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LET OP! den, geleid door de leeraar zelf. Te 10 uur begon

Door de Uitgevers werd ontvangen een bedrag

van 15/- met een brief, geschreven op de schrijf-

machine, afkomstig van Frischgewaard Bethal,

maar de zender vergat zijn naam te tekenen onder

dc brief. Beleefd wordt de zender verzocht zijn

naatn onmiddellik te zenden aan de uitgevers.

OFFICIEEL.

Kerkviering te Yentersdorp.

Daar onze plaatselike leeraar wegens zwakte naar

het strand is tot herkrijging van krachten, welke

dan ook volgens de berichten stadig terugkomen,

was Ds. K. T. van den Heever zo goed om de

Nachtmaalsviering op 27 en 28 September voor ons

te liouden.

De opkomst kon beter geweest zijn, ofsclioon die

niet te zwak was : al de diensten werden goed

bijgc-woond.

Ds. Van den Hcever nam bij de voorberciding

tot tekst Ps. 40:9 ,,Ik heb lust o mijn God om
Uwen wil te doen : Uwe wet is in het midden mijn

ingewands. Zijne rede was zeer aandoenlik en

treffend. Aan de Gemeente werden 16 jonge lieden

voorgesteld als leden der Kerk, die na hunne bclij-

denis tot hct Nachtmaal werden toegelaten. Zater-

dagavond te 7 uur werd er eene gcmeente vergade-

ring gehouden voor de verkiezing van kerkeraden,

die volgcns rooster moesten aftreden. Herkozen
werden als ouderlingen de Broeders D. J. Bode-

steyn, M. C. Rijkaard, H. N. Pieterse, en J. van

den Berg; als diakenen P. J. van Niekerk, K. N. de

Kok, J. J. Combrinek, S. H. Coetsee, en J. Preto-

rius. Als ouderlingen gekozen de Broeders F. Bui-

tendag en A. Roscher.

Zondagmorgen werd een korte bidstond gehou-

de Avondmaalsviering; Z.Eerw. sprak naar aan-

leiding van 2 Samuel 9:13. De gcmeente moest

verstaan hoe ongelukkig Mefiboseth was als een

kreupele, maar toch gelukkig als zittende aan des

Konings tafel : ene treffende toepassing voor de

gemeente. Er werden 4 tafels bediend.

Te half drie uur hield Z.Eerw. een kinderdienst,

die ook goed werd bijgewoond; gelezen werden
enige verzen uit Psalm 34 : Komt gij kinderen

hoort naar mij : Ik zal u leren de vreze des Heeren
en Prediker 9:10. Alles wat Uwe hand vindt om
te doen doe dat inet Uwe macht. De kinderen luis-

terden met aandacht en waren zeer vergenoegd :

ik hoorde sommigen zeggen : nu zal ik mijn les

goed gaan leren, als ik thuis komt.

Bij de Nabetrachting preekte Z.Eerw. uit Co-

lossensen 3:1. Indien gij met Christus opgewekt
zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Chris-

tus is. Ook werden er 8 kinderen ter doop gebracht.

Zondagavond was de tekst Lucas 9 :23. Die mij lief-

heeft neme zijn kruis op en volge mij.

Ik hoop dat de preek van Ds. Van den Heever
voor velen tot een zegen mag zijn en dat elk wel-

gemoed naar huis is teruggekeerd. Moge het zaad

dat gezaaid is in wel toebei'eide harten gevallen zijn

en vruchten dragen. Moge ook Ds. Van den Heever
nog lang door de Heere gespaard blijven in de

dienst van zijne gemeente en in de Hervc-.mde

Kerk : Hij is zeker tot een zegen in zijne gemeente
en moge die gemeente een open oor en hart hebben

voor zijn woord.

De echtgenote van Broeder D. Bodensteyn en zijn

schoonzoon R. Coertze en zijn dochter J. Basson

zijn ernstig krank; moge de Heer ook daar zijn

steun geven, daar de krankheid in alle drie geval-

len zeer ernstig is.

H. N. P.
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Nachtmaal te Heidelberg.

4 en 5 Oktober hadden we ons Voorjaars Nacht-

maal. De opkomst was, zoals gewoonlik in Oktober

niet te goed, behalve op Zondagmorgen, toen de

kerk zeer vol was en wij vier tafels vol Nachtmaal-

gangers hadden.

Ds. Prinsloo van Standerton was hier om de

plaatselike lceraar te helpen, die daarvoor zeer

dankbaar was, evenals de gemeente. Het was zeer

goed voor ons te luisteren naar de goede preken

door Ds. Prinsloo gehouden over Joh. 1. Zie ’t Eam
Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt en

Matth. 13, de gelijkenis van ’t onkruid onder de

tarwe.

17 Jongcmenscn werden aangenomen en 14 kin-

deren gedoopt.

Met blijdschap ging men weer naar huis toe.

Moge dit Naehtmaal een blijvendc zegen afwerpen.

Krugersdorp.

Het volgende Nachtmaal zal D. V. gehouden

worden op Zaterdag 25 en Zondag 26 Oktober met

doop cn aanneming.

De Catechisatie zal beginnen op Maandag 20 Ok-

tober teKrugersdorp en geen kinderen zullen tot de

aanneming toegelaten worden, die later dan Woens-
dag 20 Oktober zich aanmelden.

Op Vrijdag 24 Oktober zal de Kerkeraadsverga-

dering te 7 uur des avond beginnen.

E. E. BRANDT, Consulent.

Oost-Rand.

Het Nachtmaal te Germinston is bepaald op iS

en 19 Oktober in dc Gereformeerde Kerk met aan-

neming en doop cn Kerkeraadsvergadering.

Het Nachtmaal te Strijpan zal waarschijnlik iu

December in plaats van in November gehouden

worden.

L. E. BRANDT, Consulent.

Vereeniging.

Op 15 en 16 November zal er D.V. Nachtmaal

zijn te Klopperskraal in h,gt schoolgebouw. Er zal

liij die gelegenh'eid geen aanneming zijn, doch wel

doop. Wij hopen dan ook in dc gelegenheid te zijn

de grenslijnen der gcmeente nader te bepalen.

L. E. BRANDT, Consulent.

Johannesburg.

Ons Oktober Nachtmaal is voorbij en naar wij

hopen niet zonder zegeu voor de gemeente. De

opkomst was zeer goed en de prediking werd met

grote aandacht gevolgd. Alle diensten werden door

de plaatselike leeraar geleid.

Zaterdagavond werden 19 nieuwe leden toegela-

ten tot het gebruik der sacramenten, terwijl twee

oudere personen, die zich onder een ander genoot-

schap begeven hadden, weder opgenomen werden

na te hebbeu geantwoord op de gewone belijdenis-

vragen. Een van de nieuwe leden moest ook ge-

doopt worden, hetgeen een diepe en plechtige in-

druk maakte op alle aanwezigen, en 6 waren ge-

trouwde mensen.

Twee ouderlingen en zes diakens werden in hun
ambt bevestigd.

De tekst was genomen uit Joh. 11 .-28. ,,De Mees-

ter is daar en hij roept u”, en de leeraar maakte de

betekenis van dit woord duidelik voor de jonge lid-

maten, de oudere leden en de nieuwe Kerkeraads-

leden, zodat iedereen verstaan kon, dat de Meester

hem of haar riep en waartoe hij of zij geroepen

werd.

Zondagmiddag werden elf kindertjes gedoopt, eeu

vrij groot getaE als men in aanmerking neemt,

dat er elke eerste Zondag van de maand gelegeu-

heid is om kinderen te laten dopen en er ook in de

buitendiensten gedoopt wordt.

De Nachtmaalspreek was over Marc. 2 :5. ,,Zoon

uwe zonden zijn u vergeven” en de Dankzeggings-

dienst naar aanleiding van 2 Tim. 2:8. ,,Houdt in

gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is op-

gewekt.”

Kerkdiensten Heidelberg.

