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KERKNIEUWS.
w eet al: Te Middelburg Ds. K Ligtenberg te Vlaardingen en Ds. A. van Stuijvenberg te Yerseke.
B er o epen : Te Dordrecht uit tweetal Ds. M. Heikoop te
Utrecht en Dr. C. Steenblok te Poortvliet, Dr. C. Steenblok
te Poortvliet. — Te Scherpenisse Ds. A. Visser te Aagtekerke.
A. BAX OVERLEDEN.
Zaterdag 29 januari 1.1. is te Assendelft het stoffelijk overschot van A. Bax ter aarde besteld, die de gemeente te
Westzaan sinds 1911 eerst als diaken en daarna als ouderling heeft gediend. Hij heeft tot 1917 met wijlen ouderling
Glas het ambt vervuld.
De kerkeraad der Ned. Herv. Kerk te Assendelft was zoo
vriendelijk het kerkgebouw af te staan, dat met belangstellenden geheel gevuld was. Ds. Verhagen leidde de
begrafenis en hield een toespraak, naar aanleiding van
Openb. 7 : 14 en 15. Als vriend was Ds. Kramp aanwezig.
Een zoon van den overledene dankte aan de groeve
voor de laatste eer zijn vader bewezen.
GIF T E N.
Theologische School
Uit Berkenwoude (door Ds. Lamain)
Collecte 1`,1ijdrecht
Uit collecte Giessendam

ƒ 25.—
- 89.47

Tezamen f 116.47
Tehuis
Uit collecte Giessend m
ƒ 2.—
Zending
Mejuffr. X.
ƒ 10.—
Stille Armen
X. te V.
10.—
Aan allen hartelijk dank, in het bijzonder aan de kleine
gsmeente, te Mijdrecht, die zulk een groote collecte zond.
•Heusch, vrienden, wij komen niets te kort en de armen mag
ik niet deze giften verblijden,
Rotterdam, Giro 6 3 6 97.
Ds. KERSTEN.
Opleiding
Uit Krabbendijke
Mej. A. B. via De Banier
Uitwendige Zending
Mej. A. B. via De Banier
Vriendelijk bedankt.

f 10.—
f 10.—
Ds. R. KOK.

WAAR ZIJN DE ZIELEN DER OPGEWEKTEN GEWEEST?
X. stelt oenige vragen, die ik alle niet in de Mededeehingen beantwoorden kan. Als ik gelegenheid vind, zal ik
wel een briefje schrijven. Een tweetal vragen vinde hier
beantwoording. Zoo vraagt X. over de zielen dengenen, die
na de opstanding des Heeren zijn opgewekt. Zijn zij in den
hemel geweest, wat is het dan toch „een achteruitgang"
voor hen geworden toen zij in het leven zijn . tenuggekee'rd.
De zielen dergenen, die sterven, gaan °ogenblikkelijk naar
den hel of naar den hemel. Een derde verblijfplaats der
zielen is er niet; er is geen vagveuur. Degenen, die toen
Christus uit de dooden opstond, opgewekt zijn, hebben dus
in den hemel vertoefd en daar in de zaligheid gedeeld, die
God Zijn uitverkorenen bereid heeft. Zij worden van stonden aan na dit leven tot Christus hun Hoofd opgenomen
(Zondag 22). Dit is ook het geval geweest met de drie opgewekten onder het Oude en de vier waarvan het Nieuwe
Testament spreekt, nl. de zoon van de weduwe te Sarphath (1 Kon. 17 : 22); het kind van de Sunamitische (2 Kon.
4 : 34, 35); de man, die in het graf van Elisa gelegd werd
(2 Kon. 13 : 21) en het dochtertje van jaïrus (Malth. 9 : 25);
de jongeling te Naïn (Lucas 7 : 14, 15); Lazarus (joh.
11 : 43 44),; Tabitha (Hand. 9 : 40).
Hun zielen zijn uit de zaligheid tot dit leven teruggekeerd
en daarna weder gestorven. Hoe zij het in dit leven dan
toch stellen konden? Misschien kan Paulus hier ten voorbeeld dienen, die opgetrokken is geweest in den derden
hemel (2 Cor. 12 : 2). Wat hij gehoord had, was hem niet

