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te gaan één weg, daar zijn weg al te zeer afwijkt van
den weg dien dat Woord ons wijst!
„ K l e m u vast aan het kruis"
een verboden regel?

Ue „Saambinder" bevat in de bekende rubriek van de
samenspraak van Bart en Kees deze leering:
B a r t . Ik 'ben blij dat ik dat van je hoor, jonden! Versta mij wel goed, ik ben niet blij dat jij
ook zoo gekwfeld wordt, maar wat je daar zegt,
(retuigt toch vaii meerdere ontdekking. En nu ben je
evenals de bruid, bang om in dat kwaad te vallen,
^'u heb ik eens een ouden leeraar een middel a;an
de liajid hooren doen, om dit kwaad te voorkomen.
K e e s. Wat was dat voor een middel ? daar b«n
ik werkelijk benieuwd naar!
B a r t . Hij zei: Je vast klemmen aan het kruis
van Christus. Hoe vindt ge dat?
Kees. Zeg jij ons eerst eens, hoe jij dat mid•del zelf vindt!
B a r t . Welnu to«n ik dat dien ouden man aan
het einde van z'n predikatie hoorde zeggen, toen
dacht ik: Je bent mis, baasje! Als het zoo moest,
dan was Bart verloren. En wat denk jiji er nu van?
K e e s . Dat het dan mis was, dat kan ik nog
zoo niet inzien. Ic geloof toch dat het kruis vaar
'Christus stevig is als een Rois.
B a r t . Ja, daar zal het niet aan manlceeren. Maar
zie je het ondersclieid niet tusschen het gezegde
van dien leeraar en de bede van de bruid?
K e e s . Nog niet zoo dadelijk.
B a r t . Die leeraar zei: Je moet je vasthouden
en de bruid bad o-m vastgehouden te worden. Als
wij Jezus vast moesten- houden, dan was het verloren — Hij moiet ons vasthouden. Daarom bad de
J)ruid: Zijn rechterhand omhelze mij — ho:ude mij
vasi, wil ze zeggen. Ach Kees, het is ons niet
toevertrouwd, Jezus vast te houden. Wij laten zoo
licht lOiS, vaak juist op het critiefce moment, juist
als omklemmen het meest noodzakelijk is — o, dat
ongeloof odk! En onze naam is „afwijker", „weglooper". Kees!
K e e s . Er zijn er anders veel, die het juist andersom bespreken.
B a r t. De kruin draagt niet den stam, maar de
stam de kruin. Het huis draagt niet het fundament,
maai' juist omgekeerd. — .Zoo dra;agt de Kerk niet
Jezus, maar Hij, draagt de Kerf;:.
K e e s . Dat is nu zooi helder als de dag.
Dit is nu een „rake opmerking" van Bart; en daarom
doet ze ook niets ter zake. Want in het middelpunt der
waarheid ligt de snijding van deze 2 stralen, dat God
werkt het willen en het werken, èn dat daarom ik mijn
zaligheid moet werken met vreezen en beven.
Hoe weinig Bart zichzelf getrouw blijft — gelukkige
inconsequentie — blijkt wel uit zijn laatste opmerking:
K e e s . Zou het kunnen, dat de Heere Zijn handen
intrekt?
B a r t . Wel neen! Hij laat nooit los. -Die zaligmakende greep van Jezus, berouwt Hem nooit. Maar
als zij moedwillig, als zij stout zondigen, dan houdt
de Heere zich wel zóó stil, dat het is alsof Hij
Zijn linkerhand tot uw steun en de rechterhand
Zijner nabijheid introk en je aan het goeddunken
var. je hart oveirgaJf.
K e e s . En wat is daar tegen te doen?
B a r t . Veel de bede der bruid te bidden.
Volgens Barts logica zou Kees nu moeten zeggen: Je
bent mis, Bartje! Als het zoo moest, dan was Kees verloren. Als wij moesten bidden, dan was het verloren —•
God moet ons doen bidden, en zijn Geest moet in ons
bidden.
Dit is niet een „rake opmerking" tegen Bart (zie wat
prof. Grosheide vóór eenige weken schreef) maar een
poging, om hem met zijn lezers te krijgen naar het middelpunt der Schrift.
K. S.

