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theoreüsche Vernunft", die de kloof tuSscbeii geloof en weten onoverbrugbaar maakt. Verder ujitfewerkt heeft hij deze leer in zijn in 1894 verjachenen „Philisophie der Freiheit", dat tevens g,ezegd kan w<jrden de kerd te bevatten van de sociale
leer, die Sleiner onmiddellijk na het einde van den
oodog als „Drieledige indeeling van het sociale
Organisme" in zijn boek „De Kern van het sociale
Vraagstuk" ontwikkelde.
In 1890 werd hij naar ^SCeimar geroepen aan
het toen juist geopend© Goethe-Sciiiller archief
waar hij tet 1896 aan de groote uitgave van Goetlie's
werken medewerkte. In „Grundlinien einer ï^rkenntnjsthfoci'ie der Goetheschier Weltanschauim|"
(1886) SM in „G^ethes Weltanschauung" (1897) zijn
de vrucJiten van zijn Goethestudie neergelegd. Van
zijn \rcegste jeugd af en vooral na het verlaten
vBiU! Weimar trachtte hij in verschillende krinigön
zijn geestelijkwetenschappelijke wereldbeschouwing
ingang te doen vinden. Als redacteur van verschillende tijdschriften, als leeraar aan een door arbeiders opgerichte volksuniversiteit, als spreker en
schrijvei deèlrle hij van zijn veelzijdige kennis mede.
De wereld toiondo zich nog weinig geneigd, naar
hem te luisteren. Slechts onder een groepje van
Iheosofen vond hij een aandachtig en gewilhg gehoor. Uit dien tijd dateeren zijn „Dóe Mystik im
Aufgang des neuzeitlichen Geisteslebens" (1901)
en „Das Christentum .als mystische Tatsache"
(1902) Met deze kleine groep als kern, die schijnbaar ver afstOiud'van Steiner's hoog stijgend weÈenschappelijk en philosopjhisch streven, wist iiij
in 20 jaren, van ongiehoordeii arbeid de anthropoEopbischgeesteswetenscbappielijke beweging in het
leven te roepen, die zich reeds vóór den oorlog
over de geheele beschaafde wereld uitstrekte en
die zich nu gereed maakt, met de vruchten van
deze studie voor de wereld te verschenen. Van
Steiner's hand verschenen in deze jaren talrijke
gescbriflen, to veel om op te noemen, (o.a. „Theosopbie", „Gehcimwissenschaft", „Die Ratsel der
Philosophie", ,,Vom' Meiischenratsel", ,.Von Seelenratseln".) I/i Domach bij Bazel werd sinds 1913
een „Vrije Hoogeschool voor Geesteswetenschap"
.opgericht, waarin onlangs — hoeweH het gebouw
nog niet geheel gereed en feitelijk nog; niet geopend
is — in een cursus van 3 weken, voordrachten
werden gehouden over de meest vdTschillende gebieden van wetenschap van het standpunt der.
G6estes\T?e!enschap. Vele honderden bezoekers van
slleilei landen en talen — daaronder een zeer
groot aantal studenten — woonden dezen cursus
bij, waaraan zich kunstopvoeringen („eurhythmie"),
besprekingen op paedagogi&ch en sociaal gebied
aansloten, enz. De geheel nieuw|e stijl, waarin
dit gebouwi opgetrokken is en die tevens een uitcij'ukking van deze wereldbeschouwing zelf in kunstvormen wil zijn, zonder symboliek oif allegoaia,
maakte op alle bezoekers een diepen indruk. De

•• groolsche veeteijdigheid, waarmee deze beweging in
de wtreld treedt, belet onmiddellijk ieder sectarische
neiging. De internationale beweging voor „drieledige
indeeling van het sociale organisme", waarvan de
associatieve stichtingen op economisch gebied „der
Kommende Tog" in Stuttgart, „Futurum" in Doifnach een practisch resultaat zijn, trekt in verschillende landen van Europa steeds meer opmerkzaamheid.
