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Aangenomen naar:
Groningen: A. H. Hilbers te Enschede.

men de menschen in de lucht te grijpen n a a r een
belofte Gods, waaraan ze nooit vat kunnen lirijgen,
om de eenvoudige reden, dat ze niet op de plaats
staan, w a a r de vervulling van de belofte door Geesteswerking reëel intreedt.
De Schrift spreekt ook anders.
Zij zegt niet tot den van zonde overtuigde: gij moet
n u trachten voor waar te houden, dat u de zonden
vergeven zijn, (wat, gelijk reeds opgemerkt, toch nooit
gelukt) m a a r : gij moet u tot God bekeeren; gij moet in
Christus gelooven; gij moet tot Hem gaan en uw kruis
op u nemen en Hem volgen en dan zult gij rust vinden voor uwe ziel. Zij zegt, dat een iegelijk die in
Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal. Zij
zegt: de goddelooze verlate zijnen weg en de ongerechtige m a n zijne gedachten, en hij bekeere zich tot
den Heere. Zoo zal Hij zich zijner ontfermen, want
Hij vergeeft menigvuldiglijk. Zij zegt: wendt u tot
Mij, gij afkeerige kinderen, en dan, en daarna: Ik zal
uwe afkeeringen genezen.
De vergeving der zonde wordt niet gekend vóór het
doorgaan door de enge poort en in dat stadium wordt
er ook tevergeefs n a a r gegrepen; ze wordt gekend na
het doorgaan door de enge poort. Eerst de persoonlijke
overgave a a n Christus in de verloochening van onszelf en het opnemen van ons kruis, d a a r n a het bewustzijn van de vergeving der zonden.
Vooral vanwege dit bezwaar tegen de tweede helft
van deze definitie van het zaligmakend geloof, zou
ik voor mij niet kunnen verklaren, dat deze definitie,
absoluut genomen, n a a r h a a r logisch zakelijken inhoud, conform, den Woorde Gods is en ze evenmin als
grondslag en uitgangspunt kunnen leggen van de prediking over het geloof.

ïWERKNIEtmö;
GEREFORMEERDE KERKEN.
Tweetal te':
Roden: Cand. C. Bos te Leeuwarden en Cand. H. Vogel te
Zwolle.
Beroepen te:
Bruchterveld: Cand. J. Kapteijn te Den Haag.
Zutfen (als hulppred.): Cand. M. P. van Dijk te Amsterdam.

Lszert van ,De Reformatie",
die net zooveel sympathie dit
biad ontvangen, wilt ook uw
FAMILIE-ADVERTENTIËN
isr plaatsing zenden.
::

Intrede te:
Krommenie: Cand. H. van Andel. Tekst: 2 Cor. 4:7.
Soerabaia: P. Veenhuizen. Tekst: Rom. 1:11 en 12 (7 Aug.).
Afscheid van:
Zoutkamp: W. v. d. Heide. Tekst: 2 Cor. 11: 2b.
Jubilea:
Ds W. F. A. Winckel, Em. pred. te Blaricura, herdenkt heden
zijn 5S-jarig ambtsjubileum, terwijl Ds J. Voerman te Joure
D.V. 1 September zijn 25-jarig ambtsjubileum hoopt te vieren.
Het leerboek voor de Catechisaties.
De Deputaten van de Generale Synode van Arnhem voor het
Leerboek hebben de eer ter kennis van de kerken te brengen,
dat bij hen zes „Proeven" ingekomen zijn. Onder deze pseudoniemen :
Pro Ecclesia et Juventute.
Volmaaktheid wordt op aarde niet gevonden.
In alle verbonden zijn twee deelen begrepen.
Luctor et emergo.
Eucharistie.
Credo.
A. G. HONIG, Voorzitter.
G. MEIMA.
J. L. SCHOUTEN, Secretaris.
17 Augustus 1932.
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.
Beroepen te:
Aalten: Cand. A. jM. Franssen te Rotterdam.
Assen en Den Helder: Cand. W. Meynhout te Haarlem.