BOEKBESPREKING.
Liefst badden we in het begin van de „Geschenkenmaand" een bespreking gegeven van wat, er al zoo in den
laatsten tijd is uitgekomen.. Andere oopy moest echter
voorgaan. Doch we willen ook geen mosterd na den
maaltijd bieden. Daarom ruimen we er in dit nummer een niet te krappe plaats voor in.
Het eerst wiUen we de producten van de nooit
rustende persen van den heer Kok de revue laten
passeeren. Deze uitgever, die dit jaar geridderd werd,
toont slag op slag, dat hij zijn lintje waard is. Natuurlijk is hij vóór alles zakenman. Of beter: hiji is
vóór alles Gereformeerd christen, maar die het bewijs
ervoor levert, dat het christen-zijn z,ich met het koopmanschap zeer wel verdraagt. Daaraan zijn voorzeker
moeilijkheden verbonden, welke de buitenstaander niet
kan beseffen. Maar dat deze ze niet kan beseffen
is mede een verdienste van den heer Kok. Want daaruit
blijkt, dat hij ze doorgaans weet te overwinnen. Als
ik zoo eens naga, wat er al bij. hem verschijnt, kan
ik de boeken wel met een. kruisje aanteekenen waar
zeker en vast geld bij moiet.'Dat de heer Kok ze tooli
uitgeeft, pleit voor zijn idealisme. Mij dunkt, _ hij houdt
er van, zoo af en toe eens een boek op 'de markt
te brengen, dat niet bepaald „gaat", maar dat liijzelf
een goed boek a'oht en zich deswege gaarne een deficit
getroost. Hiermee wil ik geen medelijden met hem
opwekken. Want hij is te zeer praktisch psycholoog,
dan dat hij niet zon weten, hoe zulke tekorten op
aindere wijze kunnen worden gedekt. Toch is het voor
ons Gereformeerd publiek van beteekenis, dat het in zijn
midden uitgevers telt, die het zijn vertrouwen kan
schenken. En — ook deze ' opmerking vergunne men
mij — de heer Kok komt de eer toei, da:t hij een open oog

heeft voor de aesthetische verzorging. Vroeger lette
men onder ons daarop niet zoo. Doch de tijden zijn
veranderd. En de heer Kok ging niet noodgedwongen
mee, maar gaf zelfs leiding. Van zijn uitgaven gaat
paedagogische Icracht uit. Hij kan gloriens konkurreeren
met elke firma in ons. land. Dit mag vooral niet worden onderschat.
Men bescbouwe deze inleiding als een late gelukwensch met de onderscheidiiig, welke den heer Kot
•op 31 Aug. j.l. ten deel viel.

Hij zal in zijn werk niet die warmte kunnen brengen, die dit boek uitstraalt.
Bovendien, als er niet reeds nu verschillende gegevens worden vastgelegd, zullen zij straks verloren gaan.
Daarom zijn wij met deze levensschets zoo' ingenomen.
Laat mij hieraan nog toevoegen, dat Ds Rullmann
den speurzin bezit om waardevolle foto's op: den kop^
te tikken.
Het is een lust de illustraties te zien.
De baad reproduceert op eigenaardige wijze Kuypers
handteelfcening.

„Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk". Vierde deel. Maacha—De
Ruijter.
Niet het minst in dit werk blinkt het initiatief van
den heer Kok. Het heeft volharding gekost om het
tot dit vierde deel te brengen. Maar houdt men in het
oog, dat deze Encyclopaedie „voor het Nederlandsche
volk" is bestemd- en niet SQeciaal voor aeleerden. jian
mag deze poging ongetwijfeld geslaagd heeten. Deze
mooie banden moesten in elk beschaafd gezin de boekenplank sieren.
Naar wetenschappelijken maatstaf zijn de artikeisn
van ongelijke waarde. Er is eerste-klas-werk bij. Er is ook
wijsheid in uit de ik weet niet hoeveelste hand. Wij
hebben dit ook bij de vorige deelen opgemerkt. Doch
wij mogen dit — gezien het doel — niet zwaar laten
wegen. En in ieder geval — een beter werk in .dit genre
kan ons Gereformeerde volk nergens vinden.
Ook al gaat men niet op drulcfoutenjacht uit, zoo
schiet men er onwillekeurig weieens een neer. Een
der meest opvallende is wel „Patropassianen", omdat die
in het artikel zoo konsekwent terugkeert.

