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VERZOEK.
Den kerkeraden, die de avonddiensten gedurende den
wintertijd hebben gewijzigd in middagdiensten in verband
met de vroeg invcrllende duisternis, wordt vriendelijk verzocht, voorzoover zij dit nog niet gedaan hebben, de uren
waarop de diensten aanvangen op te geven.

KERKNIEUWS.
Tweetal: Te Dordrecht Ds. J. v. d. Berg te Krabbendijke
en Ds. A. van Stuijvenberg te Yerseke.
Beroep en: Te Rotterdam-Zuid Ds. Fl. Ligtenberg te
Vlaardingen.
25 JAREN BARNE VELD.
Woensdag 6 October mocht Ds. Fraanje den dag herdenken, dat hij vóór 25 jaren door wijlen Ds. H. Kieviet le
Earneveld bevestigd werd. Niettegenstaande de groote bezwaren van het reizen, was er zulk een talrijke schare
saamgekornen, dat niet alleen alle paden van het ruime
kerkgebouw vol waren, maar ook de consistoriekamer.
Wel een bewijs, dal de Heere den door Hem geroepen leeraar
een groote plaats in het hart heeft gegeven en van zijn
arbeid een getuigenis doet uitgaan, dat in de zielen spreekt.
Een tweetal leeraren en twee studenten benevens tal van
afgevaardigden uit de classe woonden deze plechtigheid bij.
Onder het zingen van Ps. 77 : 7 beklom Ds. Fraanje den
preekstoel. Nadat de leeraar in een korte inleiding iets
had medegedeeld van de vrije en groote genade Gods aan
helm verheerlijkt, koos hij tot tekst uit Joh. 19 : 30 deze
woorden: „Het is volbracht".
Ds. Fraanje wees bij de ontwikkeling dezer woorden op
Hem, Die door Zijn lijden en dood de eenige grond der
zaligheid is. Hij bracht deze woorden toepasselijk over op
de herdenking van zijn 25-jarige bediening te Barneveld.
Het door Christus volbrachte werk had hij geleerd, geloofd en gepredikt.
Het zeer kleine bestek van dit blaadje laat niet toe een
verslag te geven van deze predikatie, die met groote aandacht door de talrijke aanwezigen werd gevolgd.
In de toepassing wees Ds. Fraanje op de noodzakelijkheid
Christus te kennen als Borg voor onze zonden, daar alles
wat buiten Hem is, te licht bevonden worden zal, gelijk hij
in al die jaren van den kansel en aan de huizen, aan
ziekbedden en op sterfhuizen had voorgehouden. Gods volk
bemoedigde hij uit het volbrachte werk.
Voorts sprak hij den kerkeraad aan en gedacht hen,
die uit zijn midden de kroon der overwinning reeds verkregen hadden. Ook wendde Ds. Fraanje zich tot de aanwezige leeraren Ds. Kersten en Ds. Lamain en tot de studenten Rijksen en Blok; alsmede tot de afgevaardigden der verschillende kerken. Telde de classe, toen hij te Barneveld
kwam, 8 gemeenten, thans zijn er 22.
Na het beëindigen der predikatie sprak ouderling v. Middendorp den leeraar toe. Hij gaf een kort overzicht van hetgeen de gemeente, die 48 jaar geleden tot openbaring kwam,
doorleefd heeft. Ds. Franssen en Ds. A. Janse hebben haar
weleer gediend, de laatste tweemaal; en nu Ds. Fraanje
gedurende 25 jaren. Van 30 leden is zij uitgebreid tot ruim
1200. Den Heere alleen komt de eere toe.
Daarna spraken de aanwezige leeraren nog enkele wo irden en werd op verzoek van Ds. Lamain staande gezongen Ps. 134 : 3.
Stelle de Heere Ds. Fraanje nog vele jaren dienstbaar
tot eere van Zijn Naam.
25-JARIG AMBTSJUBILEUM Ds. J. VREUGDENHIL.
D.V. Dinsdag 19 October a.s., hoopt Ds. J. Vreugdenhil
den dag le herdenken, waarop hij voor 25 jaren le Sliedrecht
in het ambt werd bevestigd door Docent v. d. Heide.
Op Dinsdag 19 October, des n.m. 3 uur, hoopt Ds. Vreugdenhil een gedachtenisrede uit te spreken.

