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Buitengewone Vergadering
VAN DE

Raad der Kerken, gehouden te Bloem
fontein, op Woensdag, 27 Jan., 1915,

en volgende clagen.

Te i oj 5 v.m. komt men in het kerkgebouw bijeen.

Tegenwoordig zijn:
van de Kaap Provincie: Ds. D. S. Botha, (Voorzit- 1~resentielijst.

ter), Di. G. Murray, W. A. Joubert, D. J. Pienaar, H.
J. L. du Toit, J. C. Truter, en Dr. D. F. Malan;

van de Transvaal: Di. P. Nd, D. P. Ackerman, A. J.
Louw, en J. M. Louw;

van den Oranje Vrijstaat: Di. J. D. Kestell, J. A.
.Joubert, P. du Toit, XV. H. Boshof, H. C. J. Becker, en
P. S. van Heerden; en

van Natal: Ds. H. F. Schoon en Oud. L. W. Meijer
—te zamen 19 leden.

Waar er nog één lid ontbreekt om cen quorum te v~r- Geen quorum
men, wordt besloten met de constitueering van de Verga
dering te wachten tot na de aankomst van den Kaapschen
trein, die eerdge uren laat is, en waarmeê nog eenige
leden verwacht worden, en intusschen informeel met
de werkzaamheden van de Conferentie een aanvang te
maken. Bij afwezigheid o.m. ook van den H.E. Scriba
wordt Ds. J. M. Louw gevraagd als zoodanig te ageeren.

Benevens de hierboven genoemde leden van deng De Conferen
Raad is er nog een groot aantal predikanten, uit alle tie.
deelen der kerk, als belangsteilenden opgekomen.

Dc H. E. Voorzitter laat flu bij de opening valr
Ps. 42: 7 zingen, leest Phil. 2: i—i8, en vraagt Ds.
D. P. Ackerman on~ in ‘t gebed voor te gaan. In het
openingswoord, dat flu volgt, maakt de H. E. Voorzit
ter in gevoelvolle woorden melding van het afsterven
van den Vice-Voorzitter, Ds. G. XV. B. van der Lingen, Afsterven van
die altoos getrouw in al zijn werk, en getrouw tegenover Ds. G.W. B.
God was, en steed~ met ijver, bekwaamheid, en vol- V. d. ingen.
harding de Kerk gediend heeft, en draagt het, met goed
keuring van de Vergadering, aan den Scriba op een
brief van sympathie aan het huisgezin en aan de Ge
meente van den overledene te richten.

Hij herinnert voorts aan de oorzaak onzer samem- Openings—
komst, t.w. de volgende feiten, dat ons land in eene woord.
•ernstige politieke crisis verkeert, dat er op politick ZieBijiage A
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gebied groote verdeeldheid is, dat er gevaar bestaat,.
dat die verdeeldheid in het kerkelijk leven doordringen
kan, dat er ingewikkelde vraagstukken zijn ontstaan,.
die met voorzichtigheid in behandeling genonien moe—
ten worden, en dat er de mogelijkheid bestaat, dat
kerkbesturen besluiten kunnen nemen, die nadeclige
gevolgen kunnen hebben. I-Iij wijst op !ie/ dod der
samenkomst, ml. de overweging van dc kerke~lijke si
tuatie uit de politieke toestanden voortgesproten. \Vij
willen trachten verdeeldheid tegen te gaan, verzoening,
teweeg tebrengen en voor de Kerk te zoeken een meer
gezond en krachtvol leven, opdat dc Kerk als middel
in Gods hand in belang van ons yolk terechtwijzend
heelend, hereenigend en versterkend werkzaam moge
zijn. Een gescheurde Kerk kan hare roeping tegenover
een verdeeld yolk niet vervullen. Hij geeft aan de
hand, dat wij om dit dod te bereiken ‘t volgencL
program van werkzaam! er/en zullen volgen. Heden zul
len wij op eene godsdienstige conferentie met elkander:
bespreken i) den 1-leere der gemeente, 2) de dienaars
des Heeren, 3) de gemeente des Heeren, en wel aan de
hand van een leiddraad door Dr. Andrew Murray opge—
steld. Morgen hopen wij in~ behandel’ing te nemen
eenige voorstellen i) over de kerkelijke situatie ; z) over
~t standpunt onzer Kerk ten opzichte van de overheid,
ten opzichte van volksbew~gingen, en ten opzichte van
hare roeping; als ook 3) over de toepassing van tuaht
op hen die aan den opstand hebben deelgenomen. Daar
na zal dc Raad der Kerken (DV.) besluiten hoe gevoig
te geven aan de resultaten der Conferentie. I-Iij dringt
daarop aan, dat wij over deze delicate vraagstukken be
raadslagen zullen in den recht~en geest. Zullen Wij ons
werk met goed gevoig doen, dan moeten wij over de ge
wichtige zaken voor ons spreken met ernst, oprechtheid,.
openhartigheid, voorzichtigheid, bescheidenheid en broe
derlijke liefde. ‘vVij moeten ‘t beste voor onze Kerk
en voor ons yolk doen met de begeerte, orn~ God te
behagen; m~et de bereidwilligheid om ons door Gods

• Woord en Geest te •laten leiden. en dit met opoffer,ingt
van eige:n zin en wil; met ‘t geloof dat God Zeif Ons
gebruiken zal oin Zijn eigen plan met onze Kerk en
ons yolk uit te werken. Hij eindigt met de herinne—
ring aan de belofte des Heeren in Matt. 21: 22: al
wat gij begee~en zult in ‘t gebed, geloovende, zuit gij
ontvangen,” en aan ‘t woord van Paulus in Efeze 3
20, 21 Hem nu die machtig is meer dan over~
vloediglijk te doen boven al wat wi] bidden of denken,
naar dc kracht die in ons werk, Hem (zeg ik) zij dc
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hcerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alic
gesiachten to.t in alle eeuwigheid .Arnen.”

Dc zittingsuren ~vorden als volgt bepaald : in den Zittingsuren.
voormiddag van 9.30 tot 12.30 uur, in den namiddag
van 3 tot 5 uur, en in den avond van S our tot zoo
laat als besloten mag worden.

Dc volgende telegrammen beheizende zegenwenschen Telegrammen
en zegenbeden worden g~lezen, t.w. van Ds. P. K.
Albertijn, Graaff Reinet, Pastorie, Hoopstad. Di. H. A.
Boshoff en M. van de Weg (uit de gevangenis, bet Fort,
Johannesburg), en Ds. van Rensburg, Steijnsrust.

Na bet zingen van Gez. II 2 worth het onderwerp Aanvang van
van ciezen morgen Be fleer dec Gemeeiz/e “ (cf. Dn god~di~n~jg~
Kerkbode “ van 21st•en clezer, p. 50) door Prof. ~. ~. C~nDer~ie.
Marais ingeleid. Hij wijst er op. dat de toestand dergemeente’
van ooze Kerk thans hachelijk is, doch herinnert er aan
dat de Kerk bij’ t kruis gesticht werd, dat de Kerk
nog voortgaat in de schacluw van ‘t kruis, en dat bet
kruis met zóó donker is, dat er •niet ook iicht van ‘t
kruis valt om iedere gemeente te bestralen. Ret onder~
werp is “ Be /leei- dcc Gemeen/e,” en verwezen worth
naar de zeven brieven aan de zeven Gemeenten van
Klein Azid. In iederen brief staat 1k weet,” en
daaronder valt ailes xvat goed, en alles ~vat nie~t goed is
cloch altijd treedt op den voorgrond di’ persen, die
aPes weet, en wanneer men daarop let, dan behoeft
men ook niet te vreezen. Wij behooren dan ook in
geenen deele pessimistisch te zijn. Tot icdere gemeente
w~ordt een bijzondere boodschap g~bracht, en élke maal
treedt Hij, die sprec~kt, op onder eene bijzondere he-
naming. Zoo bebben wij te doen met den oordeelenden
Chris/us in de brieven aan Thyatire en Pergamus, met
den Chris/us dci waar/ieid in den brief aan de Laodi
censen, nijet den C/iris/ui dec ge/i-oua½ei:d in den brief
aan Efeze, en in dien aan Sardis, met den C/iris/us der
lie/dc in den brief aan Sm~yrna, en met di’n C/uris/us
dec /ueiligheid in den brief aan Philadelphia. Let men
op dit alles, dan is bet niet voor ons noodig bet hoofd te
laten bangen, maar mogen wij bet hoofd iapheffen,
want het licbt zal over ons dagen.

Eenige gebeden worden flu opgezonden, en hierna
wordt Gez. 120: I gezongen.
• Te tien rninuten vóór 12 uur komen er weer eenige
led-en ter Vergadering, waaronder ook de I-I. F. Scriba
~zich bevindt, die ziine plaats aan de tafel inneern~.

