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heers moet word. Dit het verder 'n bestuur gekies,
wat behalve uitvoering te gee aan sekere kongresbesluite, ook in ontwerpvorm die statute en program
van aksie sou opstel. Dit is gedoen.
„Vergun my om by die opening van hierdie kongrea
'n paar opmerkings te maak, ten einde misverstand
uit die weg te ruim.
„Die oprigting van die Bond beteken nie die stigting van 'n nuwe politieke party nie. As dit die bedoeling was, dan sou diegene van ons wat aan politieke partye behoort en wat daadwerklik optree om
hierdie Bond in die lewe te roep, verraad pleeg teenoor
ons partye, tensy ons eers duidelik te kenne gegee hel
d a t ons ons van ons voormalige partyverband losmaak
„Ek mag dit egter nie ontveins nie dat die totstandkoming van hierdie organisasie 'n verklaring is dat
daar by 'n aansienlike gedeelte van ons volk 'n gevoel
bestaan dat die bestaande politieke partye veral in een
opsig mank gaan. Daar word nie in die praktyk genoeg rekening gehou met die roeping van die staat
om op te tree as dienaar van God nie. In die partystryd speel opportunisme al meer en meer die hoof rol
en die groot beginsels deur Gods Woord vir die breër
terrein van die volkslewe neergelê, word al meer en
meer uit die oog verloor.
„Die wanbegrip van volksoewereiniteit lei tot
staatsverafgoding en die gevolglike staatsalbemoeiing
ondermyn die Christelike karakter van ons volk.
„Ek hoef m a a r net te wys hoe die staat geweld
pleeg teenoor die roeping van die ouer met betrekking
tot die opvoeding van die kinders.
„Die onderwyser het vandaag in hoofsaak met die
staatsdepartement te doen en daar bestaan gevaar
dat, soos ons op onverkwiklike wyse in die Vrystaat
die laaste paar maande gesien het: die onderwysersverenigings in siellose vakverenigings sal ontaard,
wat hulle uiteindelik net met lone en werkure gaan
besig hou.
„Die geestelike, idealistiese element wordt dood gesmoor, omdat die kontak met die huisgesin en die
ouerlike roeping nie meer tot sy reg kom nie. Ons
volk word sosialisties. Die staat moet alles dra. Die ou
stoere karakter van die Afrikaner wat selfstandig en
moedig die storms van die tyd die hoof bied, gaan
verlore.
„Die oprigting van die G. N. Bond is dus 'n poging
om die deel van ons volk wat nog ontsag het vir Gods
Woord en wat sterk voel vir die godsdienstige tradiesies van die Afrikaner, te organiseer ten einde die bestaande politieke partye te bearbei en die volk voor
te lig omtrent die eise van die goddelike openbaring
vir die breëre terrein van die volkslewe.
„Die Ghristelik-Nasionale Bond is dus nie 'n kerklike party nie. Dit is ook nie 'n poging om die werk
van die kerk te doen nie. Dit beoog 'n samewerking,
•wat binne die geslote mure van kerkverband onmoontJik is. Dit tree op met 'n program van aksie wat die
kerk as sodanig buite sy gewone funksie moet beskou.
Ek moet weer met nadruk daarop wys dat ons beginselprogram die woord Kalvinisme nie in eng-kerklike
sin gebruik nie. Sommige predikante skyn te dink, dat
omdat daar nie die wedersydse erkenning tussen die
öeref. en Nederduits Geref. Kerke vandaag bestaan nie,
sodat 'n mens van susterkerke kan praat nie, daarom
is dit nie moontlik vir lede van die twee kerke om aan
«en en dieselfde bond te behoor, wat op Kalvinistiese
grondslag berus nie. Dit sou alleen die geval wees as
ons van Kalvinisme in kerklike sin praat.
„Ek meen dat dit reeds op oorvloedige wyse van
tevore aangetoon is dat d a a r 'n breë Kalvinistiese
grondslag is, 'n wêreldbeskouing wat berus op die
soewereiniteit van God oor alles wat bestaan, met die
daarvan afgeleide soewereiniteit in eie kring, wat dit
wel moontlik maak vir Chris tene om op hierdie terrein 'n verenigde front te toon, al is dit nog onmoontlik binne die mure van die kerk. En laat my dit hierby
voeg.
Dit is nie onmoontlik dat waar ons op hierdie
breër terrein mekaar as wapenbroers leer ken het
dit ook daartoe aanleiding mag gee dat daar uiteindelik op kerklik gebied toenadering mag kom nie.
„Die taak wat die Bond hom dus ten doel stel, is
om die beginsels van Gods Woord vir staat en maatskappy te beklemtoon, om ons volk te laat groei en
van krag tot krag te laat voortgaan in die rigting wat
die geskiedenis van Hugenoot en Voortrekker aanwys.
Hier moet die hoof-nadruk gele word. Die vraag wat
die Bond hom sal vra, sal in die eerste plaas wees,
hoe raak dit die puriteinse volkskarakter wat, soos die
geskiedenis ons leer, 'n vereiste is vir die groei en
bloei van die Kalvinistiese wêreldbeskouing; hoe moet
ons optree om ons volk te vrywaar van gevaarlike
ondermyning deur vreemde invloede?
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is duidelijke, kloeke taal.
Congres stelde vervolgens het onderwerp „Onderaan de orde.
staan dan de Afrikaansche Calvinisten aan de
Ds de Haan Jr naar onze Synode.

In „The Banner" lezen we, dat Ds J. de Haan Jr
van Grand Rapids, Mich., in plaats van den primus
Dr IJ. P. de Jong, n a a r onze Synode komt.
Den 28sten Juli zou hij met zijn vrouw Amerika verlaten om een zestal weken in Europa te vertoeven.
Varia Americana.
„Onze Toekomst" bevat het volgende gemengd nieuws,
dat ook vele onzer lezers zal interesseeren:
Deze bulletin kondigt ook aan een nieuw boek van
Dr Vos. Het gaat over Pauline Eschatology, dat is,
de leer der laatste dingen volgens Paulus' beschrijvingen. Het boek telt 319 bladzijden. Hier volgen onvertaald de kopstukken van de hoofdstukken: The Structure of Pauline Eschatology, The Interaction between
Eschatology and Soteriology, The Religious and Ethical Motivation of Paul's Eschatology, The Coming of