GIFTEN.
Met hartelijken dank verantwoord ik de volgende gift:
Stille Armen
Mevr. X. Rotterdam
f 25.—
Rotterdam, Giro 6-3 6 9 7.
Ds. KERSTEN.

Abonnementsprijs f 1.25 per halfjaar bij vooruitbetaling.
Eventueel verhoogd met f 0.15 incassokosten.
Dit blad verschijnt lederen. Donderdag.

STELSELS VAN KERKREGEERING V.
HET GEREFORMEERDE STELSEL.
Eindelijk de hoofdpunten van het Gerei onneerde stelsel
van kerkregeering.
Eerste kenmerk is, dat het uitgaat van de plaatselijke
kerk. Rome wil één zichtbare wereldkerk; Luther brak deze
in landskerken; de Gereformeerden gingen terug tot de
plaatselijke kerk. Deze is een complete kerk. Gods Woord
spreekt zoo b.v van de gemeenten in Dalmatie; van de
zeven gemeenten in de ééne Provincie van Klein Azië;
Paulus richt een brief aan de gemeente te Rome en te
Corinthe en te Efeze, enz. De kerk is op elke plaats een
complete kerk.
2e. de kerken oefenen de gemeenschap classicaal en
synodaal. Geen kerk mag op zichzelf blijven staan. De vele
kerken hebben de onderlinge eenheid te openbaren door
in classen en synoden saam te komen. Niet van boven opgelegd, zooals in de besturen der Ned. Herv. Kerk, maar
van onderen opgebouwd. Ook geen blijvende besturen.
Alleen de kerkeraad blijft. In het land classen en synoden.
Met de kerken van dezelfde belijdenis in het buitenland:
correspondentie.
3e. Het volle lidmaatschap der geloovigen wordt erkend.
Geen leeken dus, als bij Rome; geen geregeerden als bij
Luther; maar leden in volle rechten, ter oefening van het
ambt, waartoe die ware leden van Christus zijn gezalfd:
profeten, priesters en koningen. En gediend door het kerkelijk ambt (leeraren, ouderlingen en diakenen).
4e. Staat en kerk staan naast elkaar.
Niet de kerk over den staat; dat wil Rome.; niet de staat
over de kerk; dat was Luthers fout. Maar staat en kerk
elk een eigen terrein en saam werkend tot heil van het
volk. De overheid moet voedsterheer en zoogvrouw der
kerk zijn, krachtens haar door God opgelegd ambt; zij moet
de ware kerk beschermen en de valsche kerk, het rijk
Over zulk een
van den anti-christ, te gronde werpen.
regeering zal God Zijn zegen schenken.
Bij dit Gereformeerde stelsel vaart de kerk wel. Zij wordt
er door gebouwd en zij wordt niet in een Sauls harnas geperst, waarin zij niet gaan kan. Meer kan ik, bij de beperkte
ruimte, er niet van zeggen.
EENMAAL BESPRENGEN?
X. vraagt of een leeraar één-maal of drie-maal besprengen moet bij den doop.
Hiervan is geen absoluut voorschrift. Wel is de zaak op
oude Synodes ter sprake geweest. De Synode van Dordt
bepaalde in 1574 (Art. 65): „De broeders gevoelen, dat het
raadzaamste en beste ware, dat de kerken één besprenging
in den doop gebruikten; doch hebben besloten, dat de
manier van driemaal te besprengen gedragen zal worden
in de kerk, waarin ze is; ter tijd toe, dat men de andere
manier beter invoeren kan". S.v.p. dus geen ruzie over
dezen vorm van doops-bediening.
ORIGENES.
X. vraagt of Origenes een godzalig man kan genoemd worden „met teedere godsvrucht"?
Origenes was een vervaarlijk ketter en zulke menschen
kan men toch niet godzalig noemen. Hij leerde o.m. de
Heidensche praeëxistentie (het vóór-bestaan der zielen);
de tijdlooze schepping;; hij loochende de opstanding des
v1Pesches en leerde de wederherstelling van alle dingen
in den staat vóór den val. Toch was Origenes uiterlijk
vroom. Zelfs zocht hij na den dood van zijn vader, die in
202 n. Ch. als martelaai stierf, het martelaarschap, waarvan zijn moeder hem slechts met moeite weerhield. Voorts
leidde hij een van de wereld afgetrokken leven. Maar
godsvrucht is wat anders dan eigen vroomheid. Door twee
synoden (231 en 232) werd Origenes wegens zijn dwaalleer afgezet als presbyter. Onder Decius werd hij gevangen genomen; tengevolge van de hem aangedane mishandelingen stierf hij in 254.