19 Oktober op het dorp v.m. 10 u., av. 7.30.

2 November op het dorp v.m. 10 u., av. 7.30.

9 November in de wijk van Br. E. Mark.
16 November op het dorp v.m. 10 u., av. 7.30.

23 November in de wijk van Br. J. Th. Martins.

Bloemhof (distr. Vrode O.V.S.) Zaterdag en Zon-

dag 25 en 26 Oktober kerkviering.

Schoonspruit, 8 Oktobcr 1913.

Zaterdag 4 en Zondag 5 Oktober vierde de Ned.

Herv. Gemeente van Klerksdorp Avondmaal. De
opkomst der Gemeente was zeer goed. Er werden

26 Jonge lidmaten bevestigd en ongeveer 20 kin-

deren gedoopt.

De Dankofferfeestbazaar bracht £ig6 op. In

aanmerking gcnomen dat de Gemeente over de 600

leden telt is het niet veel. Zaterdagavond was er

Gemeente Vergadering en werd besloten dat elk

mans lidmaat 20/- en elk vrouw-lidmaat 10/- pet

jaar in de maand Junie Predikantsalaris moeten

lietalen. In dit jaar is er nog tnaar slechts /(151

voor salaris ontvangen ! De broeder J. J. Terblanclm

werd herkozen als ouderling. De Brocder C. v. c
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Berg (Ouderling) en G. Rossouw (Diaken) van de

O.V.S. werd opnieuw bevestigd.

De Ouderling N. J. Campher heeft bedankt als

Ouderling, vScriba en Voorlezer en werd in zijn

plaats gekozen de broeder Diaken M. J. de Kock
en in plaats van Broeder De Kock als Diaken de

Broeder D. G. Jacobs. Ds. Ennis sprak bij alle

diensten een zcer ernstig woord. Hij waarschuwde

tegen de zonde. Volgende Avondmaalsviering de

twcede Zondag in Januarie 1914.

Oudcrs van de Nederduits Hervormdc Kcrk van

Zuid-Afrika, die met het begin van het volgend

jaar kinderen willen zenden naar de scholen te Hei-

delberg, worden in hun eigen belang en dat hun-

ner kinderen verzocht, zich om inlichtiugen te

wenden tot de ondergetekende.

JAC. VAN BEEKUM, Bredikant.

Heidelberg, P.B. 19 7, Oktober 1913.

De Eerwaarde Kerkeraad van de Nederduits

Hervormdc Kerk te Hcilbron heeft het genoegen,

bekend te maken, dat de hoeksteen van de Her-

vortnde Kerk aldaar zal gelegd worden, zoo de

Heere wil op Zaterdag 25 Oktobcr a.s.

Alle belangstellenden worden mits dezeu door

de Kerkeraad hartelik uitgenodigd, deze gedenk-

waardige dag met hcn te komcn vieren.

Namens de Kerkeraad voornoemd,

W. A. VERGEER,
Scriba.

Heilbron, 29 Septcmber 1913.

Fonds voor behoeftige studenten.

Ingekomen van de Kerkeraad Zeerust £2.15/-.

Dat is alles in één maand ! En wij hebben zoveel

nodig ! Is er dan niet een die helpen wil en kan ?

JAC. VAN BEEKOM.
P. VAN DRIMMEEEN.

Heidelberg, 6 Oktober 1913.

Personalia.

Ds. H. D. van Broekhuyzen van de Nederduits

Hervormde of Gerefonneerde kerk te Pretoria, be-

roepen naar de Hervormde kerk aldaar, heeft be-

dankt.

Ds. F. S. du Toit bevindt zich sedert enige tijd

aan het strand en schijnt stadig sterker te worden.

Dc Heere zij hem en zijn huis nabij en geve hem
kracht.

De aandacht van Kerkeraden wordt speciaal ge-

vestigd op Art. 53 al. 3, wat betreft beroeping \an

predikauten, niet vallende onder alinea a en b \;.n

dat ArtikeE welke alinea uitdrukkelik verklaart,

dat voor het uitbrengen vau een beroep de goed-

keuring van de Algemene Kommissie moet zijn ge-

vraagd en verkregen.

Zolang cr geen andere voorziening in de wet is

gemaakt behoudt de Algemene Kommissie zich het

recht voor, het beroep op enig predikaut, onder die

alinea vallende, uitgebracht al of niet goed te keu-

ren, niettegeustaande het bepaalde in Art. 117.

JAC. VAN BEEKUM.
Scriba.

Dc Redakteur van de Almanak voor 1914, heeft

de eer de Eerwaarde kerkeraden vrieudelik te ver-

zoeken om voor 1 November 1913

(a) opgave te doeu van het getal Exemplaren, dat

zij nodig hebben;

(b) te zenden de namen van ouderlingen en dia-

kenen enz., de statistieken der gemeente zoals ge-

vraagd bij de vroeger opgezonden vorm; aan Broe-

ders, leeraren en anderen te verzoeken hunne bij-

dragen voor de lcesstof eveueens voor die tijd in te

sturen.

De Redakteur voorn.,

JAC. VAN BEEKUM.

NIET OFFICIEEL.

CHRISTUS YOORBEDE YOOR DE ZIJNEN.

Ik bid niet, dat gij hen wegneemt

uit de wereld, maar dat gij hen be-

waart van den Booze. Joh. 17:15.

Wie in staat ís om het 1 yde Hoofdstuk van Jo-

hannes, waarin het zogenaamde Hoogepriesterlik

gebed is opgetekend, te vergelijken met de zo hoog

geroemde verdediging van Socrates, ons overgele-

verd door de Grieksche wijsgeer Plato, zal aan-

stond sien welk eeu gans andere geest de Heidense

mannen bezield dan Jezus Christus. Waar Socrates

voor zich zelf spreekt, zijn werk prijst en als loon

daarvoor vraagt, dat liij zal worden opgenomen
in het Staats tc huis voor oude mannen, bidt Jezus

niet voor zich zelven, maar voor zijne discipelen.

Geheel dit gebed is bewijs van de grote zelfopof-

ferende liefde, waarmede Christus voor zijne disci-

pelen de kruisdood onderging. Geen enkel woord is

er over zich zelven :alleen aan degenen, die de Va-

der hem gegeven heeft denkt Hij eu indien Hij

een paar malen spreekt over Zijn werk, dan is dat
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alleen 0111 aan te wijzen, welke vrucht dit voor de

acliterblijvenden heeft gegeven.

Zccr merkwaardig voorzeker is in dit gebed de

bcdc, die wij hierboven afschreven. Zij tekent ons

dc verhouding waarín Jezus volgelingen tot de we-

reld nioeten staan. Zij zijn evenmin als Hij zelf van

de wcreld, waarin zij evenwel nog zijn en blijven

nioct. :\ totdat hnn werk volbracht is. Omdat zij nog

te werken hebben bidt Jezus niet, dat zij van de

wereld worden weggenomen, maar dat zij bewaard

mogcn blijven van dc Booze. Zolang zij toch in de

wereld zijn, zijn zij in grote gevaren, in verschil-

lende ve.'leidingen, waarin zij alleen door de Vader

kunnen worden bewaard.

Letten wij wel hierop. Hoewel wij in de wereld

nog zijn, zijn wij van haar niet, behoren wij tot

haar niet. Zij, de wereld toont ons dat op allerlei

wijze, want zij haat de gelovigen, acht ze als

vreemdelingen, als het uitvaagsel van de mensen :

wanneer zij ons niet haat, dan bespot zij ons en

lacht zij om ons. Zou het dan niet beter zijn, dat zij

uit de wereld worden weggenomen. Op allerlei

wijze hebben de gelovigen dit beproefd. In de

Roomse kerk door te gaan wonen in kloosters, of

door het oprichten van afzonderlike van de wereld

afgescheiden verenigingen : in de protes'tantse

kcrken door zich aaneen te voegen in gesloten ge-

zelschappen of biezondere bijeenkomsten. Onder
\

rele gelovigen \
-inden wij ook om die haat der we-

reld ccn ziekelik verlangen naar de rust des hemels.