Als een der meest hoopvolle scheppingen van
Steiner's geni-e slaat de „Waldorfschocil" in Stuttgart, die op de grondslag van een antropoisophische paeddgogie en onder zijn leiding een hoogo
vlucht begint te nemen en van de practische uitvoerbaarheid van zijn denkbeelden getuigt.
Men zal begrij'peïij dat wij' niet elkte uitdrukking
uit het overigens ohjeoliev© levensoverzicht voor
oaze rekening nemen. Wij! waardJeeren in Steiner
zijn strijd tegen het materialisme. Daaitegenover
staat, 'dat wij' niet lang] zijn geest behoeven te
beproeven of hij uit G-oidi is. SteJners stelsel is
een godsdienst „raajde in Germany".
B e s m e t t i n g in de kerk.
Bij al zijn kritiek vergate men zelfkritiek' niet.
Zulke zelfkriiü'ek stelt weleens voor moeilijke ptaklische vi'agen. Toitoiogtoe w a s men ondter ons tamelijk wel gewoon om bijl het uitbr-ekeai van besmettelijke ziekt© zijn kinderen wel van school thuis
t e houden, maar men b a d er geen bezwaar jn
ben n a a r idie catecbisatie te zienden en over 'id©
mógelijkbeiidi van besmetting in d e kerk dacht men
weinig na. T h a n s iis deze kwestie onder ons aan
, de oMe g&stelid. „De Heraut" raadt oim in zulk
een geval — en w i | Sluiten ons hierbij gebeel aan —
.zijn kinilETen o.-ok van de oatechisaüe thuis te houden. „Anders", zegt het blad, „staat het met heit
Kerkbezoek, omdat het hier geldt een zoeken van
trooBt van bemoediging en van sterking. Het wil
niet, dat alle gevallen over één kam geschoren
•worden. Het herinnert aan d e vooi-schriften on,der
Isi'aël- en eiindigt:
•'•=3--—iNatuiu-lijk iijn er daairom wel middelen om dit
gevaar zooveel mogelijk te beperken en te voor. komen. Docloten, die zulke besmettelijke zieken
bezoeken, desinlecteeren zich voordat zij anderen
bezoeken gaan. En zoo zouden ook de buisgenoo. ten uit izlulk een hesmet gezin vooraf desinfectic-.
middelen kunnen gebruiken. Ook zou men Ivunnen
zorgdragen, wanneer men de Kerk wilde bezoeken,
dat men niet in een volle- banik naast anderen gjng
zitten, mwav een afzonderlijke plaats innam. Ook
bij bet- Avondmaal was' het oudtijds ^gebruik, dat
degenen, die aan een besmettelijke ziekte leden,
.het Sacniment apart gebruikten. Ldchtzimiig over
zulk een gevaar van besmetting heenglijden, mag
men niet. Wiet alloen de hygiëne leert ons dit,
maar ook hel Waord van God.
HEPP.

BOEKBESPREKING.
.„De Antichrist", door Dr. V. Hepp. Tweede
heriziene druk.
J. H. Kok, 1921, Eampeo.
Dat de eerste druk van dit werk in een j^aar tijds
was uitverkocht, geldt mij als bewijs, dat naar de
behaodelinig vian dit oaderwerp werd uitgezien'.
Deize tweede druk is veel miader omvangrijik dan de
eerste.
In mijn „Woord vooraf" bij den tweeden druk gaf
ik daarvan aldus rekenschap:
„Schreef ik bij de eerste uitgave: „Al aal de
eonvoudig'0 leizer weleens een bladzijde onbegrepen
moeten omslaan, ,zoo zou ik nochtans mijn werk
mislukt achten;, indien hij niet temministe in grove
omtrekken het beeld van den Antichrist voor (?ich
izag", eenige recensenten waren zoo vriendelijk te
verï&ekerea, dat ik hierover niet bezoiigd behoefde
te aijn en mijn doel niet heb gemist.
