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EERSTE ZITTING.
De leden des Raads kornen bijeen in de Ge
denkzaal te 10.30 V. rn.
De H. Eerw. Voorzjtter, Ds. H. S. Bosman, Opening
laat zingen Gez. 52 : 9 en leest Psalm 87. Op zijfl
verzoek doet Ds. G, Radloff het gebed.
Ter vergadering zijn verschenen:__
Uit de Ned. Ger. Kerk van Zuid-Afrjka (Kaap de Presentielijs
Goede Hoop) : Di. A. I. Steytler, D. J. Pienaar Azn.,
I. F. A. de Villiers, J. P. van Heerden, W. A. Jou
bert, Geo. Murray, P. G. J. Meiring, D. F. Malan,
D. J. Pienaar, R. zn., Primarii, en Di. I. C. Truter
en H. J. L. duToit, Secundi.
Uit de Ned, Ger. Kerk van Natal : Ds. H. F.
Schoon, Primarius, en Ds. G. M. Pelljssjer,
Secundus.
Uit de Ned. Ger. Kerk in de Oranje Rivier
Kolonie (Oranje Vrij Staat): Di J. D. Kestell, G. W.
P. van der Lingen, P. S. van Heerden, P. du Toit,
J. A. Joubert, P. J. J. Boshoff, Prirnarii, en Ds. J. H.
Enslin, Secundus.
Uit de Ned. Herv. of Ger. Keric in Zujd-Afrika
(Pransvaal): Di. H. S. Bosman, Paul Nel, F. G. T.
Radloff, J. F. Botha, Prirnarii, en Di. A. P. Kriel
en A. P. Burger, Secundj.
De vergadering wordt door den H. Eerw.
Vooraitter voor wettig geconstitueer~ verklaard,
~0
nadat er eenige discussie had plaats gevonden over
het al of niet noodzakelijke van officieele geloofs
~brieven.
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De H. Eerw. Voorzitter deelt mede dat de plech-~
tige opening heden avoncl te 8 ure zal plaats hebben~
in bet kerkgebouw.
De vergadering gaat nu over tot de kiezing van
een nieuw Bestuur.
Kiezin”
van
Bij bet stemmen voor een Voorzitter kornen op
Nieuw ~estuur. de groslijst de volgende narnen: Di. J. D. Kestéll,
H. F. Schoon, W. A. Joubert, Geo. Murray, J. A.
Joubert, D. J. Pienaar, Azn. Paul Nel en H. J. L. du
Ds 3 D Kestell ~roit. Hierüit wordt gekozen Ds. J. D. Kestell, met
Toorzjtter
Ds. W. A~ Joubert of het tweetal.
Op de groslijst voor een Vice-voorzitter kornen
de narnen voor van Di. D. J. Pienaar, A. zn., J. P.
van Heerden, H. F. Schoon, G. W. B. van der
Lingen. W. A. Joubert,Geo. Murray, D. F. Malan,
H. S. Bosman en J. A. Joubert. Ben tweetal wordt
gevormd bestaande uit Di. H. F. Schoon en W. A.
Ds; H. F. Schoon Joubert. Van dezen wordt Ds. H. F. Schoon ge~
Vice-Voorzitter. kozen.
Bij de kiezing van een Scriba komen in aan
merking Di. I. F. A. de Villiers, P. G. J. Meiring,
P. J. J. Boshoff, P. S. van Heerden, Paul Nel, G.
Radloff, G. W. B. van der Lingen, D. F. Malan en
Ds. P. G.J.Mei- j. P. van 1-leerden. Fit dezen wordt Ds. P. G. J.
ring Scriba.
Meiring gekozen.
Deze broeders nernen hunne plaatsen in aan
de tafel en spreken elk een kort woord van clank
~de vergadering toe.
De uren van zitting worden bepaaid als volgt:
Lrenvanzitting. in den voormiddag van 9.30 tot 12.30, en in den
narniddag van 3 tot 5.30.
Telsgrarnmcn.
Wordt besloten rnet~algerneene stemmen tele
grammen van belangstelling en deelnerning te zenden aan Dr. Andrew Murray, Ds. H. C. de Wet,
Mevr. Wed. W. A. Aiheit, den kerkeraad van de
gemeente te Ceres, Mevr. Wed. C. Fraser, Mevr.
Wed. C. Marais, Mevr. Wed. H.Gonin, Di. P. T. Re
tief, Paul Roux en H. J. Neethling,
De H. Eerw. Voorzitter spreekt een kort
woord van waardeering van het leven en het werk
der afgestorvene broeders.
Dankbetuiging
Op voorstel van Ds. D. J. Pienaar, A. zn., wordt
aan afgetreclen met acciarnatie de dank der vergadering toege
Bestuur.
bracht aan de afgetredene Bestuursleden.
Verslag van den
aftredenden
Zie

Het versiag van den afgetreden Scriba komt
nu aan de orde en wordt door hem gelezen, en

~ daarna door de vergadering seriatim behandeld.
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Punten 1, 2, 3 en 4 worden voor kennisgeying
a an genomen.
In verband met punt 5 wijst de Scriba~ daarop,
dat wat in de eerste paragraaf vermeld wordt, niet
heelemaal correct is, zooals later blijken zal uit het
versiag van de Commissie over het Kerkblad. Dit
punt zal overstaantotdat voormeld versiag gelezen
is.
Voorts worden in verband met punt 5 door~
den H. Eerw. Voorzitter tot Rationarii aangesteldRationarii aan~
om de geldelijke boeken van den afgetreden Scrjba gesteld
•na te zien, Di. G-. W. B. van der Lingen en D. J.
Pienaar R. Zn.
Punten 6, 7 en 8 worden voor kennisgeving
aangenomen.
Over een uitdrukking in punt 9 ontstaat,
eenige discussie, doch ‘t punt wordt aangerlomen,
nadat de afgetreden Scriba uitgelegd had, dat
door de bedoelde uitdrukking, “wegens gebrek aan
fondsen,” verstaan moest worden, dat hij uitgesteld
had aanzoek te doen om de noodige bijdragen bij
de Quaestors der verschillende Synoden.
Nade heropening te 3 ure leest de H. Eerw.
Voorzitter een briefkaart van Ds. J. G. J.. Krige, die
als secundus lid was opgeroepen, waarrn hij Zijfl krankhejd af
leedwezen te ken nen geeft, dat hij wegens krank- wezig.
heid niet tegenwoordig kan zijn. Uit een privaat
schrijven van Ds. A. J. Louw, blijkt dat hij nit oor
zaak van ongesteidheid in zijn gezin ook niet ko
men kan, Voorts wordt een telegram gelezen van Telegram van
.Z. H. B. Pres. Steyn, waarin hij den Federalen Pres. Steyn.
Raad verwelkomt in de hoofdstad van den Vrij
staat. Ook wordt in een brief van Ds. H. C. de
Wet de mededeelirig gedaan, dat hij steeds onge
steld blijft.
Ds. P. J. J. Boshoff verwelkomt namens den welkomstwoord
plaatselijken kerkeraad en gemeente de leden des door Pastor Loci.
Raads, en noodigt in naam van de directeuren den
Raad uit om een bezoek te brengen aan de Oranje
Meisjes school op Donderdag e.k. te 5.30 n.m.
Namens de Oranje Vrouwen Vereeniging noodigt
hij den Raad ook uit tot eene receptie te worden
gegeven op Vrijdag e.k. ‘s avonds te 8 ure in de
Ramblers Zaal Beide uitnoodigingen worden met
~dank aangenomen.
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Versiag
van
~orn~Is~1o~7er

Aan de orde volgens het Agenda papier het
versiag van de Commissie over ‘t Ker/thiad. De
Scriba doet mededeeling dat door den Scriba~ der
Commissie het versiag hem ter hand gesteld was~
met dien verstande echter, dat zuiks ter kennisge
ving doch niet als officieel stuk voor de verga dering
gelegd moest worden, daar de Commissie van oor
deel is, dat dit rapport niet aan den Raad der Ker
ken, doch aan de verschillende Synoden voorgelegd
moet worden. Over deze zienswijze van de Corn
missie ontstaat eenige discussie, komende in ver
band daarmede de volgende voorstellen ter tafel :—
Voorgesteld door Di. J. P. van Heerden en J• P.
Botha: Het versiag van de Commissie voor het
Ker/thiad worde niet als officieel stuk ter tafel ge
legd, rnaar alleen ter informatie van de vergade
ring”; en voorgesteld door Di. A. P. Burger en
G. Radloff: “Het rapport aan de orde worde in
behandeling genomen en doorgezonden naar de
verschillende Synoden.” Beide voorstellen worden
verworpen, wordende alzoo het punt aan de orde
onafgedaan gelaten en door den H. Eerw. Voor
zitter van de tafel geregeld.

Versiag van
aftredenden
Scriba.

Punt 5 van ‘t versiag van den afgetreden Sen
ba, datwas blijven overstaan totdat voormeld ver
slag van de Commissie over ‘t Kerkblad was ge1ezen,~
kornt flu aan de orde. Doch aangezien de ver
eischte informatie nog niet is verleend, zoo moet
dit punt verder overstaan. Dr. D. F. Malan geeft
echter kennis, ten einde deze zaak toch te kunnen be
spreken, dat hij bij bet slot dezer zitting een voorstel
zal doen, dat later besproken zal worden. Daarop
wordt de behandeling van bet punt nogeens uitge
steld.
Ds. D. J. Pienaar A.zn. geeft ken nis van het
volgend voorstel: “De Raad besluite dat in het

Kennis

van

vervoig de Scriba’sder verschillende Synoden, na
afloop der respectieve Synodale Vergaderingen,.
den Scriba van dezen Raad zullen voorzien van de
namen der BB. die door de respectieve Synoden tot
leden des Raads zijn gekozen.”
Versiag
van
Aan de orde het versiag van de Commissie
Commissie~oor voor de Normaal school.
Op verzoek van Dr.
~
den Raad

school,

D. F. Malan staat dit echter over ter latere behan-.
deling.
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Het Versiag van de Actuarii der Gefedereerde Versiag van de
Kerken komt flu in behandeling, nadat de Scriba Actuarii.
dierCommissie, Ds. H. F. Schoon, zuiks gelezen had. Zie Bijiage iii.
Art. I wordt onveranderd aangenomen.
Art. I.
Een voorstel om in Art. II het woord “gefede- Art. xi.
reerd” te schrappen worcit verworpen, en het Artikel
onveranderd aangenomen.
Wordt besloten de verdere behandeling van
dit rapport in cornite-generaal te doen plaats raal.
hebben.
Tegor de redactie van Art III woidt bezwaar Ait iii
gemaakt, waarorn de Scriba met Ds. D. J. Pienaar
R.zn. voorstelt: “Dit Art. worde terug verwezen
naar de Commissie ter betere redactie, die staande
de vergadering rapport doen zal.” Dit wordt ver
worpen, en de volgende voorstellen gedaan :—
“A~rt. III worde aangenomen met invoeging in de
laatste paragraaf, in plaats van de woorden ‘Nie
mand
bereikt,’ van het volgende, “Die tot pre
dikant beroepbaar gesteld wordt, zal den ouderdom
van 22 jaren bereikt moeten hebben
door Ds.
P. S. van Heerden en den H. Eerw. Vice-Voorzitter;
en “Art. III par. 2 leze als volgt: ‘Die wenscht tot
predikant heroepbaar gesteld te worden, moet den
ouderdorn van minstens 22 jaren hebben bereikt
door Di. W. A. Joubert en J. C. Truter. Vóór ech
ter hierover gestemd kan worden, is het tijd om te
verdag en.
Dr. D. F. Malan leest het voorstel waarvan hij Voorstel om~
vroeger in de zitting kennis gegeven had, dat als trent bet Kerk
volgt luidt: “Aangezien het Vereenigd Kerleblad blad.
blijkbaar behoort tot de algemeene belangen der
Gefedereerde Kerken welker behartiging aan den
Raad der Kerken is opgedragen, en aangezien aan
genoernden Raad door besluit der Synoden ook
toevertrouwd is de aanstelling van de Commissie
van Toezicht over ‘t blad, zoowel als cle macht orn
desverkiezende over een batig saldo te beschikken,
zoo besluite de Raad om voortaan bij iedere verga
dering des Raads een officieel rapport van de Corn
missie van Toezicht te vragen, en besluite verder
het niet-officieele rapport thans ingediend in be
handeling te nernen en naar bevind van zaken te
handelen.”
‘ “,

‘“,
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Smiting.

De kiadnotulen worden gelezen en goedge
keurd en siotgebed gedaan door Ds. Steytier.

J. D. KESTELL, Voorzitter D. J. PIENAAR R.zn.

H. F. SCHOON, ViceVoorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba
A. I. STEYTLER.
J. P. V. HEERDEN.
D. J. PIENAAR A.zn.
1. F. A. DE VILuERs.
J. C. TRUTE~.
W. A. JOUBERT.
D. S. B0THA.
D. F. MALAN.
H. J. L. DU TOIT.
G. MURRAY.

G.
P.
G.
P.

M. PELLISSIER.
BosHo~F.
W. B. V.~ U. LINGEN.
S. VAN HEERDEN.
J. A. JOUBERT.
P. DU TOIT.
J. H. ENsLIN.
A. P. BURGER.
A. P. KRIEL.
H. S. B0sMAN.
GUSTAV RADLOFF.
J. F. B0THA.
PAUL NEL.

TWEEDE ZITTING.
DONDERDAG,
Opening.

Us. U. 5. Botha
ter

~eIe~tm aan
res. eyn.

Zie Bijlage

~
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MAART 1911.

De HoogEerw. Voorzitter laat zingen Gez. 40: I
en verzoekt Ds. Pellissier voor te gaan in gebed.
De notulen der eerste zitting worden gelezen
en na eene kleine ernendatie goedgekeurd en door
al de leden geteekend.
Ds. D. S. Botlia die heden voor het eerst in dc
vergadering verschenen is, wordt door den Hoog
Eerw. Voorzitter verwelkomt.
Met algemeene stemmen wordt op voorstel van
den HoogEerw. Vice-Voorzitter en Ds. Geo. Murray
besloten aan Oud-Presicient Steyn een telegram te
zenden uitdrukking gevende aan de erkentelijk
heid van den Raad voor zijne belangstelling.
Voor de vergadering met hare verdere werk
zaamheden voortgaat, wordt de aandacht gevestigd
op den plechtigen openingsdienst, die in het kerk
gebouw gisteren avond gehouden werd en de rede
door den afgetreden Voorzitter bij die gelegenheid
uitgesproken. In den 10013 dezer rede sprak de
redenaar op treffende wijze over “Uw Konink
rijk Korne” en “1k geloof een Heilige, Al
gemeene Christelijke Kerk.” Godsrijk en Kerk
(zoo sprak hij) zijn niet hetzelfde. Het eerste
is doel, beteekenis en voltooiing van alle ge
schiedenis—de gulden draad door geheel de
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Schrift, een kort begrip van den ganschen Bijbel.
De stichting er van heeft ten dod de wereId voor
Christus terug te winnen. De Kerk daarentegen
is het middel dat God genadiglijk gebruiken wil
om dat dod te bereiken. Het Koninkrijk heeft
vier gezichtspunten : (I) het rijk der natuur, (2) het
rijk der voorzienigheid, (3) het rijk der genade,
(4) het rijk der heerlijkheid. Na aangetoond te
hebben hoe de drie eerste rijken nog onvolkomen
zijn, zoolang het rijk der heerlijkheid, dat eerst
komt met de verschijning van Christus, nog niet
aanwezig is, sprak de prediker kortelijks over de
vorming, de vervorming en de hernieuwing der
Kerk. De Kerk moet, als een kiem, ontwikkeld,
uitgebrejd worden. Hare taak is de verhevenste,
die men zich uitdenken kan.
Zij moet zijn
schoon als de maan, zuiver als de zon en schrik
kelijk als slagorden met banieren. Zich bepalen
de tot den toestand onzer Kerk in Zuid-Afrika,
wees de redenaar op de vele onderrnjjnende in
vloeden waaraan zij blootgesteld is, zooals vreem
cle leeringen en sekten, de proselietenmakerjj
door andere Kerken, en sloot met een ernstig
beroep op hare zonen en dochteren om getrouw
te hlijven aan hare taal, instellingen en gods
dienst. In gevoelvolle bewoording sprak hij over
het onverwachte heengaan van wijien Ds, W. A.
Alheit, die tot bij zijn dood, lid was van den
Raad.
In verband met deze rede komen twee voor- Voorsteijen in
stellen ter tafel, een van Di. D. J. Pienaar A.zn. openingsrede
Verband
met
en I. F. A. de Villiers, “De vergadering betuige
haren dank aan Ds. Bosman voor de openingsrede
gisteren avond uitgesproken, en verzoeke de
Z. A. Bijbel Vereeniging dezelve op eigene ver
antwoordejjjlcliejd uit te geven. De Scriba zal
een exemplaar daarvan in ons archief deponee
ren”; en een ander door Di. D. J. Pienaar R.zn.
en P. J. J. Boshoff: “De Raad dankt Ds. Bosman
voor zijne treffende rede gisteren avond gehou
den, en verzoekt hem die in De Kerlthode te laten
verschijnen en onder het archief van dezen Raad
te laten deponeeren.”
Eerstgenoemd voors:el
wordt het besluit der vergadering. Naar aanleiding
daarvan vraagt de HoogEerw. Voorzitter Ds. Bos
man zoo goed te willen zijn het stuk voor de pers
gereed te ma ken.

I0
versiag
van
Actuarii.
Zie Bijlage “•
Art. ~

Art,

iv.

De vergadering gaat over tot de verdere behandeling van het verslag van de Actuarii. Art.
III daarvan wordt weder aan de orde gesteld, zijn
de er twee voorstellen in verband daarrnede uit de
vorige zitting nog op de tafel. Ds. W. A. Joubert,
voorsteller van een dezer voorstellen, verkrijgt ver
lof om bet zijne te doen vervangen door het vol
gende~ “In het versiag van de Actuarii worde
Art. III, par. 2, aldus gewijzigd: ‘Zij zullen niet
beroepbaar gesteld worden alvorens zij den ouder
dom van 22 jaren hebben bereikt; en bij hunne
legitimatie zullen zij de plechtige verkiaring en be
lofte, in het hieronder volgend Art. IV vervat, af
leggen en met hunne naamteekening bekrach
tigen.’
Verdere amendementefl worden gemaakt; één
door Di. J. A. Joubert en J. C. Truter van den vol
genden inhoud, “Art. III, laatste paragraaf, worde
aldus gewijzigd: Na ‘bereikt’ korne een punt, en
de woorden ‘en bij zijne legitimatie zal hij’ wor
den aldus veranderd. ‘elk een zal bij zijne legitimatie.’” En nog een ander door Di. P. J. J. Bosh off
en P. du Toit: “De laatste paragraaf van Art. III
leze aldus: ‘Niernand zal tot Predikant beroepbaar
gesteld worden, voordat hij den ouderdom van 22
jaren heeft bereikt, en bovendien bij zijne legiti
matie de plechtige verkiaring en belofte in het
hieronder volgend Art. IV vervat, heeft afgelegd
en met zijne naamteekening bekrachtigd.”
Ter stemming gebracht wordt het door Ds.
W. A. Joubert zoo pas voorgestelde amendement
aangenomen, en al de andere amendementen ais
ook het oorsponkelijk voorstel verworpen.
Art. III, zooals gewijzigd, wordt flu aangeno
men.
Art. IV komt nu aan de orde. Nadat eene
motie van Di. D. J. Pienaar R.zn., en J. P. Botha,
luidende: “De Raad benoeme een Cornrnissie, be
staand~ uit Dr. Malan, Di. Bosman, Meiring, P. S.
van Heerden, D. J. Pienaar A.zn. en D. J. Pienaar
R.zn., met het doel Art. IV in meer bevredigeflcle
bewoording op te stellen,” verworpen was, out
staat een discussie over den inhoud en vorm van
dit Art., waaraan deelnemen Dr. D. F. Malan en
Di. D. J. Pienaar R.zn., D. J. Pienaar A.zn., J. F.
Botha, J. P. van Heerden, J. C. Truter, D. S. Botha
en de Scriba. Gedurende de bespreking wordt het
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volgende voorstel gedaan door Dr. D. F. Malan en
Ds. J. P. van Heerden: “Art. IV worde aangeno
men met deze wijziging, dat na ‘met deze ondertee
kening dat’ in den vijfden regel, alinea i, inge
voegd worde ‘ik geloof dat.’” De Scriba met Ds.
J. F. Botha stelt voor: “In Art. IV, par. 2, worth
na de woorden
deze leer strijdende en’ het
woord ‘welke’ geschrapt, en in plaats daarvan
deze woorden gesteld: ‘bij r~ame ook die.’ In par.
5 worde het tweede ‘mij’ verplaatst na het woord
‘Synode’
Een verder voorstel wordt gedaan
door Di. D. J. Pienaar A.zn. en D. J. Pienaar R.zn.:
“In re Art. IV in het versiag van de Actuarii be
sluite de vergadering de verkiaring in Art. i68 der
Kaapsche Kerkwet ervoor in de plaats te stellen,
en voorts daarin op te nemen hetgeen in paragrafen
3, 4 en 5 van genoemcl Art. wordt neergelegd.
Wordt dit aangenornen, dan verwijze de vergade
ring dit punt naar eene Commissie ten einde de
redactie in behoorlijke orcie te stellen.”
De discussie wordt ten einde gebracht door een
motie van orde van Di. I. F. A. de Villiers en D. J.
Pienaar A.zn., welke aangenomen wordt: “De ver
schillende voorstellen en amendementen voor deze
vergadering, worden verwezen naar een commissie
bestaande uit de voomtellers en secondanten, die
na de pauze een voorstel voor de vergadering leg
gen zal.” Hiermede wordt vooreerst van Art. IV
afgestapt.
Aan de orde worth nu Art. V gesteld. Daarin Art. V.
wordt op voorstel van Di. A. P. Burger en J. A. loubert het woord ‘bekende’ veranderd tot ‘erkencle’.
Alzoo geëmendeerd w ordt het Art. aangenomen.
Art. VI komt in bebandeling en wordt na Art. vi.
eenige besprelcing aangenomen, verzoekencie Ds.
D. J. Pienaar A.zn. aanteekening dat hij tegenge
stemd heeft, omdat men weigert aan Art. VI, zooals
door hem begeerd, toe te voegen, dat bij de beoor
deeling van het appèl de leden der Examen Corn
missie, die reeds uitspraak gedaan hebben, geen
recht van discussie of stemmen zullen hebben.
Aan de orde Art. VII, dat nog onder behande- Art, vu.
ling is, als het tijd wordt om voor de pauze te ver- Pauze.
dagen.
Na de heropening te 3 uur doet Dr. D. F. Malan,
gesecondeerd door den H oogEerw. Vice-Voorzitter,
het volgend voorstel in verband met Art. VII, dat Art. vii.
‘...

“.
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nog aan de orde is: “Art. VII worde aldus gewij
zigd, dat de woorden ‘weer beroepen zijnde, niet
bevestigd mogen worden’ vervangen worden dooir
de woorden ‘niet op nieuw gelegitimeerd mogea
worden
Als amendernent daarop stellen de
Scriba en~Ds. J. F. Botha voor: “Het Art. worde
als volgt veranderd, ‘Ben leeraar, wiens legitimatie
door gedwongen afstand, vervallen is, zal niet op
nieuw gelegitirneerd mogen worden, en een leeraar,
wiens legitimatie door vri~willigen afstand verval
len is, of die zijne betrekking heeft neergelegd ten
einde een seculair ambt of burgerlijke betrekking
te bekleeden, zal weer beroepen zijnde, niet beves
tigd mogen worden, tenzij elk der boven vermelde
personen overlegge enz.’” Ben verder amende
ment wordt voorgesteld door Di. D. S. Botha en
J. C. Truter: “Art VII worde aangenomen met weg
lating van de woorden ‘wiens legitirnatie door vrij
willigen of gedwongen afstand vervallen is of’, en
het woord ‘weer’ vóór ‘beroepbaar’
Dit laatste wordt het besluit der vergadering,
wordende de andere voorstellen verworpen.
Di, H. S. Bosman, Paul Nel, A. P. Burger, H. F.
Scboon en G. Radloff verzoeken aanteekening dat
zij in de minderheid gesternd hebben.
Zencling oncler
Ds. G. Radloff verzoekt en verkrijgt verlof dat
Israel.
eene Commissie in de vergadering e.k. Dinsdag
voormiddag verschijnen mag, ten eincle vragen te
beantwooiden, wanneer het Rapport van de Corn
missie voor de Zending onder Israel in behande
ling kornt.
Ms gevoig van de verandering aangebracht in
Versiag van Art. VII van het Rapport der Actuarii stelt Ds. P. S.
Actuarn.
van Heerden met Ds. Geo. Murray voor: “Aan
de Actuarii bier tegenwoordig met Ds. Paul Nel
worde opgec[ragen een nieuw artikel op te stellen,
waarin zal worden duidelijk gemaakt hoe gehan
delci behoort te worden met leeraren, wier legiti
matie vervallen is door vrijwillig of gedwongen
aftreden.”
Dit voorstel verworpen zijnde doen Di. J. P.
van Heerden en D. S. Botha het volgend voorstel:
“Ben nieuw artikel worde ingevoegd van clezen
inhoud, ‘Ben leeraar wiens legitimatie door vrij
willigen of gedwongen afstand vervallen is, zal, om
weer geligitimeerd te worden, moeten overleggen
een bewijs van zoodanigen godzaiigen wanclel, ais
‘“.

“.
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den christen leeraar betaamt, van den Ring waar
onder hij gesorteerd heeft, en van den kerkeraacl
of kerkeraden van de gemeente of gemeenten,
waaronder hij de laatste twee jaren gewoond heeft,
en zal zich voorts moeten onderwerpen ann een
Colloquium Doctum met de Commissie van Exarni
natoren, ten einde zijn voortdurende gehechtheid
aan de leer der Kerk te doen blijken.”
Daar het tijd geworden is om te verdagen, S1uiting~
worden de kiadnotulen gelezen en wordt op ver
zoek van den HoogEerw. Voorzitter het slotgebed
gedaan door Ds. J. F. Botha.

J. D. KESTELL, Voorzitter.
H. F. SCHOON, Vice-Voorzjttei-.
P. G. J. MEIRING, Scriba.

DERDE ZITTING.
VRIJDAG, 3 MAART

1911.

