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DONDERDAG, 6 MAART. 1919.
2.30 n.m. In de Selbornezaal, Stadhuis, Johannesburg.
Eerste zitting van de Raad—Samenlcomst en
Konstituering.
Aanvang van de Werkzaamheden.
(De zusters van de gemeente Fordsburg bieden om 4 n.m.
verversingen aan).

7.30

fl.i~i.

In ‘t Kerkgebouw van de gemeente Johannesburg,
De Korte Straat, Braamfontein.

PLEcHTIGE OPENING. Dienst onder leiding van
de H.Eerw. aftredende Moderator: Ds. A. J.
Louw, Heidelberg, Tvl
Kollekte voor ‘t Kindertehuis Langlaagte, met ‘t oog op
de Epidemiewezen.

VR1JDAG~ 7 MAART.
In de Selbornezaal.
Tweede zitting van de Raad.
Zittingsuron (Onderworpen aan de goedkeuring van
de Hoogeerw. Raad) :—
9.30 v.m.
tot
12.30 n.m.
2.30 n.m.
tot
5
n.m.
Avond: Kommissievergaderingen.
(De

zusters van de gemeente Johannesburg zullen in de
voor- en namiddag verversingen verschaffen).

ZATERDAG, 8 MAARI,
In de Selbornezaal.
Zitting’mren:

Derde zitting van de Raad.
9.30 v.m. tot 12 n.m.

(De zusters van Irene zorgen voor verversingen).

3 n m.

De leden verzamelen bij de Selbornezaal, gaau per
motor door Ferreiras, Fordsburg en Vrededorp naar
de plaats van de heer F. E. Geldeuhuijs, en vandaar
terug door Parkview en Parktown.

8 n.m.

In de Selbornezaal.

Diensi uitsluitelik voor Randse jonge mannen.
Sprekers: Ds. H. P van der Merwe (Robertson).
Ds. C. V. Nel (Oudtshoorn).
Kollekte voor ‘t Kindertehuis Langlaagte, met ‘t oog op de
Epidemiewezen.

ZONDAG, 9 MAART.
8.30 v.m. De leden verzamelen bij de Selbornezaaj, en gaan
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per tram naar de Crown Deep Compound, om
‘n dienst van Eerw. P. H. A. Fouche en zijn 1
evangelisten
voor de 6,000 imboorlingen bij.
tewonen.
30 v,m. In de grote Stadszaal.

Gezamenfljke dienst van de Gemeenten:
Johannesburg, Langlaagte, Fordsburg, Johan
nesburg Oost, Jeppestown en La Rochelle.
(Zie afzonderlik program)
Prediker: Ds. D. S. l3otha, Assessor Kaapse
Kerk.
Koor van 250 stemmen, begeleid door de stadsorganist.
Kollekte voor het Lang]aagte Kindertehuis, met ‘t oog op de
Epidemiewezen~

2,30 n.m.

In de Stadszaal.

Grote gezamentlike Kinderdienst.
De kinderen van de plaatselike Zondagscholen, en van
het Kindertehujs zullen deze dienst bijwonen.
Predilcer: Ds. P. G. J. Meiring (Paarl).
Koor van 250 stemmen begeleid door de stadsorganist.
Koliekte voor ‘t Langlaagte Kindertehujjs, met bet oog op de
Epidemiewezen.
D~ Icosten voor zaalhuur enz. zullen van de opgenomen
koiiekten moeten afgaan.

7.30 n.m.

Van de dertjen Randse kansels wordt er door de
bezoekende leraren, in tweeën uitgezonden, kon.
ferentie met de gemeenten gehouden, over bet
volgende onderwerp

CHRISTUS KERK.
Eerste Spreker : De Kork—Het Lichaam van Christus.
De onrnisbare orgauisatje_haar hoge roeping—de
persoonljke verhouding :—gehecIi~hej~ en mede
V
werking_offervaardjgheid.
Tweede Sproker : Christus__I-iet Hoofd van de Kerk.
Het Hoofd als Regerend_Me(je~e~efl~~ kracht—
bezielend: Liefde—Cbrjstus alies in alien.
De uitnodigingen naar de verschillende kauseis zijn ais volgt
geschied :—
Krugersdorp: Di. P. Boshoff en M. Oclendaal; Roodepoort:
J. P. van Heerden en G. Hugo; Langiaagte: D. Wilcocks

en R. van Niekerk; Fordsburg: P. S. van Heerden en
I. F. A. de Villiers; Johannesburg D. S. Botha en J- Joubert;
La Rochelle: C. V. Nel en J. van der Spuy; Johannesburg
Oost: P. G. J. Meiring en H. A. Lamprecht; Jeppestown
D. J. Pienaar A. Zn., en A. J. Louw; Germiston : C. D. Barn
en D. j. Pienaar R. Zn.; Boksburg: H. P. van der Merwe;
Benoni: D. Marchand en M. L. Fick; Brakpan: A. J.
Troskie en G M. Pellisier; Alberton : A. P. Burger en
H. du Toit. (of hun secundi).

MAANDAG, 10 MAART.
Vierde zitting van de Raad—In de Selbornesaal.
Zittingsuren : p.30 v.m.
7,30 n.m.

tot
tot

12.30 n.m.
9.30 n.m.

(Dc zusters van de gemeente Jeppestown zorgen voor
verversingen om 11 v.m.)

2.30 n.m.

De leden verzatnelen bi~ de Selbornezaal en gaan
per motor naar de Kinderhaven, Observatory. Om
3.30 vertrekt men vandaar naar ‘t Kindertehuis,
Lang~aagte, om weer tegen 5.30 n.m. in de stad
terug te zijn.

DINSDAG, 11 MAART.
Vijfde zitting van de Raad
Zittingsuren

.

—

9.30 v.rn~
2.30n.m.
7.30 n.m.

In de Selbornezaal.
tot

tot
tot

12.30 n.m.
5
n.m.
10
n.m.

(De zusterS van de gemeente La Rochelle zorgen voor
verversingen om 11 v..rn en 4- n m.)
Leden dienen ‘n bezoek te brengen aan ‘t Johannesburg
Hospitaal—het grootste hospitaal op ‘t vasteland
van Afrika.

HANDELINGEN
DER

V~fde Vergaderng
VAN DEN

RAAD DER NED. GER. KERKEN

IN ZIJID-AFRIKA.

G ellouclen te Graa~—Re~jiet den
1 sten Maart, 1917, en volgende clagen..