Dit verbhjdt mij zeer.
Toen' ik evenwel bericht ontving^ dat de vorige
oplage izóó slonik, dat spoedig een nieuwe no'odig
izou blijken, stelde ik mij de vraag,, of ik nu niet
izou pogen die onbegrepen bladzitjden eruit te lichten.
De ervaring toch loert, dat het niet begrepene
voor velen iets bijzonder alschrikwekkends heeft
en dat om enltele min doorzichtige gedeelten een
geheel boek soms uit de band wordt gelegd.
En de kring;, waarvoor ik mijn arbeid nuttig
wensch te maken, kan moeüijk te ruim worden
genomen.
N'Og altijd word ik gieistevigd ini mijn overtuiging,
dat het profetische woord aan)g'a.ande den Anüchrist geen enkel christen met rust mag laten.
Hoe gaarne izou ik allen bereiken 1
Ik besloot daarom de aanteekeningen en de bespreking van de meer wetenschappelijke problemen
weg te laten.
Vooral de eerste hoofdstukken ondergingen izioo
een belanigrijke verkorting. De omvang vaai het geheele werk werd daardoor aaimierkelijk teruggebracht. Iets, wat met het oog op de tegenwoordJ^e
boekenprijizen menigeen niet ondienstig zal zijn.
Ik verheel het met, dat ik hiermee een offer
brenjg.
'Miami het is niet te awaar, indien ten gevolge
daarvan de ernst der toekomst meerderen doordringt.
Voor wie dieper studie vani dit onderwerp wü
maken ol in beoordeeling van mijn gevoelens wil
treden, blijft de eerste drulc natuurlijk de eigenlijke.
Deze Uitgave is dus eett volksuitgave.
Daarom stelde de üitgaver den prijs izoo laag mogelijk.
„De Macedoniër", Zendingstijdschrift. Redacteureni: Ds. H; Dijkstra^ Ds. D. Bakker,
DB. D. K. WieleiiKi.
Uitgave van'ESiao Venenia, Groningen'.
No'. 1 en 2 van jg. XXV.
Dit tijdschrift verdiende in onze fcringeini veel meer
gelezen te worden.
„Anti-Christelijke Stroo-mingi", door Joh. de
Heer. Derde druk.
Uitgave van Joh. de Heer, Rotterdam.:
Hierin worden behandeld: theosophie, spiritisme, christian' science, de nieuw-apostolisahen, de mormoinien, de
ster in het Oosten, de orde van izeven.
Het is een aardig; oriënteerend boekje, dat heel geschikt ter 'inleiding kan dienen op werken> die wat
dieper op deize onderwerpen ingaan.
HEPP.

STEMMEN ÜIT ONZE KERKEN.
Hooggeachte Heei' Redacteur,
Beleefd verzoekt ondergeteekende een klein plaatsje
in „Do Reformatie" voor-• onderstaande regelen. Bij
voorbaat mijn dank.
Als men als ambtsdrager zoo .af en toe eens een
bezoek brengt in een schippersgezin, komt men dikwijls helaas tot de droeve ervaring, dat deze meuschen,
wat Schrift-kennis betreft, zooveel te km't komen bij
dio van het vasteland en niet alleen dat, doch zijn
ze tevens ook totaal vreemd aan het kerkelijk leven.
De oorzaak daarvan ligt natuurlijk in hun beroep, dat
hen van de eene naar de andere plaats drijft, waardoor zij de. gelegenheid vopr catechetisch! onderwijpi
missen. En torh hébben zij gr recht .en aanspraüc
op, evengoed als de vasteland-bewoners.
Nu rijst bij mij de vraag: mogen wij ajs Gerei. Kerken
dez'j duizenden menschen zoo maar aan hun lot over^
laten? Ik geloof neen! En dit is toch ook niet noodig! Ik stel het mij zoo voor: als nu onze Geref.
