok.
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 3.30 uur leesd.
RILLAND-BATH: Ds. Neerbos,
ROTTERDAM-C.: 10 en 3.30 uur Ds. G.
H. Kersten.
Rauwenhoffplein: 10 en 3.30 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 en 3 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 en 6.30 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesd.
SCHERPENISSE: 11, 3.30 en 7,30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL: 9.30 en 3 uur leesd.
ST. ANN ALAND: 11140, 2.40 en 6.10 u
leesdienst.
STAVENISSE: leesdie.nst.
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 3 uur leesd.
UDDEL (De Beek): 10 en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstraat: 10 en 3.30 uur
Ds. Heikoop.
VEEN: 9.30 en 2 uur leesd.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 3.30 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.
WESTKAPELLE 10 en 2 uur leesd.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 2.30 uur leesd.
WOERDEN: 10 en 3 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 9, 12.45 en 3.45 uur Ds. A.
van Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 3
uur leesd.
ZEIST: 10 en 3 uur leesd.
ZIERIKZEE: 10, 2 en 6 uur leesd.
ZOETERMEER: 9.30 en 2.30 uur leesd.
MAANDAG 10 JANUARI.
RUSSEN (Esch): 7.30 uur Ds. Lamain.
DINSDAG 11 JANUARI.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 uur
Ds. Lamain.
HOOFDDORP: 3 uur Ds. Kok.

WOENSDAG 12 JANUARI.
AMSTERDAM-C.: 7.15 u. Ds. Honkoop.
GIESSENDAM: 3 uur Ds. v. d. Berg.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
LEERDAM: 7 uur Ds. v. d. Berg.
MOERKAPELLE: 2 uur Dhr. Blok.
POORTUGAAL: 3 uur Ds. Lamain.
RHENEN: 2.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
ROTTERDAM-Z.: 7.30 uur Ds. Lamain.
DONDERDAG 13 JANUARI.
GOUDSWAARD: 7 uur Dhr. Blok.
NUNSPEET: 6.30 uur Ds. Fracrnje.
RUSSEN (Wal): 7.30 uur Ds. Lamain.
TER AA 7 u. Ds. v. d. Woestijne.
WERKENDAM: 3 uur Ds. v. d. Berg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 7.30 uur
Ds. Verhagen.
VRIJDAG 14 JANUARI.
ERMELO, (voorm. school Telgt): 7 uur
Ds. Fraanje.
ZATERDAG 15 JANUARI.
ALMELO: 7.30 uur Ds. Lamain. (Openb.
Bel. en H.D.).
AMERSFOORT: 6.30 uur Ds. v. d. Berg.
ENSCHEDE: 3.45 uur Ds. Lantain.

VERZOEK VAN DE ADMINISTRATIE.
Wij verzoeken den abonné's het
abonnementsgeld voor het eerste halfjaar 1944, ten bedrage van f 1.25, op
ons Gironummer
1 4 7 7 5 9 te willen
overschrijven, of anders in postwissel
te storten. Indien dit vóór 31 Januari a.s.
niet in ons bezit is, zullen wij zoo vrij
zijn per postkwitantie over dit bedrag
te beschikken, maar dan verhoogd
met f 0.15 ct. voor incassokosten.
Tevens verzoeken wij beleefd bij betaling op het strookje te vermelden
waarvoor de betaling dient, daar dit
het maken van abuizen voorkomt.