„De strijd voor Kerkherstel in de Nederlandsche Hervormde Keïk der XlXe eeuw."
Historisch geschetst door J. C. Rullmann.

„Markus", door Dr J. A. C. van Leeuwen.
Een tweede onderneming van groot belang voor ons
volk is de „Korte Verklaring der Heilige Schrift met
nieuwe vertaling".
Ook deze uitgave vordert goed.
Het laiatst uitgekomen deeltje over „Daniël" door
Prof. Dr G. Ch. Aalders zal door een anderen redakteur worden gerecenseerd.
Voor mij ligt „Markus" van Prof. Dr J. A. C. van
Leeuwen.
'
•i
Prof. Van Leeuwen is een hoogst bekwaam en betroaiwbaar exegeet.
Z,al men zoowel in zijn vertaling als in zijn verklaring zich hier en daar nieuwe gezichtspunten zien
geopend, wij namen Ook met genoegen kennis van de
„Inleiding" en het „Aanhangsel", dat oriënteert over
de belangrijke kwestie van „het slot van Markus".
Principieele zuiverheid paart zich in deze verklaring
aan wetenschappelijke voorzichtigheid.
Dit deeltje is een mooie aanwinst.
„Maïanatha-Kalender 1929".
Een derde onderneming vaij. meer bescheiden afmeting.
Maar toch ook een, die in onderscheiding van soortgelijke, het bolwerkt.
Dat Ds Knap van Groningen de voorzijde der blaadjes
verzorgt, draagt daartoe zeker wel het leeuwendeel bij.
Het schild doet niet onder voor zijn soortgenooten,
maar we zagen het toch gaarne artistieker. Dat zou
ook geheel in de lijn v^ain den heer Kok liggen. Maar
mogelijk zou dit een prijsverhooging - met zich breng,en,
welke de kalender minder populair zou maken.
De premie „Rust gevonden" door Johannes heeft een
goede strekking en la;at zich smakelijk lezen, mits men
geen bepaalde litteraire eischen stelt.
„In de Velden van Efratha", door J. J.
Knap Gzn. Derde druk.
Dit is, gelijk wij uit een inleidend woord „Bij. den
derden druk" vernemen, de eerste vrucht van de immer
bloeiende pen van Ds Knap geweest.
Hij wilde er niets aan veranderen, maar het oude
karakter handhaven.
Wij zijn hem daarvoor dankbaar.
Op deze eerste vrucht glinstert de morgendauw, welke
bij vele van zijn latere vruchten reeds blijkt voorbij
te zijn.
Men versta mij wel.
De latere werken van Ds Knap dragen alle kenmerken
van een rijken, visioneel aangelegden geest.
Zij overtreffen va:ak in diepte dit eerste. „
Doch bij dezen eersteling voelt men: élk woord is
•door den schrijver heengegaan.
Ondanks zekere weelderigheid van stijl is alles echt.
Spreide het • ook op de komende Kerstdagen zegen.
Eén vraag: waarom is de titelpagina smetteloos blank?
„Abraham Kuyper". Een levensschets door
J. C. Rullmann.
Reeds zijn er enkele levensbeschrijvingen van Kuyper
verschenen.
Maar wij behoeven geen tegenspraak te duchten, als
wij oordeelen: Ds Rullmann is recordhouder.
Uit den schat van zijn verzamelingen weet hij juist
dat te kiezen, wat het groots lezerspubliek interesseert.
Daarom is dit geen boek voor enkelen, maar voor
heel ons volk.
Inzonderheid voor de jongere generatie.
Straks voor ons nageslacht.
Dit werk heeft blijvende beteekenis.
Ds RuUmami schijnt te meenen, dat de eigenlijke
biografie van Kuyper eerst later kan worden geschreven.
Ik weet dat nog zoo, niet.
Natuurlijk behoeft men later niet gelijk thans zooveej
gevoeligheden te ontzien. Ook kan er dan uit de axohieven meer worden gepubliceerd. Mede pleegt de kritiek
•zuiverder te zijn, wanneer er grooter afstand bestaat.
Daartegenover staat echter, dat de te tere biograaf
het als een manco zal voelen den persoon zeM niet
te hebben g'ekend.
;