De H.Eerw, Voorzitter doet zingen Psalm 25:
7 en op zijn verzoek doet Ds. A. P. Burger het ge- Ojenlng.
bed.
De notulen cler vorige zitting worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
De vergaclering besluit, dat in vervoig in de VermeIcIin~ van
notulen vermelci za] worden of al de leden tegen- af~vezigbeid der
woordig waren, en zoo niet, wie afwezig waren.
leden,
Wordt wederom aan de orde gesteld het rap- Versiag van
port van de Actuarii, in verband waarmede een Actnarii.
voorstel, gisteren gedaan, nog op de tafel ligt. Ds.
A. P. Burger verzoekt dat het besluit gisteren om
trent Art. VII genomen onmiddeflijk in revjsje J3esluit i’e Art.
icome. Daar niemand daartegen bezwaaj- heeft, VII m revisie.
wordt hem verlof verleend, het genomen besluit
in revisie te brengen. Hij stelt daarop voor:
“Een commissie worde benoemd om een berede
neerd voorste] over Art ikels VII en VIII der ver
gadering voorteleggen, hestaande uit de tegen
woordig zijnde Actuarii en Di. Paul Nel, H. S.
Bosrnan,D.J. PienaarA. zn., D. S. Botha en D. F.
Malan.” Dit voorstel wordt aangenomen en het
gisteren genornen besluit omtrent Art. VII ver
ni eti gd.
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Onderteekeningsakte.
rt. ~

De vergadering keert thans terug tot de behan
deling van Art. IV, hetwelk was blijven overstaan.
De Scriba doet narnens de daartoe aangestelde
Commissie rapport, en leest de onderteekenings
akte, zooals door de Commissie opgetrokken.
Die luidt als volgt :—“ Wij, ondergeschrevenen,
door de Commissie der Algemeene Vergadering
der Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika tot den openbaren predikdienst in de
Gereformeerde Kerk geadmitteerd, verkiaren op
recht en in goeden gemoede voor den Heer, met
deze onze naamteekening, dat wij van harte
gelooven, dat a~ de Artikelen en Stukken der leer,
in de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, den Heidel
bergschen Catechismus en de Leerregels van Dor
drecht, zijnde Formulieren van Eenigheid der
Gereformeerde Kerken van Nederland, begrepen,
met Gods Woord overeenkomen.
Wij beloven
voorzeide leer naarstig te zullen leeren en in onzen
wandel getrouw te zullen handhaven, zonder iets
tegen dezelve leer, hetzij direct of indirect, te leeren
of te schrijven. En gelijk wij deze leer ter goeder
trouw aannemen en hartelijk gelooven, zoo ver
werpen wij alle dwalingen tegen deze Jeer strij
dende, en zijn genegen dezelve te wederleggen,
tegen te spreken, en alien arbeid aan te wenden
dezelve uit de2Kerk te weren. Wij beloven ons op
de uitbreiding van het Rijk des Verlossers, door de
bevordering van Godsdienstkennis, christelijke
zeden, orde en eendracht, met allen ijver te zullen
toeleggen ; aan de verordeningen, door de Synode
der Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Zuid
Afrika geinaakt, ons te zullen houden, verbindende
wij ons bij deze onze handteekening tot al het voor
schrevene.
“En indien het rnocht gebeuren, dat wij later
eenig bezwaar of ander inzicht orntrent deze leer
krijgen, beloven wij, dat wij hetzelve noch op en
lijk noch heimelijk, zullen voorstaan, leeren of ver
dedigen, met prediken of schrijven, voordat wij
hetzelve aan de Synode zullen openbaren, om al
daar nader onderzocht te worden: terwiji wij ons
ten allen tijde bereid verklaren, ons aan de uit
spraken cler Synode gewillig te onderwerpen,
indien wij gevonden mochten worden tegen eenig
gedeelte dezer verklaring en belofte gehandeld te
hebben.
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“En indien eenig bevoegd kerkelijk lichaam
ten eenigen tijde, ten einde de eenigheid en zuiver
heid der Leer te bewaren, goed vond een nadere
verkiaring van ons gevoelen omtrent één of meer
cler voormelde ?irtikeien te eischen, zoo beloven
wij bij dezen plechtig, dat wij daartoe ten alien
tijde willig en bereid zulien zijn.
‘~En zoo wij bevonden worden tegen eenig ge
deelte van deze verkiaring en belofte te hebben
gehandeld, deswegens ons te zuilen onderwerpen
aan de uitspraken der bevoegde kerkeiijke ver
gaderingen.”
tn verband hiermede doen Di. D. J. Pienaar OnderteeI~enings
A.zn., en H. J. L. du Toit het volgend voorstel: akte geëmen
“Het rapport der Commissje in zake de bewoor- deerd.
ding van de verklaring in Art. IV vervat worde
aangenornen met slechts deze wijziging, dat instede
van ‘Gereformeerde Kerken van Nederland ‘er ge
Jezen worde ‘Gereformeerde Kerken van Zuid
Afrika,’ en weglating van de woorden ‘terwiji wij
ons
gehandeld te hebben’ in par. 2.”
Als amendement daarop stellen Di. A. I. Steyt
ler en D. J. Pienaar R.zn. voor, dat het rapport der
Commissie aangenomen worcie met de toevoeging
in par. 2 van de woorden “den Ring of” na
“voordat wij hetzelve aan.”
Het amendement wordt verworpen en het voor
stel met vier tegenstemmen aangenomen, verzoe- Aangenornen
kende Di. A. I. Steytler en D. P. Pienaar R.zn., Onderteekenings~
aanteekening dat zij tegen dat voorstel gestemd akte.
hebben.
Aan de orde wordt gesteld Art. IX, dat in twee \~ersIa~ van
secties behandeld wordt.
Art. ix.
Over de eerste sectie komen er twee voorstel
len in: een van Di. D. J. Pienaar A.zn. en A. P.
Burger, dat later aangenornen werd: “De. eerste
sectie van Art. IX worde aangenomen”; en een
ander van Di. J. A. Joubert en P. S. van Heerden,
dat verworpen werd: “Sectie I van Art. IX worde
geschrapt, en van deze H. B. Vergadering ga eene
aanbeveiing uit aan de verschillende Synoden, om
in de wetboeken een artikel optenemen van dezen
inhoud: “Geen predikant zal~ voor langer dan één
.jaar uit zijne gemeente afwezig mogen zijn, zonder
verlof van den Ring’
De tweede sectje van Art. IX wordt onveran
derd aangenomen.
“.
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Art.
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Verlof van
~vezigheid.

Versiag
~CU~flI•

Art. xi.

Art.

xi

worpen.

Art. X komt flu in behandeling. Daaiomtrent
stellen Ds. A. J. Pienaar R.zn. en de HoogEerw.
Vice-Voorzitter voor: “Art. X worde aangenornefi
met bijvoeging van ‘ook in het geval van appél’
na het woord ‘recht,’ en de verdere bijvoeging van
de woorden ‘dienst der’ na ‘uit de,” Dit wordt
verworpen. Hel Art. is nog onder bespreking als
het tijd wordt orn voor de pauze te adjourneerefl.
afNa de pauze vragen en verkrijgen verlof van
afwezigheid gedurende Zaterdag e.k. Di. G. Radloff,
G. W. B. van der Lingen en G. M. Pellissier; en
gedurende Zaterdag en Maandag Di. P. J. J. Bos
hoff en P. dii Toit, zuulende laatstgenoemde twee
broeders de begrafenispleChtigheid van wijien Ds.
C. Fraser te Philippolis bijwonen.
van
Aan de orcie nog Art. X, in verband waarme
de twee voorstellen ter tafel kornen, het eerste door
Di. J. C. Truter en D. J. Pienaar A.zn: “Art. X
worde aangenomen met de wijziging van de woor
den ‘uit de gemeente’ tot ‘uit den dienst der ge
meente ‘; en het tweede door den H. Eerw. Vice
Voorzitter en Ds. P. J. Pienaar, R.zn.: Het artikel
worde zoo gewijzigd aangenomen, dat na het woord
‘recht’ worde ingevoegd “ook in gevallen van
appél.” Dit arnendernent wordt verworpen en het
oorspronkelijk voorstel aangenoniefl.
Aan de orde Art. XI. Een voorstel in ver
band daarmede van Di. D. J. Pienaar A.zn. en J. A.
joubert afkomstig, luidende: “ Art. XI worde ver
wezen naar de Commissie, die over Artt. VII en VIII
rapport te doen hebben,” wordt verworpen.
¶Daarna worden de volgende voorstellen ge
daan: i) “Art. XI worde aangenomefi met veran
dering van de woorden ‘Commissie van Examina
toren’ in ‘Ring waaronder zij sorteeren,’ door Ps.
A. J. Steytler en de H.Eerw. Vice-Voorzitter 2)
“Art. XI worde aangenornen met deze wijziging
echter, dat de woorden na ‘Kerk’ geschrapt worden
en vervangen worden door de woorden ‘zullen be
roepen zijnde niet bevestigd mogen word en dan rta
de vernieuwde onderteekening van de Akte in Art..
lVhiervoren vermeld: en dan na de overlegging van
een bewijs van goed zedelijk gedrag,” door Dr. D.
F. Malan en Ds. W. A joubert; 3) “Art. VI worde
onveranderd aangenomen,” door Di. j. F. Botha en
ver- H. S. Bosman.
Al deze voorstellen worden verwor
pen, en de H. Eerw. Voorzitter regelt het artikel van
de tafel.
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Art. XII aan dc orde, dat aangenomen worcit \rt. xxi.
met bet woord “desbetreffende” daarin geschrapt.
Omtrent Art. XIII wordt besloten dat het ge— ~\rt xxii.
schrapt zij, verzoekende de H. Eerw. Vice-Voorzit
ter aanteekening dat hij in de minclerheici gesternd
heeft.
Telegrammen van dank en goede wenschen Telegrammen
word en gelezen van Di. H. C. de Wet en P. T. Re- van dank.
tief, en Mevr. Albeit.
Ps. Geo. Murray geeft kennis dat hij voorstel- Avondzittingen.
len zal dat de Raad Maandag en Dinsdag in den
avond ook zitten zal.
Worcit als een onbestreden motie aangenomen
dat de zitting heden 15 minuten langer dux~en zal.
Wordt besloten dat het addendum aan bet Rap.- Versiag van
port der Actuarii geschrapt worde.
Actuarii. Adden
Al de leclen hebben heden cTe zitting des Raads dum geschrapt.
bijgewoon d.
De kiadnotulen worden gelezen en goedge
keurd, en het siotgebed gedaan door Ds. W. A. Sluitxng•
Joub ert.
j. P. KEsTET~L, Voorzitter,
H. F. ScHO0N, Vice-Voorzjtter
P. G. J. MEIRING, Scriba.
VIERDE ZITTING.
ZATERDAG, 4 MAART,

1911.

Dc HoogEerw. Voorzitter laat zingen Gez. 93 :
en vraagt Ds. P. S. van Heerden in het gebed
voor te gaan.
De notulen van de vorige zitting worden gele
zen, goedgekeurd en geteekenci.
Een Lelegram van dank en goede wenschen Telegrammen
van Dr. Andrew Murray ontvangen, worth gelezen. van dank.
Wordt hesloten dat er avonci zittingen zullen A~’ondzitlingen
zijn heden en Maandag en Dinsdag, van 8 tot
10 uur.
Dc HoogEerw. Voorzitter verwelkomt Ds. A. J. i)s. A. J. Louw
Louw die thans voor het eerst in de vergaderin~ kornt ter verga
~ derin”.
verschijnt.
Dr. D. F. Malan leest het rapport van de Corn- Versiag van de
missie aangesteld in verband met Artt. VII en VIII Actuaru.
van het Rapport der Actuarn, dat serzatzrn behan Artt. vii & VIII.
held wordt.
~xe Bijiage V.
2
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Comite-Gene
raal opgelieven
Versiag van
Actu:ru aange-

Actuarii bedankt.

Afdeeling A komt ccrst aan de orcie. Sectie
(a) wordt onveranderd aangenornen en eveneens
Sectie (b). Sectie (c) worcit aangenornen met de
toevoeging van cle woorden ter gepaste plaatse “na
ingewonnen informatie van den Ring. waaronder
llij sorteert.” Sectie (d) wordt onveranderd aange
nornen, alsook Sectie (e).
Afdeeling B wordt behandeld, en Sectie (a) daar
van wordt onverandercl aangenomen tezarnen met
Sectie (b).
Afdeeling C aan de orde. Die wordt onver
anderd aangenoinen.
Hiermede is het Rapport cler Commissie afge
handeld. Dc HoogEerw. Voorzitter spreekt een
woorci van waardeering van de diensten door dc
Commissie der vergaderii~ig bewezen.
Het Comite-Generaal wordtopgeheven.
Het Rapport van de Actuarn, zooals geemen
deerd, ligt flu ter tafel. Daaromtrent wordt het
volgend voorstel van Dr. D. F. Malan en den Hoog
Eerw. Vice-Voorzitter aangenornen. “Het versiag
van de Actuarii, zooals geëmendeerd in Comité
Generaal, worde als gelezen beschouwd en door de
vergadering aangenomen.”
Dc dank der vergadering wordt aan de Actuarii
toegebracht door den HoogEerw. Voorzitter en Ds.
D. J. Pienaar R.zn., voor het rapport door hen op
getrokken
Ds. D. J. Pienaar A.zn., geeft kennis van hot
vol~end voorstel dat hij echter onder toelating der
-

Voorstel ter
voorkorning van
ongeregeidheden
met beroepen
enz.

-

.

..

..

‘

.

-

vergadering, dadelijk inleidt :
Ten einde in
het vervoig
ongeregeidheden
en onwettige
handelwijze te voorkomen in verband met bet
beroepen van predikanten en proponenten, die
niet in actieven dienst van een of ander der gefe
dereerde Kerken zijn, besluite deze Raad aan de
Synoden der genoernde Kerken. het volgende voor te
stellen :—a) Dat de Actuarii dier Kerken den zaak
gelastigde cler Kaapsche Kerk tegen liet einde van
elk jaar, ter publicatie in den kerkelijken almanak,
zullen voorzien van de namen der riiet in actieven
dienst zijnde predikanten en proponenten, die be
roepbaar zijn en onder de verschillende Kerken
resorteeren; b) dat de zaakgelastigde worde gelast
geefi andere namen in zijn lijst van beroepbare
predikanten en proponenten voor den airnanak op
~e nemen, dan die welke hem aizoo door de
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Actuarii worden verschaft; c) dat, in geval cen
predikant of proponent de rechten en voorrechten
hem krachtens zijne legitirnatie toekornende mocht
verliezen, of er vrijwillig van afstand doet, dan
zal de Actuarius der Kerk, waaroncler hij sorteert
Cr onverwijid van kennis geven aan de Actuarii
der overige drie Kerken, en zal er kennisgevjng
van geschieden in De Kerkbode.”
Dit gesecondeerd zijnde door Ds. D. S. Botha,
wordt aangenomen.
Ben schrijven van den HoogEerw. Scriba van Versiag
van
de Synode der Ned. Herv. of Ger. Kerk in Zuid- ~td S~nodi
Afrika, versiag doende van de beslu ten clier of Ger. Kerk.
Synode over de aanbevelingen van den Raad der
Kerken in zijne vergaderingen in 1907 te Pretoria,
en in 1909 te Stellenbosch gedaan. Naar aanlei
ding van dit schrijven besluit de vergadering op
voorstel van Dr. D. F. Malan en Ds. D. S. Botha:
“Ben Commissie worde door den Voorzitter be- Cornmissje om
noemd om op gronci van het rapport van den Scri- Agefldfi uit Ada
Svnoth op te
ha der Ned. Herv. of Ger. Kerk en de Acta der st~1len,
andere Synoden, punten van bespreking voor deze
vergadering te leggen.” De HoogEerw. Voorzitter
stelt als Commissie aan Di. I. F. A. de Villiers,
P. 1. J. Boshoff, Paul Nel en H. F. Schoon.
De Scriba en Ds. Paul Nel stellen voor: “Ben Commissie om
neerzalce
te
Commissie worde aangesteld om ceo voorstel voor re’el
le~’gen in
de vergadering te leggen rakende de wijze van Svnodale beslui
handelen in de toekomst van de Scriba’s der ver- Len orntrent aan
schillende Synoden met betrekking tot de besluiten bevelingen van
dier Synoden over de aanbevelingen des Raads.” ‘~°‘
Dit wordt aangenomen en als Commissie worden
dezelfde broeders als voornoernd door den Hoog
Eerw. Voorzitter aangesteld.
De vergadering verdaagt voor de pauze.
Panze.
Na cle heropening te 3 ure stelt de HoogEerw. Vers1a~ van
Voorzitter aan de orde bet voorstel waarvan Dr. Comm~ssic over
D. F. Malan kennis gegeven haclt.w. “Aangezien het hot Kerkblad.
vereenigd Kcrkblad blijkbaar behoort tot de alge
meene belangen der gefedereerde Kerken, welker be
hartiging aan den Raad der Kerken is opgedragen,
en aangezien aan genoem den Raad door hesluit der
Synoden ook toevertrouwd is de aanstelling van
de Commissie van Toezicht over het blad, zoowel
als de rnacht om desverkiezende over een batig
saldo te beschikken, zoo besluite de Raad om voort
ann bij iedere vergadering des Raads een officieel
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rapport van de Commissie te vragen, en hesluite
verder bet niet-officieele rapport thans ingediend
in behandeling te nemen en naar hevind van zaken
te handelen.” Ds. Paul Nel secondeert dit voor
stel.
Daarop stellen Di. J. P. van Ileerden en A. I.
Steytler als amendement voor: “De Raad nerne
het versiag van de Commissie van Toezicht over
het Kerkblad in behandeling.”
Het oorspronkelijk voorstel wordt aangeno
Zie Bijiage “ men, en de Scriba leest het Rapport van de Corn
Finanti~n van missie van Toezicht met het aangehechte finantieel
Kerkblad.
versiag. Naar aanleiding daarvan wordt door Di.
A. P. Burger en P. S. van Heerden het volgende
voorstel gedaan, dat later aangenomen wordt: “De
vergadering verblijdt zich over het gunstig rapport
van de Commissie van Toezicht over het Kerkblad,
en beveelt aan dat of het voile heclrag van het door
de drie Kerken voorgeschotene met renten terug
hetaald worde, Of zooals door de Commissie aan de
hand gegeven, twee-dercien van het bedrag, zullen
Besluit omtrent de de Kaapsche Kerk ook haar pro. rota deel bij
wijze van han- de bedoelde Commissie storten; voorts geeft deze
de~er~doorCorn- Raad aan de hand, dat de Commissie op den inge
slagen weg zal voortgaan, verwachtende de Raacl
jaarlijks van haar een finantieel versiag te ont
van gem”
Ben amendement van den volgenden inhouci
van Di. L F. A. de Vilhers en J. C. Truter wordt
verworpen: “Deze vergadering besluite de geiden
voor het Kerkblad door de Kerken in Transvaai,
0. V. Staat en Natal voorgeschoten, aan die Ker
ken terug te betalen met de renten daaro~, en het
blaci voorttezetten overeenkornstig het besluit, op
voordracht van dezen Raad, door de Synoden ge
nomen ; en een mogelijk tekort van tijd tot tijcl te
verdeelen tusschen de betrokkene Synoden.”
Bescbrij’ ingsDc H. Eerw. Voorzitter stelt nu aan dc orde
punt
omtrent het beschrijvings punt over Census van Lidmaten
Census.
door Ds. D. J. Pienaar A. zn. ingediend. Deze
Zie Dijiage ~ spreekt over zijn beschrijvingspunt en stelt met
Ds. J. P. van Heerden voor: De vergadering doe
door middel van een schrijven in Dc Kerkbode’,
een verzoek aan de verschillende kerkeraden orn
gedurende een later te bepaleri tijd een nauw
keurige telling van dc leden der gemeenten be
hoorende tot de gefedereerde Kerken te doen ge
schieclen.” Dit worcit aangenornen.

T~erkb1ad,

“
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be H. Eerw. Voorzitter benoerut Di. D. J. Pie
naar A. zn., A. P. Burger en P. S. van Heerden tot
een commissie om te bepalen wat de ge~chikste
tijd zou zijn orn deze telling te doen plaats
he b ben.
Aan de orde het beschrijvings punt van Ds. D. Beschrijvings
punt
orntrent
S. Botha over de Huwelijksakte : De Raad spreke i-Iuwelijksakte.
het als zijne overtuiging uit dat de bepalingen in Zie Bijla’c i
de Concept Huwelijksakte nu onder behandeling
in het Parleinent, waardoor het huwelijk van eene
vrouw met den broeder van haar overleden man,
en het huwelijk van twee getrouwde personen,
die, nadat zij met elkander overspel bedreven heb
pen, van hunne wettige echtgenooten gescheiden
zijn, gewettigd worden, in strijd met Gods Woorci
zijn, en het yolk in zijn zedelijk leven grootelijks
benadeelen zullen ; en hij verzoeke het Parlernent
deze bepalingen nit de Wet te verwijderen.” Di.
D. S. Botha en A. 1. Steytler stellen bovenstaand
voor, hetgeen door de vergadering aangenomen
wordt zonder tegenstem.
In de avoncizitting, bij welke in afwezigheid ~voiidzit1in~’
van den H. Eerw. Voorzitter de H. Eerw. Vi~e-~
Voorzitter presideert, wordt een schrijven voorge
lezen door Ds. A. I. Steytler, als Moderator der
Kaapsche Synode, ontvangen van een deputatie van Deputatie nit
cle Vereenigde Vrije Kerk van Schotland, waarin Schotland.
de schrijvers hun leedwezen te kennen geven, dat
zij hunne schikkingen niet zoo hebben kunnen
maken, om deze vergadering riamens hunne Kerk
bij te wonen. Wordt met algemeene stemmen
aangenomen, dat de Scriba geinstrueerd worde, om
een gepast antwoorcl aan de deputatie te zenden.
Aan de orde het beschrijvingspunt van de Beschrijvings
Synodale Commissje der Ned. Herv. of Ger. Kerk punt orntrent
in Zuid-Afrika over de Unie Constitutje : “De 0fl~iSSIC van ‘S
Raad trede handelend op re bet verzuirn den Naarn 1-Jeeren Naam.
des Allerhoogsten in de Constitutje van de Unie Z,e DiJlage 1,
van Zuid-Afrika te erkennen.” Ds. H. S. Bosman,
Moderator der Transvaalsche Synode, leidt dit be
schrijvingspunt in. Di. J. F. Botha en A. I. Steyt
ler stellen in dit verband voor: “De Raad drukt
zijn leedwezen uit over het feit, dat de Hand des
Heeren niet in de Unie van Zuid—Afrjka is erkend
geworden, blijkens de weglating van den Naam
des Allerhoogsten uit de Unie Akte, en besluit het
Par~en-ient te petitioriecren orn het preambel van

die Akte zoo te wijzigen, dat dit verzuim hersteict
worde.” Dit worcit met algemeene stemmen
aangenomen.
l’etitie,
Als Commissie orn de petitie op te trekken
stelt de H. Eerw. Voorzitter aan Di H. S.Bosman
en U. S. Botha.
Afschaffen van
Ds. J. F. Botha geeft kennis dat hij voorstellen
‘t
lezen van zal dat in de toekomst van het lezen der kiadno
Kiadnotulen.
tulen zal worden afgezien.
Afwezig waren dezen dag Di. G. W. B. van
Af~vezig.
der Lingen, G. Radloff, P. J. J. Boshoff, P. clu
Toit en G. M. Pellissier.
De kiadnotulen worden gelezen en goedge
Sluitmg,
keurd, en het slotgebed gedaan daar den Scriba.

J.

D. KESTELL, Voorzitter.
H. F. SCHOON, Vice-Voorzitter.
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Dc H.Eerw. Voorzitter laat zingen Psalm 75: 1
en op zijn verzoek doet Ds. Geo. Murray het gebed.
Dc notulen der vorige zitting worden gelezen,
goedgekeurd met onderstaande toevoeging en ge
teeken d.
Dc vergadering besluit met de beslissende stem
Getal sternme~L des H.Eerw, Voorzitters, dat de getallen bij de
e~1~er~~ stemming in de vierde zitting over cle voorstellen in
zake het Rapport van de Commissie van Toezicht
over ‘t Kerkblad, in deze notulen genoemd zullen
word en.
Dc getallen waren: vóór het voorstel 12 en
tegen 10; vóór het amendement io en daartegen To.
We~1aten van
Het voorstel waarvan Ds. J. F. Botha in de
het lezen der vorige zitting kennis gegeven had, wordt aan de
Kiadnotulen.
orde gesteld. Dit voorstel heeft ten doel het weg
laten van het lezen der kiadnotulen aan het einde
van iedere zitting. Zijn voorstel wordt door Ds. A.
J. Louw gesecondeerd en door de vergadering
aangeliomen.
opening.
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be H.Eerw. Voorzitter stelt aan de orde het Beschrijvings
beschrijvingspunt over de Parlementaire Akte, dat punt over Pardoor Ds. A. I. Louw was ingezonden en nu door lementaire Akte,
hem wordt ingeleid: “De Raacl der Kerken be~ jlage I.
spreke de Parlernentaire Akte, met de aangebrachte
emendaties, re de Kerkvereeniging, en overwege de
wenschelij kheid van eene cluidelijke uiteenzetting
en aanbeveling der zaak onder de aandacht der
Kerkeraden te brengen, alvorens over de geheele
kwestie gesternd zal moeten worden.” Hij eindigt
zijn toespraak met bet volgend voorstel te doen, dat
Ds. D. S. Botha secondeert:
“De Raad kennis
nemencle van het besluit door de Synode van iecler Besluit omtrenl
der vier Gefedereerde Kerken genornen in zake de
organisatie vereeniging dier Kerken, i) verblijdt ging der Kerken.
zich, met dankbaarheid jegens den Heer, over de
aanname van het concept-voorstel van zoodanige
vereeniging door dezen Raad voorgelegd; 2) ver
heugt zich tevens erover dat in den Volksraad de
‘Ned. Ger. Kerken Vereeniging Akte’ is aangeno—
men, met slechts weinige emendaties. 3) Daar de
eerste stappen nu gedaan zijn orn de zoo zeer ge
wenschte Kerkvereeniging mogelijk te maken en
tot eene werkelijkheid te voeren, zoo besluite deze
vergadering, na bespreking van de emendaties door
den Volksraad in de concept Akte aangebracht,
alles in zijn vermogen te doen om de Gefeclereerde
Kerken met hare kerkeradeh en lidinaten behoor
lijk voor te lichten, vooral ook in zalce gemelde
ernendaties, ten eincle rnisverstand en verkeerde
interpretaties te voorkomen. 4) Om dit doel te be
reiken benoeme de Raad eene Commissie van vijf
leden uit zijn midden, om in overleg met de Corn
missie reeds door de Kaapsche Synode aangesteld,
een pamfiet in het licht te geven, dat beheizen zal,
de Akte zelve, eene duidelijke uiteenzetting der
zaak, met alle noodige toelichting ten einde zuiks
in de handen van ieder kerkeraadslid gesteld mag
worden. 5) Aan deze Commissie wordt verder
opgedragen, overeenkomstig Art. 6 van het Rap
port der Commissie tot Kerkvereeniging, in overleg
met de Moderaturen der Gefedereerde Kerken, naar
aanleiding van Art. I der Akte, eene aanbeveling te
doen van den tijd, waarin de kerkeraden antwoord
zullen moeten geven.”
Aan de bespreking over dit voorstel nemen
deel de H.Eerw. Vice-Voorzitter, Di. J. H, Enslin,

24

Telegram van
Os Paul Roux.

Stemmen over
Voorstel Panementaire Akte
enz.

In aanhef der
Akte ‘allerhoogste te doen yen
va.n~en door
‘zeer doorluchtige.’

