Amerika van boven af gemassregeld en beheerst.
Het is nu deze zomer t o t een zeer ernstige crisis
in deze Chr. Geref. Kerk gekomen. Niet minder dan
v i e r van de z e s hoogleraren van de Theologische
Hogeschool dezer kerken werden door de generale
synode afgezet.
We willen enkele persreacties op dit uitermate belangrijke besluit hier weergeven.
Allereerst de officiële mededeling omtrent deze afzetting, zoals deze door de synode zelf aan de kerken
werd rondgezonden.
Ze luidt als volgt:
De synode van 1952 doet de volgende gewichtige
mededeling aan ons volk:
1. De synode besloot Dr William Rutgers en Dr
William Hendriksen i ) , wier ambtstermijn verstreken
was 2), niet opnieuw te benoemen.
2. De synode besloot tevens de nog niet verstreken
ambtstermijn van Prof. George Stob en Prof. Harry
U. Boer te beëindigen (en dus hun diensten op te
zeggen).
3. De synode nam de bovengenoemde besluiten na
zorgvuldige en biddende overweging van het advies van
het College van Curatoren, de commissie van onderzoek benoemd door de synode van 1951, van onze eigen
advies-commissie en na aan alle leden van onze theologische faculteit de volle gelegenheid t e hebben gegeven zich uit te spreken. Vele uren en zelfs dagen van
alzijdige en vrije discussie waren gewijd aan ieder aspect van de situatie waarin de Theologische School zich
bevindt, een situatie zo ernstig, dat zij het aanzien van
onze Theologische School schaadde, een atmosfeer
schiep, die nadelig was voor de vorming van onze toekomstige predikanten, en de vrede en het welzijn van
onze kerken bedreigde. Na deze lange en biddende
overweging en vóór de betekenisvolle stemming zocht
de Synode opnieuw de troon der genade in een ernstig
smeekgebed om goddelijk© leiding.
4. Zo spoedig mogelijk zal de kerk op de hoogte worden gesteld betreffende nieuwe benoemingen of tijdelijke voorzieningen, welke de Theologische School in
staat zullen stellen ook gedurende het komende jaar
op behoorlijke manier te functionneren.
Wij vertrouwen, dat onze kerkeraden en al onze mensen deze mededeling zullen ontvangen met medegevoel
en begrip voor de geweldige problemen,' waarvoor de
synode geplaatst werd en in rustige erkenning van het
gezag dat Christus in zijn kerk heeft ingesteld. We
doen deze mededeling in het vertrouwen en de zekerheid dat er in onze huizen en overal in onze gemeenten
een ernstig en ononderbroken gebed zal zijn voor ons
Calvin College ^) en onze Theologische School van wier
geestelijke kracht in zo grote mate het welzijn van
onze Kerk afhangt.
HERMAN BEL,, Praeses.
PETER G. HOL,WERDA, Ie Scriba.
Tot zover deze mededeling.
Men m e r k t tot zijn grote verbazing, d a t de kerken
officieel volkomen onkundig worden gehouden omtrent de oorzaken van h e t conflict en de „zonden" van
de afgezette hoogleraren.
In een totalitair geregeerde s t a a t of kerk kon men
het niet slechter doen in dit opzicht.
Een beroep op de door Christus in de kerk gelegde
m a c h t is z ó niets anders dan ontstellende menselijke
machtsusurpatie.
N a d a t het bovengenoemde officiële bericht aan de
kerken verzonden werd verscheen in „The Banner",
het officiële orgaan van de Chr. Geref. Kerk een artikel van de hoofdredacteur Ds H. J. Kuiper onder de
titel: „The Seminary Situation". We nemen daaruit
in vertaling het volgende over:
, We schrijven de volgende regels met een bezwaard
hart. Ze verhalen van een reeks gebeurtenissen in de
jongste geschiedenis van onze kerkelijke denominatie,
die wij beschouwen als de meest tragische voorvallen
uit geheel onze geschiedenis. Vier van de zes professoren van onze geliefde Theologische School werden
ontslagen. Nauwkeuriger gezegd: de twee, wier ambtsperiode was verstreken. Prof. William Hendriksen en
Prof. William H. Rutgers, ontvingen geen herbenoeming; de diensten van de andere twee. Prof. Georg
Stob en Prof. Harry R. Boer werden beëindigd. Deze
handeling van onze synode heeft inderdaad geschiedenis gemaakt. Voorzover wij weten, is in enige kerkelijke denominatie iets dergelijks, dat nl. twee derde van
een theologische faculteit tegelijkertijd uit het ambt
werd ontzet, nog nooit tevoren geschied.
Het is wel niet noodzakelijk mee te delen dat wij
in dit verslag niet onze persoonlijke reacties op de
toestand van de Theologische School of op de genomen
besluiten weergeven. Wij trachten zo objectief mogelijk
te zijn in het weergeven der gebeurtenissen en het
werpen van licht op wat geschiedde èn op de besluiten.
Daar al de zittingen, waarin de synode zich met deze
situatie bezig hield comité-zittingen (executive-sessions)
waren, is er, behalve wat de synode zelf bekend heeft
gemaakt, niet veel dat wij onze lezers kunnen vertellen.
En toch schijnt enige uitleg noodzakelijk te zijn in aansluiting op de officiële mededelingen, die reeds zijn gedaan. Onze mensen zijn verbijsterd. Of zij veel of wei1) Van deze Dr Hendriksen verscheen o.a. een verklaring van de Openb. van Johannes welke onlangs in
nederlandse vertaling bij Kok in Kampen werd uitgegeven.
-) In de Chr. Geref. Kerk worden de professoren van
de Theol. Hogeschool aanvankelijk voor een bepaald aantal jaren benoemd. Daarna volgt. Indien ze voldoen, een
benoeming voor het leven.
3) Dit is een instituut voor middelbaar onderwijs, ongeveer gelijk aan onze lycea, dat eveneens door de
Chr. Geref. Kerk wordt in stand gehouden.