Doch necn ! Jezus discipelen en volgelingen rnoeten

in dc wereld zijn. Daar zijn zij als het zuurdesetn,

dat de wereld nog enige goede vrucht geeft : of als

het zout, dat voor verderf en inzinkiug de wereld

bewaart. Daarom moeteu zij blijven.

Laat ons dit niet vergetcn. Het christelik leven

wordt uiet gevonden in kloostercel of vromte gezel-

schappen of bidvcrenigingen : het wordt gekend
door de openbaring van dat leven, midden in de

wereld, in dagcliks beroep, oj) de markt, in de

school, iu de kerk,in de staat. Aan wat wij daarin

zijn of doen wordt gekcnd in de kracht van het

geestelik leven. Van dc gcmeenschap met Christús

de Heer.

Het is dan ook zo beklagelik, dat zovelen onder

ons zo leven al of zij van de wereld zijn. Zij ver-

getcn hun roeping, hun werk ! Of mocten, mogcn
wij aanncmen, dat Jezus in onze dagen maar wei-

nige discipelcn meer heeft in de wereld. Dat kun-

nen we toch niet : dat durvcn we toch niet !

Het gcvaar van hct leven in de wereld voor hen,

die van de wercld nict zijn, heeft de Hccr o zo goed

gekend en doorzien. Zijn eigen zijn in het vlees

heeft Hem de gevaren van lict wereldse leven voor

dc zijncn doen kennen. Hoe slim is niet de Boze :

hoe scherp ziju zijue wapenen : hoe verborgen

zijne bedoelingen : hoe onverwacht zijne aanvallen :

hoe schoon zijne aanbiedingen. Daarom bidt ook

de Heer : ,,neem ze niet weg uit de wereld, maar

bewaar ze van de Booze. Hoe stemt dcze bede over-

een met die in hct ,,Onze Vader” : ,,Lcid ons niet

iu \ erzoeking, maar vcrlos ons van de Boze”. Waar
wij zo liclit in verzoeking vallen, en zo gemakkelik

tot kwaad vervallen, omdat het vlees nog altijd

zwak is, daar blijft onzc grotc Hogepriester voor

ons bidden : ,,bewaar ze van de Boze”.

Hoe daukbaar mogen wij zijn voor dat gebed.

Indien wij in dit aardse leveu, met zijn aanvechtin-

gen en rampen iets nodig lrebben, dan is dat die

ouzichtbare bewarende liaud van onze Vader in

Christus, dic ons in de wereld niet van de wereld

doet zijn. De Heer onze God zal ous bewaren, want

Zijn Zoon heeft dat voor ons van henl gebeden.

Wij hebben nodig dat te weten. De gemeente

van Christus heeft het altijd noodig gehad ! Maar
nu, in onze dagen, hoe veel te meer is het nodig !

Ziet, hoe het ongeloof openlik als de waarheid

wordt gepredikt : hoe het lcven in onze dagen, een

leven van gouddorst en genotzucht, van vrees voor

strijd en ontvluchting van ellc kruis, openlik is af-

val van God, hoe zelfzucht en wereldzin in alles

haar overwinning viert. Kunnen wij daarin be-

waard blijven, nu alles ons bijna ontvalt?

Jezus heeft voor ons gebeden : Jezus bidt nog

voor ons iu cle hemcl. Dit te weten, te verstaan,

geeft moed tot volhouden, totdat ons werk is ge-

daan en de Vader ons oprocpt tot dc ecuwige rust !

v. B.

BRIEYEN YAN OOM SAREL.
Uitkijk, Oktober 1913.

Geachtc Neef Willem !

Het bcgint nu waarlik zomer te worden op Uit-

kijk. Sedert enige dagen hebben wij warme dagen

en ook warme uachten cn mooie regens zijn geval-

lcn, die naar ik hoop spoedig het veld groeu zullen

klcurcn. Hoe heerlik moet het wezen voor Gods
kinderen. Hem, dc vernieuwer des aardrijks, daar-

\
roor te inogen dankcn. Ja danken ! Hebt gij al eens

gehoord Willem, dat er ccn daukdag gevraagd is

geworden. Dezer dagcn vond ik in een koerant, dat

een man uit Middelburg schreef : ,,Het is hicr erg

droog ! De kcrkelikc leidslieden mochten wel eens

een biddag uitschrijven !” Ecn biddag, waarvoor?

Voor regen ? Maar is dat nu uodig ? Oiudat tenge-

volge van droogte in sommige delen van ’t land, wat

lammertjes doodgaau, wat beesten blijven liggen cn

wat koorn vcrdroogd, moet er ecn biddag zijn !

Maar nog eens, waarvoor? O, zegt gij misschien,
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: Oom Sarel, wat is oom toch dom ! Weet Oom dan

niet, dat een mens zoveel geld verliest door die

droogte en dat hij dus niet zo gauw rijk wordt.

Ja Neef, dat weet ik, maar moeten we nu daarom

bidden, omdat er wat £ s. d., of wat vee verloren

gaat ? Nog eens vraag ik u Willem, is er al eens een

dankdag of een boete dag gevraagd? Neen, zover

ik weet, in de laatste jaren niet ? Als we go'ede

jaren hebben, gaan we dan op voor een dankdag ?

Toncn we dan onze dank door het geven van tien-

den, b.v. mij zijn gevallen bckend van menscn, die

tieuden geven als zij b.v. 100 zak mieiles of koorn

winnen, maar die het niet doen als ze 400 of 500

krijgen. Dan is dat te veel !

Miju Neef,Gods kinderen van onze dagen beho-

ren niet mcer te bidden als liet droog is, of als er

pest is onder de becsten, maar zij moeten samen-

komen tot boete en tot cen onberouwelike bekering.

Hoor eens, Neef, wij mogeu waarlik wel eens tot

God komen met de belijdenis : Vader ik heb gezon-

digd tegen 'de hemel en tegen u. Zie, de ontucht

neemt toe : dronkenschap wordt erger : hct bedrog

wordt steeds groter, de gevangenissen zijn steeds

mecr gevuld en de liefde tot God en de naaste ver-

koelt. \rerontmoedigen wij ons daarover? Ach neen,

wij blijven slechts klagen : het is droog, het vee

gaat dood, het gezaaide verkwijnt en wij vragen

om regen. Zal God ons horen ?

Het is eigenlik niet mijn plan u daarover te schrij-

ven Geachte Neef, maar over ihts, dat hiermede

in verband staat, nl. de Arbeiders-kwaestie. Ge zult

u nog wel herinneren de verbazende werkstaking en

de gruwelen in verband daarmede in het begin van

Julie. Hebt ge al eeus gevraagd, wat was de oorzaak

van al die ellende ! Mijn antwoord is : ,,ontevre-

denheid”. Die zonde ligt op de bodem van bijna al

onze zedelike en maatschappelike i;oden. De rijke

is ontevreden met zijn schatten en wil altijd meer

hebben en verdrukt de arrnen : de armen willen

altijd hoger leven en ook meer genieten en nu slaan

zij over tot werkstaking en oproer. En op de bodem
van dit alles iigt de goddeloosheid, d.w.z. het los

zijn van God, in deze dagen.

Nu hebben enige mannen gemeend, dat zij om
die stroom te keren, tegenover de Arbeiders-ver-

enigingen, die allen ongodsdienstig, en socialisties

zijn, een christelike Arbeiders-vereniging in het le-

ven moeten roepen. IMaar zie, nauweliks wordt daar-

mede begonnen of van alle kanten wordt dat tegen-

gewerkt. De daglbadpers zwijgt er van of spot er

mede : de werkman zelf verzet er zich tegen en

wil van de godsdienst niet wreten : andere ook \vel-

denkende mensen beginnen terstond een demokra-
ticse arbeiders-vereniging op te richten, die zich ook
van de socialistiese vakverenigíngen wil losmaken.