1). j. Pienaar R.zn., D. J. Pienaar A.zn.. en j. A.
Joubert.
Nadat laatstgenoerncle spreker het woord ge
voerci had, stelt Ds. J. H. Enslin met Ds. J. A. Jou~
bert als amendement voor: “Deze zaak worcie op
nieuw verwezen naar de respectieve Synoden.”
Aan de discussie, die hierop volgt, nemen dccl
Di. H. S. Bosman, A. I. Steytler, j. F. Botha, J. H.
Enslin, W. A. Joubert, D. J. Pienaar R.zn., en J. C.
Truter, die nog aan het woord is, als het tijd is om
voor de pauze te adjourneeren.
Na de heropening te 3 uur wordt een telegram
van Ds. Paul Roux gelezen waarin hij den Raad be
dankt voorzijne sympathie en Gods zegen op zijne
werkzaamheden toebidt.
Dc discussie over de Parlementaire Akte wordt
voortgezet, sprekende Ds. J. C. Truter eerst, en vol
gende hem Dr. D. F. Malan, Di. J. P. van Heerden,
G. W. B. van der Lingen, D. S. Botha, Paul Nd, J.
A. Jouberten de Scriba.
Ter stemming gebracht wordt het amendement
verworpen met een meerderheici van 18 tegen 5, en
het voorstel aangenomen met 19 tegen 9 stemmen
Onmiddellijk na de stemming wordt het vol
gend voorstel van Ds. A. J. Louw met algemeene
stemmen aangenomen
“Dc vergadering cirage
het aan de betrokkene Commissie over dc Pane

mentaire Akte op om per telegram onzen vertegen
woordiger in den Volksraad te verzoeken vriende
lijk te zorgen, dat bij den Senaat het woord.
Allerhoogste
vervangen zal worden door de
woorden “zeer doorluchtige”in het preambel van
die Akte.”
Ongesteldheid
Ds. J. H. Enslin doet de mededeeling dat hij tij
van zoon van ding ontvangen heeft van de ernstige ongesteidheici
Os. Enslin,
van zijn zoon, en verzoekt verlof orn deswegens de
vergadering voor goed te mogen venlaten. Dc yen
gadering schenkt dit verlof en spreekt bij monde
van de H. Eerw, Voorzitter de bede uit dat de
Heere herstelling geven mag,
Rapport
van
Aan de orde wordt gesteld het Rapport van de
Commissie voor Commissie voor de Normaalschool (Agenda papier
Normaalschool. VI (c),) Een gedrukt exempiaar daarvan wordt
Zie Bijlage vi. elk lid ter hand gesteld, en Dr. D. F. Malan, Scriba
der Commissie leest hetzelve de vergadening voor,
On verzoekwordt de behandeling daarvan uitge
steld tot de avondzitting~
“
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Met punt (5) in bet vers]ag van den afgetreclen Versia” van
Scriba, dat was blijven overstaan, wordt nu aan de afget~-eden
orde gesteld en voor kennisgeving aangenornen. Scriba-~--sectie5.
De H. Eerw. Voorzitter bedankt den afgetreden
Scriba nogccns voor bewezene diensten.
Dc Commissie aangesteld orn den geschiktsten ~di.jcl voor bet
tijd aan te geven tot de opname van den kerke- opnernen van
luke census, doet versiag en stelt voor dat de telCefl
hug in de maand October 1911 geschiede, zuhlende
het aan elken kerkeraad vrij gelaten worden oni
den v~Jrm te bepalen dien liii volgen wil in die op
name.
In de avondzitting wordt het rapport van de Rapport van
Commissie voor de Normaalschool aan de orcie Cornmiss~evoor
gesteld, en in verband daarmecle het beschrijvings Normaa~schoo1,
punt van de Synodale Commissie der Ned. Herv.
of Ger. Kerk in Zuid-Afrika, Lw. “Den Raad der
Kerken worde verzocht te trachten ecu Norrnaal
school te stichten in verband met de Gefedereerde
Kerken, vooral met het oog erop, dat zulke onder
wijzers ook als Zondagsschoolonderwijzers en
catechiseermeester kunnen gebruikt worden.’’
Dr. D. F. Malan spreekt over het rapport, en
wordt door Ds.J. P. van Heerden opgevolgd, die
cut voorstel doet: “Daar het nit het Rapport der
Commissie hlijkt dat er in dc Kaap Kolonie ten
minste vier inrichtingen bestaan ter opleicling van
onderwijzers en onderwijzeressen, die voigens het
oordeel der Commissie tamelijke resultaten reeds
hebben geleverd, en aangezien er voor het tegen
woordige aithans, bezwaren verbonden zijn aan de
stichting en instandhoucling eener gemeenschap
pelijke Norrnaalschool, zoo Iwsluite deze Raaci de
Synoden aan te bevelen de bestaande inrichtingen
voor het tegenwoordige aithans te ondersteuncn
en nit te breiden.” Ds. D. J. Pienaar R. zn. secon
deert dit.
Di. Geo. Murray en P. J. J. Boshoff zetten de
discussie voort, als ook de H. Eerw. Vice-Voorzitter
die met Ds. D. j. Pienaar A. zn bet volgend
amendement voorstelt: “Daar de Raad waar
schijnlijk weer zal vergaderen vódr de volgende
Kaapsche Synode, en daar het wenschelijk is, dat
de Raad meer hicht over de zaak ontvange, vooral
met het oog op de door de Regeering voorgestelde
stichting yen ecu Nationale Universiteit, zoo be
sluite de~e v’ergac~ering de heslissing over deze
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zaalc uit te stellen tot çle volgende vergadering des
Raads; en aan de Commissie die nu versiag gedaan
heeft, met bijvoeging van Ds. P. J. I. Boshoff, worde
opgedragen den Raacl dan met nadere inlichtingen
te dienen. Te gelijk spreke deze vergadering haar
hartelijken dank uit voor bet belangrijke versiag
door de Commissie voornoemcl nu ter tafel gelegd.”
De discussie wordt voortgezet door Di. P. S.
van Heerden, A. P. Burger, D. J. Pienaar A. zn., A.
J. Louw en H. S. Bosman, en is nog niet geeindigd
als bet tijd wordt om te verdagen.
Verlof tot verDaar bet bij de overweging van bet nog onaf
trek.
gedane werk duideiijk blijkt, dat de Raad niet in
staat Zal zijn, om, gelijk gehoopt, Dinsdag avonci
uit één te gaan, zoo verzoekt en verkrijgt Ds. Geo.
Murray verlof om na Dinsdag avond de vergade
ring voor goed te verlaten.
Sluitinc
Al de~leden zijn heden tegenwoordig geweest.
Het slotgebed wordt, op vcrzoek van den H.
Eerw. Voorzitter, door Ds. H. J. L. clu Toit gedaan,
nadat besloten was om morgen te 9 uur in plaats
van 9.30 bijeen te komen.

J. D. KESTELL, Voorzitter.
H. F. SCHOON, Vice-Voorzitter
P. G. J. MEIRING, Scriba.
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De vergadering
bijeen Gez.
te 9 2:v.m.
De
HoogEerw.
Voorzitter komt
laat zingen
3 en Ds.
Paul Nel doet het gebed.
De notulen van de vorige zitting worden gele
Zen, na een kleine emendatie goedgekeurd en ge
teeken d.
Petite aan ParDc Commissie aangesteld om een petitie op te
lernent
over trekken ter aanbieding aan bet Parlement, in ver
band met de weglating van den Naam des
UnieAkte.
Allerlioogsten uit den aanhef van de Tjnie
Zie Bijiage viii. Akte, legt die voor de vergadering.
Zij wordt
met eenige ernendaties goedgekeurd, en de
dank der vergadering wordt bij monde van
O~enin’~‘

den HoogEerw. Voorzitter der Commissie toe
gebracht. De petitie zal in beide landstalen wor
den gesteld en aan beide huizen van ‘t Parlement
worden aangeboden.
Dc Commissie voor het optrekken van een Commissie tot
pamfiet enz. ‘ in verhand met de Parlementaire pamfiet
opsteflen in ver—
~van
Akte wordt door den HoogEerw. Voorzitter aange- band vereenbdng
steld. De Commissie zal bestaan uit Di. A. J. Louw, der Kerken.
D. J. Pienaar A.zn., D. F. Malan, J. A. Joubert en
G. M. Pellissier.
Rapport
van
Het Rapport van de Commissie voor de Nor- de Commissie
maalschool wordt weer aan de orde gesteld.
voor de Nor
rnaalschool.
Ds. D. S. Botha opent de discussie en brengt
voor de vergadering het volgende arnendement, Zie I3ijlage vi.
dat door Ds. A. I. Steytler gesecondeerd wordt:
“Daar cleze vergadering de diepe overtuiging heeft
dat het voortbestaan, de ontwikkeling en de hoog
ste belangen van ons yolk diep afhankelijk zijn
van de verstandelijke, de zedelijke, de nationale
en de godsdienstige vorming der jeugd; dat zoo
danige vorming alleen plaats hebben kan onder de
hearbeiding en den invloed van daartoe geschikte
onderwijzers en onderwijzeressen; dat ei niet ge
noegzame voorziening wordt gernaakt voor de op
leiding van zoodanigen; en dat het de roeping cler
Kerk is om spoedig maatregelen te nemen om in
deze dringende behoefte te voorzien, zoo benoerne
zij eene Commissie orn te onclerzoeken hoevele
kerkeraclen, anclere licharnen en personen voor de
oprichting van een of meer kerkelijke Norrnaal
scholen, waaraan er kostinrichtingen voor jonge
lingen en jonge dochters verbonden zijn, dadelijk
en jaarlijks geven willen, en een voorstel aan dc
Synoden voor te leggen tot de oprichting van zoo
danige Normaalscholen, met of zonder onclersteu
ning van de Regeering.”
Een ander amendernent worcit voorgestelcl door
Dr. P. F. Majan en Ds. A. J. Louw: “Het Rapport
der Commissie over de oprichting eener gerneen
schappelijke kerkelijke Normaalschool in ernstige
overweging genomen hebbende en in voldoening
aan de opdracht der Kaapsche Synode om daar
omtrent een beredeneerd voorstel voor haar te leg
gen, besluite de Raad a) een gedrukt exemplaar
van het Commissie rapport in handen te stellen van
ieder lid der vier onderscheidene Synoden; b) orn
op grond daarvan ten sterkste aan te bevelen de
.

oprichting eener gemeenschappelijke, kerkelijke
Normaalschool op zoodanige plaats als in het rap
port aanbevolen ; c) om het als zijne meening en
wensch uit te spreken, dat de Norrnaalschool der
Kaausche Kerk, indien zij kan worden voortgezet
oncler omstancligheden, waarin het doe], dal de
Kerk beoogt, beter kan bereikt worden, de
gemeenschappelijke Normaalinrichting der Gefe
clereerde Kerken zal zijn ; ci) om eene Commissie
nan te stellen, die met het oog op de keuze, indien
noodig van eene andere geschikte plaats, cle
samenstelling van het bestuur der inrichting, de
onclersteuning, die van den kant van dc deelheb—
bende Kerken eenerzijds en van dc Regeering
anclerzijds verwacht kan worcien enz., verdere in
formatie in te winnen en dezen Raad, of in geval
hij niet spoedig genoeg vergadert, de Synoclen
met voorlichting en advies te dienen.”
Gezarneulijk
voorstel
over
Normaalschool.

Hesclirijvingspunt over Zending onder Israel.
Zie Bijlage ‘

‘
Zic l3ijlar~e

~•

Evangelist
Cohen spreekt.

Op een mode van Di. J. P. van Heercien en
D. J. Pienaar A.zn, wordt besloten dat de discussie
worde uitgesteld en dat de voorstellers en secon
danten v~an het voorstel en de amendementen gedu
rende de pauze bijeenkomen ten einde zoo mogelijk
tot een gecneenschappelijk voorstel te geraken ter
voorlegging aan de vergaclering.
Aan de orde wordt gesteld het beschrijvings
punt over dc Zending onder Israel, dat ingeleid
wordt door Ds. G. Raclioff, die tevens Voorzitter is
van de Commissie voor de Zending oncler Israel
door de Tr~nsvaalsche Kerk aangesteld. Vóór hij
spreekt besluit cle vergadering niet meer dan i~ uur
aan de behandeling dezerzaak afte staan. In ver
aandacht
een gedrukt versiag
bovenver
band met ‘top
beschrijvingspunt
vestigtvan
Ds. Radloff
de
melde Commissie, dat elk lid des Raads ter hand
gesteld was. Nadat Ds. Radloff geCindigd had,
verkrijgt de Joodsche Evangelist, cle broeder Philip
Cohen, verlof de vergadering in bet Engelsch toe
te spreken, In den loop zijner rede vraagt hij den
Raad uitdrukking le geven aan de overtuiging dat
het, volgens het Nieuw Testament, niet noodig is
voor een tot het christendom bekeerden Jood zijn
nationaal verband te verbreken, maar dat het hem
vrijstaat om aan cle nationale gewoonten en feesten
te hlijven vasthouden, die den atmosfeer uitmaken,
waarin alleen bet ware Joodsche nationaliteits
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gevoel gekweekt kan worden en welke onmisbaar
is tot de Joodsche nationale continuiteit.
Nadat dc heer Cohen gesproken had nemen ver
scheidene leden van den Raad dccl aan de discussie,
en onder de bespreking komt het volgende voor
stel met amendementen voor de vcrgadering:
i) “De Raad der Kerken voelt zich overtuigcl dat de
Jood, die Christen wordt, noch de hesnijdenis
noch zijne feesten behoeft prijs te geven,” voorge
steld door Di. D. J. Pienaar R.zn. en P. J. J. Bos
hoff; 2)” Deze vergadering vereenigt zich met cle
gevoelens uitgedrukt in het Rapport ter tafel en
adviseert, dat het gevraagde verlof aan den Evan
gelist Cohen gegeven worde,” voorgesteld door Di,
G. Radloff en I. F. Botha; 3) “Daar de kwestie
omtrent de viering door de Joodsche Christenen
van den zevenden dag, de feesten onder Israel en
de besnijdenis van zoo groot gewicht is, zoo ver
wijze de Raad deze zaken naar de respectieve Sy
noclen om hieromtrent uitspraak te doen,” voorge
steld door Di. A. I. Steytler en W. A. Toubert;
Het Rapport ter tafel wordt met veel dank door Besluit orntrent
deze vergadering erkend, terwiji zij waardeert dc ~
oncler
duidelijke uiteenzetting daarin van dc zaak aan de
orde, t.w. de Zending onder Israel. Na gehoord te
hebben het verzoek van den Evangelist Cohen,
wordt besloten dc Synode in de Transvaal aan te
bevelen hem het gevraagde verlof van afwezigheid
toe te staan, in dc verwachting dat hij na zijn
terugkomst zijne beschouwingen verder zal uiteen
zetten,” voorgesteld door Di. A. J. Louw en A. P.
Burger.
Dit laatste worcit aangenomen met 15 stemmen
tegen 8, terwijl dc andere amenclementen en bet
voorstel verworpen worden.
Dc HoogEerw. Voorzitter wenscht Gods zegen
den broeder Cohen toe in zijn werk. Daarmecle
stapt de vergadering van cut onclerwerp af.
De HoogEerw. Voorzitter stelt aan de orcie het Bescl,ri~~vingS~
beschrijvingspunt over de Universiteit: “Dc Raacl
bespreke dc voorgestelde stichting cener Centrale siteit.
Nationale Universiteit te Groot Schuur, zoeke de Zie Bijiage i.
Regeering van dat voornemen af te brengen, en
geve iets anders aan de hand om de gewenschte
Universiteits hervorming en uitbreicling tot stand
te brengen,” De Scriba die dit heschrijvingspunt
heeft ingezonden, leiclt hetzelve in. Hij is nog aan
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Voorstel omtrent
Na[iona~e liniversttet.

hot woord, als bet tijcl is voor do pauzo to adjour—
neeren.
Na de heropening te 3 uur wordt de Universi
teit kwestie weer aan de orde gesteld.
De Scriba stelt voor: “Dc Raad der Kerken,
bestaande uit verle~eiiwoordigers dei viCr Gefe
deerde Hollandsche Kerken in Zuicl-Afrika, van de
door de Regeering voorgenornen stichting eener
doceerende Universiteit gehoord hebbende, verder
rekening houdende met het feit dat deze, tenge
volge eener schenking door zekere kapitalisten,
mogelijk opgericht zal worden te Groote Schuur,
en in aanmerking nemende het groot belang van
eene dergelijke inrichting niet alleen voor het yolk
in het algemeen, rnaar ook inzonderheid voor de
Kork, hesluite het als zijne overtuiging uit te spre
ken, ten eerste dat met het oog op de uitgebreid
heici en de hoogte thans door het Hooger Onder
wijs in ons land bereikt, eene doceerende
Universiteit noodzakeiijk is en in eene dringende
behoefte zal voorzien; ten tweede dat er bij de op
richting van zoodanige Centrale Universiteit,
zooveel als mogeiijk is, rekening behoort
gehouden te worden met de rechten en
de vrije ontwikkeling van de -verschillende colle
ges, vooral van die welke getoond hebben door dc
ondersteuning, die zij orlangen, het vertrouwen
des yolks te bezitten; ten derde dat geeri doceeren
de TJniversiteit aannemelijk kan zijn, tonzij daarin~
door middel van hot onderwijs zeif, zoowel als
door de omgeving, waarin de inrichting geplaatst
is, aan de beide nationaliteiton in dit land cone
gelijke gelegenheid gegeven wordt orn hun invloed
to doen golden op do vorming van do toekomstige
leidslieden van het yolk; ten viorde, dat ter oorzaak
van do afwozigheid aldaar van de hiervoron in §3
gestelde eischen, de stichting eener zoocianige Con
trale Universiteit to Groote Schuur of in die omge
ving niet gewenscht is; ten vijfde, dat aan deze
eischen gonoegzaam voldaan zal worden door do
aanéén sluiting met elkancler van do twee oudste
Colleges in hot Weston, t.w. hot Z. A. College en
hot Victoria College, on do vorhoffing daarvan tot
den status ooner Nation ale Universitoit, met welke
do andere hiervoren in §2 bedoelde Colleges of
wel Of niet in betrokking kunnen staan.” Dit
wordt gesecondeerd door Dr, D. F. Malan.
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Di, D. J. Pienaar A.zn en I. F. A. de Villiers stellen
voor, ~vat door de vergadering een motie van orde
wordt geacht, ‘Deze Raad, beseffende dat de Motie van Orde
Urn
stichting van een Nationale Onderwjjzende Uni— Nationale
~‘er~tejt
versiteit eene zaak is van bet allergrootste gewicht
voor ons yolk en onze Kerk; tegelijkertijcl zich
bewust dat onder hen, die de dierbaarste belangen
van yolk en Kerk op het hart dragen, de gevoelens
orntrent de vraag of zoodanige Universiteit te
Groote Schuur, dan wel elders, zal worden gehuis
vest, ofchoon nog niet in Synode of Ring of Volks
vergadering uitgesproken, toch eenigerrnate zich
~ebben geopenbaard als zeer uiteenloopend; en
staande voor ten minste twee mogelijke alterna
tieven t. w. of eene Universiteit te Groote Schuur
Of geene Universiteit in de Kaap Kolonie, waar de
meeste en oudste inrichtingen voor hooger onder
wijs zijn, acht zich niet flu geroepen, om in deze
zoo allergewichtigste aangelegenheid in naam van
geheel ons yolk of zelfs van de Gefedereerde
Kerken te spreken of te beslissen; weshalve hij de
zaak verwijst naar de verschillende Synodale Corn
rnissiën, die naar het haar goeddunkt, trachten zul
len een weg te vinden, waarlangs de stern van ons
yolk mag worden uitgebracht.”
De vergadering verwerpt deze motie, en het
oorspronkelijk voorstel worcit puntsgewijze be
handeld, wordende secties I, 2 en 3 zonder tegen
stern aangenornen. Sectie 4 was nog aan dc orde
als bet tijd wQrdt voor de pauze.
Na de heropening te 8 uur in den avond is
weer aan de orcie sectie 4. Op het voorstel van
Ds. Geo. Murray en de H. Eerw. Vice-Voorzitter,
dat sectie 4 aangenomen worde, wordt een arnende
ment voorgesteld door Di. D.J. Pienaar Azn. en D.
J. Pienaar R. zn. “De vergadering deelt niet het
gevoelen in punt 4 van het voorstel van den Scriba
uitgesproken, en spi~eke zich niet uit over de vraag
aangaande de plaats, waar dc Universiteit zal wor
den gehuisvest.”
Na uitgebreid discussie wordt het amendernent
Hoofdeljjke
verworpen en het voorstel aangenomen, geschie- stemmen orn
dende de stemming, op besluit der vergadering per trent Univero
hoofdelijke stemmen. Voor het arnendernent en
tegen het voorstel stemmen Di. A. I. Steytler, J. P.
van Heerden, 0. J. Pienaar A. zn. I. F. A. dc ViiTiers, D. j. Pienaar R. zn., Q. W. B. van cler L~inget~
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‘t Geheele Voorstel over Umversiteit aangeflO

men

Smiting.

en J. A. Joubert; en tegen het amenclement en voor
het voorstel stemmen Di. I. C. Truter, W. A. Joubert,
D. S. Botha, D. F. Malan, H. j. L. dii Toit, Geo.
Murray, G. M. Pellissier, P. J. J. Boshoff, P. S. van
Heeiden, P. duToit, A. P. Burger, A. P. Kriel, A. j.
Louw, G. Radloff, J. F. Botha, Paul Nel, P. G, J.
Meiring, J. D. Kestell en H. F. Schoon.
Sectie 5 van het voorstel van den Scriba worcit
nu aan de orcle gestelci en met 21 teoen 4 stemmen
aangeno~eu1. Hiermede is het geheele voorstel
a an gen omen.
De vergadering besluit morgen (Woensdag)
n. in. te 5.30 te sluiten.
Al de leden zijn heden tegenwoordig geweest.
OP verzoek van den H. Eerw. Voorzitter sluit
Ds. I. F. A. de Villiers de vergadering met gebed.
j. D. KESTELL, Voorzitter.
I-I. F. Sd-ICON, Vice-Voorzitter,
P. G. J. METRING, Scriha.

ZEVENDE ZITTING.
WOENSDAG, 8 MAART,

1911.

De HoogEerw. Voorzitter laat zingen Psalm
89: 7 en vraagt Ds. A. P. Kriel bet gebeci te doen.
Dc notulen der vorige zitting worden gelezen,
goedgekeurd en geteekend.
Verlof tot verVerlof wordt gegeven aan Di. Paul Nd en
trek.
A. P. Burger om na de morgen zitting de vergade
ring voor goed te verlaten.
Verelag
van
Gelezen wordt het Versiag van de Rationarii
Rationarii.
over bet kassa boek van den afgetreden Scriba.
Dit Versing worclt met dank aangenomen.
Rapport
van
Aan de orde wordt gestelci het Rapport van de
Commissie tot Commissie aangestelcl orn tot een gezamenlijk voor
gezamenli~k voor- stel te geraken in zake een Norrnaaischool.
~em~mri~lt
Wordt besloten bet Rapport puntsgewijze te
Zie Bijlage N.
behandelen.
Sectie a) wordt zonder tegenstem aangenomen.
In verband met sectie b) wordt door Di. A. I.
Steytler en P. J. J. Boshoff voorgesteld: “Sectie b)
worde aangenomen alzoo gewijzigd dat na ‘op
Openmg.

3~
richt{ng ~‘ er gelezen worcie “van één of meer ge
meenschappelijke Kerkelijke Normaalscholen op
zoodanige plaats of plaatsen, enz.”
Dit wordt aangenomen.
Sectie c) wordt aan de orde gesteld. In ver
band daarrnede stellen Di. P. J. J. Boshoff en A. P.
Burger voor: “In plaats van sectie c) besluite de
Raad de stichting aan te hevelen van twee ge
rneenschappelijke Norrnaalscholen, één voor man
nen en één ~voor vrouwen. Daartoe trede men
voor eerst in onderhandeling met de Commissies
van de twee bestaande Kerkelijke Normaalscholen
te Kaapstad en Bloemfontein.”
Dit wordt echter later teruggetrokken en sectie
c) zonder tegenstem aangenomen.
Eveneens wordt sectie d) zonder tegenstem
aan o’enomen
Rapport aan~e
Hiermede is dit Rapport afgehandeld.
1~oInen,
])e HoogEerw. Voorzitter brengt den bijzon
deren dank der vergadering toe aan de Commissie
voor de Normaalschool, wier Rapport blijk geeft
van degelijk en uitgebreid onderzoek, en thans af
gehandeld is.
Rapport
van
Het Versiag van de Scriba’s der verschillende Scriba’s over
Synoden over de besluiten dier Synoden in zake ~
de Aanbevelingen van den Raad wordt ter tafel ~rent aanbeve
gelegd. De vergadering neemt dit Versiag voor lingen van den
kennisgeving aan.
Raad.
Zie
Dezelfde Commissie legt ook volgens opdracht Bijiage xi.
een aanbeveling der vergadering voor, aanwijzende ~ en
den weg waarlangs de besluiten der verschillende Z~e Bijla~e xi.
Synoden over de Aanhevelingen des Raads voor
den Raad komen zullen. Deze aanbeveling wordt
aan gen omen.
Ds. D. J. Pienaar A.zn. verkrijgt verlof om het
volgend voorstel, waarvan hij vroeger kennis ge
geven had, voor de vergaclering te brengen: “De Ledental van
Raacl bevele aan dat in bet vervoig de Scriba’s den Raad.
der verschillende Synoden, na afloop der respec
tieve Synodale Vergaderingen, den Scriba van
clezen Raad zullen voorzien van de namen der
broeders, die door de respectieve Synoden tot leden
des Raads zijn gekozen, als oolc van de namen
hunner Secundi.” Dit wordt zonder tegenstem
aangenomen.
Besehrijvings
Stof
Het beschrijvingspunt over de Stofberg Ge- punt
berg over
gedenk
denkschool wordt aan de orde gestelci. De ver~a- school.
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~ dering besluit echter dit beschrijvingspunt te doeii
overstaan tot de volgende vergadering des Raads.
Beschrijvings—
De HoogEerw. Voorzitter stelt aan de orde de
punt over Heili- beschrijvingspunten over de Heiliging van den Dag
ging van den des Heeren. Ds. A. I. Steytler, een van de inzen
Dae~eeren. ders dezer beschrijvingspunten, leidt de zaak in.
Zie Bijiage

SChiedeflis.

