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HANDELINGEN
DER

Eerste Vergadering
VAN DEN

RAAD DER NED. GER. KERKEN
IN ZUID~AFRIKA.

~ebonben te 1{~retorta ben j3~Cfl
tll~aart 1907 en ~oL9enbe ba~en,

PRETORIA.
GEDRuI~T TER ,,VOLKSTEM’-DRUKKERIJ~
1907.

HANDELINGEN der Eerste Vergadering van den
Raad der Ned. Ger. Kerkell in Zuid~Afrika,
gehouden te Pretoria, den 3den Maart 1907
en volgende dagen.

EERSTE

ZITTING.

De leden des Raads komen bijeen in de Su- B~jeenkonit~.
sanfla-Zaal om 3 uur des narniddagS.
De oudste leeraar tegenwoordig, Ds. A. I. ~r.
Steytler, daartoe verzocht zijnde, neemt den Voor
zitterSStOel in en laat zingen van Gezang i :
leest uit Gods ~vVoord, en wel van bet Evangelie Opening.
naar JohanneS, hoofdstuk 15, waarfla hij voorgaat
in ‘t gebed.
De Voorzitter eischt de geloofsbrieven op, en Geloofsbrievefl
bet blijkt dat ter vergadering verschenen zijn :—
Uit de Ned. Geref. Kerk in Zuid-Afrika (Kaap presentieujst.
Kolonie): Di. A. Moorrees1 D. S. Botha, J. P.
van Heerden, 1. F. A. de Villiers, D. J. Pienaar
Azn., W. A. Albeit, J. R. Albertijn Sr., W. A.
joubert, G. A. Scholtz, A. I. Steytler, G. Murray,
P. A. Winter en Ouderling T. J. Louw, Primarii,
en Ds. P. G. J. Meiring, secundus,, in plaats van
Ds. J. H. Hofmeyr, prirnarius, die niet tegen
woordig kon zijn.
Uit de Ned. Geref. Kerk in Natal: Di. i~. M.
Murray en H. F. Schoon, Prirnarii.
Uit de Ned. Ger. Kerk in de Oranje Rivier
Kolonie: Di. C. D. Barn, G. \V. B. van der Lin
gen, P. J. J. Boshoff, P. 5. van Heerdep, J. D.
Kestell, J. A. Joubert en J. C. Hefer, Primarii.
Uit de Ned. Herv. of Geref. Kerk in Zuid
Afrika (Transvaal): Di. H. S. Bosman, D. P.
Ackerman, A. J. Louw, Paul Nel, G. Radloff,
A. P. Kriel en Ouderling W. H. BUhr~nann, Pri
marii.
Daar er geen bezwaar gemaakt wordt tegen Ve~aderin~
de geloofsbri~ven, verklaart de Voorzitter de Ver- ~titue
~adering voor wettig geconstitueerd.
Dc Vergadering besluit bet Reglement van Reglernent
Orde der Moederkerk, gewijzigd naar ornstandig- ~
heden, voorloopig te volgen.
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Kiez~ngvan
Voorzitter.

Ds A.J.S•teijtler
o~zttter

~iezing van
criba.

Overgaande tot de kiezing van eenen Voor
zitter, met gesloten sternbriefjes, wordt er eene
groslijst gevorrnd, waarop de namen verschijnen
van Di. A. Moorrees, D. S. Botha, H. S. Bos
man, A. I. Steytler, C. D. Barn en P. A. Winter.
Daar Ds. Moorrees op het punt staat eene
reis naar Europa te doen, verzocht hij, dat zijn
naam geschrapt zal worden. De Vergadering
geeft hiertoe hare toestemming.
Bij kle stemming verkrijgt ‘~niemand eene
meerderheid van stemmen en wordt er over ge
stemd tusschen Di. A. I. Steytler en H. S. Bos.
man, die bet tweetal vormen.
Uit dit tweetal wordt Ds. A. I. Steytler met
meerderheid van stemmen gekozen tot Voorzitter.
Met een hartelijk woord van dank, voor de eer
hem bewezen, aanvaardt hij het ambt.
Op de groslijst voor de kiezing van Scriba ko.
men de namen voor van Di. Paul Nel, D. S. Bo..

tha, I. F. A. de Villiers, P. J. J. Boshoff, P. G. j.
Meiring, G. W. B. van der Lingen, H. F. Schoon
en J. A. Joubert.
Hieruit wordt Ds. Paul Nel gekozen.
‘elkomstwoord
De HoogE erw. Moderator der Transvaalsche
)Or Moderator
~rTransv.Kerk Kerk, Ds. H. S. Bosrnan, spreekt nu namens die
Kerk, de Vergadering toe en beet de leden zeer
hartelijk welkom. Hij zegt, dat deze dag een
groote en blijde dag is in de geschieclenis van onze
Kerk. Deze Raad is het bewijs, dat wij éen zijn,
en dat wij als éen man bet werk des Heeren willen
en zullen doen. Zijne bede is, dat de Heere ons
daartoe helpe, en dat wij bet werk ons opgedra
gen mogen doen tot heil van onze Kerk en van ons
Volk. Het fondament is gelegd, waarop wij goed,
krachtig kunnen en moeten bouwen. Er zijn vele
stroorningen en vele secten, doch ons land heeft
eene toekomst en die is in onze band. God beware
onze dierbare Kerk, opdat zij niet afwijke van de
zuivere leer, door de Vaderen ons overgeleverd.
Ret is beter minder geleerd te zijn, dan geleerd te
zijn en den Koning der Kerk van den Troon ge
stooten. Ons licht moeten wij laten schijnen, want
daartoe heeft de Heere ons hier gesteld. Het is
een voorrecht de Broeders bier te hebben, en hij
vertrouwt, dat zij ook der gemeenten, door de ver

5
Iondiging des VvToordS, als anderszinS, tot zegen
zullen zijfl.
De HoogEerW. Voorzitter antwoordt hierop HoogEerw.
en zegt, dat het al de leden eene vreugde is, bier ~
te zijn. De wereld moet weten, dat wi] een zijn
en dit zal ons tevens ook sterken.
Een brief van Ds. J. H. Hofrneyr wordt ge- ~
jezen, kennis gevende, dat hij niet tegenwoord1~
ban zijn, en der Vergadering bet licflt en de lei
ding des I-{eiligen Geestes toebiddende.
Dc zittingsuren worden bepaald als volgt : ZittingstfleL
des morgens van 9.30 tot 12.30 en des namiddags
van 3.30 tot 6 uur.
Us. Bosman leest eene uitnoodigiflg van de Uitnoojiging
Zuid_Afrikaansthe Vrouwen Federatie aan den Z.A.V.~~ma
Raad tot eene gezellige bijeeniomSt op Vrijdag
namidclag van 4 tot 6 uur. Hierover zal morgen
besloten worden.
Om ~ verdaagt de HoogEerw. Voorzitter Vcrdaging.
de Vergadering tot om half acht uur heden avond,
wanneer de openingSrecle in het Kerkgebouw ge
houden zal worden.
Des avonds om 7.30 komt de Raad bijeen in Plechtige
het Kerkgebouw. Er is eene groote schare van ge- ~
meenteleden en anderen bijeen, waaronder leeraren
en leden van andere genootschaPPen~ alsook Zijne
Excellentie de 1-Iooge Commissaris en de leden van
het Ministerie.
Dc Hoogberw. Voorzitter leidt den dienst op
de gebruikeliike wijze en levert de openingsrede
naar aanleiding van de woorden des Heeren,
Matth. 28 :20 “En ziet, 1k ben met ulieden, al de
dagen tot de voleinding der wereld” en spreekt
toepasselijk en verkwikkend over : 1. De groote
waarde, 2. Den rijken inhoud eo
Dc heerlijke
troost der belofte daarin vervat.
Na het dankgehed, spreekt de plaatselijke Woord van
leeraar, Ds. H. S. l3osman, een woord van waar- ~rdee~n~
deering tot de leeraren en leden van andere Ker- ~1r3i~rs~
ken en tot Zijne Excellentie, den 1-looge Commis
saris en de leden van bet Ministerie voor hunne ~e
genwoordi ghei d.
Dc HoogEerw. Voorzitter laat zingen van Zegenbede
Gezang i~6 :i en sluit den dienst met het uitspre
ken van de Apostolische zegenbede.
~.
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(w.g.)
,,

A.
G.
A.
P.
D.
D.

1.
A.

STE\’~1’LEn, Praeses,
ScH0LTz.
MOORREES.
A. WTIN~rER.
PIENAAI~ AZN.
S. BOTHA.

J.

J.

R. ALBERTIJN.
W. A. JOUBERT.
T0BIAs J. Louw.
P. G. J. ?VIEIRING.
1. F. A. DE VILLIERs.
\V. A. ALT-lEn.
J. P. VAN HEERDEN.
G. i\IuiuE~y.
A. M. i\IURRAY.
H. 1~’. SCHOON.
C. D. B~i..
\V. ii.
i~. LINGEN.
P. BosI-IoFp.
J. D. KESTELL.
P. S. VAN HEERDEN.
J. A. JOUI3ERT.
J.
C. [-Iinm~.
~-k. P. RRIEL.
~.

V

\‘•

GusTAv
,,

RAE IEEE,

\V. H. Bu1-ia~1\xN.

A.

J.

Louw.

D. P. ACKERMAN.
H. S. Bos~lAN.
PAUL NEL, Scriba.
TWEEDE ZITTING.
DONDERDAG, 14 MAART Iço7.
)ening.
De HoogEerw. Voorzitter laat zingen uit den
Morgenzang cle eerste drie verzen en verzoekt den
Scriba voor te gaan in het geheci.
tulen gelezen
Dc Notulen der eerste zitting worden gelezen,
goecigekeurd en door al dc leden onderteekend.
ada can den
Dc Predikant van Ladysmith doet het volgen
1~oor~1ate, de voorstel :
‘‘Hiermede betuigt de Vergaclering
ndngsrede.
haren HoogEerw. Voorzitter hartelij k dank voor
zijne zielverkwikkende, hartversterkende en be
moedigende openingsrede, gisterenavond uitge_
sproken en verzoekt om zijne vergunning, dat de
zelve, samen met het inleidend woord, aan bet
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voorgebed voorafgegaafi, als aanhangsel bij hare
notulen moge worden gedrukt.”
Dit voorstel, gesecondeerd door den Predi
kant van Fauresmith, wordt met algemeene stemmen door de Vergadering aangenomen.
van ze~en
Een telegram van Ds. J. Vvr. G. Strasheim van brief
Telegram
en
Klerksdorp, en een brief van den Br. D. J. Kok ~vensch.
van Ermelo, der vergadering zegen toewenschen
de, worden gelezen.
Aan elk lid der Vergadering wordt een exem- Er~em~aarNo
plaar van de Notulen der Achtste Synode der ~
Transvaalsche Kerk aangeboden en met dank door
de Vergadering aan de Mocleratuur dier Kerk aan
genom en.
Aan de orde wordt nu gesteld bet versiag van Verslagvan
den tijdelijken Scriba des Raad~.
~~iage III.
Na eenige vragen wordt het goedgekeurd en~
met dank aangenOmefi.
De uitnoodiging van dc Zuid_AfrikaaflSche Uitnoodigi~N
Vrouwen Federatie tot een gezellige bijeenkomst, Z.A.V.~ederaUe
gisteren gedaan, wordt flu aangenomefl en beslo
ten morgen namiddag te zitten van half drie tot
vier uur.
Omtrent punt Viii op de agenda van werk- V~sts~elle~C~n
zaamheden, over het vaststellen van eene Constitu
tie en Reglement van Orde voor den I-ioogEerw.
Raad, wordt bet volgende voorstel van Ds. J. P.
van 1-leerden, ondersteund door Ds. \V. A. Albeit,
met algerneene stemmen aangeflOmefi : ‘‘Eene
Commissie worde benoemd om eene concept Con
stitutie op te stellen en aan de Vergaclering zoo
spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen,
met bepaling van een Reglement van Orde.’’
Tot Commissie henoemt de iioogberw. Voor
zjtter Di. J. P. van 1-leerden, ii. F. Schoon, G.
W. B. van der Lingen, en A. J. Louw.
Dc beschrijvingspUnten onder punt IX van de l3eschdjvingsagenda van werkzaarnheden worcien nu in behan~ puflteu.
deling genomen.
Ret iste BeschrijvingspUnt luidt als volgt : No.
“Dc Raad geve bet der gefedereerde kerken aan
de hand, orn, bij de stichting van nieuwe gemeen
ten op de grenzen, eene regeling te treffen, zoodal
de Kerkelijke lijnen niet nooclwendig, die van den
Staat behoeven te zijn. Eene gemeente zal clan
kunnen bestaan uit deelen, tot verschillende kolo.
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Zeodjn~werkjn
eec district of
gemeente.