LOURENS INQELSE
Ëen episode uit het geesteIgk leven op Walcheren
omstreeks 1780
door A. JANSE
hoofd Chr. School Biggekerke.
Pros f 0.60
Tweede druk
A.lom verkryghaar in den
Boekhandel en na ontvangst
V. h. bedrag bij de Uitgevers

I Begrafenis-Onderneming Het Vereenigingsleven
van
is pnihiddellük, door het.gëheele ryk, te ontbieden, om de
leiding van een begrafenis of
ttjinsport op zich te nemen.
^ Iintior: Koekstraat 134
Til. 30213 - GIrorek. 77642

SCH£NK mmkkn

in de 50e eeuw

Afscheid van:
Rozenburg: D. J. Vossers. Tekst: Psalm 90:17.

HEEFT U DRUKWERK NOODIG^

OoslerliaaD & Le Goiolre - Goes

uv/ AANDACHT S.VP.

KAARTSYSTEEM VOOR
KERKELIJK GEBRUIK

DE OPWEKKING
VAN LAZARUS

H. J . V A N W I J L E N
Overdruk uit
„De School met den Bijbel".
Prijs 15 cent.
Verkrijgbaar in den Boekhandel of na overschrijving
van het bedrag op postrekeningNo.36000bii de Uitgevers

Intrede te:
Colijnsplaat: M. Bons. Tekst: Openb. 21: 5.
Grevenbicht: G. Samplonius. Tekst: Joh. 9: 4.

V e r k r i j g b a a r bü den boekhandel en by de uitgevers

„DE HARP"

haverfeid
voor jongens en meisjes
door

Bedankt voor:
Dinteloord: D. J. v. d. Graaf te Ede.
Gorinchem: J. van Veen te Muiderberg.
Hoofdplaat: J. Ossewaarde te Vlijmen en Hedikhuizen.
Lage Vuursche: A. M. den Oudsten te Elburg.
Molenaarsgraaf: D. E. J. Hupkes te Oosterwolde.
Ooltgensplaat: W. Wesseldijk te Den Ham.
Ouderkerk a. d. Amstel en IJsselmuiden: A. F. P. Pop fc
Monster.
Zoutelande: Cand. Th. E. v. d. Brug te Wolvega.

Prijs f 0.30- per 12 exx. f3.—

Deze kaarten zijn ingericht om gedurende het geheele leven van het
gemeentelid te wiens (wier) name zij zijn gesteld, mede te gaan. Dus
geen overschrijving van een dooplid nadat dit lid belijdenis des geloofs doet, op een andere kaart, zooals bij verschillende systemen
moet gebeuren en waarbij vaak abuizen ontstaan.
De kaarten zijn in twee kleuren, groen voor mannen en oranje voor
met
maandelijl<sche Muziekbijlage vrouwen. Bij den doop wordt de kaart uitgeschreven en alfabetisch
gevoegd achter de scheidingskaart „Doopleden". Doet het dooplid
belijdenis, dan wordt zulks op dezelfde kaart bijgevuld en de kaart
f 1 50 per jaar
geplaatst achter de scheidingskaart „Belijdende leden". Huwt het
onder redactie van F. PIJLMAN lid, dan wordt dit eveneens op dezelfde kaart bijgevoegd en de
kaart op haar oude plaats teruggezet. Vertrekt het lid, onttrekt het
Neemt proef met een abonne- zich of overlijdt het, ook dan wordt dit op de kaart bijgevuld en de
ment en U zult algeheele vol- kaart verhuist achter de scheidingskaart „vertrokken", „onttrokken",
doening smaken.
of „overleden". (Het verdient aanbeveling voor de laatste categorieën, waarvoor de kaart dus niet meer gebruikt behoeft te worden,
Administratie-Adres:
een afzonderlijke doos of kastje te gebruiken als „archiefkastje").
Planciusstraat 65 - Amsterdam
Kaarten voor mannen (groen), en vrouwen (oranje), per 100 f2.25
Gezinskaarten (rood), per 100
-2,25
Scheidingskaarten met tabel: „belijdende leden", „doopleden", „vertrokken", „onttrokken" en „overleden", p. stel - 0.50
Alfabetkaarten, per stel van 25 stuks
- 1.—
Uitgave van
OOSTERBAAN & LE COINTI^E Kartonnen kaartenkastjes, zeer sterk, voor ruim 800 kaarten - 5.50
Eikenhouten kastjes voor ruim 800 kaarten, uiterst solide -13.50
GOES.
Wij meenen met dit systeem een stap nader te zijn gekomen tot
een gemakkelijke en eenvoudige kerkelijke administratie, waardoor
o.i. practisch ook het maken van fouten wordt uitgeschakeld. Met
vol vertrouwen raden wij de invoering ervan aan.
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Aangenomen naar:
Asperen: F. de Gidts te Oud-Vossemeer.
Oosternieland-Oldenzijl: Cand. Th. E. v. d. Brug te Wolyega.
Surhuisterveen: Cand. L. H. Ruitenberg te Amersfoort.
Vinkeveen: P. A. A. Klüsener te Wanswerd (Fr.).