the Lord and its Precursors, The Man of Sin, The
Resurrection, Alleged Development in Paul's Teaching
on the Resurrection, The Resurrection Change, The
Extent of t h e Resurrection, The Question of Chiliasm,
in Paul, The Judgment, The Eternal State. Een kostelijke rij van onderwerpen. En zoo actueel! Hier is wat
te halen! Het is een groottuighuis in den strijd van het
Pre-, Post- en A.-millenialisme. In elk geval, dit boek
is een belangrijke bijdrage.
Ook m a a k t deze bulletin melding van de benoeming van Dr John E. Kuizenga als hoogleeraar aan
deze school. Hij zal den stoel bezetten van Apologetiek
en Christelijke Ethiek. In dit stukje komt voor dat
„Dr Kuizenga is widely known as a conservative
Calvinistic theologian."
De Stone Lectures voor het volgend jaar zullen
uitgesproken worden door Wm. Hallock Jolinson, D.D.,
over het onderwerp, „Humanism and Theism".
Men is voornemens een Missionair Museum te openen in Princeton. Zeer interessant lijkt het ons toe.
Deze zaak staat denkelijk onder bijzondere inspiratie
van Dr S. Zwemer. Daar zijn dus zeer interessante
zaken te Princeton.
Eén onzer Amerikaansche vrienden zond ons het boek
van Dr Vos toe. Hartelijk dank!
We hopen er in ons blad een breede bespreking aan
te wijden.
HEPP.
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Arbeiderstoestanden in het veire Oosten.
Via andere bladen kreeg ik kennis van wat het „Nederlandsch Zendingsblad" over de arbeiderstoestanden
in het verre Oosten schreef.
Eenigen tijd geleden stond het onderstaande stukje
in een vakblad in China:
„De winsten van de... fabriek bedroegen weer meer
dan 1.000.000 dollar. De laatste twee jaren heeft de
fabriek dag en nacht bijna onafgebroken doorgewerkt.
Het aantal arbeidskrachten bedraagt 2500 en de dagloonen zijn als volgt:
Een m a n 15—^25 cent (Amerikaansche et., dus 371/^
—621/2 Holl. et.)
Een vrouw 10—15 et. = 25—371/2 Holl. et.
Een jongen (omstreeks 15 jaar) 10—15 cent.
Een meisje (omstreeks 15 jaar) 5—10 cent.
Een kleine jongen (omstreeks 10 jaar) 5—10 cent.
Een klein meisje (omstreeks 10 jaar) 3I/2—5 cent.
De werkuren zijn van 5.30 's morgens tot 5.30
's avonds, en van 5.30 's avonds tot 5.30 's morgens.
In de fabriek worden geen maaltijden verschaft. Het
is duidelijk, dat de... fabriek in buitengewoon gunstige omstandigheden verkeert met een overvloedigen
toevoer van belachelijk goedkoope werkkrachten en
zonder hinderlijke sociale wetten. Het behoeft ons
dan ook niet te verbazen, dat de jaarlijksche winst
reeds meermalen gelijk is geweest aan het geheele
kapitaal.
Iemand, die in het Oosten reisde met het bepaalde
doel de arbeidstoestanden te bestudeeren, vertelt van
h a a r bezoek a a n een zijdefabriek in Shanghai. In een
lange, smalle ruimte staan twee rijen tafels. Aan de
eene zijde zitten Chineesche vrouwen, aan de andere
staan kleine Chineesche meisjes. Op de tafels staan
open ketels met heet water. De heele ruimte was vol
damp, zóó, dat de brilleglazen besloegen. De vrouwen
wonden de zijde van de cocons, die in het water dreven
en de meisjes moesten de nieuwe voorraden in het
heete water zacht laten blijven, door ze voortdurend
in beweging te houden. De bezoekster vroeg aan een
klein meisje, hoe oud zij was. „Zeven jaar"! Daar de
Chineezen anders rekenen dan wij, kan .zij wel zes of
vijl geweest zijn. Op een vraag naar het loon en de
werkuren, vertelde de eigenaar, dat de vrouwen en
kinderen om 5 u u r 's morgens kwamen en werkt3n
tot... 7 u u r 's avonds. De vrouwen kregen 20 cent
(50 Holl. et.), de kinderen 10 cent. Een kwartje, om
veertien u u r te staan! W a t de leeftijdsgrens voor de
kinderen betreft, verklaarde de eigenaar, dat hij die
niet had, m a a r dat hij al te jonge kinderen niet gebruiken kon.
Een commissie, die den kinderarbeid in Shanghai
onderzocht, k w a m tot de slotsom, dat deze toestanden
in bijna alle fabrieken van Shanghai voorkomen. De
aanvangsleeftijd wisselt met den aard van het werk,
m a a r over het algemeen kan men zeggen, dat een kind
zijn werk in de fabriek begint, „zoodra het eenige
economische waarde voor den werkgever heelt".
Wat moet er worden van kinderen wier dagen jf
nachten (want ook de kinderen werken bij de nachtploegen) onafgebroken in de fabriek worden doorgebracht? Natuurlijk is er veel tuberculose en een
hoog sterftecijfer. Vele ongelukken komen voor, want
ook voor de veiligheid worden geen maatregelen getroffen. Het is niet meer dan natuurlijk, dat die kinderen soms zóó moe zijn, dat zij inslapen, waar zij ook
zijn, en d a n door de vrijstaande machines worden gegrepen. Zelfs kindertjes van vijf jaar worden soms op
deze wijze gedood. Is het wonder, dat, als zulke schepseltjes bij de nachtploeg moeten werken, zij te uitgeput raken om nog op het gevaar te kunnen letten?"
Is het niet in-treurig?
De Zending, hoewel ze allereerst tot roeping heeft
het evangelie te brengen, heeft ook hier een roeping.
Want het evangelie brengt verzachting, ook van de
„sociale nooden".
Gevaren der Psychoanalyse.
Langzamerhand gaat men inzien, welke geestelijke
gevaren de psychoanalytische geneesmethode oplevert.