geoorloofd te spreken; zóó groot was het. Maar de kracht
van die optrekking is getemperd en zoo ook was dit het
geval met de opgewekten; zij waren gestorven; hun zielen
waren in den hemel. Maar teruggekeerd in het lichaam is
er een schaduw geworpen op hetgeen zij in den hemel
gesmaakt hebben. En ten deels is Gods volk zelf een getuige, voor zoover het niet geheel vreemd is van het genieten der hemelsche vreugde, die hun ziele dronken
maakt, en weder de inhoudingen van de groote liefde Gods
ervaart, terugkeerend tot hun leven en denken en willen
en strijd op aarde.
X. vraagt of hij ten Avondmaal gaan mag, nu zijn ziele
mist de vorige genietingen en geloolsblijdschap.
Och, wij zouden zoo gaarne wat medebrengen aan des
Heeren Tafel en in levende gestalten tot den Heere komen.
Het is echter een groote les, om te bekennen dat wij midden in den dood liggen en zoo door het geloof op Christus
te zien, Als wij alleen Avondmaal mochten houden, en bidden en preeken enz., als wij levendig gesteld zijn, dan
zouden wij het veelal moeten nalaten. Niet onze gestalten
maar Christus is de grond der zaligheid en uit Hem is de
kracht der gehoorzaamheid aan Zijn bevel: Doe dat totdat
Ik kom.
DE ZIEL VAN LAZARUS.
X. vraagt waar de ziel van Lazarus is geweest toen hij
gestorven is en Zijn lichaam in het graf lag.
In den hemel. De Heere had Lazarus lief en stervende
ging zijn ziel uit het lichaam en ten hemel in. Er zijn slechts
twee verblijfplaatsen voor de zielen na den dood, al. hel
of hemel. De ziel van Lazarus heeft niet omgezworven in
de lucht, maar is in den hemel geweest en heelt de zaligheid genoten, die al de verlosten daar deelachtig zijn. Zoo
was het met al die uit den dood opgewekten, waarvan in
Gods Woord sprake is. In het Oude Testament worden ons
drie gevallen beschreven, in het Nieuw Verbond vier. Korter
of langer hebben de zielen dezer opgewekten, van wie wij
gelooven dat zij gekenden des Hoeren waren, in den hemel
vertoefd.
Toen zijn de zielen in de lichamen wedergekeerd en zij
hebben op aarde geleefd tot de raad Gods was uitgediend. Kon dat dan? Ja; want al hadden zij een levende
en onuitwischbare herinnering aan de zaligheid, die zij
gesmaakt hadden, toch verhinderde dit hen niet de loopbaan te loopen, die de Heere hun had voorgesteld.
Ook Paulus is hiervan een voorbeeld. De Apostel toch
deelt ons in 2 Cor. 12 mede, dat hij is opgetrokken in den
derden hemel, in het paradijs en onuitsprekelijke woorden
gehoord heeft, die het een mensch niet geoorloofd is te
spreken. Hij kon niet mededeelen, wat hij gezien en gehoord heeft. Hij wist ook niet, of het in het lichaam geschied was, of buiten het lichaam. Maar als die groote
optrekking voorbij was, heeft hij des Hoeren raad volbracht
en zijn arbeid op aarde verricht. Welnu, zoo ook was het
met Lazarus en de andere opgewekten. Zij hebben in het
lichaam geleefd tot den dag hunner ontbinding gekomen
is. Zij hebben de stad verwacht, welks Kunstenaar en Bouwmeester God is en zijn toen ingegaan in de heerlijkheid,
die hun en alle uitverkorenen door God bereid is.
WIE TEN DOOP HEFT: VADER OF MOEDER?
X. vraagt of uit Art. 57 der Dordtsche Kerkorde men besluiten moet, dat niet de moeder, maar de rader van het
te doopen kind dit ten doop presenteere.
Dit is niet het geval. Wel werden in vroeger dagen de
kinderen algemeen binnen een week na de geboorte gedoopt, gelijk uit de vele aanteekeningen dier dagen, die
ook in sommige Staten-Bijbels te vinden zijn, onweersprekelijk blijkt. Ds. Ledeboer stond er op dat de vader het kind
ten doop presenteerde en niet de moeder, gelijk te Benthuizen nog steeds geschiedt en ook te Moercapelle men gewoon was, ook al is de moeder bij den doop tegenwoordig.
Ds. Ledeboer grondde dezen regel daar0p, dat God met
den man het verbond gesloten heeft (met Abraham en niet
met Sarah enz.). Toen de doop nog zoo vroegtijdig als boven
vermeld, geschiedde, was de moeder daarbij niet aanwezig. En dus kan Art. 57 der Kerkorde de tegenstelling
niet maken tusschen vader en moeder, als dit artikel voorschrijft:

„De dienaars zullen hun best doen en daartoe arbeiden,
dat de vader zijn kind ten doop presenteer°. En iii
de gemeenten, waar men nevens den vader ook gevaders
of getuigen bij den doop neemt (welk gebruik in zichzelven vrij zijnde, niet lichtelijk te veranderen is, dat men
neme die de zuivere leer toegedaan en vroom van wandel
Er was iets anders in het geding. De Roomsche kerk heeft
bij den doop peters en meters. Deze zijn de geestelijke
vaders en moeders der te doopen kinderen en aan hen
wordt voorrang gegeven boven de natuurlijke ouders. De

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 10 FEBRUARI.
ALBLASSERDAM: 7 uur Ds. Ch. v. d.
Woestijne.
GOUDSWAARD: 7 uur Ds. Ligtenberg.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 7.15 u.
Ds. Kok.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Fraanje.
RUSSEN (Esch): 7.30 uur Ds. Lamain.
ST. ANNALAND: 2.40 en 6.40 uur Dr. C.
Steenblok.
VRIJDAG 11 FEBRUARI
ELSPEET: 7 uur Ds. Fraanje.
HEDEL: 6.30 uur Ds. Visser.
OCHTEN: 6.30 uur Ds. Kok.
OUDE TONGE: 6,30 uur Ds. Bel.
UDDEL . (De Beek): 10 en 2 uur Ds. J.
Fraanje.
ZATERDAG 12 FEBRUARI.
HAARLEM: 4 uur Ds. Verhagen.
POEDEROOOYEN: 6.30 uur Dhr. Blok.
ZONDAG 13 FEBRUARI.
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 en 5 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 10 en 4 uur leesd.
ALMELO: 10 en 4 uur leesdienst.
AMERSFOORT: 10 en 4 uur leesd.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesd.
AMSTERDAM-N., Juliana van Stolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 3.30
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.
Fraanje.
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 leesdienst.
CAPELLE (N.B.): 9.30 en 6 u. leesd.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 3.30 uur
leesdienst.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3 uur leesd.
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
DIRKSLAND: 930 en 3 uur Ds. Bel.
DORDRECHT, kasperspad 18b: 10 en
4.30 uur leesdienst.
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 (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4 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 3,30 uur Ds. A. de Blois.
GOUDSWAARD: 10 en 3 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. P.
Honkoop (H.A.).
•s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.

Roomsche catechismus toch bepaalt, dat niemand bij zijn
eigen zoon of dochter als doopheffer optreden mag, opdat
daaruit te meer zou blijken, hoezeer de geestelijke opvoeding van de natuurlijke verschilt. En van zulke geestelijke vaders boven de natuurlijke, wilde de Kerk der Reformatie niet weten. Weg met dat Roomsche gedoe. De vader
is verantwoordelijk voor de opvoeding van zijn kind; de
vader heffe het ten doop en niet de peter of gevader of
getuige.
Niet tegenover de moeder, maar tegenover den gevader
is dus de bepaling der Kerkorde van kracht.

HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.
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.
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: 9.30, 1.30 en 4.30 uur
Ds. v. d. Berg.
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 3.30 uur leesd..
LEIDEN: 10 en 4 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 3.30 uur Ds. Verhagen.
IvIELISKERKE: 9.30 en 2.30 uur leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur Dhr. Aangeenbrug.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
MIJDRECHT: 9.30 en 3 uur leesd.
MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds. M.
Hof man.
NAALDWIJK: 9.30 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.: 10, 2.30 en 6 u. 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 3 uur leesd.
OOSTBURG: 10.30 en 3 uur leesdienst.
OOSTERLAND: 10, 2.30 en 6 u. leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 3 u. Ds. Dorresteijn
OUD-BEIJERLAND: 10 en 3 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur teesd.
OUDEWATER: 9.30 en 3 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 8 uur leesd.
POORTVLIET: 10, 2.30 en 6.30 u. Dr. C.
Steenblok.
EHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 uur (voorber. H.A.) en
4 uur (H.D.) Ds. v. d. Woestijne.
RILLAND-BATH: leesdienst.
ROTTERDAM-C. 10 en 4 uur Ds. G. H.
Kersten.
Rauwenhoffplein: 10 en 4 uur leesd.
ROTTERDAM-ZUID: 10 en 3.30 u. leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30, 5.30 en 7.30
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. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
STAVENISSE: 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 2.20 uur leesd.
TERNEUZEN: 9.30, 2 en 6 u. Dhr. Wijting.
TERWOLDE: 9.30 en 2 uur leesdienst.
THOLEN: 10 (N.A.), 2 (H.D.) en 6 uur
Ds. Neerbos.
TRICHT: 10 en 3 uur leesd.
UDDEL (De Beek): 10 en 2 uur leesd.
UTRECHT, Boothstraat 7: 10 en 4 uur
Ds. Heikoop.

VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur Ds. Kok.
VLAARDINGEN: 10 en 3.30 uur Ds. H.
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.
WEEKENDAM: 10 en 3 uur leesd.
WESTKAPELLE 10 en 2 uur leesd.
WESTZAAN: 10 en 2.30 uur leesd.
WOERDEN: 10 en 3 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 9.30, 1.30 en 4.30 uur Ds. A.
van Stuijvenberg.
ZAANDAM, Langestraat 22: 9.30 en 3
uur leesd.
ZEIST: 10 en 4 uur Dhr. Rijksen.
ZOETERMEER: 9.30 en 2.30 uur leesd.
MAANDAG 14 FEBRUARI.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
7.15 uur Dr. Steenblok.
ENKHUIZEN: 3 en 7 uur Ds. Honkoop.
WIERDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
DINSDAG 15 FEBRUARI.
LEIDEN: 8 uur Dr. Steenblok (voor de
J.V. Onderwerp: „Het teeken aan den
hemel en de stem uit het venster").
NIEUWE TONGE: 6 uur Ds. Bel.
RUSSEN (Esch): 7.30 uur Ds. Lamain.
WOENSDAG 16 FEBRUARI.
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 6.15 u
Ds. Kersten (Biddag).
OOLTGENSPLAAT . 6.30 uur Ds. Bel.
RUSSEN (Wal): 7.30 uur Ds. Lamain.
DONDERDAG 17 FEBRUARI.
GCRINCHEM, Zusterstraat 4: 7 uur
Ds. Lamain.
NUNSPEET: 7 uur Ds. Verhagen.
POEDEROOYEN: 2.30 en 6.30 uur Ds, v.
d. Berg.
WERKENDAM: 3 uur Ds. Lamain.
VRIJDAG 18 FEBRUARI.
NIEUW-BEIJERLAND: 7 uur Ds. Lamain.
THOLEN: 7 uur Ds. Kersten? (ond. ber.)
ZATERDAG 19 FEBRUARI.
ALBLASSERDAM: 6 uur Ds. Lamain.

