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Tot zijn professoren behoorden o.a. Vitringa. Reeds in 1703
werd Lampe predikant te Weeze, bij Kleef; in ma verTweetal: Te Middelburg Ds. T. Dorresteijn te Opheus- trok hij naar Duisburg en in 1709 naar Bremen. In 1720 aanden en Ds. A, van Stuijvenberg te Yerseke.
vaardde Lampe het professoraat te Utrecht, dat hij zeven
Beroepen: Te Dordrecht uit tweetal Ds. J. v. d. Berg jaren later verwisselde met het Hoogleeraarschap te Brete Krabbendijke en A. van Stuijvenberg te Yerseke, Ds. A. men. 6 Dec. 1729 kreeg hij een bloedspuwing en 2-dagen
van Stuijvenberg te Yerseke. — Te Nieuwerkark (2.) uit twee- later stierf Lompe.
tal Ds. A. Visser te Aagtekerke en Ds. Ch. v. d. Woestijne
Was Lompe zuiver?
te Ridderkerk, Ds. Oh. v. d. Woestijne te Ridderkerk.
Fruytier, Holtius en Driessen hebben Lampe bestreden,
omdat deze in een verklaring van het Evangelie van JoDs. A. DE BLOIS.
hannes bij de uitlegging van Joh. 5 : 26 en 15 : 26 gezegd
Reeds geruimen tijd is Ds. A. de Blois te Gouda door had, dat de leeringen van de generatie des Zoons en
ziekte verhinderd in de bediening des Woords voor te gaan. Van den uitgang des Heiligen C.4eest-es geen genoegzermen
Hoewel zijn toestand niet verergert, zal het nog wel enkele steun in de Heilige Schrift vonden en dat een mededeeling
weken duren eer hij den kansel kan beklimmen. De Heere van het Goddelijk Wezen aan den Zoon een onvolmaaktrichte den leeraar weder op en vertrooste hem door Zijn heid uit God veronderstelde.
genade in den diepen weg, waarin Zijn hand hem leidt.
Fruytier viel Lampe hierover ten rechte aan en deze heeft
zich van de beschuldiging tegen hem geuit niet kunnen
Ds. J. VREUGDENHIL.
zuiveren, al gaf hij een verweerschrift uit, waarin hij Fruy1918-1943.
tier schold voor een half-Atleten. Deze beschuldigde LampeDinsdagmiddag j.l. heeft Ds. J. Vreugdenhil de Kampen een van Roëlisme; ook werd Lampe verdacht van een driepredikatie gehouden, waarin hij gedacht, vóór 25 jaren in godendom te leeren en het Chiliasme voor te staan en
het ambt bevestigd te zijn. Ds. Vreugdenhil sprak over noemde hem een ondermijner van de Hervormde leer. Op
een twaalftal vragen, welke Lampe gesteld werden om zijn
2 Cor. 6 : 9: „Het geheim van het genadeleven".
I. door de duivelen gevreesd en fel besteden;
rechtzinnigheid te bewijzen, heeft deze niet meer kunnen
II. door de wereld verworpen en toch in nood pijnlijk antwoorden door zijn onverwachte sterven.
gemist;
X. oordeele nu maar zelf over Lamp&
III. door Gods Geest gewerkt en verklaard;
DOOPSGENADE.
IV. door het geloof omhelsd en geroemd.
X. vraagt of er doopsgenade bestaat. Hij heeft een geDit alles werd bezien in het licht van de wonderen; de
kracht; den rijkdom en de heerlijkheid van de genade, hier sprek gehad met een „Kuyperiaan" en dit gaf hem aangeschonken en door het geloof omhelsd, om eenmaal eeuwig leiding tot zijn vraag. Hij vond het Roomsch.
Inderdaad spreekt Dr. Kuyper van een bijzondere geden drieëenigen God te loven en te prijzen. Die genade is
niet vrucht van het denkend verstand, noch ean schijnge- nade, die in den doop wordt medegedeeld. Echter niet als
loof. Het oog der kraai heeft het niet gekend en de roof- Rome. Rome leert dat het doopwater de zonde cdwascht.
vogel weet het niet. God schenkt het Zijn uitverkorenen. Dat zegt Kuyper niet. Hij doopt degenen, die reeds wederBierbij sprak Ds. Vreugdenhil ook over den weg, dien God. geboren zijn, of althans er voor gehouden moeten worden,
De kinderkens hebben de genade dus reeds. Maar nu komt
hem geleid heeft.
Den 12en October 1918 werd Ds. Vreugdenhil in de Chr. daar nog bij een bijzondere doopsgenade, waardoor die
Gerei. Kerk te Sliedrecht bevestigd door Doc. A. -ce d. Heyden, wedergeboren kinderkens in de gemeenschap der kerk
na zijn opleiding ontvangen te hebben aan de Theol. worden ingelijfd volgens Kuyper. In E Voto (II, 453) schrijft
School dier kerk bij de Doc. De Bruin; v. d. Heyden en hij dat het die genade is „waardoor uw eerst uitsluitend
Janssen en Lengkeek. In 1921 ging Ds. Vreugdenhil over persoonlijk geloof alzoo ook de mogelijkheid, de hebbetot de Gerei. Gemeenten en werd hij na onderzoek in die lijkheid, de neiging en den drang ontvangt, om niet op uzelgemeente beroepbaar verklaard. 4 Nov. 1918 werd hij door ven voor uw God te staan, maar niet te rusten, eer ge-als
Ds. Kersten te Borssele bevestigd. Hij diende voorts de ge- lid van het lichaam van Christus voor den Heilige treedt"
meenten te Bruinisse (bevestiging door Ds. Hof man 26 April Hij beroept zich op 1 Cor. 12 : 13 en Efeze 4 : 5.
Gelheel de leer der veronderstelde wedergeboorte als
1925); Kampen (1 Oct. 1932 Ds. Kok); Rijssen (18 Dec. 1938
grond voor den Kinderdoop verwerpen wij. Maar in het bijDs. Kok); Kampen (1943 Ds. Fraanje).
Van een zeer ernstige operatie hersteld, mag Ds. Vreug- zonder de stelling van een bij den doop verleende bijzondenhil weer geregeld voor de gemeente optreden. Stelle dere doopsgenade. Dat is tegen de Schrift. De doop verde Heere hem nog vele jaren ten rijken zegen en bedeele zegelt het verbond en de beloften Gods voor de uitverkorenen. Niet één weldaad, als de gemeenschap met de,
Hij hem veel met Goddelijk licht tot eere van Zijn Naam.
Kerk, maar alle weldaden in Christus worden door God in
het sacrament voor de Zijnen verzegeld. En Hij past hun en
GIFTEN.
hun alleen al deze weldaden toe, in den door Hem beVoor de Theologische School met vriendelijken dank paalden tijd. Filosofisch geredeneer ondermijnt de zuivere
ontvangen:
leer der waarheid. De doop is en blijft sacrament, dat geen
Uit collecte Rotterdam (Boezems.)
f 10.— genade mededeelt; noch ook bij de toediening een- bijzonMiddelburg (M. te M.)
f 15.— dere genade schenkt. Dus geen doop s- genad e._