„De Stroom" vestigt de aandacht .op een artikel in
„Onder Eigen Vaandel" en schrijft:
In de jongste aflevering van „Onder eigen vaandel",
is inzonderheid op te merken het artikel, dat de heer
F. J. van der Tak te Maastricht schrijft „Over psychoanalyse en Christendom" naar aanleiding van Runestam's gelijkluidende boek. De schrijver waarschuwt
hier van Christelijke zijde ernstig tegen de zijns
inziens verkeerde richting, welke de psychoanalyse
in het algemeen inslaat. „De psychiater", aldus de
heer van der Tak, „neemt beletselen voor physieke
en geestelijke gezondheid weg, m a a r bekommert zich
niet om het geweten en zijn zedelijk-religieuse eischen.
Zou het nu niet kunnen zijn, dat later in de gezonde
dagen het teruggedrongen geweten krachtiger dan ooit
te voorschijn komt, en het dan met den genezen patiënt erger wordt dan ooit te voren? Pfister zegt het
toch rondweg. „De psychoanalyse bekommert zich in
gecompliceerde gevallen voorloopig niet om het geweten, doch zoekt eenvoudig op wat de driften verhindert zich te uiten. Dit is de eenige uitweg om het
heil der ziel te bevorderen". De analytische zielzorg
bevrijdt zoodoende van den eisch van het geweten,
en nu kan de patiënt rustig genieten. De gewone
gezondheid moge dan terugkomen, de geestelijke gezondheid is verre te zoeken en de religieus-zedelijke
toekomst is donkerheid en duisternis. De psychoanalyst geeft den patiënt langs biologischen weg een gezondheid, die erger is dan de ziekte, oordeelt Runestam terecht, want het is beter en getuigt van een
hooger en meer menschwaardig bestaan, dat wdj lijden
door nervositeit of angst, dan dat we aan onze driften
m a a r toegeven en geen conflict kennen. Zulke gezondgemaakten dragen het stempel van geestelijken
dood a a n het voorhoofd. De kracht van den zedelijken
ernst is toch weg, zij zijn geestelijk gekortwiekt. De
psychoanalyse beschouwt den mensch als een natuurverschijnsel, waarop men invloed kan uitoefenen, m a a r
dat m e n niet verantwoordelijk k a n stellen voor zijn
daden. En juist de Christelijke ethiek en psychologie
ziet in de persoonlijke verantwoordelijkheid het kenmerk van des menschen adeldom. Het biologisch monisme der psychiatrie en de Christelijke zielszorg zijn
onverzoenlijk."
Reeds dadelijk bij het bekend worden van die methode
is er van positief-christelijke zijde tegen gewaarschuwd.
Velen wilden er niet n a a r luisteren.
Men wees op de schitterende resultaten door de behandeling a la Freud verkregen.
Lijdenden hoorden de vraag tot zich richten: Wilt gij
gezond worden?
Er is groote moed toe noodig om daarop met een beslist „neen" te antwoorden, wanneer die genezing niet
anders bereikt kan worden dan door eerst zijn menschwaardigheid weg te werpen.
Wat baat het een mensch of hij de gezondheid gewant •
en lijdt schade voor zijn ziel?
Stoffelijke en geestelijlie hygiëne.
Trouwens, niet alleen Freud en zijn school stellen het
lichamelijk welzijn boven het geestelijke.
Er zijn onderscheiden richtingen in de geneeskunde,
welke zich hieraan schuldig maken, al zijn h a a r theorieën niet zoo stuitend.
In verband daarmee verdient opmerking wat Dr J. L.
C. Wortman in zijn boek „De Ethica aan het Ziekbed"
doet hooren.
Wij vonden in een bespreking van dit boek in „Christelijk Vrouwenleven" door Mej. J. H. Kuyper de volgende uitspraken van dezen oud-Geneesheer-Directeur:
„Wij leven in een tijd, dat de stoffelijke hygiëne
hoogtij viert, zoowel de individueele als de sociale
hygiëne
Het is zeer de vraag of onze tijd niet meer behoefte
heeft aan geestelijke hygiëne en of het tegenwoordig
geslacht niet meer lijdt aan gebrek aan ethisch
waardebesef dan aan lichamelijke afwijkingen."
Merkwaardige woorden uit de pen van iemand, die
niet een onzer geestverwanten is.
Aan „medische ethiek" is nog weinig gedaan.
Vooral de Gereformeerde ethiek behoort hierin mee
te spreken.
Hier is een veld van samenwerking tusschen den
Gereformeerden theoloog en den Gereformeerden medicus.
Joodsche waardeering voor Jezus.
Als een belangwekkend verschijnsel van onzen tijd,
dient aangemerkt, dat men van Joodsche zijde zooveel
waardeerende belangstelling begint te toonen voor Jezus.
Werd in Amerika niet het denkbeeld geopperd om
heel de procedure, gelijk die door Kajalas werd geleid,
te herzien?
Ook zal men zich herinneren, hoe kortgeleden de bekende Einstein zich met zeker enthousiasme over Jezus
uitliet.
Thans is er verschenen een boek van een Joodschen
hoogleeraar, „Jesus von Nazareth", n a a r aanleiding waarvan Prol. Dr D. Cohen in „De Groene Amsterdammer"
een beschouwing houdt over het „Jodendom en Jezus".
Wij ontleenen daaraan het volgende:
Als kinderen vroegen wij elkander: „Wie was de
grootste schilder? de grootste zeeheld?" En met trots
antwoordden wij, als het een der onzen was. Later
k w a m de twijfel: „Kan één de grootste zijn? Overtreft hij niet den ander slechts in een enkele begaafdheid, m a a r is weer zijn mindere in ander opzicht?"
Nu weten wij: in kunst en wetenschap is er geen
absoluut overwicht, doch slechts verschil in geaardheid en talent. Zelfverheffing vindt er geen plaats.
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Anders in den godsdienst. Daar schuilt de kracht
juist in het geloof, de waarheid te bezitten, die anderen onthouden is. Vervolgingen om den geloove,
zending en bekeering worden gedragen door deze gedachte, en door de overtuiging, dat het eigen geloof
beter is dan het vreemde en tot hooger geluk voert.
Ook het Christendom heeft, als bijna elke wereldgodsdienst, hierop steunend, zijn geloof steeds aan
