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KERKNIEUWS.

de aarde zal tot volle heerlijkheid en grootheid des Scheppers zijn. Ik geloof niet, dat de hemel en de aarde dan
een woestenij of een chaos zijn zullen. Het gansche schepsel
zal worden vrijgemaakt van den vloek der zonde en dus
zal die gansche schepping zijn. Maar Brakel zegt ten rechte
God zal niet nieuwe menschen scheppen en geen nieuw
Werkverbond oprichten. De nieuwe hemel en aarde zullen
voor de rechtvaardigen zijn; de goddeloozen zullen voor
eeuwig worden weggedaan; hun plaats is in de hel en zij
waren slechts op aarde om der rechtvaardigen wil.

T w e et al::
Te Rotterdam-Zuid Ds, P. Honkoop te
*s-Gravenhage en Ds. Ch v. d. Woestijne te Ridderkerk.

GENERALE SYNODE.
D.V. zal Donderdag 29 Juni a.s. de Generale Synode der
Geref. Gemeenten in Nederland geopend worden te Utrecht,
des morgens te 11 uur, in het kerkgebouw Boothstraat 7,
Den avond tevoren hoopt de praeses der vorige Synode den
bidstand te leiden; aanvang 7 uur.

KAMPEN.
Men meldt ons uit Kampen, dat Ds. Vreugdenhii nog
steeds lijdende is. De griep is geweken, maar de overspanning noodzaakt hem rust te nemen en veroorzaakt
veel lijden. Voor hem en de gemeente is het een zware
beproeving. Moge het den Heere behagen hem te sterken,
opdat hij zijn arbeid weder hervatten kan. Het getal leeraren
is reeds klein; och, of die nood meer tot levendig gebed
leiden mocht.
Ds. Heikoop blijft zeer zwak, maar hij treedt toch weer
voor de gemeente op. Wonderlijk zijn Gods wegen. Ook
Ds. Kersten hoopt weder des Zondags zijn gemeente te
dienen.

GORINCHEM.
Sinds 1937 vergaderden te Gorinchem enkele personen,
die als uitwonende leden bij de Gemeente Giessendam
waren ingeschreven; .allengs breidde zich de samenkomst
uit en nadat de classis Dordrecht daartoe besloten had,
werd Woensdag 17 Mei j.l. de Gemeente te Gorinchem
geïnstalleerd. Ds. Ch. v. d. Woestijne. van Ridderkerk ging
in den Dienst des Woords voor en sprak bij die gelegenheid over Hand. 2 : 47. Hij handelde van de stichting en
bloei der gemeente I. als een werk Gods; II. als een bijzonder voorrecht; III. als een Godverheerlijkende weldaad.
Moge des Heeren rijken zegen op de kleine gemeente
rusten, die door groote offervaardigheid wel bewezen
heeft de oude leer te waardeeren.

ADRESVERANDERING.
Hel adres van den scriba der Geref. Gemeente te Zaandam is thans: L. DONKER, Menschikoff straat 36, Zaandam.

GIFT E N.
Theologische School
.
Uit collecte Rotterdam (B.) N. N. te V.
Idem f 2.50 (van Goede Vrijdag) en f 25 —
X. te Rotterdam
E. C te Kl.
Tezamen
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Stille Armen
Uit collecte Rotterdam (B.) 2 maal f 25

Tehuis
E. C. te Kl.

Bij die giften uit Rotterdam werd vermeld, dat zij geschonken werden uit dankbaarheid voor het aanvankelijk
herstel der leeraars. Ik moge van die vermelding gebruik
maken, om mijn hartelijken dank te betuigen voor al de
belangstelling en liefde in het bijzonder van mijn gemeente
tijdens mijn ziekte ondervonden en ook jegens de leeraren,
die de gemeente hebben willen dienen, hopend nu weder
zelf in de bediening te kunnen voorgaan.
Rotterdam, Giro 63697.
. Ds. KERSTEN.

