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AANB~V[LING[N
Van den Raad der Ned. Ocr. I{crken in Z. Afrika
aan de verschillende 5ynoden der Oefedereerde

Kerken ter overweging te worden voorgelegd.

AANBEVELJNGEN VAN DE VERGADERING GE
HOUDEN OP I MAART, igri, EN VOLGENDE

DAGEN, TE BLOEMFONTEIN.

A

IN LAKE LEGITIMATIE ENZ. VAN PREDIKANTEN.

V/li bevelen aan, dat de onderscheidene Synoden
der gefedereerde Kerken de hieronder volgende artikelen
in hun respectieve wetboeken opnemen en hun andere
wetsartikelen daarrnede in overeenstemming brengen.

Nota.—In de hieronder volgende artikelen staat
“——— Kerk van —--—-—“ voor den naam cler Kerk, in
wier wetboek deze artikelen worden opgenomen.

1.

Met betrekking tot de aanstaande Predikanten onzer
Kerk acht de Synode het haur plicht ecu duidelijke ge—
tuigenis af te leggen, dat zij de wedergeboorte en de
persoonlijke onclervinding van Gods genade als het
hoofdvereischte in den Evangelieclienaar beschouwt,

II.

Als Predikant in eenige Gemeente (icr——— Kerk
van——— zal niemand worden toegeiaten, dan die bij
den Actuarius Synodi van eene der gefedefeerde Neder
duitsche Gereformeerde Kerken in Zuid—Afrika is gele—
gitimeerd.
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be zich aan de ICerk vail ——--——aanbie
clende Predikanten of Candidaten tot den Heiligen
Dienst, die i~og niet bij ons gelegitimeerd zijn als hier—
voren vermeld, zullen zich, om beroepbaar te zijn, bij
den Actuarius Synodi laten legitimeeren, zullende Nj de
legitirnatie Kerkelijk bewijs worcien gevorderd, dat zij
van goed zedelijk gedrag zijn ; en verder bewijs, dat zij
aan een erkende Universiteit of Seminarium al de aldaar
vereischte studidn volhracht en de examina afgelegd
hebben, en dat zij Candidaten tot den Heiligen Dienst
zijn bij cell Provinciaal of Classicaal Kerkbestuur, of
Provinciaal Consistorie of Preshyteriuni, en ook beroep
haar zijn in de Kerk, waariu zij tot de bediening zullen
zijn toegelaten. Voordat zij kunnen worden gelegiti
meerd, zullen zij zich moeten onclerwerpen aan cell collo
quium doctum met de Commissie van Examinatoren; en
eerst na een voldoend getuigschrift van deze Commissie
ontvangen en alles in orde bevonden te hebben, zal de
Actuarius Synodi lien legitimeeren en als gelegitimeerd
bekend stellen.

Zij zullen niet beroepbaar gesteld ~vorden, alvorens
zij den ouderdorn van twce-en-twintigjarcn hebben be—
reikt ; en bij hunne legitimatie zullen zij de plechtige
verkiaring en belofte, in het Iiieronder volgende Art. IV
vervat, afleggen en met hunne naamteekening bekrach—
tigen.

Iv.
Wij ondergeschrevenen, door dc Commissie van

Examinatoren der ——— Keric van tot den
openbaren predikdienst in de Gereformeerde Kerk ge
admitteerd, verkiaren oprecht en in goeden genioede
voor den Heer, met deze naamteekening, dat wij van
harte gelooven, dat al de Artikelen en Stukken der Leer,
in de Nederlandsche Geloofsbehjdenis, den Heidelberg
schen Gatechisnlus en de Leerregels van Dordrecht, zijn
de Formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken
van Zuid-Afrika, begrepen, met Gods Woord overeenko
men. ‘A/il beloven voorzeide leer naarstig te znllen
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boron en in onzcn wandel getrouw te zullen handhaven,
zonder jets tegen dezelvc leer, hetzij direct of indjrect,
te leeren of te schrijven. En gelijk ~vij deze leer ter
goeder trouw aannemen en harteljjk gelooven, zoo ver
werpen wij alle dwalingen tegen doze leer strijdende, en
zijn genegen dezelve te wederleggen, tegen te spreken,
en alien arbeici aan te wencben oni dezelve nit de Kerk to
te weren. Wij beloven ons op de uitbreiding van het
Rijk des Verbossers, door de bevordering van godsdienst
kennis, christelijke zeden, orde en eendracht, met allen
ijver te zullen toeleggen; aan de verordeningen, door de
Synode der ——-—— Kerk van ———— gemaakt, ons te
zullen houden, verbindende wij mis bij cleze onze hand
teekening tot al hot voorschrevene.