Veel van wat wij hierboven schreven over de
levensschets van Kuyper is ook op dit boek van toepassing'.
1.
De derde druk is een eereteeken, door ons A-^olk
aan Ds Rullmann uitgereild.
Daaruit spreeld: ruime waardeering.
Vooral in een tijd als den onzen, waarin het historich besef meer smeult dan vlamt.
Maar Ds Rullmann schrijft dan ook zóó, dat men liem
moet lezen.
Hij doet de historie leven, omdat de historie voor
hemzelf levend is.
'Maakte dit werk oorspronkelijk deel uit van een
drieledige serie, er zal, zoo berichtte de uitgever, een
aanzienlijke uitbreiding aan worden gegeven.
Hartelijk welkom!
Antirevolutionaire Gemeentepolitielj;'', door
Mr J. W. Noteboom, Adj.-Directeur der Kuyperstichting. Met een woord vooraf van H.
Colijn.
In dit lijvige boek van over de 300 bladzijden heeft
Mr Noteboom de adviezen verwerkt, welke hij geregeld
in de bekende periodiek „Antirevolutionaire Staatkunde"'
publiceerde.
Waar het hier vragen betreift, welke uit de praktijk
zijn op-gekomen, heeft dit werk vooral praktische waarde.
Na een inleiding komen hier ter sprake: Gebed in
den 'gemeenteraad, misbruiken van Gods Naam, Zondagsrust, gemeentelijke zelfstandigheid, publieke eerbaarheid, onderwijs, geimeontebedrijven, arbeid (ambtenaren
en werklieden, werkloosheid, winkelsluiting), grondpolitiek, volksgezondheid, financiën, armenzorg, jjenoemingen, fractie-vergaderingen, kiezers en gekozenen,
waarop dan een tiental bijlagen volgen en een gespecialiseerde lectuuropgave, terwijl een register aan hei slot
het naslaan vergemakkelijkt.
De vraagstukken worden principieel belicht en daarom
worden vaak werken van Groen van Prinsterer en
Kuyper geciteerd.
De onmisbaarheid van dit boek voor de a.r. gemeenteraadsleden en bestuursleden der Kiesvereenigirtg
blijkt uit deze opsomming vanzelf.
Mag ik den geachten adviseur' ook een advies geven?
Dan zou ik hem willen raden in een tweeden druk
concepten van formuliergebeden voor den gemeenteraad te willen opnemen.
Ook dit is een stem uit de practijk.
Men heeft er mij althans al eens over geraadpleegd.
„Friedrich Nietzsche en het Christendom",
door A. G. Wolf.
Fijn werk.
De auteur liot dit boekje zijn oorspronkelijk karakter
van lezing behouden.
Tegen het nadeel, dat nu van een „eingehende", tot in
details afdalende studie moest worden afgezien, staat
het voordeel, dat de eenheid in de uitbeelding ordo-or
gewonnen heelt.
De stijl is gesoigneerd.
Vlekjes als „pyramidale schoonheid" — een uitdrukking,, welke hier tweemaal voorkomt en waarin het
adjectief m.i. liet merk van echtheid mist — zijn
zeldzaam.
De groote vijand van het christendom wordt hier
waarlijk christelijk bejegend.
„Een blanke vrouw onder de Kanibalen",
Christusprediking in den Soedan, door Johanna Veenstra. Uit het Engelsch vertaald
door Ds D. K. Wielenga.
De eenigszins bioskoop-achtige titel schrikke niemand af.
De vlag: dekt hier gelukkig de lading niet.
Dit boek brengt niet tot griezeile-n, maar tot eerbiedige bewondering door geloofsvertrouwen en zelfopoffering, als deze Amerikaansche zendelin'ge van Nederlandschen o.orsprong aan den dag; legt.
Het biedt een aangename afwisseling in het gewone