anderen trachten te brengen door dwang of overreding: want het eigen geluk moesten ook anderen kunnen genieten en alle kracht moest daartoe worden
aangewend.
Anders het Jodendom. Het heeft noch dezen wensch
gekoesterd, noch deze middelen gebruikt, dan een
enkel maal. Niet omdat het er te zwak toe was. Maar
omdat zijn godsdienst gebonden is aan zijn volk. Het
Christendom is geschapen voor alle creaturen, Mozea
en de profeten spraken tot Israël alleen. Zoo zijn deze
beide in wezen gescheiden, onvereenigbaar. En toch
was Jezus een Jood.
Hoe is dan zijn wezen te verklaren? Het antwoord
tracht een boek te geven dat, in het Hebreeuwsch
geschreven en dus vooral voor Joden bestemd, nu, in
het Duitsch vertaald, voor ieder toegankelijk is. Jesus
von Nazareth luidt de titel, met opzet: want de mensch
en Jood Jezus wordt er in beschreven, in Galilaea
geboren, niet de Christus. Het boek heeft daardoor veel
aanstoot gegeven; in Joodsche kringen, omdat Jezus
in sommige opzichten boven zijn groote' tijdgenooten
wordt gesteld, in Christelijke, omdat hij, ontdaan van
eiken goddelijken glans, wordt voorgesteld als mensch,
in al zijn kracht, m a a r ook in al zijn zwakheid.
De stof, die de schrijver in zijn lijvig boek behandelt, is inderdaad beperkt; hij raakt, met opzet, slechts
nu en dan de verdere ontwikkeling van het Christendom, die toch, zuiver historisch gesproken, even belangrijk is als het leven van Jezus voor het probleem
dat hij stelt. Het probleem, dat de eeuwen heeft
bezig gehouden: waarom konden, en kunnen, de
Joden de leer van den Jood Jezus niet aanvaarden?
De vraag eischt thans sterker een oplossing nog
dan vroeger. Men weet, dat Jezus' uitspraken voor
verreweg het grootste deel ook voorkomen in Joodsche geschriften, wier oorsprong ouder is dan hijzelf.
In Nederland hebben in feilen pennestrijd de opperrabijnen Tal en Wagenaar dit, vele jaren geleden,
tegenover den hoogleeraar Oort uiteengezet; en voor
korten tijd hebben twee Christelijke geleerden een
uitvoerig commentaar op het Nieuwe Testament aan
den Talmoed en andere geschriften ontleend. Maar het
vraagstuk wordt door deze wetenschap juist moeilijk.
W a n t waarom zijn deze gezegden, door Jezus gesproken en door zijn volgelingen neergeschreven, haast
elk tot een spreekwoord geworden, terwijl dezelfde
gedachten, door Joodsche geleerden geuit, onopgemerkt zijn gebleven? En — tweede vraag — waarom
'hebben de Joden zich van Jezus afgewend, indien
zijn uitspraken waarlijk Joodsch waren?
Beide vragen dekken zich door één antwoord. Voor
het Jodendom is al, wat door wet en gebruik wordt
bevolen, van even groote waarde; de hoogste ethiek
en het kleinste voorschrift staan zonder onderscheid
naast elkaar, ja, in een simpele ceremonie kan de
hoogste ethiek zijn neergelegd. Het gouden woord:
„Heb Uw naaste lief als Uzelf" is in de vijf boeken
van Mozes en andere geschriften ongescheiden en onafscheidelijk van een bepaling omtrent de wijze van
offeren of omtrent de aflossing van schulden. Ongodsdienstig is derhalve de Jood, die den arms' geeft, m a a r
een ceremonie verwaarloost. W a n t volmaaktheid wordt
slechts bereikt in volkomenheid van gedachte en
daad; en, bovenal een volk heeft, om te blijven bestaan, behoefte aan den vorm, die bindt en samenhoudt.
Zoo is het te verklaren, dat temidden van de vele
voorschriften in de Wet en de andere boeken de
„gouden spreuken" nauwelijks werden opgemerkt, terwijl zij, gegoten in den korten en schoenen vorm en
in de gelijkenissen, die Jezus' genie uitbeeldde en die
zijn suggestieve persoonlijkheid inprentte in het h a r t
zijner hoorders, h a a r weg door de wereld vonden.
En tegelijk vinden wij nu het antwoord op de tweede
vraag; w a n t de Joodsche geest kon deze gedachten
niet als een stelsel aanvaarden zonder de ritueele
voorschriften. En al week Jezus zelf niet af van de
oude geboden en stond dit ook zijn volgelingen slechts
voor een deel toe, in de verklaring en toelichting van
het ritueel, in den nadruk ook dien hij hierop legde,
handelde hij anders dan de leeraren van zijn tijd.
Door zijn „maar ik zeg U" plaatste hij eigen, subjectieve, meening naast het goddelijk voorschrift, terwijl Mozes en de profeten altijd in den n a a m van
God, nooit in eigen naam, hadden gesproken. En wel
sprak hij zelf, als zij, alleen tot en voor zijn volk,
niet tot vreemden; m a a r zijn woorden eischten deze
beperking niet, en zijn volgelingen konden ze daardoor ook „den heidenen" overbrengen.
Zoo werd zijn leer tot prediking inplaats van gebod, individueel in stede van profetisch, universalistisch in plaats van nationaal, ethisch meer dan vormelijk, gericht op het toekomstig leven meer dan op
deze wereld. En daardoor verwijderde zij zich, onbewust en zonder het te willen, van het Jodendom, dat de
daad stelt boven de beschouwing, niet uitgaat van
den enkeling m a a r van de gemeenschap, zich leiden
laat door Gods woord alleen, de volksgedachte onafscheidelijk van den godsdienst bewaart, ethiek slechts
aanvaardt te zamen met den ritus, en het oog vooral
op het aardsche leven gevestigd houdt. En hoe meer
bij de ontwikkeling der Christusgedachte de ethiek
zich boven den vorm verhief, des te meer moesten
de Joden er zich vanaf wenden, wilden zij niet de
nationale gedachte in een universalistische laten te
loor gaan, en overlevering en eigen aard verliezen.
Men wachte er zich voor te juichen, dat het Jodendom
bezig is zich tot Christus te bekeeren.
W a n t als één ding duidelijk is, is het wel dit: al komt
er onder de Joden meer waardeering voor Jezus, van
den Christus wenden zij zich met even groote hardnek-