PAARL,
PAA1~ I, DRULCT’ERS MAATSUHA 1PIJ,

1917,

L3EP I~RKT,

HANDELINGEN
Van de V~fde Vergader~ng van d€~ Raacl cler
Ned. Ger. Kericen in Zuid-Afrd~a, geliouden
te Graaff-Renet op DondercTag. isten Maart,
1917, efl volgende clagen.
EERSTE ZITTING.
De leden des Raads komen. te 10.30 v.rn.
bijeen in ‘t kerkgebouw.
Dc H. E. Voorzitter, Ds. D. S. Botha, opentoPefling,
~de verrichtingen met een kort gebed en doet Ps.
89: 1 zingen, waarna hij een gedeelte jut Gods
Woord- leest t.w. Matth. Jo: I—2o, en den H. E.
Vice-voorzitter vraagt de verrichtingen des Raads
den Heere in ‘t gebed op te dragen.
De H. E. Scriba legt ter tafel de lijst vanAfgevaardigden
.afgevaardigd’en, zooals ontvangen van de Scriba’s
der verschullende Synoden. Verscheneu~ zijn ter
vergadering :
Uit de Kaapsche Kerk: Di. D. J. Pienaar,Uit de Kaap.
A.zn., D. S. Botha, I. F. A. de Villiers, W. A.
joubert, P. G. J. Meiring, H. P. van der Merwe,
H. J. L. du Toit, P. J. J. Boshoff, G. J. Hugo,
D. Wilcocks, C. V. Nd en Dr. H. A. Lamprecht,
alien primarii. Prof. A. Moorrees en Ds. J. P.
van Heerden zijn niet verschenen, de laatste met
kennisgeving. In zijn plaats werd eerst opge
roepen Ds. Geo. Murray, en toen hij niet komen
kon, Ds. J. C. Truter. Van hem is niets ver
nOmen.
Uit de Natalsche Kerk: Di. H. F. SChOOflUjtNat~l
en M. W. Odendaal, beiden prirnarii.
Uit de Vrijstaatsche Kerk: Di. J. D. Kes-u~t Vr~jstaat.
tell, P. S. van Heerden, J. A. Joubert, C. D.
Barn, P. du Toit en S. J. Perold, alien primarii.
Het primarius lid Ds. J. H. Enslin is gestorven,
en zijn secundus Ds. R. J. van Niekerk werd op
geroepes, doch is niet verschenen.
—

Ult Transvaal
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Uit de Transvaalsch.e Kerk: Di. A. J. Louw,.
A. P. Kriel, J. M. Louw, Wm. Nicol, M. L. Fick,.
J. F. Naucle en D. J. Pienaar, R.zn., alien pri
marii.
Geen bezwaar tegen de zitting van een of
meer der afgevaardigden gernaakt zijnde, wordt de
vergadering voor wettig geconstitueerd verklaard.

Inleiuingswoord
Vóór men tot de kiezing van nieuwe ambts
an Voorzitter. dragers overgaat, begeert de H. E.
Voorzitter

naast een kort woord van welkorn, uitdrukking
te geven aan ‘t leed, dat de vergadering gevoelt
over ‘t wegvallen door den dood van Ds. J. H.
Enslin, alsook over ‘t afsterwen van Dr .Andrew
Murray, die als varier der Kerk groot belang ge
steld heeft in de Kerk in ‘t algemeen, niet aileen,
maar ook in de werkzaamheden van dezen Raad,.
in ‘t bijzonder. Hij zegt voorts, dat de Raad on
der bijzonder moeilijke en pijnhijke omstandighe
den bijeen is, en dat belangrijk werk heden aarr
hem opgedragen is. Moge de verhouding der
leden tot God zoodanig zijn, dat zij in der waar
heid ondervinden mogen ‘tgeen de Heere Jezus,.
zooals van morgen gelezen, gezegd heeft:
“Gij
zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws
Vaders, die in u spreekt.”
Kiezing van
De kiezing der nieuwe moderatuur heeft nu
Voorzitter. plaats.
Op de nominatielijst voor een Voorzitter
verschijnen de narnen van Di. J. D. Kestell, D.
Wilcocks, A. J. Louw, W. A. joubert, D. j.
Pienaar A.zn., H. P. van der Merwe en D. S.
Botha. Ds. W. A. joubert verz•oekt wegens zijn
gezondheidstoestancl verschoond te blijven. Uit.
dit getal wordt Ds. A. j. Louw gekozen.
Van
Op de norninatielijst voor een Vice-voor~
viee-voorzitter,zitter vierschijnen de volgende namen: Di. D.
Wilcocks, j. D. Kestell, D. S. Botha, D. j. Pie
naar, A.zn., H. F. Schoon, H. P. van der Merwe,
W. A. joubert, S. j. Perold, j. A. joubert, I. F.
A. de Villiers en G. j. Hugo. Bij de stemming
behalen Di. j. A. joubert, W. A. jouhert en j.
D. Kestell ‘t hoogste getal stemmen, hebbende
de twee laatstgenoemden evenveel. Ten einde
een tweetal te vinden wordt tusschen ze geloot,
met bet gevoig, dat Ds. Kestell samen met Ds.
j. A. joubert ‘t tweetal komt te vormen, waaruit
Ds. joubert gekozen wordt.

Tot Scriba wordt Ds. Meiring herkozen uit Vai’ Scriba.
~eene norninatielijst. waarop de namen verschijn•en
van Di. H. P. van der Merwe, Meiring, J. M.
Louw, Wilcocks, I. F. A. ne \Tilliers en P. J. J.
Boshoff.
De~ nieuwe arnbtsdragers nernen hunne plaats Toespraak van
in en g-even hunne erkentelijkheicl te kennen voor nieuwen ~/oor
de bun aangedane eec, beschouwencle d~e H. E.
zitter,
\700rzitter zijne onderscheiding als aan de ge
heele moderatuur det Transvaalsche Kerk ten goe
de komencie, vooral in dezen voor haar zoo be
wogen tijd.
Hij rekent op den raad en voor

lichting vooral van de grijsaards in de vergade
ring-, en eindigt met de afgetredene broedèrs voor
bun werk te bedanken.
Dc uren ~ran zitting worden bepaalcl als volgt, Zittingsuren.
des voormicidags, 9.30 tot i 2.30, en des namid
dags, 3 tot 5.30.
Dc H. E. Voorzitter verwelkomt in de ver- Eereplaats aan

gaclering dc plaatselijke leeraren onzer Kerk met plaatsel]Jke leeden huip-prediker, alsook Ds. G. van Niekerk en
raren.
Eerw A. Cornpaan, deze iaatste emeritus predi
kant en emeritus zendeling onzer Kerk respectieve
lijk. Hun wordt een eereplaats in dc vergade
ring aangeboden.
De H. E. Voorzitter meent oak in den geestoverledeiileden
der geheele vergadering te spreken, als hij den des Raads.
wensch uit, dat ceo brief van condoleantie ge
richt zal worden aan dc nabestaanden van de
leden des Raads. die ons sedert onze laatste ver
gadering door den dood ontnornen zijn, t.w. Di.
D. P. Ackerman en J. H. Enslin. De vergade
ring staat op om hare instemming hiermee te be
tuigen. Ook geeft de H. E. Voorzitter aan de
hand dat eene commissie benoemd worcie am
onder woorden te brengen ‘t gevoel van verlies,
dat bij alien is, wegens ‘t afsterven van Dr. Overlijden van
Andrew Murray, en van waarcieering zijner voor- Dr. A Murray,
treffelijke diensten der Kerk en der zaak des
1-leeren bewezen.
Dc vergadering staat ook op
ais biijk barer instemming. Tot leden dezer corn
missie benoemt dc H. E. Voorzitter, later Di.
Botha, Kesteli en van der Merwe. Ook aan de
nabestaanden van wijien Dr A. Murray zal een
brief van condoleantie worden gericht.
Dc H. E. Voorzitter gewaagt verder van ‘t Overlijden van
betreurde afsterven van den vader en de moeder Pres. Steyn en
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Jou-des yolks in den persoon van Pres. M. T. Steyir
en van Mevr. Wed. Gen. P. J. Joubert. Ook tei
eere van Ibeider nagedachtenis staat de vergad~e
ring op, en ook aan de achtergeblevenen van beide
genoemden zullen brieven van condoleantie ge-~
schreven worden.
Telegram.
Wordt gelezen een telegram van den Ker
keraad van de gemeente Heidelberg, Transvaai.
heheizende een heilbede.
Rapport van
Aan de orde wordt gesteld het Rapport van
&en Scriba.
den Scriba, dat na lezing puntsgewijze behandelcl
Zie~BIJ1~AG~ ~worcft.
Paragraven 1, 2, 3 wordun voor kennis
geving aangenomen.
In verband met par.
4.
~ enle~1~~rn.~ een schrijven van den Scriba Synocli der
predikanten.
Kaapsche Kerk gelezen, (zie Bijlage c), waaruit
bet blijkt dat in de aanbeveling des Raads aan
gaande legitirnatie van predikanten (Vergaclering
1911), er ctoor de Kaapsche Synode zekere ver
anderingen aangebracht werden. Eerie commissie
bestaande uit Di. D. J. Pienaar, A.zn., P. S. van
Heerden, Wm. Nicol en H. F. Schoon wordt be
noemd, ten eincie cle veranderingen in den vorm
der aanbevelingen over dit onderwerp door de
verschiliende Synoclen aangebracht, na te zien en
aan de vfergadering rapport te doen.
Daar bet uit par. 4 van ‘t Rapport van den
Scriba blijkt, dat de Scriba Synodi der Natalsche
Kerk verzuimt heeft versiag te doen van de heslui
ten dier Synode over de aanbevelingen van dc
buitengewone vergadering des Raads in i 915.
zoo verkiaart Ds. Schoon, dat die aanbevelingen
onveranderd aangenomen werden.
Wed, Gen,