NIEUWE HEMEL EN AARDE.
X. vraagt, hoe de nieuwe hemel en aarde zijn zullen?
Ik weet het niet, want Gods Woord zegt het ons niet en
wie zou dan wel een nauwkeurige beschrijving kunnen geven? Eens zullen hemel en aarde vernieuwd worden. De
hemel zal de plaats zijn, waar Gods volk zijn woning hebben zal, naar ziel en lichaam; met de heilige engelen; en

TWEE OF DRIE VERBONDEN?
X. en Y. vragen, of ik eenige opheldering geven wil over
de vraag, of er twee iof drie Verbonden zijn, gezien de verdediging, die ik weleer in De Saambinder gegeven heb aangaande de leer onzer Gerel. Vaderen.
Er zijn twee Verbonden in betrekking des menschen eeuwigen staat, nl. het Werkverbond en het Verbond der Genade.
Tegen hen, die hiervan drie verbonden maken, (als vele
Chr. Gerei. en Ds. Woelderink) heb ik verdedigd, dat er
geen onderscheid in aard en wezen is tusschen het Verbond der Verlossing en het Genadeverbond; dat Christus
het Representeerend 'Hoofd van het Genadeverbond is, en
dat dit alleen wordt opgericht met de uitverkorenen, hoewel het een uiterlijke openbaringsvorm heeft, die velen omvat, die niet wezenlijk in het Verbond zijn.
Er zijn dus twee Verbonden, doch deze hebben betrekking
op den eeuwigen staat des menschen. In het Werkverbond
was het eeuwige leven beloofd en de eeuwige dood bedreigd; in het Genadeverbond is het eeuwig leven door
Christus aangebracht, als Hij al de voorwaarden van het
Verbond vervuld heeft voor Zijn uitverkorenen.
Maar in Gen. 9 richtte God het Verbond met Noach op,
dat niet over den eeuwigen staat des menschen handelde,
doch daarover dat niet meer alle vleesch door de wateren
des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed
meer al zijn, om de aarde te verderven (Gen.- 9 : 11). Dat
is dus een verbond van geheel andere strekking, gelijk ik
in een vorig nummer van dit blaadje reeds heb aangegeven.
Houdt dus vast: twee verbonden in betrekking des men-schen eeuwigen staat.
Het verbond met Noach was dat der cilgemeene genade
en betrof merisch en beest en plant.

KERK-VERZUIM.
X. vraagt hoeveel malen een lid verzuimen mag de kerk
ie bezoeken, voor na herhaald vermaan, de eerste trap
der censure mag worden toegepast.
Een lid mag nooit verzuimen de kerk te bezoeken. Het
vierde gebod gebiedt: dat ik inzonderheid op den Sabbat,
dat is, op den Rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk
kome, om Gods Woord te hooren, enz. (Zond. 21). Wie dus
moedwillig verzuimt ter kerk te komen is een overtreder
van het vierde gebod. Deswege heeft de kerkeraad hem
te vermanen en na ernstig vermaan hem te censureeren.
Van zelf spreekt, dat wettige verhindering hier buiten
valt, b.v. ziekte, zorg voor het gezin, tengevolge waarvan
dikwijls vader en moeder om beurte ter kerk gaan. Maar
behalve deze gevallen, zijn er vele moeilijkheden in onze
dagen van groote verdeeldheid op kerkelijk gebied. Er zijn
nu eenmaal menschen, die zich niet al te nauw aan de gemeente gebonden gevoelen en gaarne overal dwalen. Ook
zij zijn te vermanen. De kerkeraad kan op hun kerkgaan
het oog niet houden, en zoo zij in dien weg volharden,
ware m.i. toe te passen Art. 76 der D.K.O. Dat is dan nog
niet de eigenlijke censuur, die langs drie trappen tot de
afsnijding voortschrijdt; maar de kerkeraad ontzegt die
leden wel het gebruik van de rechten van het lidmaatschap.
Een tijd voor verzuim is echter niet aangegeven. Elke
kerkeraad handele naar omstandigheden en beoordeele elk
geval op zichzelf. Vooral zoeke hij den band te versterken
opdat de leden zich als leden van het lichaam der gemeente gevoelen en lief en leed met haar dragen.

