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Zijne heerschappij komt het niet aan op de velen.
Slappe bondgenooten zijn gevaarlijker dan sterke
vijanden.
Zal de Kerk in den strijd onzer dagen, die eer verscherpen zal, dan ophouden, inderdaad den sterken
vijand weerstand kunnen bieden, dan moet zij waarlijk de K e r k des Heeren zijn, en niet een allegaartje, d a t zich liefst niet k e r k e l i j k noemt. Dan
moet zij in l e e r en l e v e n n a a r de hoogst bereikbare zuiverheid streven. Dan kunnen niet met haar
oprukken, die in beginsel en wezen niet van haar zijn.
Daarom is het voor de Kerk zulk eene ernstige
roeping ook te bestrijden, en te trachten door bestrijding te brengen tot bekeering, wat sohijnchristelijk,
halfchristelijk, kwart christelijk is, of b ij n a bewogen
een Christen te zijn ondanks het gelooven van de
profeten.
Men zet in sommige kringen eene felle po I e m i e k
op tegen wat p o l e m i s e e r t . Dat verraadt ongewild een onmaöhtsgevoel. E n onwil, voor de zuiverheid
der waartheid te bukken.
Alleen dit: van allen strijd moet vredesbegeerte
den inzet en vredesbereiking het doel zijn.
De Christus, die zegt: ik ben niet gekomen om
vrede op aarde te werpen, m a a r het zwaard, wil
juist dat door middel van dat zwaard die Vrede
komt, waarvan de hemelsche helden en de bemelsche
strüders zongen bij Zijne geboorte.
Scherp gezien!

/
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„Halleluja" afgeschaft.
In hetzelfde orgaan vinden we volgend bericht:
In het goed geredigeerd en besliste Christelijk
Weekblad „Unter dem Wort", dat de zijde van de
Belijdenis-Kerken kiest, staan gedurig staaltjes, waaruit de haat tegen het Jodendom treffend uitkomt. Zoo
vonden we onder den titel:
„Entjiidunc! der Kirche"
dat moeilijk in het Nederlandsch is te vertalen (losmaking der Kerk van de Joden) het volgende:
„Het geestelijk Ministerie van de Adventsgemeente
in Berlijn heeft besloten, het woord „Halleluja" af te
schaffen in de Liturgie. Voor dit besluit hebben de
beide „Duitsche Christenen" Meier en Stierzel en de
zoogenaamde Neutralen Plath en Kuck gestemd. De
öenige, die tegenstemde, was de vroegere Duitsche
Christen „Sauer".
Zooals de lezers weten zullen, is „Halleluja" een
Hebrefcuwsch woord, dat beteekent: „Looft Jehova".
Het herinnert vanzelf aan 'het Israël van den ouden
dag. Onze kostelifke Halleluja-psahnen moeten uit den
a a r d der zaak ook verdwijnen. Eigenlijk negeert men
het geheelt) Oud Testament. Treurig teefcen des tijds!
Handels Halleluja-koor ook contrabande?
K. S.