nig hebben gehoord, zij zijn niet bij machte feiten van
geruchten te onderscheiden
De kern ervan vindt
men in de volgende woorden, die onderstreept waren tn
het afschrift dat de synode ons gaf. (Ds Kuiper citeert
dan de woorden, die ook wij in de officiële bekendmaking
der synode hebben onderstreept — C. V.).
We moeten erkennen, dat indien de vier mannen, die
er direct bij betrokken zijn, alle schuldig waren vanwege ketterij of ernstig wangedrag, deze woorden ook
geschreven konden worden. Zij zijn ook zeer algemeen
gehouden, natuurlijk opzettelijk. De synode wilde de
gevoelens van de betrokkenen ontzien, de gemoederen
van onze mensen kalmeren en tegelijkertijd de nadruk
leggen op de ernst van het probleem en haar drastische
daad rechtvaardigen.
Om die reden voelen we ons gedrongen te zeggen,
om der wille van de eer van de mannen die er bij betrokken zijn en het welzijn van onze kerk, dat de synode geen enkele van de betrokkenen afzette op grond
van valse leer of wangedrag. Deze mannen bezitten
nog steeds hun volle rechten en eer als predikanten bij
de Christelijk Gereformeerde Kerken en zijn beroepbaar
Alles wat we hier kunnen zeggen over de aard van
de situatie der Theologische School is dat een „felle
twist" (Sharp contention) ontstond tussen de leden van
de faculteit betreffende zaken van beleid (matters of
policy). Aan de ene kant stonden de professoren Volbeda. Wijngaarden, Hendriksen en Rutgers. Aan de
andere kant de professoren Stob en Boer. Het gemis
aan overeenstemming leidde tót tegenstelling en vervreemding (controversy and estrangement). Het vorige
jaar benoemde de synode een commissie van onderzoek
om de zaak in al haar vertakkingen te bestuderen. Aan
deze commissie werd opgedragen direct aan de synode
t e rapporteren maar haar bevindingen ook mee te
delen aan het college van curatoren. Wat de toestand
nog gecompliceerder maakte was het feit, dat de bevindingen van deze beide lichamen en van de adviescommissie der synode niet gelijk waren. Inderdaad, er
was een in 't oog vallend verschil tussen de verschillende adviezen.
De synode kreeg ook nog te doen met een aantal
andere stukken, betrekking hebbend op deze zaak. Bén
classis verzocht „de hele kwestie van de benoeming
der professoren aan de Theologische School" opnieuw
in studie te nemen. Een kerkeraad vroeg om nauwkeuriger onderzoek en toenemende waakzaamheid ten aanzien van de geloofsovertuigingen, en andere inzichten,
sympathieën en standpunten van toekomstige professoren en leraren en van de tegenwoordige professoren en
leraren op Calvin College en de Theologische School...."
Een Classis diende een soortgelijk voorstel in. Ben andere Classis „drong er bij de synode op aan alles wat
in haar vermogen ligt te doen om een einde te maken
aan de ernstige en betreurenswaardige toestand van
de Theologische School." Eén kerkeraad verzocht de
synode om „nauwkeurig de hand te houden aan de