X. stelt eenige vragen over een preek, die hij gehoord
heeft. Ik zou hem willen raden zich tot den predikant te
wenden, die deze predikatie gehouden heeft. In het algemeen wil ik wel zeggen, dat het zeer gevaarlijk is te vergeestelijken. De allegorie heeft heel wat dwalingen gebaard.
Maar ons blaadje is er niet om critiek op preeken te oefenen.

BELIJDENIS-VRAGEN.
X. vraagt of de vragen achter Kort Begrip, gesteld bij
het afleggen van belijdenis des gelools, zoo gesteld zijn
door onze vaderen; o.a. Brakeln Comrie; v. d. Groe e.a.
De vragen zijn reeds van .oudor datum, dan de tijd van
door X. genoemde godgeleerden. Zij zijn genomen uit de
„Corte ondersoeckinge des gheloofs" van Micron. Dit
boekje was voor de eenvoudigen opgesteld, voor wie de
Catechismus te zwaar was om te leeren. In 1611 is die
korte onderzoeking vervangen door Kort Begrip. Maar het

PREDIKBEURTEN.
DONDERDAG 14 OCTOBER.
GIESSENDAM: 3 maal Ds. Ch. v. d.
Woestijne.
NIEUW-BEIJERLAND: 6.30 u. Ds. Lamain.
NIJKERK: 6.30 uur Dhr. Wijting.
TER AA: 7 uur Ds. Honkoop.
VEEN: 7 uur Ds. Ligtenberg.
ZAANDAM, Hazepad: 7 u. Ds. Honkoop.
ZATERDAG 16 OCTOBER.
ALMELO: 7.30 uur Ds. Lamain.
HAARLEM, Lange Molenstraat 22: 4 u.
Ds. Verhagen.
H. I. AMBACHT: 4 uur Ds. Ch. v. d.
Woestijne.
ZONDAG 17 OCTOBER
AAGTEKERKE: 10, 2.30 en 6.30 uur Ds.
Visser.
AALBURG: 9.30 en 6 uur Ds. Ch. v. d.
Woestijne.
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., Lootersgracht 70-72:
10 en 4.30 uur leesdienst.
AMSTERDAM-N., Juliana van Sfolbergschool, Tuindorp-Oostzaan: 10 en 4.30
uur leesdienst.
ANDIJK (Oost): 10.30 en 4.30 u. leesd.
APELDOORN: Rustenburgstraat: 10 en
5 uur leesdienst.
AXEL: 10, 2.30 en 6 uur leesdienst.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 3 uur leesdienst.
BENTHUIZEN: 9.30 en 2 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 u. leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 9.30 en 6 uur leesd.
BORSSELE: 10.30, 3.30 en 7 u. leesd.
BOSKOOP: 10 en 6 uur leesdienst.
BRUINISSE: 10 en 3 uur leesdienst.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 uur
leesdienst.
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: 10 en 4
uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDEBVEEN: 9.30 en 2 uur leesd.
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.
GORINCHEM: leesdienst.
GOUDA: 10 en 4.30 uur Ds. Kok.
GOUDSWAARD: 11 en 7 uur leesd.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds.
Honkoop.
's-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesdienst.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 2 uur leesd.
GRONINGEN: 10 en 4 uur leesdienst.
HAAM STEDE: leesdienst.
tAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HEDEL: 10.30 en 7 uur leesdienst.

eerstgenoemde geschrift was in de Liturgie van Datheen
reeds opgenomen en geplaatst tusschen het Doops- en
Avonmaalsiormulier; zoo b.v. in de uitgave van Schilders
in 1591. 'vlaai- in latere uitgaven is deze onderzoeking weggelaten, omdat zij als catechisatieboekje vervangen was
door Kort Begrip. Evenwel werd het slot er van behouden
en aan het einde daarvan de drie vragen, waarover X. zijn
belangstelling toont. Deze vragen zijn dus van zeer ouden
datum; door de kerken en synoden goedgekeurd en door
de gemeenten zeker te behouden.