tweede druk

Door ons wordt in den handel gebracht een

DE UITGEVERS,

OOSTERBAAN & LE COiNTRE - GOES

Veertien eenvoudige Oefeningen
nagelaten door A. PUNT in leven Oefenaar bij de Geref. Kerken
met een woord ter inleiding van Prof. Dr F. W. GROSHEIDE.
u i t g e g e v e n t e n v o o r d e e l e v a n de Y.U.
Met portret van den schrijver
—
192 bladz. f 1.25

Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre - Goes.

\

Beroepen te:
Aalten: M. N. W. Smit te Rottum en Stitswerd.
Jaarsveld: J. G. Woelderink te Vreeswijk.
Niezijl: H. Huizinga te Waterlandkerkje.
Oosterend (Texel): Cand. A. W. Kok te Harderwijk.
Polsbroek: B. van Ginkel te Nieuwpoort.
Someren: R. J. v. d. Meulen te Bunschoten.
Wemeldinge: Dr J. J. Woldendorp te Stcdum.

SAMENSPRAAK VOOK 12 PEES.

Chr. Muziektijdschrift

De Bijbelsche Geschiedenis

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.
Beroepen te:
Dordrecht: J. D. Barth te Borssele.

Dl 't-CravenliiagschB

LambqoiJ & Zonen
Uitgave van
Oosierbaan & Ie Cointre, Goes

Intrede te:
Apeldoorn: J. Jongeleen. Tekst: Psalm 123 : la.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Bedankt voor:
Oudshoorn: J. C. A. van Loon te Purmerend.

Voorzoover hierin juist geredeneerd wordt, is dit oude
kost; en voorzoover het geen „oude kost" is, hebben
we hier te doen met ongereformeerde, de historie negeerende, beschouwingen, die h a a r n a a m niet noemen.
Het geheel is juist door dit zwevende en onbepaalde, een
paedagogische misslag: de jeugd van het „hersteld verband" wordt opgevoed in het negatieve en krijgt er niets
voor in de plaats. De prachtige, diepe probleemstelling
van de gereformeerde theologie wordt als het ware,
gebagatelliseerd. Decadentie
K. S.

Bedankt voor:
Aalten, Arnhem en Den Helder: Cand. D. Biesma te Groninge»,

'WIJ LEVEREN ALLE SOORTEN
DRUKWERK
PRIMA WERK, BILLIJKE PRIJZEN
ONS TELEFOONNUMMER IS 5 8
DUS EVEN EEN TELEFOONTJE OF
BRIEFKAARTJE EN WE ZIJN BIJ U

OOSTERBAAN & LE COINTRE - GOES

Uitgave OOSTEHBAAN & LE COIWTRB. Goes.

LICHTSTRALEN UIT HET WOORD
DOOB K. WIELEMAKER
in leven Redacteur van „De School met den Bijbel"
Prijs, in fraai linnen stempelband, ƒ3.25.
Tijdens zijn leven schreef de heer Wielemaker in „De School
met den Bijbel" regelmatig de rubriek „Lichtstralen", die zoo zeer
de aandacht trokken, dat herhaaldelijk, vooral in onderwijskringen,
aangedrongen werd op een bloemlezing daaruit.
De heer A. Janse, hoofd der Chr. School te Biggekerke, één
der bijzonderste vrienden van wijlen dhr Wielemaker, belastte
zich met de samenstelling van de begeerde bloemlezing.
Er zal zeker geen schoolbibliotheek zijn, waarin dit werk niet
een plaats zal vinden, en velen, die zich maar even de „Lichtstralen" van den heer Wielemaker herinneren, zullen zich het werk
ook persoonlijk willen aanschaffen, waar de lezing er van zooveel
lichtstralen doet vallen van groote waarde voor het verstaan en
doorvoelen van zoo menig Schriftwoord, in verband met opvoeding
en onderwijs.