regelen voor het benoemen van professoren aan de
Theologische School, vooral aan de regel, die de publieke bekendmaking van de nominaties vereist."
E r waren ook mededelingen en verzoekschriften van
professoren, studenten en andere individuele personen.
Eén verzoekschrift was ondertekend door 167 leden,
een ander door 37, nog weer een ander door 131. Getuigschriften ten behoeve van bepaalde professoren,
ondertekend door een aantal studenten waren eveneens
aanwezig. Geen van deze verzoekschriften werd door
de synode geapprecieerd. Zij verklaarde ze onontvankelijk, hetzij omdat ze niet in de juiste kerkelijke weg
ter synode kwam (d.w.z. via classes of kerkeraden) of
omdat zij hadden moeten worden gericht aan het College van Curatoren. Zij besloot tevens: „De synode
betreurt het zeer, dat zulke praktijken van het laten
circuleren van verzoekschriften in onze kerken en door
onze leden nagevolgd worden. De synode keurt zulke
praktijken ten strengste af."
Laten we vermelden dat aan de vier professoren, die
van de Theologische School verwijderd werden de gelegenheid werd gegeven om zich te verdedigen. Zij waren evenwel niet Eianwezig toen de synode beraadslaagde en besliste over de adviezen van de adviescommissie
tot hun verwijdering.
Het zal wellicht goed zijn om ten besluite op te
merken dat er een groot verschil van inzicht was onder de afgevaardigden in hun waardering van de moeilijkheden. Dat geldt eveneens van anderen, die geen
afgevaardigden waren maar die toch enige kennis van
de feiten hebben. Sommigen denken dat dit louter een
persoonlijk gekibbel (squabble) was over tamelijk onibelangrijlce dingen. Anderen menen dat belangrijke
kwesties in geding waren. Br was geen overeenstemming tussen de afgevaardigden omtrent de wortels van
de moeilijkheden, noch over de ware betekenis en de
omvang daarvan. De synode poogde niet deze verschillen van mening op te lossen. Zij hield zich hoofdzakelijk bezig met de vraag hoe het geschil (the controversy) beëindigd kon worden, teneinde de School voor
verdere verscheuring t e bewaren, en de harmonie en
vrede in de kerk te herstellen. De meerderheid was
van oordeel, dat de enige manier om dit alles te doen
was het nemen van de radicale maatregel om vier van
de mannen, die in het geschil (dispute) gewikkeld waren te verwijderen.
De synode zag de toestand donker in. De tijd zal
leren of haar besluiten de gewenste uitwerking zullen
hebben. In eik geval, laten wij ter harte nemen de slotwoorden van de officiële aankondiging van de synode
„dat er in onze huizen en overal in onze gemeenten
een ernstig en ononderbroken gebed zal zijn voor ons
Calvm College en onze Theologische School van wier
geestelijke kracht in zo grote mate het welzijn van
onze kerk afhangt.
Tot zover Ds Kuiper.
Voor wie h e t alleen van deze gegevens hebben
moet, blijft de zaak duister.
E n een heirleger van vragen rijst in hem op!