Wordt besloten deze zaak naar eene Comrnis
missie bestaande uit Di. ‘N. A. Joubert, Paul Nel
en J. F. Botha, te verwijzen ten einde de vergade
ring na de pauze met een voorstel te dienen.
Aan de orde komt het beschrijvingspunt der
Synodale Commissie der Ned. Herv. of Ger. Kerk
in Zuid-Afrika over een Tekstboek voor Kerkge
schiedenis : “Dc Raad doe stappen tot het daar

Besluit omtrent
Han~1~o~kI~.erk-

stellen van een tekstboek voor de Kerkgeschiede
nis, ten gebruike bij de catechisatiën. Aan de
hand wordt gegeven de Bijbel- en Bidvereeniging
te vragen om te zorgen voor het uitgeven daarvan.”
Di. A. P. Burger leidt de zaak in. Daarna
stellen Di. Paul Nel en A. P. Burger voor: “Het

Commissie om
voorstel op te
stellen.
Beschrijvingspunt over Handboek i~erki~e-

beschrijvingspunt re handboek voor de Kerkge
schiédenis worde aangenomen, en ter uitvoering
verwezen naar een Commissie van drie, die den
schrijver of de schrijvers zal benoemen en voor
het uitgeven zal zorgen.”
Cornmissie over
Dit wordt aangenomen, en tot Commissie wor
Handboek.
den aangesteld Di. Meiring, 1. F. A. de Villiers en
D. S. Botha.
Na de pauze stelt de HoogE~rw. Voorzitter
als Commissie aan naar aanleiding van sectie 4
Commissie over van het Rapport van de Commissie in zake de
Normaalschool. Normaalschool Di. D. F. Malan, D. S. Botha, J. P.
van Heerden, A. J. Louw en P. J. J. Boshoff. Deze
aanstelling wordt goedgekeurd.
Voorstelomtrtnt
Dc Commissie in de voormiddag zitting aan
Fleiliging van gesteld ten einde de vergadering met een voorstel
I~ ~Heeren te dienen in zake de heiliging van den Dag des
g
Heeren, legt eene aanbeveling op dc tafel, welke

Petitieaan Parlernent omtrent
1’~~ieer’e~~

in haar geheel met algemeene stemmen en met
den dank der vergadering aangenomen wordt.
Ten einde uniformiteit te verzekeren besluit de
vergadering dat in geval naar aanleiding van sectie
4 van deze Aanbeveling, er petities door geheel het
land geteekend zullen worden, die petitie door
de Moderatuur van dezen Raad zal worden opge
steld en een exem~laar daarvan aan de Modera

furen cler Gefedereerde Kerken gezonden zal
worden.
Ter uitvoering van sectie 2 dezer Aanbeveling
onderneemt Ds. J. F. Botha te zorgen dat de Scriba
van een genoegzaarn aantal exemplaren van het
manifest voorzien zal worden.
Aan de orde wordt gesteld het beschrijvings... Beschrijvings~
punt over Dingaansdag: “Aangezien Dingaansdag punt over Din..
flu als een vacantiedag voor d~ geheele Unie ge
proclameerci is, bevele cle Raacl der Kerken ten
sterkste aan dat die dag in alle gemeenten dec Ger.
Kerken op godsdienstige wijze gevierci za~ worden
ter gedachtenis aan de wonderbare uitredding en
leiding Gods in dc gescbieclenis van ons yolk.”
Dit door Dr. D. F. Malan ingezonden, wordt door
hem toegelicht. Tezamen met den H.Eerw. Vice
Voorzitter stelt hij voor : “Het beschrijvingspunt
worcie aangenomen met de toevoeging, ‘en aange—
zien die dag tot hiertoe alleen in de Kaap cle Goede
Hoop niet gevierci werd, verzoeke de Raad de
Synodale Commissie der Kaapsche Kerk om, zoo
spoedig als mogelijk is, deze aanbeveling in em
stige overweging te nemen’
Dit wordt met algemeene stemmen aangeno
men.
Aan de orde bet beschrijvingspunt over Beschrijvings
Spoorweg Concessies, dat door Ds. G. Radloff was punt over Spoor
ingezonden. Na eenige discussie over de zaak ~y~g ~pncess1es.
wordt het volgend voorstel aangenomen “Dc Fe- Zie bijiage I
derale Raad wende zich, bij monde van eene depu
tatie uit deze vergadering, tot de Regeering met
bet verzoek om aan geordende leeraren van erkencle
Kerkgenootschappen concessiën op den spoorweg
toe te staan.”
Als deputatie worden aangesteld Di. A. I. Deputatie be
Steytler, J. P. van Heerden en P. G. J. Meiring.
noemd.
Aan de orde bet beschrijvingspunt van Ds. A. Beschrijvings
I. Steytler over Godsdienst Onderwijs
Dat bet punt over Gods..
godsdienst-onderwijs Op onze scholen zal worden dienst-onderwijs
ingericht en uitgevoerd, zooals voorgesteld en aan- Zie Bijiage x.
genornen door de Commissie uit bijna alle Kerk
genootschappen van Zuid-Afrika samengesteld,
en die zich reeds eenige maanden met deze zaak
hebben bezig gehouden.” Hij spreekt daarover, en
na eenige discussie trekt de inzender zijn heschrij
vingspunt met v~rlof van dc v~rgadering terug.
“.

“
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De H. Eerw. Voorzitter doet mededeeling dat
er telegrafisch bericht van Ds, f. H. Enslin ont
vangen is van de beterschap van zijn zoom
Ds. C. D. Barn zendt ook zijne goede wen
schen der vergadering toe.
Aan de orde kornt het beschrijvingspUnt over
]3escbrijvingS- onkerkelijkheid
Dc vergadering bespreke dc

~eiegrarnmen.

“

oorzaak of oorzaken van gebrek aan liefde tot de
Kerk, en aan actieve belangstelling in hare werk
zaamheden te bespeuren bij vele harer leden, en
vooral onzer studeerende jeugd, en wijze, indien
rnogelijk, den weg aan waarlangs een betere toestand in het leven geroepen kan worden.” Ds. D.
J. Pieiiaar A. zn. die het beschrijvingspUflt inge
diend heeft, spreekt daarover. Aangezien de tijd
zoo beperkt is, laat de vergadering deze belangrijke
zaak bij de bespreking, gevende de H. Eerw. Voor
zitter aan de hand dat Ds. Pienaar deze zaak bij de
volgende vergadering wederom voorbrenge.
Plaats en ti~d
De vergadering besluit, op uitnoodiging van
~e~l~t
Ds. G. M. Pellissier, dat de volgende vergadering
Raads.
plaats hebbe te P. Maritzburg, en wel op den
eersten Donderdag in Maart 1913 in den avond.
Dankbetui”ing
Ds. D, J. Pienaar R. zn. spreekt namens de yen
aan Bestuui~.
gadering een woord van dank den H. Eerw. Voor
zitter, den H. Eerw. Vice-Voorzitter en den Scriba
toe. Dezen antwoorden daarop gepasteliik.
Dankbetuiging
Ds. J. P. van Heerden spreekt een woord van
nan gemeente hartelij ken dank met ‘t oog op de leeraren en
Bloemfonteirl. kerkeraad den gemeente Bloemfontein en de vele
vrienden in de gerneente die den leden huisves
ting hebben verleend. Het wordt aan Ds. P. J. J.
Boshoff opgedragen om deze dankbetuigiflg aan
de gemeente over te brengen.
Slot
De H. Eerw Voorzitter leest Efeze 4: 1—6 en
voegt er eenige stichtelijke oprnerkingen bij.
De notulen worden gelezen.
De H. Eerw. Voorzitter doet het slotgebed,
waarna hij Gez. 156: i laat zingen en den Aposto
lischen zegen uitspreekt,
De notulen worden goedgekeurd en geteekend.

~l~ei~
Zie Bijiagex.

“~

J. D. KESTELL~ Voorzitter,
H. F SCHOON, Vice-Voorzitter,
P. G.

J.

MEIRING, Scriba.
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BTJLAGE I.
AGENDA VAN WERKZAAMHEDEN VAN DE
DERDE VERGADERING, ‘lEE BLOEMFONTEIN,
WOENSDAG, I MAART 1911, EN VOLGENDE
DAGEN.
1.—De leden komen bijeen in de Gedenkzaal te 10.30
ure v.m.
II.—De H.Ew. Voorzitter neernt den stoel in en opent
de vergadering op de gebruikelijke wijze.
llI.—De vergadering wordt geconstitueerd.
IV.—Plechtige openingsdienst in het Kerkgebouw te 8
ure ‘s avonds door den H.Ew. Voorzitter.
V.-—Kiezing van Voorzitter, Vice-Voorzitter en Scriba.
VL—Verslagen van:
(a) Scriba.
(b) Commissie voor Kerkblad.
(c) Commissie voor Norrnaalschool.
(d) Actuarii in zake legitimatie en vervallen van
legitimatie.
VII.—Beschrijvingspunten :—
N0RMAALSCHOOL.

“Den Raad cler Kerken worde verzocht te trachten
een Norrnaal School te stichten in verband met de Ge
federeerde Kerken, vooral met het oog crop dat zulke
onderwijzers ook als Zondagsschool onderwijzers en
catechiseerrneesters kunnen gehruikt worden.”—Syno
dale Corn. Ned. Herv. of Geref. Kerk in Zuid-Afrika.
UNIVERSITEIT.

“De Raad bespreke de voorgestelde stichting eener
Centrale Nationale Universiteit te Groote Schuur,
zoeke de regeering van dat voornernen af te brengen,
en geve iets anders aan de hand om de gewenschte
universiteits hervorming en uithreiding tot stand te
brengen,”—Ds. P. G. J. Meiring, Lid des Raads,

38
HUWELIKSACTE.

(a) “De Raad spreke bet als zijne overtuiging uit
dat de bepalingen in de Concept Huwelijks Akte, nu
onder behandeling in het Parlement, waardoor bet
Huwelijk van eene vrouw met den broeder van haar
overleden man, en het huwelijk van twee getrouwde
personen, die, nadat zij met elkander overspel bedre
yen hebben, van hunne wettige echtgenooten geschei
den zijn, gewettigd worden, in strijd met Gods Woord
zijn, en het yolk in zijn zedelijk leven grootelijks be
nadelen zullen, en hij verzoeke het Parlernent deze
bepalingen uit cle wet te verwijderen.”—Ds. D. S.
Botha, Lid des Raads.
(b) Dat de Huwelijkswet, zooals voorgesteld door
de regeeririg, in den Federalen Raad ter sprake zal
worden gebracht:—Ds. A. I. Steytler, Lid des Raads.
ZENDING ONDER ISRAEL.

“Dc Raad bespreke de wenschelijkheid van het
werk onder Israel zoo te behartigen, dat niet te kort
gedaan wordt aan Israels voortbestaan als natie.”—Ds.
G. Radloff, Lid des Raads.
UNIE C0NsTITUTIE.

“Dc Raad trede handelend op re het ver~uim den
Naam des Allerhoogsten in de Constitutie van de Unie
van Zuid-Afrika te erkennen.”—Synodale Corn. der
Ned. Herv. of Geref. Kerk in Zuid-Afrika.
ZONDAGS WET.

(a) “De Raad doe zoodanige stappen, als liii noodig
mocht achten, in verband met de toekomstige wet
over den Dag des Heeren.”—Ds. Paul Nel, Lid des
Ra ads.
(b) Dat op meerdere heiliging van den Dag des
Heeren bij de regeering zal worden aangedrongen.—
Ds. A. I. Steytler, Lid des Raads.
(c) Dc Raad overwege de wenschelijkheid van dc
regeering te nacleren, zoo rnogelijk in overleg met
andere bevriende Kerkgenootschappen, om betere
bepalingen te verkrijgen voor de heiliging van den
~ag des H~eren.—Vs. J. F. Botha, Lid des Raads,
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TEKsTB0EK VOOR KERT~GEscHIEDENIs.
“De Raad doe stap pen tot het daarstellen van een
tekstboek voor de Kerkgeschiedenis, ten gebruike bij
de catechisatiën. Aan de hand wordt gegeven de
Bijbel- en Bidvereeniging te vragen orn te zorgen voor
het uitgeven daarvan.”—Synodale Corn. der Ned.
Herv. of Geref. Kerk in Zuid-Afrika.
PARLEMENTAIRE Acm.
Dc Raad der Kerken bespreke de Parlementaire
Akte, met de aangebrachte emendaties, re cle Kerkver
eeniging, en overwege de wenschelijkheid van eene
duidelijke uiteenzétting en aanbeveling der zaak
onder de aandacht der kerkeraden te brengen alvorens
over de geheele kwestie gesternd zal moeten worden.—
Os. A. J. Louw, Lid des Raads
DINGAANsDAG.
Aangezien Dingaansdag flu als vacantiedag voor
de geheele Unie geproclameerd is, bevele de Raad
der Kerken ten sterkste aan, dat die dag in alle ge
meenten der Gereformeerde Kerken op godsdienstige
wijze gevierd zal worden, ter gedachtenis aan de
wonderbare uitredding en leiding Gods in de geschie
denis van ons volk.—Dr. D. F. Malan, Lid des Raads.
ST0FBERG GEDENKscH0OL.
Daar er in de Stofberg Gedenkschool eenige leer
lingen zijn, die zich laten voorbereiden voor bet leer
aarsarnbt in onze zendinggemeenten, zoo bevele de
HoogEerw. Raad den Synoden der Gefedereerde
Kerken aan de hieronder volgende vier artikelen
door de Stofberg Gedenkschool Commissie ontworpen,
in hun respectieve wetboeken op te nemen :—
I. De Stofberg Gedenkschool wordt erkend als
opleidingsschool voor inboorling-leeraren voor dc
zendinggerneenten der Kerk.
Ii. Geen leerling zal worden opgenornen in de
kiasse voor de opleiding van ieeraren (Theologische
cursus) in de Stofberg Gedenkschool, dan die een
schriftelijke aanbeveling medebrengt van bet kerke
lijk bestuur waaronder hij laatst gearbeid heeft.
Zoodanige aanbeveling zal moeten verkiaren :—
(a) Dat hij onze Kerk minstens drie jaren als evan
gelist (catecheet) of onclerwijzer gediend heeft,
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(b) Dat hij door genoernd bestuur geacht wordt als
een geschikt persoon voor het leeraarsarnbt, op
grond van zijn karakter en wandel, en zijne getrouw
heid en bekwaamheid in de uitvoering zijner plichten.
ilL Bij het verlaten der school zal hij door de
Kerk erkend worden als candidaat voor het ambt van
inboorling-leeraar, mits hij van de Commissie van
Examinatoren der Stofberg Gedenkschool een ge
tuigschrift medebrenge aantoonende dat hij
(a) Den Theologischen cursus voor leeraren gedu
rende drie jaren heeft bijgewoond.
(b) Bij zijn eind-examen als candidaat voor het
leeraarsambt geslaagd is.
(c) Door genoernde Commissie van Examinatoren
aanbevolen wordt voor het leeraarsambt.
IV. Indien zoodanige candidaat als leeraar geor
dend wil worden.—
I. Zal hij bewijs moeten overleggen:
(a) Dat hij de Kerk, na zijn admissie als candidaat
door de Commissie van Exarninatoren, minstens twee
jaren lang getrouw gediend heeft als evangelist
(catecheet) of huipprediker.
(b) Dat hij in een bepaalden werkkring tot het
leeraarsambt beroepen is.
(c) Dat de zendinggemeente waarin hij beroepen is
minstens een dccl van salaris waarborgt, en hij der—
halve niet geheel afhankelijk zij van anderen (buiten
de zendinggemeente) in betrekking tot zijn salaris.
N.B.—De Stofberg
Gedenkschool
Commissie
wenscht met naciruk erop te wijzen, dat niet minder
dan de heift van ‘t salaris behoort gewaarborgd te
worden door de zendinggemeente.
2. Vóór zijn ordening zal hij ook moeten onder
teekenen.
(a) Eene verklaring, dat hij zich ten alien tijde zal
onderwerpen aan het toezicht van den predikant of
den zendeling daartoe door de Kerk over hem aange
steld.
(b) Dc gewoneverkiaring, voor ~le bevestiging van
leeraren gebruikelijk.—Ds. H. F. Schoon, Lid des
Raads.

4r
SPOORWEG CoNcEssIEs.
De Federale Raad wende zich tot de regeering met
verzoek, orn aan leeraren van erkende kerkgenoot
schappen, door de regeering als huwe1ijks~bevestigers
aangesteld, concessiën op den spoorweg toe te staan.
—Ds. Gustav Radloff, Lid des Raads.
G0DsDIENsT ONDERwIJs.
Dat het godsdienst-onderwijs op onze scholen zal
worden ingericht en uitgevoerd zooals voorgesteld en
aangenomen door de Commissie uit bijna alle Kerkge
nootschappen van Zuid-Afrika samengesteld, en di e
zich reeds eenige rnaanden met deze zaak hebben
bezig gehouden.—Ds. A. I. Steytler, Lid des Raads.
CENsus VAN LIDMATEN.
De vergadering overwege de noodzakelijkheid van
eene nauwkeurige telling van de lidmaten der Gefe
dereerde Nederduitsche Gereformeerde Kerken in
Zuid-Afrika.-—Ds. D. J. Pienaar, Az., Lid des Raads.
ONKERKELIJKHEID.
Dc vergadering bespreke de oorzaak of oorzaken
van gebrek aan liefde tot de Kerk, en aan actieve be
langstelling in hare werkzaamh eden, te bespeuren bij
vele harer leden, en vooral onzer studeerende jeugd,
en wijze, indien mogelijk, den weg aan waarlangs een
betere toestand in het leven geroepen kan worden.—
Ds. A. J. Pienaar, Az., Lid des Raads.
P. B0SHOFF,
Scriba des Raads.
Bloemfontein, 28 Februari, 1911.
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BIJLAGE II.
VERSLAG
van den Scriba voorgelegd aan den Hoog Eerw. Raad
der Neclercluitsche Gereformeerde Kerken in zijne ver
gadering te Bloemfontein, Woensdag den Isten Maart,
1911, en volgende dagen.
Den H.Eerw. Voorzitter
van den Raad der Ned. Geref. Kerken,
Bloemfontein.
Hoog Eerw. Fleer,
Ondergeteekende wenscht mits dezen zijn versiag
over de afgeloopene twee jaren U Hoog Eerw. aan te
bieden.
i. Aan dc opdrachten des Raads werd uitvoering
gegeven.
2. Dc Notulen werden gedrukt en exemplaren ver
zonden aan de Hoog Eerw. Scriba’s der verschillende
Kerken met het verzoek ze aan de Kerkeraden behoo
rende tot hunne Synoden toe te zenden.
3. Het voorstel tot Organische Vereeniging en de
verschillende aanbevelingen des Raads in hare twee
vergaderingen gedaan, opgesteld door eene daartoe be
noernde Commissie, werden in pamfiet vorm gedrukt en
den Scribas toegezonden, ook met het verzoek ze naar
dc verschillende Kerkeraden te zenden.
4. Het Archief des Raads is, blijkens aangehecht
Inventaris, den Zaakgelastigde der Ned. Geref. Kerk
van Z. A. overhandigd ter bewaring.
5. Op verzoek der Commissie voor het Kerkblacl
werd haar van wege de Gefedereercie Kerken de som
van £1000 voorgeschoten.
Uw Scriba heeft op zich genornen de verschillende
Quaestors te verzoeken ieder een bedrag geëvenredigd
naar het ledental der Kerken te storten voor dat doel.
6. Krachtens besluit werden de leden des Raads
opgeroepen ter vergadering in de Geclenkzaal te Bloem
fontein, Woensdag den Isten Maart, 1011, te half elf nrc
des morgens,
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7. Het versiag van de Commissie van Actuarii
aangesteld door de ]aatste vergadering ten einde een
stemmigheid in de wetboeken der verschillende Kerken
aan te bevelen in zake de legitirnatie van predikanten
en het vervallen van legitirnatie, heeft een versiag uit
gebracht, dat gedrukt en aan de verschillende Scribas
ter verspreiding onder de leden des Raads werd ge
zonden.
8. Achttien Beschrijvingspunten wercien ontvan
gen en in “de Kerkbode” gepubliceerd. Ben ervan
werd wegens gelijkluidendheid met een ander dat reeds
gepubliceerd was, teruggetrokken. De overige werden,
onder hoofden geclassificeerd, gedrukt, en liggen ter
tafel.
9. Het Kassaboek is ter tafel orn door U H.Eerws.
auditeuren te worden nagezien. Daaruit blijkt dat al de
onkosten tot heden gedekt zijn, behalve een deel van
des Scribas Honorarium, dat wegens gebrek aan fondsen niet betaald kon worden.
Vertrouwende hiermede aan zijn opclracht te hebben
voldaan.
U H.Ew. Dw. Dr.
P. B0sHOFF,

Bloemfontein, 28 Febr., 1911.

Scriba des Raads.

Kaapstad, I9dcn Jan., 1910.
Dc ondergeteekende erkent hiermede ter bewaring
ontvangen te hebben van den Scriba van den Fecleralen
Raacl cle volgende stukken :—
i. Ben enveloppe met inhoud, gemerkt
“Corn. Kerkvereeniging Rapport”
Sir Henry’s Opinie.”
2. Gedrukt Exemplaar “Handelingen der tweede
Vergadering van den Raacl dci- Kerken.”
3. MSS. 39 Bladzij den “Handelingen 2de Verga
dering met zeven bijiagen.
“

B. P. J. MARCHAND,
Zaakgelastjg~e )V G. Kerk, Kaap Kolonie,
Kerkekantoor,
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BIJLAGE IlL
VERSLAG
van de Actuarii der Gefedereerde Kerken te worden
voorgelegd in de Hoog Eerw. Vergadering van den Raad
der Nederduitsche Gereformeercie Kerken in Zuid Afrika
in Maart 1911,
HOOG EERw. V00RzITTER!
Den loden Maart 1909 heeft de Raad ons opgedra
gen, een voorstel ter goedkeuring der onderscheidene
Synoden te ontwerpen, ten einde (indien mogelijk) ecu
stemmigheid te verkrijgen in de wetsartikelen betreffen
cle de legitirnatie en het vervallen der legitirnatie van
predikanten.
In voldoening aan deze opdracht bevelen wij nu
aan, dat de onderscheidene Synoden der gefedereerde
Kerken de hieronder volgende XIII artikelen in hun re
spective wetboeken opnernen en hun andere wetsartike
len daarrnede in overeensternming brengen.
Nota.—In de hieronder volgende artikelen staat
Kerk van
voor den naarn der Kerk, in
wier wetboek deze artikelen worden opgenomen.
“——

———“

I.
Met betrekking tot de aanstaande Leeraars onzer
Kerk acht de Synode het haar plicht een duidelijke ge
tuigenis af te leggen, dat zij de wedergeboorte en de
persoonlijke ondervinding van Gods genade als het
hoofdvereischte in den Evangeliedienaar beschouwt.
II.
Als Predikant in eenige Gemeente der ————Kerk
van
zal niemand worden toegelaten dan die
bij den Actuarius Synodi van eene der gefedereerde
Nedercluit~che Gereformeercie Kerken in Zuid-Afrika is
gelegitimeerd.
III
De zich aan de
Kerk van
aanbie
dende Predikanten of Candidaten tot den Heiligen
~———

————

————
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Dienst, die nog niet~bij ons gelegitimeerd zijn als hier~
voren vermeld, zullen zich, om beroepbaar te zijn, bij
den Actuarius Synodi laten legitimeeren, zullende bij
cle legitimatie Kerkelijk bewijs worden gevorderd, dat
zij van goed zedelijk gedrag zijn; en verder bewijs, dat
zij aan een erkende Universiteit of Seminarium al dc
aldaar vereischte studiën volbracht en de exam ma afge
legd hebben, en dat zij Candidaten tot den Heiligen
Dienst zijn bij een Provinciaal of Classicaal Kerkbe
stuur, of Provinciaal Consistorie of Presbyterium, en
ook beroepbaar zijn in de Kerk, waarin zij tot de be
diening zullen zijn toegelaten. Voordatzij kunnen wor
den gelegitirneerd, zullen zij zich moeten onderwerpen
aan een colloquium doctum met de Commissie van Exami
natoren ; en eerst na een voldoend getuigschrift van
deze Commissie ontvangen en alles in orde hevonden te
hebben, zal de Actuarius Synodi hen legitimeeren en als
gelegitimeerd bekend stellen.
Niemand zal tot Predikant beroepbaar gesteld wor
den, voordat hij den ouderdom van twee-en-twintig jaren
heeft bereikt; en bij zijne legitimatie zal hij de plechtige
verklaring en belofte, in het hieronder volgende Art. IV
vervat, afleggen en met zijne naamteekening bekrach
ti gen.

Iv.
1k, de ondergeteekende, door de Commissie van Exa
minatoren der
Kerk van
toegelaten tot
de Bediening des Evarigelies in de
Kerk van
verklaar oprechtelijk en met een goed geweten,
voor den Heere, met deze onderteekening, dat al de
Artikelen en Leerstukken, vervat in de Formulieren van
Eenigheid onzer Kerk (de Nederlandsche Geloofsbelijde
nis, de Heidelbergsche Catechismus en de Dortsche
Leerregels), in alles met Gods Woord overeenkomen.
1k beloof derhalve, dat ik de Leer, daarin vervat,
naarstig zal leeren en getrouwelijk voorstaan, zonder
jets daartegen hetzij heirnelijk of in het openbaar, direct
of indirect, te leeren of te schrijven ; aismede, dat ik niet
alleen alle dwalingen, tegen deze Leer strijdende, en
welke door de Nationale Synode van Dordrecht in i6i8
en 1619 veroordeeld zijn, verwerp; maar dat ik ook ge
negen ben dezelve te wederleggen, tegen te spreken, en
alle arbeid äan te wenden om dezehre uit de Kerk te
were n.
En ~indien het mocht gebeuren, dat ik later eenig be
zwaar of under inzicht omtrent deze Leer krijg, beloof
——~

————

————

——-——,
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1k, dat ik hetzelve noch openlijk noch heimelijk zal voo1~staan, leeren of verdedigen, met prediken of schrijven,
voorciat ik hetzelve aan de Synode zal openbaren om al
claar nader onderzocht te worden; terwiji ik mu ten
alien tijcie bereid verkiaar, mij aan cle uitspraken der
Synocle gewillig te onderwerpen, indien ik gevonden
mocht mocht worcien tegen eenig gedeelte clezer ver
kiaring en belofte geha~ndeld. te hebben.
En indien de Synode ten eenigen tijde, ten einde
de eenigheid en zuiverheid der Leer te bewaren, goed
vond een nadere verkiaring van mijfl gevoelen omtrent
één of meer der voormeide Artikelen te eischen, zoo be
loof ik bij deze plechtig, dat ik daartoe ten alien tijde
willig en hereid zal zijn.
En in geval ik aan gezegcle verkiaring ontrouw wor
den mocht, verbind ik mu, rnij aan dc Kerkelijke tucht
van den Ring en de Synode te zulien oncierwerpen.
N.N
V.
Het colloquium doctum zal zijn een toets van weten—
schappelijke en godgeleerde bekwaamheden, en dat
vooral in bet geval van Predikanten of Candidaten die
slechts een driejarigen cursus aan een bekende Uni
versiteit hebben doorloopen; inzonderheid ook een onder
zoek naar het zecleiijk gedrag en de gevoelens omtrent
de wedergeboorte door den Heiligen Geest en de per
soonlijke ondervinding van Gods genade, aismede om
trent de gehechtheid aan de leer onzer Kerk, weike de
Synode verstaan wil hebben ais onmisbare vereischten
voor alien, die zich als leeraars aanbieden.
VI.
Indien iemand na het houden van het colloquium
docutm door de Commissie van Examinatoren mocht
worden afgewezen, zal hem recht van appèl worden
verleend naar cle Synode, of, wanneer die niet vergadert,
naar de Synodale Commissie.
VII.
Een leeraar, wiens legitimatie door vrijwilligen of
gedwongen afstand vervallen is, of die zijne betrekking
heeft neergeiegd ten einde een sec~ilair ambt of burger
iijke betrekking te bekieeden, zal, weer beroepen zijnde,
niet bevestigd mogen worden dan na het overieggen
van een bewijs van zoodanigen godzaligen wandel ais
den Chrisl~un—Leeraar bëtaamt, van den Ring, w~aronder
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iiij gesorteerd heeft, en van den Kerkeraad of de Kerke~
raden toezicht houdende over de Gemeente of Gerneen
ten, waarin hij gedurende de Iaatste twee jaren gewoond
heeft, en het houden van een co/iaquim cloctum met de Corn
missie van Examinatoren, ten einde zijn voortclurende
gehechtheicl aan de leer onzer Kerk te doen blijken.

VIII,
Een Leeraar, die in een ander Kerkgenootschap als
Herder en Leeraar eener gerneente werkzaarn geweest is,
zal, beroepen zijnde, niet bevestigd mogen worden dan
na het overleggen van bewijs van goed zedelijk gedrag
en zijne Acte van Dernissie, en na het houden van een
colloquium doctum met de Commissie van Exarninatoren,
ten eincle zijn gehecthheid aan de leer onzer kerk te doen
blijken.

Ix.