Het schijnt wel, Neef, alsof het een verbazende

zonde is dat dc Christen-werkman zich wil vereni-

gen met gelijkgezinde werklieden en dat het een

gruwelik onrecht is, dat christelike inannen dat

willen steunen. Dat ons volk er weinig van weet,

is geen wonder : men heeft hier nooit het arbeiders-

vraagstuk gehad, in zoverre het op blanke arbeid

betrekking heeft. Maar dat b.v. Eugelsen, Duitsers,

Hollanders zich zo kunnen verwonderen over de

oprichting \
ran Christelike arbeiders-verenigingen

is toch wat al te dwaas. Wat is de Salvation Arrny,

anders dan een grote arbeiclers-vereniging iu chris-

telike geest ? Heeft niet Holland zijn ,,Patrimo-

nium”, Duitsland ziju christelike arbeidersvereni-

gingen. Zowel in de Protestantse als in de Roomse

kcrk, telt men tegenw :oordig vele zulke arbeiders-

vcrenigingen. M 7aarom moeteu deze dau in Zuid

Afrika bespot, tegengewerkt of met koude minach-

ting behandeld wordeu ?

Het wil mij voorkomen, Neef Willem, dat de

kerk, ook onze'kerk, zich te weinig aan het lot

der arbeiders gelegen laat liggen. Wij zijn om zo

tc zeggen tevreden in het feit, dat de middenklasse

bij ons behoort, maar dc arbeiders worden eenvou-

dig verwaarloosd. Daarom zijn ze nu onkerkelik,

socialisties en godsdienstloos geworden. Ik herin-

ner mij, hoe op onze laatste algemene vergadering

ecn der leeraren heeft gezegd, dat wij de kaffers

van Jezus moeteu spreken, dan zulleu zij ons ach-

teu en dienen. Nu, dit is ook nodig voor onze wrer-

kende stand. Evenals overal in de wereld heeft de

werkmansstand bchoefte aan sympathie, aan bê-

langstelling. Dat is niet nedcrdalende grootmoedig-

hcid, maar dat is het betoneu van waarachtige bc-

langstelling in hun lot, hun werk, hun huis, hunne
moeiten, hun zwarigheid. De kerk heeft dat niet ge-

daan. De leeraars hebben dat nagelaten. Deze laat-

sten bezoeken de gegoeden, de rijken, hun kringe-

tje, maar de werkman laten ze aan zijn lot over.

Is het wonder, dat deze nu ook de kerk verlaat en

van alle godsdienst vervreemd ?

Het is nu de roeping der gemeentc, deze, ook

gedoopten, en veelal leden der kerk, weer te verza-

melen, en te trachten uit te vissen uit de stroom

van zonde, zelfzucht, geldzucht en ontevredenheid,

om ze weer terug te brengen tot het Evaugelie.

De vraag is hoe dat te doen ? Wij menen, dat wij

dit moeten doen door christelike arbeiders-vereni-

gingen. Immers, de arbeiders van onze tijd kunnen
uict meer staan onder anderen. Die tijd is voorbij.

Zij moeten, zij zullen zich zelf zijn en zich zelf re-

geren. Hebben zij daarvoor leiding nodig, dan kan

de kerk die hun geven door de leeraars, of andere

ontwukkelde, overtuigde christenen, maar zij moe-

ten zelfstandig zijn en voelen, dat zij voor zich zel-
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ven kunnen zorgen. Daarom is het zo nodig, dat

wij eerst die onder hen verenigen, die christelik

gezind zijn, om door dezen weer op anderen te

werken en alzo een dam op te werken tegen het

voortwoekerend, ongodsdienstig soeialisme.

Wij moeten ons niet laten ontmoedigen door het

geschreeuw der tegenstanders of der spotters. Het

Evangelie moet en zal ook tot de arbeidsstand door-

dringen als een zuurdesem. In dat opzicht herinne-

ren wij cen woord van de nu overleden prof. Eion

Cachet. Gevraagd of hij alleen zou kiumen en dur-

ven staan in het parlement, was zijn antwoord : ik

zal op een bank alleen gaan zitten, er zal later wel

een bijkomen. Zo zal het zijn in de arbeiderswereld

ook. Eerst een enkele, later een paar, totdat ook dc

christelike arbcidersvereniging een macht wordt in

het sociale, staatkundige en kerkelike leven.

Ik verheug me daarom, Willem, dat onze kerk

hierin het voortouw gevat heeft. Ik hoop, dat onze

leidslieden dit zullen blijven vasthouden en dat dus

ook van ons grotere kracht zal uitgaan. Mogen we
dan misschien op het gebied der Heiden-zending

acliterstaan, God geve dat wij in de Evangelisering

A-an ons volk nog iets, ja veel kunnen doen.

Met groetenis,

Uw Oom,
SAREL.

KRONIEK.
Er is in de laatste tijd een schrikbarend getal

grote misdaden aan het lieht gekomen, die ons doen

vragen naar de wonderlike macht van het kwaad

en de aanstekelikheid er van als van een besmette-

like ziekte.

In Duitsland is niet lang geleden een man ge-

weest, die volkomen goed bij zijn verstand was,

maar in koele bloede zijn vrouw en 4 kinderen en

nog 17 andere mensen vermoord of gewond heeft.

Wij lezen van een man in Amerika, die bekend

heeft de moordenaar te zijn van bijna twintig men-

sen, allcen om hun geld te bemachtigen. Gedurig

horen wij van mensen, die geld van anderen heb-

ben verduisterd en voor hun eigcn rekening ge-

bruikt.

De mis<laden komen uit en de mensen worden ge-

straft cn anderen weten heel goed, dat als zij zu'lk

kwaad doen, op hen ook straf zal komen en de

zonde zal ontdekt wordcn, en toch doen zij weer

hetzelfde kvvaad. Wel een bewijs, dat de vrees voor

straf en ontdekking hen niet terug houdt. Iedereen

probecrt kwaad te doeu en van dc gevolgen ervan

verschoond te blijven. Dit is de cchte heidense,

onkristelike, wereldse opvatting van het leven, dic

meer en meer ingang vindt onder de rnensen.

Daarmee hangt dan ook samen dat er geklaagd

wordt over de smart, het leed; geklaagd wordt

over de gevolgen van de zonde, terwijl de zonde

zelf wordt ontkend, in plaats dat nren klaagt over

de zoude en die probeert na te laten.

Zelfs onder kinderen komen gruwelike misdaden

voor, waarvan men huivert bij de gedachte alleen.

Er is cen geheimzinnige maeht in het kwaad, waar-

door iemand op het horen van een zonde door een

ander bcgaan, als van zelf ook verzocht wordt om
dat kwaad te doeu. In Denemarken was voor een

tiental jaren eeu soort van epidemie van zelfmoor-

den, en van elk geval werd in de koeranten melding

gemaakt. Het werd zo erg, dat de Regering \tr-

bood die gevallen in de koeranten bekend te ma-

ken, omdat men had gemerkt, dat elk geval weer

aanleiding gaf tot andere, en daardoor is werkelik

het aantal verminderd. Zo gaat het ook met het^.,

misbruik maken van vertrouwen en het verduisie-'

ren van geld. Als er een geval in de koeranten be-

schreven wordt, heeft dit op menigeen de invloed,

dat hij ook er aan begint te denken, dat het toch

wel aangenaam zou zijn een paar honderd pond

mecr te hebben om tc kunnen gebruiken voor wat

meer genoegen, om een motor te kopen of iets an-

ders en zo wordt de verzoeking verspreid als een

besmettelike ziekte, en de mensen, die niet zedelik

sterk zijn van karaktcr komen in gevaar van te

vallen

.

In verband met dcze diugen is het van groot be-

lang te lettcn op de zogenaamde zwakzinnigen,

door de Engelse ,,feeble minded” genoemd. Deze

menscn, en er zijn er in Zuid Afrika veel meer dan

de meeste mensen weten of denken, hebben, hoewel

zij van lichaam volwasseu zijn, het verstand \an

cen kind van 8 of 10 of 12 jaar en zijn dus veel

minder dan de meusen tussen wie zij leven, bestand

tegen de verzoekingen en hebben ook geen begrip

van het k-waad, dat zij doen.