bert,

NAMIDDAG ZITTING

Verjaardag van
Eer men met dc gewone werkzaamheden weer
Di. A. P. KLiel begint, feliciteert de H. E. Voorzitter namens de
en Fick.
vergadering Ds. A. P. Kriel met dc verjaring
van zijn geboortedag, en verhaalt hij hoe gis
teren Ds. Kriel in den teem een geschenk van
£iooo ontving, juist ‘t bedrag henoodigd voor
een gel ouw, waartoe men zoo pas te Langlaagte
in verband met de weesinrichting besloten had,
zonder echter dc middelen daartoe te hebben.
Ook wordt Ds. M. L. Pick met zijn verjaarclag
gelukgewensclit.
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Eene uitnoodiging van den Burgemeester Recop tie.
wordt gelezen tiot een gezellige bijeenkomst in
de Victoria Zaal, morgen tie 5 n.m., we1~ke met
dank aangenomen wordt.
Aan de orde wordt weer gesteld ‘t Rapport Rapport van
van den Scriba par. 4. Dc vermelding in ver- den Scr~ba,
band daarmee door de Scriba’s der Synoden van
de besluiten door de Synoden genomen in zake
de aanbeveling des Raads over cen Iiedereribun~Liederenbunde1.
del voor kindieren, leidt tot eenige discussie, wei
ke ge-eindigd wordt door het besluit om de be
spreking uit tie stellen, totdat Beschrijvingspunt
9 onder behandeling komt.
Ret overige in par. 4 genoemd, wordt voor
kennisgeving aangenomen.
Par. 5 wordt, nadat vertegenwoordigers van Par, a.
een en ander Kerk verhaald hebben, wat in dezen
door gerneenten in de Kerken gedaan was, voor
kennisgeving aangenomen.
Par. 6 wordt behandeld en gelezen ‘t memo- Par 6.
randum, dat als bijiage in ~~erband met die para- Zonda~sheiIig
graaf aangehecht is. Dit memorandum wordt
goedgekeurd, den dank der vergadering aan die
opstellers gebracht, en aan den Scriba opgedragen
afschrift daarvan zonder uitstel de Regeering toe
te zenden, als verkiaring van den Raad der Ker
ken in dezen. Ook wordt aan de H. E. Modera
tuur opgedragen orn een wakend oog te houden op
de zaak en zoodra de Regeering ‘t voornemen doet
blijken om in dezen wetgeving in te voeren, han
delend op te treden.
Paragraven 7, 8 en 9 worden voor kennis- Par. 7—9.
geving aangeno men.
In verband met par. io leest de Scriba een Par. 10.
brief voor door hem ontvangen van Eerw. Feige, mnt~1’ne~juiw
Duitschen Zendeling, over de onlangs herhaalde
deportatie van hem en andere Duitsche zende
lingen naar ‘t kamp te P. Maritzburg, nadat zij
18 maanden geleden uit dat kamp losgelaten Wa
ren en in den tusschentijd geen oorzaalc tot dit
nieuw optreden gegeven hadden. Verscheidene
sprekers zeggen ook ‘t hunne over de zaak. en
vooral wordt de naam van Eerw. Grosskoff, van
Riversdal genoemd. Worth beslotien, dat
de
Scriba een uitgebreid telegram aan de Regeering
zenden zal, met ‘t verzoek om de militaire auto
riteiten te hewegen de Duitsche zendelingen naar
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hunne werkkringen te laten terugkeeren, tenzij
er gegronde klachten tegen ze afzonderlijk in
gediend zijn. in verband met wangethag. De
twee genoemde namen zullen vooral voor de aan
dacht der Regeering gebracht worden. Daarna
Par. 11—15.
wordt de par. voor kennisgeving aangenornen.
Dit geschiedt ook met paragraven i i tot
15.
In verband met par. 14 worden Di. H. J.
L. du Toit en Fick aangesteld als rationarii om ‘t
kassaboek van den Scriba ~iatezien.
Aangezien eenige punten in ‘t Rapport van
den Scriba genoemd, weer voor de vergadering
komen moeten. wordt dc finale afhandeling van
Rapport uitgesteld.
Rapport van de
Aan dc orde wordt gesteld ‘t Rapport van
Corn, over Nor- cle Commissie over Kerkelijke Normaalscholen,
~~a~l~cholel1. dat gelezen wordt door Ds. Botha.
Op zijn voor
stel, gesecondeerd door Ds. C. D. Barn, wordt
besloten dat, zooals in ‘t Rapport aan de hand
gegeven, cnn te worden aangestelde commissie hij
dc Provinciale Aciministraties zal aandringen tot
‘t verkrijgen van ‘t vroeger reeds gevraagde t.w.
de ondersteuning en erkenning van staatswege van
kerkelijke kostinrichtingen en van kerkelijke do
centen in verband met staatsnormaalscholen.
~ieuwe Corn.
Dc aftredende Commissie wordt wederom
aangesteld, met bijvoeging van Ds. H. P. van der
Merwe in dc plaats van Dr. D. F. Malan.
Rapport
d.
Daarna wordt gelezen bet Rapport van dc
Corn. voor Commissie voor eeoc Handieiding in de Geschie
Handleidingin denis onzer Kerk.
Na eenige discussie woi~clt,
op voorstel van Di. D. J. Pienaar, A.zn., en I.
Zie BIJLAGE ~ F. A. dc Villiers, besloten dat de Comrnis~ie aan
blijve en dat bet aan haar opgedragen zij om met
Prof. Moorrees te onderhandelen in de hoop, dat
hij bewogen moge worden om de gewenschte
handleiding op te stellien. Zoo hij daartegen
bezwaar moge maken, zoo is het aan dc Cornmissic
gelaten iemand anders te vinden, bekwaam tot ‘t
werk. Dc Commissie ontvangt den dank der ver
gadering.
Raportvande
Aan de orde wordt gesteld bet Rapport van
-

~.