N~.V~e~ei~
Zusterkerkenop
Curator~n
~arium.

nies behoorende, terwiji zij ressorteeren zal omler
de Kerk in den Ring, alwaar de Kerkplaats be
hoort.”
De inzencler vai~ dit beschrijvingspunt, Ds.
A. J. Louw, licht bet toe en neemt bet op als ‘en
voorstel, gesecondeerd door den Ouderling T. J.
Louw.
Na bespreking, waaraan deelnamen Di. A. J.
Louw, H. F. Schoon, D. S. Botha, A. Moorrees,
J. A. Joubert, j. C. Refer, G. W. B. van der
Lingen, J. P. van Heerden, en D. J. Pienaar, be
sluit de Vergadering met overgroote meerderheid
van stemmen, het eerste deel van bet beschrij
vingspunt, tot aan bet woord: “behoorende”, aan
te nemen.
Een verder voorstel in verband hiermede van
Di. A. Moorrees en j. C. Refer, wordt met een
parige stemmen aangenomen, en luidt als volgt:
“Dit beginsel zal ook van toepassing zijn op reeds
gevestigde gemeenten, waar zuiks door betrokkene
partijen noodig mocht bevonden worden.”
Ret laatste gedeelte van het punt, n.l. : “ter
wiji zij ressorteeren zal onder de Kerk en den Ring
alwaar de Kerkplaats behoort” vervalt.
Beschrijvingspunt No. 2 ‘‘Dc Raad bespreke
de wenscheiijkheid om met andere Kerkgenoot
schappen, die zendingwerk doen binnen de limie
ten van de gefedereerde Kerken, en die met onze
Kerken in sympathie zijn, eene overeenkomst te
treffen, zoodat bet zendingwerk in eene gemeente
of district door éen genootschap ondernomen wor
de.”
Eene zeer belangrijke cliscussie over deze zaak
vindt plaats, waarin crop gewezen wordt, dat zulk
eene verstandhouding uiterst gewenscht is. Bene
vens den inzender, Ds. A. J. Louw, nemen nan de
bespreking dccl Di. D. S. Botha, p. j. j. Boshoff,
D. J. Pienaar, P. S. van Heerden, W. A. Aiheit,
j. C. Refer en H. S. Bosman.
Ds. A. J. Louw verklaart tevreden te zijn met
de bespreking en trekt met verlof der Vergadering
het punt terug.
Beschrijvingspunt No. ~ luidt als volgt: “Dc
HoogEerw. Raad overwege op welke wijze ook de
Zusterkerken in Transvaal~ Oranje en Natal zich
op bet College van Curatoren van het Theologisch
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Seminarium te Stellenbosch zouden kunnen laten
vertegenwoordigen.”
Over dit punt, dat ingeleici wordt door den in
zender, Ds. W. A. Joubert, vindt er eene zeer
hartelijice bespreking plaats, waaraan deelnemen
Di. j. A. joubert, Ds. S. Botha, El. S. Bosman,
G. \\T• B. van der Lingen, J. R. Albertijn, H.
F. Schoon, D. j. Pienaar, A. M. Murray, D. P.
Ackerman, \V. A. Albeit, A. Moorrees, G. Mur
ray en J. P. van Heercien.
I-let punt wordt afgehandeld door de aanname
met algemeene stemmen van bet volgend voorstel
van Di. J. A. Joubert en J. D. Kestell : “Deze
HoogEerw. Raad bevele de Kaapsche Kerk aan
om aan de Kerken in Natal, 0. R. Kolonie en
Transvaal de gelegenheid te geven om desverkie
zende op bet College van Curatoren van bet Theo
logisch Semi narium vertegenwoordigd te worden.”
Beschrijvingspunt No. 4 wordt toeoelicht door No.4.
Eenvormtgheid
Ds. J, D. Kestell en luidt: Dc l-IoogEerw. Raad Reg~tersen
neme in overweging de vraag, hoe eenvormigheid Certificaten.
tot stand kan gebracht worden in de vormen van
alle Kerkelijke Registers en Certificaten in de cer
schillende Kerken. Hetzelfde ook ~vat de ~eges
betreft.’’
Hieromtrent wordt na eenige bespreking, door
Ds, j. D. Kestell, gesecondeerd door Ds. G. Rad
loff voorgestelcl: “Staande deze Vergadering wor
de eene Commissie benoemd om te overwegen, op
welke wijze eenvormigheid kan worden tot stand
gebracht met hetrekking tot Kerkelijke Registers
en Certificaten en Extracten uit Kerkelijke Regis
ters en ook om te overwegen of de leges voor Cer
tificaten niet dezelfde kunnen zijn in al de Ker-.
ken.”
Dit voorstel wordt met groote meerderheid
van stemmen aangenomen en de HoogEerw. Voor
zitter benoemt tot Commissie Di. I. F. A. de Vii
hers, J. D. Kestell en G. Radloff.
Dc HoogEerw. Voorzitter leest een telegram Telegram
van Ds, j. A. Bevers der Vergadering zegen toe- Ds.J.A.Beijei~.
hi ddende.
Ds. D. J. Pienaar ~eeft kennis van bet vol-. Ke~isgevii-g
gend voorstel, dat hij hij eene latere zitting zal in- ~
dienen:
“Naar aanleiding van bet besluit genomen
-

.

~1o
over No. i der beschrijvingspunten, wende deze
Raad der Kerken zich tot de Regeering in Oranje
en iransvaal, teneinde, zooals in de Raapkolonie
en Natal, erkenning te erlangen van Godsclienst
leeraren als huwelijksbearnhten krachtens bun
ambt.”
N~Vereenigd
Aan de orde komt nu beschrijvingspunt No. 5
van de Synode der Kaapsche Kerk, n.l. “I-let wor..
de aan den Federalen Raad opgedragen te zien
eene Vereeniging tusschen Kerkbode, Fakkel en
Vereenigiug te hewerken.’’
Ds. 1. F. A. de Villiers leicit deze zaak in en
aan dc discussie hierover nernen dccl Di. H. S.
Bosman, P. G. J. Meiring, J. P. van Ile~rden, P.
Boshoff, A. J. Louw, J. R. Albertijn, A. i\ioor
rees, j. C. Hefer, D. S. l3otha, G. Muriay en C,
D. Barn.
Ds. J. R. Albertijn stelt voor ‘‘Deze Verga
dering spreekt het uit als hare overtuiging, dat
eene Vereenigi ng tusschen genoemde Kerkbladen
zeer wenschelijk is, en benoemt eene Commissie
om de zaak in overweging te nemen en den Rand
der Kerken of de Synoden der Kerken bier verte
genwoordi~-d, met advies en een berecleneerci voor
stel desaangaancle te dienen.”
Ds. \V. A. Joubert secondeert cut voorstel,
dat door de Vergadering aangenomen wordt.
Dc
benoemd
w.orden.de
\ erdaning.
DaarCommissie
bet tijd iszalommorgen
te verdagen,
verzoekt
HoogEerw. Voorzitter Ds. A. 1\Ioorrees met ge
bed te sluiten.
(w.g.) A. I. STEYTLER, Praeses.
PAUL NEL, Scriba.

DERDE
Opening.

Notnien.

Kennisgeving
~o~st~,I0~s.

ZITTING.

VRIJDAG, i~ MAART iqo~.
Dc l—IoogLerw. Voorzitter laat zingen Ps.
146 :i en 4, waarna hij Ds. I-I. F. Schoon ver—
zoekt bet gebeci te doen.
Dc Notulen worden gelezen en na eene kleine
verheterin g, goedgekeurd en onderteekend.
Ds. D. S. Botha geeft kennis, dat bij in eene
latere zitting zal voorstellen

‘‘Deze Vergadering

gevoelt zich gedrongen om met innige clankbaar-.

H
held jegens den Heere, hare grotote vreugde te
kennen te geven over de toenemende belangstei
ling in de zei~ding, over den ijver waarmede zij
bebartigd wordt en over d’en zegen, welke op hare
werkzaambeden rust in de Rerken bier vertegen
woordigd.”
‘‘Zij spreekt bet als bare diepe overtuiging
uit, dat het de roeping en bet voorrecht der Gefe
dereerde Kerken is, om in geboorzaambeid aan
bevel des 1—leeren, zonder uitstel en met heiligen
ernst het licht des Evangelies onder de Heidenen
te verspreiden.”
“Lij is voorts van oordeel, dat zendingswerk
zaambeden, zooveel mogelijk en met in acbtne—
ming van bestaande rechten, door elkeen der Ker
ken binnen hare respectieve grenzen behartigd
moeten worden en dat de gefedereerde Rerken,
wat de zending aangaat op
vriendschappelijke
wijze met die Kerken, die met ons in sympathie
zijn, behooren samen te werken, o.a. door, waar
dit geschieden kan, te vermijden, dat twee of meer
genootscbappen in denzelfden kri n g arbei dsvelden
zullen hebben.”
lot Commissie in tei men ~ in bet besluit gis
teren genomen, omtrent dc vereeniging van tie Kerkbiad.
drie kerkbladen, benoemt de Hoogberw. Voorzit
ter Di. P. G. J. Meiring, j. 1). l~estell en Paul
Nd.
Dc Vergadering besluit morgen voormiddag Ziuin~norgen
doch niet des namidciags, te zitten.
snnumdag.
I—Jet Verslag van dc Commissie gisteren be—
noemd om de Vergadering met advies te clienen eens~rmghi~t
omtrent eenvormigheid van Registers, vormen en ~
leges wordt gelezen.
Ds. D. S. Botba stelt voor, ondersteunci door
Ds. j. R. Albertijn bet versiag aan te nernen.
Ds. A. j. Louxv, gesecondeerd door Ds. j. D.
Kestell stelt voor omtrent bet eerste gedeelte van
het verslag over Registers en vormen “Het wor—
de aan de Actuarii der gefedereerde Rerkt~n opge- ~is~er~ en
dragen alle Kerkelijke Registers en vormen, door
de verschillende Rerken ge-eischt, zooveel moge
lij k eenvormi g te krij gen.’’
Dit amendernent ‘ivordt aangenomen en het
oorspronkelijk voorstel verworpen.
Het tweede gedeelte omtrent de leges wordt R~ leges.
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l3esluitreleges,
~ ci~ ~

Telegram va~
Us. P. du Toit.

Verslag van~
~

Reglemeut.

Ziebijlagev.
~~cF~r
Conf~r~ntie

Vtettige
coutueelIng

Ambienarea des
Raans.