genre van zendingslectuur.
Het wélcke vooral jeugdigen op' om voor de zending
zichzelf te geven.
„In de schemering van Christus' Wederkomst", door H. Veldkamp, V.D.M, te Kralingscheveer.
Ware deze bundel meditatiën een 15 of 20 jaar
geleden verschenen, dan zou de kritiek daafop niet
malsch zijn geweest.
Stel u voor, dat hier de brieven aan de Thessalonicensen genoemd worden „de eerste symphoaie van
Paufus", dat hier gesproken wordt van „gespecificeerde
dankzegging", van het „uitzendstation Thessalomica",
van politieke „verkiezingspropagandisten" in Thessa•lonica.
Ik heug me nog, hoe een recensent bezwaar maakt
tegen het beeld van de antenne, door mij: jn een mijner
gedrukte preeken gebtuikt.
Maar de tijden zijn ook in dit opzicht sterk veranderd.
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De recensies over deze meditaties zullen ongetwijfeld
gunstig uitvallen.
Dat verdienen ze ook.
Aan de eeuwige waarheid wordt niet tekort gedaan.
Doch ze wordt gebracht in de taal' van onzen tijd.
Dat is eisch, wil men de tegenwoordige generatie
grijpen.
Natuurlijk kan men hierin t e v e r gaan.
Een enkele maal loopt ook Ds Veldisamp hiervoor
ge\'aar.
Maar dat is toch uitzondering.
Men leze hieruit geen opwekking om Ds V. te
imiteeren.
Alle imitatie is tot mislukking gedoemd.
Ieder spreke de taal, welke voegt bij zijn persoonlijkheid.
Toch, de frischheid, welke deze overpeinzingen ademen, zagen we gaarne algemeen verschijnsel wordsn.
Men hoort weleens: ik kan geen meclitaties lozen.
Zulken doe m e n dezen bundel cadeau.
HEPP.
„De Macedoniër."
„De • Macedoniër", uitgegeven door Edzo Venema te
Groningen, is steeds onze belangstelling waard. Maar
het Novembernummer trok voO:ral onze aandacht, door
hetgeen ds D. K. Wielenga schrijft onder den titel: Een
bijzondere werkkring op het zendiagsveld; hij behandelt
daarin het boekje van dr Kraemer: Zes jaar padvinden,
waaraan wij een artikel hebben gewijd in „De Reformatie" (dit artikel wacht reeds vier weken op plaatsing).
Het blijkt uit „De Macedoniër", dat wij terecht ons
verwonderen over de opmerking van dr Kraemer inzake
onze zending. Ds D. K. Wielenga, die het weten kan,
schrijft toch: „Maar dit mag: toch wel worden gezegd,
dat dr Kraemer zijn eigen visie heeft op „den aard
en den inhoud van den Javaanschen geest", die ?.i.
aoio door ons genegeerd wordt. Ik noem alleen m a a r
de kwestie van de „wajang", waarover hij zoo geheel
anders 'denkt dan b.v. ds Bakker".
Belangwekkend is ook de voordracht van dr H. A.
v a n Andel, gehouden op 'de Conferentie van den N.I.
Zendingsbond, en nu opgenomen in „De Macedoniër",
onder den titel: Een Zendingsraad voor NederlandschIndië (bedoeld wordt Oost-lndië). Dr Offi'inga vervolgt
zijn w a r m gesteld In memoriam, gewijd aan 'de nagedachtenis van dr Scheurer. Ds Pol heeft ons aan zich
verplicht door een Kort Overzicht van de Zending op
Midden-Java ten Zuiden en op Soemba. Noemen wij
nu ook nog het artikel van ds van Nes: De sabbath der
joden, dan is de rijke inlioud van het Novembernummer
aangegeven. „De Macedoniër" is en blijft onmisbaar
voor een ieder, die m e e wil' leven met onze zending.
J. D. WIELENGA.