Prof. P. J. G. de Vos zet de bespreking van ‘t
ingeleide onderwerp voort, door daarop te wijzen dat
-nit ‘t aangewezen standpunt duidelijk is, dat omdat
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Christus Koning is Zijner Kei~k, de poor~en ~Ier hel haar
niet over~ve1digen zullen. Wij hebben echter niet te
vergeten, dat Hij door Zilne dienaren werkt, en de vraag
ontstaat of wij, als Zijne dienaren, Zijn ~vil wel verstaan
en gehoorzamen. Omdat ~vi~j dien wil vaak niet kennen,
volgen wij dien ook niet en loopen wij gevaar alles
te bederven. Er is sprake van nooci, in ons land. Van
dien nood heeft spreker een diepen indruk gekregen
door een bezoek in zekere deelen van den Vrijstaat en
Transvaal, en oi~j hem is dc vraag ontstaan of er bij
•ons als leidslieden wel steeds do rechte stemming is
om Zijn wil te kunnen kennen en gehoorzamen, de stem
ming ni. van stil voor God te zijn. om dáár van Hem
geleerd to worden. Denkt aan Paulus in dit verband.
Hij meonde, dat hij Gods wil kende en in de vervolging
van de gerneonte van Christus Gods wil deed, totdat
hij ter nedergeworpon werd en uit dc diepte dot
vernedoring vragon moest. Wat wilt Gij, Heer, dat ik~
doen moot?” \Vat heeft hij niet moeten doormaken
o.m in do rechte stemming to komen! Ons zal bet ook
veel kosten. om ~vaarlijk bij Hem raad te gaan vra—
gen, \Viens naam Raad is. Zaken kunnen van twee
of drie zijdcn beschouwd worden, rnaar vaak is men
zoo vol. van zijne eigene beschouwingen, dat het onmo
gelijk wordt om ook van de andère zijde do zaak te zien,
of zelfs om Gods \Voord toetelaten over de zaak met
gezag te spreken. Men schijnt te meenen, dat Gods
Woord sprekendo ov~er do zaligheici der ziel, gehoor—
zaamd moot worden, rnaar dat doze landszaken buiten
het terrein der Schrift liggen. Is er zelfs bij de
dienaren des Woords niot in dit opzicht gevaar? In
doze zaak moot do onclervinding van Paulus, hoe bitter
ook, worden herhaalcl. Geloovon wij ~vorkelijk, dat
do Koning der Kork in •dezen toestand voorzion ~vi1;
dat do H. Geest in Zijne gomoente. maar ook in ons,
woont, en dat het Zijne begeerte is om ons licht en
leiding te geven? Wij hobben in dit verband aan
dc cerste Kerkvergadering to Jeruzalem to gedenken,
waar er rnooilijke zakon to heslissen waren en or zelfs
twisting onder do voormannon, onder do Apostelon,
ouderlingen en goloovigen. was. Men ging echte~ naar
bet Woord van God~ en buigondo daarvoor en voor do
biding van Gods Geost, mocht men vrijmoedig als
uitkomst verkiaron: Hot heeft den I-I. Geest en ons
goedgedacht.” Van verstandige menschen is or be
bekommernis vernomen ten aanzien van doze vorga
dering. Men voelt boo ndodzakelijk hot is. dat zij go
houden wordt, maar men is bevreesd, dat er oen ver~
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keerci woord gesproken of cen verkeerd besluit geno
men kan worden. Dat wij dus, die aan haar deelnemen,
zeggen “ Spreek. 1-leere, wij willen hooren I Leid, Heere,
wij willen volgen!”

Eenige broeders gaan voor in het gebed.
Tot het getal der aanwezige leden des Raads zijn Aankomst

toegevoegd uit de Kaapsche Kerk: Di. I. F. A. de van andere
1/illiers, D: J. le R. Marchand ~n P. G. J. Meiring., leden des
i?rimarii, en Di. D. Wilcocks, D. Bosman en C. D. Barn, Raads.
Secundi; en uit de Transvaalsche kerk Ds. M. L. Fick.

Dc vergadering wordt nu wettig geconstitueerd. Constituee
Eene commissie wordt aangesteld, om de concept- ren der ver

voorstellen, die er zijn, te ontvangen en voorts eenige gadering,
andere voorstellen, welke leden des Raads of leden
der Conferentie willen inleveren; om die te overwegen Commissie
en in behoorlijkèn vorm voor dc vergadering morgen te van Regeling
brengen. Zij zal zoeken de ingekomene voorstellen
gedrukt, dezen avond in handen van de vergadering
te stellen. Tot leden der Commissie worden aange
steld: de Voorzitter en Scriba en Di. D. J. Pienaar,
D. F. Malan, J. D. Kestell, P. S. van Heerden, Paul
Nel, A. J. Louw en I-I. F. Schoon.

De vraag wordt ter overweging aan den Raad ge- Vacature
daan, of men zal overgaan om de vacature in de mo- Vice-Voor
deratuur, ontstaan door ‘t afsterven van den Vice—Voor- zitter,
zitter, aan te vullen, al dan niet.

Telegrammen worden gelezen van Di. J. A. Beyers, Telegram-
George; H. A. Hanekom, Alexandria; J. F. Botha, men.
Tarkastad; van den kerkeraad van Riebeek Kasteel,
en van Mnr. D. Malan, Pelgrimsrust.

MIDDAG PATJZE.

Na de middag pauze komt men weer en wel te Telegram-

3 uur tezamen. Eenige telegrammen worden gelezen men.
en wel van Ds. J. H. Eybers, K1erksdorp; Prof. A.
Moorrees, Stellenbosch; Mnr. van der Merwe, George;
den kerkeraad van dc Rust.

Er wordt gezongen ujt Gez. I I ‘t 3e vers, en door
den H. E. Voorzitter uit Openb. I verzen I tot 20 gele
zen. Daarna zingt de vergadering staande Luthers lied
(Gez. 156: i) Houdt Christus Zijne Kerk in stand.”

I-let tweede onderwerp van ‘t program dc Die- Conferentie:
“de Dienarennaren des Heeren, wordt nu door Ds. A. F. Louw inge- des Heeren.”

leid. Christus, zegt hij, houdt de zeven sterren, welke
dc leeraars voorstellen, in Zijne rechterhand; en wel
ter bewaring, maar ook ten gebruike. In ‘t einde
van Ps .73 stelt de dichter zich voor als in een draai



S

koik te zijn, waa~in hij dreigt te vergaan, maar in de
overtuiging van Gods bewaring ziet hij gerust uit naar
het ‘ daarna,” wanneer hij opgenomen zou worden in
heerlijkheid. Aan ons moet Christus op nieuw geopen
baard worden~ als die bij ons blijft en ons bewaart.
Maar hebben wij dat ingezien, dan kennen wij Hem
nog niet recht. Immers wij moeten Hem ook leeren
kennen als die door ons Zijne goddelijke kracht wil
openbaren. In onze prediking moeten wij ons daarop
toeleggen orn niet alleen de rnenschen te bewegen om
in cle reddingsboot plaats te nemen, niaar ook om van
staanspoor aan zich onder ‘t getal te stellen van hen die
zich Hem ten gebruike aanbieden. Men moet niet
enkel weten, dat de Heere ons heeft gernaakt tot scha
pen, die Hij voedt en weidt, maar ook tot een yolk,
tot Zijnen dienst bereid. Dc dienaar des Heeren moet
hiertoe den 1—leere kennen, ais wonende thans in Zijn
lichaam op aarde, ni. Zijne gemeente, even waarachtig
en krachtig, als wat ‘t geval was me~ ~Zijn iichaarn in
de dagen Zijner omwandeling op aarde. Nu wil Hij
wonderen werken, als toen. God heeft ons gegeven
den Geest van Christus, opdat wij zouden weten de din
gen welke Hij voorbereid heeft en in ons werken wil.
N~armate wij den 1-feere aizoo kennen, naar die mate
zullen wij wagen en naarmate Hij over ons beschikt,
zal Hij door ons slagen, in ‘t geen ondernomen wordt.
Dc wereld moet op ons ieven geen servituut hebben.
Tot deze kennis van den Heere komen wij door de be
waring van de innige gemeenschap met Hem. Men
kan iemand door briefwisseling leeren kennen, maar
hoe anders de kennis, welke men van zuiken persoon
heeft, als men met hem samen inwoont. Tot
zulke gemeenschap en kennis van Zich is de Heere in
den laatsten ti,jd bezig Zijne Kerk, vooral in ons land,
te brengen. Men moet toch daar steeds aan denken,
dat er twee zijden zijn aan dc gebedsoefening zij is,
ja, een middel om \‘an God jets te ontvangen, maar zij
is ook een onbeperkte genade van God offi ons op te
heffen in Zijne gen~eenschap en liefde. En hiertoc
moet men zijn gehedsleven richten. Wij moeten daarop
uit zijn niet zoozeer jets, maar wel fernand door ‘t
gebed deelachtig te worden; niet zoo zeer ons met de
vraag bezig te houden: “Wat zult gij mij geven?’~
als wel “Wat wilt Gij, dat ik doen zal?” Het oor moet
doorboord en dc levensregel: “ik kom om uwen wil
te doen,” getrouw gevolgd.