Het boekje „Jezus van Nazareth".
Dezer dagen vergaderde te Amsterdam het Nederlandsch Comité voor de verspreiding van het boekje
„Jezus van Nazareth", onder presidium van Mevrouw
C. van Eeghen—Van Marie. Het boekje, dat gedurende
de oorlogsjaren op aanvrage aan officieren en soldaten
gratis werd toegezonden in Nederland en in België,
vindt nog immer zijn weg op het terrein der evangelisatie en brengt nog dagelijks grooten zegen.
In 1933 beleefde dit boekske, dat thans in bijna alle
moderne talen is verschenen, in ons land een vierden
druk, met een oplaag van 17000 exemplaren. En dat,
nadat reeds 45000 exemplaren, in de 20 jaren, die tusschen 1914 en 1934 liggen, in ons land en in Nederlandsch-Indië verspreid werden. Van deze 17000 ex.
werden sedert Maart 1933 reeds 5500 ex. verkocht.
Ook verscheen verleden jaar, door de goede zorgen
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap een uitgave in
brailleschrift, die in „Sonneheerdt" te Ermelo gedrukt
werd.
Wij willen op deze braille-uitgave speciaal de aandacht vestigen, daar deze nog weinig bekend is. Ieder,
die met onze blinden meeleeft, kan een h u n n e r een
groot genoegen doen, door het schenken van het boekje
JTezus van Nazareth" in blindenschrift.
'
Het Comité besloot thans over te gaan tot de uitgave van deze harmonie der vier evangeliën in het
J i d d i s c h . Ds J. Rottenberg heeft zich destijds bereid verklaard de vertaling in het Jiddisch op zich te
nemen. Dit moeilijke werk is thans voltooid. De copie
ligt gereed en zal eerstdaags ter perse gaan.
De verspreiding van deze Jiddische uitgave, die hoofdzakelijk voor Polen bestemd is, zal geschieden in saamwerking met The Hebrew Christian Testimony to Israël,
the Mildmay mission to the Jews en the British Jews
Society te London.
Tenslotte vsdl bet Comité de Hollandsche uitgave (een
boek van 263 pagina's en vier kaarten) nogmaals ten
zeerste aanbevelen aan allen, die evangelisatie of jeugdarbeid verrichten. De inhoud der vier evangeliën op deze
vrijze gebracht, met hier en daar een verklarende noot
en in makkelijk formaat en een uitvoering, die ook ditmaal weer zoo keurig verzorgd werd door den heer
J. H. Kok te Kampen, heeft bewezen makkelijk ingang
te vinden, ook bij hen, die Gods Woord nog niet kennen.
Men k a n deze boekjes voor evangelisatie-doeleinden
bestellen bij den heer D. King te Heemsiede (giro 96024)
voor den zeer billijken prijs van 50 cent per exemplaar,
bij 10 of meer exemplaren ontvangt men ze bovendien
nog portvrij.
Vestigen wij tenslotte nog de aandacht op de handelsuitgave, die bij alle boekhandelaren te koop is in keurig
gebonden in licht en donker, paarsen of matgelen linnen band.

Heden verscheen:

VERSCHENEN:

Geiioorte-beperliing
door Oginoïsme?

een „ g e l o o f s s t u k " en geen „ w a a g s t u k " .
Geen p r a a t l a n g e r m a a r d a a d .

DOOR

DrA. C.Drogendijk
Arts te Dordrecht
Slechtsfl.lO-Geb. f 1.60
Door het Oginoïsme of de
leer van de periodieke
onthouding in het huwelijk is het vraagstuk der
geboortebeperking en geboorteregelingweer in het
brandpunt der algemeene
belangstelling gekomen.
Velen zien in het Oginoïsme de oplossing van den
huwelijksnood, van de
sexueele moeilijkheden.
Gehuwden en zij, die den
trouwdag in 't zicht hebben, dienen dit voor hen
zoo belangrijke boek te
lezen.
In eiken boekhandel

J. H. Kok N.v. Kampen

Chr. Muziektijdschrift

„DE HARP"'
met
maandelijksche Muziekbijlage
f 1.50 per jaar
onder redactie van F. PIJLMAlv
Neemt proef met een abonnement en U zult algeheele vol
doening smaken.
Administratie-Adres:

DOOR

Ds. W. F. C. VAN HELSDINGEN
Prijs f 0.25.
Bij afname van 10 exx. f 0.20 per ex.
Voor kerken waarin dit onderwerp in bespreking is, is deze
brochure van zeer groot belang! Terwijl voor alle grootere
kerken de brochure zeer oriënteerende voorlichting geeft.
Verkrijgbaar bij den boekhandel, en, na storting van
het bedrag op postrekening no. 36000, bij de Uitgevers

OOSTERBAAN & LE COINTRE - GOES

Wie wil zich belasten met het
werven van abonnees op dit blad ?
A a n m e l d i n g aan o n s B u r e a u te G o e s .

