Christus oefent Immers zijn gezag uit door de kerkelijke vergaderingen. Tussen twee haakjes, een generale Synode vergadert ééns per drie jaar een week of
vier (is: plm. 25 a 30 dagen, laten we zeggen). Een
Part. Syn. 1 of 2 dagen per jaar. Een classis 4 a 5
dagen per jaar. In drie jaar tijd, d.i. 3 x 12 maanden,
d.i. plm in 1100 dagen, oefent Christus dus maar ongeveer een dag of veertig met elkaar zijn gezag uit.
De overige dagen mogen de schapen dan schijnbaar
doen, wat ze zelf willen en de kerkeraden zijn er dan
nog altijd, om uit te voeren, wat van boven af besloten is. Maar dat maar zo terloops. Van ketterij gesproken.
Maar in elk geval, waar het om ging op kerkrechtelijk gebied, dat was: Christus of Schilder. E r was
werkelijk wel meer dan de Oosterbeekse beroering van 'n
,.wederzijds eenzijdig interpreteren en hanteren van
art. 31 K.O.".
Welnu, dat geloof Ik ook.
En het is een verdienste van het artikel van Ds M.,
dat het dit ook zegt.
•Onthoudt dus: er was dreigende dictatuur.
Kerkelijk oproer, dreigende revolutie.
En anti-revolutionair, (ook kerkelijk) als alle trouwe wachters van Slons muren zijn, Is tegen deze rode
vloedgolf een sterke dam opgericht.
Niet Scliilder, maar Christus, hebbeu ze gezegd in
Augustus 1944.
Niet Qreijdanus, maar Christus hebben ze volgehouden in 1944.
Al kon er, bij de dood van de laatste, wel een plaatsje
in de hemel voor hem af.
Zo eng is het met die binding in het Koninkrijk nu
ook weer niet. Ds Schep.
Maar daar ging het om, overigens.
Tegen de revolutie van Schilder het evangelie van
Jezus Christus. Al kun je <Jan verder de revolutie van
Verkuijl — v. d. Brink — Bavinok — Eindhoven rustig
Importeren. Maar dat is Indonesië ook maar en dat is
zo ver weg.
Hier handhaven we plm. 40 dagen per jaar het gezag van Christus. Willen de kerkeraden daarna met
deze revolutionairen weer wat aanpappen, dat moeten
zfl weten.
Als we maar niet vergeten, waar het om ging: na
de ketterij van „iemand", tegen de revolutie van K. S.
en zijn paladijnen.
Hoort toe, Oosterbekenaren.
/
Revolutie is nooit éénzijdige Interpretatie.
Maar nu we, uit de mond van Ds Meuleman hebben
gehoord, waarom het ging, weten we ook meteen dit
andere:
E r Is sedert 1944 nog niets veranderd.
Wij denken nog net als toen.
En zij ook.
E r komt situatietekening!
K. S.
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overname gevraagd:
EEN RUSTHUIS,
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Wegens teleurstelling gevraagd:
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plaats in N.-H. Brieven onder
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KERKNIEUWS
B e r o e p e n te:
Haren, C. P. Plooij te Uithuizen.
Steenwijk, N. 't Hart te Leerdam.
— ZAANDAM. Adres: Diaconie: G. Bruyn, Reigerstraat 36, Zaandam.
— ROTTERDAM-ZUID. Adres Kerkeraad: A. Wijntje,
Molenwei 39, Rotterdam-Zuid.
— BERGSCENHOEK. Adres Kerkeraad: L. Schoof
Hoekschekade 97.
— ROZENBURG. Na bevestigd te zijn in den morgendienst van 6 Maart 1949 door Ds J. F. de Weger van
Deventer, deed Ds H. Eenhoorn in den middagdienst intrede als predikant van de kerk van Rozenburg.
— DELFZUL. Zondag 27 Maart heeft ds R. K. Wigboldus zijn intrede gedaan in de gemeente van Delfzijl.
Hij werd bevestigd door ds H. Drost van Nieuw Buinen.
Ds Wigboldus had tot tekst: 2 Kor. 2 : 17. Hoofdthema:
„De ambtelijke woord-dienst geeft, zonder te marchaudeeren, publiek getuigenis van de waarheid Gods in
Christus".
De blijdschap en dankbaarheid in de gemieente is groot.
De gemeente was drie jaren vacant geweest.
— MUSSEDKANAALi. De Heere, de Koning der Kerk,
gaf aan Zijn gemeente alhier een blijde dag. Donderdag
17 Maart mocht ze, na eenige jaren verstoken te zijn geweest van een kerkgebouw, wederom een kerkgebouw in
gebruik nemen.
In den Dienst des Woords, die bij deze gelegenheid
werd gehouden, sprak de predikant. Ds P. van Gurp,
n.a.v. Matth. 11 : 28—30.
Thema van zijn prediking was: „Christus' oproep zich
bij Zijn kerk te voegen, vanonder het juk der hiërarchie,
onder Zijn juk". I. Zijn belofte van verlossing van het
juk der hiërarchie. II. Zijn bevel tot opneming van Zijn
juk.
Na afloop van den Dlertst des Woords werd door br
R. Hulzebos een situatieteekénlng gegeven vanaf de vrijmaking tot nu. Hij verhaalde van den langen weg, om
eindelijk, na vele moeilijkheden te hebben overwonnen,
té komen tot kerkbouw, waarna hij namens de Bouwcommissie het gebouw aan den Kerkeraad overdroeg.
Daarna voerden afgevaardigden het woord.
iDe praeses sprak een woord van dank tot allen, dié
medewerkten aan den bouw van de kerk en hen, die het
mede door flnancleelen steun, mogelijk maakten, en tot
de afgevaardigden. Maar bovenal danken we Gfod in alles
voor wat Hij ons in Zijn genade heeft geschonken.
Voor aankleeding van het kerkgebouw werd geschonken: kansel, vloerbedekking, gordijnen, kanselbijbel, enz.
Nadat de praeses deze vergadering had gesloten met
dank aan God, Die ons verblijdde door Zijn daden, ging
de gemeente dankbaar huiswaarts.
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Phil. Reformata, Jaarg. '37/46,
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'37—'40, Pro Eccl. '41/42 en I e
Preken Prof. Schilder.
Brieven onder No. 441, Bureau
„De Reformatie" te Goes.
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V a n deze w e r k e n hebben wij n o g enkele aantallen in o n s bezit.
W i e deze w e r k e n n o g niet heeft, bestelle spoedig. E e n prachtige
aanvulling v a n U w bibliotheek!
Bestel bij d e b o e k h a n d e l of r e c h t s t r e e k s bij d e uitgevers
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ANTIQUITEITEN
zooals Tegels, Meubeleü,
Tin- e n Koperwerk, Doeken, enz., koopt en verkoopt
Kunsthandel
OUD-HOLLAND,
eig. J. van Dijk, ROTTERDAM,
Claes de Vrieselaan 80 a,
Telefoon 36466.