Inderdaad, w a t in Grand Rapids geschiedde is verbijsterend — ook voor ons in Nederland. Wij denken
aan de historie van de oude Afgescheiden emigranten. Uit hun sterk geloof is de Chr. Geref. Kerk in
Amerika gegroeid. E n we vragen ons af: w a t zal van
deze kerk worden? W a t we horen is zorgwekkend.
H e t wordt al zwaarder om alléén uit h e t Woord t e
leven en niets t e begeren dan de gemeenschap met
en de gehoorzaamheid a a n de levende God. Zo nodig
met offerande van alles. H e t begint er al meer op te
lijken, d a t 1924, h e t j a a r waarin de gemené-gratie-leer
als officiële kerkleer door de Chr. Cïeref. Kerk werd
aanvaard, een fataal keerpunt wordt in de historie
van deze aan Holland zo n a u w verwante kerk.
We nemen in verband met de misère aan de Theologische School van de Chr. Geref. Kerk in Amerika
tenslotte nog enkele opmerkingen over welke we in
„Concordia", h e t bekende blad uit de kringen van de
Prot. Ref. Churches, aantroffen.
Daarin schrijft Ds van Weelden speciaal over de
vervanging van de vier afgezette hoofleraren. E n we
lezen dan dit:
Al de benoemingen waren slechts voor één jaar, uitgezonderd die van Dr Berkouwer, de professor in de
Dogmatiek van de Gereformeerde Kerken in Nederland, welke benoemd werd om Dr Rutgers in de leerstoel voor de Dogmatiek op te volgen. (Berkouwer
heeft reeds bedankt). Daar Prof. Volbeda met emeritaat gaat, werd de geëmeriteerde Prof. R. B. Kuiper
van Westminster Seminary, vroeger president vEin Calvin College, gekozen voor de leerstoel voor de PractiBche Theologie. De leerstoel voor Ethiek en Apologetiek, die vacant werd door de ziekte en het emeritaat
van Prof. Clarence Bouma, die verpleegd wordt in
Plne Rest, werd toevertrouwd aan Dr Henry Stob van
Calvin College. Dr Ned Stonehouse, eveneens' van het
Westminster Seminary, werd gekozen om Dr Hendriksen te vervangen. Dr John Krommlnga, predikant van
de Christelijk Gereformeerde Kerk in Grand Haven
werd benoemd voor de leerstoel voor Kerkgeschiedenis,
vroeger bezet door Dr George Stob. Br werd niemand
tienoemd voor de leerstoel voor Zending, die toevertrouwd was aan Dr Boer. Het is opmerkenswaard dat
drie van de vijf benoemden ,,van buiten" komen, zoals
dit ook 't geval was met Prof. van Til van Westminster, die voor de benoeming hem aangeboden door de
vorige synode bedankte. Verschillende verklaringen
zouden kunnen worden gegeven over dit belangrijke
feit, maar we zullen ons publiek aan geen enkele wagen.
Of de operatie succes heeft, moet afgewacht worden.
Hoewel volgens vele geruchten het geval van ,,persoonlijke aard" is of ,,een kwestie van personen", schijnen
er diepere oorzaken te zijn. Indien dit het geval is, zal
ongetwijfeld de kwestie opnieuw aan de orde komen,
en- misschien ergens anders. Wij zouden niet verrast
zijn indien dat ,,ergens anders" het College is, waar
de wateren geenszins kalm en helder zijn en dat reeds
enige tijd niet waren. Het gaat daar ten diepste om de
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kwestie van „de antithese", het probleem van „de gemene gratie". Wij zijn er van overtuigd, dat wij kunnen
uitzien naar een verdere ontwikkeling van deze zaak
in Calvin College indien onze analyse van wat wij lezen
in de Christelijk Gereformeerde kranten juist is en alleen de tijd zal leren, of dit waar is. Een ding is waar,
dat de kwestie van ,,de gemene gratie" niet zo'n uitgemaakte en vaststaande zaak is als velen zowel in
Amerika als in Nederland hebben gedacht dat ze was.
En dat is bemoedigend.
Als onze inlichtingen juist zijn, en we hebben geen
reden daaraan te twijfelen, dan s t a a t inderdaad de
kwestie van de antithese — en daaitmee h a n g t die der
gemene gratie onverbrekelijk samen — midden in
deze moeilijkheden. E n dan is d a t speciaal op h e t
Calvin-College het geval. We kunnen alleen m a a r
hopen en bidden, dat uit deze wirwar ten slotte, w a t
voor offers het ook moge vragen, een hernieuwd verstaan van de Schriftuurlijke prediking over zonde en
genade, k e r k en verbond geboren m a g worden. Maar
dan moeten de kwesties in de Chr. Geref. Kerk op
een hoger niveau worden gesteld en opgelost!
C. V.