Toen ik onlangs iu het krankzinuigen gesticlit te

Pretoria was, werd mij door de dokters ald-aar me-

nig geval gcnoemd van zulk soort van mensen, die

dranksmokkelaars of publieke vrouwen wordeu,

door andercn daartoe verleid en niet omdat zij be-

j-taald willen kwaad doen. Voor deze zwakzinnigen

behoort speciale voorziening gemaakt te worden,

zodat zij niet meegesleept worden in het kwaad van

anderen. Er is eeii vereniging opgerieht om te

trachten hierin iets te doen door private onderue-

ming of door middel van de Regering. Men behoort

reeds bij de schoolkinderen te beginnen en de 'wak-

ken in afzonderlike klassen te onderwijzen eu inet

al de moeilike eu ingewikkelde vakken te laten le-

ren, die de kinderen in de hogere klassen van de

scholcii krijgen, maar hen zo op te voeden, dat hun
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gewcten ontwikkeld wordt om te onderscheiden

t tussen goed en kwaad, en als zij zo erg zijn, dat

’ er weinig of niets meer aan te doen is, rnoeten zij

als zieken bchandeld en in daarvoor bestemde in-

richtingen verpleegd worden.

Maar hoe is de toestand tans. Deze mensen leven

tussen de gewone normale mensen en worden ook

als normaal beschouwd en behandeld, misbruik van

hen om ze te gebruiken bij het plegen van kwaad

en daardoor blijven de eigenlike kwaaddoencrs on-

gcstraft en de zwakzinnigen komen in de gevan-

genis.

Omdat het vrijwel onmogelik is te beletten, dat

misdadigers zulke zwakzinnigen in hun macht' krij-

gen, is het de plicht van de overheid hen te verwij-

deren en buiten gevaar tc plaatsen, zodat zij niet

langer een last zijn voor andere mensen. Zo zal ze-

*T\ker het getal misdaden verminderen en het gevaar

P^voor de geregelde maatschappij niet zo groot zijn;

maar er zijn niet alleen zwakzinnige misdadigers,

doch ook mensen, die goed hun verstand hebben,

maar het alleen gebruiken om kwaad te doen.

Geen vrees voor straf zal hen terughouden, geen

beloning zal hen bew'egen tot goed doen. Hier is

alleen de vreeze des Heeren in staat iets goeds voort

te brengen. Ware Godsvrucht is de enige invloed,

die terughoudt van kw;aad, omdat alleen door Gods

Geest een mens wedergeboren worden kan.

Hierin is de roeping der kerk openbaar, om te-

genover cle toenemende onverschilligheid op Gods-

dienstig gebied vast te houden aan God en de ken-

nis van God te verbreiden door alle geoorloofde

middelen en daarmee te beginnen bij de kinderen.

En nu bedoel ik met de kerk niet alleen de pre-

dikanten, maar alle christenen, ook al hebbén zij

geen ambt in de kerk, want dit is een werlc, waarin

de kinderen Gods en de kinderen der wereld zich

onderscheiden zullen, en het onderscheid zal hoe

langer hoe groter worden. Aan ons de taak te bewij-

zen tot eer van onze Meester, dat Godsvrucht niet

is 9en privaat zaakje van enkele uitzinnige

idealisten, rnaar een cleugd, die de gehele

maatschappij ten goede komt, omdat zij leert hei-

lig en goed te leven, het eigendoin van anderen te

respekteren en de samenleving vooruit te helpen.

Een van de oorzaken van de grote misdadigheid

van onze dagen is de afval van God en het gebrek

aan Godsvrucht. Godsdienstigheid en godsvrueht

zijn tw'ee heel verschillende dingen, maar hierover

een andere maal.

E. E. B.

DE KERKBOUW TE SWELLENDAM,
KAAPKOLONIE.

vSwellendam (niet Zwellendam, zoals in Spoel-

stra’s Ile deel Bouwstoffen van 521—529, dit dorp

wordt genoemd, de rechte spelling wordt gevonden

deel I bladz. 588) werd als dorp uitgelegd iu 1746

en ontving zijn naam van de toenmaals regerende

Goeverneur Swellengrekel en diens echtgenote Ten
Damine. Niet voor 179S werd hier een kerkelike

gemeente gesticht, wier eerste leeraar wras Ds. J.

H. Manger, eerste ouderlingen P. Pienaar en M.

Mulker, diakenen H. Redelinghuyzen en H. Steijn

Jacobz., voorlezer C. I. Gelderblom, tevens koster.

Het eerste wat de kerkeraad besluit te doen, is

het kopen van ene pastorie voor de leeraar, waar-

voor hij een huis koopt van de burger Christiaan

Kraft, die voor zijn huis en erven f 12,000 vraagt,

maar ze later voor f 10 500 (respektievelik £1000

en £Sjs stlg.) aan de kerkeraad laat, onder voor-

waarde, dat hij nog één jaar, beginnende met 8

September 1798 er kan blijven wonen, mits een ka-

mer afstaande aan de leeraar en als een eerlik man
met huis en erf zullende handelen.

Verder besluit men aan de Eanddrost de heer A.

A. Faure te vragen om een geschikte plaats voor de

opbouw ener kerk, die daarvoor nog diezelfde dag

een stuk grond aanwijst, nl. het veld ,,de Braak”,

w^elk stuk grond door de_ Broeders Muller, Redeling-

huijzen en Steijn, met de Randdrost wordt bezich-

tigd en geschikt bevonden. Op diezelfde dag had de

E.Achtbare heer W. S. van Rijneveld aan de kerk

present gedaan ene boete van Wrens, tot een be-

drag van 500 rijnd. (ongeveer £50 stlg.)

Men had nu een patorie, een stuk grond voor dé

kerk en £50. Bovendien had de Wed. Moller voor-

geschoten / 10,000 zoncler interest voor 6 jaar, dus

rneer schuld dan bezitting, terwijl de pastorie ook

nog betaald moest worden ; daar de kerkeraad die

niet kon betalen werd 3 Juni 1799 besloten de Goe-

verneur te vragen, van deze koop ontslagen te mo-
gen worden, zonder rouwkoop te betalen. Boven-

dien had de burger Joost H. Hoppe, aan de kerke-

raad verscheidene uitstaande, onbetaalde rekeningen

gegeven, om die ten voordele der kerk in te vorde-

ren. Dit is zeker w^el een wonderlike manier om
schuld in te vordercn en milddadig te zijn. Waren
er kwade schulden ondcr, die toch niet zouden be-

taald wTorden ?

Met de bouw der kerk werd spoedig begonnen.

In de vergadering van 10 ? 1798 W'ordt ene

berekening der kosten door de Fiscaal W. S. van

Rijneveld gemaakt, ingeleverd tot een bedrag van

17,000 rnd. (ruim ^2100). Deze wordt aan de Re-

gering gezonden, met een verzoek om ,,de Braak”



„DË HERVORMER” 15 OKTOBER 19x3-&

in eigendom te mogen krijgen en om krachtige stenn

van de Regering. Dit was in die dagen niet vrcemd.

De Regcring was ook toen rceds gelijk nu nog vele

malen, dc- Voorzienigheid in Afrika, zowel voor de

kerk als de school cn voor de partikuliere meusen.

Dat steunen op dc Regering is zo gewoonte gevvor-

den eu is het nog, dat in vele zaken alle persoon-

like oudcrnemingsgeest is gedood, wat zeker jam-

mer is voor Z. Afrika. Op 28 Maart 1799 geeft de

Regering de belofte van verdere liulp en protectie

en de Gocverueur-Generaal Dundas (de kolonie was

sedert 1796 onder Engels bestuur) geeft toestem-

ming tot hct aangaan van eue lening l)ij de Kerke-

raad Kaapstad, die, omdat hij niet eerst is geraad-

pleegd, zijn misnoegen daarover te kennen geeft.