-

Staats monopolie. Drank
handel.

de Commissie over Staatsmonopolie in Drank
handel. Dc S~riba ]eest cen brief van den Con
vener dcr Commissie, Ds. Paul Nd, ontvangen,
waat~n verklaard wordt, waarorn er geene vér
gadering der Commissie heeft plaats
gehad.
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Worth besloten dat de leclen cler Commissie, die
thans leden der vergadering zijn, zulien aanblij—
yen orn cle hun vroeger gegeven opctracht uit te
vocren, zullende Ds. Kesteli convener zijn.
Gelezen wordt bet Rapport van de Comnlissie over bet Kerkblacl, ‘t iezen nog niet voleindigd
zijnde, als bet uur slaat om te verdagen.
Op verzoek doet Ds. W. A. Joubert het slot
aebed.

Raiport v. d.
Corn. over

Kerkblad.

IN DEN AVOND

~omt men bijeen te 7.30 tot dc plechJge ope- Pleehtige
aing.
Ret k’erkgebouw is goed gevulcl met eene
Opening.
belangsteilende gemeente. Ook is er een koor
om de verrichtingen te helpen opluisteren.
De
afgetreden Voorzitter, Ds. D. S. Botha, levert
na het gebruikelijke gezang, lezen van’ Gods Woord Ze BiJi ACE V
en gebeci, eene recle over de vraag in Matth. 19:
20, ‘Wat ontbreekt mij nog?” Hij hancielt over de
schijnbare machteloosheid der Kerk en des chris
tendoms te midclen van dc krachtige openbaring
en verleiding der wereici en ‘des duiveis, en vestigt
in dit verband de aanclacht op den inhoucl van
dc vraag op den persoon die ze doet; op het
antwoord, dat ontvangen wordt. In den monci
cler Kerk beteekent dc vraag de overtuiging, dat
zij dc roeping te vervullen heeft als ‘t zout der
aarde en ‘t hcht der wereld; dc belijclenis, dat
zij cleze hooge roeping met vervult; en dc ver
klarmg, dat zij vurig verlangt daartoe te komen.
In verband met den persoon, die dc vraag doet,
wijst de redenaar claarop, dat ten spijte van veel
goeds bij den rijken jongeling, ‘t ééne noodige
hi3 hem ontbrak.
In dit opzicht is hij een bceld
van bet christendom van den huidigen dag, dat
veel goeds in zich beef t en door den zending ar
beid

‘t goede voor bet heidendorn zoekt,

doch

daarbij in zulk een oorlog kon vcrvalien, als waar
van dc wereld heden getu~ge~is:
Daar ontbreekt
iets aan ~dit christendom. Wat zal dat zijn ?
Het antwoord ‘des 1-leeren daarop is ciuidelijk
“~hom h erwaarts voig Mij.” Dat beteekent jezus
leer, voorbeeld en leiding te volgen.
Volgt men
~voora1 het leven van Jezus, dan zal bet worcien,
zooals Paulus het eens uitdrukte: “ik leef, doch
niet rneer ik, maar Christus leeft in mu.” Chris
tus. die dc ware wijnstok is, waarvan de ge
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loovigen dc ranken zijn, is rnachtig en gewillig
bet ware 1ev en, dat ontbreekt, mede te delen.
Met gebed, gezang en ‘t uitspreken van de
Apostolische zegenbede eindigen de verrichtin
gen.
A. J. LOUW,
P. BOSHOFF.
Voorzitter. H. A. LAMPRECHT.
M. W. ODENDAAL.
j. A. JOUBERT,
Vice-voorzitter. H. F. SCHOON.
P. G. J.MEIRING,
J. D. KESTELL.
Scriba. P. S. VAN HEERDEN
D. J. PIENAAR A.zn.
C. D. BAM.
D. S. BOTHA.
S. J. PEROLD.
I. F. A. DEVILLIERS P. DU TOIT.
W. A. JOUBERT.
A. P. KRIEL.
H. P. v. B. MERWE.
Wm. NICOL.
DAVID WILCOCKS.
J. lvi. LOUW.
H. j. L. DU TOIT.
J. F. NAUDE.
C. V. NEL.
M. L. FICK.
G. J. HUGO.
D. J. PTENAAR R.zn.
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De H. E. Voorzitter laat zingen Gez. 68
I,

3, waarna de H. E. Vice-voorzitter het gebeci

doet.
De notulen worden gelezen en na eenige wil
en toevoegingen, goedgekeurd en door
al de Leclen geteekend.
Ds. C. D. Barn begeert, narnens de vergade
rincx, den afgetreden Voorzitter hartelijk dank te
zigingen

Woord van
dank aanafge~
treden Voorzitb
ter.
zeggen

Telegram omtrent Dmtsche
Zenclelingen.

voor de bekwame rede gisteren avond, en
ten einde bet groote kerkelijk publiek ook ‘t voor
dccl daarvan te doen trekken, stelt hij voor dat.
met toestemming van den redenaar, het stuk in
“Dc Kerkbode” gepubliceerd zal worden. Hier
men vereenigt zich de vergadering.
Het telegram, dat aan cle Regeering ver—
zonden meet worden in verband met dc geinter
neerde Duitsche zendelingen, wordt ter goedkeu—

II

ring der vergadering voorgeiezen.
De H. E. Voorzitter deelt mede, dat de eer- Conferentie
ste 1eeraar der geineente den wensch beef t te met gemeento.
kennen gegeven, dat morgen namiddag te 4 uur
de leclen des Raads met de gemeente tot eene con
ferentie sarnen zullen komen in de gronden van de
oude pastorie, ten eincle meer bepaalcl te spreken
over wat er te leeren valt uit ‘t leven van wijien
Dr. Andrew Murray, die in de oude pastorie was
geboren en in dien tuin had gespeelci. Dc ver
gadering besluit morgen namiddag geene zitting
te hebben.
Aan de orde bet Rapport van de Commissie Rapportv.d.
over het Kerkblad, dat puntsgewijze behandeld Corn. over
wordt.
Kerkblad.
Par. i worth na breedvoerige discussie voor ‘Z~e ~IJLi~GE VI
kennisgeving aangenomen. Zoo worden ook aan
genornen paragraven 2, 3 en 4, wordende onder Par. 2 4.
par. 3 de wenk gegeven, dat er nieuwe rubrieken
gevoegelijk kunnen worden aangebracht in de
leesstof.
In verband met par. 5, wordt opheiclering
Par. 5.
gevraagd in verband met zekere getallen, die door
den Scriba niet dadelijk gegeven worclen Ican, die
vraagt dat dit zal overstaan. Toeges~aan.
Onder par. 6 worden dc wijsheid en uitvoerPar. 6.
baarheid van dc nieuwe schikkingen ter invorde
ring van subscriptiegelden door een en ander in
twijfel getrokken. Het punt wordt echter voor
kennisgeving aangenom.en.
Paragraven 7 en 8 worden voor kennisgeving Par. 7 10.
aangenonmen, en de voorstellen in paragraven 9 en
i o gedaan, goedgekeurd.
In verband met par. I i ontstaat dc vraag of
Par. 11.
men recht handelt en naar de Wet door de ~ Publiceeren
dale commissieversiagen aIs bijvoegseis tot “Dc van Synoda1~
Kerkbode” te publiceeren en niet als dccl te laten verslagen.
uitmaken van het blad zelf. Aan dc rationarii
wordt opgedragen cm als antwoord op de vraag
in deze paragraat gesteld, cen voorstel voor de
vergadering te brengen.
Paragrav:en I 2 tot I 5 worden voor kennisge- Par. 12 15.
ving aangenomen, zullende dc henoeming
der
nieuwe Commissie later geschieden.
De staat van ontvangsten en uitgaven worth S~tg~1~1t~
overwogen, alsook dc balansstaat. In verband Uitgaven,
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met dit laatste, wordt daarop gewezen, dat onder
cle lasten bet restant van
bedrag van de vier
Kerken geleend, had mo eten figurecren.
‘~

~NAM1DDAG ZITTING.