Kerken eens een generaal besluit nemen om ia allC'
plaatsen, Wjjax schippers komen, b.v. vier wintermaanden 1 a 2 avonden 1 uur gelegenheid te geven voor
catech. onderwijs volgens een va;sten leidraad, zoodat
b.v.: als T. van de week in G. njaar catechisatie is
geweest en hij is volgende week te A-, dat hij dan
het veiTolg in zijn verband krijgjt.
Het komt mij voor, dat op deze .i.vijze een nuttige
Zendingsarbeid kan worden verricht, die zeer no.cfizakelijk is en geen geldelijke offers vraagt. Ik hoop
van barto M. de R., dat dit voorstel steun zal wnden
en er spoedig, een comité voor deze actie gevormd
zal wcfl'den, waarvoor ondergeteekende zich ook gaarne
wil interesseeren.
Met hoogachting en Br. gr.
Uw: dw. dr.,
J. TROOST.
Gorinchem, 5 Februari 1921.

Toren.
Je staat ia de slapende stad als een wacht,
Je ziögt je welluidende lied in den niacht,
Als de sterren hoo'g staan^
En de lachende maan
Je met .zilveren glansen, doorluchtig en rein,
In de blauwende lucht als een aaal'ge doet zijn.
I

Als stormvlageiï laai'lea tot klaagtonen baing,
In fla.rden verscheuren je aind'renden zanigi,
Sta je vast onvervaard.
Met je voet diep in de aard;
En ja siddert niet week om den woedendani vrind.
Maar je vfijst naar omhoog met 't geloof van een kind,
Eea wakende ziel in den duistereni niacht.
Houd j ' o v e r de wereld.je eenzame wacht....
Door de luisfrende lucht
Galmt je wijde gerucht...
En je jubelt je lied als een- vroom „Wees gegroet!"
In het Oosten den dagenden dajg tegemoet.
L. THIJS,

KERKNIEUWS.
GEREFORMEERDE KERKEN.
T w e e t a l te:
Kamperland, F. J. v. d. Ends te Westlcapelle en G. de Jager
te Grijpsterke.
Rotterdam, J. Douma te Den Haag en W. H. Gispen te
Sohereningen.
B e r o e p e n te:
Arnhem, Dr. K. Dijk te Den Haag.
Halluiri, J. L. V. d. Wolf te Haastrecht.
Jutrüp-Honmierts, W. F. Geerds te Voenwoudsterwal.
Lochem, S. Bosma te Buitenpost.
Rotterdam, J. Doimia te Den Haag.
A a n g e n o m e n naar:
Bunschoten (B.), M. Post te ffieuw-Dordrecht.
B e d a n k t voor:
Apeldoorn, Dr. K. Dijk te Den Haag.
Huizum, J. A. Tazelaaar te Haai-!en*taermeer (O. Z.)
A f s c h e i d van:
Bunschoten (B.), W. Veder, Tekst Filipp. 2:12.
O v e r l e d e n . In de vorige week overleden de predik:vnten
Ds. J. Boeijenga te Meerlcerk, in den ouderdom van 63 jaren
ea Ds. D. Tibben, em. pred. te Haarlem, in den leeftijd van
71 jaren.
T o e g e l a t e n . D© cand. J. H. Kuiper te Kampen is door
de classis Franefcer toegelaten tot den dienst des Woords.
— De cand. H. R. Pel te Schraard, is door de Classis
Bolsward toegelaten tot den Dienst des Woords.
J u b i l e a . Ds. N. A. de Gaay Fortman te Amsterdaan, hoopt
19 dezer zijn 50-jarig ambtsjubileum te gedenken.
O u d e r l i n g e n c o n J - e r e n t i e . Ouderlingen der Geref.
Kerken in Gelderland, houden Woensdag 23 Februari a.s. een
2e Conferentie te Arnhem.