En indien het rnocht gebeuren, dat wij later eenig
bezwaar of ander inzicht orntrent deze Leer krijgen, be
loven wij, dat wij hetzelve noch openlijk noch heimelijk
zullen voorstaan, leeren of verdedigen, met prediken of
schrijven, voordat wij hetzelve aan de Synode zullen
openbaren, oin aldaar nader onderzocht te worden.

En indien eenig bevoegd kerkelijk lichaam te eenj
gen tijd, ten einde de eenigheid en zujverhejd der Leer
to bewaren, goedvond eene nadere verkiaring van ons
gevoelen omtrent één of ineer der voormelde Artikelen
to eischen, zoo beloven wij bij dezen plechtig, dat wij
daartoe te allen tijde wiflig en bereid zulben zijn.

En zoo wij bevonden worden tegen eenig gedeolte
van doze verklaring en belofte te hebben gehandeld,
deswegens ons te zulien ondorwerpen aan do uitspraken
der bevoegde kerkelijke vergaderingen.

N.N.
V.

1-let colloquium doctum zal zijn eon toots van weten—
schappeltike en godgeleerde bekwaamhodefl, en dat
vooral in het geval van Predikanten of Candidaten die
slechts eon driejarigen cursus aan een erkende Univer
sitoit hebben doorloopen ; jnzonderheid ook eon onder
zook naar hot zedelijk gedrag en de govoelens omtrent
do wedergeboorte door den Heiligen Geest en de per-
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sooniijke ondervindi ng van Gods gen ade, alsinede om.
trent de gehecbtheid aan de leer onzer Kerk, welke de
Synode verstaan wil hebben als onmisbare vereischten
voor alien, die zich a]s leeraars aanbiecien.

VI.
Indion iem and n a bet bouclen van bet colloiju in,,,

i/or/urn door dc Comm issic van Examinajoren mocht \vor
den afgewezen, zal hem recht van appèt worden ver—
leend na ar cle Synode, of, wanneer die niet vergaclert,
naar de Synodale Commissie.

Vu.
De legitimatie van een Precli kant vervalt a) wan nec,

hij afgezet wordt b) wanneer hij schrifteiijk kennjs
gee ft aan den Actuarius Synodi, dat hij het aznbt van
Leeraar der Kerk neerlegt c) als bij zijne be—
cliening heeft neergel egd, ten eincle een seculair ambt of
burgerlijke betrekking te aanvaarden, zonder verlof van
de Commissie van toelating tot de Evangeliebediening
verkregen te hebben, dat hij zijn status van Leeraar der

Keric mag behouden ci) ais hij zicb ter woon be—
geeft buiten bet Kerkressort, doeb in Zuid—Afrika blij
yen dc, zich n iet bill n en één ja a r in verband stelt met ccii
door ons erkend Gereformeerd Kerkgenootschap e) als
liij door woord of daad duidel ijic getoon ci heeft zich van
de Gereformeerde Kerk te hebben afgescheiden.

VIII.
Een Predikant wiells I egi timatie vervallen is, zal

n let 01) 1l1~UW gel egitlilleerdi mogen worcien, (tail na bet
overleggen van eei~ hewijs vail zoodanigen godzaligen
wan de], als den Christen Leera ar hetaanit, vail den Ri i~g,
waaronder 11 ij geressorteerd heeft, en van den Kerkeraad
of Kerkeraden, toezicht houdende over de gemeente of
gemeenten, waarin 1115 gedurende de Iaatste twee jaren
gewoonci heeft, en het houden vail een colloquium doctu,,,
met dc Commissie vai’ Exanli Il atoren, ten em de zijn
voortdurende gehechthejd aan de leer onzer Kerk te doen
hlij ken.
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Afgezette Predikanten kunnen op voorgeschrevene
wijze op nieuw gelegitimeerci worden aHeen na verlof
daartoe verkregen to hebben van de Synode zelve.