gitvoe.rm.sde

aangenomen, en besloten bet besluit der Jongste
vergadering van de Synode der Ned. Ger. Kerk
in de Kaap Kolonie desaangaande~in de Notulen
op te nemen.
Bedoeld besluit luidt als volgt: “Voor bet
verleenen van een doopcedel is de Kerkeraad ge
rechtigd tot den eisch van vier shillings. Waar
doopcedels echter voor Kerkelijke doeleinden ver
eischt worden, zullen zij gratis worden verleend.”
De HoogEerw. Voorzitter leest een telegram
van Ds. P. du Tort van Edenburg en bevattende
zegenwenschen over de beraadslagingen des
Raads.
Aan de orde wordt flu gesteld het versiag van
dc Commissie, gisteren benoernd, om ecne Concept
Constitutie en Reglement van Orde voor den
I-JoogEerw. Raad op te stellen.
Dc Scriba der Commissie, Ds. G. \V. B. van
der Lingen, leest bet Verslag, dat aangenomen
xvordt ter puntsgewijze behandeli ng.
Punt 1, dat eene aanbeveling bevat, dat de be
palingen, aangenomen op de Conferentie te Coles
berg, den 9den en ioden Augustus 1905, tot grond
slag der Constitutie zullen strekken, wordt aange
nomen.
Punt II (i). Hieronder wordt bepaald, dat
twee derden van de leden des Raads tegenwoordig
moeten zijn, orn de Vergadering als wettig gecon
stitueerd te kunnen beschouwen en dat van het ge
tal op de presentielijst, de helft een quorum zal
uitrnaken.
Ook dit advies wordt aangenomen.
Punt II (2) bepaalt, dat de Ambtenaren van
den Raad zullen zijn : de Voorzitter, de Vice
Voorzitter en de Scriba, die gekozen zullen worden
in elke gewone Vergadering van den Raad en in
functie zullen blijven tot de volgende gewone Ver
gadering.
Dit deel wordt aangenornen, doch bet laatste
gedeelte dat luidt: “Deze Ambtenaren zullen de
Uitvoerende Commissie van den Raad uitmaken,”
lokt eene levendige hespreking uit. Veel wordt er
gezegd aangaande de wenschelijkheid al dan niet
van eene Uitvoerende Commissie daar te stellen.
Met nadruk wordt erop gewezen aan den eenen
kant, dat het niet Gereformeerd is, wijl andere
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sprekers beweren, dat het wel Gereformeerd is.
Eindelijk wordt een voorstel van Ds. A. Comniissie
Uitvo~rende
Moorrees, ondersteund door Ds. G. A. Scholtz, verworpen.
aangenomen met meerderheid van stemmen, om
dit deel te schrappen.
Aan de bespreking nemen deel Di. A. Moor
rees, H. S. Bosman, G. W. B. van der Lingen,
C. D. Bam, H. F. Schoon, J. P. van Heerden,
D. S. Botha, A. J. Louw, D. J. Pienaar en A. I.
Steytler.
Punt II (~) luidt als volgt : ‘‘Bij ontstentenis Voorzitter.
van den Voorzitter treecit de Vice-Voorzitter in
zijne plaats.
Bij ontstentenis van beiden treedt de oudste
leeraar (in leeftijd), lid des Raads zijnde, als tijde
lijken voorzitter op.’’
“Bij ontstentenis van den Scriba benoemt de
Voorzitter eenen tijdelijken scriba uit de leden des
Raads.” Dit advies wordt met algemeene stemmen aangenomen.
In verband hiermede stelt Ds. D. S. Botha
voor: “Geene voorstellen zullen, dan in zeer drin- i°°~°
gende gevallen, in behandeling genomen worden,
tenzij dezelve ten minste zes weken te voren aan
den Scriba zijn toegezonden, die verplicht is ze in
de officieele organen der gefedereerde Kerken te
publiceeren, een maand voor bet houden der Ver
gadering.”
Ds. P. G. J. Meiring secondeert dit voorstel, Voorstel
dat echter door de Vergadering verworpen wordt. verWorpefl.
Ds. J. A. Joubert stelt verder voor : ‘‘De
Raad worde niet geopend met een plechtigen
dienst in bet openbaar.” Daar er niemand is orn
dit voorstel te secondeeren, vervalt dit voorstel,
doch wordt het volgende voorstel van Di. MT. A.
J oubert en G. Murray aangenomen, wiji er slechts
een tegenstem is: “De Vergadering van den Raad Plechtige
worde plechtig geopend, zooals gebruikelijk bij de
opening van de Synoden der Kerken.
Punt III handelt over bet Reglement van Or- ~e~1ensent van
de. Aanbevolen wordt bet Reglement van Orde
e.
van de Ned. Ger. Kerk in de Kaap Kolonie te vol
gen, voor zoover dat op dezen Raad kan worden
toegepast.
Op voorstel van Ds. P. G. J. Meiring, gese
condeerd door Ouderling T. j. Louw, wordt dit
~
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aangenomen en wel met algerneene stemmen.
Hiermede is dit versiag afgehandeld en wordt
dank aan de Commissie toegebracht.
Ingevolge het Besluit der Vergadering orn
trent de Arnbtenaren des Raads wordt besloten
dadelijk tot de kiezing van een Vice-Voorzitter
over te gaan.
OP de groslijst verschijnen de namen van Di.
C. D. I3arn, I—I. S. Bosman, A. Moorrees, H. F.
ScbQon, J. R. Albertijn, G. W~. B. van der Lin
gen, G. Radloff, G. A. Scholtz en P. A. Winter.
Tot stemming uit deze lijst overgaande ver—
krijgt niemand eene volstrekte meerderheid. Op
bet tweetal komen dc narnen van Di. C. D. Barn
en H. S. Bosman, en wordt Ds. H. S. Bosman
gekozen tot Vice-Voorzitter met meerderheid van
stemmen.
Hij neemt met een enkel woord zijne plaats
naast den HoogEerw. Voorzitter in.
Beschrijvingspunt No. 6, afkomstig van de
Synocle cler Ned. Herv. of Geref. Kerk, in Trans
vaal, worcit nu aan de orde gesteld.
Het heeft betrekking OP de Oprichting eener
Oplei di ngsschooi voor Inboorlingen Onderwijzers,
Evangelisten en Leeraars.
Na eenige gedachtenwisseling stelt Ds. D. S.
Botha voor, gesecondeerd door Ds. P. A. Winter:
“Deze Vergadering hecht hare goedkeuring aan
de besluiten der Zending-conferenties in Juli 1ço5
te Johannesburg, en in December 1905 te Bloem
fontein, inzake dc oprichting eener Opleidings
school voor Inboorlingen tot arbeiders in bet zen
dingvelcl, genornen, en is van oordeel, dat de op
ricbting, bet bestuur en de instandhouding van
zoodanige school aan de Zending-Commissies van
de gefedereerde Kerken moet worden opgedra
gen.”
Dit voorstel wordt bet besluit der Vergadering
met algemeene stemmen.
l3eschrijvingspunt 7 komt nu aan de orde, en
handelt over de veelwijverij onder de kaffers.
Dc Br. Ouderling \V. H. Bührmann leidt de
ze zaak in. Eene breedvoerige bespreking vindt
plaats, waaraan deelnemen Di. P. S. van Heerden,
H. F. Schoon, H. S. Bosman (die een brief over
deze zaak leest, afkornstig van Ds. H. J. Neeth
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ling van Lijdenburg), D. P. Ackerman, A. Moor
rees, G. Murray, J. R. Albertijn, A. P. Kriel, D.
S. Botha, J. C. Hefer, \V. A. Joubert, J. A. Jou
bert, j. P. van F-Ieerden, C. D. Barn en D. J. Pie
naar.
Dc volgende voorstellen komen ter tafel:
Voorstelien.
i. Van Di. J. C. 1-lefer en A. P. Kriel
de vraag hoe te handelen in deze, bevele
de Raad aan, dat bet gebruik tot hiertoe in zwang
bij zending-genootschappen, n.m.1. den doop te
weigeren aan de zoodanigen, die meer dan eene
vrouw hebben, verder gehandhaafd worde.”
2. Van Di. P. j. ]. Boshoff en G. \V. 13. van
der Lingen:
‘‘Dc Raad, met bet licht, dat hij heeft over
deze zaak, beschouwt bet strijclig met den geest
van Gods \Voord, dat een man, die meer dan eene
vrouw he~ft, gedoopt worde noch ook eene vrouw,
die niet de eerste vrouw eens mans is.’’
3. Van Di. D. J. Pienaar en I-I. F. Schoon
‘‘Met betrekking tot No. 7 der beschrijvings
punten, besluite de Vergadering, dat de zaak blij
ye overstaan tot de volgende zitting van dezen
Raad en dat intusschen alle nood~ge informatie in
deze van zendelingen en van onze synodale zen
ding-commissien worde ingewonnen, ten einde on
ze Kerken in staat te stellen, indien mogelijk, met
het oog op alle voorkomende gevallen, tot een af
doend besluit te geraken.’’
Voor dat deze zaak afgehandeld kan worden
is het tijd geworden om te verdagen.
Aan Ds. A. Moorrees wordt verlof verleend ~
orn hedenavond te vertrekken.
Is. A. Moorrec.
Ret volgend voorstel van Ds. J. P. van Heer
den wordt bij acciamatie door de Vergadering
aangenomen.
‘‘Deze Raad, bestaande uit vertegenwoordi- Gelu~wens.h
gers van de Ned. Ger. Kerken in Luid-Afrika en
onclersteuners van het Theologisch Seminarium te
Stellenbosch wenscht hiermede den pas gekozen
Professor Ds. Adriaan Moorrees van harte geluk
te wenschen met zijne benoeming lot Professor en
hem Gods zegen toe te bidden in de eervolle maar
zeer gewichtige betrekking waartoe de Kerk en de
Heere der Kerk hem heeft geroepen.”
Dc HoogEerw. Voorzitter spreekt Ds. Moor-
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rees nog een hartelijk woord toe, waarop deze ant
woordt.
De HoogEerw. Vice-Voorzitter doet het slot
gebed, waarna Ps. 134 :3 gezongen wordt.
(w.g.) A. I. STEYr.ER, Praeses.
,,
PAUL NEL, Scriba.

VIERDE

ZITTING.

ZATERDAG, i6 MAART.
De HoogEerw. Voorzitter laat zingen Gezang
en Ds. P. S. van Heerden doet het gebed.
~Notulen.
De notulen worden gelezen en na eene emen
datie, goedgekeurd en onderteekend.
Reveelwijverii.
Beschrijvingspunt No. 7 over de veelwijverij
is weer aan de orde.
Een verder voorstel komt ter tafel en wel van
Ds. J. R. Albertijn, gesecondeerd door Ouderling
T. J. Louw, en luidt als volgt: “Deze Vergade
ring is van oordeel: (i) dat de veelwijverij der
heidenen, eene schrikkelijke zonde is, die in de
gemeente des Heeren niet mag gedoogd worden;
(2) dat geene personen uit het heidendom, die in
deze zonde blijven, tot de gemeente des Heeren
mogen worden toegelaten; (~) dat personen uit het
heidendom, die zich aan deze zonde schuldig maken en toch met ernst naar toelating tot de ge
meente des Heeren zoeken, met voorzichtigheid,
geduld en volharding behooren onderwezen te
worden, totdat zij door Gods genadige werking,
ertoe gebracht worden met dit heidensch euvel ge
heel te breken.”
Hierop worden de voorstellen van Di. J. C.
Refer en A. P. Kriel, en van Di. P. Boshoff en
G. W. B. van der Lingen, met verlof der Vergade
ring terug getrokken.
Voorstel AlberTot stemming overgaande wordt het voorstel
t~jnaangenornen van Ds. J. R. Albertijn en Ouderling T. J. Louw
met groote meerderheid van stemmen aangeno
men en dat van Di. D. J. Pienaar en H. F.
Schoon verworpen.
Algemeen
Beschrijvingspunt No. 8 komt aan de orde en
ZendelingenWed. Fonds.
is als volgt:
Dc HoogEerw. Raad berame een
plan, waardoor er een Algemeen Zendelingen We
duwen Fonds zal kunnen opgericht worden.”
Opening.

91 :2

.

17
Na eenige inlichting aangaande het bestaan
van zoodanig fonds in verband met de Ned. Ger.
Zending-Kerk in de Kaap Kolonie, waartoe al de
zendelingen onzer Kerk knnnen toetreden, ver
klaart de inleider van dit punt, Ds. J. D. Kestell,
zich tevreden en stapt de Vergadering daarvan af.
Ds. A. J. Louw geeft kennis van het volgend Kenn~sgevi~g
voorstel dat hij later zal indienen : “De Raad ge
voelt meer en meer de wenschelijkheid van eene vereeniging.
organische vereeniging der gefedereerde Kerken
en besluit eene Commissie te benoemen, om tij
dens het reces de rnogelijkheid om tot dezen stap
over te gaan, grondig te onderzoeken en bij de
volgende Vergadering des Raads een beredeneerd
voorstel desaangaande in te dienen.”
Aan Ds. D. J. Pienaar wordt flu gelegenheid Re~Huweliiks~
gegeven zijn voorstel, waarvan hij kennis gaf in
de tweede zitting in te leiden. Ds. A. P. Kriel
secondeert het voorstel, dat wil, dat de Regeerin
gen der 0. R. Kolonie en Transvaal verzocht zul
len worden, Godsdienst Leeraars, krachtens hun
arnbt als huwelijksbevestigers te erkennen.
Na
eene breedvoerige discussie hierover, waaraan deel
nemen Di. J. D. Kestell, C. D. Barn, G. W. B.
van der Lingen, H. F. Schoon, G. Murray, G. A.
Scholtz, P. Nel, G. Radloff, J. P. van Heerden,
P. J. J. Boshoff, P. G. J. Meiring, D. S. Botha,
D. P. Ackerman, benevens den voorsteller komen
nog ter tafel de volgende voorstellen: i. van Di.
G. Radloff en A. J. Louw: “Deze Raad benoeme
eene Commissie, die zich tot cle Regeeringen der
Z. A. Koloniën zal wenden, aandringende op een
vormigheid der huwelijkswet in al de Z. A. Kolo
men”; 2. van Di. D. S. Botha en Geo. Murray:
“De Vergadering besluite deze zaak bij de bespre
king te laten en is van oordeel, dat het wenschelijk
is, dat de huwelijkswet in de Transvaal zoodanig
gewijzigd worde, dat het niet meer noodig rnocht
zijn, voor partijen, die trouwen willen, voor een
regeeringsbeambte te verschijnen voor de bevesti
ging van het huwelijk.”
Het oorspronkelijk voorstel, wordt, met verlof
der Vergadering teruggetrokken, dat van Di. G.
Radloff en A. J. Louw verworpen en dat van Di.
D. S. Botha en Geo. Murray aangenomen.
Ds. D. S. Botha draagt zijn voorstel, waarvan
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hij gisteren kennis gaf, voor. Dit voorstel kornt
voor in de Notulen der derde zitting.
Ds. \~V. A. Albeit secondeert dit voorstel, na
dat de woorden: “zonder uitstel,” daarin voorko
mende, geschrapt zljn.
IPschrijvings-i
Op voorstel van Ds. A. J. Louw, gesecon
put derTra,mv.
k~ikreZending deerd door Ds. P. Nd, ~4oidt het volgend be
schrijvingspunt door de Transvaalsche Kerk naar
den Raad verwezen erbij gevoegd: “De Algernee
ne Vergadering bespreke de noodzakelijkheid van
stappen te nernen, orn álle blanke christelijke ge
nootschappen ertoe te krijgen gezarnenlijice plan
nen te berarnen orn het zendingwerk onder de hei
denen in Zuid-Afrika en daarbuiten, zoover het
Britsch gezag zich naar het Noorden mocbt uit
strekken onder behoorlijke controle en toezicht
van bedoelde Kerkgenootschappen en de verschil—
lende civiele administraties van Zuid-Afrika ge
plaatst te krijgen.”
~13eidevoorste~Beide voorstellen worden met algerneene
stemmen aangenomen.
Voorsteirel
Ds. A. J. Louw dient nu zijn voorstel~ waar
van hij beden morgen in deze zitting kennis gaf,
en dat over eene organische vereeniging onzer
Kerken handelt, in.
Ds. D. S. Botha secondeert bet voorstel.
Na eene zeer hartelijke bespreking dezer zaak
en waaraan deelnernen de voorsteller en de secon
dant, benevens Di. J. C. Hefer, J. A. Joubert, J.
P. van Heerden, P. G. J. Meiring, G. A. Scholtz
Unanjem
en D J Pienaar wordt bet voorstel met unanieme
aangenornen.
,
stemmen aangenornen.
Voorstehe
Aan Ds. H. S. Bosman wordt verlof verleend
Gezindten.
bet volgend voorstel in te dienen : “Deze Raad
wende krachtige en voortdurende pogingen aan,
door middel van den Kerkeraad van de respectieve
gerneenten der gefedereerde Kerken om Leeraren
van andere gezindten te verhinderen kinderen on
zer gemeenteleden te doopen en aan te nemen, zon
der behoorlijke toestemming onzerzijds.”
Ds. P. S. van Heerden secondeert dit voorstel.
Terwiji men nog bezig is met de bespreking,
waaraan deelnernen Di. J. C. Refer, H. S. Bos
man, P. 5. van Heerden, P. J. J. Boshoff, C. D.
Barn, J. P. van Heerd’en en D. J. Pienaar, is het
tijd geworden om te verdagen.
.