Dc Predikant eener Gemeente, die, zoncler verlof
van den Ring waaronder hij resorteert, voor een tijcl
van meer dan een jaar uit zijne Gemeente afwezig is,
houdt op Predikant dier Gemeente te zijn, en zal beroe
pen wordende niet mogen worden bevestigd dan
na de vernieuwde onderteekening van de Akte in Art.
IV hiervoren vermeld.
Candidaten tot den Heiligen Dienst, die, na hunne
legitimatie, hunne studiën aan een buitenlandsche uni
versiteit hebben voortgezet, zullen beroepen zijnde niet
mogen worden bevestigd clan na overlegging van ecu
bewijs van goeci zedelijk gedrag en de vernieuwde on
derteekening van de Akte in Art. IV hiervoren vermeld.

x.
Ingeval van de schorsing van een Predikant voor
onbepaalden tijd met verlies van traktement heeft de
Ring de macht en het recht hem uit de gemeente te ont
slaan met verlies van alle rechten en voorrechten aan de
standplaats verbonden.
XI.
Predikanten en Candiclaten tot den Heiligen Dienst,
die voor een tijdperk van meer clan drie jaren geen wei-k
hebben gedaan in verband of onder toezicht van de Kerk,
zullen beroepen zijnde verplicht ziju zich te onderwer
pen aan het colloquium doctum alvorens zij zullen kunnen
worden bevestigd. Langclurige krankheicl en andere
hindernissen, door de Commissie van Examinatoren
geldig geoordeeld, maken eene uitzondering op dezen
re gel,
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XII.

Ms de legitimatie van een Predikant om de eene o~
~tndere reden vervalt, of als een Predikant, wiens legiti
matie vervallen is, op nieuw wordt gelegitimeerd, zal cle
clesbetreffende Actuarius Synodi officieel bericht daar
van doen; en de status van zoodanigen Predikant zal in
de andere gefedereercle Kerken dezelfde zijn als in de
Kerk, waarin zijn legitirnatie vervallen is of waarin hij
op nieuw gelegitimeerd is.
XII.
Emeriti, afgetredene en geschorste Predikanten en
Zendelingen, of die om een of ander redenen nit de Be
diening zijn, almede Candidaten tot den Heiligen
Dienst, staan onder de Wetten en Bepalingen dier Kerk,
onder welker ressort zij woonachtig of tijdelijk vertoe
yen.
Voorts bevelen wij aan, met ‘t oog op de lidmaten
der Kerk, dat de onderscheidene Synoden der gefedereer
de Kerken het hieronder volgende artikel in hun respec
tive wetboeken opnemen onder ‘t hoofd Lidmaatschap.
Alle lidrnaten, in een der gefedereerde Kerken als
zoodanig aangenomen. die uit eene gemeente naar eene
gemeente van een andere der gefedereerde Kerken
verhuizen, staan onder de Wetten en Bepalingen dier
Kerk, onder welker ressort zij woonachtig zijn of tijde
Iijk vertoeven.
Met toebidding van ‘s Heeren zegen over de beraad
slagingen en besluiten der Hoog Eerw. Vergadering, on
derschrijven wij ons,
Hoog Eerw. Heer,
Uw Hoog Eerw. Dw. Drs, en Brs. in Christus,
A. J. Louw.
P. B0sH0FF,
J. P. V. HEERDEN.
H. F. SCHOON, Scriba.

December 1910.
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BIJLAGE IV.
Rede uitgesproken door den aftredenden Voorzitter~
Ds. H. S. Bosman, bij de piechtige opening op Woens
dag avond, I Maart, 1911, in het Kerkgebouw.
“Uw K0NINKRIJK K0ME.”
cEZE is de meest omvattende bede van het Onze Vader
—een kort begrip van den gansehen Bijbel—de gui-.
den draad door geheel de Schrift-—doel en inhoud
van alle geschiedenis. Zoo hebben apostelen, martelaren
en geloovigen onder alie volkeren gebeden. Zij was en is
nog steeds de bede van alle Engelen en gezaligden. Ja
zelfs de Heiland bidt om de komst van het Godsrijk.
Ook de levenlooze schepping, zoo wel als de levende,
de bezielde zoo wel als de onbezielde, de redelijke zoo
wel ais de redelooze, zucht als met opgestoken hoofde
naar de openbaring van de heerlijkheid der kinderen
Gods. Welk eene bede! Wie kan hare diepte en
hoogte en lengte en breedte peilen ? Wie kan hare
voile beteekenis vatten? Zij sluit alies en alien in
Nu eens wordt dit koninkrijk genoemd het Konink—
nih Goa’s—omdat Hij den grond er van gelegd heeft;
dan weer het Koninknijk van [ezus Chnistits, omdat het
Hem erkent ais Koning; en dan weer het Koninkr~jk den
hemelen, omdat het zijne onderdanen vorrnt voor den
hernel.
Even als nu de wetenschap al het geschapene in
drie rijkenyerdeeit, met het Christusrijk als de voltooiing
van en de topsteen op de cirie lagere rijken, evenzoo
heeft ook het Godsrijk vier gezichtspunten, zijden,,
trappen :—
i) het rijk der natuur
2) het rijk der voorzienigheicl
3) het rijk der genade
en 4) het rijk der heerlijkheid.
Te zarnen geiijken zij op eene pyrarnide, weiker hoogste
punt tOt in den hemel reikt, en tocb zijn zij maar één
rijk, van vier verschillende kanten gezien; even als er
drie personen zijn en toch rnaar één goddelijk Wezen.
Zoo lang het rijk der heerlijkheid nog niet gekomen
is, zijn de andere drie onvolkomen ; en het vierde rijk
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komt eerst in vollen glans en luister met des Heeren
verschijning op de wolken des hemels. Dan eerst zal
deze aarde, als midc1enpunt van dat rijk, voor de gan
sche schepping zijn, wat Bethlehem geweest is voor de
duizenden van juda. Het is bier waar Jezus geboren
werd, leed en stierf, dat Zijne heerlijkheid schitterend
geopenbaard zal worden, en waar Zijne onderdanen
zitten zullen op troonen, oordeelende de twaalf geslach
ten van Israel.
1. Ret rijk der Natuur is nog in droefheid.
Haar rechtmatige Koning is afwezig. Een indringer
is vorst hier beneden. De orde is verstoord.
Er
heerscht wanorde. I-let gansche schepsel—denkt dit
woord ruim en diep in—zucht en is tezamen in barens
nood, op hoop om te worcien vrijgemaakt van de
dienstbaarheid der verderfenis. Ret aardrijk verkeert
nog onder den vloek over den eersten Adam uitgespro
ken ; doch het zal niet altijd zoo blijven. Er komt eens
weer een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont.
Dan geen storm en aardbeving meer; ook geen pest
noch eenige kwale meer.
2. I-let rijk der Voorzienigheid of der Geschiede
nis is ook nog onvoilcomen.
Gods plannen, wegen, leidingenmet de voikeren der
wereld zi~n nog niet ten voile uitgevoerd. Dc geschie
denis of historie spreekt van God op iedere bladzijde.
Zij verkondigt “His story,” dat is Zijne bernoeiIngen met
bet menschdom, bestaande uit Jodendom, Christendom,
Heidendom. Immers het stijgerhout wordt niet verwij
derd, alvorens bet gebouw niet voltooid is. Wij toch
zijn geen Pantheisten, die geiooven dat alles God is,
maar wel Theisten, die de waarheid verkondigen dat
God in ailes is. Ret is die groote en goede God die al
bet ongerechtige en al het hobbelachtige en ai het
kromme recht en effen zal maken. Dan geen zucht
meer geslaakt; geen traan meer gestort; geen onrecht
meer gepleegd.
In Adam door den dood geveid,
In Christus schooner weer hersteld.
3. Ook het rijk der Genade is nog in een rouwgewaad~
Lichaam, ziei en geest des menschen zijn nog onder
de macht der zonde. De dienst des Heereri is al te vaak
ecu last en geen lust. Ook de geloovige zucht nog dik
wijis: “Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes
doods?” Door de zonde wordt de mensch gehalfd. Er
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~kwarn tweespalt tusschen vleesch en geest. Die breuke
moet genezen worden en de kiove gedempt. Dc heel
~making, dat is de heiligmaking, moet nagejaagd worden;
~en de verstandelijk ontwikkelde vindt het zoo zwaar
iedere gedachte te onderwerpen aan de gehoorzaarnheid
van Christus. En claartoe moet het kornen; anders
blijft de kiove gapcn. En juist dat najagen, dat zich
benaarstigen, dat voortvaren, kost inspanning, strijd en
verdriet. Eens wanneer lichaam en geest, door den
dood van elkander gescheiden, xveer vereenigd zullen
zijn in gindsche heerlijkheid, zal er volkomen rust en
heiligheid wezen. En die ontbinding, die losmaking is
aanstaande, wie weet hoe nabij. Mogen wij maar ge
nade ontvangen aisdan te zeggen: “ik heb den goeden
strijd gestreden en ik heb het geloof behouden.”
4. Het rijk der Heerlijkheid is zeer nauw verbonden
aan dat der Genade. Tenzij Christus in ons hart
heerscht door zijn Geest, kunnen wij niet met Hem
heerschen op ziju troon. Het is voorbereiding tot hét
rijk der Heerlijkheid. Het moet tot ons komen. Van
nature zijn wij er huiten. Wij zijn opstandelingen,
bannelingen, ellendelingen, dat is uit het land verdre
venen, uit Gods gunst verstootenen. En onze val is zoo
diep en zwaar, dat alleen de arm des Alrnachtigen
lang en sterk genoeg is ons uit dien afgrond op te halen
Ja, de gansche Drieëenheid is noodig het rijk der Ge
nade in het hart te vestigen en uit te breiden. Immers
het koninkrijk Gods is gerechtigheid—het werk van
den Vader, en vrede—het werk van den Zoon, en blijd
schap—het werk van den Heiligen Geest.
Op drieërlei wijze arbeidt Christus, en met Hem
zijn Kerk, aan de komst van het koninkrijk Gods. Hij
verlicht bet verstand als profeet, stelt het geweten gerust als priester, en vernieuwt bet hart als koning. Hij
is ons van God geworden tot wijsheid, gerechtigheid en
heiligmaking. Drie jaren lang heeft Hij gearbeidt aan
de komst des koninkrijks in eigen persoon als profeet,
nu doet Hij het door Zijn woord, aan de Kerk gegeven,
en door Zijn geest in en door die Kerk levende en wer
kende. Als Hooge Priester heeft Hij zichzelven eenmaal
Gode onstraffelijk geofferd en den laatsten penning van
•onze schuld betaald, en gedurende deze bedeeling blijft
Hij als Hooge Priester binnen het heiligdorn om voor ons
te bidden, Zijn koninklijk ambt hegint bij Zijne opstan
ding,toen Hij gezegevierd heeftookover den laatsten
vijand; terwiji Hij eerst bij Zijne hernelvaart als koning
gekroond werd om over ons te regeeren, doch eerst bij
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de komst van bet rijk der heerlijkheid zal Hij waar1ijk~koning zijn, als wanneer de rijken dezer wereld gewor
den zulien zijn rijken van God en Zijnen Christus; want
Hij moet als iconing heerschen totdat alle vijanden aan
Zijne voeten gebracht zulien zijn, opdat God zij alies in
alien. Alies behoort toch aan God; slechts de zonde is
de rnijne. Uws is het k~ninkrijk, en de kracht, en de
heeriijkheid. Dc rnensch is een veelsnarig instrument,.
op elke snaar waarvan God geprezen moet worden.. Zoo
echter is bet thans nog niet; maar zoo zal het eens zeker
worden. “Uw koninkrijk korne.”
Er was een tijd toen deze bede niet noodig was.
God was toen de onbetwistte eigenaar van Zijn gansche
schepping, hernel en aarde.
Hij was in dien
tijd de alleenheerscher in Zijn onmeteiijk heelal ;,
doch de mensch had zijn koning onttroond. Potentieei
bestond het Godsrijk wel in het Paradijs na den val,.
doch in werkelijkheid kwarn het eerst weer op aarde
met de kribbe ; en dat het rijk in en met Christus weer
op aarde uit den hemel afdaalde, is niet aan den mensch
maar alleenlijk aan Godte danken. Er was welook een
kerke Christi dadelijk na den val, maar het Godsrijk
kwam eerst veertig eeuwen later. Geen wonder dus
dat beide Johannes en Christus tot uitgangspunt hunner
prediking maakten: “bekeertU want het koninkrijk der:
hemelen is nabij gekomen.” Geen wonder dat ook de
engelen zongen bij des Heeren geboorte: “Eere zij God
in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de menschen.
een welbehagen.”
Wij zien dus hoe alles ornvattend cle bede van den
tekst is. Hoe zij als in een kiern in zich sluit het doel,.
de beteekenis en de uiteindelijke voltooiIng van alle ge
schiedenis. Dc ontwikkeling van die kiem moet plaats.
vinden aan de hand des Konings door Zijn kerk. Ook
bier geidt de wet der natuur, eerst het blad, daarna de
aar en dan het voile koorn in de aar.
Tegenover dit Godsrijk, weiks komst door de kerk
voorbereid wordt, staat en woelt bet rijk des Satans;,
en om het rijk der duisternis te bestrijden en eens te
overwinnen heeft Christus Zijn Kerk op aarde geplant,.
eene Kerk waarvan wij iederen Zondag belijden dat
zij is heihg, algerneen en christelijk.
Godsrijlc en Kerk zijn dan ook niet hetzelfde. Het
eerste is de voitooiing, de voivoering van Gods eeuwige
raadsbesluiten orntrent het menschdom ; en bet twee
de, de Kerk narnelijk, is het leger, de slagorde, het kommando, zoo gij wilt, van den Oversten Leidsman om uit.
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~dat rijk alle verkeerde stroomingen, elementen, perso
nen te drijven met het doel orn bet Christusrijk te doen
overgaan in het Godsrijk, opdat, nogeens, God zij alles
in alien.
Die Kerk, des Vaders lust en des Geestes werk, is
eene kleine kolonie, eene keurbende uit den hem~el op
de aarde overgeplant, en in bet menschdorn inwerkend
en inlevend. om harten te reinigen en de uitverkorenen
voor te bereiden voor den ingang in het rijk der heer
lijkheid. Zij moet zich daartoe ontwikkelen en uitbrei
den. Zij is het eigendom van den Kvrics—vandaai- het
woorci kerk, church, kirche—en zij werd door haren
goddelijken Stichter gekocht met Zijn bloed uit aile ge
slachten en daarom is zij Hem zoo dierbaar. Zij is
heilig, en mag dus nooit gebruikt worden voor kerke
Hjke, politieke of welke andere bedoelingen ook. Zij is
gedurig in de hand, aan het hart, onder het oog van
haren Koning. Hare taak is dan ook de verhevenste
die men zich ooit denken kan, narnelijk de verheer
Hiking van Gods naarn en de vernieuwing van deze
wereld—een taak tot de volvoering waarvan alleen een
Alrnachtige en Aiwetende God bekwamen kan. Och!
dat zij wierde “schoon ais de maan, zuiver als de zon,
~en schrikkelijlc als slagorden met banieren.”
Die den Eigenaar van de Kerk lief heeft, zal ook
Zijn eigendom, de Kerk zelve, liefhebben. Wie buiten
haar staat, is afgescheurd van het lichaam van Christus,
en derft het heilgoed, dat alleen krachtens de inlijviog
in dat lichaarn genoten kan worden; en wie haar niet
heeft tot zijne moeder, kan God niet tot zijn Vader heb
ben. Wij zeggen dit natuurlijk niet van een of ander
-Kerkgenootschap, vaak door rnenschen op eene wille
keurige wijze opgericht, zoo als b.v. de Kerk van Rome
gelooft en leert, rnaar alleen van die ééne, heilige, al
gemeene Kerk van Christus, een van welker rnottos is:
eerst zuiver en daarna vreedzaam.” Zij is dus en
moet altijd blijven, totdat hare grootsche taak volbracht
zal zijn, ~ene strijdende. Wee haren vaandeldrager
~die, bij die eer en dat voorrecht, liever verroesten wil
clan verslijten.
Zij rust op eigen fondament, heeft een eigen zeif
~standig bestaan, en is niet afhankelijk van menschelijke
wetgeving, rnaar alleenlijk van de levenswet van haren
goddeiijken Aanvoerder~ Zij heeft de kiern der on
.sterfelijkheid in zich. Zelfs de poorten der hel zullen
haar niet kunnen overweldigen! Haar Koning is “in
~alle leed tot hare huip gereed.” Hij waakt over het
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christendom. Zij daa]de als eene hemelsche macht op
deze aarde. En als die wereld eens niet meer zijn zal,
zal de Kerk blijven, en klirnrnen in glorie!
Als Kerk werd zij gesticht op het eerste christe1ijke~
Pinksterfeest, en toch is zij kenbaar als een guldendraad
in de geschiedenis van het menschdom gedurende a1~
de voorgaande eeuwen. Hare taak is orn de weield
terug te winnen uit de machten der duisternis, des.
doods en dér zonde, en haar weer in bezit te stellen
van haren rechtmatigen Eigenaar. De indringer moet
uitgedreven en voor altijd onschadelijk gemaakt wor~
den; want Christus moet als Koning heerschen, totdat
Hem al Zijne vijanden onderworpen zullen zijn, en alle
tong Hem belijden zal. Welk eene opdracht aan de
Kerk! Eene opdracht die de Engelen haar benijden.
Wie is daartoe instaat zonder goddelijke wijsheid en
kracht. zonder algeheele toewijding van lichaarn, ver
stand en geest aan den dienst van Hem, Die haar tot die
taak roept, en haar ook daarvoor bekwamen wil?
Bij elke overwinning die zij behaalt is er jets van
het Godsrijk te aanschouwen, Zij is de lijfwacht van
Christus, en moet meer gesteld zijn op de eer en het
leven van den Koning, dan op haar eigen gemak of
voordeel. Halfhartigheid, kleurloosheid, beginselloos
heid, gebrek, hoe gering ook, van loyaliteit aan haren
Opperbeveihebber, zal niets uitrichten. Het “getrouw
tot den dood,” moet hare leuze zijn. Die overwint zal
alles beërven. Aan haar als keurbende—ecclesia-----van
Christus is de zegepraal toegezegd, in de kracht van
welke belofte zij zich oogenblik na oogenblik moet aan
gorden tot den strijd ter uiteindelijke zegepraal. Maar
o! wat zijn de vijanden tegen wie zij strijd voert sterk,.
listig, menigvuldig!
Gedurende het tijdperk van hare vorming in en kort
na den tijd der Apostelen, was het bloed der martela
ren het zaad der Kerk. Vele harners zijn al op haar
als aanbeeld, versieten of gebroken. Men geeft aan die
hamers telkens nieuwe namen, nieuwe vormen, nieuw~
vernis, doch in het werkhuis der geloovige theologie
speelt er bij al dat grootsch vertoon een glimlach op de~
lippen van den loyalen onderdaan van den Grooten
Meester. Men is daar meer gesteld op het: “We], gij
goede en getrouwe dienstknecht” uit den mond van den
Koning, clan op de loftuitingen, eeretitels en gunsthewijzen van eene van Hem afvallige wetenschap, die
nooit luide genoeg roepen kan: “Groot is de Diana deiEfezeren,” vergetende dat hare grootste eer en taak
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daarin bestaan moeten, dat zij wezen zal de nederige
dienstmaagd van Jezus Christus
Toeri in de vierde eeuw het christendom Staats
godsdienst werd, kwam de wereld in de Kerk, en dade
lijk begon hare rnisvorming. Werderi de veinsaards,
Ananias en Saphira, in den tijd der Apostelen, nit de
gerneenschap der Kerk geweerd door den dood, in den
tijd van Konstantijn en daarna, werden veinsaards met
vliegende kleuren in de Kerk binnengehaald. Hoe
jammer! De vriendschap der wereld is dan ook altijd
vijandschap Gods. Geen wonder, dat er in de I3de en
14 eeuwen niets anders dan een caricatuur van de oor
spronkelijke Kerk overgebleven was. Hare beide fun—
dam enteele beginselen--het materieele en het formeelewerden prijs gegeven voor priesterheerschappij en werk
heiligheid. Christus werd onttroond, en de mensch
vergood! De nacht was donker. Er heerschte een
Egyptische duisternis! Slech~s enkele sterren fiikkerden
aan den godsdienst hemel—de Waldenzen en Albigen
sen. De katakomben, waar ten huidigen dage nog het
stoffelijk overschot van de martelaren der eerste eeuwen
rust, werden, als plaatsen der aanbidding vervangen
door de hoogste bergtoppen, de diepste valleien en de
ontoegankelijke kioven van de Alpen, en andere rots
gevaarten. Het was in die donkere midden eeuwen~
toen de bruid des Lams het hoogste toppunt van hare
misvorming bereikt had, dat de zich over een van hem
afvallig geworden menschdom ontfermende God, voor
de derde maal sprak Er zij licht”
Voor de eerste rnaal heeft Hij dat macht woord ge
uit toen Zijn oog in medelijden gerust had op eene
aarde die daar woest en ledig voor Hem lag; en de
tweede maal maakte Hij weer van datzelfde maclit
woord gebruik, bij de geboorte van Zijn veel geliefden
Zoon, in een tijd namelijk toen de rnensch, het meester
stuk van Zijn scheppende almacht, en bestemd orn te
zijn Gods beelddrager, zoo diep gezonken was dat ik
mijn mond niet wil bezoedelen noch minder uw oor wil
kwetsen door te vermelden de ondeugden waaraan hij
zich tegenover zichzelven, zijn naaste en zijn Schepper
had vergrepen,
Leest slechts Romeinen 2 en bezoek de rulnen van
Pompeii en Herculaneum, steden door den lavastroom
nit Vesuvius begraven kort na den aanvang van onze
jaartelling. Het was ten tijde van de hervorming der
kerk in de i6de eeuw dat Hij, de Genadige en Barm
hartige, voor. de clerde maal zeide “er zij licht;” en in
“
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dit licht verblijden wij ons nog heclen ten dage. Wij
aithans schamen ons den naam van Protestant niet,
zooals, heiaas! een roomschgezinde zuster kerk doet
—eene kerk die verbazend in tel is, vooral orndat de
grooten der aarde tot haar behooren. God beware otis
voor zulk eene prijsgeving van heilige beginselen en een
ioemrijk verlecien. Wij toch noemen de Hervorming
een zegen en geen fout.
Even als de Joden en de Heidenen in de eeuwen
vóór Christus door God gebruikt werden om het chris
tendom voor te bereiden—de Joden hadden namelijic de
kern, het wezen en den Goddelijken inhoud voor de
Kerk geleverd, en de Heidenen, bij name de Romeinen
en Grieken, weer de menschelijke vormen; anders ge
zegd: evenals in het Jodendorn het heil voorbereid werd
voor de menschheid, en in het Heidendom de mensch
heid voor dat heil—even zoo werd de Hervorming voor
bereid in a) de staatkundige wereld o.a. door Frederik
van Saksen; in b) de kerkeiijke wereld o.a. door Wick
life in Engeland, Huss in Bohemie, Savonarola in Italië
en Wesel in Duitschland; en c) in de letterkundige
wereld o.a. door Reuchlin, Erasmus en Von Hutton.
Wij leven in den tijd van Laodicea, de lauwe, de men
schen behagende kerk—want dit beteekent de naarn van
de zevende gemeente aan wie er een brief gedicteerd
werd door den Koning aan Zijn apostel op Patmos barre
strand. Philadelphia de zesde gerneente beeldt af de
toestand der Keric in de i6de eeuw; Sardis, Thyatire,
Pergamus, den toestand van de doode, bedorvene en
verwereldlijkte kerk van de I4de tot de I5de eeuw; ter
wijl Smyrna ons het beeld maalt van de martelaars
kerk, en Epheze dat van de Apostoiische. Och! dat God
door al deze toestan den die de Kerk reeds doorleefd
heeft, haar weer terug wilde brengen tot den toestand
niet zoo zeer van de Dortsche Vaders—een woord waar
rnede er zoo getooverd wordt—maar vooral tot den toestand der Apostolische Kerk. De Kerk—denkt dit
woord ruim in—is helaas te kleur- en geurloos ge
worden om ten voile te kunnen zijn de nederige en ge
trouwe dienstmaagd des Heeren. Zij is inherent zwak.
Haar Nazireërsgelofte is geschonden. Hare haar
lokken vallen, de eene na de andere! En hare opdracht
is om aan aile schepselen het Evangelie te verkondi
gen! En zoo slecht heeftzij zich van die taak gekweten,
dat zij, na verloop van 19 eeuwen sedert hare stichting,
aan slechts -) van bet menschdorn, de blijmare van ver
zôening met God door het bloed des Kruizes heeft ge
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bracht, terwiji 1000 millioenen van die schepselen nog
geheel onbekend zijn met dien Naarn, waarvan zij zoo
gaarne zingt,. dat hij is de zoetste naarn ih Gods gebied!
En dan zijn er nog z.g. Christenen die niet alleen niets
willen doen voor de bekendmaking van dien Naam hui
ten eigen kring, maar zelfs anderen verhinderen die dit
willen doen! Kan dit erger?
Wat staat de rnuur van China met zijn 400 mu
lioenen inwoners, nog hoog en vast! Wat zijn de bin
nenlanden van Afrika nog ontoegankelijk voor ‘t licht
en den troost des Evangelies; terwiji velen die van ‘t
beschaafde Europa daarheen verhuizen het nachtelijk
duister niet helderder rnaar tienrnaal donkerder maken.
De Kerk die .moest geweest zijn “Scho’n als de
maan, zuiver als de zon, en schrikkelijk als slagorden
met hanieren,” hoe is haar glans verbleekt, haar geest
drift verkoeld, haar geloof verwaterd en haar weg ver
donkerd! Haarlok na haarlok is verdwenen, en zij
staat op de wereldmarkt, verlaten, gehoond, bespot en
een voorwerp waarmede Engelen en menschen mede
lijden hebben. Hoe machteloos is zij tegenover ‘t
Atheisme, Materialisme, Islamisme, het Katholicisme, om
maar iets te noemen.
Waak op! Waak op!! 0 Kerke Christi; trek uwe
sierlijke kleederen aan; schud u uit ‘t stof; maak ii los
van alle banden ;maak de plaats uwertenten wijd; breid
uwe woningen uit; maak uwe koorden lang, trek uwe
•sterkte aan en steek uwe pennen vast in. Vrees niet,
want zoo gij dit doet, zult gij niet beschaarncl en niet
schaarnrood worden. 0 broeders, moge God u en mij
gebruiken om tot dit alles mee te werken. De dag des
triomfs korne spoedig!
Twee honderd zestig jaren geleden werd haar
vaandel ook in deze Zuidhoek ontrold. De opvolgers
van Wouter Bakker, die in 1652 op weg naar Oost Indië
aan de Cabo Torrnentozo godsdienst-oefeningen hield,
zijn vermeerderd met vijf honderd; en toch hoe mm is
Johan van Riebeek’s gebed nog vervuld! Wij danken
God voor wat onze kerk voor Z. Afrika geweest is, en
gedaan heeft. Het donker Afrika zou, zonder haar,
nog veel donkerder geweest zijn. Op de vraag echter
“Wachter, wat is er van den nacht?” is het antwoord
nog steeds “de morgenstond is gekomen en toch is het
nog nacht!”
Wat breicit de Roomsche kerk zich op eene schrik
~barende wijze uit in Z. Afrika!
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Onze kerk heeft meer gedaan voor cle opvoeding
en het onderwijs der jeugd, voor de Zendingzaak, voor
de geestelijice bearbeiding en het tijdelijke welzijn van
haar eigene, en ook van anderer verarmde zonen en
dochteren, dan al die kerken tezarnen. “Soli Deo
Gloria.”
En toch hoe wordt zij in de laatste jaren onder
mijnd, veracht, tegengewerkt, en vaak bespottelijk voor
gesteld. Men zal ons dan ook nooit verstaan! Geene
sekte komt het vaderland binnen, of zij vindt altijd
tallen van aanhangers onder onze eigene menschen,
Geen ander kerk is of wordt onder ons gesticht, zelfs de
Roomsche niet uitgesloten, of men vindt er alijd vele
van onze leden. In hoeverre is de stelselmatige ver
waarloozing van ouze moedertaal op~ lagere en hogere
scholen, en het importeeren van ongekeurde, uitheem
sche onderwijskrachten, oorzaak van de lossigheid
onzer leden op kerkelijk en van hun onstandvastigheicl
op godsdienstig gebied? Gebeurt het niet dikwijls dat
velen van hen die van zuivere Afrikaansche afkomst
zijn, zich erop beroernen dat in hunne aderen geen
enkel droppel “Dutch” bloed vloeit? God verlosse ons
van zulke “National Sc~uts” op kerkelijk gebied.
Onze kerk is al te vaak de melkkoe voor alle sekten en
alle lcerkgenootschappen. 1-Toe wordt zij niet beschul
digcl van Methodisme en Arminianisme. Men ziet uit
die kringen met een vergrootglas op ons. Men is vaak
beter op de hoogte van onze zaken dan die van eigen~
kerk. Foutvinden, verdachtmaken, onderrnijnen, af
breken, doet men zoo graag. Onze gezangbunclel wordt
tijdig en ontij dig voorgesteld als een pest; en men ver
geet dat er net zoo veel, en net hetzelfde gezegd kan
worden tegen den Psalm- als den Gezangbunde], met
dit onclerscheicl altijd, dat de Psalrnberijming een
louter staats creatuur is, terwijl de Gezangen langs
streng kerkelijken weg ons onvervreemdbare eigendoni
geworden zijn.
Nog steeds hebben wij te klagen over het doopen
van onze kinderen—echte en onechte—door leeraren
van andere kerken, met het treurig gevoig, dat kerke
luke tucht geheel onderrnijnd en eene grondige kennis
van de leer der kerk en van de Schrift tegengewerkt
wordt; aangezien er bij die Kerken, in èèo geval althans,,
geen onderzoek, en in hetandere geval wel onderzoek,
dat echter dien naarn niet waard is, ingesteld wordt, als
men lid wenscht te worden. En juist deze twee zaken,,
strenge handhaving der tucht en grondige voorberei-~