kigheid af als zij het gedurende negentien eeuwen deden.
Toenadering tot het ware christendom valt hierin niet
te bespeuren.
Hoogstens toenadering tot het modernisme.
Voor ons zijn Jezus en Christus één.
De Christelijke belijdenis spreekt het uit: Ik geloof
in Jezus Christus, Zijn eeniggeboren Zoon, onzen Heere.
Niettemin is de Jood, die de grootheid van Jezus als
mensch erkent, ons aangenamer dan de Jood, die n a a r
den n a a m van Jezus spuwt.
Herstel in het ambt.
Over dit belangrijke onderwerp schrijft Prof. Dr H. H.
Kuyper in het „Ouderlingenblad" een serie artikelen.
Hij is het niet geheel eens met het besluit, dat de
Synode van Groningen te dezer zake nam.
Inzonderheid is zijn tweede artikel het doorgeven
waard.
Hoewel eigenlijk te lang voor deze rubriek, durven
we er niet veel uit te knippen. Het betoog zou er
onder lijden.
Prof. Kuyper erkent, dat het Groninger besluit inzoover in de historische lijn ligt, als het bepaalt, dat het
herstel alleen geschieden k a n met goedvinden der Particuliere Synode.
-™—.-^.^.jj.
Maar dan vervolgt hij:
Keer ik thans terug tot de Emder Synode, die den
regel aangaf voor onze kerken, hoe dit herstel geschieden moet, zoo luidde h a a r besluit aldus: „Of de Dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen, afgezet
zijnde, nadat zij de kerk door hunne boetvaardigheid voldaan hebben, wederom tot den dienst behoorden toegelaten te worden, ware het dat zij wederom verkoren werden, zal, zooveel de ouderlingen en
diakenen aangaat, in het oordeel van den kerkeraad staan, m a a r zooveel de Dienaren aangaat, zal de
Classis oordeelen". Zóó als deze vrij ingewikkelde bepaling luidt, kan ze tot misverstand aanleiding geven,
want men zou er uit kunnen lezen, dat de Classis eerst
dan over het herstel van zulk een afgezetten predikant
zou te oordeelen hebben, als hij wederom door een
gemeente beroepen werd. Of dit echter de bedoeling
der Synode is geweest, betvwjfel ik, want een afgezet
predikant kan niet door een gemeente beroepen worden. De Synode van Middelburg heeft wel om deze
misvatting te voorkomen, de bepaling, toen ze haar
overnam, aldus gewijzigd, dat „de Classis oordeelen
zal, of hij wederom verkoren mag worden". De zaak
werd daardoor duidelijk. Het is misschien goed er hier
reeds op te wijzen, dat er niet staat, dat de Classis
„hem i n z i j n d i e n s t h e r s t e l l e n z a 1", zooals
de Synode van Groningen in h a a r vierde conclusie bepaalde, m a a r dat „zij oordeelen zal, of h ij w e d e r o m
v e r k o r e n m a g w o r d e n , of t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e n d i e n s t , w a n n e e r hij v e r k o r e n w o r d t . De Classis herstelt hem niet in zijn
dienst, m a a r dit geschiedt eerst door zijn verkiezing
door de gemeente. Ik acht dit juister dan de bepaling
der Groninger Synode. Daar ik echter later hierop
terug kom, kan ik dit thans laten rusten.
De Synode van Emden noemt voorts als v o o r w a a r d e voor dit herstel alleen, dat hij „d o o r z ij n e
b o e t v a a r d i g h e i d de k e r k m o e t v o l d a a n
h e b b e n " . Deze voorwaarde spreekt van zelf, want,
wanneer die boetvaardigheid ontbreekt, kan hij niet
hersteld worden. De Synode van Groningen heeft
daarom in h a a r derde conclusie evenzeer er op gewezen, dat de Classis bij de vraag of herstel mogelijk
is, overwegen moet „of het berouw over de gepleegde
zonde duidelijk is, of de verzoening is tot stand gekomen en de ergernis is weggenomen". De vraag zou
alleen kunnen opkomen, wat bedoeld is met de uitdrukking, dat hij door zijne boetvaardigheid d e k e r k
voldaan heeft. Die bedoeling k a n niet wezen, dat
wanneer tegelijk met de afzetting de censuur op hem
als gemeentelid is toegepast door afhouding van het
Avondmaal, deze censuur" eerst moet worden opgeheven, doordat hij verzoend wordt met den kerkeraad
van de plaats, w a a r hij nu is gaan wonen. Al is ook
deze verzoening zeker noodig om in het ambt hersteld
te worden, ze is niet voldoende. Immers zulk een verzoening kan, wanneer er boetvaardigheid is, reeds
spoedig volgen en indien dan, terstond daarna, het
herstel in het ambt volgen kan, zou de afzetting noc
minder te beteekenen hebben dan de schorsing, di°
toch altoos voor langeren tijd wordt uitgesproken. De
bedoeling is, en zoo is het in de praktijk ook steeds
opgevat, dat hij door zijne boetvaardigheid voldoening
moet hebben geschonken aan de k e r k , w a a r hij
d o o r zijn w a n g e d r a g zoo g r o o t e e r g e r n i s
h a d g e g e v e n . Vandaar, dat vroeger dan ook geeischt werd, zooals ik later zal aantoonen, dat hij
een „acte voor reconciliatie" van deze kerk moest overleggen, waaruit bleek, dat hij door zijn l a n g d u r i g e boetvaardigheid — ze duurde soms zelfs vijf
jaar — aan deze kerk satisfactie had geschonken,
zoodat de ergernis nu was weggenomen en daarom
tegen zijn herstel in het ambt geen bezwaar werd
gemaakt.
Maar al noemt de Synode van Emden alleen dezen
eisch van voldoening door boetvaardigheid, daaruit
volgt niet, dat wanneer aan dezen eisch voldaan was,
het herstel van zelf volgen moest. Men heeft dit vroeger en ook nu wel uit deze bepaling afgeleid, m a a r
dit is onjuist. W a n t er staat niet: de Classis zal oordeelen: o f hij door zijne boetvaardigheid voldaan
heeft, en dan hem weder toelaten tot den dienst, m a a r :
de Classis zal oordeelen, of die toelating toegestaan
kan worden, n a d a t hij door zijn boetvaardigheid voldaan heeft. Bij dat oordeel nu zal de Classis zeker ook
nog met andere factoren te rekenen hebben dan met
deze boetvaardigheid. In de Fransche ICerkenorde
wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd, dat n a bepaalde
zonden het herstel onmogelijk is, h o e g r o o t d e
b o e t v a a r d i g h e i d o o k i s . Het is wel te betreuren, dat de Synode van Emden, die deze bepaling
maakte, dit niet duidelijker heeft uitgesproken en niet