— HET GROOTBSTADSKERK-PROBLEEM., Hoewel
het meerendeel onzer kerken dit probleem niet kent,
zijn er toch wel te vinden die hieritiee „zitten", Onlangs
hebben we bericht, dat Utrecht gesplitst heeft, zoodat
Utrecht nu 2 aparte gemeenten kent. Moeilijker blijkt het
in Groningen te zijn.
Ds V. Dijk schrijft hierover het volgende:
„Bij de Vrijmaking is de Gereformeerde Kerk van
Groningen door de ontrouw van velen vrijwel gehalveerd.
En toch ervaren wij dagelijks, dat de gemeente nog te
groot is". (Ze telt ± 8000 leden. Red.)
„Onze kerkeraad heeft dan ook reeds weer uitgesproken dat hij splitsing gewensoht acht. Een rapport over
de wijze, waarop dit zou kunnen geschieden is ook reeds
weer ter tafel geweest.
Alleen — met het oog op den onzekeren toestand van
het kerkelijk leven heeft de kerkeraad geoordeeld, d a t
het beter was de behandeling van dit rapport voorlooplg
uit te stellen, dan nu reeds tot spUtsing over t e gaan.
De voor deze zaak .aangewezen commlsssie blijft bestaan en heeft de opdracht gekregen zich verder met dit
vraagstuk bezig t e houden; de voor- en nadeelen grondig
te overwegen, en er zich rekenschap van te geven op
welke wijze de splitsing het best kan worden verwerkelijkt.
Zelf ben ik altijd een voorstander van splitsing geweest. Den laatsten tijd zie ik echter ook wel bezwareri.
Een groote stadskerk, die daar staat als een levend
lichaam,, eenvoudig in twee of meer deelen te snijden —;
het lijkt mij, dat daardoor ook wel eens levenssappen
zouden kunnen . gaan wegvloeien en dat, tengevolge daarvan, de levenskracht van de Kerk schade zou
gaan lijden.
Misschien is de beste oplossing nog wel, dat enkele
stadsgedeelten, die zich bij de uitbreiding van de stad
nieuw gaan vormen, en waar veel Gereformeerden bij
elkaar komen t e wonen, tot zelfstandige kerken worden
geïnstitueerd. Dat is minder gewelddadig, dan het uiteensnijden van heel de kerk.
Ofschoon er aan dat afsplitsen van die nieuwe stadsgedeelten weer dit bezwaar kleeft, dai men daardoor tenslotte een Kerk in het centrum over zou houden, waar
geen groei meer in zit, die in hoofdzaak oude leden zou
hebbeu.
Dat zou ook weer niet zoo'n gewfenschten toestand zgn.
Neen, gemakkelijk is het vraagstiik van de -groote stadskerk niet.
Het Is wel goed, dat het nog eens rustig, biddend, geloovig overwogen wordt; of het ons nog eens mocht worden gegeven een waarlijk goede, voor het leven van d e
Kerk heilzame oplossing te vinden".