59
ding op de catechisatie voor de aanneming, zijn mid
clelen geweest waardoor onze Kerk tot onberekenbaren
zegen voor ons yolk geweest is. Nu wil men die hoek
steenen ook uit ons kerkelijk gebouw wegnemen. Aan
dit alles dient een eindete komen. Deze dingen moeten wij b1ij~en zeggen, totdat er verandering komt,
Een deel van ons yolk wordt door die vreemde en
aanstootelijke praktijken gedenationaliseerd niet alleen,
maar ook gedemoraliseerd. De leuze wordt jaar na
jaar stoutmoediger herhaald—Carthago delenda est.—
Dikwijls wordt dan ook aan onze benauwde ziel de
vraag afgeperst: “I-leeft de Hollandsche kerk in Z.
Afrika een toekomst?” Zullen, durven, mogen hare
eigene zonen en dochteren haar den laatsten nekslag
toebrengen! Hoe vreemd die vraag, en toch ook weer
hoe beteekenisvol en gerechtvaardigd met het oog op
huidige toestanden en stroomingen in haren boezem.
Adles gist, bruischt, schuirnt, en tocli~zingen wij zoo
graag: “Houdt Christus Zijne Kerk in stand, laat dan
de mensch vrij woeden.”
Welk een afval van onder onze studeerende jonge
lingschap van de leer der kerk en van de kerk zelve.
“Uwe kinderen verlaten mij
zoo klaagde God in Jere
rnia’s tijd. Wij hebben een soortgelijke reden tot kia
gen, tot droefheid, tot hartzeer. Alleen een kerkelijke
Normaal School, en een Universiteit in Afrikaanschen
geest gedreven, zullen hierin verandering en verbete
ring kunnen aanbrengen. Zulke inrichtingen zullen wel
geen panaceas zijn voor genezing van de vele wonden
waarrnecle men ons geslagen heeft in het huis onzer
tegenstanders, en ook niet voor de wegruirning van de
vele uitheernsche uitwassen waarmede men ons ontsie
ren en dooden wil, maar stellig zullen zij er veel toe bij-—
dragen om de taal der moeder meer te leeren beoefenen,,
de kerk der vaderen hartelijker te leeren liefhebben en
den God des Verbonds getrouwer te doen dienen ; mits
die inrichtingen niet alleen in echt Zuid-Afrikaanschen
geest, maar ook door Afrikaners zullen gedreven wor
den, Of zijn wij dan nog nietmondig? Wanneer zullen
wij het toch wel worden? Velen van die zonen en doch
teren hebben at reeds overboorci geworpen den Bijbel
hunner moeder, den godsdienst hunner vrome Huge
nooten voorvaderen, en den trouwen verbonds God zelven..
Wordt de opleiding onzer jongelieden in den vreemde
niet te gevaarlijk voor ons nationaal, kerkelijk, gods—
dienstig leven? 1k vraag maar!
“,
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Wat is onze plicht als kerk tegen al deze verlammen
de en ondermijnende invloeden? Pal staan op bet fon
dament eenmaal gelegcl—er is geen ander. Protesteeren
tegen onchristelijke inrichtingen en onschriftuurlijke
praktijken waarmede ons land, vooral gedurende de
laatste twaalf jaren, als overstroornd is, en waardoor
ons yolk op een heel verkeerden weg gebracht wordt.
Laat ons tegen deze dingen getuigen zonder aanzien
des persoons, al zijn het ook onze eigene leidslieden die
in dit opzicht fouteeren. Dc kerk worde zich al meer en
meer bewust van hare kracht. en wende die aan tot heil
van land en yolk, kerk en huisgezin! Laat al die tegen
stand haar voorzichtiger, wakkerder, ernstiger maken en
meer beslist en meer eensgezind doen optreden. Laat
leer en leven sarnen gaan. Vergeten wij nooit, dat hij
die te Augsburg, of Westminster, of Dort wil blijven
staan, gemakkelijk in een zoutpilaar veranderen kan.
De Schrift staat hooger dan Dort, en Jezus Christus hoo
ger dan Kalvijn. Zij die gedurig uitroepen: “De tempel
des Heeren, de tempel des Heeren zijn wij “en niet bet
goede in andere kerken raak zien en zelfs over
nemen, loopen gevaar om in eene koude, doode en
doodende orthodoxie te vervallen. Gods geest werd niet
en leon ook nooit beperkt worden door de oude kerk—
vaderen. Dort lieeft niet en icon ook niet gesproken heb
ben het laatste woord over Gods Woord. Waar de Geest
des Heeren is, daar is vrijheid, ontwikkeling, wasdorn,
overvloeclig leven. De man met een warm hart, al is bet
iioofd niet juist vol van iedere jota en tittel van zijne bij
zondere “doxie “, is onein dig ver te verkiezen boven den
man, die al de onderscheidende Schibboleths van zijn
ke~rk op en top kent, maar wiens hart ijskoud is voor den
levenden en persoonlijken Christus, en die voor de hei
lige zen~ling zaak, de oogappel van Christus, niets of
zeer weinig voelt. En wij hooren van rnenschen die
leden van onze kerk afvallig maken met het lokaas dat
bij hen geen geld ooit gevraagd wordt voor den heiden,
zooals bij ons! Kan ‘t erger? Is er niet te veel leerk—pre
diking bij de zoodanigen en te mm Evangelie-prediking.
Ja zelfs de uitdrukking Evangelic prediking staat bij
hen in een slechte reuk, net als of Markus 16: 15 niet
een bevel van Jezus Christus is.
En juist omdat de leer der uitverkiezing bet Cor
Ecclesiae is, moeten wij die leer aan de hand van de
Heidelbergschen Catechismus zoo schuchter, zoo deli—
kaat rnogelijk behandelen, en haar met ontschoeide voe
;ten en geheiligde lippen verkondigen en niet tijdig en
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ontijdig van cle daken prediken, noch minder ons er over
verblijden, dat wij het doen, en anderen niet. Het hart
behoeft dan ook niet gezien te worden, zoo] ang het maar
geregeld kiopt, en gezond leven door ‘t geheele lichaarn
verspreidt. Men onthoude toch niet den balsem Gileads
aan den armen veroordeelden medemensch, al wordt die
hem ook niet tot een reuke des levens ten leven.
“Uw Koninkrijk kome 0 Heer, en Uwe Kerk worde
al meer en meer de lijfgarde die Uwe banier omhoog
houdt en den strijd niet opgeeft, alvorens deze aarde
geworden zal zijn eene nieuwe aarde waarop gerechtig—
heid woont.”
Geachte toehoorders, ik heb u al te lang opgehouden.
Laat uw tegenwoordighejd ‘t bewijs zijn, dat gij de Kerk
dervoorvaderen lief hebt, en steunen wilt.
Hoog Eerwaarde Heeren en Broeders in Christus,~
leden van den Federalen Raad der Nederd, Geref
Kerken in Z. Afrika, de Koning der Kerke zegene onze.
beraadslagingen in de oude hoofdstad van den herleef
den 0. V. Staat. Deze hoofdstad, vertegenwoordigencle
de burgers van de gewezen 0. R, K., heeft een schoone
en grootsche geschiedenis achter zich, en is vol allerlei
mogelijkheden voor de toekomst. Zij worde de bakermat van een nieuw, gezond, krachtig, alles omvattend
kerkelijk leven, dat zich zal uitbreiden over de gansche
Unie. En mogen onze hesluiten deze dagen in haar te
nernen, ertoe bijdragen om ons alien van onze Kerk,
de oudste, de grootste, de historische Keric van Z. Afrika
te doen zeggen, en zingen: “Vivat, Crescat, Floreat”!
Wie onzer, H. E. Heeren, wie in de geheele Kerk be
treurt niet den wreeden dood van den onvergetelijken,
lieftaligen, en ook lieftalligen broeder Albeit, wiens
plaatsvervanger in ons lichaam wij van harte welkorn
heeten. De Kerk zal hem nog lang missen, en zij legt
ook heden door middel van dezen Raad een kransje op
zijn graf, bij de velen die er reeds op gelegd zijn, al is
dat graf ook de wijde Oceaan. In den hemel zal er geen
zee meer zijn om zulke kostelijke en dierbare gaven van
God aan de Kerk te ontrukken. Dc naarn van Hem die
gegeven heeft en genomen heeft, zij geloofd ook door
de treurende zuster en hare kinderen; en moge de zoon
die in de evangelic bediening getreden is, toen zijn be
minnelijke en berninde vader er uit gescheurcl weid, in
alle opzichten de voetstappen van zulk een vader druk
ken.
Dc werksters gaan en komen, maar bet werk blijft.
Ten spijte van alle tegenstand en vijandschap—want
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met de drie letters D. R. C. kan men menigeen op de
loop jagen—houde onze Kerk toch maar de hand aan
den ploeg, het oog op den Oppersten Leidsman, den voet
op den rechten, den van God voorschreven weg, en het
hart open voor hemelsche invloeden en Geestes werkin
gen. Na lijden komt heerlijkheid; na kruis, kroon; na ver—
achting, eer; en na dit leven met al zijn kommer en zorg
en droefheid en teleurstelling het eeuwige leven, en
storelooze zaligheid. Die overwint zal alles beërven.
De Kerk moet een getrouwe huisbezorger zijn met de
lamp in de hand, het net in de zee werpende en als een
die schoone paarlen zoekt. Er moet een actief beginsel
in haar zijn—veerkracht, bezieling, enthuasiasme. In
den strijd tegen alle vijandelijke machten ligt ook het
leven der Kerk ; doch dan moeten ook de strijders de
noodige wapenrLlSting hebben. “Liefst slijten, rnaar
niet verroesten
moet steeds haar leuze zijn. “Het
zwaard des Heeren en het zwaard van Gideon” worde al
meer en meer haar wachtwoord. Zij blijve toch niet
langer bezwaard met overloopers, halfhartigen, half
slachtigen. Men spreke niet slechts ten gunste van
haar taal, haar godsdienst en haar instellingen, maar
men toone toch door daden en zelfs opofferingen, dat
men meent wat men zegt. Geen harer leden of kinderen
worde haar ontrouw, Niemand trekke zich van haar
terug in vrome kringetjes tot onderliuge geestelijke
genieting. Zij blijve een strijdende, een geestdriftvolle,
een met Gods Geest bezielde, de lijfgarde van haren
Heer, die tot den dood toe, en tot het einde toe trouw
staat aan des Konings zijde. God zij onze Kerk, Zijne
Kerk, die ééne Kerk, genadig en stelle haar tot dit alles
in staat, en Zijn naarn zal alleen daarvoor ontvangen al
de eer. Ad majorern gloriam Dci.
En als de wereld eens niet meer zijn zal, zal zij
nog blijven en klimmen in glorie. Wat haar tot die
glorie leiden zal? Het is de vreugde des Heeren, over
vloediglijk medegedeeld aan al Zijne onderdanen; en
hunne blijdschap over den hoogheerliiken en majes
teitsvollen Koning zelven. Droefheid rnaakt zwak;
maar blijdschap maakt sterk.
Dat dan Zions onclerdanen zich verheugen over
haar Koning.
“,

Uw Koninkrijk kome.
AMEN.
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BIJLAGE V.

VERSLAG van de Commissie om punten VII en VIII
van het Rapport der Actuarii te overwegen en een
voorstel dienaangaande aan de Vergadering voor te
leggen.
Uwe Corn missie heeft de eer te rapporteeren dat zij
punten VII en VIII overwogen heeft en aan de Hoog
Eerw. Vergadering wenscht voor te stellen dat deze
Artikelen vervangen zulien worden door de volgende:
A.
De legitirnatie van een Predikant vervalt a) wan
neer hij afgezet wordt, b) wanneer hij schriftelijk kennis
geeft aan den Actuarius Synodi dat hij het arnbt van
leeraar der
Kerk neerlegt, c) als hij zijne bediening
heeft neergelegd ten einde een seculair ambt of burger
lijke betrekking te aanvaarden, zonder verlof van de
Commissie van toelating tot de Evangelie-bediening
verkregen te hebben, dat hij zijn status van leeraar der
Kerk mag behouden, d) als hij zich ter woon begeeft
buiten het Kerkressort, doch in Zuid..Afrika blijvende,
zich niet binnen een jaar in verband stelt met een door
ons erkend Gereformeerd Kerkgenootschap, e) als hij
door woord of daad duidelijk getoond heeft zich van
dc Gereformeerde Kerk te hebben afgescheiden.
B.
a) Een leeraar wiens legitirnatie vervallen is, zal
niet op nieuw gelegitimeerd mogen worden, dan na het
overleggen van een bewijs van zoodanigen godzaligen
wandel, als den Christen-leeraar betaamt, van den Ring,
waaronder hij gesorteerd heeft en van den Kerkeraad
~of de Kerkeraden, toezicht houdende over de gemeente
of gemeenten waarin hij gedurende de laatste twee jaren
gewoond heeft, en na het houden van een colloquium doeturn met de Commissie van Examinatoren, ten einde zijn
voortdurende geheohtheid aan de leer onzer Kerk te
doen blijken.
b) Afgezette predikanten kunnen op voorschrevene
wijze op nieuw gelegitimeerd worden alleen na verlof
daartoe verkregen te hebben van de Synode zelve.
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C.
Een Leeraar, die een seculair ambt of burgerlijke
betrekking heeft aanvaard na verlof verkregen te heb-.
ben tot behoud van zijn status, of die in een ander Gere
formeerd Kerkgenootschap als Herder en Leeraar eener
gemeente werkzaam geweest is, zal beroepen zijnde,,
niet bevestigd mogen worden, dan na het overleggen
van bewijs van goed zedelijk gedrag en in het laatste
geval ook van zijne Akte van Demissie, en na het houden van een colloquium doctum met de Commissie van
Examinatoren, ten einde zijne gehechtheid aan de leer
onzer Kerk te doen blijken.
Vertrouwende hiermede aan ons opdracht voldaan
te hebben, noemen wij ons met verschuldigden eerbied.
Uwe d.w. dienaren,
D. F. MALAN,
D. S. B0THA,
D. J. PIENAAR A.zn.,

H. S. BOsMAN,
P. VAN HEERDEN,.
H. F. SCHOON.

J.

PAUL NEL.

BIJLAGE VI.
VERSLAG van de Kommissie voor het Vereenigd Kerk-~
blad over de zes maan den, eindigende 31 December
1910.

Aan de Hoog Eerw. Heer, de Scriba van de Hoog
Eerw. Federale Raad der Kerken.
HOOG EERw. HEER.
Narnens de Kommissie voor hot Verenigd Kerkblad
hebben ondergetekendencle eer bij deze het volgende
verslag over bet halfjaar eindigende 31 December 1910,
aan de Hoog Eerw. Federale Raad voor te leg
gen :—
De Kommissie vergaderde voor de eerste maal op
30 Oktober, 1909, te Stellenbosch, orn het een en ander
te bespreken. Bij die gelegenheid waren al de leden
tegenwoordig en werden eenige provisionele besluiten
genornen, waaronder het besluit orn de WelEerw. Heer
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J.

du Plessis, B~A.,B.D., in der tijd Sekretaris van de Al—
gemene Zending Kommissie van de Kaapse Kerk, te
vragen of hi.j een eventuele benoeming tot redakteur
administrateur van het blad, en wel tegen eea salaris
van £500, per jaar, zich zou laten welgevallen.
Na afloop van de Hoog Eerw. Synodale Vergade
ringen der vier Kerken en nadat de Kommissie hetreffen—
de de vermoedelike uitgaven en inkomsten in verband
met het bedoelde blad volledige inlichtingen had inge
wonnen, waarbij de Kommissie de zeer gewaardeerde
huip en raad van Ds. du Plessis genoot, werd besloten
de Hoog Eerw. Scriba van de Hoog Eerw. Federale
Raad te verzoeken orn de som van £1000, op rekening
van het blad, welke som, pro rata door cle vier Kerken
zou moeten worden gestort, ten einde de Kommissie in
staat te stellen zonder vrees de opdracht van de Hoog
Eerw. Federate Raad te aanvaarden.
De Kommissie heeft van enige drukkers-firrnas ten
ders gevraagd en ontvangen en de laagste tender, die
van de South African Newspaper Co., Ltd., aangeno
men.
Voor bet uitsluitend recht om voor de kolommen van
bet blad advertenties te mogen werven en voor eigen
rekening daarvoor betaling te ontvangen, heeft de Korn—
missie ook tenders gevraagd, en die van de Central News.
Agency, Ltd., aangenomen. De aard van deze overeen
komsten blijkt genoegzaam uit de finantiele staat bier
aangehecht.
Met deze en andere gegevens voor zich, ook wat be
trof bet vermoedelike aantal intekenai~en, en nadat de
benoemde redakteur zich bereid had verklaard de ge
zegde benoerning aan te nemen, besloot de Kommissie
tot het uitgeven van bet blad over te gaan, en is bet
eerste nummer dan ook op 7 Julie 1910, verschenen. De
redakteur was op i Junie reeds in dienst getreden, orn de
nodige voorhereidende schikicingen te icunnen treff en.
Het blad telt tans 5900 betalende intekenaren, behalve de nummers die aan agenten en aclverteerders, en
als ruilnummers gratis worden verschaft,
De Kommissie maakt dankbaar gewag van de ijver
van een aanzienlik aantal agenten, waaronder vooral
dienen te worden vermeld sommige predikanten. Ston
den alle gemeenten, naar evenredigheid, gelijic met b,v.,
Heidelberg (Transvaal) met 140, Montagu met 104, Alex
andria met 66, Thaba ‘Nchu met 61, en Goudini met 40
intekenaren, dan ware zeker bet aantal abonné’s 10,000,,
in plaats van 6,00o.
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Het financieel versiag, dat tans aan de Hoog Eerw.
Federate Raad wordt aangeboden, is niet geauditeerd.
Het blad heeft immers nog maar zes maanden bestaan.
Deze staat dient, echter, orn de Hoog Eerw. Raacl betref
fende de aanvangsperiocle, voldoende inlichtingen te
geven waarmee, naar de Kommissie vertrouwt, de Hoog
Eerw. Raad genoegen zal mogen nemen.
Met weinige uitzonderingen (waar men voor 12
maanden heeft betaald) vertegenwoordigen de aan in
tekeningsgelden geinde sommen de subscripties voor
slechts zes maanden. De Kommissie is voornemens aan
het einde van het jaar aan de Hoog Eerw. Raad voor de
aisdan verlopen i8 maanden een geauditeerde staat voor
te leggen en daarna voor ieder kalender jaar.
Ijit de staat zal bljjken
(i) Dat de Kommissie van de Kerken van de Oranje Vrij
Staat, de Transvaal en Natal de volgende sommen,
respektievelik, heeft ontvangen: £231, £199 en £10,
tezamen £440.
f2) Dat nabetaling van hetsalaris van deredakteurvoor
Junie, gedurende welke maand de Kommissie geen
inkomsten had, en de aankoop van meubels en an
dere vereisten, en nadat aan de ene kant voorziening
is gemaakt voor de drukkersrekening voor Decem~
her en aan de andere kant is biigerekend de aan de
Kommissie verschuldigde advertentiegelcien, en na
aftrek van de gezegde sorn van £440, de netto voor—
delige balans op 31 December, 1910, de som van
£7-17-2 bedraagt.
Hierbij dient te worden gemeld, dat er aan inteke
mngsgelden uitstaande is het gezamenlik bedrag van
£249-18-6, welke som bij de in de staat vermelde post
van £1157-3-5 voor subscriptiegelden niet is inbegrepen.
Daar de intekeningsgelden en andere inkomsten van
de aanvang af reeds heter waren dan men verwachtte,
werd het niet nodig bevonden bij de Kaapse Kerk aan te
~dringen op de betaling van zijn achterstallig aandeel.
De Kommissie is, na de opgedane ondervinding, van
oordeel dat 1/3 van de oorspronkelik gevraagde stor
~tingen (die van de Kaapse Kerk inbegrepen) voor het
tegenwoordige voldoende is, en is dus bereid 2/3 terug
te betalen.
Aan de redakteur-administrateur, die door een
•assistente wordt bijgestaan, brengt de Kommissie bij
deze zijn dank toe voor de ijver en bekwaamheid, waar
mee zowel de redaktie van het blad als de administratie
van de zaken tot hiertoe zijn gevoerd. 1~e Kommissie is
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zich enigszins bewust van de vele moeilikheden en
buitengewone werkzaamheden vooral bij het begin aan
redaktie en administratie verbonden, en wil derhalve
Ds. du Plessis feliciteren met de goede uitslag van zijn
toegewijde arbeid.
Wij hebben de eer ons te noernen,
U HoogEerw. dienstw. dienaars en broeders,
J. I. MARAIS, Voorzitter.
GEO. M. HOFMEYR, Ere-Sekretaris.
Kaapstad, 25 Februarie, 1910.
K0Rm STAAT VAN “DE KERKB0DE” REKENING.
JUNI—DEC. 1910,

O,~tvangsten aan:
Stortingen Kerk van

0. V. S
Transvaal
Natal

£231
199
10

0
0
0

0
0
0

Subscriptiegelden
Advertentie—gelden Central
News
Agency (vijf maanden)
Advertenties—eigen kolommen
Rekening vereffend en terugbetaald

440

00

“57

35

457 6 8
8 ii 9
0 15
£2063

0

i6 io

Uitgaven per:

Bedrag op ‘t Kerkekantoor gedeponeerd.
Salarissen Redacteur (sedert I Juni) £291
Assistente
28
Andere hulp
6
Drukkers rekeningen S. A. News
(vijf rnaanden)
Meubels gekocht en vervoerd
fluur
Telephoon en Postbus
.Postgeld en petties (telegrammen enz.)
Drukwerk
Papier en andere benoodigdheden
Boeken benoodigd
Advertentie in “Ons Land”
Cheque-bock en “poundage”
Gelden terugbetaald Oude “Kerkbode”
Commissies

13
17
0

£500

0

0

326

10

4

3
30 3

II

4

0
0
1037

8

22 10 0
II 10 0
22 2 6
14 i8 0
720
I 10 0
I 10 0
I 03
0
I

i8 9
3 10
227

J. W. Juritz voor teekening couvert

Batig saldo 31/12/10

44°

8i

9

7

£2063

i6

10
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“DE KERKBODE”
STAAT VAN BATEN EN LASTEN op 31 DEC., 1910.

Baten:

Deposita op Kerkekantoor
Schuldig voor Dec. van Central News
Agency
Batig saldo per boeken

£500

0

0

126 13

4

81

9 7

_____—

£708

2 ii

£708

2 II

Lasten:

Stortingen terugbetaalbaar
Schuldig aan Drukkers (Dec.)
Netto voordeelige Balans 31/12/10

£440
260
...

7

0

0

5

9

17

2

N.B.—Men diene echter te onthouden dat de Redacteur ook
voor de maand Juni 1910 salaris trok, dus voor een rnaand voor
welke er geen inkomsten waren.
Op een vraag dnor Mnr. G. M. HOfmeyr gedaan, laat ik nog
dit volgen—dat er aan ‘t einde des jaars nog heel wat uitstaande
was. Het juiste bedrag hoop ik later aan de Commissie bekend
te maken.
SE. DU P:

BIJLAGE

VII.

RAPPORT OVER DE WENscHELIJKHEID VAN EEN.
GEMEENscHAPPELIJKE NORMAALsCHOOL.
RAPPORT DER COMMISSIE.

aangesteld door den Raad der Ned. Geref. Kerken orn.
de wenschelijkheid te overwegen van de stichting
eener gemeenschappelijlce, kerkelijke Normaal
school.
HoogEerw. Voorzitter.—Blijkenshet voorstel op 10
Maart, 1909, door den Raad der Kerken te Stellenbosch
aangenornen, is het aan uwe Cornrnissieopgedragen om
met het oog op de rnogelijke stiching eener gerneen~
schappelijke kerkelijke Norrnaalschool “de geheele
zaak der opleiding van onderwijzers en onderwij
zeressen te onderzoeken en desaangaande een beredeneerd voorstel bij de eerstvolgende. vergadering des.
Raads voor te leggen.”

6,9
Uwe Commissie heeft flu de eer te rapporteeren, dat
;zij zoo getrouw als haar mogelijk was, aan haar opdractit
heeft voldaan en een nauwkeurig onderzoek heeft inge
steld,, vooral op de volgencle punten, die zij alle v an le
vensbelang acht voor de Christelijke opvoeding in het
algemeen en voor onze Kerk in het bijzonder:
PUNTEN VAN ONDERZOEK.