Nog aan de orde bet Rapport van de Corn-

Rapport v. d.
Corn, over missie ovei het Kerkb]ad.
De Scriba gevende
Kerkblad. de .gcvraagcle iniicbting in verband met par. 5,
Par. ~,
erkent dat er een fout in dc getallen ingesiopen
Fo~tgerectifi— is; in piaats van £1799 19 I moet er £965
ceerd.
1 8 3 staan, ais de som ingevorderd voor de jaren
1914—1915.
Daarna wordt ook par. 5 voor ken

Dc Redacteur

moet aanwez1~’

nisgeving aangcnorncn. Na nog eenige vragen
over zaken genoemcl in den staat van inkornsteri,
wordt ook cut dccl sarnen met den balansstaat voor
kennisgeving aangenom en.
Vóór men van dit Rapport voorloopig af
stapt, brengt Ds. M. L. Fick bet voigend voor~

‘stel voor dc vcrgadering, dat door den H. E.
Vice-voorzitter gesecondeerd wordt:
Dc verga
dering acbt bet wenscbclijk, dat in dc toekomst
de redacteur van bet kerkblad dc vergaderingen
des Raads zal bijwonen, ten einde te vernernen
wat de lecien over ‘t biad te zeggen hebben en de
gevraagcte inlichtingen te vcrstrckken, zullende
zijnc reis- en verblijfkosten uit dc kas van ‘t hind
betaald worden. Ter stemming gehracht, wordt
bet voorstel verworpen.
Dc vergadering treedt vooreerst af van dc
Rapport v. d. bebandeling van dit Rapport en ontvangt be~ ver
Scriba Leg~ti- slag van de Commissie gisteren aangesteld in
zijn’

mat~e van Pre
dikanten.
verband
Zie
Synode
BIJLAGE VIII.

Besohr1)vlngs

met de verandcrmgen door ccn en ander
aangehracht in dc aanbcvelingen des
Raads omtrent legitimatic van predikarncn. Het
versiag wordt door Ds. Nicol. gelezen en door de
vergaciering zonder discussie goedgekeurci..
Aan de oide wordt nu gesteld Bcschrijvings
punt No. 1, handelebdc over de armc bianken.

ZieBIJLAGET Ds. H. P. van der Merwc leidt de bcspreking in
Arme Blanken.cn eincligt met bet volgend voorstel re doen, dat
door Ds. G. J. Hugo gesecondecrd wordt’.
“Dc
Raad der Kerken dc besluiten van ‘t Anne Bian
ken Congres in November j.1. in ernstige overwc
ging genomen hebbcnde~ betuigt zijnc instemming
met h’et daarin uitgesprokene; hij is ten voile
ovcrtuigd, dat in bet opiossen van bet vraagstuk