Telegram— Dc vergadering zingt van Gez. 65 verzen 4 en 5,
men, en telegrammen worden gelezen van Prof. C. F. J.
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Muller, Stellenbosch; Ds. D. P. van Huyssteen err
Mnr. A. Hofrneyr~ beiden van Montagu.

Ds. Geo. Murray zet de bespreking van ‘t onder
werp voort door te wijzen op bet groote en moeilijk
werk, dat door den profeet Eliza, bij monde van zijn

boodschapper, op Jehu gelegd werd. Hij moest den
Baaldienst en ‘t geslach.t van Achab uitroeien en de
beelden uit ‘t land verwijderen. Dat groot werk heeft
Jehu verricht, maar bet geheirn van zijne kracht was
gelegen in dc wijze. waarop bi~ geroepen en voorbereid
werd: de jeugdige profeet moest hem nernen in de
binnenste karner en aldaar in de algeheele afzond~ring
zalven. Wij zien tegen ‘t groote werk op, waartoe wij
in dezen tijd geroepen ~ijn. Wij rwillen iiiet pessimistisch
zijn. doch de kracht ligt niet in ons, maar in dc binnen
kamer, en de zalving des H. Geestes. Denkt aan de
Aposielen. Zij werden geroepen tot een onmogelijk
werk, doch er werd bijgevoegd Gij zult ontvangen
de kracht des H. Geestes,” en tegen die kracht was
niets bestand. Hebben wij echter die kracht, die al
leen in de innige gerneenschap met den Zoon van God
verkregen wordt? Van Johannes op Patmos hebben
wij gelezen, dat hij als dood nederviel voor de voeten
van Hem die sprak. Dat is wat met ons, met ‘t eigen
ik, met eigene kracht en wijsheid geschieden mont.
Gideons vaten moesten eerst gebroken worde~, eer ‘t
licht kon voortstralen. Die dooding en versiagenheid
had p laats bij Daniel, bij Jesaja en bij Johannes. Die
moet ook bij ons geschieden, zal ons werk vruchtbaar
zijn. Ons werk in dezen tijd is wel groot en noeilijk~
maar voor God niet onmogelijk, en in Zijn werk ge
bruikt Hij bij voorkeur zwakke middelen, een David
met ‘n slinger, een Samgar met een ossenstok. Ons
grootste gevaar is, dat wij niet zw~k genoeg zijn,
Hij houdt dc sterren, ja, in Zijne rechterhand’ ten ge
bruike, maar dat kan Hij alleen, als wij niets zijn,.
dood zijn.

Nadat Gez. 52: 8 gezongeri was, wijst D.s. A. J.
Louw daarop, dat volgens het veithaal in Gen. cIe ster
ren door God in ‘t uitspans~l gesteld werden, om
heerschappij in den nacht te hebben. Indien wij sterren
in des Heeren rechterhand zijn, is dat dan niet on~ in
den nacht van druk en moeite licht te geve~ en heer
schappij over de duisternis van moeilijkheden te hebben?
Wat nen roeping! Toen Paulus in ‘t st6f vernederd
was. kon God hem opnemen en als een ster in Zijne
hand doen schitteren. Eerst m~est hij van zimn ~ari
zeesch oprechtheid en rechtvaardigheid verlost worden.
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Oprnerkelijk is bet dat Paulus ten einde tot voile licht
te komen door een rningeachten Annanias geholpen moest
worden. Beide deze ondervindingen moeten onze zijn:
g;ebroken en van eigen kracht en wijsheid verlost, en ook
gewillig zijn orn van een, die misschien ongeacht is,
terecht geholpen en tot ster gernaakt te worden.

Ds. H. F. Schoon maakt duidelijk, dat men door
“heerschappij” niet verstaan moet, alsof de predikant
den baas moet spelen, rnaar wel licht moet verspreiden,
‘t licht dat hij als een ster van Chri~stus, de Zon tier
gerechtigheid, ontvangen moet. Zoo zal Christus heer
schappij op ‘t heerlijkst worden geopenbaard.

Nadat Ds. G. J. Rudolph in een kort woord daarop
gewezen had, dat wij als dienaars des Heeren door
Hemzelven toegerust moeten worden, vestigt Ds. W. A.
Joubert naar aanieiding van Jes. 40: 26—31 de aan
dacht daarop dat ~achten op den Heere een middel
tot dc verkrijging van kracht is. Wij hebben be
behoefte dat God ons zal verzekeren aangaande Zijne
macht en trouw. Dc Heere versmaadt tie kracht des
~nenschen—de jongen zuilen moede en mat worden.
maar die op Hem wacht, zal tie kracht vernieuwen.
Paulus spreekt van tie kracht “die in ons werkt.” Het
moet ons streven zijn om in die goddelijke kracht te
spreken en te werken. Zoo gemakkehjk vallen wij
onbewust terug op eigene kracht, maar in gebedsge
meenschap moeten wij tie gedurige mededeeling dezer
goddelijke kracht verwachten.

Ds. C. D. Murray spreekt over den dienaar des
Woords als een ster in Christus rechterhand orn men
schen naar Christus te trekken, en Ds. J. C. Truter
vestigt tie aandacht op den eisch des Heeren in Zefanja,

doorzoekt u nauw.” Wij stellen mogelijk onze vice
schelijke opvatting al te veel op den voorgrond, in
plaats van Gods wil en Gods gedachten te wetdn en
te verkondigeu. Ons licht moet toch geen dwaallicht
zijn. Als onze kerken beginnen leeg te loopen, Iigt
dc oorzaak niet mogelijk daarin, dat er te veel politiek
en te mm Evangelic op den kansel is? De Kerk moet
zich op een terrein bewegen boven dat van tie politick.

Vergadering Dc H. E. Voorzitter doet afkondiging, dat de ver
met geslotene gadering morgen met geslotene deuren gehouden zal
deuren. worden, en dat de Regeering kenni6 draagt van deze

bijeenkomsten en daartegen geen bezwaar heeft. Gez.
77: 4 wordt gezongen.

Conferentie: In den avond komt men te 8 uur bijeen. Er wordt
de~G:m~en_ gezongen Gez. 9I~ 2 en door den H. E. Voorzitter

ren.” uit Openb. 3 van hct 7e vcrs gelezen.
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Ter vergadering is ook verschenen Ds. J. W. G. Nog een lid
.Strasheim. ter verg.

Telegrammen worden gelezen van ouderling T. Don- Telegram—
ges (Heidelberg) en Eerw. Le Roux (Pearston). men.

Het onderwerp voor den avond, de gerneente des
1-leeren,” wordt ingeleid door Ds. J. D. Kestell, die
daarop wijst hoevele verkeerde dingen daar in de brie
yen aan de ieven gemeenten in Klein Azië orntrent
die gemeenten vermeld worden. Moest dat dan zoo
zijn? God ~vil dat het anders moet zijn. Als de
gemeente rnaar wist, wat de uitnernende grootheid der
kracht zij, die in haar werkt, dan zou het anders zijn.
Dc gemeente is dikwijls ~vat de engel der gerneente
di. de leeraar is. Ret is treurig hoe eene gerneente
soms onder de bediening van een leeraar achteruit-~
gaat. Is dit bij ons ‘t geval, dan dienen wij daarbij
vóOr God de vraag te doen o God, in hoeverre heb
ik schulci aan dezen toestand?” Maar de gemeente
is soms ook wel wat de gemeente zelve zich maakt. Er
is soms een verkeerde geest en gezindheid in de ge
meente, welke de vrucht zijn van ongehoorzaamheid
en ontrouwbeid in de nakoming harer geestelijke plich
ten. Neemt de gemeente van Laodicea als een voor
beeld van zulke ontrouwheid. Daar was toch geene
,~etrouwheid in de beoefening van ‘t gebedsieven, an
ders zou de gemeente niet van zichzelve zOo getuigd
hebben, gelijk zij dat deed: Wij zijn rijk en ver
rijkt en hebben geens dings gebrek.” Er zijn bewijzen
van rijkdom en uiteriijken voorspoed in onze Kerk.
Sedert den oorlog is er in den Vrijstaat £125,000 uitge
geven aan kerkgebouwen. Doch als men op de bij
woning der openbare diensten let, dan ,terwijl de stra
ten vol menschen zijn, zijn de, opkomsten in de steden
schraal. De leden zijn ontrouw aan hunnen heiligen
plicht, en a]zoo maakt zich de gemeente wat zij is.
Dit nu xvat ‘t uitwendig godsdienstig leven aangaat.
Maar ook wat t innerlijk geestelijk leven betreft, is
dit waar. Doch niettegenstaande dit alles, blijft de
Kerk flog des Heeren eigen, Gods ecciesia, Gods
kuriake. Zoo zorgt Hij voor de kern, die achterblijft. Eccles~a,
En dat doet Hij gedurig in ‘t gerneentelijk leven, kuriake.
zoodat wij ~~iet behoeven pessimi~stisch te zijn.