heeft aangewezen, met welke andere factoren de Classis bij h a a r oordeel rekening heeft te houden. De Synode van Groningen heeft daarom een goed werk gedaan met in h a a r derde conclusie te bepalen, dat de
Classis behalve met deze boetvaardigheid ook te rekenen heeft met den a a r d d e r z o n d e en voorts,
„of zoo iemand tot opbouw van Gods gemeente k a n
werkzaam zijn, zonder dat het heilig karakter der gemeente en de eer Gods wordt aangetast". Met deze
aanwijzing k a n ik mij van harte vereenigen, w a n t
ze grondt zich op Gods Woord. Alleen betreur ik, d a t
de Synode van Groningen door een minder gelukkige
formuleering toch weer, zooals mij bleek, tot het bo- vengenoemde misverstand aanleiding heeft gegeven,,
alsof de boetvaardigheid het beslissende moment zou
wezen. Er staat toch, „dat de Classis niet alleen met
den aard der zonde rekening zal houden, m a a r ook
of de boetvaardigheid duidelijk genoeg gebleken is"'
enz. Het ware juister geweest, dat de Synode bepaald
had, dat de Classis niet alleen rekening had te houden met de boetvaardigheid, m a a r ook met den a a r d
der begane zonde en of zoo iemand tot opbouw d e r
gemeente nog dienen kon. Dat de boetvaardigheid
voorwaarde is, stond vast en daarover bestaat geen
verschil. Maar het was noodig de Classen er op t e
wijzen, dat voor het herstel die boetvaardigheid n i e t
voldoende is. Door het accent te verplaatsen, werd n u
de indruk gegeven, alsof de Synode zeggen wilde tot
de Classis: ge moet niet alleen rekening houden Kièt
den aard der begane zonde, m a a r hoe groot die zonde
ook was, vooral met de boetvaardigheid, die d a a r n a
betoond is. En die indruk wordt nog versterkt, doordat de Synode in h a a r tweede conclusie verklaard
had, dat de afzetting n a a r Art. 79 en 80 niet insluit,,
dat de afgezette dienaar nooit weder in het ambt k a n
gesteld worden. W a n t hieruit zou men kunnen afleiden, dat om welke der in Art. 79 en 80 genoemde
zonden deze afzetting ook geschied is, het herstel in
het ambt niet buitengesloten is. Natuurlijk is dit de
bedoeling der Synode niet geweest, zooals uit h a a r
derde conclusie blijkt, m a a r dan had ze dit ook in
h a a r tweede conclusie duidelijker moeten doen uitkomen. Zoo algemeen als deze conclusie nu luidt, is ze
niet juist.
Hiermede nu staat in nauw verband de vraagt
door de Part. Synode van Overijssel gedaan en die
ik daarom hier bespreek, „of bij de afzetting van
een predikant wegens zeer ergerlijke zonden de Classis niet uitdrukkelijk zal uitspreken, dat n a a r h a a r
oordeel van geen herstel in het ambt ooit meer sprake
mag zijn". Zulk een afzetting zelf zou dan het herstel buiten sluiten; ze zou, wat Voetius noemt een
depositio maior zijn, niet alleen een t o t a l e , m a a r
ook een f i n a l e afzetting. Ik meen, dat deze vraag
in het geval van zeer ergerlijke zonden wel de overweging waardig is. De Synode is echter op deze vraag
niet ingegaan, evenmin als Prof. Bouwman in zijn
rapport. Alleen zooveel valt uit hare conclusies af te
leiden, dat zij de vraag, of herstel mogelijk is, niet wil
laten beslissen door de Classis, wanneer deze de afzetting uitspreekt, m a a r eerst later, wanneer de afgezette predikant zich met een verzoek om herstel
tot de Classis wendt, ook al is dat een heel andere
Classis, dan die hem heeft afgezet. Formeel blijft d u s
voor een predikant, die afgezet is, ook wanneer dit
geschiedde om de ergste zonden, de mogelijkheid openstaan, om a a n de Classis dit herstel te vragen. Dit n u
brengt tweeërlei nadeel mede. Vooreerst, dat zulk een
afgezette predikant in plaats van in deze afzetting
te berusten en n a a r een andere levenspositie om t e
zien, toch, door den financiëelen nood of andere redenen gedrongen, allerlei pogingen in het werk zal
gaan stellen, om weer in het ambt hersteld te worden. En ten tweede, dat, wanneer zulk een predikant
n a a r elders verhuisd is, en niet de Classis, die de afzetting uitsprak, m a a r een andere over het herstel
zal te beslissen hebben, deze Classis lichter tot barmhartigheid zal geneigd zijn. Het is daarom wel t&
begrijpen, dat Voetius in het geval van zulke ergerlijke
zonden wil, dat de afzetting f i n a a l en o n h e r r o e p e 1 ij k zal wezen. Dit is ook in overeenstemming
met hetgeen in de Fransche en Schotsche Kerkenorde
w a s bepaald, w a n t deze gaven uitdrukkelijk aan in
welke gevallen herstel was uitgesloten.
Voordat ik echter naga, welke regel de Franscheen Schotsche K.O. hiervoor voorschreef, moet ik eerst
de nog telkens voorkomende opvatting weerleggen
alsof boetvaardigheid op zichzelf toch wel voldoende
grond zou zijn om de straf over zulk een predikant
uitgesproken, weer op te heffen. Die opvatting n u
komt, zooals me meermalen bleek, in hoofdzaak daaruit voort, dat men ten onrechte meent, dat hetgeen
als regel geldt bij de censuur over gemeenteleden ook
van toepassing zou zijn bij de censuur over ambtsdragers. Voor de eerstgenoemde censuur nu is het
zeker waar, dat wanneer de zondaar tot oprecht berouw en betering des levens komt, de zonde hem moet
vergeven worden en hij weer in de gemeenschap deikerk moet worden opgenomen. Hier geldt het woord
der Schrift: wie de zonde belijdt en laat zal barmhartigheid vinden. De censuur wordt dan ook alleen
toegepast, wanneer de zondaar geen schuld wil belijden, of trots de vermaning in zijn zondigen weg
blijft volharden. En de tucht, die toegepast wordt, heeft
vooral ten doel om hem tot bekeering te brengen.
Is dat doel bereikt, dan houdt de censuur op. Zelfs
de excommunicatie of ban, die de zwaarste straf is,
omdat ze iemand buiten het koninkrijk der hemelen
sluit, dient niet om den zondaar te verderven, maar,
zooals de Apostel Paulus zegt, om hem te behouden.
Maar de afzetting van een predikant, althans wanneer die geschiedt om de ergerlijke zonden in Art.
79 en 80 genoemd, is niet 'n tuchtmiddel, om hem tot
bekeering te brengen, m a a r een straf, die op hem
toegepast wordt, omdat hij door die zonden z i c h h e t
a m b t o n w a a r d i g h e e f t g e m a a k t Evenmin
nu als de boetvaardigheid, al zou ze terstond na zijn
val in zonde blijken, de afzetting voorkomen kan, zoo
kan die boetvaardigheid alleen ook niet de grond
zijn om deze straf weder op te heffen. Al kan, zooals
Voetius in zijn Pol. Eccl. t IV, pag. 933 terecht opnierkt,. die boetvaardigheid een reden wezen om hem