‘3

der Anne Blanken in ons land, Heck en Staat
hand aan hand moeten samenwerken; dat niet
alleen vernieuwde pogingen van kerkwege, maar
nieuwe wetgeving van staatswege noodig zullen
zijn, weshalve hij daartoe eerbiediglijk onder de
aandacht van de H. E. Regering 2 (b), 3, 4, 5,
6, ~ en 8 van genoemde besluiten brengen xvii,
om wetgeving, waar mogelijk zooals in die be
sluiten omlijnd. Ten einde te cloen aiwat in zijn
vermogen is wetgeving in dier voege te verzeke
ren, henoerne de Raad eene commissie, die met
de volgende voorsteilen bij de H. E. Regeering
representaties maken zal
i.
Daar bet geblek’en is uit toespraken van
deskundigen op het Congres, dat er ongeveer
70,000 kirideren van schoolgaanden ouderdom, uit
blanke ouders in de Unie. niet in School zijn, en
daar vele duizenden kinderen van wege den lagen
standaard van verplicht onderwijs, en van wege
een ondoeltreffend leerplan in onkuncle opgroeien
en alzoo ongeschikt voor den strijcl des levens
het leven binnengaan, alleen om de gelederen der
arme blanken te doen aanwassen, acht de Raad
het noodzakelijk, dat hierin dadelijk door de H.
E. Regeering gehandeld za] worden, om in dien
toestand dc noodige verandering zonder verwiji
aan te brengen.
2.
Vernomen hebbende van den kant van
den Minister van Industrieen, dat er in cit Unit
ininstens 10,000 huisgezinnen van arme blanken
zijn, waarvan de heift wegens dc nieuwe pogingen
van de Regeering, om werk te verschaffen, een
kans heeft om een onderkomen te vinden, ter
wiji dc andere heift wegens gebreI~ aan initiatief,
of wegens algeheele verachtering, hopeloos schijnt,
spreekt de Raad zijn&diepe overtuiging uit, dat
de Staat ntet aileen verordend is als rechter op
~te treden om ‘t kwaad te straffen, maar ook als
vader om te zoeken dc zwakken te helpen, en de
sl’echten, verre van ze aan hun lot, over te laten, te
verbeteren, al is het zonder hunne toestemming.
Dc Raad wil daarom heleefdelijk aandringen bii
de Regeering om de Landloopers Wet in dien
geest en naar eisch voor bianken gewijzigd. op
hen van toepassing te maken, als ook door de
stichting van bedelaars kolonies, aIs anderszins,
de noodige stappen te doen, om den arbeid ver
—
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plichtend en opheffend te maken voor de 5,000
gezonkene arme families en anderen, voor wie de
toepassing van zulk eene wet noodig mocht zijn.
3. Tot een ballast voor, en een bederf in,
de samenleving moeten opgroeien d~e kinderen uit
die 5,000 overgeschotene huisgezinnen van hope
loozen. Oak is dit waar van vele andere kinderen
in andere gezinnen, waar het huiselijk ieven tot
den rnaatschappelijken en zedelijken ondergang
voert. Daar deze allen geen gering getal macten
vormen, meent de Raad reden te hebben, te ge
looven, dat het beperkt getal inrichtingen in den
lande voor de opnarne van kinderen, op wie de
Kinderen Reschermingsakte van I 9 I 3 betrekking
heeft, op verre na niet voorzien kan in de be
staande behoefte, waarom hij bij dc H. E. Re
geering aandringt op de uitbreiding van die in
richtingen en dc oprichting van andere.
Hij
vertrouwt verder, dat de ernstige aandacht onver
wijid geschonken zal worden aan het dempen van
deze acer vruchtbare bron van het Arme Blanken
dom.
4. Dc Raad sternt ten voile overcen met he:
Comité over Industricel Onderwijs van 1916 met
wat bet zegt in paragraaf 73 van zijn rapport, reT
wiji hij verzoekt, dat in subsectie (7) (k~ van
sectie 34 van Akte 25 van 1913 de woorcien “of
door” na “afzonderlijk van” zullen worden inge
vo’egd.
Daarop gelet hebbende, dat dc Akte in
kwestie niet op cifectieve wijze wordt toegepast
uit hoofde van dc doorgaande onbekendheid met
haar, zooals zelfs soms bij civiele arnbtenaren
wordt aangetroffen, maar vooral nit hoof dc van
bet feit, dat het naspeurén van gevalien, daarin
beschreven, de plicht van niemand gcmaakt is,
zoo ~vil de Raad met alie kracht dc aanbeveling
in paragraaf 139 van gezegd Cornite’s rapport
voor wetgeving steunen, en geeft verder in be
denking of het nict dc bepaaldc plicht van den
School Raad gemaakt moet worden in voeling met
dc gevallen in dc Akte omschrcven, te zijn en in
termen van die Akte met hen te handelen.
6. Dc Raad gevoelt dc volstrckte nood
zakelijkheid van wat in bet achtste van meerge
noemde besluiten is uitgesproken, waardeert wat
~.
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de H. E. Regeerii~g voomernens is in dezen te
doen, en neemt de vrijheid voor verder handelen te
verwijzen naar de oprnerkingen op pp. 63 en 64
van het versiag van het Congres te Cradock.
7. Daar bet huisgezin rnisschien de grootste
factor is in de vorming van de karakters van de
toekornstige mannen en vrouwen, en de christe
lijke godsdienst erkenci is te zijn do ééne bescha
vende en gernoedsverede~0n~~ kracht voor den
rnensch, zoo v’erzoekt de Raad, dat in de aanstel
ling van Superintendenten voor inrichtingen, zo
als beschreven in Akt~ 25 van 1913, en andere
dergeljjk.e door den Staat tot stand gebrachte
stichtingen van dien aard, de Kerk zal worden ge
raadpleegd.
8. Alhoewel de Raad geen definitief voor
stel to maken he:eft betreffende 4, ~ en 6 van
meergemelde Congres besluiten, en hoewel hij ge
looft, dat bet daarin geneem~d.e reeds de aandacht
der H. E. Regeering heeft, zoo begeert hij toch,
dat zij nog verder alles in haar vermogen zal zoe
ken te doen, door wetgeving, als anderszins, om
uitvoering to geven aan de helangrijke wenken
en voorstellèn, daarin uitgesproken”
Daar dit voorstel te uitgehreid is, om dade- Corn. orn dit
lijk in degejijke overweging genomen te worden, voorstel na te
zoo wordt eene commissie henoemd, bestaande uit gaan.
Di. H. P. van der Merwe, D. J. Pienaar, A.zn.,
J. M. Louw en C. D. Barn, om hot na te gaan
en daaromtrent aan de vergadering te rappor
teereri.
Beschrijvingspunt No. 2 kornt flu aan de Beschrijvings
beurt en wordt ingeleid door Iden H. E. Voorzitter,
punt 2.
die daartoe den stoel ontruimf voor den Vice-voor- Vierjng van 400
zitter. Hij stipt aan hoe men gevoegelijk de
bedoelde viering kan inrichten. en stelt daarna
voor, gesecondeerd door Ds. D. J. Pienaar, R.zn.
dat eene cornrnissje benoemd ~‘orde om, met in
achtneming van bet genoemd.e, een beredeneerd
voorstel voor do vergadering te brengen met betrekking tot het kerkelijk vieren van bet vermelde
feest. Dit wordt aangenomen en tot leden dezer
commissje worden aangesteld: Di. W. A. Jou
bert, P. S. van Heerden, D. J. Pienaar R.zn., en
M. W. Odendaal.
Aan de orde beschrijvingspunt No. 3, dat door
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Besohrijvingspunt 3.

Ds. S. J. Perolcl voorgeciragen worcit. Hij stelt
voor, dat de Raad aanbevele, dat elk cier verschil—
lende Synoden een of ineer leeraren zal afzon
deren tot evangelisatiewerk. Vóór dit voorstel
gesecondeerd en onder bespreking gebracht kan
worden, is de tijd daar om te verdagen, ten einde
gevoig te geven aan de uitnoodiging van den Bur
gemeester tot eene gezellige bijeenkomst.
Na gebed door Ds. P. du Toit gaat de ver~
gadering uitéén.
Al de leden zijn hecien tegenwoordig geweest.
A. J. LOUW, Voorzitter,
J. A. JOUBERT, Vice-voorzitter,
P. G. J. MEIRING, Scriba.

DEBDE ZITTING.
ZATERDAG, 3 MAART,

1917.

De verrichtingen nemen een aanvang door i~et
zingen van Ps. 84: 6 en de gezamenlijke toe
nadering tot den troon der genade in het gebed.
gaande Ds. D. J. Pienaar, A.zn., daarin voor.
De notuien worden gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Rapport van
De rationarii leggen hun versiag ter tafe].
Rationarii.
Par. I, welke handelt over ‘t kassaboek van den
Zie BIJLAGE Scriba, wordt voor kennisgeving aangenomen.
Over par. II ontstaat er discussie weike ge
Par. II, Publioeering van eindigd wordt door de volgende motie van orde
Syn. versiagen van Di. D. J. Pienaar, A.zn., en G. J. Hugo,
in Kerkbode” “I-let rapport der rationarii worde gesteld in handen der Commissie over het kerkblad orn later
daarover den Raad met advies te dienen.” Dit
wordt ‘t besluit der vergadering.
Het rapport van den Scriba nu geheel afge
handeld zijnde, zoo ontvangt hij den dank der ver
gadering bij monde van den H. E. Voorzitter.
Rapport
d.
Aan de orde wordt gesteld het rapport van
Corn. over de commissle aangesteld om over bet voorstel van
Arme Blanker’ Ds. H. P. van der Merwe in zake de arme hian
.