Om te verstaan hoe men bij de Kaapsche Kerke-

vaad geld kon lenen, moeten we het volgendc ter

iulichting schrijven. Bekend is dat de Oost-Indiese

Compagnie de salarissen der predikantcn, al waren

die niet hoog, betaalde : ook was de kerk in de Kaap-

stad door haar gebouwd. De uitgaven van de Kc-r-

keraad waren dus uiet zeer groot, behalve misschien

wat werd uitgegeven voor hulp en onderstand aan

de armen. Wij mogen evenwel aannemen, dat de

kerkkollekten daarvoor voldoende waren. Nu wer-

den door de Regering aan de kerk in Kaapstad af-

gestaan de geldboeten, welke voor kleine wetsover-

tredingen moesten betaald worden : somtijds waren

aan de kerk ook legaten gegeven, b.v. één van

Kommissaris Wagenaar in 1669 : in 1755 50 gld. 14

st. en 10 penningen (ongeveer £4.5/- door J. S.

Móller, in 1762 door Rijk Tulbagh f 5000 (ongeveer

£420) en door Ds. Krooneuberg in 1779 100 Rijks-

daalder (ongeveer £12). A1 het door de Kerkeraad

ontvangen geld werd zuinig beheerd
:
jaarliks moest

de rekening ter goedkeuring aan de Regering wor-

den overgelegd. Onnodig te zeggen, dat Kaapstad

de moeder gemeente in de loop der tijden, gedu-

rcndc 150 jaar zeer rijk moest geworden zijn. Wij

vindcn in de handelingcn van dc Kerkeraad van

Kaapstad, dat reeds 9 Augustus 1669 besloten werd

f 1100 (ongeveer £q$) bij de Regering berustende

op te vragen om dat geld ten profijte van de Diako-

nie op rcnte uit te zetten. Aan dc Evangelies Gere-

formeerde Gemeente te Metzlar (Duitsland), een

vluchtcling gemeente wordt, f 300 (^25) gezonden,

aan een naar Java vertrekkende arme predikant

100 rijnd. geleend. Geen wonder, dat de Kaapse ge-

meentc als ’t ware de bank van de vooral in dc

eerste tijden arme inlandse gemeenten was. Zo

leende Stellcnbosch in 1720 f 4000, in 1753 f 2000,

7 April 1715 doet Drakensteijn een beroep op de

,,rijke Kaapse kerkc en ontvangt f 2000, later nog

weer f 4000. Aangezien wij ons voorstellen later op

deze zaken terug te komen, laten wij liet voorlopig

hierbij blijven.

Ds. Manger, naar Kaapstad gezonden, 0111 deze

zaak der lening met de Kerkcraad te behandelen en

het ongenoegen te bevredigen, doet 3 Juni 1799

verslag van zijn reis en deelt mede, dat kaapstad

12,000 zal bijdragen, de lielft waarvan door hem
terstond was ontvangen.

De 2de December 1799 komt de Goeverneur Ge-

neraal Dundas in Swellendam en bij de bespreking

van de plannen voor het voltooien van de kerkbouw
wordt o.a. besloten brievcn te schrijven, de mcnsen

uitnodigend om de liberale giften, die beloofd wa-

reu, te betalen en onder die mensen waren ook o.a.

de Veldkornetten. De bricf aan de burgers te zenden

wordt hieronder afgedrukt.

Waarde Medeburgers !

Was ulieden zo dringende áls loffelike begeerte,

0111 ene geregelde openbare Godsdienst onder uw'

gevestigd tc zien, ons niet al te wel bekend, met

minder vrijmoedigheid dan zouden wij u door deze

regels aanmoedigen, 0111 tans van dat, u door God
en onze Hoge Overheid vergund en dierbaar, voor-

recht.

Gij hebt een leeraar verkregen : er ontbreekt

thans niets meer dan een bekwame plaats voor onze

onderlinge Godsdienst-oefening : een Huys, waarin

God als ’t ware onder ons wonend, en ’t lieflik

Evangelie-geluid onze oren en harten vcrvullend.

En zoud gijlieden traag zijn 0111, een ieder naar zijn

vermogen, dit werk des Heeren te helpen bevorde-

ren? Neen, dit zij, dit blijve verre van u ! De Heere

stcld ulieden op de proef; Hij wil zicn of gij ook iets

voor Hem en zijn dienst over hebt; Hij zal zeker

de arbeid uwer liefde niet onbeloond laten : zijn ze-

gen zal op het goede land onzer inwoninge, op u

en uwe kinderen, op uwe bezittingen rusten. t

Welaan dan, waarde medeburgers, voldoet dan

gewillig, zonder allerlei nietige uitvluchten te zoe-

ken, datgeen ’t welk gijlieden tot de bouw van een

Godshuis en verdere gebouwen, beloofd en getekend

hebt. Een icder uvver dele daartoe iets mede, naar-

mate hij gezegend is : gij leent het des Heere en

God heeft een milden gever lief. Wij roepen u tot

hulp, 0111 dit hcilzaam werk tc voleinden : uwc wei-

gering zal ons daartoe buiten staat stellen, en ’t

gedugt ongenoegen van God en uwe overheden

over u brengen.

Wij wensen dat Hij, die Alvermogend is 0111 aan

u lieden te doen, zelfs boven bidden en verstaan, u

ook milde harten en handen moog vcrlenen, om te

doen wat Hem behaaglik is.

Tn deze liope en verwagtingc tekenen wij ons,

Waardc Mcdeburgers,

ulieden Goede Vrienden.
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Een merkwaardige brief ! Blij leert ons, dat de

bijdragen voor de kerkbouw niet vlot inkwamen,

dat velen, ook rijke en hoge mensen voor grote

sommen hadden getekend, maar iaet betalen verge-

ten. Zo was het in 1799 in Swellendam ! Wij zou-

tlen in 1913 nog wel dezelfde brief kunnen schrij-

ven : ook nu voor kerkbouw veel beloven, veel in-

schrijven op papier—maar betalen—ach ’t vordt

vergeten. Inrichtend moeten de kerkeraden veelal

hun doen.

Ook was besloten, dat de leeraar na Nieuwjaar

zou rondgaan in de gemeente, om de ingezetenen

aan te moedigen, waartoe hij zich had had aange-

bodcn. Dit wcrd dan ook gedaan. De leeraar nam de

bedelstok op, en ging de tafelen bedienen en op 14

April 1801 kon hij aan de kerkeraad als vrucht van

zijne collekte 1600 rijksdaalders of ongeveer ^300

overhandigen.

]\Iaar ’t was bij lange nog niet genoeg : de kerk

met een muur om het kerkhof, en een klein gebouw

voor kerkmagazijn en verblijfplaats van de Dope-

lingen kostte f 41,000, waarbij later, 4 Januarie

1802, nog kwam 1000 rijksdaalders voor de aanne-

mer, als bewijs van tevredenheid over het uitne-

mend volbrachte werk. Dit maakte ongev. f 42,000.

Maar hoe het geld te krijgen. Dat bleef de vraag ?

Wel heeft mogelik Kaapstad geholpen oj is bij an-

deren geld gelcend, maar het moest vvorden terug-

betaald. Allerlei plannen werden gemaakt. Op 14

April 1S01 wordt voorgesteld de Goeverneur verlof

te vragen tot het houden van een generale kollekte,

ook in andere delen van de kolonie : de toestem-

ming daartoe kwam 23 Mei 1803. Hoe die slaagde

weet ik nu niet. Gedurende die lange tijd van

wachten, mogelik veroorzaakt, omdat de Kaap weer

onder Hollands bestuur was gekomen, probeert

men een geldlening te sluiten, die evenwel mislukt.

De 6de Oktober 1802 besloot de kerkeraad verlof te

vragen tot het doen van een ,,taxatie der ingezete-

nen.” Wat er van geworden is, is ook niet open-

baar.

’t Was dus een tobben en sukkelen met die kerk-

bouw te Svvellendam van het begin tot het einde.

A1 de tijd, die Ds. Manger in deze gemeente door-

bracht was er mede in beslag genomen, zonder dat

Z.Eerw. het werk ten einde kon brengen. De kerk

stond er, ja, maar de schuld bleef ook. Is Ds. Man-
ger uit moedeloosheid naar Kaapstad gcgaan ? Ook
zijn opvolger, Ds. H. W. Ballot vraagt en ver-

krijgt 23 Mei 1893 ontslag van de Goeverneur Jan-

sens onder enige kondities omtrent de aflossing der

schuld, na een verblijf van één jaar.