.
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Verlof wordt verleend aan Ds. W. A. Joubert
en Ouderling W. H. Bührman om te vert~rekken.
Verder besluit de Vergadering om Maandag
te sluiten en na af loop van de gewone werkzaamheden Maandag een broederlijk onderhoud te neb
ben.
Ds. J. R. Albertijn wordt gevraagd daarvoor
te zorgen.
Ret slotgebed wordt gedaan door Ds. D. P.
Ackerman, waarna de HoogEerw. Voorzitter de
Vergadering verdaagt tot Maandagmorgen om
half tien uur.
(w.g.) A. I. STEYTLER, Praeses.
,,
PAUL NEL, Scriba.

Verlofaan Os.
~

H. Buhrmnno.
~

onderhoud.
iiroederlijk

Verdaging.

VIJFDE ZITTING.
MAANDAG, i8 MAART
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De HoogEerw. Voorzitter laat zingen
Ps Opening.
:7 en Ds. W. A. Alheit gaat voor in ‘t gebed.
Afwezig zijn Di. J. A. joubert en J. C. Hefes Afwezig.
De Notulen worden gelezen, goedgekeurd en Notulen.
onderteekend.
Tot Commissie in termen van het besluit, met Comn-~issie Ce
betrekking tot de organische vereeniging der ge
federeerde Kerken, benoemt de Hoogherw. Voor
zitter Di. D. S. Botha, H. F. Schoon, J. C. Refer
en A. J. Louw.
Deze benoeming draagt de algemeene goed
keuring der Vergadering weg.
I-Jet voorstel van Di. H. S. Bosman en P. S. aannemcn
Redoopenen
door
van Heerden in de laatste zitting ingediend over Predik. van an
het doopen en aannemen van kinderen onzer Kerk dere Gezindten.
door Predikanten van andere gezindten komt weer
aan de orde.
De discussie wordt voortgezet door Di. G.
Murray, J. D. Kestell, J. P. van 1-leerden, D. S.
Botha, J. R. Albertijn, G. W. B. van der Lingen,
I-I. F. Schoon en A. J. Louw.
Ter tafel komt een voorstel van Di. D. J.
Pienaar en H. F. Schoon, dat als volgt luidt:
“Dc Raad met leedwezen vernomen hebbende, dat
er nog ettelijke gevallen voorkornen, waarin kin
deren van leden onzer Kerk gedoopt worden en
jongelieden tot onze Kerk behoorende, aangeno
25
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~o~orari~nvan
Scri a.

men worden, door predikanten van andere gezind
ten, is van oordeel, dat men zich ter eerste instan
tie wenden moet, tot den predikant, die in deze
zondigt; ten tweede tot de Kerkregeering, waar
onder hij staat en ten laatste tot onze eigene Kerk
besturen ten einde in deze huip te verleenen.”
Dit voorstel wordt echter verworpen en het
oorspronkelijk voorstel aangenomen.
Ret volgend voorstel van Di. IHI. F. Schoon
en D. S. Botha wordt met algerneene stemmen

1~rukken van
Notulen.

aangenomen: “Als blijk van erkentelijkheid voor
zijn dienst worde onzen HoogEerw. Scriba toege
kend een honorarium van ,≠jio (tien pond Sti.)
‘s jaars.
Verder stelt Ds. H. F. Schoon voor: Den
HoogEerw. Scriba worde opgedragen, zoodanig

Re c~,mmkissie
zaamOnderwijs.

HetArchief.

Volgende
Vergadering.

aantal van onze Notulen met de Bijiagen te laten
drukken, dat hij elken predikant en elken kerke
raad der gefedereerde Kerken een exemplaar toe
zende.” Dit voorstel, gesecondeerd door Ds. C.
D. Barn, wordt met algerneene sternmen aangeno
men.
Aan Ds. D. S. Botha wordt verlof gegeven
tot het indienen van het volgend voorstel : “Deze
Vergadering benoerne eene Cornrnissie van Waak
zaarnheid orn in overleg met de respectieve verte
genwoordigers der gefedereerde Kerken, met bet
oog op de rechten van de ouders bij de kiezing
van schoolcomrnissies, de rechten van onze taal,
onzen godsdienst op school en de doelmatigheid
van opvoedingsstelsels, enz., in voorkornende ge
vallen het noodige te doen, bij de Regeeringen in
de verschillende Koloniën.
Dit voorstel wordt gesecondeerd door Ds. D.
J. Pienaar, doch wordt na eene korte bespreking
verworpen.
Omtrent bet Archief des Raads wordt beslo
ten, dat bet geborgen zal worclen in de brandkast
van de Ned. Geref. Kerk in de Kaapkolonie.
Op een voorstel van Di. D. S. Botha en A.
j. ~ wordt besloten de volgende Vergadering

te houden op den eersten Woensdag van Maart
in ‘t jaar 1909.
Voorts wordt besloten dat die vergadering zal
gehouden worden te Stellenbosch.
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Afgesproken wordt dat in het vervoig predikanten op Vergaderingen des Raads verschijnen
in het zwart gekleed met witten das en bef.
Op voorstel van Ds. D. S. Botha wordt bij
acciamatie dank betuigd aan den Predikant, Kerkeraad en Gemeente van Pretoria voor de guile
gastvrijheid door den Raad aihier genoten.
Verder wordt den HoogEerw. Heeren Voor
zitter en Scriba de dank der Vergadering toege
bracht voor hunne diensten.
Dc Notulen worden gelezen en goedgekeurd,
waarna de Vergadering overgaat tot een kort broederlijk onderhoud en gebed.
De HoogEerw. Voor~itter spreekt een kort
woord en sluit de Vergadering met gebed en het
uitspreken van den zegen.
(w.g.) A. I. STEYTLER, Praeses.
PAUL NEL, Scriba.

PrediI~aiitei
met bef.

Dankbetui
g1g~

Notuleit.
ed~i~

Sluiting.