KERKNIEUWS
B e r o e p e n te:
Middelburg, K. Drost te Veendam.
Waardhuizen (2e maal), J. v. Dijk te Gees.
— S. S. R. Het bestuur der S. S. R., afd. Utrecht,
maakt bekend, dat de inschrijving voor het noviaat zal
plaats vinden van 5 tot 10 September, van 12—13 uur
ter sociëteit. Nieuwe Gracht 17, Utrecht.
— GENERALE SYNODE GBREP. KERKEN. De kerkeraad der Geref. Kerk te Nijkerk heeft aan de roepende
kerk van Berkel (Z.-H.) verzocht de generale synode, die
tegen 14 Oct. a.s. is samengeroepen, minstens voor een
maand uit t e stellen. De kerkeraad besloot de classis
Amersfoort te verzoeken aan dit verzoek adhaesie te
willen betuigen.
— BEVESTIGING EN INTREDE DS P. LOK. Nadat
Ds G. Ph. Pieffers op Zondag 20 Juli in de kerk van
Bussum-Naarden zijn afscheidspredikatie hield en 25 Aug.
met zijn gezin van de gemeente (in gemeentevergadering
bijeen) afscheid nam, om 27 Aug. naar Canada te vertrekken, mocht deze kerk Zondag j.l. reeds in Ds P. Lok,
overgekomen van Stadskanaal, haar nieuwe herder en
leraar ontvangen.
De bevestiging had plaats in de morgendienst door
Ds P. van Gurp va,n Meppel. Deze had tot tekst Psalm 46.
Uit deze Psalm blijkt, aldus de bevestiger: de kerk mag
zeker wonen in de gemeenschap met de Here. Deze gemeenschap wordt geschonken vanwege Christus' verzoening; wordt bestendigd door Christus' verhoging en wordt
voleindigd door Christus' wederkomst.
In de avonddienst deed Ds Lok zijn intrede, Gods Woord
bedienende naar Zefanja 3 : 12: „Maar Ik zal in het mid-
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den van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die
zullen op de Naam des Heren betrouwen." De prediking
van Ds Lok handelde over: het goede werk des Heren van
Zijn kerkbewaring in crisistijd: a. in waar geloof; b. naar
de wet Gods; c. alleen Hem ter ere.
Na beëindiging van de dienst sprak br L. J. Bareman,
praeses van de kerkeraad, zijn dankbaarheid uit, dat God
het beroeplngswerk zó heeft willen zegenen, dat de kerk
feitelijk met vacant is geweest. Hij kon Ds Lok verzekeren, dat de gemeente zich gaarne aan zijn vermaning
en onderwijzing zal onderwerpen. Op zijn verzoek werd
gezongen van de Morgenzang de verzen 3 en 6. In antwoord op deze toespraak verklaarde Ds Lok zeer verheugd te zijn met deze dag en met dit uur. Hij sprak de
wens uit alles te kunnen en te mogen doen wat God te
doen geeft om Zijn gemeente aan deze plaats te bouwen
en haar te stellen tot lof voor Zijn Naam.
Hij hoopte hier te verkeren als een gezant van Christus en als een broeder onder de broeders en zusters. Wel
zag hij zijn taak als moeilijk, doch ook als heerlijk en
vertrouwde met de kerkeraadsleden hartelijk te kunnen
samenwerken.
Aanwezig waren o.m. afgevaardigden van genabuurde
kerken, van de Chr. Geref. Kerk te Bussum, benevens
de burgemeester, twee wetlioudes en de gemeente-secretaris.
— VERTREK DS G. PH. PIEFFERS NAAR CANADA.
Maandagavond 25 Augustus nam Ds Pieffers en zijn gezin afscheid van de Gemeente te Bussum. In een gezellig
samenzijn werd het woord gevoerd door een zuster en
enkele broeders uit de Gemeente, die alle hun dank betuigden voor hetgeen Ds Pieffers voor de Kerk van Bussum heeft mogen verrichten. Nauwe' banden waren gelegd en al was er, zoals bij elk afscheid, wel iets weemoedigs, overheersend was de dankbaarheid voor het
ontvangene in Ds Pieffers en zijn gezin en de bereidheid
hem af te staan voor het zo nodige werk in de Kerk te
Lethbridge.
Woensdag 27 Juli is het gezin, waartoe ook de vader
van Ds Pieffers behoort, per vliegtuig naar Canada vertrokken. Vanaf Montreal zou naar Lethbridge worden
gereisd, waar men a.s. Zaterdag 30 Augustus hoopte aan
te komen.
Verschillende Gemeenteleden uit Bussum en' andere
relaties waren op het vliegveld aanwezig om afscheid te
nemen. Ook waren aanwezig Drs Doekes van Hilversum
en een tweetal bestuursleden van de Gereformeerde Stichting tot bijstand van Emigranten en Geëmigreerden, die
hadden medegewerkt om de emigratie-voorbereidingen
vlot te doen verlopen.
Daar het voor deze reis bestemde vliegtuig niet beschikbaar was kon het vertrek niet om 1 uur plaats vinden, zoals de bedoeling was. Er moest eerst een gecharterd vliegtuig uit IJsland komen, dat tegen de middag
arriveerde. Om 5.15 vertrok het emigrantenvliegtuig met
70 passagiers. De Gemeente te Lethbridge, die zich zoveel opoffering getroostte voor haar eigen predikant, ziet
met veel verlangen zijn komst tegemoet. Woensdag j.l.
is de Gemeente begonnen met het bouwen van de nieuwe
Pastorie aan de Highway te Coaldale. Stelle de Here ook
deze vijfde predikant bij de Canadian Reformed Churches
tot rijke zegen.