Ix.
Eon Predikant, die eon seculair ambt of hurgerlijke

hetrekking heeft aanvaard, na verlof geicregen te heb—
ben tot behoucl van zijn status, of die in een ander Gere
formeerd Kerkgenootschap als 1-lerder en Leeraar eener
gemeente werkzaam geweest is, zal beroepen zijnde,
niet bevestigd mogen worden, dan na hot overieggen
van bewijs van goed zedelijk gedrag en in hot laatste
geval ook van zijne Akte van Demissie, en na informa
tie ingewonnen door do Commissie van Examinatoren
uit den Ring waaronder hij ressorteert, en na hot houden
van een colloqunim doctnm met voormel do Commissie, ten
einde zijne gehechtheid aan do leer onzer Kerk to doen
blij ken.

x.
Dc Predikant eener Genieente, die, zonder verlof van

den Ring waaronder hij ressorteert, voor eon tijd van
meer clan cen jaar nit zijne Gemeente afwezig is, hondt
op Prod ikant (her Gemeente te zijn, en zal beroepen
wordencle niet mogen worden bovesti gd, cia ii na do ver
nieuwde on derteekening van do Akte in Art. IV bier—
voren vermeld.

Cancli claten tot den Heiligen Di enst, die, na hunne
legitirnatie, hunne studiën aan een bnitenlanclsche Un i—
versiteit hebben voortgezet, zullen beroepen zijnde niet
nogen worden bevestigd dan na over]egging van een
hewijs van goed zedelijk gedrag en de vernieuwde on—
derteekening van do Akte in Art. IV hiervoren vermeld.

XI.
In gevai van de schorsing van een Predikant voor

onbepaaiden tijd met verlies van traktemont hoeft de
Ring do macht en het recht horn nit den ciienst der go—
meento te ontsiaan met vorlies van ai do rechten en
voorrechton ann do stanclplaats verbonden.
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XII;
Als do legitimatie van eon Predikant om tie cone of

andere reden vervalt, of als een Predikant, wiens legitj
matie vervallen is, op nieuw wordt gelegitimeerd, zal (10
Actuarius Synodi officieel bericht daarvan doen en do
status van zoodanigen Predikant zal in tie andere gefe
dereercie Kerken dezelfde zijn als in do Kerk, waarjn
zijn legitimatie vervallen is of waarin hij opnienw gob—
gitimeerti is.

B.
NAAMLIJST VAN BEROEPBARE PREDIKANTEN EN

PROPONENTEN.

Ten einde in het vervoig ongeregeldheden en on
~vettige handelwijze te voorkomen in verband met hot
heroepen van Predikanten en Proponenten, die niet in
actieven dienst van een of ander der Gefedereerde Ker
ken zijn, beslnite deze Raad aan de Synoden der ge
noemde Korken het volgende voor te stellen :—a) Dat tie
Actuarii dier Kerken elk ten aanzien van zijn ICerk den
Zaakgeiastigde der Kaapsche Kerk tegen het einde van
elk jaar, ter publicatie in den Kerkei.ijken Almanak,
zullen voorzien van de namen der niet in actieven dienst
zijnde Predikanten en Proponenten, die beroephaar zijn
en onder de versehillende Kerken resorteeren ; h) dat do
Zaakgelastigde worde gelast geen andere namen in zijn
lijst van beroepbare Predikanten en Proponenten voor
den Almanak op to nemen, dan die weike hem alzoo
door de Actuarii worden verschaft c) dat, in geval eon
Predikant of Proponent de rechten en voorrechten hem
krachtens zijne legitimatie toekornende, mocht verliezen,
of or vrijwillig van afstand doet, dan zal de Actuarius
der Kerk, waaroncler hij ressorteert er onverwijid van
kennis geven aan den Actuanus tier overige drie Kerken,
en zal er kennisgeving van geschieden in “Dc Kerk
bode.”