dan a l s g e m e e n t e l i d w e e r a a n t e n e m e n ,
ze geeft h e m nog niet het recht om i n z i j n a m b t
h e r s t e l d te worden.
Dit n u hangt in de tweede plaats daarmede samen,
d a t de Schrift in I Tim. 3 en Titus 1 voor degenen,
die het opzienei'sambt zullen bekleeden, bij z o n d e r e
eischen stelt, w a a r a a n zij hebben te voldoen en deze
eischen niet alleen gelden voor degenen, die voor h e t
eerst in het ambt zullen gesteld worden, m a a r natuurlijk even zeer voor degenen, die in het ambt hersteld
zullen worden. De Roomsche opvatting, dat a a n een
priester door zijn wijding een caracter indelibilis is
geschonken d.w.z. 'n onuitwischbaar karakter, zoodat
hij trots afzetting en ontwijding dit karakter altoos
behouden blijft, is door onze Gereformeerden kerken
weersproken. De afzetting is, zooals de Groninger Synode in h a a r tweede conclusie verklaarde, een v o l s t r e k t e ; de afgezette predikant is n u geen kerkedienaar meer en heelt het radicaal van Dienaar des
Woords verloren" d.w.z. hij is een gewoon gemeentelid
geworden. Wil hij weder in het ambt gesteld worden,
d a n is zijn boetvaardigheid dus niet voldoende, m a a r
d a n moet hij beantwoorden a a n deze bijzondere
eischen, die Gods Woord voor den ambtsdrager stelt.
Terecht heeft Voetius in zijn Pol. Eccl. t. III, pag.
715 daarop gewezen en ik waardeer, dat ook Prof.
Bouwman in zijn rapport daarop den nadruk heeft
gelegd. Hierin ligt de juiste maatstaf om te beoordeelen, of zulk een herstel geoorloofd i s of niet. Op
de vraag, welke deze eischen zijn en wat daaruit voortvloeit, kom i k later terug.
Het is te betreuren, dat Prof. Kuyper niet op de Synode
Yan Groningen zijn bezwaren kon kenbaar maken.
Soberheid op de graven.
In de „Geret Kb. voor 's Gravenhage" keuvelt J. H.
over een wandeling, welke hij op een begraafplaats
maakte.
Onze begraafplaats Oud-Eik-en-Duinen biedt van die
echte rustige plekjes, w a a r m e n werkelijk zich op
een rustplaats voelt. Hier liggen oude steenen van
geslachten voor ons, hier rusten ook vele mannen
en vrouwen v a n positie, eer e n naam.
Onwillekeurig denkt m e n op deze begraafplaats
allereerst a a n het feit, dat hier ook rust h e t stoffelijk overschot van Dr A. Kuyper, den groote in Israël.
Voor wie h e t niet weet, is zijn graf niet gemakkelijk
te vinden. Te midden van vele anderen rust hij, als
de eerste, in een familiegraf, op welks zerk alleen
te lezen staat: Dr A. Kuyper. Geboren den 29 October
1837 en in zijn Heere ontslapen den 8 November 1920.
Dat is alles, geen opsomming v a n ambten en bedieningen, alleen dat: in zijn Heere ontslapen. Treffend sober i s dat, écht christelijk. D r Kuyper heeft
geen grafschrift noodig, zijn leven w a s één machtig
schrift ter verheerlijking van Hem, in Wien hij ontsliep, uit Wien en door Wien en tot Wien alle dingen zijn.
„Het graf van Kuyper" te zoeken, behoeft d a n ook
niet in dien zin, dat m e n denkt iets monumentaals
te vinden. Niets v a n d a t alles, alleen die blauwe zerk
met bovenaan den n a a m v a n hem, die in zijn Heere
ontslapen is.
Zoo sober, j a nog soberder is het ook op h e t graf
van wijlen A. F. de Savomin Lohman. Alleen staan
daar op den steen onder den n a a m zijner vrouw
deze woorden uit Spreuken 31: W i e zal een deugdelijke huisvrouw vinden? w a n t h a r e waardij i s verre
boven de robijnen. Zij doet h e m goed en geen kwaad,
al de dagen baar s levens. Een vrouw, die den Heere
vreest, die zal geprezen worden.
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Dan staan er op dit kerkhof wel andere monumenten voor menschen, wier n a a m reeds lang vergaan
is. Monumenten, die duizenden guldens gekost hebben. Dicht bij de laatste rustplaats v a n Dr Kuyper
staat een groote klomp steen. Daar rusten een vrouw
en een m a n . Onder de vermelding van h a a r n a a m
staat: Stel niet uit tot morgen, w a t gij heden doen
kunt.
En onder de vermelding v a n zijn n a a m staat: Een
m a n , — een man. Een woord, — een woord. I k moet
eerlijk zeggen, dat mij de taal der steenen hier niet
erg duidelijk was.
Soberheid op de graven is ook een Calvinistisch kenmerk.
Het graf van Calvijn is in dit opzicht het welsprekendst.
Als Jezus wederkomt, zal Hij niet oordeelen n a a r
wat op de zerken staat, m a a r n a a r Zijn eigen werk,
dat uitkomt in de menschen. r<.
Hij zal een ieder vergelden n a a r dat zijn werk zal zijn.
HEPP.
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G e n e r a l e S y n o d e Geref. K e r k e n .
Op de binnenkort te Arnhem te houden Generale Synode
der Geref. Kerken komt aan de orde een verzoek van de
Geref. Kerk te Middelburg om de eerstvolgende Generale Synode te Middelburg te houden.
E v a n g e l i s a t i e op W i l e r i n g e n .
Na het vertrek van den heer S. J. Dokter is het Evangelisatiewerk onder de Zuiderzee-arbeiders weer opgevat door
cand. J. Jonker, die hersteld is teruggekeerd. Zijn adres
is evenals voorheen: Gasthuisweg la, Den Oever CWieringen).
G e r e f o r m e e r d e n in Oisterwijk.
Met .ingang van Zondag 10 Augustus is, onder leiding
van de Gereformeerde Kerk te Tilburg, de eerste godsdienstoefening in Oisterwijk gehouden. De Kerkvoogdij der Ned.
Hervormde Gemeente heeft, zoolang zij dit niet zelf noodig
heeft voor haar eigen godsdienstoefeningen, het kerkgebouw
ter beschikking van de Gereformeerden gesteld. De diensten
zullen gehouden worden des Zondagsmorgens van 8 tot half 10
en des Zondagsmiddags van 3 tot half 5. Voor Gereformeerden,
die als zomergast te Oisterwijk vertoeven, zal dit bericiht
van beteekenis zijn.
CHR. GEREFORMEERDE KERK. '
T w e e t a l te:
Zutphen: J. B. G. Croes te Gouda en J. Wl. v. Ree te
Biarendrecht.