BIJLAGE I.
REDE, uitgesproken bij de plechtige Opening van den
Hoog Eerwaarden Raad der Ned. Ger. Kerken in
Zuid-Afrika, door den HoogEerw. Voorzitter van
dien Raad, Ds. A. I. Steytler, op Woensdag 13
Maart 1907, des avonds om 7.30 in het Kerkgebouw
van de Ned. Herv. of Geref. Gemeente te Pretoria.
Ret is eene zeer gewichtige, rnaar ook merkwaardige en
in vele opzichten interessante gebeurtenis, die ons, Gel. Broe
ders, bier te zamen brengt.
Wij zijn immers uit alle deelen van ons geliefd Zuid Afri
ka bier vergaderd als Deputaten van de Ned. Gereform. Ker
ken van de Kaap Kolonie, Natal en Oranje en de Ned. Herv.
of Geref. Kerk in Transvaal, ten einde pogingen aan te wen
den om die Kerken nauwer aan ellcander te vereenigen. Ker
ken, die dezelfde belijdenis hebben, dezelfde taal gebruiken,
hetzelfde karakter vertoonen, dezelfde moeder huldigen, door
denzelfden Geest verlicht, geleerd, geleid en geheiligd worden,
doch die tot hiertoe onder afzonderlijke Regeeringen verkeerd,
en onder verschillende Kerkbesturen gestaan hebben.
Van bet oogenhlik af, dat de Ned. Ger. Kerken, door
landsornstandigheden daartoe gebracht, zich tot afzonderlij ke
Kerken gevormd hadclen, ontstond er bij velen de innige en
hartelijke begeerte naar hereniging, doch er waren immer
onoverkomelijke zwarigheden in den weg.
V/el hebben de Ned. Ger. en de I-Iervormcle Kerken in
dir land in den loop des tijds, Gode zij dank, met eenige wei
nige uitzonderingen, zich tot eene Kerk vereenigd, doch aan
vereeniging tusschen haar en de Kerk van de Kaap Kolonie,
Oranje en Natal viel voor een langen tijd niet te denken. Niet
alleen omdat zij onder verschillende regeeringen verkeerden,
maar ook omdat de Ordonnantie der Kaapsche Kerk al zooda
nige begeerten en pogingen tot vereeniging verhinderde en
onuitvoerbaar rnaakte.
In den weg van Gods aanhiddelijke en wondervolle Voor
zienigheid echter, zijn nu al zulke hinderpalen uit den weg
geruimd. De Ordonnantie is herroepen of aithans zoo gewij
zigd, dat die niet langer als een struikelblok kan beschouwd
worden en de verwoestende oorlog, die nog onlangs in ons
middèn heeft gewoed, heeft, bij al bet kwade, dat hij heeft
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gewrocht, aithans deze goede vrucht gedragen, dat wij flu cen
yolk zijn geworden en onder dezelfde regeering staan van de
Kaappunt tot aan de Zambesie toe.
Wij gevoelen thans, wat wij nooit te voren zoo innig en
zoo sterk hebben gevoeld en verstaan, beseft en verwezenli~kt,
dat éen hart in onzen boezem kiopt, dat éen bloed in onze
aderen vloeit, dat éen gevoel ons aan elkander snoert en dat
wij aan elkander gehecht en verknocht zijn als nooit te voren.
Al wat ons nu van elkander scheidt zijn rivieren en ber
gen, en die worcien gemakkelijker doorwaad en bekiommen,
dan menschen, of volken of Kerken, die van elkander waren
gescheiden of vervreemd, met elkander kunnen worden ver
eenigd.
Geen wonder dan, dat in den jongsten tijd vooral, een
sterk gevoeld verlangen is ontstaan om alle grenzen ook op
Kerkelijk gebied tusschen Broeders en Zusters van hetzelfde
huis uit te wisschen, ten eincle wij niet slechts geestelijk, maar
ook organisch éen zouden zijn, of, waar dit vooreerst niet kan
geschieden, eene geconfedereerde eenheid tusschen ons daar
te stellen.
Het is daartoe, dat wij heden tezamen vergaderd zijn met
‘4 Deputaten Uit de Kaapkolonie, 7 uit de Kerk in de Trans
vaal, 7 uit de Oranje Rivier Kolonie en 2 uit Natal.
Deze zal dan zijn dc eerste ver~-adering van den Raad,
waartoe besloten werd door dc betrokkene Kerkeri.
Deze bijeenkomst is clus van groote historische heteekenis.
Het werk, waartoe wij geroepen zijn, is zeer gewichtig en
belangwekken d—een werk, dat groote en been ij he vruchten
van zich werpen han voor geheel Zuid-Afrika.
Wij wenschen dan ook onze taak te aanvaarden onder bet
diepe bewustzijn van onze algeheele afhankelijkheid van den
Koning der Kerk; onder afwachting van de leiding des H.
Geestes en onder biddend opzien tot Hem, Die belotfd heeft
“met ons te zijn al dc dagen.’’
Het is juist bij die heerlijke belofte, dat ik hedenavond
U en mijzelven tot onze hemoediging en troost \venschte te
bepalen,
Gij vindt die opgeteekend in Matth. 28 :20.
“Ziet 1k ben met Ulieclen al dc dagen tot de voleinding
cler Wereld.”
Deze woorden werden door den Zaligmaker ge~it kort
voor Zijn heengaan van deze wereld.
Dc tijd was gekomen, dat Hij van zijne clis~ipelen moest
scheiden om Zijne plaats te gaan innernen aan d~ rechterhand
des Vaders, boven alle macht en kracht en aBe naarn, die ge
noemd wordt in hemel en op aarde.
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Doch voor dat Hij van Zijne jongeren naar het lichaam
~scheidde, had Hij hun nog een last op te leggen, dien Hij
wilde, dat zij volbrengen zouden in alle hoeken en deelen
der wereld.
Mij is gegeven alle macht, zeide JIij, in hemel en op aar~
de. Gaat dan henen, onderwijst alle Volken, dezelve doopen
de in den Naam des Vaders en des Zoons en des 1-leiligen
Geestes, leerende hen onderhouden, alles, wat 1k u geboden
heb. En ziet 1k ben met Uliedem al de dagen tot de voleindi
ging der wereld.
Waarom de I-{eere Jezus juist in dat oogenblik zijne dis
cipelen bij Zijne almacht bepaalde, is duidelijk.
Den discipelen werd gelast bet Evangelie alom te gaan
verkondigen. Zij zouden worden uitgezonden als schapen te
midden van grijpende wolven. Van alle kanten zouden zij
van vijanden worden omringd, die er gedurig op uit zouden
zijn, om hen te wederstaan en te vervolgen en zoo mogelijk
van het leven te berooven.
Zij zwakke, brooze stervelingen, slechts ii in getal en
meestal van een minderen en verachten stand in de maatschap
pij, zouden worden uitgezonden om voor oversten en stad
houders, ja voor koningen en keizers de banier des Kruises te
verheffen en den Gekruisigden en Opgewekten Christus te
verkondigen, als den eenigen Naarn onder den bernel den
rnenschen gegeven, waardoor zij zalig konden worden.
Geen wonder, dat die taak hun als een berg voor de oogen
stond.
Geen wonder, zoo hun hart ineen kromp, waar zij het be
dachten, tot welk een grootsch en gewichtig werk, zij geroe
pen werden! En de Heiland, ~‘Die niet van noode had, dat
iemand getuigen zou van den mensch, daar Hij zeif wist, wat
in den mensch was, voorzag welk een indruk Zijn bevel op
hen zou maken. Hij wist, dat de taak hen opgelegd, hen te
veel, te zwaar zou schijnen en daarom liet Hij den last, dien
Hij hen geven zou, voorafgaan door die hartopbeurende en
ziel-vertroostende woorden : “Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde.”
Hij wilde hen doen gevoelen, dat, ofschoon de taak hun
opgedragen, hun bijna te veel en te zwaar zou schijnen, IIij
hen alle zwarighecren en rnoeilijkheden zou doen overkomen,
want Hij de “Almachtige” zou met hen wezen, en waar de
Almacht zich aan hunne zijde schaarde, daar zouden zij niets
te vreezen hebben, want hij de Almacht “zijn bergen vlak en
zeeën droog !“
Hij wilde, dat zij in de bewustheid dier Alrnacht, den weg
zouden inslaan, die Hij bun had voorgeschreven; dat zij in
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de bewustheid dier Almacht, de wereld zoudén ingaan om de
kennis Zijns gezegenden Naams alom te verbreiden. Het was
alsof de Zaligmaker zeggen wilde: ‘~Mij is gegeven aile
machi in hemel en op aarde—gaat clan in de hewustheid dier
Almacht en onderwijst a! de voiken, enz.”
Doch de Heere herinnerde hun niet slechts aan Zijne Almachi, want Zijne Almachi in het afgetrokkene beschouwd,
ZOU hun weinig haten, maar ook aan Zfjne Overalteg&nwoor
dig heid.
‘‘En ziet,’’ zoo vervolgt Hij, ‘‘1k hen met U al de da
gen,” enz.
I-let was alsof de Heiland wilde zeggen : “1k ben niet
siechts Almachtig’’ maar ook Altegenwoordig’’ om die Almachi U te nutte te maken en die Almacht aan U te verheer_
lijken.’’
En met die Almachi “zou Hij bij hen hlijven al de
dagen.”
Verleen mij dan uwe weiwillende en geheiligcle aandacht,
terwiji ik deze woorden voor U ontvouw en de Heere geve,
dat wij alien onder den diepen indruk mogen verkeeren van
de altoosdurende nabijhejd des Heeren, ook waar wij dezer
dagen, hier tezamen zijn gekomen om gewichtig wérk te doen,
in het belang van de Kerk, die ons alien dierbaar is.
1k verwijs U dan naar :—
I. Dc g’roote waarde.
II. Den hee’rlijken inhoud.
III, Den ri/ken troost dezer be/ofte.
I. De groote waarde van deze belofte. Groot om den
Persoon, die haar doet. WTant het is de Almachtige, Alom
tegenwoordige en Getrouwe Jezus, d~ Godmensch, Die hier
spreekt.
J a, Geliefden, dat en dat alleen geeft waarde aan de he
lofte, die Hij hier aan de geloovigen van aile eeuwen doet.
Indien een aardsche vriend ons beloofde bij ons te zullen
blijven te midden van al de hekommernissen de wederwaar
digheden, het lijden en het verdriet van dii leven, ja tot aan
onzen dood, zou die belofte ons weinig haten, want het is
immers onmogelijk, dat een mensch van gelijke bewegingen
ais wij, altijd en overal en onder aile omstandigheden met ons
kan wezen of altijd de machi bezitten om ons ter hulpe te
komen, wanner wij in flood of in druI~ verkeeren
Maar wat zoo groote waarde geeft aan de belofte van onzen tekst is, dat bet Jezus is, Die haar doet, Jezus de God
mensch, Die niet aileen belooft, maar ook in staat is Zijne be
loften te vervuflen
Ach, ware jezus siechts een bloot mensch of een groot
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profeet, zooals sornrnigen op lasterlijke wijze beweren, zijne
belofte zou ons niet slechts niets baten, maar zou tevens de
grootste verwaandbeid, ja de grootste vermeteiheid en gods
lastering verraden, waaraan een mensch zich ooit schuldig
maken kan.
Ware de Heere Jezus slechts een bloot mensch of zelfs de
hoogste Aartsengel, die ooit gescbapen werd, dan moeten ook
wij, geiijk de Joden, Hem beschuldigen van de grootste en
verschrikkelijkste godsiastering, waar Hij op zoo ondubbel—
zinnige wijze betuigt, dat ‘‘Hij alle macht heeft in hemel en
op aarde” en tevens aan alle geloovigen van alle eeuwen zoo
plechtiglijk belooft, dat l-lij met hen zijn zal, al de dagen tot
de voleinding der wereld.
Dan moeten ook wij met de Joden uitroepen “Weg met
dezen !“ ~vVeg met dezen Jezus! Weg met zulken Godsiaste
raar ! Wij kunnen Hem geen enkel oogenhlik dulden, omclat
I—Iij siechts een schepsel zijnde, zich bier voorstelt als den al—
machtigen, alomtegenwoordigen, onveranderlijken en getrou—
wen God!”
Doch Gode zij dank, wij weten, dat de Heere jezus geen
bloot mensch is—dat Hij meer is dan mensch—meer dan
engel of aartsengel—meer dan Cherubijn of Seraphijn—wij
weten op grond van Gods XVoord, den eenigen, onfeilbaren
gids, waaraan wij ons veilig houden kunnen, dat Jezus God s~
boven alien te prijzen in der eeuwigheid. Eén met den Vader,
niet alleen in zin en wil maar ook in \Vezen en MacbL Flier
spreekt Hij zoo duideiijk en zoo krachtig van Zijne Almacht
en Overaltegenwoordigheid, dat die persoon toch waariijk met
zeer sterke vooroordeelen behept moet wezen, die dat vuor een
oogenblik zou willen ontkennen of zelfs betwijfelen ! ja, bet
is Jezus de Godmensch, Die bier spreekt en dat geeft deze
heerlijke en gezegende belofte zulk eene groote waarcle. Het
is de Alrnachtige Jezus, Die bier spreekt en daarom ten uitvoer kan brengen, wat Hij belooft.
Het is de Alomtegenwoordige Jezus, Die hier spreekt en
d’us ook werkelijk met de Zijnen zijn kan te alien tijclen en
onder alle omstandigheden en aan aile plaatsen.
i-Jet is de Onveranderiijke Jezus, Die bier spreekt, Dc
zeifde gisteren, heden en in der eeuwigheid en hij Wien cc
dus geene verandering of schaduw van omkeering is.
i-Jet is de Getrouwe Jezus, Die bier spreekt, en daarom at
zijn wij ontrouw, zicbzeiven niet ban verloochenen.
En daarom, zeg ik nog eens, heeft deze belofte voor ons
zoo groote en oneinclige waarde.
Hebben wij nu voor eenige oogenbiikken gelet op de
groote waarde, laten wij stilstaan bij
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II. Den rijken inhoud dezer belofte

:—

Wat is het eigenlijk, dat de Heere Jezus bier belooft?
Ret is dat “Hij met ons zijn zal.” In zekeren zin is de
Heere Jezus met elken mensch, wie hij ook zijn moge. Maar
met de geloovigen is Hij in een gansch bijzonderen—gansch
eenigen zin. Naar zijn lichaarn is F-Iij aan eene zekere plaats
gebonden, want een lichaarn kan niet overaltegenwoordig zijn,
maar “naar Zijne Godheid, Majesteit en Geest” is Hij overal
en woont in een bijzonderen zin in bet hart van den geloovige.
Door het geloof is de discipel van Jezus, ten nauwste aan Zij
nen Zaligmaker verhonden. Hij is met Hem vereenigd, gelijk
de rank met den wijnstok, gelijk het lid met bet lichaam; in
Hem geworteld en gegrond gelijk een boom in de aarde.
De Geest van Christus woont in Hem en door de inwo
fling van dien Geest is hij zoo nauw—zoo innig aan den Zalig
maker, Zijn Hoofd en Fleer verbonden, dat bet leven van den
Zaligmaker zijn leven, den Geest van den Zaligmaker, zijn
geest is, en daarom kan hij met den Apostel met alle oprecht
heid en ongeveinsciheid uitroepen : ‘‘1k leef, doch niet meer
ik, maar Christus leeft in mij.’’
En dat was, wat de Heiland aan Zijne discipelen beloof
de. Wel zou Hij naar bet lichaam uit bun midden worden ver
wijderd, maar naar den Geest zou Hij altijd bij en in hen hlij
yen. 0, hoe heerlijk moet die beloftè in de oorender discipelen
weerklonken hebben.
Immers zij gingen eene toekomst tegemoet van armoede,
hoon, smaad en vervolging. Zij zouden uit de Synagogen ge
worpen worden. Zij zouclen van hunne vrienden worden ver
laten; van hunne betrekkingen verstooten, en met smaacl wor
den bejegend! Zij gingen eene vijandige wereld tegemoet en
wat de toekomst bun zou baren wisten zij niet.
Ret was donker om hen been, en wat vooral bun vooruit-~
zicht nog donkerder maakte, was de gedachte, dat ook bun
dierbare Vriend, bun Meester hen ging verlaten
Maar in die dikke cluisternis liet de 1-leere een lichtstraal
doorschieten. Hij liet hen noch troosteloos, nocb moedeloos,
noch ongewapend achter. Heerlijk klonk bun dan ook de be
lofte des 1-leeren in de ooren: Ziet 1k ben met U, en dat zou
Hij zijn “al de dagen.” Ja, al de dagen. Niet slecbts in da
gen van voorspoed, rnaar ook in dagen van tegenspoed.
Niet slechts, wanneer cle wereld hen met vrienclelijkheid
zou ontvangen, maar ook dan, wanneer de wereld hen met
smaad en boon bejegenen zou.
Niet slechts dan, wanneer met hen alles welging, maar
ook, wanneer zij met moeilijkheden te kampen en te worstelen
zouden hebben.
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Niet slechts op zekere hoogtijdi~n, wanneer zij opgetogen
zouden zijn van ziel, maar ook, wanneer zij rnoedeloos neer
gezonken zouden liggen.
“.11 de dagen”. in dagen van verciriet en van blijdscbap,
in dagen van armoede en overvloed.
in dagen van nederlaag en triomf.
Geen dag—gccn uur—gcen oogenhlik, zou Hij hen alleen
laten. En al zou het soms schijnen, alsof Hij zijn vriendelijk
aanzicht voor hen verborg, zij rnoesten zich desniettegenstaan
dc ervan verzekerd houden, dat Hij met hen was.
“Lb hen met U al de dagen.” Deze belofte was de staf
waarop zij leunen konden te midd~en van de gevaren en ver
moeienissen van de reis. Zij was bet harnas, waarin zij elken
vijand zonder vrees onder de oogen durfden zien. Zij was cle
rotsgrond, waarop zij het anker hunner hoop gerust konden
uitwerpen, terwiji zij heen en weder werden geslingerd op de
sissencle en schuimende baren der vervolging en des tegen
spoeds.
Zij was de zinspreuk, die zij als opschrift konden schrii
yen in bet vaandel buns levens.
“Jesus is met ons” met d~ie woorden konden zij de wercid
ingaan om Jezus Koninkrijk te helpen uitbreiden.
Onder die leuze konden zij strijden, zonder vrees van
overwonnen te zullen worden.
Hij zou met hen wezen, gelijk Hij met Petrus was en de
hand der reddende liefde hem toereibte, toen hij begon weg te
zinken in de wilde, woeste baren der zee.
I-lij zou met hen wezen, geiijk Hij met Thomas was, toen
de twijfel hem beving en hij in dc akeligste gemoedsgesteld
heid verzonk en lag.
Hij zou met hen wezen, gelijk Hij met ben alien was,
toen bet schip, waarin zij zich bevonden, door een zwaren
storm werd overvalien, en zij tot Hem riepen : ‘‘Heere, red
ens, wij vergaan !‘‘
Hij zou met hen zijn, gelijk I—iij met ben was, gedurende
zijne driejarige omwandeiing, om hen te beschermen, te on
dersteunen, te leeren, te verlichten en te troosten op bun Ic
venspad.
En o ! op welk eene heerlijke en treffende wijze werd de
ze belofte ve’rvuid!
Hij was met hen, met Zijn verlichtenden Geest, toen zij
een der opperzalen des tempels waren vergaderd en een
discipel kozen in de piaats van Judas.
Hij was met Petrus ,toen deze op den beerlijken Pinkster
dag 3000 zielen tot bekeering leidde.
Hij was met Johannes op bet eenzame Patmos, toen deze
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vervolgd werd om het Woord Gods en bet Getuigenis van
J ezus Christus.
Hij was met Paulus en Silas, toen hun gevangenis in ecu
huis des lofs en des gebeds werd veranderd en zij zich in Zijne
nabijheid en gemeenschap verlustigden.
Hij was met Paulus, toen deze eene vi-eeselijke schip.’
breuk Iced en ter nauwernood aan de diepten des Oceaans ont
kwam.
Hij was met al zijne discipelen “in gevaren van rivieren,
in gevaren van moordenaars, in gevaren van bun geslacht, in
gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren
in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren van valsche
broeders. In arbeid en moeite, in waken, in honger en dorst,
in vasten, in koude en naaktheid.”
“Zij waren in alles verdrukt,” zooals de Apostel bet zelf
uitdrukt, “doch niet benauwd, twijfelmoedig doch niet mis
moedig, vervolgd, doch daarin niet verIaten~nedergeworpen
doch niet verdoj-ven.”
Altijd deed de Heiland zijne belofte gestand. Altijd was
Hij aan de zijde zijner discipelen; zelfs toen zij van Hem ver
laten schenen. Altijd fluisterde Hij hun in bet oor: “1k ben
met U”; dat gaf dan weder moed en kracht, zelfs onder de
hachelijkste omstandigheden. Dat maakte hen tot helden,
zelfs waar zij den vreeselijksten marteldood moesten onder
gaan.
J a, ongelooflijl~ wonderbaar moet de kracht geweest zijn,
die de discipelen van Jezus erlangden, waar zij zich telicens
Zijne woorden te hinnen brachten : 1k ben met U. Met deze
woorden steeds klinkend in hun ooren, konden zij wonder~n
doen.
Zij gevoelden zich geschraagcl en ondersteund door dc
handen der Almacht en met die Almacbt aan hunne zijde,
sprongen zij over de hoogste muren, liepen zij door de dichtste
benden, doorworstelden zij de vurigste ovens, beklornmen zij
de steilste bergen; doorwaadd~n zij de diepste wateren; ~a~t
ten zij de bitterste vijanden en trotseerden zij dc zwartste toe
komst!
En o, geloovigen in ons midden, vergeten wij het nooit,
dat deze belofte niet alleen gedaan werd aan de onmiddelijke
navolgers van den Heere Jezus, maar ook aan ons, zoo gewis
alsof Hijzelf tot ons gesproken had. Dat hlijkt genoegzaam
uit de beteekenjsvolle woorden “tot ae voleinding der we
reid.” Letten we dan eindelijk op
III. Den rijken troost dezer belofte :—
i.
voor de geloovigen in bet bijzonder,
2.
voor de Kerk in bet algemeen.