C.
IN ZAKE HET VIEREN VAN DINGAANSDAG.

Aangezien Dingaansdag nu als een vacantiedag
voor de geheele Unie geproclameerd is, bevele de Raad
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der Kerken ten sterkste nan, dat die dag in alle gemeen
ten der Gereformeerde Kerken op godsdienstige wijze
gevierd zal warden ter gedachtenis aan de wonderbare
uitredding en leiding Gods in de gesehiedenis van ons
yolk; en aangezien die dag tot hiertoe alleen in de Kaap
de Goede Hoop niet gevierd werd, verzoeke de Raad de
Synodale Comrnissie der Kaapsche Kerk am, zoo spoe
dig mogelijk is, deze aanbeveling in ernstige overwe
ging te nemen.

D.

SYNODALE DESLUITEN IN ZAKE AANBEVELINGEN
DES RAADS.

Het wordt aanbevolen, dat in bet vervoig, na afloop
van de respeetieve Synoden de Scriba’s dier Synoden
aan den Scriba des Raads mededeeling zullen doen van
besluiten (op aanbevelingen door den Raad) genomen,
die ze dan in zijn Rapport nan de vergadering van dezen
Raad opnernen zal.

Voorts ten einde de respectieve Kerken in kennis te
stellen met de besluiten der Synoden aver de aanbeve
lingen des Raads, worde den H.Eerw. Scriba des Raads
opgedragen daarvan kennis te geven aan de Scriba’s der
Syn oden.

E.
LEDENTAL DES RAADS.

Dc Raad bevele aan, dat in het vervoig de Scriba’s
der verschillende Synoden, na afloop der respectieve
Synodale Vergaderingen, den Scriba van den Rand zul
len voorzien van de namen der bi-oeders, die door de
respectieve Synoden tot leden des Raads zijn gekozen,
als ook van de namen hunner Secundi.

F.
GEMEENSCHAPPELIJKE KERKELIJKE NORMAALSC1IOOL.

Het Rapport der Commissie over de oprichting eener
gerneenschappelijke Kerkelijke Normaalschool in ems
tige overwegi~g genornen hebbende enovertuigd zijnde,
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dat het voortbestaan, de ontwi kkeli ng en de hoo gste
belangen van ons vol k afhankelijk zij n van de verstan_
clelijke, zedelijke, nationale en godsdienstige vorniing
der jeugd dat zoodanige vorming alleen plaats hebben
kan onder de bearbeicling en den invloed van daartoe
geschikte onclerwijzei-s en onderwFjzeressen dat er fliet
genoegzame voorziening wordt gemaakt voor de oplei
ding van de zoodanigen, en dat het de roeping der
ICerk is om spoedig maatregelen te nemen om in deze
dringende behoefte te voorzien, zoo hesluite deze Raad,
in voldoening aan de opdracbt der Kaapsche Synode
oni een beredeneerd voorstel daaromtrent voor liaar te
leggen om

(a) een gedrukt exeniplaar van het Commissie rapport
in hanclen te steijon van ieder lid dec vier oncler—
scheidene Synoden

(Ii) op grond daarvan ten sterkste aantebevelen dc 01)—
ri chtin g eener gemeenschappej ijke Kerkelij he
Normaal School 01) zoodanige plaats a]s in bet
rapport aanbevolen

(c) het als zijne meen in g en wensch nit te spreken,
dat de Normaal School der Kaapsche ICerk, indien
zij han wot-den voortgezet onder omstandigheden
waarin het dod dat de Kerk beoogt beter han
bereikt worden, een gemeenschappeljjke Nor
maal inriehting der Gefedereerde Kerken zal zijn

(/) ccii e Commissie van vijf leden aan te stellen, die
met het oog 0]) de keuze, indien noodig, van eene
andere geschikte plaats, de samenstelling van het
bestuur der in richting, dc ondersteuning, die van
den kant van de deelliebbende Kerken eenerzijds
en van de Regeering anderzijds verwacht kan
worden, enz., verdere informatie in te winnen en
dezen Raad, of, ingeval hij niet spoedig verga—
dert de Synoden met voorlichting en advies te
d ienen.