1.—In hoeverre de bestaande opleidingsinrichtingen
‘in de behoefte beide aan lager eie hooger gekwalificeerde
onderwijzers voorzien of verwacht kunnen worden te
~zullen voorzien.
11.—Op welke wijze de Opleidingsscholen bestuurd
worden en de docenten worden aangesteld.
111.—In hoeverre er aan de bestaande inrichtingen
voorziening wordt gemaakt.
(a) voor de godsdienstige vorming van de ann
staande onderwijzers en meer bijzonder in den
geest en door middel van de taal onzer Kerk,
hetzij door direkten godsdienstigen invloed bij
het onderwijs uitgeoefend, hetzij door kostscholen
aan de inrichtingen verbonden;
(b) voor de opleiding van de kweekelingen om later
zelven op inspireerende en methodische wijze
onderwijs te geven in de Bijbelsche geschiedenis,
en indien vereischt, ook in de leer van onze Kerk.
1V.—Of er in de bestaande inrichtingen behoorlijke
~voorziening gemaakt wordt
(a) voor het onderwijs van de Hollandsche taal;
(b) voor het gebruik dier taal als medium van
onderwijs door de docenten;
(c) voor de behoorlijke oefening der kweekelingen
in het geven van onderwijs door middel van het
Holla n dsch.
Wat het eerste punt betreft, namelijk
:DE VOORZIENING IN DE BEHOEFTE AAN GESCHIKTE
LEERKRACHTEN,

is uwe Commissie, na overweging van de beschikháre
statistieke opgaven en officieele rapporten, tot de be
sliste overtuiging gekornen, dat er in de bestaande en
steeds toenernende behoefte nog lang niet genoegzaam
voorzien wordt, en dat er meer bepaald in de Kaap
Provincie ruimte is voor de stichting van meer Norrnaa.l
scholen.
In de Transvaal zijn er drie opleidingsscholen, t.w.
te Pretoria, te Johannesburg en te Heidelberg; in de
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Vrijstaat is er een, t.w. te Bloemfontein, en in de Kaap
Provincie zijn er vier, t.w. de Kerkelijke Normaal
school en de “Training Institute
te Kaapstad, en de
Opleidingsinstituten te Wellington en te Grab amstad—
alle tezarnen acht in getal. Bovendien wordt er nog in
sommige colleges van het land gelegenheid gegeven
voor de opleiding van hooger gekwalificeerde onder
wijzers, namelijk aan het Victoria College te Stellen
bosch, waar er in het afgeloopen jaar 26 kweekelingen
ingeschreven waren, aan het Zuid-Afrikaansche Col
lege te Kaapstad waar er zeven, en aan bet Grey Col
lege te Bloemfontein, waar er ongeveer hetzelfde getal
eene opleiding ontvingen. In de Kaap Provincie wordt
er verder een groot aantal lager gekwalificeerde onder
wijzers met eene mindere mate van grondigheid opge
leid aan vele Hoogere Eerste KIas scholen en zelfs aan
tweede kias, derde kias en armenscholen.
Volgens het getuigenis, waarover uwe Commissie.
beschikken kon, voorzien de Opleidingsscholen in de
Noordelijke provincien thans nog niet in de bestaande
behoefte aldaar, vooral niet in den Vrijstaat, waar er in
het afgeloopen jaar slechts 32 werden opgeleid. Wat
de Transvaal betreft, mag men echter met recht ver
wachten dat, indien zij in hunne natuurlijke ontwikkeling
niet beperkt worden, de Norrnaalscholen aldaar spoedig
genoegzame voorziening zullen maken.
In de Kaap Provincie is de voorziening voor de
opleiding van geschikte leerkrachten echterbeide onge
noegzaarn en voor een groot deel ondoeltreffend.
Zoover bet de minder gecertificeerde onderwijzers be-~
treft orn dienst te doen in de lagere betrekkingen in
hoogere scholen, is de behoefte thans niet meer zoo
groot als eenige jaren geleden. Toch kan niet gezegd
worden dat zelfs daar in de behoefte voorzien is. Het
getal dat ieder jaar na afgelegd examen beschikbaar
~gesteld wordt, wordt gaandeweg wel grooter, .zijnde
745 geweest in 1908, 858 in 1909 en 904 in 1910. In aan—
merking moet echter genomen worden de volgende
feiten: ten eerste, dat met de snelle vermeerdering en
uitbreiding van scholen bet getal onderwijzersplaatsen
snel aangroeit, zijnde de vermeerdering in 1910 alleen
ñiet minder geweest dan 453. Het Departement van
Onderwijs heeft dan ook bericht ontvangen dat de
genen,die hun eindexamen in 1909 aflegden, zoo te zeg
gen allen geplaatst geworden zijn Ten tweede, dat
niettegenstaande bet onbevredigend redmiddel van
vacantiecursussen, alwaar 1,737 onclerwijzers een cer-,
“
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tifikaat verwierven, er nog 840 onderwijzers werkzaam
zijn in Europeesche en 1,703 in gekleurde scholen, die
niet gecertificeerd zijn en die, vooral wegens gebrek
aan behoorlijk gekwalificeerde onderwijzers in dienst
moesten genomen worden. Ten derde, dat er wellicht
geen andere betrekking is, die zooveel te lijden heeft
als het onderwijzersambt, door de spoedige uit dienst
treding van het personeel. Zeer vele onderwijzers be
schouwen het als een geschikten toegang tot een ander
ambt, terwiji de onclerwijzeressen, die verreweg het
grooter deel uitmaken van het personeel, gemiddeld
niet langer in dienst blijven dan vijf jaren. De inspek
teur van OpleidingsschOlen in de Kaap Provincie, de
heer Anderson, rapporteert dan ook in zijn officieel ver
slag van Juni, 1909: “Obviously there is still room for
a much augmented supply of third class teachers,” ter
wijl het Opvoedingsdepartement tengevolge van de ver
hooging van de eischen voor het eindexamen, verwacht
dat in de onmiddellijke toekomst het gebrek aan onder
wijzers geaccentueerd zal worden
De behoefte aan
HOOGER GECERTIFICEERDE ONDERWIJZERS

om dienst te doen als hoofden of als assistenten in de
hoogere scholen, ir ongetwijfeld nog dringender. Van
daar nog altijd de noodzakelikheid om voor de meest
verantwoordelijke en invloedrijke betrekkingen onder
wijzers uit het buitenland in te voeren, ook in vele ge
vallen waar de kinderen Hollandsch-sprekend zijn en
tot onze Kerk behooren. Het getal dat zich aanmeldt
voor het tweede kias onderwijzers exarnen groeit welis
waar ook jaar na jaar aan, toch kan eene vermeerdering
van 45 geslaagden in 1894 tot 102 in 1910, d.w.z., r6 jaar
daarna, niet als bevredigend beschouwd worden. Dit
treft temeer als men in aanmerking neemt, dat het getal
leerlingen in de z.g. Hoogere School standaarden, d.w.z,
van standaard 6 tot Matriculatie, in de laatste 10 jaren
toegenomen is met ten minste 21 percent. In ongeveer
datzelfde tijclperk is de verhouding van het getal twee
de klas onderwijzers tot het geheele onderwijzend per
soneel vooruitgegaan met minder dan I percent, zijncle
nu niet meer dan 5.1 percent. Hieromtrent rapporteert
dan ook de heer Anderson in Juni, 1909: “It appears
that the proportion of teachers trained in the Colony
has been steadily increasing... The oniy unsatisfactory
feature is the relatively low percentage, which the
second class teachers still form of the whole.”
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De behoefte ann aneer Norrnaalscholen zal echcter
veel meer duidelijk in het oog vallen, als men bedenkt
dat van de 1,951 kweekelingen, die gedurende het afge
loopen jaar voorhereid werden, slechts 490 hunne oplei
ding ontvingen in speciaal daarvoor ingerichte oplei
dingsinstituten. Niet minder dan 1,319 werden opgeleid
aan andere scholen, waar de opleiding van onderwijzers
wegens allerlei omstandigheden altijd in mindere of
rneerdere mate onbevredigend moet zijn. Het getal in
tweede- en derde kias en in armenscholen voorbereid, is
thans zelfs nog grooter dan het getal in de Normaal
inrichtingen opgeleid. Het “pupil teacher” systeem,
hoe noodig het als een tijdelijk redmiddel ook moge
geweest zijn, wordt bijna algemeen veroordeeld.
De onbevredigende toestand met betrekking tot de
opleiding van blanke onderwijzers is te meer opvallend
als men bedenkt, dat er voor gekleurden niet minder
dan Ii opleidingscholen zijn, en dat slechts 40 gekleurde
kweekelingen gedurende het laatste jaar hunne oplei
~ding ontvingen buiten deze speciaal daarvoor inge
richte instituten. De meerdere concentratie van de op
leiding van blanke onderwijzers in welingerichte
Norrnaalscholen kan echter klaarblijkelijk niet uitge
voerd worden zonder de stichting van nieuwe inrich
tingen op geschikte middelpunten. Met deze feiten
vocr oogen zegt dan ook de heer Anderson in zijn
rapport van April, 1909: “Clearly there is much need
•of a further development in the establishment of special
training schools for Europeans, even if the First Class
Public Schools should still retain a considerable pro
portion of the pupil teachers in training.”
Ten opzichte van het tweede punt van onderzoek
namelijk,
HET BESTUUR tIER OPLEIDINGS-INRICHTINGEN EN tIE
AANSTELLING tIER DOCENTEN,

moet uwe Commissie rapporteeren dat de toestand in
het algemeen hoogst onbevredigend is. Behalve de
Kerkelijke Normaalschool te Kaapstad, die door eene
Synodale Commissie en de Colleges die door College
raden bestuurd worden, bestaat er in geen enkel geval
cen plaatselijk bestuur of Curatorium. De inrichtingen
worden direkt door de regeering of de opvoedings de
partementen bestuurd en de docenten worden aangesteld
op dezelfde wijze, zonder dat aan de Kerk of het publiek
de gelegenheid gegeven wordt om door medew erking
hun invloed en hunne beginselen toe te passen op zuik
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‘n gewichtig onderdeel van de opvoeding als de op
leiding van onderwijzers.
Wát het derde punt betreft, namelijk
DE GODSDIENSTIGE VORMING

van de toekomstige onderwijzers oordeelt uwe Commis
•sie dat de toestand over het algemeen zoodanig is, dat
de Kerk er geenszins tevreden mee mag zijn, zonder voor
~een groot deel hare eigene idealen van eene christe1i~ke
opvoeding der jeugd te verloochenen, en zonder haar
cigen invloed op het onderwijs prijs te geven. Langs
den weg van ‘t onderwijs in de inrichtingen zelven worth
weinig gedaan voor de godsdienstige vorming deronder
wijzers. in de meeste gevallen beperkt de godsdienstige
invloed zich tot bet lezen bij de opening der lessen van
een gedeelte der Schrift en het uitspreken van een ge
bed, meestal het “Onze Vader.” Op de meeste plaat—
sen bestaat er voor de kweekelingen wel de gelegenheid
cm zich aan te sluiten bij de Christelijke Studenten
Vereeniging of de Christelijke Strevers Vereeniging, of
tot het bijwonen van Bijbelsch of Catechetisch onder
wijs in verband met een of ander plaatselijke ge
:meente, maar dat alles geschiedt buiten medewerking
van de inrichtingen als zoodanig, en raakt natuurlijk
clan ook niet alle leerlingen.
In verband met zes uit de acht Normaalinrichtingen
bestaan er kostschoien voor de kweekeiingen. In vijf
claarvan zijn de kostgangers meerendeels leden van
onze Kerk. Slechts in twee dezer kostinrichtingen heeft
onze Kerk echter, naar bet oordeel der Commissie, den
invloed, die haar toekornt, orndat daar de huisgodsdienst
in den geest en in de taa1 van onze Kerk gehouden
wordt. In de drie andere, waar de kostgangers ook
meerendeels tot onze Kerk behooren laat of de gods
dienstige invloed veel te wenschen over of wordt
anders bij de huisgodsdienst aan de taal van onze Kerk
te kort gedaan. In de zesde kostinrichtirig, waar er ook
een ruim aantal leden onzer Kerk zijn is de invloed van
de Engelsche Episcopale Kerk verreweg de meest over—
wegen d e.
Voor de opleiding van onderwijzers orn in onze
scholen op inspireerende en methodische wijze onder
wijs te geven in de Bijbelsche geschiedenis wordt, behalve in de Transvaai, niets gedaan. Dit is te meer in
het oog loopend en te betreuren als men bedenkt, dat
beide in de Transvaal en in den Vrijstaat onderwijs in
de Bijbelsche geschiedenis verplichtend is en jaarlijks

74
~an regeeringswege ge-inspecteerd wordt. In de Kaap
Provincie, waar zoodanig onderwijs niet verplichtend is
noch ge-inspecteerd wordt, en waar bet gevaardaarom
groot is dat de Bijbel gaancleweg geheel van de school
zal verdrongen wOrden door de seculaire vakken, die bij
de inspectie en de examina waarde hebben, daar zou de
opleiding van onderwijzers orn dit yak op grondige en
aantrekkelijke wijze te doceeren, veel kunnen doen orn
de ontkerstening van het onderwijs en van het yolk
tegen te gaan.
Aan de opleiding van onderwijzers, die in staat
zullen zijn om onderwijs te geven in de Kerkgeschiede
nis en in de leer onzer Kerk, wordt niets gedaan. De
behoefte aan zulke onderwijzers wordt gaandeweg
gtooter, getuige de gemeenschappelijke beweging van
verschill ende Kerkgenootschappen om Catechetisch on
derwijs op publieke scholen in te voeren. Zulke onder
wijzers kunnen echter alleen behoorlijk gevormdworden
op eene welingerichte Kerkelijke Normaalschool.
Het laatste punt van onderzoek betrof
RET ONDERWIJS VAN EN DOOR MIDDEL VAN DE HOL
LANDSCHE TAAL.

Hieromtrent moet uwe Commissie rapporteeren, dat
de toestand over het algemeen genomen verre van he
vredigend is. Dc taal zelve worclt bijna zonder uitzon
dering in de Transvaal en in de Vrijstaat degelijk on
derwezen; in de Kaap Provincie echter kan dit gezegd
worden alleen van hoogstens twee uit de vier inrichtin
gen, de Colleges buitengesloten, terwijl kennis van bet
Hollandsch noch ge-eischt noch aangemoedigd wordt
bij ne onderwijzers examina.
ALs MEDIUM bij het onderwijs van andere vakken
behalve de taal zelve, wordt bet Hollandsch door docen
ten in de Transvaal en de Vrijstaat wel gebezigd. Behalve in een inrichting kan men echter nog niet zeggen
dat aan de eischen van gelijkheid vaa taalrechten in die
provincies voldaan wordt. In de Kaap Provincie wordt
behalve aan het Victoria College te Stellenbosch, waar
enkele valcken door middel van het Hollandsch gedo
ceerd worden, onderwijs in alle vakken uitsluitend door
middel van het Engelsch gegeven.
Wat de OEFENING DER KWEEKELINGEN betreft om
zelven later door middel van het I-Iollandsch onderwijs te
kunnen geven, daarin wordt in de twee genoemde noor
delijke provincies voorziening gernaakt, hoewel ook daar
verbetering kan en behoort aangebracht te worden.

/
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Behalve aafi bet Victoria College te Stellenbosch, waar de
gegevene gelegenheid nog lang niet voldoende is, wordt
in de Kaap Provincie aan zoodanige opleiding nergens
jets gedaan. En dit alles niettegenstaande Art 137 der
Unie grondwet en niettegenstaande de steeds groeiencle
behoefte en verlangen van bet yolk en de herhaaldelijk
uitgesproken begeerte van de Hollanclsch-sprekencle
onderwijzers zelven.
Onder de ornstandigheden zooals hierboven breed
voerig uiteengezet, kan uwe Commissie tot geen ander
gevolgtrekking komen dan dat er niet alleen ruimte
rnaar tevens eene werkelijke behoefte bestaat aan eene
welingerichte, gemeenschappelijke, kerkelijke Nor
rnaalschool. Eene zoodanige inrichting behoort opge
richt te worden in een voorriaarn opvoedings centrum,
ten eerste om de kweekelingen de gelegenheid te schen-.
ken met andere studenten in aanraking te komen, ten
tweede orn des te beter de belangrijkheid van bet onder
wijzersarnbt onder de aandacht te brengen en te houden
van de meest ontwikkelde studenten, en ten derde om de
Normaal inrichting en het College, vooral waar het de
opleiding geldt van de hoogere en de hoogst gecertifi
ceerde onderwijzers, in staat te stellen samen te werken
en elkander aan te vullen.
Uwe Comm issie wenscht er verder op te wijzen dat
de Kerk in de Kaap Provincie een Normaalschool heeft,
die in het verledene goede resultaten heeft geleverd en
spreekt het als hare meening uit, dat het niet raadzaarn
zou zijn om daarnaast nog eene andere kerkelijke nor
maalinrichting te stichten, eensdeels omdat men van de
hartelijke steun van de Kerk zelve voor een tweede Op
leidingsschool niet verzekerd kan zijn, en voor een ander
deel omdat er waarschijnlijk weinig kans bestaat om
geldelijke steun van de regeering te verkrijgen, aange
zien het on-sectarisch beginsel, ten grondslag van ons
onderwijssysteem, er tegen is.
Uwe Commissie wenscht echter daarbij hare over
tuiging uit te spreken, dat de Kerkelijke Norrnaalschool
te Kaapstad, vooral onder d~ vQranderde omstandig
heden op onderwijsgebied, niet voorziet of kan voorzien
in debehoeften, die in cle eerste plaats aan de zorg van
onze Kerk zijn opgeclragen. Het getal van Hollandsch
sprekende kinderen, die tot onze Kerk behooren, is op
de Modelschool, waar de kweekelingen geoefend moeten worden, zoo gering, dat het ideaal der Kerk noch met
betrekking tot onderwijs door niiddel van de Holland
sche taal, noch met betrekking tot oefening in het geven.
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~van godsdienstonderwijs, verwezenlijkt kan worden.
Of aan de Synode der Kaapsche Kerk eenige aanbe~
veling gedaan zal worden met betrekking tot deze hare
kerkelijke inrichting, dat wil uwe Commissie gaarne aan
de beraadslaging van deze hoogeerw. vergadering over
laten.
Meenende hiermede aan onze opdracht voldaan te
hebben, noernen wij ons met verschuldigden eerbied,
Uwe dienstwillige dienaren in Christus,
D. S. BOTHA, Voorzitter.
A. J. Louw.
D. F. MALAN, Scriba.
Eloemfontein, I Maart, 1911.

BIJLAGE VIII.
PETITIE
Aan den Edel Achtbaren Speaker en Leden van den
Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, in Pane
ment vergaderd.
De nederige petitie van de ondergeteekenden, leden
‘jan den Raad der Nederduitsche Gereformeerde Kerken
in Zuid-Afrika, vertegenwoordigende cle overgroote
~meerder1ieid der Hollandsche bevolking van Zuid
Afrika, geven met verschuldigden eerbied te kennen:
Dat Zuid-Afrika, bij de grondlegging van de Kolo
Tile De Kaap De Goede Hoop, plechtig toegewijd is aan
het Opperwezen, den God der goden, door Wien de lot
gevallen van de volkeren der aarde bepaald en beslist
worden;
Dat de grondsiagen van het bestaan van het Zuid
Afrikaansche Volk gelegd zijn op het onveranderlijke
Woord van dien God, Wiens wonderbare leidingen ken
nelijk zichtbaar zijn in de geschiedenis van Zuid
Afrika;
Dat het uwe petitionarissen daarom innig gesmart
en diep gegriefd heeft, dat, in de Unie-Akte van Zuid
~frika de Naam van het Opperwezen verzwegen wordt;
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flat uwe petitionarissen dientengevolge bij deze in
alle bescheidenheid maar met beslisten ernst petitionee
ren, dat de aanhef van de Unie-Akte voornoerncl in dier
voege gewijzigd worde, dat het Opperwezen erin erkend
en Zijn Naam erin vermeld worde, gelijk o.a. gedaan is
door den groote George Washington in zijn “Declara
tion of Rights.”
Weshalve uwe petitionarissen nederig verzoeken
dat het Uw Ed. Achtb. Huis moge behagen aan hun.
voornoernd verzoek te voldoen.
Hetwelk doende. enz.

BIJLAGE IX.
RAPPORT VAN DE COMMIssIE VOOR DE ZENDING
ONDER ISRAEL, OVER HET BOEK VAN DEN EERw.
PH. COHEN: “DE HEBREEUWSCHE CHRISTEN EN
ZIJN NAn ONALE VOORTBESTAAN.”

EEN RAPPORT
Op last van de Synodale Commissie der Transvaalsche
Kerk opgesteld ten dienste van den Hoog Eerwaar-~
den Federalen Raad der Kerken van Zuid-Afrika.
HooG EERWAARDE HEEREN,
Hiermede hebben wij de eer eerbiediglijk het vol
gende U Hoog Eerwaarden voor te leggen
I.

Inleicling.
De heer Cohen, in zijn boek “The Hebrew Christian”,
beweert dat er jets verkeerds is in de wijze waarop het,
zending werk onder Israel wordt verricht. Hij toont
aan, dat het onrecht i~, dat Joden, die tot het geloof in
den Heere Jezus gebracht worden, die Joodsehe instel
lingen te verzaken hebben, die hun bepaalde natjonalj
teit kenmerken en dat, als gevoig hiervan, e~n Jood,
wanneer hij Christen wordt, ophoudt tot dc “Tood~
sche Natie” als zoodanig te behooren.
Het standpunt dat de heer Cohen inneemt kan liet
best uit zijn eigen woorden, welke hier volgen, gekend
worden.
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I.—” Het doe] van algeheele ineensmelting van
Hebreeuwsche Christenen met de verschillende afdee
lingen der Christelijke Kerk heeft een nadeeligen in
vioed op henzelven, hunne kinderen en hun yolk. Zij
is ecu van de grootste struikelblokken geworden in den
weg van die Joden, die de eischen van Jezus als lsraëls
Messias ernstiglijk overwegen.
2.—Het is volkomen bestaanbaar met, en volgens
het bevel van den Bijbel, dat Christen Joden hun jood
sche feesten en instellingen onderhouden als een middel
tot instandhouding en voortzetting van hun yolks
hestaan.”

II. Redenen voor deze Gevolgtrelekingen.
Na verschillende vergaderingen aan de bespreking
van ‘t bock van den heer Cohen gewijd te hebben,
meent de Commissie dat de geheele inhoud ervan zich
wentelt om de volgende punten, die in het bock bespro
ken worden, n.1. : Dc Onderhouding door Geloovige Joden
van de Besnijdenis, deJoodsclie Feesten, en den Zevenden Dag
als Sabbat.
Overwegende dat ‘t voortdurend nationaal bestaan
van Israel goddelijk is verzekerd (Jer. 3T : 35 en 36), kan
het geloovige IsraCi met recht aanspraak maken op de
nationale beteekenis van de Mosaische Inzettingen (uit
gezonderd den Sabbat), zonder echter eenige andere
dan enkel nationale beteekenis eraan te hechten.
Na eene breedvoerige bespreking van rneergenoemde
punten, waarop vele bezwaren werden geoppercl, wil de
Commissie de volgende redenen voor hare bevinding
overleggen; zij wordt door de volgende autoriteiten ge
steund in hare beschouwingen over:
(a).—De Besnijdenis.—Hodge (Dccl III., Hoofdstuk
20, blz. 552) in zijn zesde stelling, waar hij het recht
van den Kinderdoop tracht af te leiden van het feit, dat
onder de Oud Testamentische Inzetting de kinderen
]eden van de Kerk waren, zegt: “Dit is overtuigend be
wezen door het feit dat de kinderen op Gods bevel wer
den besneden op den achsten dag na hunne geboorte.
I-let wordt wel beweerd, dat de besnijdenis het teeken
was van het Nationaal Verbond tusschen God en de
Hebreën en dat daarom de bediening ervan aan kinde
ren slechts de erkenning was van hun burgerschap in
het gemeenebest van Israel
Onder de oude be
deeling waren Kerk en Staat ébn. Niemand kon lid
zijn van de eene zonder lid te zijn van de andere. Uit
sluiting van de eene was uitsluiting van de andere. In
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~den zuiver theocratischen staat was de Hoogepriester
het hoofd van den Staat, zoowel als het hoofd van de
Kerk. Dc priesters en de Levieten waren zoowel burge
lijke ambtenaren als bedienaars van den godsdienst. De
feesten waren zoowel nationale als godsdienstige instel
lingen. Daarom zoo de hesnijdenis een teeken was
van het lidmaatschap van cle Hebreeuwsche natie, zij
•ook een teeken en zegel van het lidmaatschap van de
Hebreeuwsche Kerk was. Dit volgde alles uit den aard
van Gods verbond met Abraham. In dit Verbond, zoo
als we hebben opgemerkt, waren zoowel nationale als
godsdienstige beloften besloten. God verkoos de na
komelingen van den Aartsvader uit Izak tot een bijzon
der yolk, afgezonderd en rondom afgesloten van andere
volken. Hij gaf hun het land Kanaän tot een woon
plaats en Hij gaf hun een wetboek, waarin hunne bur
gerlijke, nationale, maatschappelijke en godsdienstige
plichten werden beschreven. Al deze wetten waren
sarnen vermengd.”
Dr. Kuyper zegt: (Toelichting op den Heidelberg
schen Catechismus, Derde Deel, Hoofdstuk IV blz. 31)
“Ook moet in de tweede plaats toegestemd, en mag
nimmer uit het oog verloren, dat ze (de Besnijdenis)
voor Israel tevens eene nationale beteekenis had. Wel
was niet elke besnedene een zoon van Israel, overmits
ook onder tal van andere volken de besnijdenis bestond,
maar toch gold voor Israel de regel. dat een onbesnedene
geen zoon Israels kon zijn Daarom was de besnijdenis
onder Israel algemeen en strekte zich nit: 1.—Tot het
yolk in alle rangen en standen, tot rijic en arm, tot den
aanzienlijke en den vergetene, tot priester en leek, en
was niet gelijk in Egypte bepaald tot eene enkele
kaste of klasse; 2. Strekte zich uit tot alien leeftijd, tot
jong en oud, en ook de voiwassene, die proseliet werd,
moest zich aan de besnijdenis onderwerpen; en 3. Gold
ze ook voor de ingeborenen des huizes en voor een
iegelijk, die met Israel zou gerekend worden. Als zoo
danig wierd de Besnijdenis bij Israel dus een Nationaal
•Sym bool.”
Het is volkomen duidelijk dat deze Godgeleerden
ten voile erkennen de dubbele beteekenis van de Be
.snijdenis, namelijk de geestelijke en de nationale. Het
is verder duidelijk dat, omdat volgens de geestelijke
•zijde van ‘t Verbond met Abraham, alle geslachten des
aardrijks erin besloten waren, gelijk ook onze vaderen
die den Heidelbergschen Catechismus samenstelden,
vaststelden, dat wat betreft de geesteiijke beteekenis
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van de Besnijdenis, de doop ervoor in de plaats is ge—~
komen. Het is echter ook duidelijk zooals reeds is aan-.
getoond, dat de Besnijdenis ook eene nationale beteekenis voor Israel had. Naar onze meening kan de be
snijdenis in hare nationale beteekenis aan de Joodsclie
Christenen slechts geweigerd worden op grond, dat
Israel geen afzonderlijk yolk meer is, maar daar vol
gens Jer. 31 : 35 en 36 Israel voor God een yolk zal zijn,~
“zoolang de zon en de rnaan haar licht des daags en
des nachts zullen geven” en er in Rom. II: I duidelijk
verklaard wordt, dat “God zijn yolk niet, heeft verwor—
pen,” zoo besluiten wij, dat, terwiji het noodzakelijk is
voor den Christen IsraCliet om den doop te gebruiken
als een zegel van de geestelijke zijde van het verbond
met Abraham, we hem toch de Besnijdenis, als een
teeken van de nationale zijde ervan, niet kunnen ont
zeggen.
Het is bovendien een oprnerkelijk feit, dat wijien
Prof. Delitzsch, die een belangrijk aandeel had in de
Rabinowitz beweging in Zuid Rusland, te zamen met
den Eerw. John Wilkinson, van de Mildmay Zending
orider Israel, de onderhouding van de Besnijdenis, feesten en ook van den zevenden dag als sabbat, door Joodsche Christenen die aan die beweging verbonden waren,,
goedkeurde. De Commissie is in haar bevinding ge
sterkt geworden door het feit, dat nergens in het Nieuwe
Testament eenige verkiaring gevonden wordt, waaruit
wij zouden kunnen besluiten, dat de geloovige Joden de
Besnijdenis niet moesten onderhouden; ii~tegendeel
Paulus heeft niet alleen zeif de Besnijdenis gebruikt,.
maar hij heeft beslist gezegd: “Is iernand besu eden
zijnde geroepen, die late zich geen voorhuid aantrek
ken.” I Cor. 7: i8.
(b). De Feesten.
Onder dit hoofd zijn ingesloten
Paaschfeest Pinksterfeest (Feest der Eerstelingen of
Oogstfeest), het Loofhuttenfeest, Purim, Chanucah
(Feest van de Vernieuwing des Tempels of Feest der
Maccabeën).
Veel dat gezegd is met betrekking tot de Besnij
denis is evenzoo van toepassing op deze feesten, name
lijk dat zij eene nationale beteekenis hebben. Zeker
is het, dat het Pascha, voor zoo verre het eene offerande
was, een type van Christus was en als zoodanig door de
Joodsch Christenen niet langer kan worden onderhou
den, omdat: “Christus ons Pascha is voor ons geslacht”
(i Cor. 5:7); toch omdat de levietische instelling van
offeranden geheel is afgeschaft en zelfs door de onge—
—