Jaarboekje
ten dienste v a n d e
CANADESE GEREFORMEERDE KERKEN
( C a n a d i a n Reformed C h u r c h e s )

onder redactie van D. M. Barendrecht,

Joh. de Haas en Ds W. Loopstra.

Er zal ook in Nederland grote belangstelling zijn voor dit kerkelijk
jaarboek, want we willen allen meeleven met de zusterkerken in
Canada. Welnu in dit jaarboek vindt ge alles wat ge omtrent het
leven in Canada van onze zusterkerken weten wil.
Bestel spoedig, want de oplaag is beperkt en zal spoedig uitverkocht
zijn. Prijs ƒ2.40. Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgeefster:
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behoort zeker in
„DE REFORMATIE",
vindt U ook niet?
384

't Is Isrels God, Die krachten geeft.
Van Wien het volk zijn sterkte heeft,
Looft God, elk moet Hem vrezen.
— RADIOKERKDIENST. Op Zondag 7 Sept. wordt via
de N.C.R.V. een kerkdienst uitgezonden van de Geref.
Kerk van Capelle aan den IJssel, 's avonds om 5 uur in
het gebouw Bermweg 332. Voorganger is ds W.
Boessenkool, aldaar. Hier volgt de orde van de
dienst: 1. Votum en zegengroet. 2. Zingen: Ps. 52 : 5, 6.
3. Belijdenis des geloofs. 4. Zingen: Ps. 52 : 7. 5. Schriftlezing: Lucas 16 : 1—14. 6. Lezing van de tekst: Zondag
42 van de Heidelb. Cat. 7. Gebed. 8. Zingen: Ps. 37 : 2, 3.
9. Prediking over Zondag 42. 10. Dankgebed na de prediking. 11, Zingen: Ps. 63 :5a, 2b. 12. Zegen.