Nadat van Gez. 83 ‘t 6e vers gezongen was, be
spreekt Ds. H. F. Schoon de vraag hoe die ongunsti
ge toestand verbeterd kon worden. Onze roeping als
engelen der gemeente is ont haar hare roeping te doen
kennen. Die roeping der gerneente wordt uitgedrukt
in dc twice zoo pas gebruikte woorden ecclesia en
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kuriake. Het eerste woord geeft te kennen, dat dc
gemeente de geroepene des Heeren is de van anderen..
afgezonderde. De gerneente moet vcrstaan, dat er tus
schen haar en anderen onderscheid moet bestaan. Oni
haar echter onder dezen indruk te brengen, moeten
wijzelven als de geroepenen des Heeren handelen en
wancFelen. De andere roeping der gemeente vindt hare
uitdrukking in die andere benaming: des Hecren eigen..
Dit is de positieve zijde. Dc gemeente moet zich be
wust zijn, dat zij des Heeren bijzonder eigendom is,.
en hiertoe moeten wij haar brengen. Hiertoe ~vil de
Heere ons bekwamen in den innigen orngang met FIem~
Leven en wandelen wij in Zijli licht, dan zal Zijn
licht door anderen herkend en gehoorzaamcl worden.

Nog spreken over dit onderwerp in ‘t kort Di. J. P.
Woihuter, P. J. Perold, H. C. de Wet en S. J. Perold.

De H. E. Voorzitter spreekt cen slot woord. Hij,
herinnert daaraan hoeveel er van den Evangeliedienaar
afhangt voor •de gemeente. Hij kan die betrekking
alleen dan recht vervullen, wanneer zijn verhouding
tot den Heere recht is. In Jes. spreekt God tot Israel
als ‘t wormpje Jacobs, dat echter gebruikt zou worden
om bergen te dorschen en fijn te malen. Wat een con-~
trast Op ‘n koornplaats is geen machine zoo kostbaar,.
sterk en doelmatig als dc dorschmachine. Zoo kost-
baar, sterk en doelmatig kan ‘t w’ormpje zijn, dat iii
Gods hand is. Dit is waar van den Evangelic dienaar,.
als zijne verhouding tot zijn Heere recht is. Is dit
bij ons dan zal de Heeré in dezen donkeren tijd groote
en heerlijke dingen tot stand brengen.

AanvullIng Dc vraag, vroeger in den dag gesield~ of men tot
van vacature ‘t aanvullen van de Mocleratuur zal overgaan, wordt
Vice-Voorz. besproken. Sommigen meenen, dat de Vice-Voorzitter

van de voor-laatste vergadering in gevolge ‘t regie
ment van orde der Kaapsche Kerk, in de opengevallene
plaats moet optreden. Anderen zijn van oordeei dat
dit niet kan en dat men tot ceo kiezing moet overgaan.
Voorstellen inhoudende deze beschouwi ugen worden ge
daan, en bij stemming verklaart de vergadering dat de
Vice-Voorzitter van de voor-laatste vergadering moet
optreden. Daarop neemt Ds. H. F. Schoon zijne plaats
aan de tafel in.

Ten slotte zingt men Ps. i3o: 4 en wordt dc zegen-
bede door den H. E. Voorzitter uitgesproken.

D. S. B0THA, Voorzitter, D. BosalAN.
H. F. ScHooN, Vice-Voorzitter, PAUL NEL,
P. G. J. MEIRING, Scriba, D. P. AcKERMAN,



G. MURRAY,
W. A. JOUBERT,
I). J. LE R. MARCHAND,
D. J. PIENAAR. A. ZN.,
I. F. A. DE VILLIERS,
C. D. BAM,
H. J. L. Du Ton,
~DAvJD WILcOCKS,
~J. C. TRUTER,
1). F. MALAN,

H. S. B0sMAN,
A. J. Louw,
J. 1V1. Louw,
M. L. FICK,
J. W. G. STRASHEIM,
P. S. VAN HEERDEN,
J. A. J0uBERT,
P. DU Ton.
W. H. B0SHOFF,
H. J. C. BECKER,
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L. W. MEIJER, Ouderling.
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TWEEDE Z~TT~NG.

DONDERDAG, 28 JANUARY 1915.

Tegenwoordig al de leden van den Raad.
Na ‘t zingen van Ps. 89: I leest de H. E. Voorzit—

ter Jac. I: i—i i en Ds. I. F. A. de Villiers doet ‘t
Ds. H.S.Bos- gebed. Ds. H. S. Bosman is ter vergadering verschenen.

d ter ~‘er— Dc notulen der vorige vergadering worden ge]ezenga ering. en na eenige kYeine wijzigingen, goedgekeurd en ge

teekend.
Ds. F.W,Gje Ds. F. W. Gie, die tot flog toe lid is geweest van
onttrekt zich. de Conferentie, zegt tot zijn spijt langer als zoodanig

niet te kunnen aanblijven, omdat buiten de leden des.
Raads vertegenwoordigende de Kaapsche Kerk, er zoo
weinige dienstdoende predikanten uit die Kerk aan
wezig zijn.

Dc H. E. Voorzitter wijst, in antwoord, daarop, dat
onze besluiten geen Kerk binden, maar •enkel raadge
vingen zijn, zoodat te blijven hij geen bijzonder zware
verantwoordelijkheid op zich neemt, en dringt bij den
broeder aan om de vergadering toch om de gegeven
reden niet te veriaten. Anderen spreken in denzelfden
zin, maar Ds. Gie, meent naar zijne overtuigingen te
moeten handelen en verlaat de vergadering.

Aard der In antwoord op een vraag rnaakt de H. E. Voorzit
vergadering. ter duidelijk dat de Raad thans weer, zooals gisteren,

officieel bijeen is in conferentie met de broeders leera
ren. De besluiten welke echter heden genomen mogen
worden, zijn van de conferentie en niet van den Raad.

Wie aanwe- Ds. D. J. Pienaar steit voor dat verlof gegeven
zig mag zijn. worcien aan BB. Zendelingen, Proponente~n, en ook aan

den broeder oefenaar Andries du Preez, van Uitenhage,.
om tegenwoordig te zijn. Dit wordt toegestaan.

Gedrukte Dc gedrukte voorstelLen, zooals door de Commissie
voorstellen. van Regeling in orde gebracht, zijn ter tafel en worden

door den I-I. E. Voorzitter aan de oi~de gesteid (Zie
Bijiage B, die claarbij de aanwezigen verrnaant om
in ‘t spreken dc voorzichtigheid met de openhartigheid
te paren, opdat niet mogelijk door ‘tgeen gezegd werd
de moeilijkheden verergerd en de bitterheid bitterder
worden. Ook vraagt hij, dat men in ‘t spreken daar
buiten over ‘tgeen bier gezegd of besloten zou worden,
de noodige voorzichtigheid ook in acht zou ne~
men. Laat ‘t werk gedaan \vorden met ‘t eene
groote dod om God te verheerlijken en onder de leiding:
des H. Geestes.
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In antwoorcl op een vraag van Ds. J. A. Joubert zegt vergadering
dc H. E. Voorzitter dat wij in Comité-Generaa~ bijeen in Cornite
zijn, zoodat de leden ‘t recht hebben meer dan eens Generaal.
over ‘tzelfde voorstel te mogen spreken.

Ds. A. J. Louw geeft kennis van cen voorstel han- Ds.A.J.Lou\v
delende over ‘t onwenscheJijke van meer menschen te geeft kennis
Iaien doodschieten wegens hunne deelname aan dei~ ~l~td~d
opstand. Dit voorstel is in de handen van dc Regelings- schieten van
commissie geweest en door haar geaccepteerd. rebellen.

Men gaat flu over tot dc behandeling van de ge- Eerste voor.
drukte voorstellen, doende de H. E. Prof. P. J. G. de stel ingeleid
Vos ‘t volgende voorstel: door Prof. de

Vos.

1.—DE POLITIEKE SITUATIE.

Dc predikanten der Gefedereerde Kerken uit de:
vier Provincieën der Unie op uitnoodiging van den
Raad der Kerken in conferentie vergaderd, wenschen
hiermede uitdrukking te geven van diepe smart over
d.c ernstige verdeeldheden op politiek gebied die er
in den laatsten tijd op den bodem van ons Hollandsch
Afrikaansche volksieven ontstaan zijn, over den droe
vigen toestand van wederzijdsch wantrouwen en ver
bittering. die daardoor in het leven geroepen is, en,
vooral ook over den gewapenden strijd en de vergieting
van bloed tusschen volksgenooten, die door banden des
bloeds en des geloofs op het innigst aan elkander
verbonden zijn.

Lettende echter op de hand van God in onze yolks
geschiedenis, en op Zijne wonderbare leidingen in he~
verleden, ook in dagen van zware beproeving en lijden,
wenschen zij verder uitdrukking te geven aan bet on
wankelbaar geloaf waaraan zij vasthouden, en bet vast
vertrouwen dat hen ook nu bezielt, dat die God op wien
onze vaderen hebben vertrouwd, en die hen uitgeholpen
heeft, ook vandaag nog onze God is, en dat Hij ook in
deze donkerste ur~ van onze voiksgeschiedenis ons niet
zal verlaten.