HERKINGEN: 10 en 3 uur Ds. Kersten.
H. I. AMBACHT: 10 en 3 uur leesd.
HILVERSUM (Langestraat 50aa): 10 en
5 uur leesdienst.
HOEDEKENSKERKE: 9.30, 1.30 en 4.45
uur Dhr. Blok.
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.
KRUININGEN: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesdienst.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10, 2.30 en 6.30 u. leesd.
MIDDELBURG: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
MIDDELHARNIS: 10 en 3 uur leesd.
M1JDRECHT: 11 en 7 uur leesdienst.
MOERKAPELLE: 9.30 en 2.30 uur Ds.
Hof man.
NAALD WIJK: 9.30 en 2.30 u. Dhr. Wijting
NIEUW-BEIJERLAND: 10, 2.30 en 5.30 u.
leesdienst.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK (Z.): 11, 3.30 en 7 uur
leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 10 en 5
uur leesdienst.
NISSE: 9.30, 2 en 6 uur leesdienst.
NUNSPEET: 9.30 en 2.30 uur leesd.
NIJKERK: 9.30 en 6 leur leesdienst.
NNVERDAL: 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: 19 en 6 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 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, 2.30 en 6.30 uur Dr. C.
Steenblok.
RHENEN: 10 en 3.30 uur leesdienst.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur leesd.
RILLAND-BATH: Ds. B. van Neerbos.
BOTTERDAM-C.: 10 en 4.30 uur Dhr.
Rijksen.
Rauwenhoffplein: 10 en 4.30 uur leesd.
ROTTERDAM-Z.: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.30, 2.30 én 6 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2 en 5 uur leesdienst.
SCHERPENISSE: 11, 3.30 en 7.30 uur
leesdienst.
SCHERPENZEEL (Gld.): 10 en 6 uur
leesdienst.
SEROOSKERKE: 10 en 2.30 uur leesd.
ST. ANNALAND: 10.40, 2.40 en 6.10 u.
leesdienst.
ST. MAARTENSDIJK. leesdienst.
STAVENISSE: leesdienst.
ST. PHILIPSLAND: 11, 3.30 en 7 u. leesd.
STOLWIJK: 10.30 er 7.30 uur leesd.
TER AA: 9.30 en 2.20 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 unr leesdienst.
UDDEL (De Beek): N) en 2 uur leesd.

UTRECHT, Boothstraat: 10 en 4 uur
Ds. M. Heikoop.
VEEN: 3 maal leesdienst.
VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur leesd.
VLISSINGEN: 9.30 uNGlaristraat en 2 u.
Luthersche Kerk leesd.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
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: 9.30, 1.30 en 4.30 uur
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.
WOERDEN: 10 en 6 uur leesd.
WOLFAARTSDIJK: 10.30, 3 en 7 uur
leesdienst.
YERSEKE: 9, 12.45 en 4.30 uur Ds. van
Stuijvenberg (voorm. H.A.)
ZAANDAM: 9.30 en 5 uur leesdienst.
ZEIST: 10 en 5 uur leesdienst.
ZOETERMEER: 10, 3 en 7 uur leesd.
ZIERIKZEE: 10.30, 3 en 7 uur leesd.
MAANDAG 18 OCTOBER
GOUDSWAARD: 7 uur Dr. Steenblok.
DINSDAG 19 OCTOBER
ELSPEET: 3 en 7 uur Ds. v. d. Berg.
KAMPEN: 3 uur Ds. J. Vreuadenhil,
(Gedachtenisrede).
NAALDWIJK: 7 uur Ds. Honkoop.
WOENSDAG 20 OCTOBER.
POORTUGAAL: 11 en 2.30 uur Ds. Ligtenb erg.
DONDERDAG 21 OCTOBER
GENEMUIDEN: 7.30 uur Ds. Lamain.
ZEIST: 1 uur (huw.bev.) en 3.30 uur
Ds. Heikoop.
ZATERDAG 23 OCTOBER
F1. I. AMBACHT: 4 u. Dhr. Aangeenbrug.