HEILIG AVONDMAAL.
X. klaagt over te weinig bediening van het Heilig Avondmaal en vraagt, wat daaraan te doen.
Zijn klacht is niet ongegrond. Wend u tot kerkeraad en
consulent; ik heb hoop, dat er spoedig verandering komt.

SABBATFI OF ZONDAG.
X. vraagt naar aanleiding van mijn antwoord op een
vraag over Zondags-heiliging, of wij met Gods wet niet in
strijd komen door in plaats van den laatsten dag der week
den eersten te heiligen; en wien de verandering van den
dag moet worden toegeschreven.
Alweer die kwestie, waarover sommige secten zich zo o
bijzonder warm maken: Sabbath of Zondag.
Nu het is nog al eenvoudig. Toen Israël uit Egypte geleid werd, werd de maand dier uitvoering tot een hoofd
van alle maanden gesteld, hoewel net niet de eerste maand
van het jaar was. Was het schaduw van de verlossing der
kerk door Christus' dood en opstanding? De Heere Jezus
is op den eersten dag der week opgestaan- en heeft dien
eersten dag tot een hoofd van alle dagen geheiligd voor
de kerk des Nieuwen Verbonds. Op den eersten dag der
week kwamen de discipelen samen om brood te breken en

PREDIKBEURTEN.
VRIJDAG 2 JUNI.
ST. PHILIPSLAND: 8.30 u. Dr. Steenblok.
ZOETERMEER: 7.45 uur Ds. Ligtenberg
(voorber. H.A.).
ZATERDAG 3 JUNI.
.
NIJKERK: 7 uur Dhr. Blok.
ZONDAG 4 JUNI.
AAGTEKERKE: 10 en 2.30 u. Ds. Visser
en 6.30 uur leesd.
AALBURG: 9.30 en 6 uur leesd.
AALST: 9.30 en 2.30 uur leesdienst.
AKKRUM: 10 en 5 uur leesd.
ALBLASSERDAM: 10 en 6 uur leesd.
ALMELO, Kleuterhuis Dahliastraat: 10
en 4 uur leesd.
AMERSFOORT: 10 en 5 uur Dhr. Blok.
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, 3
en 7 uur Ds. Kok (H.A.).
ARNEMUIDEN, Zaal Gemeentehuis: 9.30,
2 en 6 uur leesd.
AXEL: 10 en 2.30 uur leesd.
BARNEVELD: 10, 2.30 en 6 uur Ds. J.
Fraanje.
BEEKBERGEN: 10 en 2.30 uur leesd.
leesd.
BENTHUIZEN: 10.30 en 7 uur leesd.
BERKENWOUDE: 10.30 en 8 uur leesd.
BIEZELINGE: 9.30, 2 en 5.30 uur leesd.
BODEGRAVEN: 10 en 6.30 uur leesd.
BORSSELE 10.30 (H.A.), 3.30 (H.D.) en 7
uur (Openb. Bel.) Ds. v. Stuijvenberg.
BOSKOOP: 10 en 3 uur leesd.
CAPELLE (N.-B.): 9.30 en 2.30 uur leesd.
CAPELLE A. D. IJSSEL: 10 en 5 u. leesd.
COLIJNSPLAAT: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
DE RIJP: 10 en 3.30 uur leesd
DINTELOORD: 10, 2.30 en 6 u. esd.
le
DIRKSLAND: 10.30 en 7 uur leesd.
DORDRECHT (Kasperspad 18b): 10 en
5 uur leesd.
EDE, Bettekamperpad 27: 10 en 3 uur
leesdienst.
EDERVEEN: 9.30 en 2.30 uur leesd.
ELSPEET: 10 en 3 uur leesd.
ELST (U.): 9.30 en 5 uur leesdienst.
ENKHUIZEN: 10 en 4.30 uur leesd.
ENSCHEDE: leesdienst.
GIESSENDAM: 10 en 6.30 uur leesd.
GENEMUIDEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
GOES: 9.30, 2 en 6 uur leesd.
GORINCHEM, Zusterstraat 4: 10 en 5
uur leesd.
GOUDA: 10 en 5 uur Ds. de Blois.
's-GRAVENHAGE: 10 en 4.30 uur Ds. P.
Honkoop.
s-GRAVENPOLDER: 9.30, 1.30 en 5.30
uur leesd.
's-GRAVENZANDE: 9.30 en 3.30 uur
leesdienst.
GRONINGEN, Lutkenieuwstraat 13: 10
en 4.30 uur leesd.
HAARLEM, Lange Molenstr. 22: leesd.
HARDERWIJK, Gebouw „Obadja": 9.30
en 4 uur leesd.
HEDEL: 10 en 6 uur leesd.