’t Is of we de geschiedenis lezen van vele kerken

in Afrika in onze tijd. Men bouwt prachtige kerken,

maakt schuld en de leeraar en gcmeenten zuchten

er onder.

Zal de kerk van Christus in Z. Afrika in cht op-

zicht nooit wijs worden ? Vroomheid is goed—maar

zij moet zich ook in ’t leven doen zien.

v. B.

INGEZONDEN.

(De Redaktie is niet verantwoordelik voor de

uitgesprokcn gevoelens)

.

Ned. Herv. Kerk.

In DeHer'vormer van 15 Sept. staat een stuk van

J. C. B. van de plaats Buffelshoek. Hij schijnt over

datgene wat ons verdacht voorkomt en dat is dat

over en weer preken van Herv. predikanten in de

Verenigde Kerk en van Verenigde predikanten in

de Hervormde Kerk. Ook zegt hij dat Ds. Prinsloo

gepreelct heeft in de Gereformeerde kerk en dat

heeft heni moedeloos gemaakt. Onderaan dat stuk

van J. C. B. zegt de Redakteur van De Hervormer :

Br. B. moet weten, dat Ds. Prinsloo wel in de Ge-

refonneerde Kerk te Lichtenburg heeft gepreekt,

maar dat dat geboinc door de Hervormde Iverkeraad

was gevraagd ten gebruike van Hervormde men-

sen, omdat ons eigen Herv. Kerkgebouw te klein

was voor de grote opkomst. Hij sprak dus voor onze

Herv. Kerkleden en niet voor de Gereformeerden.

J. C. B.zegt ook nog : dat een \
rerenigde predi-

kant van Lijdenburg in de Herv. Kerk te Kru-

gersdorp heeft gepreekt. Ik heb weer gehoord dat

Ds. Kuhn die verenigd predikant vóór clie tijcl in

Lijdenburg geholpen heeft met kerk. Dit is nu nog

niet het ergste, maar wat mij zo snaaks lijkt is dat

volgens de notulen van de Alg. Vergadering daar

gesproken werd op die Alg. Verg. van ,,vereni-

ging”, ten minste het rapport van de Alg. Kom-

missie zegt :

t>
dat de Komniissie geen opdracht heeft

van de Alg. Kerkvergadering, om verder op deze

kwestie van vcreniging in te gaan.” (Hoever is dan

wel op deze kwestie ingegaan?) Uit die notulen

schijnt dat Ds. Kuhn toen een voorstel gedaan

heeft, nl. 0111 een kommissie te benoemen om rríet

de Verenigde kerk te korresponderen, natuurlik

over de kwestie in behandeling dat is ,,verenigen”.

In Dc Hervormer van 15 Julie lezen wij van Ds.

Kuhn’s hand :

,,Een gedachte, die mij reeds enige jarcn bezig

houdt in verband met deze zaak is de volgende :

Is het niet mogelik een kompromis met Stellen-

bosch tc treffen ?” Kompromis betekent minnelike

schikking. Dus Ds. Kuhu wil met de Verenigde
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Kerk, in Stellenboseh nogal, een mánnelike sehik-

king aangaan. In de uitgave van De Hervormer

van de volgende maand wil Oom Sarel daar weer

een beetje moddertjes oversmeren om dit toe te

maken en zegt :

,,Daar hebt ge de kweeksehool kwestie. De een

wil naar de regering gaan om een leeraar, de ander

wil ons naar de zusterkerk verwijzen : nog een an-

der stuurt ous naar Holland.”

En ,,lk denk, dat die mensen alleen maar zo

schrijven om ons te beschamen en om tegenspraak

uit te lokken”

,

zegt Oom Sarel.

Hier in Lichtenburg zegt Ds. Kuhn met zijn

intrede : ,,Ik ben hier niet gekomen om dc alleen

zaligmakende Hervormde Kerk te preken.”

Xu ja, daar is die hele zaak nu.

En nu vraag ik aan J. C. B. :

Zegt een mens op de Alg. Vergadering zulke

dingen zonder dat hij het .meent ?

Schrijft een mens zulke dingenalleen maar om
tegenspraak uit te lokken ?

Wie heeft ooit gezegd, dat de Herv. Kerk de

alleen zaligmakende kerk is? Als ik zeg J. C. B. is

niet die alleen zaligmakende man in onze kerk, zal

J. C. B. dan lekker voelen? Nou ja, die kerk voelt

dan ook niet goed.

Misschien zal men zeggen : ja, maar sommige
mcnsen maken net alsof die Herv. Kerk de alleen

zaligmakende kerk is. Ons zeg, ja, maar sommige
mensen (Predikanten) in de Herv. Kerk maken ook

net alsof die Verenigde Kerk die alleen zaligina-

keilde kerk is en als of Stellenbosch die allen za-

ligmakende plek is en allecn zaligmakende kweek-

school heeft.

J. C. B. ik zeg, als een rnens (predikant) zo

graag in de Verenigde Kerk wil wees (preek) waar-

om gaat hij dan niet in vredesnaam over naar de

Verênigde Kerk. Want nu maakt zo’n inens dit

voor de oude Hervormde mcnscn zwaar, voor hem
is dit in de Herv. Kerk ook zwaar en als hij over-

gaat, dan is hij waar hij graag wil wees en hij is

blij eu dan is ons ook blij.

Maar hulle is voor een zeker doel in onze kerk

en daarvoor moet jij en ik waak, J. C. B.—Ik zal

niet zeggen wat hun doel is, want dit is ’n geheim,

maar ik zal ook niet zeggen waarvoor ons moet

waak, want die oude Hervormden weet dit alle-

niaal, dit is ook een geheim.

J. C. B. ik hoop u zult nog meer schrijven en als

u weer schrijft dan schrijf ik ook weer, want daar

is nog veel.

Geen Beelden.

Johannesburg, 2 Sept. 1913.

Mijnheer de Redakteur,

In De Hervormer van 15 Aug. 1.1. komt een in-

gezondeu stuk voor, getekend R. J. C. Snr.

Het spijt mij, dat de inzender zijn uaam en adres

niet heeft gegeven, dan had ik hem een brief ge-

stuurd en was hij misschien na het lezen weer ge-

woon mens geworden, nu is hij radeloos. Dit vind
ik zeer ongelukkig en voor hem en voor zijn huis-

genoten.

\\
7
at nu de radeloosheid aangaat, geloof ik, dat

niet het beeld van de Engel aan de pi'eekstoel, maar
wel zijn oppervlakkig lezen daar de oorzaak van is.

Een en ander zal hem, hoop ik, onder het lezen

duidelik worden.

Wat de eerste vraag aangaat „moeten wij alleen

de helft van het 2e gebod enz., daar zal iedereen,

die belijdt een christen te zijn, op zeggen het gehele

gebod. Maar waarom leest mijn radeloze vriend daf

gebod niet eerst goed voordat hij die zonderlinge

vraag stelt ?

Ook beroept hij zich op de 35e Zondag der H. C.,

nu daar staat hetzelfde wat in het 2e gebod staat.

Daar wordt volsti'ekt niet verboden om gesneden

beelden te maken, uiaar wel, dat men geen afbeel-

ding van God mag maken. Wanneer de vrager het

antwoord op de gyste vraag aandachtig leest, zal

het liem duidelik worden, dat zij gelijk hebben die

leren dat men voor geen beelden buigen mag. Hier-

mede is ook de vraag beantwoord : ,,I\Ioeten wij het

woord Gods houden?”

Wat de vraag aan gaat ,,Tot welk nut der Ge-
meente?” wil ik antwoorden, tot geen ander nut,

dan dat het kan dienen tot versiering van het kerk-

gebouw.