Mededeelingen zullen gedaan wcïdeu vanwege de Kerkeraden
die naar aanleiding van het referaat va^ Ds. Ds. G. Renting
een Jeugd-ouderling hebben aangesteld ea de resultaten ran
dien arbeid.
Prof. Dr. G. Ch. Aalders, van HUversum, zal ïefereeren over:
„De Catechisatie en wat onze Ouderlingen daarvoor hebben
te doen".
De heer F. Kortlang Jzn., van Ermelo, zal inleiden: „Is een
Centrale Ouderlingen-Conferentie voor Nedei'Iaiid gewensoht?".
De heer J. van Dijk, van Arnhem, zal inleideji de vraag:
„Is de oprichting van een OuderUogenhiad eisen van onzen
tiJd?"
(Rott.)..
CHR. GEREFORMEERDE KERK.
Noordeloos, P. de Smit te Oud-Beijerland.
GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Terneuzen, G. H. Kersten te lersefce.
NEDERLAÏÏDSCHE HERVORMDE KERK.
D r i e t a l te:
Palft, 0. J. V. d. Graai te Raamsdonk, J. H. Koster te Wouterswoude en S. Ronner te Oene.
Delft, T. Lekkerkerker te IJsselmuiden, L. J. Lamtaeriuck te
Jaarsveld en J. Ronge to Hoogblokland.
Utrecht, S. v. Dorp te Rotterdam, A. H. J. (j. vaxi Voorthuizen
te Doornspijk en O. B. Holland te Kampen.
B e r o e p e n te:
Eist, Mr. J. F. Dijkstra, cand. te Den Haag.
Herwijnen, J. Heemskerk, cand. te Rotterdam.
Kr-alingen, N. v. d. Snoek te Zetten.
Leerdam, T. Lekkerkerker te IJsselmuiden.
Sprang, A. G. Oosterhuis te St. Annaland.
't Zand (Gron.) J. J. Heeringa te Loppersum.
A a n g e n o m e n naar:
Amsterdam (benoorden het IJ), J. J. Staln te Welsum.
Aardenburg, H. J. Barnouw te Oude Niedorp.
Nederhorst den Berg, P. Warners te Ileinkenszand.
R-iJsoord, J. G. L. Brouwer, cand. te Den Haa^.
B e d a n k t voor:
Broek op Langendijk, J. P. Dijk te Oppenhuizen.
Hien en Dodewaard, G. Grootjaus Jr. te Ommeren,
Markelo, J. G. L. Brouwer, cand. te Den Haag.
Nijehaske, J. C. H. Romijn te Parrega.
Oosterwyk, J. Heemskerk, cand. te Rotterdam.
Wissingen, J. A. van Selms te Dedemsvaart.
Zuid-Beijorland, H. v. Elven te HoUandscheveld.
A f s c h e i d van:
Stavenisse, J. H. C. Kamsteeg. Tekst 1 Petr. 5: 10—11.
Zuid-Beijerland, C. Vlasblom. Tekst 2 Cor. 1:20.
I n t r e d e te:
'
Hoofdplaat, J. E. B. Meloen. Tekst Ez. 33: 7.
Kage, A. E. van Baaien. Tekst Hebr. 12:1—2.
Uit h e t a m b t . Ds. J. B. Th. Hugenholtz, pred. te Purmerend, zal tot een burgerlijke betrekking overgaan, en alzoo
zijn ambt neerleggen.
Ds. J.. B. N e t e l e n b o s ontving een bejioemin» lot
voorganger bij do Vereen, tot bevordering van Chr. belangen
te Assen, een vereen, van ethisoh-rechtzinnige leden der
Ned. Herv. Gem. aldaar.
O v e r l e d e n . Te Amersfoort is in den leeftijd vm 57 jaar,
Ds. W. J. Meiners overleden.
K e r k o r g e l s . Te Eerbeek is een nieuw kerkorgel in
gebruik genomen.
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