In alien ernst wenschen zij daarbij ons yolk op te
ivekken tot het ootmocdig gebed, dat God deze zware
voiksbeproeving krachtig gebruiken moge tot de bevor
dering van onze geestelijke weivaart, tot de ontwaking
van een dieper besef van zonde en de noodzakelijkheid
van bekeering en heiliging des levens, en tot de sterking
van bet bewustzijn, dat wij ook in bet maatschappeiijk
en bet staatsleven geroepen zijn om God te erkennen
en Hem te dienen.

Zij spr.eken verder uit hunne ernstige begeerte en.
hoop, dat de weg tot een volkornen berstel van onze



volkseenheid flog, en dat wel spoeclig, gevonden zal
worden. en doen met het oog daarop ccii ernstige en
dringend beroep op de waarachtige vaderlandsliefde
en op de edelste en Christelijke gezindheden van ver
draagzaaniheid en zelfopoffering bij alle partijen en
vooral bij alle leidslied.en van ons yolk.

Met het oog op dit zoo zeer gewenschte herstel
van onze volkseenh.ejd, spreekt de Conferentie bet ver
cler uit als hare diepe overtuiging dat in de hand van
God het krachtigste middel daartoe zijn kan de Kerk
onzer vaderen, de geestelijke erfenis van martelaren,
die Kerk die ons alien in haren schoot vergadert en ons
alien met dc innigste geestelijke banden aan elkander
verhindt. Zij acht bet daarom van het hoogste belang
voor ons yolk dat de politieke verdeeldheden ñiet over
gebracht zullen- worden op ‘kerkelijk gebied, en dat
door alle politieke verwikkeiingen been de eenheid onzer
Kerk behouden zal blijven, orn onverzwakt en met ver
dubbelde en geheiligde krachten, in de toekonist hare
samenbindende en heelende invloeden uit te oefenen
op ons volksbestaan.

Ds. A. J. Louw secondeert.
Uitgebreide discussie volgt, waaraan deelnemen Di.

C. P. Theron. D. J: Malan, H. S. Bosnian, Prof. J. I.
Marais, D. F. Malan, H. J. L. du Toit, D. J. Pienaar,
D. J. le R. Marchand, J. N. Martins en C. A. Neethiing.

Emendatie Ter wille van dc eenstem~migheid stemmen voorstel
van voorstel. icr en secondant in met een wensch van Ds. H. S.

Bosman, dat aan ‘t slot van de vierde paragraaf de
woorden “en vooral bij alle leidslieclen van o~ns yolk
weggelaten worden. Het voorstel, alzoo geemendeerd,
wordt aangenomen met vijf tegenstemmen.

MIDDAG PAUZE.

Na dc middag pauze komt men te 2.30 bijeen.
Telegram- Telegrammen worden gelezen van Di. R. D.

men. McDonald, A. A. Weich, S. J. van der Spuy en H. W.

Ziervogel.
Tweedevoor- Aan de orde wordt gesteid afdeeling II van de
stel ingeleid gedrukte voorstellen handelende over “ Dc Kerkelijke
drDs. Paul Situatie, t.w.:

e. Dc Conferentje vernomen hebbende dat ter oorzake

van de politieke verwikkelingen, er in verschillende
gemeenten ernstig gevaar bestaat dat er verdeeldheid
en zelfs scheuring op kerkelijk gebied ontstaan kan.

verzoeke de bevoegde kerkelijke autoriteiten om bi~
wijzc van een gezamenlijk herderlijk schrijven een em
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stig en dringend beroep te doen op alle ambtsbeklee—
ders en leden onzer Kerk, om ze op te wikken tot ver
%oening, verdraagzaam,heid en Cbristelijke liefde en om
hunne medew.erking te vragen tot behoud van de eens
gezindheid in onze Kerk.

Zij dringe er verder bij alle leden en Kerkbesturen
op aan, om geene bezwaren of klachten die uit de
politieke verwikkelingen ontstaan zijn, in te dienen of
in behandeling te nemen, voordat de oorlog voorbij is,
en de gemoederen tot bedaring gekomen zijn.

Zij geve verdcr aan de hand dat er in iedere Kerk,
waar zuiks wenschelijk geacht mocht worden, eeoc kleine
Commissie aangestelcl zal worden, bestaande uit de
meest invloedrijke en~ vertrouwde kerkelijke leidslie
den, orn in voorkomende gevallen kerkeraden en ge
meenten m~et advies te dienen, of indien daartoe ver-~
zocht, door persoonlijke visitatie v~rzoenend op te treden.

Ds. Paul Nd stelt de aanname daarvan voor, ‘tgeen
dc Scriba secondeert.

Nadat er eenige vragen gesteld en beantwoord wa
ren en eenige discussie gevoerd was. wordt bet voorstel
met algemeerie stemmen aangenomen.

Ds. J. D. Kestell stelt dc aanname voor van punten ~erde vcor
(a’) en (b) onder afdelin~g III, t.w. STANDPuNT ONZER Stebdo~ ~
KERK: ~eleid.S e

(a’) Ten opzichte der Overheid. Dc Conferentie
wenscht het in het’ algemeen duidelijk uit te spreken,
dat volgens Gods Woord de Overheid van God ver
ordend is, en dat de Kerk het daarorn altijd als eeoc
christelijke plicht beschouwen en ~Ieeren rPoet, dat wet
en orde in bet staats— zoowel als in bet kerkelijk
en bet huiselijk leven geeerbiedigd en gehandhaafd
zal worden, en dat men orn des gewetens wil zich
tegen de wettige overheid niet verzetten mag, and~rs
dad om zeer gewichtige en gegronde redenen.

(b) Ten opzichte van volksbewegingen. Dc Con
ferentie nil bet verder met alien nadruk verkiaren.
als hare ernstige overtuiging. dat waarachtige vrede
en blijvende eensgezindheid in het land niet terugkeeren
zuilen of bestaan kunnen, als verzet tegen de over-’
heid, vooral waar het groote afrnetingen aangenomen
heeft, enkel met geweld tegengegaan wordt; maar we]~
alleen dan, wanneer overheid en yolk genegen zijn
orn, op ernstige en onpartijdige wijze, navraag te doeiz
naar de werkeliike beweegredenen en bedoelingen van,
zoodanig verzet, naar al dc verschiliende factoren, die
meegewerkt hebben om den zoozeer betreurden toe-
stand in bet leven te roepen, ~n vooral naar dc werkelijke
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of vermeende grieven die daartoe aanieiding gegeven
hebben, en wanneer clan op grond van dit onderzoek.
gehandeld zal worden in den geest van rechtvaardigheid~
en van tegernoetkoming aan den volkswii.

Dit wordt door Ds. J. iVi. Louw gesecondeerd.
Eene lange discussie volgt, in den loop waarvan Di.

Amendement H. S. Bosman en D. P. Ackerman een amendernent
voorgesteld voorstellen en wel dat aan ‘t slot van sectie (a) dc
doorDs.H.S. woorden anders dan om zeer gewichtige en gegronde
Bosman. redenen,” worden geschrapt, en dat in de plaats daar-~

van gesteid ~vorden deze woorden uit ‘t XXXVIe Art.
der Ned. Gel. Belijdenis: Maar zich aan de over
heden onderwerpen, hun ee~ en eerbied toedragen, en
bun gehoorzaam zijn moet in all~ dingen, die niet strij
den tegen Gods Woord: voor hen biddende in hunne
gebeden, opdat hen de Heere bestieren wil in al hunne
wegen, en dat wij nen gerust en stil leven leiden in.
alle godzaligheid en eerbaarheid.”

Emendaties Dc voorsteller en secondant van ‘t oorspronkeiijk
aangenomen. voorstel verkiaren zich bereid om cenige emendaties

in hun voorstel op te nernen, zooals door verschiHende
sprekers aan de hand gegeven, en wel (i) dat in sectie
(a) de woorden om des gewetens wil “ gescbrapt wor
den, en (2) dat aan ‘t slot van die sectie toegevoegd
worden de woorden “ die goedgekeurd worden door
Gods Woord en door het door Gods Woord verlicht ge—
weten.”

Onthaal door Vóór men gerced is orn tot stemming overtegaan
Burgemeester is het tijd geworden om tie namiddag zitting te ver

dagen. Dc H. E. Voorzitter herinnert aan de uitnoodi
ging in de morgen zitting van den Burgenieester Faure
ontvangen en aangenomen om heden in ‘t stadhuis
eenige vervierschingen te genieten.

AVOND ZITTING.

Te S our komt men tot dc avoncl zitting bijeen.
Aan de orde is nog afdeeling III. sectie (a).

Oorspronke- Na uitgebreid discussie komt men eindelijk tot stem
lijk voorstel ming met ‘t gevolg dat 22 voor ‘t amendement stem—
aangenomen. men en 49 voor ‘t oorspronkeiijk voorstel, zooals hier

boven gewijzigd. Dit laatste worcit verk]aard aange
nomen te zijn.