KORTE VERKLARING
DER HEILIGE SCHRIFT
MET NIEUWE VERTALING
Heden verscheen:

HET BOEK DANIËL
OPNIEUW UIT DEN
GRONDTEKST VERTAALD
EN VERKLAARD
DOOR

Prof. Dr G. CH. AALDERS
286 bladz.
Prijs gebonden f3.25
Eerder verscheen reeds
in deze serie:
Jozua, Koningen, Psalmen,
Jesaja, Jeremia,
Klaagliederen, Markus,
Johannes, Galaten, Epheze,
Phïlippenzen, Colossenzen
Thessalonkenzen, Hebreen]
g ^ " Dit is een uitgave
van het hoogste belang
voor ieder, die zijn Bijbet
wil leeren verstaan, s
g ^ ~ ledere christen, elke
Bijbellezer profiteere van
deze zeer uitnemende,
kostelijke verklaring. _ r 5
Men teekene in op de geheele serie of anders koope
men in elk geval nu alvast enkele deelen, om ze
dan later van tijd tot tijd
aan te vullen.
§ l ^ " Het uitvoerige prospectus wordt op aanvrage
gaarne gratis toegezonden
door den Uitgever

J.H. KOK TE KAMPEN

GEREFORMEERDE KERKEN.

B e r o e p e n te:
Arnhem (vac. wijlen J. G. Kunst): J. Douma te Den Haag-Oost.
Doornspijk: M. Elzinga te Grootegast.
Den Haag-Oost (vac. G. R. Kuj'per): A. G. Wolf te 's-Graveland.
Puttershoek: M. Post te Biunscboten-B-,
Surhuisterveen: W. Tom te Warns.
Vianen en Zwartemeer: A. de Bondt, cand. te Zwijndrecht.
B e d a n k t voor:
Hasselt: J. Maaskant te Echten.
Loosduinen (2e pred. pi.): J. v. Herksen te Hiüegom.
Sappemeer: M. v. Wijk te Oostburg.
Wanswerd (Fr.) en Drachten (vac. C, J. Hakman): W,. J.
Smidt te Dwingeloo.
I n t r e d e te:
Leimuiden: R. J,

d. Weerd, cand. Tekst 1 Thess. 2:4.

Beroepingswerk.
Te Antwerpen heeft de Gereformeerde Kerk aan Ds J.
Smelik te Zevenbergen de toezegging van een tweede beroep
aangeboden. Deze heeft daarvoor evenwel bedankt.
C a n d i d a t e n t o t d e n H. D i e n s t .
De heer J. Oussoren, Utrcchtsche Straatweg 52 te Woerden, Theol. candidaat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
is door de Classis Woerden na praeparatoir examen met
algemeene stemmen toegelaten om te staan naar de bediening des Woords en der Sacramenten in de Geref. Kerken.
Na midden Januari a.s. zal hij een eventueel beroep gaarne
in overweging nemen, terwijl hij bereid is reeds aanstonds
de Kerken des Zondags te dienen.
— De heer D, W. Warnink, Rustenburgerstraat 324huis
te Amsterdam-Zuid," Theol. cand. aan de Vrije Universiteit
aldaar, is door de Classis Amsterdam na praeparatoir examen
met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref.
Kerken. Gaarne zal hij' des Zondags deze Kerken dienen.