De vrager Ixeeft volkomcn gelijk waar hij bewëert,

dat het Nachtmaals formulier \
Terbiedt beelden eer

aan te doen. Doch het hechten van een Engel aan

de preekstoel is gcen eer bewijzen, daar de preek-

stoel geen ereplaats is. In onze kerkgebouwen ken-

uen wij geen ereplaatsen, depreekstoel is net zo

goed een meubelstuk als de stoelen, banken enz.

dat zijn. Het Kerkgeboxxw is hoxxt, steen, ijzer en

niets mcer en maak ik er meer van of denk ik er

meer \
Tan dan bewijs ik eer aan hout enz., en dat is

afgodendienst.

Het kerkgebouw is nietde texnpel te Jeruzalem.

De Heere Jezus heeft de Samaritaanse vrouw ge-

leerd, dat noch Jeruzalem, noch Gerszim de plaats

van aanbidding is, maar dat die plaats overal kan

zijn. Het is een zeer onnozele gedachte, dat alleen

in het kerkgebouw God gediend en aangebeden kan

wordeu, en toeh denken velen en doen velen alsof



DE HERVORMER” 15 OKTOBER 1913- 11

het zo is, oeh dat liet anders ware. Dat het beekl

een van de oorzaken was van de Reforniatie kan

niet zo niaar toegestemd worden, de oorzaak lag

dieper, doch hier kan nu niet over uitgewijd.

Nu ben ik gekomen tot de afdeling bewijsplaat-

sen uit de Bijbel, maar nu raak ik in een Doolhof.

Ik herinner mij in mijn jeugd een predikant ge-

hoord te hebben die er veel van hield voorbeelden

aan ziju preek toe te voegen om daarmede het ge-

sprokene duidelik te maken.

Nu kwam het zo, dat op de Zondag, dat ik hem
hoorde zijn voorbeelden volstrekt niet pasten bij

zijn preek, zodat wij aan het einde tegen elkander

zeiden : ,,vele zijner voorbeelden waren slecht ge-

kozen”. Dit wil ik nu toepassen op de vrager en

zeggen, vele uwer bewijs plaatsen waren slecht ge-

kozen. Ik zal trachten dit te bewijzen.

Ex. 25 :ig—21 bewijst duidelik, dat er wel beel-

den gemaakt mogen wordeu, het doel waarom zij

daar waren heeft niets met deze zaak te maken.

Rom. 3 :25 wordt niet gesproken van de Engelen

of het Verzoendeksel, daar wordt alleen gezegd, dat

God de Heer Jezus voorgesteld of gegeven heeft

tot een verzoening voor de zonden, door het ge-

loof in zijn bloed of dood.

1 Petr. 1 :r 2 Heeft ook niets te doen met de En-

gelen van de ark. Petrus zegt hier dat de Engelen

begerig zijn, niel begerig learen, in te zien in het

verbond der Genade, daar dit voor hun onbegrij-

pelik is, daar zij geen zondaren zijn zoals wij.

Hebr. 8 :i3. Hoe dit woord met de Engel aan de

preekstoel te Ventersdorj) in verband te brengen is,

is mij een raadsel.

Tim. 4:1. Als de betekenis van deze tekst iets

te doen heeft met beeklcn in de kerk, dan is Luther

zeker geen Hervormer geweest, want de Evangelise

Lutherse kerk wordt heden ten dege nog een altaar

en Christusbeeld gevonden.

2 Tim. 3:5. Als de leeraar van Ventersdorp zulk

een uitvaagsel is, dan is het niet behoorlik, dat hij

nog een dag langer leeraar blijft.

Alath. 24 :24. Dit heeft betrekking op de mensen
die zullen komen in het laatste der dagen en zullen

trachten de gelovigen afvallig te maken en of die

tijd nu reeds gekomen is durf ik niet te zeggen.

1 Petr. 1 :8. Daar spreekt Petrus tegen de ver-

strooide Christenen in Pontus, Galatieën enz. en

bedoeld dat zij de Heere Jezus niet gezien hebben-

de, nochtans in hem geloven.

Luk. 16:31 waar Abraham zegt : ,,Zij hebben

Mozes.en Profeten, dat zij die horen, enz. om de

betekenis van die woorden te verstaan, moet het

verhaal in zijn geheel genomen worden en dan zal

de vrager tot de ontdekking komen, dat dit in geen

verband staat tot de Engel aan de preekstoel.

1 Cor. 8:9—13 en Rom. 14—21 wil de apostel

waarschuwen, dat wanneer een sterke in het geloof

iets doet, dat onder de oude bedeling verboden was

en een zwakke in het geloof ergert zich daaraan,

dat het dan beter is om dat te laten. Daar nu het

maken van beelden niet verboden is zo kan deze

tekst niet van toepassing zijn op de Engel aan de

Preekstoel

.

Jes. 29 : 10. Hieruit kan alleen opgemaakt wor-

den, dat de predikant van Ventersdorp gestraft is

met een geest des diepen slaaps en wat daar meer

volgt.

Math. 24:24 is alreeds beantwoord.

Openb. 13:11—15 wordt onder meer gesproken

dat zij een beeld maken dat allen moeten aanbidden,

nu is er toch zeker nog geen wet gepasseerd bij de

Kerkeraad van Ventersdorp dat allen de Engel aan

de Preekstoel moeten aanbidden.

Nu besluit de radeloze Vrager met een bedrei-

ging, n.l. dat er afval zal komen en waarom, om-

dat er een Engel aan de preekstoel is ? maar dat is

toch dwaasheid, en ik geloof ook niet, dat de vra-

ger veel aanhangers zal vinden.

Wel kau ik mij begrijpen, dat de vrager het niet

eens is met Ds. du Toit, maar heeft de broeder wel

goed gehoord en heeft hij er met Ds. Du Toit over

gesproken, heeft Ds. Du Toit ook iets anders ge-

zegd ? Ik kan mij niet voorstellen, dat Ds. Du Toit

in tegenspraak zal zijn met het antwoord op vraag

98 der H. C.

De broeder vroeg om antwoord en ik heb getraeht

hem dat te geven, of het is wat hij verwachtte, weet

ik niet.

Laat ik hem zeggen, dat hij tevergeefs zal zoeken

naar teksten waarin verboden wordt beelden in de

kerfc te hebben, wel, dat men geen beelden mag aan-

bidden nog eer bewijzen.

Verder nog een ernstige wenk.

Gebruik de Bijbel voorzichtig, hij is goed tot

wederlegging, enz. maar dat moet met grondig on-

derzoek gepaard gaan. Het gaat niet aan om hier of

daar een gedeelte uit te nemen en te zeggen, dat

past daar of daar op. De Bijbel kan niet verbrok-

keld worden, er is verband in en dat moet men niet

vergeten

.

Wanneer de vrager aandachtig het 2de gebod en

de Zondag van de H. C. daarbij passende, had ge-

lezen, dan had hij zich heel wat hoofdbrekens ge-

spaard en was zeker niet radeloos geworden.

U hartelik danke voor de opname,

A. I. W. VISéE,

47 Kockstr. Johannesburg.
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Distrikt Pretoria, Oktober 19 x 3 .

Aan de Redaktie van De Hervormer.

Wilt u dit korte bricfje plaatsen in De Hervor-

mer ?

In uwe uitgave van 15 September zie ik een

sehrijveti uit Rustenburg, getekend J. C. B. Er

wordt gevraagd : bcstaat er toenadering? Zover ik

mij herinner, Kerk tegenover Kerk niet. Als ik de

inhoud van gemelde brief goed begrijp, dan is de

schrijvcr onrustig over in één lopen, van de twee

Kerken of Gemeenten, dat geef ik hem volkomen

toe. Voor een tijd terug hoorde ik in het voorbij-

gaan iemand zeggen, dat hij heeft gedaeht, om door

over en weer preken, een nieuwe vereniging tot

stand te brengen, of zou daar misschien een plan

zijn om dc Kerken onopgemerkt in elkaar te doen

lopen

?

Xu vraag ik aan mijnheer J. C. B., is het niet

missehien, VTrenígings politick?

Ik moet zeggen, naar mijn beschouwing, als het

zo toegaat, komt de Hervormde Kerk vroeger of

later in gevaar.

De uwe,

N. P.
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