Aanteekening Di. H. S. Bosman en D. P. Ackerman ~~erzoeken
van tegen— aanteekening dat zij in de minderheid gesternd hebben,

stern. en zullen later in geschrifte hunne redenen daarvoor

geven.
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Aan de orde sectie (bi, zooals voorgesteld. Na Aannarnevan
lange cliscussie. wordt die met algemeene stemmen aan— sec~ie (b) van
genomen. ‘t OOrSPrOfl

Dr. D. F. Malan en Ds. D. J. Pienaar stellen de kelijk voor
•aannamc voor van sectie (c). Ten opzicht van hare stel.
eigene roepin~. Met bet oog op de deelnarne van de Voorstel en
Kerk en hare arnbtsbekleeders aan bet openbare yolks- aanname van
leven meent dc Conferentie dat er voor onze kerkelijke sectie (c).
handeling de volgende twee’ beginselen in acht be
hooren genomen te worden:

i. Dat onze Kerk behalve hare algemeene roeping
als Christelijke Kerk, ook nog van God ontvangen heeft
eene roeping meer bijzonder ten aanzien van het Hol
landsch-sprekend Afrikaner yolk, met weiks bestaan
zij op zulke innige wijze verhonden is, en dat het daar—
om ook altijd als haar plicht beschouwd moet worden,
om zelve nationaal te zijn, em te waken voor onze bij
zondere nationale belangen. en om aan ons yolk te
leeren in zijn eigen geschiedenis en wording de hand
van God te zien, en verder om bij het Afrikamer yolk
levend te houden dat besef van nationale roeping en
~besternming, waarin gelegen is dc geestelijke, zede
lijke en stoffelijke vooruitgang en kracht van een yolk.

2. Dat onze Kerk hare roeping beide voor het
Koninkrijk Gods en voor ons Afrikaner volksbestaan het
best zal kunnen vervullen. wanneer en zij als Kerk
en hare evangeliedienaren in hunne officieele hoedanig
heid, zich streng houden zullen buiten het strijdperk
van de partij-politiek, tenzij godsdienstige of zede
lijke beginselen op het spel staan, of de belangen van
bet Koninkrijk Gods zulk optreden beslist rechtvaar
digen.

Dc vergadering neernt zuiks met algerneene stem-
men aan.

Afdeeling IV, welke niet in dc gedrukte voorstellen Voorstel IV
was opgenomen, ivordt flu aan de orde gesteld en de door Ds. C.

- D. I3am in~e
aannam~e daarvan door Di. C. D. Barn en P. du Toit leid
voorgesteld. Dc inhoud claarvan is ais volgt

IV.—KERKELIJKE TUCI-IT.

Wat de toepassing van de kerkeiijke tucht betreft
op diegenen, die aan de opstand deelgenornen hebben.
meent de Conferentie, dat daaromtrent geen besluit
door eenig kerkelijk lichaarn hehoort genornen te wor
den, aivorens de Kerk in ‘t bezit is van al de noodige
informatie, orn te kunnen bepalen wat dc juiste aard
van den opstand en ~vat dc werkelijke oorzaken daarvan
geweest zijn. Zoolang er daarover nog geen kaim en
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onpartijdig oordeel gevormd kan worden, heveelt de
Conferentie alle kerkbesturen sterk aan om in aile voor
komende gevallen voorals nog de precedens te volgen,
die na den Boeren oorlog onder soortgelijke omstan
digheden neergelegd geworden is door de Kerken van
de Kaap Kolonie, Natal en de Oranje Vrijstaat. De
Conferentie heeft des te meer vrijmoedigheici om deze
kerkelijke handeling aan~ te bevelen, onidat de deel
name aan den opstand voortgesproten is uit politieke.
overtuigingen, waarover de Kerk, als zoodanig, niet ge
roepen is te b ordeelen, en omdat ‘t recente verzet
tegen de wettige overheid daarom niet op gelijke lijn
gesteld kan worden met de grove zonden tegen den
godsdienst en de zedelijkheid, die gewoonlijk voorwer—

aa,~n. pen zijn van de kerkelijke tucht. Na een korte discussie
wordt ‘t voorstel aangenomen met ééne tegenstem.

Voorstel van Ds .A. J. Louw verkrijgt nu de gelegenheid om ‘t
Ds. A.J.Lonw voorste] waarvan hij kennis gegeven had, in te leiden.
~mtrent bet De inhoud daarvan is als volgt :—“ iViet ‘t oog op ‘t
doodscbieten gebeurde is deze vergadering, bestaande uit 92 Evan
van rebellen geliedienaren, vertegenwoordigende de Gefedereerde

Kerken van Zuid Afrika, van oordeei, dat van de Regee
Ting gevraagcl zal worden, dat het haar behagen mag
aan niemand meer van wege zijn deelname aan den te
genwoordigen opstand de doodstraf te voltrekken. Dc
Raad der Kerken worde dan verzocht zich per petitie
hieromtrent tot ‘t Ministerie te wenden.”

Voorstel aan- Ds. J. N. Martins secondeert, en na cenige much
genomen. ting en bespreking neernt de vergadering ‘t voorstel

met algerneene stemmen aan.
Intusschen is bet 12 uur des nachts gtstvorden.

Conferentie Op verzoen van eenige ieden zal de gelegenheid
te worden inomen nogeens door den Raad tot conferentie gegeven

voortgezet. warden. Maar aangezien vele van de leden der Con

ferentie morgen niet bier zullen kunnen zijn, neemt
Ds. C. D. Murray de gelegenheid te baat om den
Raad te danken voor ‘t voorrecht alzoo met hem te
confereeren, en bidt hij namens de vergadering Gods
zegen af over de verdere verrichtingen van den Raad.

De H. E. Voorzitter spreekt de zegenbede nit en
verdaagt de vergadering tot morgen ochtend te 9.30.

D. S. B0THA, Voorzitter,
H. F. ScHooN, Vice-Voorzitter,
P. G. J. IVIEIRING, Scriha,
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Dc volgende leeraren, proponenten en zendelingen P resentielijst
hebben aan de Conferentie, naast de reeds genoemde ~ii eaen der
leden des Raads, deelgenomen, t.w. Conferentie.

Uit de Kaa~p Provincie: Dc hoogleeraren J. I. Ma
rais en P. J. G. de Vos, Di. J. P. Woihuter, P. J.
Perold, D. J. Malan, W. J. Naude, A. F. Louw, A~ J.
Pepler, J. Murray Hofmeyr, G. W. S. Hofmeyr, F. W.
R. Gie, J. A. van Bierk, W. D. Joubert, J. C. Weber.
P. de Waal en E. Dommisse.

Uit den 0. Vrijstaat: Di. A. J. Troskie, C. W. Re
tief, S. J. Perold, C. J. van Niekerk, R. J. van Nie
kerk, M. J. de Kock, H. Pienaar, D. J. Minnaar, C. J.
Snijrnan, C. P. Theron, C. A. van der Merwe, J. J.
Krige, J. P. van der Walt, P. van der Merwe, P. J.
Pienaar, D. P. Cillie, A. J. Maiherbe, P. J. P. Smit~
Carl G. Jooste, C. D. Murray, J. P. I-I. Steijn, J. S.
Marais, M. M. du Toit en H. C. de Wet.

Uit de Transvaal: Di. A. J. B:. Albertijn, H. J.
de Vos, W. Nicol, W. Z. de Vos, J. P. Naude, Louis
J. Fourie. G. J. Rudolph, D. Theron, A. P. Kriel, J. D.
Roos, D. S. B. Joubert, B. R. Hattingh, C. A. Neeth
ling, J. N. Martins, J. le R. Hauptfleisch.

[Jit Natal: Ds. A. M. Murray.
En voorts de volgenden: Prop. N. J. van der Merwe,

E:~rws. M. D. Groenewald, J. S. Louw, J. Koeleman en
H. A. Roux.
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DERDE ZITTING.

VR1JDAG MORGEN, 29 JANUARI ‘915.

Tegenwoordig zijn al de leden des Raads met uit—
zondering van Di. C. D. Bam (met verlof) en I. F .A.
de Villiers en D. P. Ackerman.

Gezongen wordt Ps. 25: 2 en gelezen Ps. 12 I.

Ds. H. C. J. Becker doet ‘t gebed5.
Dc vergadering laat toe dat theol. student P. M.

du Toit tegenwoordig zij.
Dc conferentie wordt voortgezet.

Voorstel Om~ Ds. A. J. LouW brengt voor de aandacht van de
trent ont~1aan vergadering ‘t ontslaan van onderwijzers (— essen) uit hun

~i~’~rs~ betrekking van wege hunne deelnam~ aan den opstand
of hunne verbouding daartoe. In dit verband wordt
na eenige discussie door Di. D. J. Pienaar en Paul Nd
bet volgend voorstel gedaan: Deze conferentie ver—
zoeke den Raad der Kerken bij de bevoegcle autoriteiten
aan te dringen, dat alvorens onderwijzers(-essen), die
aan den opstand hebben deel genomen, uit hunne be
trekkingen te ontslaan, de omstandigheden in verband
met, en de aanleiding tot die deelname. degelijk te on
derzoeken, en verzachtende omstandigheden in de over
weging van ieder geval genoegzaan~ te doen wegen.”