Gods Word te hooren (Hand 20 :7). Van den eersten dag
der week spreekt Paulus in 1 Cor. 16 : 2. Het was de dag
des Heeren waarop Johannes in den Geest was (Openb.
1 : 10). Nu dien dag des Heeren heeft de kerk van de
dagen der Apostelen af geheiligd en wij wenschen niet
tot den Joodschen Sabbath terug te keeren en niet weder
gebonden te worden in de kluisters der gestrenge wetgeving
waaronder dat volk gebogen ging. De heiliging van Gods
dag heeft een zeer diepen wortel, gelijk ons in Zondag 21
van den Heidelb. Catechismus zoo klaar geleerd wordt.
Hiertegen strijdt niet, dat de Heere Zelf en Zijn discipelen
vóór de opstanding den Sabbath hielden, noch ook, dat
Israël, dat uit de windselen der wet moest worden los
gemaakt, nog op denkabbath vergaderde, zoo uit verschillende plaatsen als Lucas 23 : 54, Hand. 16 : 13 enz.
blijkt. In des Heeren opstanding ligt de grond voor de vrijmaking van den Joodschen Sabbath.

H. I. AMBACHT: 10 en 5 uur leesd.
HOEDEKENSKERKE: 10.30, 2.30 en 6 u.
leesd.
HILVERSUM, Langestraat 50aa: 10 en
5 uur leesd.
HOOFDDORP: 10 en 3 uur leesdienst.
KAMPEN: 10 en 6.30 uur leesd.
KAMPERLAND: leesdienst.
KATWIJK AAN ZEE: 10 en 5 uur leesd.
KLAASWAAL: 11 en 7 uur leesd.
KORTGENE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
KRABBENDIJKE: 10, 2.30 en 6.30 uur
Ds. v. d. Berg.
KRUININGEN: 9, 1 en 4.30 uur leesd.
LEERDAM: 10 en 6.30 uur Dhr. Aangeenbrug.
LEIDEN: 10 en 5 uur leesd.
LEMMER: 10 en 2.30 uur leesd.
LISSE: 10 en 4 uur Ds. Verhagen.
MEEUWEN: leesdienst.
MELISKERKE: 10 .en 3 uur leesd.
MIDDELBURG: 9.30 en 2 uur leesd. en
6 uur Ds. Visser (Openb. Bel.).
MIDDELHARNIS: 10, 3 en 6.30 u. Ds. Bel.
MIJDRECHT: 10 en 7 uur leesd.
MOERCAPELLE: 10.30, 3 en 7 u. leesd.
NAALDWIJK: 9.30 en 3.30 uur leesd.
NIEUW-BEITERLAND: 11, 3.30 en 7" uur
leesd.
NIEUWDORP: 10.30, 3 en 6.30 u. leesd.
NIEUWERKERK A. D. IJSSEL: 9.30 en 3
uur leesdienst.
NISSE: 10.30, 2.30 en 6.30 u. Dhr. Rijksen
NUNSPEET: 9.30 en 2 uur leesd.
N1JKERK: 9.30 en 6 uur leesd.
NIIVERDAL: 9.30 en 2.30 uur leesd.
OCHTEN: 10 en 6 uur leesd.
OOSTBURG: 10 en 2.30 uur leesd.
OOSTKAPELLE: 10 en 2.30 uur leesd.
OPHEUSDEN: 10 en 6 u. Ds. Dorresteijn.
OUD-BEIJERLAND: 10 en 6 uur leesd.
OUDDORP: 10.30 en 3.30 uur leesd.
OUDEMIRDUM: 10 en 2.30 uur leesd.
OUDE TONGE: 10 en 3 uur leesd.
OUDEWATER: 10 en 7 uur leesd.
POEDEROOYEN: 9.30, 2.30 en 6.30 uur
leesdienst.
POORTUGAAL: 10 en 5 uur leesd.
RHENEN: 10 en 5.30 uur leesd.
RIDDERKERK: 10 en 4.30 uur Ds. v. d.
Woestijne.
RILLAND-BATH: Ds. Neerbos.
ROTTERDAM (Boezemsingel): 10 uur
en 5 uur Ds. Kersten.
Rauwenhoffplein 25: 10 en 5 u. leesd.
ROTTERDAM-ZUID: 10 en 4 uur leesd.
RUSSEN (Wal): 9.3G, 2.30 en 7.30 uur
Ds. Lamain.
Eschkerk: 9.30, 2.30 en 5.30 uur leesd.
SCHERPENZEEL: 10 en 6.30 uur leesd.
ST. ANNALAND, Raadzaal Oude Gem.huis: 11, 3.30 en 7 uur leesd.
ST. PHILIPSLAND: 11 (H.A., 3.30 en 7 u.
Dr. Steenblok.
STOLWIJK: 10.30 en 7.30 uur leesd.
TER AA: 10 en 7 uur leesd.
TERNEUZEN: 10, 2.30 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 leesd.
UDDEL (De Beek): 10.30 en 3 uur leesd.
UTRECHT, Boothstraat 7: 10 en 5.30 uur
Ds. M. Heikoop.

