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U

om 't eeuwig welbehagen. Ja, voorzeker!
Calvinist. Maar dan toch onvergankelijke eere.
Dus was deze eere de laatste niet.
en van gereformeerd, purien vol eerbied
Maar grootsch
Door U, door

alleen

Want Kuyper was

—

—

teinschen aard was ze, Oók al werd het eenvoudig, somber-egaal
zwart even onderbroken door het kleurenspel en de gulden glans
van het Koninklijk ceremonieel.

DE ZUIDERKERK.

IN

Om

den noen wierpen we één blik in de Nieuwe Zuiderkerk en
er de broederen en zusteren, uit alle oorden des lands
verzameld, om 't Woord van God, waaruit Dr. Kuyper meer dan
iemand anders het goud des heils wist op te delven en fijn verstoven te sprankelen op de vleugelen van de menschenziel, We
zagen er den oudsten van de Dienaren der Gereformeerde Kerk
ook reeds aan het einde van den ambtelijken
van Den Haag
Ds, Joh, van der Linden op hét podium, voor den
loopbaan

we zagen

—

—

opgeslagen Bijbel,
Als ook hij den machtigsten der Psalmen (Ps. 89 7 en 8) de
dan stokt bij menigeen het woord in
schare op de lippen legt
de keel, of worden tranen weggeveegd. ... 't Was immers het
lied van hun vader, hun geestelijken vader?
maar leeft. En Ds. Van der Linden
En hij is niet meer.
vertelde van hem, die had leeren bidden, van de band die hem
bond met hen, die één Heiland beleden, en hoe hij was een held,
dien wij lief hadden en dat voor hem nu deze taak is gekomen:
eere en heerlijkheid te brengen aan het Lam, dat geslacht is tot
in alle eeuwigheid.
Als Ds. D, Hoek uit Enkhuizen het dankgebed heeft uitgesproken, dan ruischt langs de gewelven het lied van gclooven: ,,Zoo ik
niet had geloofd dat in dit leven.
Toen gingen allen in gesloten gelederen, als de stammen
Israëls weleer, op, niet naar Jeruzalem, maar naar den akker der
dooden om hun vader, hun groote uit te dragen.
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DE ROUWDIENST

IN HUIS*

In het sterfhuis, in de Kanaalstraat, werd, voor het stoffelijk
hulsel uit de woning uitgedragen werd, even na twaalf uur een
huiselijke godsdienstoefening gehouden. Daarbij waren tegenwoordig met de familie de vertegenwoordigers van H. H. M. M.
de Koningin en de Koningin-Moeder, de Kamerheeren G. C.