TOLLE LEGE
door Prol. Dr K. Schilder
Dit is een serie van verscheidene honderden aphorismen, samengelezen uit de werken van deze
auteur, in afdelingen ondergebracht, gedrukt op
prima papier en gebonden in een stijlvolle band.
Via de boekhandel of bij de Uitgeefster:
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De prijs is

(4.25
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Voor goede en goedicope Geref. lectuur!
Er is nog een ^aantal exemplaren voorradig van de brochure;
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Met wijdgeopende ogen

!

en nochtans verblind!
OPEN

BRIEF
aan

Ds W. S. HUGO VAN DALEN
Predikant der Ned. Herv. Kerk te Colijnsplaat
door

Ds H. RETEL

Uw familiebericht

— BEVESTIGING EN INTREDE DS L. SELLES TE
CHATHAM. Ds Loopstra bedlende het Woord des Heren
ter inleiding op de bevestiging van Ds Selles uit 2 Thess.
2 : 13—17.
In deze inleiding werd gewezen op het bizonder accent,
dat de blijdschap over de vervulling ener vacature hier
in Canada en speciaal ook nog weer in Chatham, in verband met de geschiedenis van deze jonge gemeente, heeft.
Maar eveneens op het gevaar dat in die bizondere omstandigheden het allesbeheersende, dat het Evangelie van
de Here Jezus Christus nog meer en voller zijn loop krljge,
nu en in heel de ambtsbediening van Ds Selles niet in
het middelpunt zou staan.
Ds Loopstra ontwikkelde uit de tekst drie gedachten:
1. De dankzegging over de rijkdom der gemeente door
het Evangelie; 2. De opwekking tot de gehoorzaamheid
der gemeente aan het Evangelie; 3. De voorbede om versterking der gemeente naar het Evangelie.
In de middagdienst deed Ds Selles zijn intrede.
Nadat aan een vijftal kinderen der gemeente de doop
was bediend, wees Ds Selles in de inleiding op zijn prediking op de grote dingen, die de Here in het midden
der gemeente in haar saamvergadering en schenking van
een eigen Dienaar des Woords heeft gedaan, en de blijdschap die daarom vandaag mag gevonden worden.
We moeten echter niet alleen eens feest hebbeu, maar
ook houden naar het apostolisch bevel. En zal dat gaan?
Bederver van Gods feest is de mens van den beginne geweest, en het zal nu niet anders zijn, tenzij dienaren en
gemeente staan in de rechte verhouding tot God en elkaar,
zoals Paulus daarvan spreekt in 1 Cor. 3 : 9 : ,,Want wij
zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw
zijt gij". Dit woord spreekt van: De van God gegeven
plaats van dienaren en gemeente, en toont: beider afhankelijkheid van de HERE; beider roeping voor de HERE;
beider rijkdom in de HERE.
Nadat br Koster als voorzitter van de kerkeraad de
dankbaarheid en blijdschap der gemeente had vertolkt
en Ds Loopstra als consulent en namens de classis Oost
van de arbeid in breder verband had gewaagd, sprak
Ds Selles nog enkele woorden, waarin hij dank bracht
voor alle goeds dat hij met zijn gezin tot hiertoe had
mogen ondervinden en de hulp en steun van kerkeraad
en gemeente inriep voor de arbeid, die de Here hem in
Canada op de schouders had gelegd.
Samen mocht gezongen:

De prijs van deze brochure bedraagt ƒ 0.85
Verkrijgbaar door tussenkomst van uw Boekhandel of
rechtstreeks bij de Uitgeefster
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Postrekening no. 36000

ÉÉI^ HERDER... ÉÉN KUDDE
Een oproep aan alle gereformeerden om
de ware kerkelijke eenheid te zoeken,
door Prof. C. VEENHOF.
Prof. Veenhof tekent in deze brochure precies en eenvoudig waar het in de vrijmaking om ging en het er nu
mee staat. Zeer oriënterend, nu de Rotterdamse synode
der gebonden kerken zich met deze zaken bezighoudt, en
weer een aanval op de vrijmaking ondernomen wordt.
Profiteert nog van deze gelegenheid! De brochure kan
gestuurd worden naar door U opgegeven adressen.
Omvang 128 pagina's. Prijs ƒ 1.— per stuk; vanaf 10 exx.
ƒ0.80 per stuk; vanaf 50 exx. ƒ0.75 per stuk.
Bestellingen uitsluitend bij vooruitbetaling per postwissel
of per giro 537347 t.n.v. H. H. v. d. LINDEN, M. D. de
Grootstraat 20, Goes.
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