30
i. Ja deze troost is rijk, omdat wi] als geloovigen de over
tuiging hebben, dat de Heiland met ons is, met Zi]n almach
tigen arm om ons te ondersteunefl-~-—met zijn hemelsche wi]s
heid om ons te verlichten—met zijne liefeli]ke stem om ons te
bemoedigen en met Zijnen Heiligen Geest om ons te besturen
en te heiligen.
En o, wat kunnen we beter wenschen: Is er dan ergens
zulk een ware vriend—zulk een machtige helper—als Jezus is?
Is Hi] met ons, dan hebben wi] het beste en verhevenste ge
zelschap, den liefeli]ksten en dierbaarsten omgang, die er te
vinden is.
Is Hij met ons, dan zi]n we beschermd, beschut, bevei
ligd te midden van de velerlei gevaren en verzoekingen des
levens.
Is Hij met ons, dan kan geen ramp zoo groot—geen leed
zoo zwaar—--geen armoede zoo bitter wezen of wi] zullen in
Zijne nabi]heid verademing, rust, vrede, uitkomst en bli]d
schap voor onze zielen genieten. Want Jezus is niet slechts
een Vriend, die helpen wil, maar die ook helpen kan.
Niets is Hem te zwaar, te groot, te moeilijk. Bi] Hem
zijn alle dingen mogeli]k, geli]k bij God zelven.
0, wie zou toch niet een geloovige willen zi]n, alleen c~n
zulk een Vriend als Jezus te hebben?
Is jezus met ons, dan kan de wereld maar hoonen en
spotten en ons vervolgen en liegende alle kwaad tegen ens
spreken. jezus is ons meer, dan geheel de wereld met a~ hare
pracht en praal, hare ]uweelen en haar goud.
Als jezus met ons is, dan kunnen al de helsche machten
samenspannen om ons ongeluk te bewerken en onze zi~1en te
verderven, maar het zal haar niet gelukken. “Mi]ne schapen
hooren Mijne stem en zij volgen Mi] en niemand zal ze uit
Mi] ne hand kunnen rukken.”
Is jezus met ons, dan kunnen onze vrienden, onze bloed
verwanten ons verstooten en verachten, maar Hi] zal ons nim
mer verlaten of begeven, want Hi] is de Getrouwe, de Onver
anderli]ke, die trouwe houdt in der eeuwigheid!
Is Jezus met ons, dan wordt ons de nacht dag, de duister
nis licht en de weg ten hemel gemakkeli]k en aangenaam!
Is jezus met ons, dan wordt onze verzuchting in ge]uich,
ons geween in hli]dschap veranderd.
Is jezus met ons, dan worden zelfs de doornen en distelen
van ons levenspad in weiriekende planten veranderd en de
hobbeligste wegen in effen paden herschapen.
En wanneer wi] dit alles bedenken, is het wonder, dat
wij den troost dezer belofte als ri]k hebben bestempeld?
2. Deze troost is ri]k ook voor de Kerk in het algemeen.
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En wanneer wij van de Kerk spreken, dan spreken v~ij
niet slechts van ons eigen Kerkgenootschap, maar van de
Kerk in bet algemeen, wa~rtoe alien behoren, die waarlijk in
den Heere Jezus gelooven.
De Kerk van Christus is dikwijls vergeleken geworden
bij cen schip, zeilende over onstuimige wateren. En inder~
daad mogen wij de wateren onstuimig heeten, die vooral in
clezen tijd rondom haar woeden en bruisen en haar bedreigen.
Aan den eenen kant zien wij “Ijet ongeloof” zich op
schrikwekkende wijze verheffen en zich vertoonen met steeds
toenernenden moed; met steeds klirnmende vijandschap, ter
wiji het ‘t eeuwige fondament der waarheid, namelijk den
dierbaren Bijbel zoekt te ondermijnen, en de waarheden van
Gods Woord van nul en geener waarde verklaart—waarheden,
die te alien tijden door de Christelijke Kerk als heilig en dier
baar werden beschouwd. Het scheurt hladzijde na bladzijde
uit het dierbare Bijbelboek, dat de steun, kracht en troost van
al Gods Voik geweest is, van de vroegste tijden af tot op den
huidigen dag en waar het de kern, het merg, het vleesch en
de zenuwen aan dat dierbare Boek ontneemt, laat het ons niets
dan den bolster en het geraamte!
Aan den anderen kant zien wij “het bijgeloof” al zijne
krachten inspannen om hetzelfde werk te doen, doch op eene
andere wijze; een werk, dat indien het slaagde, evenzeer de
Kerk verwoesten zou als het ongeloof.
Het ontneemt ons bet getuigenis des Heiligen Geestes en
geeft ons in plaats daarvan een onfeilbaren paus! Men ont
neemt ons den Christus en geeft ons in Zijne plaats een zon
den vergevend priester!
I-let. ontneemt ons den dierbaren Bijbel en geeft ons in
plaats daarvan de wetten en decreten van Kerkelijke Con
ciliën!
I-Jet ontneemt ons den eenigen 1\Iiddelaar Gods en der
menschen, en geeft ons in Zijne plaats zoovele middelaars, dar
ons verstand wordt verbijsterd, waar wij trachten ze van el
kander te onderscheiden.
Ret ontneemt ons den opgewekten Zaligmaker en doet
ons Hem zien en aanbidden in een van meel gebakken ouwel.
Het vernietigt alle persoonlijke, individueele godsdienst
in het hart en draagt alle verantwoordelijkheid, ja zelfs bet
geweten over in de handen en macht van een priester!
Tusschen deze twee groote machten, die met elkander
wedijveren in bet bevorderen van bet ~werk der vernieling en
der verwoesting—om nu niet eens te spreken van bet “Do
wieisme” en wat men noemt “The Christian Science” en
andere sekten, die ook in ons dierbaar Zuid-Afrika, in den
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laatsten tijd hare verschijning hebben gemaakt en de Mam—
mondienst, die als een worm aan den wortel van ons Voiks—
bestaan knaagt—staat de Kerk van den Heere Jezus, als een
getuige voor de waarheid des Christendoms, zooals die oris
van de Vaderen is overgeleverd geworden.
0 hoe bemoedigend is dan in deze veel bewogen tijden
de belofte: “Ziet 1k ben met U.”
Deze is de hoop inboezemende taal, waarmede de Heere
J ezus, zijne vaak terneergeslagen en ten terneergedrukte en be-~
droefde Kerk toespreekt:
“Al zijn de dagen donker—al dreigen zware onweerswol-.
ken aan den horizon—al is de hemel zwart over uw hoof d—
al zijt gij bestookt en gebeukt door het ongeloof ter eenerzijde
en door het bijgeloof ter andere—ziet 1k ben met U al de
dagen.”
“Laat deze kennis U genoegzaam zijn om U te bemoedi
gen en U hoop in te boezemen voor de toekornst,” met zoo~
danige vertroostende woorden wendt de Bruidegom zich tot.
zijne Bruid, vooral in dagen van nood en strijd.
En dat Hij inderdaad altijd met Zijne Kerk wezen zal in
de toekomst, daarvan hebben wij genoegzaam waarb org in
het ~ierleden.
In de verloopen eeuwen heeft Hij de Kerk nimmer aan
zichzelven overgelaten. In de donkerste oogenblikken gaf
Hij haar licht—in de hachelijkste omstandigheden, uitkornst.
In de 4de eeuw begon het ongeloof zich op schrikwekken
de wijze te verheffen, daar Anus de godheid van de Heere
J ezus ontkende en toen de Arianen de Kerk van Christus bij_
na ten gronde hadden gebracht en de nood ten toppunt was
geklommen, verwekte de Heere in Athanasius, een man, die
met grooten moed voor de waarheid streed en eindelijk de
Kerk van een volsiagen ondergang redde.
En toen in het verloop van de volgende eeuwen de Kerk
langzamerhand op treurige wijze verbasterde, tot dat zij nau
welijks herkenbaar was, als de reine, eenvoudige Kerk, die
Jezus had gesticht en het heerlijk, helderschijnend licht des
Evangelies gevaar liep door de dikke duisternis der middel
eeuwen geheel en al te worden uitgebluscht, verwekte de
Heere in Luther, een man, die de Kerk, voor een groot deel
tot haren vorigen toestand terugvoerde, door haar te zuiveren
van al de vreemde en heidensche bestanddeelen, die nog in
de Roomsche Kerk heerschende zijn.
En toen n~ het bloeiende tijdperk der Reformatie bet on—
geloof, dat in de Fransche Revolutie zijn consequente ontwik
keling vond, eene algeheele doodschheid en onverschilligheid
aangaande geestelijke dingen veroorzaakte, verwekte de Heere
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in Duitschland een Spener en een Zinzendorf_jn Engeland
een ~‘Vhitefje1d en een ~vVes1ey en in Schotland een Chalmers
om door de kracht des Heiligen Geestes de doodsbeencjeren
van Europa wakker te schudden, zoodat er voor het Christen~
dom een nieuw tijdperk van leven en bloei ontstond, welks
zalige vruchten wij tot heden toe nog inoogsten!
En daarom zeg ik: wij hebben een waarb~rg voor de toe
kornst in de geschiedenjs van het verleclen.
Christus, het Hoofd en de Koning Zijner Kerk, is altijd
met haar geweest en zal altijd bij en in haar blijven tot de
voleinding der wereld, haar tot licht, leiding, kracht en troost,
wanneer de bruisende golven des ongeloofs en des bijgeloofs
van alle kanten haar dreigen te verzwelgen.
“De poorten der hel zullen de Kerk niet overweldigen,”
dat heeft I-Iij reeds bijna 20 ee~wc~
voren gezegd.
En is zijn woord niet vervuld geworden? Heeft Hij zijne
belofte niet gestand gedaan?
Waar zijn flu die duizenden, die in den loop der eeuwen
getracl~t hebben de Kerk van Christus te onderinijnen, om haar
erfgoed haar te Ofltnernen? Zij zijn reeds lang tot het stof
terug gekeerd en meestendeels vergeten en nog bestaat de
Kerk reiner, beter, ijveriger en heiliger dan immer te voren.
Daarorn “laten de Heidenen woeden en de volken ijdel
held bedenken. Laten de Koningen der aarde en de vorsten
te zarnen heraadslagen tegen den Heere en Zijne Gezalfde.”
Laat het ongeloof en het bijgeloof woeden en bruisen, wij
vreezen niet, want “Die in den Hemel woont zal lachen, de
Heere zal hen hespotten.”
Daarom laten wij goeden moed houden, al wordt de Kerk
van aim kanten hestookt. Flet is zeker, dat zij die slagen en
die beproevingen noodig heeft, want zij is niet altijd even
ijverig, even zeifverloocheflend en even heilig en daarom heeft
zij dikwijis de kastijding noodig, gelijk de enkele persoon, de
individueele Christen.
Maar na den nacht komt d~ dag—na regen zonneschijn
na het kruis des lijdens de kroon der overwinning!
Wanneer de tijd harer beproeving voorbij is, zal het uur
harer verlossing siaan en dan zal het blijken, dat de Zalig_
maker, bet Hoofd der Gerneente, Die te midden van de gouden
kandelaren wandelt, altijd met Zijne Kerk was, al scheen het
somtijds, dat Hij sliep, terwiji zij op felle wijze geteisterd en
door vijandige machten bedreigd werd met bederf en onder
gang.
Laten wij dan, Geliefde Broeders, van aile deelen van ons
dierbaar Zuid-Afrika, als Deputaten hier te zamen vergaclerd
om de hoogste belangen van Kerk en yolk te bespreken in
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deheerlijke, heldere geloofsbewustheid arbeiden, dat de Heere
der Gemeente met ons is om met Zijn goeden Geest ons te
leiden, te besturen, te raden en te schragen en dan kunnen
wij ons ervan verzekerd houden, dat, wat ook al de uitkomst
van onze beraadslagingefl moge zijn, onze arheid in den Hee—
re niet te vergeefs zal zijn geschied.
Amen.