VEENENDAAL: 9.30 en 5 uur leesd.
VLAARDINGEN: 10 en 5 uur Ds. Ligtenberg.
VLISSINGEN: 9.30 u. Glaristraat en 3 u.
Luthersche Kerk leesd.
VRIEZENVEEN: 9.30 en 2.30 u. leesd.
WAARDE: 10.30, 230 en 6.30 u. leesd.
WAGENINGEN: 10 en 6 uur leesdienst.
WEMELDINGE: 10, 2 en 6 uur leesd.
WERKENDAM: 10 en 6 uur leesd.
WESTKAPELLE: 9.30, 2 en 6 u. leesd.
WESTZAAN: 10 en 3 uur leesd.
WOERDEN: 10.30 en 6.30 uur leesd.
WOLPHAARTSDIJK: 10 en 2.30 u. leesd.
YERSEKE: 10, 2 en 6 uur leesd.
ZAANDAM: 9.30 uur Langstr. 22 en 7 u.
Geref. Kerk Hazepad, leesd.
ZOETERMEER: 10 en 7 uur Ds. Hofman
(H.A.).
DINSDAG 6 JUNI.
AMSTERDAM-C., Looiersgracht 70-72:
7.30 uur Ds. Ligtenberg.
DINTELOORD: 7.45 uur Ds. v. d. Berg.
LEIDEN: 7.30 uur Ds. Honkoop.
WOENSDAG 7 JUNI.
AALST: 7.45 u. (H.D.) Ds. v. d. Woestijne.
DORDRECHT, Kasperspad 18b: 7.30 u.
Ds. Dorresteijn.
MIJDRECHT: 7.30 uur Ds. Verhagen.
ST. PHILIPSLAND: 3.30 en 8.30 u. Ds. v.
d. Berg.
TRICHT: 3 u. (H.D.) en 7 uur Ds. Lamain.
UDDEL (De Beek): 3 en 7 uur Ds. J.
Fraanje.
ZEIST: 7 uur Ds. Honkoop.
DONDERDAG 8 JUNI.
NAALDWIJK: 7.30 uur Ds. Honkoop.
TER AA: 7.30 uur Ds. Verhagen.
VRIJDAG 9 JUNI.
POORTUGAAL: 7.30 uur Ds. Ligtenberg.
ZATERDAG 10 JUNI.
NIEUWAAL: ? uur Dhr. Rijksen.
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