— CORRECTIE. Aan de inteekenaren op mijn „Heidelbergsche Catechismus": Deel II, bl. 23, regel 3 v.o.,
staat: gereformeerden. Lees: ongereformeerden.
K. S.

HET IS Z O O GEMAKKELIJK!
Het is zoo gemakkelijk

abonnees te winnen

voor de

R.B..SERIE!
Wat abonnees ons schrijven van de boeken der R.B.SERIE:
„Een nieuwe lente, een nieuw begin! Zo is het mij
een groot genoegen U thans mijn 5e nieuwe abonnee
te kunnen opgeven voor de R.B.-SERIE. Wel een
teken, dat het voor mij de moeite waard is hier voor
te werken, daar hei sen pracht serie is en deze ook
bij ons volk een goede entree maakt". J. R. L. te A.
„Buitengewoon interessant!"
N. K. te M.
„Mijn hartelijke dank voor de toezending van dit
prachtige boek. Ik ben er reuze blij m e e . . . . "
H. C. te A.
„Een pracht uitgave!"
E. B. v. L. te R.
„Een uitstekend boek, ben er zeer mee ingenomen."
A. V. E. te D.
„Dank voor toezending. Schitterend mooi boek!"
A. B. te 's-G.
Straks verschijnen de twee deelen Catechismuspreeken van
Ds Tunderman. Zij worden gelijk aan onze abonnees af
gezonden, waarbij ingesloten het prospectus voor den
nieuwen jaargang.
Wij hebben echter nog complete stellen boeken van den
loopenden jaargang voor abonnees die zich alsnog abonneeren willen. Zij ontvangen: •
Om Woord en Kerk deel I door Prof. D r , K . Schilder.
Van kust tot kust door RudoH van Reest.
Het beginsel der eeuwige vreugde door Ds Tunderman.
(twee deelen).
Vier prachtwerken voor slechts ƒ10.— totaal. Losse ver- .
koopsprijs in den handel een waarde van ƒ20.—.
Bestel nog zoolang er voorraad is! Gij kunt het doen bij
den Boekhandel of rechtstreeks bij de Uitgevers:
OOSTERBAAN & LE COINTRE N.V., GOES - Giro 36000

De „ A A N V U L L E N D E B R A N D P O L I S "
van
De „ A S S U M U " van 1896. ' s - G r a v e n h a g e
V o o r a a n s t a a n d e juristen en economen z e g g e n :

„even nuttig en even noodzakelijk
als de gewone Brandpolis"
Ook voor

kerken,

scholen

en

stichtingen.