BIJLAQE Ii
AGENDA VAN WERRZAAMFJEDFN
Vergadering, te Pretoria, Woensdag,
Maart, 1Q07, en volgende dagen.

cler
den

Eerste
I 3den

I. De leden komen bijeen in het Rerkgebouw orn 3 uur
des namiddags.
11. De oudste Leeraar tegenwoorcjjg, neemt de Voorzjtters_
stoel in en opent de Vergactering (Zingen en Lezen
van Gods WToord en Gehed).
Ill. De Geloofsbrjeven worden opge-eischt, en de Vergade_
ring voor wettig geconstitueerd verklaard.
IV. Kiezing van Voorzitter en Scriba.
V. \Velkomstwoorci door den Hoog Eerwaarden Modera
tor der Transvaalsche Kerk.
VI. Plechtige openingsrede door den Eersten Predikant
van de Kaapstad, den \VelEerwaardei~ Heer A. I.
Steytler, des avonds om 7.30 ure.
VII. Versiag van den tijclelijken Scriba.
Viii. Vaststeliing van Constitutie en Reglement van Orde.
IX. Beschrijvingspui~ten
1. De Raad geve bet der gefedereer~~ kerken aan
dc
hand, om, bij de stichting van nieuwe gemeenten op de gren
zen, eene regeling te treffen, zoodat dc Kerkelijke lijnen niet
noodwendig die van den Staat beijoevez~ te zijn. lZene ge
meente zal dan kunnen bestaan uit deejen tot verschjllencje
koloniën behoorende, terwiji zij ressorteerei1 zal Under de Kerk
en den Ring alwaar de kerkplaats beheort.
Heidelberg, Transvaal,
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A. J. Louw, Lid des Raads.
Januarj 1907.

2. De Raad bespre1~e de wenschelij]~C~d om met andere
Kerkgenootschappej~ die zending~verJ~ doen hinnen de limie
ten van de gefedereerde kerken, en die met onze kerken in
sympathie zijn, eene overeenkonist te treffen, zoodlat bet zen
dingwerk in eene gemeenle of distriki door een genootschap
ondernomen worde.
A. J. Louxv, Lid des Raads.
Heidelberg, Transvaal, 30 januari iqo~
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3. De HoogEerw. Raad overwege, op welke wijze ook de
Zusterkerken in Transvaal, Oranje en Natal, zich op het Col
lege Curatoren van het Theologische Seminarium te Stellen
bosch zouden kunnen laten vertegenwoordigen.
W. A. J0uBERT, Lid des Raads.
Noorder Paarl, Kaap Kol., 23 Februari 1907.
4. De HoogEerw. Raad neme in overweging de vraag
hoe eenvormigheid tot stand kan gebracht worden in de vor
men van alle Kerkelijke Registers en Certificaten in de ver
schillende kerken. Hetzelfde ook wat de leges betreft.
J. D. KESTELL, Lid des Raads.
Ficksburg, 0. R. K., 21 Februari 1907.
5. Ret worde aan den Federalen Raad opgedragen te zien
eene vereeniging tusschen Kerk bode, Fakkel en Vereeniging
te bewerken.
Synode N. G. Kerk in Z. Afrika.
6. Dc Vergadering keurt, naar aanleiding van het punt
ter tafel, in beginsel de oprichting eener Opleidingsschool
voor Inboorlingen Onderwijzers, Evangelisten en Leeraars
goed, en wil in het geloof en zonder de afzonderlijke gemeen
ten onzer Kerk, daardoor een wettelijke verplichting op te leg
gen, deze zaak in samenwerking met de Zusterkerken in de
Kaap Kolonie, 0. R. Kolonie en Natal ter hand nemen.
Voorts verwijst zij deze zaak naar den Federalen Raad der
Kerken, en geeft aan de Kerkelijke Commissie volmacht oni,
zoo maar eenigszins rnogelijk, naar aanleiding van bet Advies
van den Raad, dadelijk verder te handelen.
Synode N. H. of G. Kerk in Z. Afrika.
7. Re veelwijverij onder de kaffers, wordt besloten: “Het
punt aan de orde worde verwezen naar den Raad der Ned.
Ger. Kerken van Z. Afrika.”
Synode N. H. of G. Kerk ~n Z. Afrika.
8. De HoogEerw. Raad berame een plan, waardoor er
een Algemeen Zendelingen Weduwen Fonds zal kunnen op
gericht worden.
C. D. BAI’~I, Lid des Raads.
Fauresmith, 0. R. K., 26 Februari 1907.
PAUL NEL,
Scriba Pro Tein. Raud
der Ned. Ger. Kerken in Z. Afrika.
J eppestown, 28 Februari 1907.
-
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VERSLAG van den tijde1ijkei~ Scriba, den HoogEerw.
Raad der Nederdujtsch Gereformeerde Kerken in
Zuid~Afrika, aangeboden, zitting houdende te Preto
na den l3den Maart 1907 en volgende dagen.
Den HoogEerw. Heer, den l’oorzjtter des Raads
der Ned. Ger. Kerken in Zuid Afrika.
HooGEE1~T. HEER EN BRoEDER,~
Hiermede heb ik de eer, naar aanleiding van de opdracht
der Conferentje van Afgevaardjgden der Ned. Ger. Kerken
van de Kaap Kolonie, Natal en Oranje Rivier Kolonie, en
van de Ned. Herv. of Geref. Kerk in de Transvaal, gebou
den te Colesberg, den 9den en den loden Augustus 1905, bet
volgende versiag U aan te bieden.
‘.—Goedkeuring van de voorsteflen der Conferentie.
Van den HoogEerw. Scriba Synodi der Natalsche Kerk
heb ik kennisgeving ontvangen dat de Synode dier Kerk de
voorstellen der Conferentie onveranderd aangenomen heeft.
Verder heb ik icennis genomen uit de officieele Acta Sy
nodi der Kerken in de 0. R. Kolonie, Transvaal en de Kaap
Kolonie, dat ook de Synoden dier Kerken de voorstellen on
veranderd hebben goedgekeurd.
2.—_Oproeping des Raads.
Ingevolge het besluit der Conferentie heb ik de leden van
den HoogEer~v. Raad, door middel van Dc Kerkbode, Dc
Fakkel en Dc Vereeniging opgeroepen ter Vergadering, op
Woensdag den I3den Maart 1907, des narniddags om ~ure,
en wel te Pretoria in de Groote Kerk.
3 .—Openingsrede.
Het oudste lid des Raad~, Ds. J. H. Hofmeyr, werd door
mij verzocht de openingsrede bij de eerste Yergadering des
Raads te houden, doch moest hij wegens zijn zwakken g~
zondheidstoestand, dit verzoek van de hand wijzen.
Daarna heb ik het tweede oudste lid, Ds. A. I. Steytler,
Eerste Predikant van de Kaapstad, daartoe verzocht, en hij
heeft goed~unstigijjj~ ingestemd zulks te doen.
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4.—Beschrijvingspunten.
Van leden des Raads, of vanwege Svnoden der gefede
reerde Kerken, heb ik acht heschrijvingspunten ontvangen, en
gepubliceerd in de Kerkelijke organen.
Vertrouwende hiermede aan mime opdracht voldaan te
hebben, heb ik de eer, met verschuldigden eerhied mij te noc
men,
I4oogEerw. Heer,
Uw Dienstw. Dienaar en Broeder in Christus,
PAUL NEL,
Tt~d. Sc~riba, Raad de’r Ned. Ger. Kerken in Z. Afrika.

BIJLAGE IV
RAPPORT van de Commjssje benoemd in zake Be
schrijvingspunt No. 4.
Uwe Commissie heeft de eer het volgend voorstel aan
den HoogEer~v. Raad voor te leggen :—
“De HoogEerw. Raad drage het aan de Actuarii van de
verschillende Kerken, tot dezen Raad toegetreden, op eene
eenvormigheid in de Doop- en Lidmaten_Registers, alsook in
de vormen voor LidmaatCertificaten en Doop Cedels tot
stand te~ brengen en den vorm, dien zij als geschikt mogen
achten aan de eerstkomende Vergadering van de onderschei
dene Synoden voor te leggen.”
“Door de Synoden goedgekeurd, worden deze vorrnen
aan de verschillende Kerkkantoren verkrijgbaar gesteld.’’
“\‘Vat aangaat de leges bevele deze Raad nan, dat ‘t be
sluit op de jongste vergadering van de Synode cler Ned. Ger.
Kerk in de Kaap Kolonie in deze genornen, ook hesluit van
de andere Kerken worden zal.”
Vertrouwencle hiermede nan de ons opgedragen tank vol
daan te hebben, noemen de leden der Commissie zich, met
verschuldigde hoogachting van dezen Rand de clienstwillige
dienaren,
(w.g.) J. D. REsTJ~LL.
,,
Gusmv Rr\L)LOFF.
,,
1. F. A. 1)E VILLIERS.
Pretoria, 15 Maart 1007.
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VERSLAG van de Commissie aangesteld om de Con
stitutie op te stellen en het Reglement van Orde op
te trekken voor den HoogEerw. Raad der Neder
duitsch Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika.
Aan den I-I oogEerw. FoorzitteT.
H00GEERw. I-JEER,—
Uwe Commissie aan hare opdracht voldoende, heeft de
cer het volgende aan den HoogEerw. Raad voor te leggen :—
1.—De Constitutie.
Tot grondsiag van de Constitutie zullen strekken de be
palingen aangenomen op de Conferentie gehouden te Coles
berg op den 9den en roden Augustus 1905 en door de respec
tieve Synoden bekrachtigd.
II.—Wenken met betrekking tot het uitvoeren daarvan.
i. Geene vergadering zal als wettig geconstitueerd be
schouwd kunnen worden tenzij twee-derden van de leden van
den Raad tegenwoordig zijn. Van het getal op de Presentie
lijst zal de heift een quorum uitmaken.
2. De Ambtenaren van den Raad zullen zijn de Voorzit
ter, de Vice-Voorzitter en de Scriba, die gekozen worden in
elke gewone vergadering van den Raad en in functie blijven
tot de volgende gewone Vergadering.
Deze ambtenaren zullen de Uitvoerencie Commissie van
den Raad uitrnaken.

3. Bij ontstentenis van den Voorzitter treedt de Vice
Voorzitter in zijne plaats.
Bij ontstentenis van beiden treedt de oudste leeraar (in
leeftijd), lid des Raads zijnde, als tijdelijke voorzitter op.
Bij ontstentenis van den Scriba benoemt de Voorzitter
eenen tijdelijken Scriba uit de leden van den Raad.
III.—Het Reglemect van Osde.
Wat betreft het Reglement van Orde geeft uwe Commis
sie aan de hand, dat het Reglement van Orde van de Keric
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in de Kaapkolonie zal worden gevolgd voor zoover dat op de
zen Raad zal kunnen worden toegepast.
Meenende hiermede aan onze opdracht te hebbeñ voldaan,
hebben wij cle eer ons te noemen,
Uw HoogEerws. Dienst. Drn. en Brs. in Christus,
(w.g.)