VIJFDE KERSTBOEK

B e r o e p e n te:
Apeldoorn en Het Loo (vac. wijlen C. Hattink): ,T. S. T.
d. Wal te Groningen.
Britsum: K. K. de Jong te Terwisped.
Gerkesklooster: J. Broekema te Oudeschüd (Texel).
Harlingen (vac. H. A. Leenmans): J. F. Berkei te Schooneb'eefc.
Lage Vuursche (U.) en St. Maartensdijk (Z.): W. L. Mulder
te Voorthuizen.
Loon op Zand: M. Ottevanger te Papendrecht. .
Nieuwe-Tonge: T. Lekkerkerker te Delft.
Nieuw-Stadskanaal: P. Hofstede te Noordwijkerhout.
Ooltgensplaat: S. C. v. Wijngaarden te Veenendaal.
Oudemirdum: B. G. C. Steenbeek te Wierden.
Ransdorp (toez.) en Zevenhoven: W. H. Walvaart, casd.
te Amsterdam.
Someren (toez.): L. Seinhorst, cand. te Uithuizen.
Surhuisterveen: M. L. Onnes, cand. te Leiden.
Vlaardingen (4e pred. pi.): P. Hofstede te • Noordwijkerhout.
Zoetermeer-Zegwaard: J. P. v. Leusden te Steenwijk.
A a n g e n o m e n naar:
Lunteren: H. J. v. Schuppen te Oudewater.
Oosterbierum: D. M. Vermet te Balk.
Rijnsaterwoude: Chr. de Bruin, cand. te Rotterdam.
Pesse: L. Seinhorst, cand. te Uithuizen.
Winterswijk: A. G. Kloots te Roderwolde (Dr.).
B e d a n k t voor:
Brandwijk: H. J. v. Schuppen te Oudewater.
Doom: D. M. Vermet te Balk.
Rotterdam (18e pred. pi.): Dr F. Wi. A. Korff te Heemstede.
St. Johannesga (toez.): P. Schumacher te Uelsen (D.).
Warns: W,. de Kam te Zoutelande.
Wanswerd: G. v. Montfr;ms te Barneveld.
I n t r e d e te:
Exmorra: J. v. Kuiken, cand. Tekst Hand. 5:29b.

APELDOORN
BOEKHANDEL

uitgave van G. F. CALLENBACH te NIJKERK.
„Excelsior gaat het in betrekking tot deze Kerstboeken !
Wat een prachtdeel is No. 5 geworden
Alles wat door middel van Callenbaoh het licht ziet, is goed
verzorgd, af, maar deze uitgave m u n t uit door een bijzondere fi.ine
en degelijke afwerking. Ik genoot er werkelijk van toen Ik het
boek van zijn windselen had ontdaan.
Overeenstemming heersoht er, harmonie tusschen uiterlijk en
• innerlijk. Begin eens met het boek door te bladeren!
Bij blz. 129 deponeert ge uw boekenlegger; daar begint de
Herderpsaim in woord en beeld. Wat een prachtillustraties, wat
een mooie, verkwikkende gedachte!
En nu gaan we lezen, de beschouwingen, schetsen, studies,
poëzie. Mooi werk, woorden en gedachten, die van hart tot hart
gaan; vertellingen, die boeien en een snaar in het hart doen trillen,
kortom lectuur, die zich uitnemend leent voor het gezin in de
donkerste dagen van 't jaar. Dit Kerstboek, waarvan de samensteller alle eer heeft, bevelen wij zeer hartelijk aan."
J. H. V. R. Timotheus, 15 December 1928
Bovengenoemd praohtwerk verscheen als eerste deel van den 32en
jaarg. van CALLENBACH'S CHR. BIBLIOTHEEK.
In dezen jaargang zullen de leden voor den abonnementsprijs van
f5.00 voor ingenaaide boeken of f 8.40 voor gebonden boeken (franco per
post f 0.75 hooger) nog vier mooie boelcen ontvangen. In den catalogus,
die voor ieder op aanvrage verkriigbaar is, vindt men hierover alle
gewenschte inlichtingen.
Voor het aanbrengen van nieuwe leden worden ook nu weder
prachtvolle premies beschikbaar gesteld.
Men vrage en leze den catalogus.

S. VAN DEN BOOM

beveelt zich beleefd aan
voor de levering van alle
BOEKEN, noodig voor
School, Catechisatie en
Huisgezin.

STATIONSSTRAAT 8 6
APELDOORN.