KERKNIEUWS.

Tezamen

Stille armen

f

25.—

SABBATHISME.

X. vraagt wat Sabbaths-vierders zijn?
N. N. te Middelharnis
f 5.— Dat zijn menschen, die den Joodschen sabbath willeb
Rotterdam, Giro 6 3 6 9 7.
Ds. KERSTEN. houden. Niet, den eersten, maar den laatsten dag van de
week is hun heilig. Zij beroepen zich op het vierde gebod,
Uitwendige Zending
waar geschreven is: „Zes dagen zult gij arbeiden en al
Door bemiddeling van student v. d. Ketterij
6.f
uw werk doen: maar de zevende dag is de sabbath des
E. E. te Klig.
10.— Heeren uws Gods". Dus de ze v ende dag, zeggen zijl
Opleiding
Maar zij zien geheel voorbij, dat de Heere Jezus den
E. E. te Kltg.
f 10.— eers ten dag is opgestaan uit den dood en voor de kerk
Ds. R. KOK. des Nieuwen Verbonds dien eersten dag geheiligd heeft,
gelijk was afgeschaduwd in de verandering der maanden
toen Israël uit Egypte trok. Toen werd de maand Nizon die
F. A. LAMPE.
de 7e van het jaar was tot een hoofd der maanden; de
X. vraagt of Lampe zuiver is en of ik iets van hem eerste dus; het was de maand der verlossing. Zoo is de
mededeelere kan.
dag der opstanding van Christus tot een hoofd der dagen
Van Lampe heb ik steeds de uitdrukking bewaard, die geworden.
ik in mijn jeugd vernomen heb: „Lampe zit geen olie in".
Bovendien Israël leefde onder de onvoldane wet; een
Februari 1683 te Detmold in Lippe uit een aanzienlijk volk dat werkende getuchtigd werd tot het in de ruste inkerkelijk geslacht geboren. Zijn vader was predikant en ging. Maar de kerk van het Nieuw Verbond leeft uit de
zelfs tweede hofprediker van den Koning van Pruisen. Zijn ruste (Hebr. 4).
•
moeders vader was een persoonlijke vriend van Lodesteijn.
De Synode te Dordrecht besloot dan ook in 1619 tenNa te Bremen de Latijnsche school gevolgd te hebben, rechte, dat de Tien Geboden iets ceremonieel& hadden.
werd Frederik Adolf Lampe in 1702 student te Franeker. Ceremonieel was ook de zevende dag. Zie daaraan Wen-

BEDOEINEN.
schen wij ons te houden. De Sabbathisten drijven maar,
doch onder dit drijven over een vormelijke zaak worden
X. vraagt wat Bedoeïnen zijn.
de gewichtigste zaken, die de zaligheid onzer zielen gelBedoeïnen zijn een zwervend volk, dat geen vaste woonden, dikwijls veronachtzaamd, ja geloochend. Bovendien
ligt in dit drijven van den Sabbathist een miskenning van plaats heeft. De Kenieten waren Bedoeïnen. Zij trokken
de vrijmaking uit den dienst van Mozes door Christus' op- de woestijn van Juda in om daar hun nomadisch leven voort
standing. En gij weet, hoe streng Paulus tegen al die men- te zetten, met hun kudden zwervend van de eens plaats
schen is opgetreden, die de wettische dienstbaarheid van naar de andere. Dit is het kenmerk van de Bedoeïnen, die
Mozes weer wilden invoeren. Het zijn „honden"; kwade ar- nog in de woestijn hun zwervend leven leiden, waaraan
beiders; de versnijding (Phil. 3). Dit zij ons genoeg.
zij zeer gehecht zijn.