Pretoria,

14

Maart

1907.

J.

P. VAN HEERDEN.
H. F. SCHOON.
A. J. Louw.
G. W. B. V. D. LINGEN.

BIJLAGE VI.
BESLUITEN op de verschiilende Synoden in Zuid-Afri~
ka genomen met betrekking tot eene Vereeniging der
Ned. Ger. Kerken in de Kaapkolonie, in de Oranje
Rivier Kolonie en in Natal en der Ned. 1—Ierv. of Ger.
Kerk in Zuid-Afrika (Transvaal) naar tijdsorde ge
rangschikt.
1.—Besluit genomen door de Synode van Natal in nare
zitting van April 1903.
‘‘De Predikant van Greytown licht besch rijvi ngspunt
Ill toe en stelt voor, gesecondeerd door den Scriba:
Daar de vraag of de Gemeenten der Ned. Herv. of Geref.
Kerk in de Transvaal, die nu burgerlijk aan Natal behooren,
kerkelijk bij ons ingelijfd zullen worden, in dc Synode dier
Kerk zal behandeld worden, naar aanleicling va.1 de besluiten
barer Kerkelijke Commissie, genomen in October 1.1., als
mede naar aanleiding van bet beschrijvingspunt van den Pre
dikant van Vrijheid (vermeld in cle Kerkbode van 19 l~’ebruari
1903), ZOO stelt deze Vergadering eene Commissie aan, be
staande uit onze Kerkelijke Commissie benevens de Predikant
van Greytown en den oud-Diaken van Newcastle, ten einde
desvereischt met eene Commissie der Ned. Herv. of (3cr. Kerk
over de zaak te onderhandelen en de wenschelijkheid en uit
voerhaarheid van meerciere toenadering der heide Kerken te
bespreken.”
Na discussie wordt dit unaniern aangenornen.
11.—Besluit genornen door de Transvaalsche Synode in
hare elfde zitting Woensdag 13 Mei 1903.
Punt 7. Beschrijvingspunten 33 en 42 (den wensch uit
sprekende, dat de Natalsche Kerk zich met de Transvaalsche
Kerk vereenige).
De aanbeveling der Commisie is, dat in den geest van
deze heschrijvingspunten gehandeld zal worden en geeft —tan
de hand, dat eene Commissie van vijf leden benoemd worde,
om met eene Commissie uit de Natalsche Kerk te onderhan
delen, ten einde eene vereeniging tusschen de Kerk van Natal
en de onze tot stand te brengen.
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Deze aanheveling der Commissie wordt na eenige much
tingen en korte hespreking met algemeene stemmen aange
no men.
Tot leden dezer Commissje worcien benoemd de Voor
zitter, Actuai-ius, Scriba, Assistent Scriha en de Predikant
van ~Vakkerstroom.
Deze Commissie ontvangt de volgende opclracht
Aan de Commissie henoemd orn eene ‘ornrnissie uit de
Natalsche KerR te ontmoeten met betrekking tot de vereeni
ging der beide Kerken woi-dt opgedragen
a. om te zien zoo ver mogelijk eene algeheele vereeniging
tusschen de Ned. Herv. of Geref. Kerk in Zuid-Afrika,
en de Ned. Geref. Kerk in Natal te bewerkstellingen,
zoodat beide Kerken onder éen Kerkhestuur en onder
dezelfde Kerkelijke wetten en bepalingen zullen kornen
te staan.
b. Om zorg te dragen dat de belangen onzer Kei-k, zoowel
stoffelijk als geestelijk behoorlijk zullen ~vorden in acht
genomen.
c. Om rapport van hare bevindingen, zoo spoedig moge
lijk aan de Kerkelijke Commissie te doen, die dan, zoo
er eene mogelijkheid tot Kerkvereeniging bestaat, het
gevoelen van iedere gerneente in geschrifte hierorntrent
zal inwinnen, en daarna, indien noodig, eene buiten—
gewone Algemeene Kerkvergadering zal beleggen ter
bekrachtiging, als anderszins, van bet gedane werk.
Moties van den I-loogEerw. Scriba re Kerkvereeniging,
behandeld in de iode zitting, Dinsdag 12 Mci 1903 en in de
vijftiende zitting, Maandag i5 Mci 1903
De HoogEerw. Scriba verkrijgt verlof om zijne motie,
waarvan hij in den morgen had kennis gegeven, toe te lichten.
Hij spreekt nu de wenschelijkheid uit, dat aangezien bet aller
wege gevoeld wordt, dat er toenadering tot stand hehoort ge
bracht te worden tusschen de verschillende deelen van de Ned.
Geref. KerR in Zuid-Afrika en de eerste stappen tot zulke toe
nadering best besproken kunnen worden door eene kleine
Commissie, beiden, deze Vergadering en de Synode te Bloem
fontej n, zulke Corn m issie zullen aanstell en met volmacht.
Aangezien Cr gevaar hestaat, dat de Synode te Bloemfon
ten kan opbreken zonder zulke Commissie aan te stellen, zoo
stelt hij voor, dat een telegram narnens deze Vergadering ge
zonden worde naar de Svnode te Bloemfontein, baar verzoe
kende zulke Commissie te benoemen. l)e Vergadering stemt
met de wenschelijkheid hiervan in en bet volgend telegram
worcit verzonden aan den H.E. Moderator der Synode te
Bloemfontein :—
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“Deze Vergadering zal wellicht Commissie met op
dracht en volrnacht benoemen om te onderhandelen in zake
toenadering onzer Kerken. Zult gij dergelijke Commissie
aanstellen ?‘‘
Dc 1I.E. Scriba dient nu zijne motie in: dat aan de Corn
missie, benoemd om met de Natalsche Kerk te onderhande
len over ve~eeniging met onze Kerk, ook opgedragen worde
met de Kerk in den Vrijstaat en in de I~aapkolonie te onder
handelen en dat aan haar daaromtrent dezelfde opdracht ge
geven worde als met betrekking tot de Natalsche Kerk. Deze
motie wordt met algemeene stemmen aangenomen.
11l.—Besluiten genomen door de I-IoogEerw. Synode der
Ned. Geref. Kerk in de Oranje Rivier Kolonie orntrent ver
eeniging der Kerken in Zuid-Afrika:
In dc vergadering van 1903, op den l3den Mci : ‘Wordt
gelezen nog een telegram van cle Transvaalsche Synode, lui—
dende als volgt: Deze vergadering zal wellicht Commissie
met opdracht en volmacht benoernen oni te onderhandelen in
zake toenadering onzer Kerken; zult gij clergelijke commissie
aanstellen ?‘‘
Op voorstel van den Predikant van Edenhurg en Ouder
ling van Rouxville besluit de vergadering de predikanten van
Winburg en Parijs als leden vah zoodanige commissie te be
noernen.”
Tusschen de twee Synoclale Vergaderingen heeft de Sy
nodale Commissie bet personeel der c. :~missie uitgebreid, zoodat zij bij de Conferentie te Colesberg hestond Uk Di. C. D.
Barn, G. \V. B. van der Lingen, P. S. van Heerden, J. A.
Joubert en J. C. Refer.
Dc HoogEerw. Heer Ds. J. J. T. Marquard, Moderator
Synodi. en lid der Commissie was overleden den i8den De
cember 1904.
In dc Vergadering van 1906, den ioden ~\Iei:
“Ret versiag en de aanbevelingen van de Commissie tot
Kerkvereniging worden algemeen goedgekeurd, en de Corn
missie wordt bedankt.’’
Deze aanbevelingen beheizen de hesluiten der Conferentie
te Colesberg gehouden.
Eveneens op den loden Mci 1906:
“Dat de Synodale Commissie onze Kerk op den Federa
len Raad der Ned. Geref. Kerken vertegenwoordige.”
~.IV.Besluit genomen in de Synode der Ned. Ger. Kerk
in de Kaap Kolonie op Maanclag 19 October 1903:
“Beschrijvingspunt No. 8, ingezonden door Dr. Andrew
Murray en Ds. J. R. Albertijn, luidende als volgt:

45
“De Synode stelle eene Commissie aan om in onderhan_
deling te treden met de Kerken in de 0. R. Kolonie, Trans
vaal en Natal, ten einde te vernemen op welke voorwaarde{1
eene vereeniging kan worden bewerkt.”
“Op Maandag 19 October 1903 werd, OP voorstel van Ds.
J. R. Albertijn, gesecondeerd door Ds. J. H. Neethling, het
beschrijvingspunt, hierboven genoernd met eenparige stemmen door de Synode aangenomen en tot Cornrnissie om met
de Zusterkerken over Kerkvereeniging in onderhandeling te
treden, werden benoemd: Ds. J. H. Hofmeyr, ~loderator der
Synode, Ds. A. Moorrees, Assessor der Synode, Dr. Andrew
Murray, Di. W. A. Joubert, G. A. Scholtz, L). S. l3otha, F.
Sypkens en Ouderling Prof. Muller.
V.—Besluiten der Conferentie gehouden te Colesberg, op
Woensdag 9 en Donderdag 10 Augustus 1907:
Als vrucht van de verschillende beslujten door de Con
ferentie te Colesberg genornen, ontstond het volgencl Concept
Voorstel, dat door de Commissiën, op die Conferentie tegen
woordig, aan de verschillende Synoden zal worden voorge
legd:
De vier kerken hierboven genoemd (n.l. de Ned. Ger.
Kerk in de Kaap Kolonie, de 0. R. K. en Natal en de Ned.
Herv. of Ger. Kerk in Transvaal) heslujten tot eene Federale
Vereeniging onder de volgende bepalingen:
i. Dat elkeen cler Kerken hare sarnenstelling met hare
wetgevende, rechtsprekende en administreerende macht zal
blijven behouden.
2. Dat de algemeene belangen dezer Kerken behartigd
zullen worden door eene algemeene vergadering, die den
naam van “Dc Raad der Nederdujtsclie Gereformeerde Ker
ken in Zuid~Afrika” dragen zal.
3. Dat deze Raad sarnengesteld zal zijn uit 30 afgevaar
digden, waarvan 14 door de Kerk in de Kaap Kolonic, ~ door
de Kerk i~ de Transvaal, 7 door de Kerk in de Oranje Rivier
Kolonie en 2 door de Kerk in Natal zullen worden afgevaar_
digd. Deze afgevaardigden zullen door de respectieve Syno
den op elk barer gewone vergaderingen gekozen worden.
4. Dat deze Raad in hehandeling nemen zal, wat door een
of meer der respectieve Synoden of Synodale comrnissiën aan
hem zal worden opgedragen en wat éen of meer zijner le~ien
ter sprake brengen mocht.
5. Dat de gewone vergaderingen van dezen Raad gehon
den zullen worden op eene plaats en tijd telkenmale op eene
vorige vergadering vastgesteld te worden en buitengewone
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vergaderingen als cen-derde van dé leden des Raads den
Voorzitter erom vragen.
6. Dat de besluiten van dezen Raad alleen bindend zullen
zijn, voor ieder der respectieve Kerken na door de Synode
dier Kerk goedgekeurd te zullen zijn.
7. Dat elke Synode voorziening zal maken voor de uitga
yen van hare respectieve afgcvaardigden naar de vergaclerin
gen van den Raad, zullende dc andere uagaven betaald worden
door de Synoden in evenredigheid van het getal barer afge
vaardigden.
Verder werd besloten
i. Dat de eerste vergadering van den voorgestelden Raad
D.V. zal gehouden worden op den tweeden \Voensdag in
Maart 1907 en wel te Pretoria in Transvaal.
2. Dat de Scriba van de Synocle der Ned. I-Ierv. of Geref.
Kerk in de Transvaal de persoon zal zijn aan wien alle cor
respondenties zullen worden gericbt, en die het noodige zal
doen tot het bijeenroepen van de eerste vergadering van den
R aad.
VI.—Besluit van de Synode der Ned. I-{erv. of Geref.
Keric in Transvaal, genomen in de derde zitting op Vrijdag
8Juni 1906:
“Punt 15 van bet versiag van de Kerkelijke Commissie
en daarbij bet versiag van de Commissie voor Kerkvereeni
ging, zijn nog aan de orde. Na eene lange en hartelijke be
spreking der zaak, waaraan vele leden der Vergadering, zoo
afgevaardigden als preclikanten deelnemen, hesi uit de Verga
dering eenparig en dat door op te staan, bet Concept-Voorstel
van de Colesbergsche Conferentie tot eene federale Vereeni
ging aan te nernen.
Ret voorstel, dat hieromtrent door de Afgevaardigde van
Standerton ingediend en door Ouderling W. H. Buhrmapn
van Ermelo geseconcleerd werd, en door de vergadering aan
genomen werd, luidt als volgt: Deze 1-IoogEerw.4 Vergade
ring, de toelichting van den HoogEerw. Voorzitter in zake
Kerkvereeniging vernomen hebbende, besluit met dankzeg
ging en heilbede bet punt aan de orde goed te keuren.
Dit Concept-Voorstel werd eveneens met algemeene stemmen anngenomen door de Synode der Ned. Ger. Kerken in
de Kaapkolonie, Natal, de Oranje Rivier Kolonie.
-
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