Verschenen bij: D R U K K E R I J E D E C E A ,

SUPPLEMENT

OP BOVENSTAAND

w a a r i n de j o n g s t e
zijn o p g e n o m e n en

HOORN

WERKJE

wijzigingen
toegelicht

LOURENS INCELSE
Een episode uit het geestelijk leven op Walcheren
omstreeks 1780
door A. JANSE
hoofd Chr. School Biggekerke
Prfls f 0.60, franco p. p. f 0.64.
Alom verkrijgbaar in den
Boekhandel en na ontvangst
V. h. bedrag bij de Uitgevers

in „ D E R E F O R M A T I E " blijft z o n d e r r e s u l t a a t ,
o m d a t z i j door DUIZENDEN w o r d t gelezen I I

DE PRACTIJK DE
GODZALIGHEID
DOOR

Prof.DrH.BOUWMA

H I L V E R SU
Rookt U een fijne Si)
Of prefereert U
Dan k u n t ü tereck

SIGAREN MAGAZI
„THE O L D S M O
KERKSTRAAT 8

-

HILVK

Heden verscheen:

TE ROTTERDAM, VOORMALIG DELFSHAVEN

VAN DE LEENING 1928
zijn nog af te g e v e n stukken v a n
r e n d e e r e n d e SV» % 's j a a r s .
Namens de Vereeniging:
N. Binnenweg 432.

W. J. JUNGEEIÜS, Penningm.

OM GODS
HEILIGWOOR
EENE EPISODE UIT DENJOS
STEN STEIJD OVER HETDOel
DEE INSPIEATIK
DOOR

Prof. Dr A. G. HON
Prijs f 0.90.

ISRAEL EN DE
AFVAL EN ONTWIKKELli

Chr. Muziektijdsclirift „De Harp"
met maandelljkscbe Muzlekbyiage
f 1.50 per jaar

GEEN ADVERTENTIE

WILLEM TEELLINCI

Priis f 1.25.

f 1 0 0 0 . - , f 5 0 0 . - , f 100.—
Wie de door ons uitgegeven brochure
overde Pensioenwet 1922 kocht,bestelle
ook d i t s u p p l e m e n t , waardoor het
werkje zijn v o l l e w a a r d e behoudt.

Heden verscheen bij J.
KOK te Kampen:

Uitgave van
Oosterbaan & Ie Cointre, Goes

PENSIOENWET 1922

DRUKKERIJ EDECEA - HOORN

Franco toezending na ontvangst
van het bedrag.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

T w e e t a l te:
Kampen: C. S. v. d. Ven te Arnhem en H. Hoogendoorn te
Bunschoten.

KAART VAN DE GEREF.
KERKEN IN WEBERLANÏl.

EO X 70 C.M. Prijs 3 5 cents.

T w e e t a l te:
Westzaan: J. Fraanje te Barneveld. en R. Kok te Gouda.

CHR. GEREFORMEERDE KERK.

Toezending volgt uitsluitend na ontvangst van 15 cents aan postzegels, per postwissel of storting op onze postrekening No. 32404

De C l a s s e s - i n d e e l i n g is op
de kaart aangegeven. Formaat

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

T w e e t a l te:
Nederhorst den Berg: D. Biroer Jr, cand. te Aadijk-Oost en.
I. Grcenenberg, cand. te Den Haag,
Sobcoadijke: I. Groenenberg, cand. te Den Haag en S. v.
Wouwe, cand. te Vlissingen.
Utrecht (vac. J. C. Rullmann): J. de Waard te Rijnsburg en
Y. V. d. Zee te Amsterdam-West (Sloterweg).

Bö de Uitgevers van dit blad
is verkrijgbaar:

net alphabetische naamlijst.

B e r o e p e n te:
Meppel: L. H. Beekanip te Harlingen.
Sneek: A. Gruppen te Zwaagwesteinde.

KERKNIEUWS.

o n d e r r e d a c t i e v a n F. P I J L M A N

Neemt proef met een abonnement en U zult algeheele
voldoening smaken.

AdminlstratlG'Adres: Fred. Hendrlkstr. 94, Amsterdam.

DOOR

Prof. Dr J. RIDDERBO
TWEEDE

DRUK

Prijs f 1.75
Uitgaven J.H. KOK-Kampi

Plaatst uw Familie-Advertei
in .De Reformatie"

M e (1 e w e r IJ
W. Grosl
Dr J. •«

Dokkum ;
Mr J. A.

Prof. Dr
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