.
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~ rap~port
ken de vergadering
te lichterk,
door Ds. J. voor
IVI. Louw
gel.ezen.wordende het
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Dr. H. A. Lamprecht heeft bezwaar t~gen Bezwaar tegen
de bewoording van een cleel van den aanhef en
aanhef.
stelt voor dat die paragraaf heginnende met de
woorden, “Hij is ten voile overtuigd”, zoo zal
iez’en: “Hij is ten voile overtuigd, dat hoewel het
opiossen van het vraagstuk der arme blanken wel
in de eerste instantie bij den Staat thuis behoort,
de Kerk daar ook belang bij heeft en derhalve
hand aan hand met den Staat wil samenwerken”,
enz. Ds. H. F. Schoon secondeert—dit voorstel, het
welk door die vergadering aangenomen worElt. Ove
rigens wordt het rapport in zijn geheel goedge
keurd en aangenomen.
De commissie aangesteid in verband met be— Rapport v. d.
schrijvingspunt No. 2, levert haar rapport in, Corn, over vie
hetwelk puntsgewijze behandeld wordt. Sectie I ring van lerk
wordt goedgekeurd met de toevoeging aan ‘t einde Zie BIJLAGE X
van subsectie d, op voorstel van den Scriba en Ds.
D. J. Pienaar A.zn., van die woorden
of zich
weer aan vervolging van andersdenkenden
zal
schuidig maken, als de omstandigheden daartoe
gunstig zijn.” In verband met sectie II (a) stel
len Di. I. F. A. die Viiliiiers en H. J. L. du Toit
voor, dat in plaats van eene pubiieke vacantie, wij
aanzoek doen zulien om dien dag tot vacantiedag
voor de scholen verkiaard te krijgen. Dit wordt
door de vergadering verworpen, en de voorstellen.
zooals in het rapport vervat, aangenom•en. De
uitvoering van hetgeen in ‘t rapport aan de hand
gegeven worth, is aan de Moderatuur des Raads
opgedragen. Dc dank der vergadering wordt bij
monde van den H. E. Voorzitter aan de Commis
sie betuigd.
Ds. S. J. Peroid vraagt veriof om zijn voor- Bescl~vrngs
stel gisteren :gedaan ~e mogen terugtrekken, daar
hij tevredien is de zaak bij de bespreking te laten.
De vorgadering geeft hiertoe toe stemming.
Beschrijviingspunt No. 4, komt flu aan de Beschr~jvinga
beurt, nemendie Ds. I. F. A. die Vilhers bet voor
punt 4.
zijne rek~ening in plaats van 1Ds. j. P. van Heerdien, Inkornst Bedie niet opgekomen is. Tezamen met Dr. Lamp—
as ing.
recht steit hij de aanname voor van hetgeen in
bet beschrijvingspunt gevraagd wordt. Hiermede
vereemgt zich die vergadering met x 3 tegen I 0
stemmen
Ds. Nicoi leidt, namens de Transvaaljsche Besohrijvings
Synode bet vijfde beschrijvingspunt in, en Btelt met
punt 5.
“...

..
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Vereenvoudjgd Ds. Botha voor: “De Raad beschouwt het wen
Hollandseb. schelijk, dat bladen en tijdschriften, die in ver
band met de Gefedereerde Kerken verschijnen,
ook van bet vereenvoudigde Hollandsch zullen ge
bruik maken, en verzoekt de verschillende Syno
den om d’e noodige stappen te doen, ten einde
ook deze schrijfvorm in “Re Kerkbode” mag wor
den gehezigd”. Oncler de discussiie hierover is
bet tijd geworden om te verdagen.
In de hoop
echter, dat met nog een kwartier toetestaan, men
tot stemming zou kunnen overgaan, stemt de ver
gadering daarin toe tot kwart voor één te zitten.
Doch tegen dien tijd was men nog niet gereed orn
te stemmen, en werd de discussie uitgesteld tot
Maandag morgen.
Kennisgeving
Di. J. M. Louw en W. A. Joubert geven kennis
vanVoorstel van ‘t volgend voorstel:
“Ret worde aan de Moover tijd van deratuur van den Federalen Raad opgedragen om
Sehoolvacan
ties.

narnens de Gefedereerde Kerken bi~ de bevoegde
autoriteiten ten sterkste daarop aan te dringen, dat
met de lange schoolvacanties, de vaststelling van
de openings- en sluitingsdaturns der opvoedings-.
inrichtingen zoodanig geregeld zal worden, dat
bet voor vacantiegangers niet noodig zijn zal op
een Zondag te reizen.”
Nadat Ds. Wilcocks des Reeren zegen over
het verrichte werk heeft afgesmeekt, wordt de
vergadering tot Maandag 9.30 v.m. verdaagd.
Al de iecLen zijn heden tegenwoordig geweest.
A. J. LOU’v\T, Voorzitter,
J. A. JOUBERT, Vice-voorzitter,
P. G. J. MEIRING, Scriba.

VIERDE ZITTING.
MAANDAG, 5 MAART,

1917.

Re I-I. E. Voorzitter doet zingen Gez. I : 1,4,
en op zijn verzoek gaat Ds. M. W. Od.endaal voor
in het gebed.
De n.otulen~worden gelezen en na eenige wij
zigingen, goedgekeurd en geteekend.

‘9
De H. E. Voorzitter, ten einde zuiks in de Gerneentelijke
notulen opgenomen te zien, rapporteert, dat op Conferenties.
Zaterdag en Zondag avond er conferentie met de
gemeente geboucien werd ovei bet onderwerp, dat
vooral geclurende cle laatste jaren van zijn leven de
,groote boodschap van Dr Andrew Murray uit
rnaakte t.~v. de onmjsbaarhejd van de vollieid des
Heiligen Geestes voor den geloovige en voor de
Kerk, en de eischen welke in dat verband den ge
loovige gesteld Zije.
De H. E. Voorzitter legt dc vraag aan de Verzoekschrift
vergadering voor of men gewillig is het verzoek~ van Jeppestown
schrift van den kerkeraad van Jeppestown voor- over vrede on
komende op ‘t agendapapier, in behandeling ~
nemen, en daarop hcvestigd geantwoord zijnde,
~vordt besloten te 2.30 dezen namiddag hijeen te
komen om bet daarin gevraagdc te bespreken
en wel met geslotene deuren.
Aan de orde wordt nu gesteld bet voorstel Voorstel over
van Ds. Nicol, reeds opgenomen in dc notulen van Vereenvoudigd
1.1. Zaterdag en handelende over bet vereenvou- Hollandsoh.
digd Hollandsch. Na cene korte discussie, waar
in beide voorstelier en secondant verkiaren, dat
~ij met bet voorstel nict dc roos~.ers der Zondag
schoollessen hedoelen in te sluiten, werd bet voor
stel aangenomen met drie tegenstemmen.
~‘Jen gaat over tot de bebandeling van he
schrijvingspunt No. 6, hetwelkvoorgedragen wordt
door Ds. J. F. Naudé, die zijn rede eindigt met Afrikaansch.
een voorstel te doen, dat echter la:er terugge
nomen wordt. Aan dc discussjc nemen dccl Di.
.C. V. Nd, die het voorstel secondeert, Kestell,
Meiring, die een arnendernent voorstelt,
Fick,
Botha, P. en H. J. L. du Toit, D. J. Pienaar,
A.zn., van Heerden, Boshoff, J. M. Louw en
Perold, brengende Ds. Hugo, zonder toespraak,
er nog cen amendement bij. Aangezien dc ver
gadering begeerig schijnt tot censtemmigheid over
dc zaak te geraken, zoo ;vorden voorstel en amen
dementen in dc handen der verschillcnde voor
stellers en secondanten gestel~d, ten einde -zij, zoo
rnogelijk, op één voorstel zich vercenigen mogen.
.

NAMIDDAG ZITTING.