fi^KNIEimaü
GEREFORMEERDK KERKEN.
V i e r t a l te: :
Oost- en. Wiest-Souburg: J. Krilger te Elburg, A. J. Noordewier te Westerbork, J. M. Spier te Dussen en H. R.
Pel te Suawoude.
B e r o e p e n te:
Achlum: T. den Boer, cand. te Den Haag.
Ambt-VoIIenhove (A) en Krabbendam: A. H. Oussoren, cand.
te Broek bg Dokkum.
Ambt-VoUenhove (Bi): H. Post, cand. te HoUandscbe Veld.
Metslawier-Niawier: G. Biersteker te Suameer.
Sleen: J. Overduin, cand. te Zeist
Wiestmaas: P. van Strien te Veere.
A a n g e n o m e n naar:
Leeuwarden (4e pred.pl.)): C. T. d. AVoude te Schiedam.

B e r o e p e n te;
Onstwedde-Mussel: J. v. Doorn, cand. te Veenendaal.
Soestdflk: N. Brandsma cand. te Arnhem.
A a n g e n o m e n naar:
Bunschoten: N. Brandsma, cand. te Arnhem.
B e d a n k t voor:
Aalten, Delft, Ede, den Helder, Kampen, Papendreoht, Sneek,
Soestdijk en Vlissingen: N. Brandsma, cand. te Arnhem.
Dordrecht: P. de Smit te Utrecht.
Harderwijk: G. Salomons te 's Gravenzande.
GEREF. GEMEENTEN.
B e d a n k t voor:
Zoetermeer-Zegwaart: A. Verhagen te Middelburg.
NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

B e d a n k t voor:
Ambt-VolIenhove (B): H. Brink te Onderdendam.
lerseke en Oudega (Small.): P. M. Veldbuijzen te Paesens.
Zwartebroek: J. v. d. Leek te Zaltbommel.
I n t r e d e te:
St. Jacobi-Parochie: D. Hoomstra, cand. Tekst 2 Thess. 3 : 1 .
Ds H. S t e e n h u i s .
Men meldt ons, dat Ds H. Steenhuis, predikant der Geref.
Kerk te Krommenie, drie maanden volkomen rust moet houden.
(Rott.)
Candidaten tot den H. Dienst.
Door de Classis Grootegast is peremptoir geëxamineerd
en met algemeene stemmen toegelaten tot den Dienst des
Wioords en der Sacramenten, de heer K. A. Scheeres, Theol.
cand. te IJmuiden-Oost, beroepen pre'dikant bij de Geref.
Kerk van Lutjegast. De heer Scheeres hoopt Zondag 7 Sept.
a.s. jntrede te doen in zijn Gemeente, na door Ds 'J.
H. Koers, van Oosterbeek, in het ambt bevestigd te zijn.

B e r o e p e n te:
Den Burg (op Texel): A. C. v. Uohelen te Hoenderloo.
Glauerbrug: C. J. Lasschuit te Hall.
Hantum (toez.): O. S. Cazemier te Stavoren.
Hoedekenskerfce: S. J. M. Hulsbergen te Vrouwepolder.
Klundert: J. Kloots te Heukelum.
Schildwolde: F. Siega te Sellingen.
Streefkerk: G. J. Streeder te Heinenoord.
Zetten-Andelst: A. M. den Oudsten te Elburg.
A a n g e n o m e n naar:
Hoorn op Terschelling: G. J. J. Rensink te Broek in Waterland.
B e d a n k t voor:
•
'
'
Bleimekom en Groot-Ammers: J. J. Timmer te Ermelo.
Lekfcerkerfc: Wl. A, Kastein te Hoogkarspel.
Mastenbroek: F. van Asch te Randwijk.
Oostkapelle: P. N. Tonsbeek te Kamperland.
Oudenbosch: J. A. Gerth v. WÖk Jr., Em. pred. te Soestdijk.

— De iieer J. C. J. Kuiper, Vrouwehekstraat 13 te Haarlem, die door de Classis Haarlem der Geref. Kerken werd
beroepbaar gesteld, verzoekt mede te deelen, dat hü dienovereenkomstig gaarne een eventueel beroep in overweging
zal nemen.

I u t r e d e te:
Hillegersberg: F. C. Bosboom, Tekst 1 Cor. 2:2.
A f s c h e i d van:
Noordeloos: H. K. Wolfensberger, Tekst Hand. 20:32.
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Schoolstraat 22 - Fahrenhaitstraat 745 (bij de Sportlaan)

Chr. Muzlektijdsclirift

„DE HARP"

Neemt proef met een abonnement en U zult algeheele voldoening smaken.
Administratie-Adres:

Planciusstraat 65 - Amsterdam
.,DE R E F O R M A T I E " lezen
en een geurig pijpje tabak
ineen

Big-fien Pijp
IS EEN G E N O T

Emmastraat, hoek Theresiastraat,
Telefoon 72379 - 's-Gravenhage
Maand- en Weekrekening
met 5 % korting.
Onze Gude naam waarborgt
kwaliteit en bediening.

J. G O O S
SPEKSLAGERIJ.
Speciaal adres voor de Fijnste
Vleeschwaren en Worstsoorten.
West Kruiskade 6 5
R O T T E R D A M .
Telefoon N o . 3 3 5 9 7

MAGAZIJN VAN JDWEELËH
GOOD, ZILVERWERKEN EN
HORLOGES

TRICOTSPECIALIST
Sportkleeding - Eoasen - Sokken

STOOM WASCH- EN STRIIKINRICHTIilG „AURORA" J.L.BERNHARDI
W. Spierenburg C.Wzn., Dtrecbt

met
maande!ijksche MuziekbijJage
f 1.50 per jaar
onderredactie van F. PIJLMAN

Jr.,

De "i-Graïenhaaoschè

99

Amsterdam.

355

Beroepingswerk.
Te Rotterdam hoopt de Kerkeraad der Geref. Kerk
in de eerste September-vergadering het beroepingswerk weer
ter hand te nemen.

OPGERICHT 1856
Versehenen:

ENKELE OPMERKINGEN

Vraagt T a r i e v e n

Koningsweg 5 6 ' Telefoon 11165
-—

Postrekenino No. 43430

Geheel naar de eischen des tijds ingericht
Wascht uitsluitend met nortonwater

Vlamingstraat 11 - Tel. 12571
'S-GRAVENHAGE.

Reparatiën spoedig en billijk

VOOB DE JONGELlHeSVEBEEIilSIRS

OVER GEREFORMEERDE
SCHRIFTBESCHOUWING

R0TTERDAM8CHE BEGRAFEN18-0NDERNEMINB

DÖÖR D s . W . M . L E C O I N T R E

OPGERICHT 1 8 6 7

Het Vereenigingsleven
in de 50e eeuw

W. H. J. VAN DEN TOORN, Tel. 52578

SAMBNSPBAAK: VOOE 12 PEES.

64 Bladzijden

—

Prijs f 0.60

Verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij de Uitgevers

Boezemsingel 164

-

Rotterdam

OOSTERBAAN & LE COINTRE - GOES
Lezers van „De Reformatie"! Wekt uw kennissen op proefnummers
van ons Blad aan te vragen.

tweede druk
Prtjaf0.30- per 12 exx. f3.—
V e r k r i j g b a a r bij den boekhandel en bij de uitgevers

Ooslerbaan & Le Coiotre - Goes