Aanname Dit wordt aloemeen aanoenomen.
daarvan. bDs. L. J. Fourie brengt voor de aandacht der con

De bonding ferentie de moeilijkheden in gerneenten ontstaan door
ten aanziefl ‘t opcommandeeren naar D.Z.W. Afrika; men ~vi1 raad

fk ~ hebben van zijne kerkelijke voormannen hoe in zulkeri a. omstandigheden te handelen. Verséheidenen spreken,

vragend of antwoordend, wijzende men op de a~gemeene
besluiten reeds genomen omtrent verzet “ als anders
zins. Men stapt van de zaak af.

Conferentie Daar er van wege de conferentie niets meer voor
geeindigd. de vergadering is. zoo worden de verrichtingen der con

ferentie geeindigd. Namens den Raad cler Kerken dankt
de H. E. Voorzitter de leden der conferentie voor hunne
tegenwoordigheid. De Raad der Kerken waardeert de
opoffering welke zich de leden der conferentie getroost
hebben om den Raad met bun advies bij te staan.

Men zingt Gez. 527: 5, dc H. E. Voorzitter doet
‘t gebed en geeft den vertrekkenden leden der con
ferentie als afscheidswensch ‘t laatste vers van Jes. 40.
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De Raad is als zoodanig flu ter vergadering. ~ Raad

01) voorstel van Dr. Malan en Ds. Strasheim besluit alleen bijeen,
de vergadering unaniern dat de door de conferentie
genomene besluiten door den Raad overgenomen worden. Notulen te

MTordt besloten dat de notulen gedrukt en op dc ge~ worden ge

wone wijze verspreici worden. drukt.
Voorts worth beslo~en dat dc Scriha a] de in de C0n In “De Kerk—

ferentie genomene besluiten publiceerd in De Kerk— bode” te
bode.” Ook wordt verlof gegeven aan den Scriba wordengepu
om afschriften van de besluiten te geven ahn nicuwa- bliceerd.
bladen die daarom vragen, wordende het verstaan dat Eninnieuws
Dr. Malan en dc Scriha een officieel Engelsche vertaling bladen, ook
zullen verschaffen. in het En-

Tot Commissie om het herderlijk schrijven op te ~e sc~.
stellen, waartoe gisteren besloten werd, worden aange— I-Terderlijk
-steld Di. Kestell, Bosman, Schoon, A. J. Louw en Dr. schrijven.
Malan.

Tot Commissie om dc petitie in verband met ‘t Petitie am—
cloodvonnis op te stellen worden aangesteld de H trentdood

vonnis overVoorzitter en Dr. iVialan. rebellen.
Tot deputatie orn dc petitie te overhandigen aan De utatie

~ie Regeering worden aangesteld di. H. S. Bosman en naar’~Regeer—
Paul Nd. jog.

\Vordt aangenomen dat dc Scriba gelast worde Instructieaan
om dc laatste twee secties onder Afdeeling II officieel Scriba.
~nder de aandacht van de Synod. Comm. te brengen.
Dit is ook van toepassing op Afdeeling IV. Afschrift
van ‘t besluit genomen orntrent onderwijzers(—essen) zal
gezonden worden naar de Administrateurs der ~~ier Pro
vincies.

Telegram wordt gelezen van cenige Luthersche pre- Verzoek van
dikanten opgesloten in Natal vragende of de Raad zijn ~
invloed niet gebruiken kan om ze tot hunne gemeenten predikanten.
te doen terugkeeren, die voor ‘t grootste gedeelte be
•staan uit personen in Z. Afrika geboren. Dc verga
dering besluit daaromtrent: “ Dc Raad der Kerkert
vernomen hebbende, dat er verscheidene Duitsche pre
dikanten en zendelingen in krijgsgevangene kampen op
gehouden worden, wendt zich door middel van éen depu
tatie naar de bevoegde autoriteiten met verzoek, de
gemelde godsdienstleeraars tegen wie er geen speciale
klachte is los te laten en naar hunne gerneenten terug te
zenden.” Dc deputatie zal bestaan uit Di. Bosman
en Nd.

Dc vergadering besluit dat de Moderatuur gemach- Gevp~e ver
tigd worde om wanneer zij het wenschelijk acht en gadering des
dc lanclsomstandigheden zuiks mogelijk maken, de ge- Raads.
wone vergadering des Raads hijeen te roepen.
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Leeraars Aan de bovenvermelde deputatie wordt ook opg.e—
onzer Kerkin dragen om zich bij cle bevoegde autoriteiten te vervoe
gevangerus. gen en te zien wat er gedaan kan worden voor Hol

landsche predikanten die thans in de gevangenis zijn~
Dc riotulen worden gelezen en goedgekeurd.
Dc H. E. Voorzitter richt een slotwoord tot de ver

gadering, vertrouwende hij dat de genomene besluiten
tot hell zullen blijken te zijn voor ons vaderland. Dc
H. E. Voorzitter bedankt ook namens de vergadering’.
den plaatselijken kerkeraad en leeraar voor ‘t gebruik
van ‘t kerkgebouw en voor andere vrie’ndeiijkheden ge~
noten ook van gemeenteleden. Hij brengt ten slotte
den hartelijken dank aan Dr. Andrew Murray voor ‘t
program, dat tot leiddraad strekte bij de godsdienstige’
conferentie.

Hartelijk dank wordt toegebracht aan den H. E..
Voorzitter door Ds. Kestell voor zijn bekwame leiding
van de vergadering. Dank wordt ook toegebracht aan.
den Vice-Voorzitter en Scriba.

Ten besluite zingt de vergadering staande Gez. 96,
en de H. E. Voorzitter spreekt de Apost. zegenbede
uit.

D. S. B0THA, Voorzitter,
H. F. SCHOON, Vice-Voorzitter~
P. G. J. MEIRING, Scriba,
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BIJLAGE A.

Den Hoogeerw. Voorzitter,
van den Raad der N. G. Kerken.

}~oogeerw. Heer,
Ons land verkeert thans in de weëen van ~de ernstigste

politieke crisis die het nog ooit heeft doorgemaakt.
Uit deze crisis waarbij nicer bijzonder betrokken is dat
gedeelte van de bevolking waartoe de leden der Hol-’
iandsche Kerken behooren, is er geboren eene kerke
lijke en godsdienstige situatie waarmede er onzes inziens
dadelijk en ernstig rekening gehouden moet worden.

Er bestaat groot gevaar dat de verdeeidheid op p0-
litiek gebied doordringen kan ook tot het kerkelijk
leven. Door iedereen. die het heil van het Godsrijk en
het welzijn van onze Hollandsche Kerken beoogt, moet
zoodanige verdeeldheid op zichzelve genomen diep be
treurd worden. Door degenen echter die in de sarnen
bindende kracht van onze Kerk hare roeping zien om in
dc toekornst in de hand van God het voornaarnste middel
te zijn om dc verscheurde cenheid van ons yolk te her
stelien, kan kerkelijke verdeeldheid niet anders be
schouwd worden dan als ook eene nationale ramp van
den meest noodlottigen aard. Kerkelijke verdeeldheid
kan aan de politieke scheuring alleen geven de goed
keuring en de kracht van den godsdienst en kan niet
anders dan veel bijdragen ont onze vOlkseenheid verder
en blijvend te verbreken.

Uit de huidige politieke to2standen zijn er bovendien
voor de Kerk vraagstiikken ontstaan van den meest in
gewikkelden aard zooals o.a. de kerkèlijke handeling
ten opzichte van degenen die aan den opstand dccl
genomen hebben. Deze vraagstukken zijn in vele ge
vallen van dringend en practisch belang voor dc af
zonderlijke kerkeraden en gerneenten; maar ze zijn
evenzeer van levend belang voor onze Hollandsche Ker
ken in het algerneen door geheel Zuid Afrika.

Indien er flu door dc Kerk in het algemeen niets
gedaan wordt oni de kerkelijke situatie in haar geheel
te over~egen en on~ de eensternmigheid van handeling
te verzekeren in de afzonderlijke gemeenten en bij
dc officieele kerkelijke bestuurslichamen, zullen deze
spoedig gédwongen kunnen worden oni besluiten te ne
men die of de Kerk als geheel zullen binden zonder
dat zij geraadpleegd geworden is, Of die anders een
toestand van verwarring in het leven zullen roepen, die
lint gevaar van verdeeldheid en zelfs van kerkelijke
scheuring grootelijks zal verergeren.
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Om deze reden verzoeken wij de ondergeteekenden
u Hoogeerw. eerbiedigiijk en ciringend orn overeenkom
stig Art. 5 van de Constitutie van den Raad der Kerken
eene buitengewone vergadering des Raads te beleg
gen en wel zoo spoedig mogelijk op eene ce,ntraal
gelegen plaats.