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 21 OCTOBER
ENTER: 7 uur (H.D.) Ds. Lamain.
(Tegenstrijdige opgave ontvangen).
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
(Tegenstrijdige opgave ontvangen).
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Dorresteijn.
ZEIST: I uur (huw.bev.) en 3.30 uur
Ds. Heikoop.
VRIJDAG 22 OCTOBER.
SCHERPENZEEL (G.): 2.30 u. Ds. Fraanje.
ZATERDAG 23 OCTOBER
ENSCHEDE: 4 uur Ds. Lamain.
H. I. AMBACHT: 4 u. Dhr. Aangeenbrug.
ZONDAG 24 OCTOBER.
AAGTEKEfiKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesdienst.
ALBLASSERDAM: 10 en 4 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: Rustenburgstraat: 10 en
3 uur leesd.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
BERKENWODDE: 10.30 en 8 u. 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 4 u. leesd.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 6 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10.30 en 4 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: le en 4
uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 u. leesdienst en 2 uur
Ds. Kok.
ELSPEET: 9.30 en 2.30 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.
.."..,OUDA: 10 en 3.30 uur Dhr. Rijksen.
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 4.30
uur Ds. Neerbos.
'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 3 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. J.
v. d. Berg (H.D.).
KRUININGEN: 9 uur (H.A.), 1 uur (H.D.)
en 4.30 uur Ds, v. Stuijvenberg.
LEIDEN: 10 en 4 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen (H.A.).
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: 9.15 en 3 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds.
Hof man.
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.): 11, 2.30 en 6 uur
leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 ?.ri 3
uur leesdienst.
NISSE:, 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30, 2.30 en 7 uur Ds.
Frci,iij e (1-LA.).
NIJKERK: 9.30 en 3 uur leesd.
NU:VET:DAL: 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.
POORTUGAAL: 10 en 3 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 2.30 en 6.30 uur Dr. C.
Steenblok.
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. Chr.
v. d. Wbestijne.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM-C.: 10 en 4 u. Ds. Kersten.
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 en 6 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesdienst.
SCFIERPENISSE: 11, 3.30 en 7,30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL (G.): 9.30 en 3 uur
Dhr. Blok.
SEROOSKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 8.10 a.
lees dienst.
ST. MAARTENSDIJK: leesdienst.
STAVENISSE: 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.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glaristraat en 2 u.
Luthersche Kerk leesd.
VLAARDINGEN. 10 en 4 uur Ds. Ligt enb erg.

VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 9.30, 1.30 en 5.30 u. leesd.
WEMELDINGE: 9.30, 1.30 en 4,30 uar
leesdienst.
WERKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesdienst.
WESTKAPELLE: 9.30 en 2 uur leesd.
WIERDEN: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
WOLFAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 9, 12.45 eri 4.30 uur leesd.
7AANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 3
uur leesd.
ZEIST: 10 en 4 uur Dhr. Wijting.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
, DINSDAG 26 OCTOBER.
APELDOORN: 6.45 uur Ds. 'Lamain.
ST. PHILIPSLAND: 7.30 u. Ds. v. d. Berg.
TERWOLDE: 10 en 2.30 uur Ds. Lamain.
WOENSDAG 27 OCTOBER.
LEERDAM: 7 uur Ds. v. d. Woestijne.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30, 2 en
6.30 uur Ds. Ligtenberg (Dankdag).
OUD-BIJERLAND: 6.30 uur Ds. Honkoop.
ROTTERDAM-ZUID: 10, 3 en 7.30 uur
Ds. Lamain (Dankdag).
STOLWIJK: 9.30 en 1.30 u. Ds. Kersten
(Dankdag).
UDDEL (De Beek): 10 en 2 u. Ds. Frcranje
DONDERDAG 28 OCTOBER.
BOSKOOP: 10 en 3 uur Ds. Lamain
(Dankdag).
GOUDA: 10 en 3.30 uur Ds. Kersten
(Dankdag).
MENEN: 10 en 2.30 uur. Ds. Fraanje
(Dankdag).
VLAARDINGEN: 10 en 3 uur Ds. Ligfenberg (Dankdag).
VRIJDAG 29 OCTOBER.
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Ligtenberg.
NIJKERK: 6.30 uur Ds. Fraanje (Dankst.)
ZOETERMEER: 7 uur Ds. Kersten.
ZATERDAG 30 OCTOBER.
ALMELO: 7.30 uur Ds. Lamain.
HAARLEM: 4 uur Dhr. Rijksen.