VERSCHENEN:

MYSTIEK EN MYSTICISME
door

Ds. W. F. C. VAN HELSDINGEN
Prijs . . f 0.30
bij afname van minstens 10 exx. f 0.25 per ex.
In het Voorwoord schrijft Prof. Dr. H. H. KUYPER :
Met belangstelling heb ik uw referaat over Mysticisme gelezen en
ik meen, dat een druk daarvan wenschelijk zou wezen, omdat het
voor ons kerkelijk leven practisch van beteekenis is en op ongezonde
uitwassen wijst, waardoor de rechte ontwikkeling van het geestelijke
leven in gezond schriftuurlijken zin belemmerd wordt.
Verkrijgbaar bij den boekhandel en, na storting op
postrekening no. 36000, bij de uitgevers
O O S T E R B A A N & L E C O I N T R E -~ G O E S

Deze boekjes „Jezus van Nazareth" zijn keurjJ
schenken voor allen, die het evangelieverhaal t
jeugd moeten behandelen of cateehisanten, die |
nis des geloofs afleggen. Het is een boekje, dg
blijft lezen, zijn leven lang!
Een ieder, die een handelsuitgave koopt, verriciil
goed werk, zonder eenige extra gave steunt hij f
nieuwe vertaling in het Jiddisch en daardoor de lA
onder de Joden.
Het Comité hoopt van harte, dat in het jaar, i
ons ligt, de vraag n a a r deze schoone hannonid
evangeliën even groot moge blijken als vorige L
dat het boekje „Jezus van Nazareth" door veleJ
geerd en tot zegen moge zijn.
Het Nederlandsch Comité tot versprj
van het boekje „Jezus van N
Mevr. C. VAN EEGHEN—VAN MARli
„Midduin", Aerdenhout, PresiJ
Mej. C. M. E. KUYPER, 's-Gravenhal
A. J. DA COSTA, Amsterdam.
J. H. KOK, Kampen.
H. W. VAN MARLE, Amsterdam.
L. J. VAN WIJK, Amsterdam.
D. KING, Koedielslaan 62, Heemstede, |
Secr.-Penningniij
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GEREFORMEERDE KERKEN.
Beroepen te:
Zevenhoven en Noorden: Cand. W. van Dijk te HijkJ
Aangenomen naar:
Borger: Cand. J. Ribberink te Kampen.
Bedankt voor:
Heeg (als miss. pred. v. Keboemen): J. Verkuijl te 1
Benoemd tot Huljpprediker te:
Zaandam: Cand. K. Dekker, Oranjestraat 17 adaar.
Intrede te:
Donkerbroek: Cand. A. Nijhuis. Tekst: Jes. 40:1 cal
Holwerd: Cand. W. Diepersloot. Tekst: 2 Petr. 1:15.f
NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.
Beroepen te:
Jaarsveld (toez.) en Oud-Alblas: Cand. R. W. Steur te E
Kuinre (toez.): Cand. H. J. Pol, hulppred. te Sloten (Sl
Aangenomen naar:
Eext (toez.): Cand. J. E. Cannegieter te Krommenie. 1
Kockengen: Cand. I. Schipper te Oud-Beijerland.
Puttershoek: Cand. J. H. van Grieken te Rotterdam.
Bedankt voor:
Ridderkerk: J. Fokkema te Amstelveen.
Stavenisse en Wouterswoude: Cand. I. Schipper te i|
Beijerland.
Velzen: O. S. Cazemier te Dalfsen.
Overleden:
H. Matzer van Bloois, pred. te Wijhe, 64 jaar
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Met dit tweede deel is het werk compleet.
„ T H E O L D S M O i [bewonien, vs 2i
Een werk als dit bestaat er in ons land nog niet. Vraag
Ide i n w o n e r s v
KERKSTRAAT 8
bij Uw Boekhandelaar of bfl den Uitgever het g r a t i s
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En aldus hai
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