—
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loovige Joden niet meer wordt onderhouden, en het
daardoor duidelijk is, dat het Paaschfeest, zooals het
door het tegenwoordige Joodsche yolk wordt onderhou
den, gehouden wordt als het feest der ongehevelde
brooden ter gedachtenis aan den uittocht uit Egypte
(Ex. 12 : 17), zoo heeft de Commissie geen bezwaar er
tegen, dat het als zoodanig door de Joodsche Christenen
wordt onderhouden,
Teneinde het bijbelsche standpunt met betrekking
tot deze feesten en de besnijdenis nog duidelijker te
maken verwijst de Commissie naar de Verkiaring van
den fleer Cohen die dit rapport vergezelt.
(c).—Sabbatsvjerjng. —De Commissie kan de viering
van den zeven den dag als Sabbat door de Hebreeuwsche
Christenen niet toestaan, orndat dit in strijd zou zijn
met de algemeen aangenornen begrippen orntrent den
dag des Heeren d.i. de eeste dag van de week.
III. A igemeene Opmerkingen.
De Commissie wenscht kortelijks enkele bezwaren,
die bij den eersten oogopslag er schijnen te zijn, te behan del en.
I .—[iet toestaan aan de Joodsclie Cliristenen om de
bovengenoemde instellingen te onderhoude,’i, sal dienen oin c/c
e~ger1lis des ken ises weg te nemen.
Dc Commissie is van oordeel dat, waar het waar
nemen van de feesten en gewoonten in de Apostolische
dagen door de Apostelen zelven, de ergernis van het
kruis niet wegnam. er geen reden is om te veronder
stelien, dat het dit in onze dagen wel doen zou.
2.—In liet geval van c/c Joden knnnen nationale gewoonten
niminer gesclieiden worden van godsdienstige gebruiken.
De Commissie wenscht het duidelijk te maken, dat
al de boven besproken feesten, zooals die door de tegen
woordige niet Christen Joden worden onderhouclen, niet
in de Synagoge, maar in de Joodsche huizen gevierd
worden, zoodat er niet gevreesd kan worden, dat ze ooit
een cleel zullen vorrnen van het ritueel van de eventueele
Hebreeuwsch Christelijke ICerk.
Ter verdere opheldering van dit vraagstuk diene
het volgende antwoord van den fleer Cohen:
“Het is noodig orn te bepalen wat bedoeld wordt
met het woord : Godsdienstig,” wanneer het gebruikt
wordt orn te zeggen ofdeJooclschenatjonale gewoonten
een godsdienstig karakter hadden of niet. Indien door
dit woord bedoelci wordt de grond van toenadering tot
God en de aanneming van den verloren zondaar door
“
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Hem, dan moet ik erop wijzen, dat buiten de offerordi
nantiën (waarbij ik de Groote Verzoenclag insluit) ne
1\’lozaische wet geen feesten of gebruiken kent, die
eenige innerlijke waarde in zichzelven haciden, als mid
delen van verlossing voor God, en indien dit onder de
Mozaische bedeeling zoo was, waarom zou er gedacht
worden, dat de Hebreeuwsche Christenen van onzen tijd,
die alles verzaakt hebben orn Christus te volgen, eenige
andere beteekenis aan cleze instellingen zouden hechten,
dan die, welke God zeif eraan gegeven heeft? Neen, we
erkennen, eens en vooral, dat er geen anclere Naam
onder den Hemel gegeven is door welken wij moeten
zalig worden. Het moet daarom duiclelijk verstaan
worden, dat indien door het woord “Godsdienstig” de
vrees mocht worden opgewekt, dat cleze feesten, enz., in
de plaats van Christus zouden gestelci worden, zulke
vrees geheel ongegrond en zonder de minste reden van
hestaan zou wezen. Indien echter door het woord
“Godsdienstig” bedoeld wordt de erkenning van de God~
delijke Voorzienigheid in onze Geschiedenis en de er
kenning van des Heeren onmiddellijke tusschenkomst
in Zijne handeling met onze vaderen (evenals het gods
dienstig deel van het Afrikaansche Volk doet op Din
gaansdag) dan erken ik volmondig, dat onze feesten eene
godsdienstige beteekenis hebben. Zeker zal niemand
bier tegen bezwaren opperen. Of zou het geoordeeld
worden, dat het voor den Hebreeuwschen Christen beter
is om zijn “Cedar” (hetvoorgeschreven avondmaal, dat
in elk Joodsch huis op mien eersten en tweeclen avond
van bet feest cier ongeheveicle brooden gehouden wordt,
en waarbij de geschiedenis van den uittocht wordt ver
haald) te vieren zoncler de goede hand zijns Gods te
erkennen over zijne vaderen in de leiding van hen nit
Egypte? Zekerlijk niet!
3.—flat onderhouden van do instellin~gr’n door do Joodsche
Christenen zal eene scheiding veroorzaken tussclien do geloovi
~gen nit do Joden en nit do Heidenen, tc’rwijl tack In Christ us
Jezus, darn-in is noch Jood, itoch Griek.”
In antwoord hierop wenscht dc Commissie het vol
gende aan te halen :—
“On grond van de woorden in Gal, 3: 27 en 28,
waarin gezegd wordt dat in ‘Christus Jezus daarin is
noch Jood noch Griek’ wordt beweercl, dat er op deze
aarde geen onderscheid moet zijn tusschen een geloovi
gen Jood en den geloovigen Griek, en dat iedere onder
scheiding in werkelijkheid eene scheuring in het lichaam
van Christus zou veroorzaken.
“
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Maar mogen we niet de andere verklaringen van
hetzelfde vers nemen en onderzoeken of deze ons aan
leicling geven om zulk eene gevolgtrekking te maken ?
Paulus zegt ook Daarin is noch man noch vrouw en
kunnen w~ nu ook maar voor een oogenblik beweren,
dat zulk een onclerscheid bier op aarde riiet bestaat,
omdat het in Christus Jezus niet gevonden wordt. Dat
toont ons zelfs ecu zeer vlucbtige beschouwing van den
tekst. Wat Paulus ook moge bedoeld hebben, zekerlijk
meende hij niet, dat Christus Jezus het verschil van gq—
slacht, van yolk of van levenstoestand op deze aarcle
had uitgewischt.”
Wat hij bed oelcle is, dat er bij God, “geene aanne
ming des persoons is en dat Jood en heiden, man en
vrouw, dienstknecht en vrije, ieder en elkeen van dezen,
aangenornen zijnde in den Geliefde d.i. “In Christus
Jezus
een deel wordt van zijn verborgen lichaam, de
Kerk, en als zoodanig deelgenoot in de belofte Gods
nan Abraham (Gal. 3: 29). Met andere woorden God
kent ieder waar kind van Hem, hetzij zwart of wit, Jood
of Griek, man of vrouw zonder onderscheid, omdat zij
zijn
in Christus Jezus
en bekleed met den mantel
Zijner gerechtigheid. Maar de wereld ziet en kent al
deze onderscheidingen, zooals zij hier beneden bestaan
duiclelijk en herkenbaar. Wij gelooven, dat voor Gods
aangeziclit een geloovige Chinees, een geloovige Japa
nees of een geloovige Neger in ieder opzicht dezelfcle
is als een geloovige Engelschman of een geloovige
Afrikaander, omdat alien één zijn “in Christus Jezus.”
Desniettegenstaande erkennen we toch hier op aarde
ongetwijfeld de verschillen in ras en kleur.
Op dezelfde wijze zijn Jood en heiden voor Gods
aangezicht een “in Christus Jezus maar hier op aarcle
wil G~d hen onderscheiclen.
4.—Slot. Dc instellingen en inz~ttingen, in ‘t rap
port van dc Commissie besproken, vormen, volgens de
beschouwing van den beer Cohen de bepaalde Joodsche
Nationale omgeving; neem deze weg, zegt hij, en wij
hebben niets Jooclsch overgehouden.
Dc C9mmissie meent daaroni dat de goedkeuring
tot het blijven waarnemen van dezeinstellingen door
de Joodsche Christenen in wei’kelijkheid beteekent hun
recht te geven tot eene bepaald Joodsch Nationale zelf
stan cli ghei ci.
De vraag omtrent dc stichting van een Joodsche
Christelijke Kerk had de Commissie niet te hehanclelen.
Dit zal gebeuren als eon natuurlijk gevolg, wanneer de
“

“

“,

“,

“

‘‘

“
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Hebreeuwsche Christenen eens voor zichzelven hun be
paald nationaal voortbestaan zullen verzekerd hebben.
Deze Kerk zal ongetwijfeld op denzelfden grondsiag
staan als andere Protestantsche Kerken.
EINDELIJK.—De Commissie wenscht den Federalen
Raad bescheiden aan te bevelen den beer Cohen in zijne
beschouwingen, die door de Commissie besproken en
in dit rapport aangenornen zijn, te ondersteunen.
En onderteekent zich eerbiediglijk met verschul
digde hoogachting,
Dnw. de uwe in des Meesters Dienst,
G.
H.
C.
G.

RADL0FF,
A. LAMPREcHT,
F. MYNHARDT,
MAUiERBE,

J. N. MARTINS,
D. THER0N,
H. P. M0sTERT.

BIJLAGE X.
RAPPORT.
HET RAPPORT der Commissie over de oprichting eener
gerneenschappelijke Kerkelijke Norrnaalschool in ems
tige overweging genomen hebbende en overtuigd zijnde,
dat het voortbestaan, de ontwikkeling en de hoogste
belangen van ons yolk afhankelijk zijn van de verstan
delijke, zedelijke, nationale en godsdienstige vorming
der jeugd; dat zoodanige vorming alleen plaats hebben
kan onder de bearbeiding en den invloed van daartoe
geschikte onderwijzers en onderwijzeressen ; dat er niet
genoegzame voorziening wordt gernaakt voor de oplei
ding van de zoodanigen, en dat het de roeping der
Kerk is om spoedig rnaatregelen te nernen om in deze
dringende behoefte te voorzien, zoo besluite cleze Raad,
in voldoening aan de opdracht der Kaapsche Synocle
om ecu beredeneerd voorstel daarointrent voor haar te
leggen orn
(a) een gedrukt exemplaar van het Commissie rapport
in handen te stellen van ieder lid der vier onder
scheidene Syno den;
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(b) op grond daarvan ten sterkste aantebevelen de op
richting eener gerneenschappel ijke Kerkelijke
Normaal School op zoodanige plaats als in bet
rapport aanbevolen;
(c) het als zijne meening en wensch uit te spreken,
dat de Norinaal School der Kaapsche Kerk, indien
zij kan worden voortgezet onder omstancligheden
waarin bet dod dat de Kerk beoogt beter kan
bereikt worden, een gerneenschappeljjke Nor
maal inrichting der Gefedereerde Kerken zal zijn;
(d) eene Commissie van vijf leden aan. te stellen, die
met het oog op de keuze, indien noodig, van eene
andere geschikte plaats, de samenstelling van bet
bestuur der inrichting, de ondersteuning, die van
den kant van de deelhebbende 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
dienen.
H. F. ScHooN,
A. J. Louw,
D. J. PIENAAR, R,zn.,

I.

D. S. BOTHA,

D. J. PIENAAR, A.zn.,
D. F~ MALAN,

P. VAN HEERDEN, Scriba.

BIJLAGE XI.
RAPPORT van de Commissie benoemcl om de H. F.
Vergadering van den Federalen Raad voor te lich
ten in zake de besluiten door cle verschillende
Synoden genomen op de aanbevelingen des Raads.
Uwe Commissie heeft
porteeren :—

dc

eer het volgende te rap

Aanbeveling I. 1907.
De Kaapsche Synode heeft deze aanbeveling niet
in behandeling genomen.
Dc Synoden van Transvaal en Natal hebben haar
go ed gekeurd.
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Dc Synode van de Kerk in O.V.S. heeft haar niet
a an ge nom en.
Aanbeveling 2. 1907.
Goedgekeurd door cle Synoclen van de Kaapsche,
Transvaalsche, Natalsche en Vrijstaatsche Kcrkcn.
Aanbeveling3. 1907.
Door de Kaapsclie Svnocle aangenomen met de vol~
gende wijziging :—“ In plaats van ‘Christelijke Genoot
schappen ‘ worden gesteld de woorden “Protestantsche
Kerkgenootschãppen.”
Door de Synoden van Transvaal, Natal en O.V.S.
goe d ge keurd.
Aanbevelingen van den Rand in 1909.
I. Re Ti ereenigd Kerkblad.
Dc Synode der Kaapsche Kerk keurde I, 2, 3, 4, 6,
7, 10, II, 12 goeci; alsook 5 met de volgende wijziging :—
bij voorkeur een predikant,” schrapte 8, en nam geen
besluit re 9.
De Kerk in Transvaal nam I met al de onder
deelen 1—12 aan, en gaf voorts de volgende wijzigingen
aan de hand :—
a. Het formaat worde meer doelmatig gernaakt dan
door den Raad voorgesteld.
b. Dc naam van het blad zij
De Kerkbode” ver
eenigd met “De Fakkel” en “De Vereeniging.”
c. Het blad worde, zoo mogelijk, te Stelienbosch
uitgegeven.
De Kerk in Natal nam de aanbeveling omtrent het
“Vereenigd Kerkblad” in haar geheel aan.
De Kerk in den 0. V. Staat nam de aanbeveling in
haar geheel aan, en gaf aan dc hand: dat ‘t beeld van
de brandencle Fakkel op het couvert blijve.
:—“

A a,zbeveling. II—Eenvormi~heid dee Kerkelijke Re~ i.s ters en
Vormen.
i. wordt door de Kaapsche Synode goedgekeurd
met de volgende wijziging :—‘ In clenVorm van Geloofs
brief worden cle woorden “Voorzitter des Kerkeraacls
weg gel aten
2, 3, 4, 5, worden onveranderd aangenomen.
Dc Synoden van Transvaal en Natal hebben deze
Aa n beveling in haar geheel onveranclerd aan genomen.
Die van den 0.VS. heeft de Aanbevelingen aange
nomen met uitzondering van 5,
.‘—

Aanbeveiiug ~[1I. Veelw~/verij.
Dc Synode cler Kaapsche Kerk heeft cleze Aanbeve
ling zooals door den Raacl voorgesteld, aangenornen.
i-Iet besluit der Transvaalsche Kerk was—” Deze zaak
worde verwezen naar de Algemeene Zending Conferen
tie die te Bloemfontein staat gehouden te worden.
Dc Synode van Natal keurde het voorstel door Ds,
Schoon op do vergadering van den Raacl ingediend,
goed.
Dc Synode van de 0, V. Staat heeft haar niet in be
hancleling genomen.
Aanbe’z’cling IV.
Dc Synoclen van de Kaap, Natal en 0.V.S. hebben
haar goedgekeurd ; die van Transvaal heeft haa~ ver
worp en.

A anbeveling V.
Met wat bier aanbevolen wordt, hebben de Synoden
van cle Kaap, T~tnsvaal, Natal en 0. V. S. zich ver
eenigd.
A anbevehng VI.
Door de Kaapsche Synode aangenomen, door de
Synoden van Transvaal en Natal verworpen, en door
die van den 0. V. S. niet in behandeling genomen.
Aanbeveiing VII.
Door de Kaapsche Synode naar haar Commissie
van Revisie verwezen. Door die van Transvaal en
Natal aangenomen, en die van den 0. V. S. niet be
ii anclel d.
Aanbeveiing VIII.
Hierop antwoordde de Kaapsche Synodebevestigend.
Voorts droeg zij ‘t aan den Raad der Kerken op, orn
hieromtrent verder onderzoek te doen, en een berede
neerd voorstel te leggen voor de volgende Synode.
De Synoden van Transvaal, Natal en 0. V. S. heb
ben hieromtrent geen besi nit genornen.
Aanbeveling IX.
Door de Kaapsche Synode verwezen naar den Rnad
cler Kerken.
Door de Synoden van Transvaal en Natal aange
nornen, door die van de 0. V. S. niet behandelcL
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Aanbeveling re Vereeniging tier Kerken.
De Kaapsche Synode narn deze Aanbeveling aan
met 99 tegen 84 stemmen; die van 0. V. S. met 62 tegen
18, en die van Transvaal en Natal namen haar met
unanieme stemmen aan.
Voorts heeft uwe Commissie, naar aanleiding van
eene opdracht door dezen H. F. Raad aan haar gegeven,
de volgende aanbevelin~g :—
“Dat in het vervoig, na afloop van de respectieve
Synoden de Scriba’s dier Synoden aan den Scriba des
Raads mededeeling zullen doen van besluiten (op Aan
bevelingen door den Raad) genomen, die ze dan in zijn
Rapport aan de Vergadering van dezen Raad, opnernen
zal. Voorts ten einde de respectieve Kerken in kennis
te stellen met de besluiten der Synoden over de aanbe
velingen des Raads, worde den H.Eerw. Scriba des
Raads opgedragen daarvan kennis te geven aan de
Scriba’s der Synoden.”
Hiermede meenen wij aan onze opdracht te hebben
voldaan, en noemen ons, van deze 1± F. Vergadering
Dc Dw. Dnrs.,
H. F. SCHOON, Voorzitter,
I. F. A. DE VILLIERs, Scriba,

P. BOsHOFF,
PAUL NEL.

BIJLAGE XII.
RAPPORT
der Commissie aangesteld om te adviseeren omtrent
de beschrijvingspunten over de Zondagsviering.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Uwe Comm issie heeft de eer het vol gende te rappor
teeren in verbanci met de beschrijvingspunten over de
Zon d a gsw et.
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Wij bevelen dezen H. E. Raad aan:
r. Om bet Manifest over de Zondagsviering, dat ons

voorgelegd is, aan te nemen met de volgende wijziging
van alinea 5 van Deel I.
“Dat vermakelijkheden en sport op publieke
“plaatsen op den rustdag, inbreuk maken op de
“behoorlijke viering van den rustdag en daarom
“op dien dag behooren verboden te worden.”
2. Om een kopij van dit manifest aan ieder parlements
lid te zenden.
3. Om dadelijk een telegram aan de Regering en eenige
der Parlementsleden te zenden, protesteerende tegen
de toelating van het werken van de batterijen op de
mijnen op den rustdag en de hoop uitsprekende dat
de Regeering ons niet zal dwingen om een agitatie in
verband met deze wet op touw te zetten.
5. Om, indien de Regeering aan ons verzoek onverhoopt
geen gehoor geeft, de Moderaturen der Gefedereerde
Kerken te verzoeken stappen te nemen ten einde peti
ties er tegen door het gansche yolk geteekend te
krijgen.
Met verschuldigde hoogachting noemen wij ons,
HoogEerw. Heer,
Uw Dnw. Dnrs. en Brs. in den Heer,
W. A. JOUBERT,
PAUL NEL,

Bloemfontein, 8 Maart, 1911.

J.

F. B0THA.
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MANIFEST OVER DE ZONDAGSVIERING..
De onderstaande besluiten zijn met algemeene sternmen aangenomen door een Conferentie over de Zon
dagsviering, die herhaaldelijk te Johannesburg verga
derd heeft gedurende Feb., Maart, April, Mel en Juni,
1910, en waaraan deelgenomen werd door leden van de
Engelsche Kerk, de Ned. Herv. of Geref. Kerk, de Ned,
Herv. Kerk, de Geref. Kerk en door vertegenwoordigers
van den Witwatersrand Raad der Kerken. Ook de
Bisschop van de Roornsch Katholieke Kerk in de ‘Trans
vaal heeft zijne instemming met deze besluiten betuigd.
Wij, ondergeteekenden, overtuigd dat besliste en
aanhoudende pogingen gedaan moeten worden door
alien, die den waren voorspoeci van de Unie van Zuid
Afrika verlangen, orn te verkrijgen: (i) het beginsel
van EEN rustdag op elke zeven dagen voor alle werkers,
en, (2) de behoorlijke erkenning door alien, die zich
Christenen noemen, dat Zondag bijzonderlijk de Dag des
Heeren is, hebben de onderstaande verkiaringen opge
trokken, als de belichaming van de beginselen, die naar
onze meening, den grondsiag moeten vormen (i) van
wetgevIng en (2) van persoonlijk handelen tot bereiking
van dit doel.
DEEL I.
Wij oordeelen:
i. dat EEN rustdag per week noodzakelijk is voor bet
licharnelijk, geestelijk en zedelijk welzijn van het
yolk; en in gevallen waar meer werkdagen dan zes per
week vereischt worden, de verhouding van EEN rust
dag op elke zeven dagen per rnaand als regel moet
gelden;
2. dat, aangezien de Zondag reeds door de landswetten
als rustdag erkend is, het hoogste belang van den
Staat vordert, dat aileen onverrnijdelijke arbeid en
werken van barmhartigheid op dien dag toegelaten
worden;
3. dat dit beginsel moet worden toegepast in alie tak
ken van dienst niet het minst van Regeering en
Municipaliteit, afgezien van geldelijk verlies ; en dat,
toegegeven de noodzakelijkheid van werkzaarnheden
in sommige Regeerin~s en Municipaliteits departe
menten opden rustdag, zulk werk alleen tot het hoogst
noodzakelijke moet beperkt worden;
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4. dat, ten aanzien van den rustdag, de goud industrie in
overeensternn-iing gebracht moet worden met anderen
arbeid in den Staat; dat wij, ten voile erkennende dat
zekere werken in de mijnen op alle zeven dagen der
week noodzakelijk zijn, voorstellen, dat een behoor
luke autoriteit benoernd moet worden, om te be
slissen wat wel en wat niet noodzakelijk werk is.
Naar het heginsel van geiijke rechten voor alle
werkgevers oordeelen wij, dat verlies van dividend
voorgewend of werkelijk, of de mogelijke beperking
der nijverheid geen voldoende rechtvaardiging uit
maakt voor het voortzetten van eenig werk op den
rustdag, anders dan onvermijdelijken arbeid of werken
van barmhartigheid, daar dezelfde reden voor het
toelaten van werk op den rustdag in de goudmijnen
op elke andere nijverheid in den Staat van toepassing
is, zelfs al zou het beweerde verlies in geld misschien
in de goud industrie grooter zijn dan in andere;
5. dat vermakelijkheden of sports op publieke gronden op
den rustdag inbreuk maken op de behoorlijke viering
aan den rustdag en daarom op dien dag niet behooren
toegelaten te worden;
6. dat, terwijl het de plicht is van elken gezonden bur
ger, om zich weerbaar te maken tot verdediging van
zijn land, wij meenen, (I) dat het de plicht is der Re
geering, om zulke regelingen te treffen voor de oefe
ning der vrijwilligers in vredestijd, dat zij geenszins
in botsing zullen komen met het recht van den priva
ten burger, of van eenigen dienaar van den Staat, op
vrijstelling van zulke oefeningen op den door den
Staat erkenden rustdag en (2) dat het de plicht is van
werkgevers, om de Regeering te helpen door hunnen
ondergeschikten de gelegenheid te geven tot zuike
oefeningen zonder hen feitehjk te dwingen, hun
EEN rustdag per week aan dit landsbelang op te
offeren.
DEEL II,
Wij hebben in de voorgaande paragrafen de zuiver
humanitaire zijde der zaak behandeld, doch uit een zui
ver godsdienstig oogpunt de zaak beschouwende
beweren wij:
i. dat, terwiji iedereen vrij is zijn eigen godsdienst uit
te oefenen en niemand door cie wet gedwongen kan
worden, het van het hoogste belang voor het zedelijk
welzijn van den Staat is, dat alien burgers gelegen
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heid gegeven worde, om eens in de week tezamen met
hunne medegeloovigen in de openbare godsdienst
oefening den Alrnachtigen God te aa~ bidden;
2. dat, aangezien de Znndag bijzonderlijk de Dag des
Heeren is en het sedert de opstanding van onzen
Heere Jezus Christus de regel van Christenen geweest
is, op dien dag de openbare godsdienstoefening te
houden, deze regel hehoort onderhouden te worden
en deze dag afgezonderd moet worden voor de bevor
dering van het gcestelijk leven, en het geestelijk heil
van anderen;
3. dat, aangezien het eeuwige leven is d,e steeds toene
mende kennis van God en Zijn Zoon, Jezus Christus,
Dien Hij gezonden heeft, het doel van elken Christen
moet zijn, bet bedachtzaarn onderzoeken van de menig
vuldige wijzen waarop God Zichzelven aan de mensch
heid geopenbaard heeft, voornamelijk in het Evangelie
van onzen Heere en Zaligmaker. Voor zulk onder
zoek zijn rust en afwezigheid van afleiding nood
zakelijk;
4. dat, waar de gewoonte om op den Dag des Heeren
onnoodig werk te verrichten, vermakelijkheden, sports,
enz., bij te wonen,——welke gewoonte in de laatste
jaren zeer toegenornen is,—----er veel toe bijgedragen
heeft, om dien atmosfeer van rust en afwezigheid van
afleiding weg te nemen, bet gebiedend noodzakelijk
is, dat Christenen door hun voorbeeld en op alle anderé
wijzen trachten die voorwaarden, zonder hetwelke het
rechte gebruik van den Dag des Heeren onmogelijk
is, in bet leven te roepen en te onderhouden;
5. dat, niet geloovende, dat rust noodzakelijk werkeloos
heid beteekent, vijf ovêrwegingen ons privaat en open
baar gedrag moeten leiden bij ons gebruik van den
Zondag, n.1.,
(i) de plicht van de bijwoning der openbare gods
dienstoefening,
(2) het bevorderen van het geestelijk leven,
(3) het zoeken van het geestelijk heil van anderen,
(4) eerbied voor de gevoelens en overtuigingen van
onze rnedernenschen,
(5) Het bevrijden van anderen van arbeid.
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