Daar de zaken die besproken zullen worden niet
alleen van buitengewoon groot maar ook van algemeen
kerkelijk en nationaal belang zijn, willen wij verder
eerbiediglijk aan de hand geven dat de Moderatuur
van den Raad der Kerken de afzonderlijke Ringen en
Kerkeraden verzoeken zal om vooraisnog in zaken die
uit de huidige landsomstandigheden zijn of mogen ont
staan niet handelend op te treden; en dat de Raad
der Kerken alvorens zeif cenig officieel besluit te ne
men zich zal laten adviseeren door eene conferentie
waartoe uitgenoodigld zullen worden alle predikanten der
Gefedereerde Kerken.

Met verschuldigden eerbied hebben wij de eer ons
te noemen,

Uw dw. dienaren en broeders in Christu4s,

en leden van den Raad der Kerken.

PAUL NEL. M. L. FIcK.
D. P. AcKERMAN, J. D. KEsTELL,
A. J. Louw,’ W. H. BosHoFF,
J. M. Louw, M/. A. J0uBERT,
H. S. B0SMAN, P. G. J. MEIRING,
J. Mi. G. STRA5HEuJ, D. F. MALAN,
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BIJLAGE B.

CONCEPT VOORsTELLEN TER OvERwEGING TE WORDEN~
VOORGELEGD AAN DE PREDIKANTEN CONFERENTIE
TE BLOEMFONTEIN OP 2$ JANuARI, 1915.

1.—DE POLITIEKE SITUATIE.

De predikanten der Gefedereerde Kerken uit de
vier Provincieen der Unie, op uitnoodiging van den
Raad der Kerken, in conferentie vergaderd, venschen
hiermede uitdrukking te geven, aan hun gevoel van
diepe smart over de ernstige verdeeldheden op poli
tick gebied, die er in den laatsten tijd op den bodem
van ons Hoilandsch-Afrikaansche volksieven ‘ontstaafl
zijn, over den droevigen toestand van wederzijdsche
wantrouwen en verbittering. die daardoor in bet leven
geroepen is ,en vooral ook over den gewapenden strijd
en de vergieting van bloed tusschen volksgenooten, die
door banden des bloeds en des geloofs op bet innigst
aan elkander verbonden zijn.

Lettende echter ~p de hand van God in onze yolks-
geschiedenis, en op Zijne wonderbare leidingen in bet
verleden, ook in dagen van zware beproeving en iij-
den ,wenschen zij verder uitdrukking te geven aan bet
onwankelbaar geloof, waaraan zij vastho-uden, en het
vast vertrouwen, dat hen ook nu bezielt, dat die God op
wien onze vaderen hebben vertrouwd, en die hen uitge
holpen heeft, ook vandaag nag onze God is, en dat
Hij ook in deze donkerste ure van onze volksgeschie
denis ons niet zal \‘erlaten.

In alien ernst wenschen zij daarbij dns yolk op te wek—
ken tot bet ootmoedig gebed, dat God deze zware yolks
beproeving krachtig gebruiken moge tot de hevorde
ring van onze geestelijke ~ve1vaart, tot de ontwaking
van een dieper besef van zonde en de noodzakeiijkheid~
van bekeering en heiliging des levens, en tot de s-ter-,
king van bet bewustzijn, dat wij oak in het maatschap
peiijk en het staatsleven geroepen zijn om God te er—
kennen en Hem te dienen.

Zij spreken verder uit hunne ernstige begeerte en
hoop, dat de weg tot ceo volkomen herstel van onze
voikseenheid nog, en dat wel spoedig, gevonden zal
worclen, en doen met bet oog daarop een ernstig en
dri ngend beroep op de waarachtige vaderlandsliefde
en op de edeiste en christelijke gezindheden van ver
draagzaamheid en zelfopoffering bij alie partijen en
vooral bij alle leidslieden van ons yolk.



28

Met het oog op dit zoo zeer gewenschte herstel van
onze volkseenheid, spreekt de Conferentie het verder
uit als hare diepe overtuiging, dat in de hand van God
het krachtigste middel daartoe zijn kan de Kerk onzer
vaderen, de geestelijke erfenis van martelaren, die Kerk
die ons alien in haren schoot vergadert en ons alien
met de innigste geesteHjke banden aan elkander ver
hindt. Zij acht het daarom van het hoogste belang voor
ons ~Toik, dat de iolitieke verdeeldheden niet overge
bracht zullen worden op kerkelijk gehied, en dat door
alle politieke verwikkelingen heen de eenheid onzer
Kerk behouden zal blijven, om onverzwakt en met ver
dubbelde en geheiiigde krachten in de toekomst hare
samenbindende en heelende invloeden uit te oefenen
op ons volksbestaan.

11.—DE KERKELIJKE SITUATIE.
Dc Conferentie .vernomen hebbende dat ter oor

zake van de politieke verwikkelingen, er in verschil
lende gemeenten ernstig gevaar bestaat dat er ver
deelciheid en zeifs scheuring op kerkeiijk gebied ont
staan kan.

verzoeke de bevoegde kerkelijke authoriteiten oni
bij wiize van een gezameniijk herderlijk schrijven ccii,
•ernstig en dringend beroep te doen op alle ambtsbe
kieeders en leden onzer Kerk, orn ze op te wekken tot’
v’erzoening, verdraagzaamheid en christelijke liefde, en
orn hunne medewerking te vragen tot behoud van de
eensgezindheid in onze Kerk.

Zij dringe er verder bij alie leden en kerkbesturen
op aan, orn geene bezivareri of kiachten, die uit de
politieke verwikkelingen ontstaan zijn, in te dienen of in
behandeling te netnen. voordat de oorlog voorbij is, en
de gernoederen tot bedaring gekomen zijn.

Zij geve verder aan de hand, dat er in iedere Kerk,
waar zuiks wenschelijk geacht rnocht worden, eene kleine
Commissie aangesteld zal worden, bestaande uit de
meest invloedrijke en vertrouwde kerkelijke leidslie
den, om in voorkomende gevallen kerkeraden en ge
meenten met advies te dieneri, of indien daartoe verzocht
door persoonlijke visitatie verzoenend op te treden.

111.—HET STANDPUNT ONZER KERK

(a) Ten opzichte der Overheid.
Dc Conferentie wenscht het in het aigemeen dui

delijk uit te spreken dat voigens God~ Woord de Over
heid van God verordend is, en dat de Kerk bet daarom
altijd als eene christelijke plicht beschouwen en leeren
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moot, dat wet on orde in hot staats— zoo\vcl als in bet
kerkeiijk en hot huiselijk loven geeerbiedigd en ge—
hancihaafd zal wordon, en dat men om des gewetens
ivil. zich tegen do wettige overheid niet verzetten mag,
anders dan om zoer gewichtige en gegronde redenen.

(b Ten opzichte van volksbewegingen.
Do Conferentie wil hot verder met alien nadruk

verkiaren, als hare ernstige overtuiging, dat waarachtige
vrede on hlijvende eensgezindheid in bet land niet
terugkeeren zal, of bestaan kan, als verzet tegen dc
overheid, voorai waar bet groote afmetingen aangenomen
heeft, onkol met geweld tegengegaan wordt; maar we].
alleen clan wanneer overheid en yolk genegen zijn om
op ernstig.e en onpartijdigc wijze navraag to doen naar
de werkelijke beweegredenen en bedoelingen van zoo—
danig verzet, naar aT de verschillende factoren, die
meegewerkt hebben, om den zoozeer betreurden toe-
stand in bet leven to roepen, en ‘vooral naar dc ~verkelijke
of vermeende gricven, die daarvan do aanleiding go
weest zijn, en wanneor dan 01) grond van dit onderzoek
gehaudeld zal worden in den geest van recbtvaardigheid
en van tegemoetkoming aan den volkswil.

(c) Ten opzichto van hare eigene roeping.
;Met hot oog op do deelnarne van do Kerk ~n hare amhts
bekleoders aan hot oponbare volksieven, meent de Confe-~
rentie dat er voor onze korkelijke handeling do voigende
twee beginselen in acht behooren genomen to worden:

i. Dat onze Kerk behaive hare algemeene moping
als Christeiijke Kerk, ook nog van God ontvangen
neeft oene ~oeping meer hijzonder ton aanzion ran het
Hollandsch-sprekend Afrikaner yolk, met woiks bestaan
zij op zulke innigo wijze verbondon is, en dat het
daarom ook altijd als haar phcht beschouwd moot wor
den, out zeive nationaal to zijfl, orn to waken voor onze
bijzondere nationale belangen. en om aan ons yolk to
leeren in zijn eigen geschiedenis en wording do hand
van God to zien, en verdor om bij hot Afrikane’r yolk
levend te houden dat besef van naionale roeping en he
stemming, waarin gelegen is do geesteli~ke, zedelijke
en stoffelijke vooruitgang en kracht van eon yolk.

2. Dat onze Kerk hare roeping beide voor hot Ko
mnkrijk Gods en voor ons Afrikanor volksbestaan hot
best zal kunnen vervullon, wanneor en zij ais Kerk hn
hare evangeliedienaren in huine officieele hoedanigheid
zich strong bouden zullen buiten bet strijdperk van do
partij-politiek, tenzij godsdienstigo of zedolijke begin
sefen op hot spei staan, of do belangen van het Konink
rijk Gods zulk optreden beslist rechtvaardigen.