Dc vergadcring komt te 2.30 n.m. bijeen en
behandelt met geslotene deuren bet verzoekschrjft

Vrede onder
Ons yolk.
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Disouseie met van den kerkeraad van Jeppestown, zooals vervat
ge~1oten deuren.in het agendapapier.
Ds. J. M. Louw maakt
duidelijk wat bedoeld wordt. Na hem nemen ye-

Besluit.

len der leden aan de bespreking deel, die eenige~
uren duurt en ten ~einde gebracht wordt rne~ de
aanname van de volgende twee voorstelien: het
eerste van Di. H. P. van der Merwe en M. W.
Odendaal, luidencle, “De Raad der Kerken bet
verzoekschrift van den kerkeraad van Jeppestown

in overweging genornen hebbende, gevoelt den
ernst der zaak diep. maar acht het geraden om
het aan de i\’Ioderatuur der Kaapsche Synode over
te laten, om naar goedvinden eene commissie te
benoemen, die zich door de christelijke discretie
zal laten leiden om alles te doen, wat noodig be
vonden mocht worden om de verlangde verzoening
Besluit.
te hewerkstelligen.” Het andere van Di. D. J.
Pienaar, A.zn., en H. F. Schoon:
“Deze Raad
beseffende den ernst van de verdeeldheid onder
ons yolk, en de dreigende scheuring in onze Kerk,
roept de leden der vier Gefedereerde Kerken op
tot g emeenschaplijk gebed om de gave des Hei
ligen Geestes, die het eenig middel zal blijken te
zijn om broeders, die hetzelfde belijden en siechts
den yolk uitmaken, weder aan elkander te binden.
BeschrijViflgS
Aan de orde worth gesteld, nadat de deuren
punt 13.
weder geopend zijn, beschrijvingspunt No. 13,

Hollandsche dat door Ds. D. J. Pienaar A.zn., wordt toege
t~ai in Rhode- licht.
Hij eindigt door samen met Ds. ~P. S. van
sla.
Heerden het volgend voorstel te doen, dat me~ al
gemeene

stemmen aangenomen

wordt

“Een

krachtig schrijven, namens de Gefedereerde Kerken
worcie door de vier Moderaturen gericht aan den
gezaghebbendeit in Rhodesia ten einde de Holl.
taal op de scholen in genoemd gebiect recht te
doen wedervaren.”
Wordt daarna voorgedragen beschrijvings
BesohrIçT~In~s~punt No. 14, ook door Ds. D. J. Pienaar, A.zn.,
die zijn toespraak eindigt met de hoop uit te spre
ken dat men de zaak weer ter overweging aan de
drie Transgariepsche Synoden zal voorleggen.
Nadat nog een en ander er een woord bijgevoegd
heeft, wordt het bij de hespreking gelaten.
Ds. D; J. Pienaar, A.zn., verkrijgt verlof om
heden te vertrekken.
I-let slotgebed wordt door Ds. P. S. van
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Reerden gedaan en dc vergadering verdaagd tot
morgen te 9.30 v.m.
Al de ]eden zijn heclen -tegenwoordig geweest.
A. J. LOUW, Voorzitter,
j. A. JOUBERT, Vice-voorzitter,
P. G. J. \IEIRING, Scriba.

VIJFDE ZITTING.
DINGSDAG, 6 )vIAART,

1917.

Dc lecien komen te 9.30 v.m. bijeen en de
verrichtingen nemen een aanvang met het zingen
van Gez. 49:1. Daarna doet Ds. Nicol het ge
bed.
Dc notulen worden gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
Ret stuk door de daartoe aangestelde corn
missie opgesteld als een In Memoriam aan Dr.
Andrew Murray, wordt door Ds. H. P. van der
Merwre gelezen en na eernge wijzigingen goedge
keurd.- Ret stuk is als voigt

In fllemoriani.
Ds.
(;e/2oieIl 9

4n-drew Jiiirraj,.11.A., D.D.
.iiei, 1828; overlea’e,i iS Jan.

1917.

Dc Raad der Kerken wijdt deze bladzijde
-van zijn notuienboek aan de nagec[acht-enis van

Dr. Andrew Murray, aan wi-en God een w-erkdag
in onze Kerk gaf van bijna 70 jaren.

Rij was een groot man, zijne ziel gloei-ende
Niemand icon in zijne
tegenwoordigheid komen, of zijn geest moest zich
neclerbuigen voor die verhevene persoonlijkheid,
en moest in hem den “man Gods” bij uitnemend
heid begroeten. Dit was hij, omclat hij ye-el ver
keerd had achter bet gescheurde voorhangsel,
leefde in het heiligdoin van Gods tegenwoordig-.
heid, een helder gezicht had van de dingen der
eeuwigheid, en met den Geest zijns Meesters be
zield was.
In di-en Geest ook was hij ned-erig en
van een h-eiligen ernst .

T~i Mernoriam
D~~Andr&w

~1iefderijk tegenover zijne rnedemenschen, en ging
zijn groot hart uit zelfs tot do geringsten onder hen~
Niet alleen was hij zoo voortreffeiijk op geestelijk
gebied, maar had de Voorzienigheid hem met
groote natuur1ij1~e gaven rijkelijk bedeeld. Geen
wonder, dat hij op menig gebied uitbionk.
Onder dc broederen was hij als kerkelijk
staatsman zonder wederga, en kon hij in dagen,
die der Kerk veel hezorgdheid en onrust gebaard
hadden, zooals in den strijd tegen ‘t Modernisme,
als een van God daartoe verordend, om bet roer
in de handen te nemen. het vaartuig der Kerk
doorsturen.
~vVat hij gedaan heeft voor de opvoeding
moet in onsterfclijke herinnering gehouden wor
den door het Afrikaansche yolk.
Door zijne cluiclelijke en ernstige prediking
was hij middel in Gods hand om duizendtailen,
die in dc zonden dood waren, levend te maken;
heeft hij vele kincleren Gods gevoerd tot een
hooger geestelijk leven; predikers bezield
tot
meerderen ernst en meerdere toewijding nan de
bediening des evangelies; en zijne nagedachtenis
en invloed blijven flog de Kerk inspireeren, nadat
hij gestorven is.
Zijn groote geestdrift voor de uitbreiding des
Koninkrijks heeft de kerk met reuzenschreden op
dien weg voortgeholpen.
In zijne vele diepgeestelijke geschriften is
de geest, die in hem was, ge-incarneerd, en zal
hij daardoor nog met zegen blijven spreken tot
zijne Kerk en tot de Kerk in geheel de christelijke
wereld tot in lengte van dagen.
Dc Kerk gevoelt diep zijn heengaan, zoekt
als verlegen nadr haren Bezieler, haren Leeraar,
haren Leidsman, en, waar zij bij herhaling zicli
zijn heengaan in geclachte brengt, roept zij onwil
lekeurig uit:
“Mijn vader!
Israels en zijne ruiteren

mijn vader!

wagon

Zij treurt, maar geclenkt met dankbaarheid
eraan, hoe rijk zij is aan den schat, die Andrew
Murray haar in wat hij geweest is, en geclaan heeft

als erfenis heeft nagelaten.”

\~\Tordt besloten, dat dit stuk dadelijk in ‘Do

Kerkbocle” gepubliceerd zal worden.
Dc verschillende voorsteliers en secondanten
van voorstel en arnendarnenten in verband met de
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Afrikaanse taal, leveren een gezamenlijk voorstel Voorstel om~
in en dat wel onder de namen van de oorspronke- trent Afri
lijke voorstellers t.w. Di. J. F. Nauclé en c. v. kaan~h.
Nd:
“Deze vergacLering is van overtuiging, dat
Nederland.sch nooit dc spreektaal van ons yolk
worden zal, maar dat gelijk Afrikaansch sedert
jaren het middel tot gemeenschap onderling onder
ons yolk geweest is, het dat blijven en al meer
worden zal, en dat gelijk ‘t gebruik daarvan in de
hoogste raadszalen van ons land meer regel dati
uitzonclering geworden is, dat ook uiteindeiijk het
geval zal zijn op de kansels van onze Kerk, en
dat alles, omdat er levenskracht in het Afri
kaansch is, welke aan alle verachting en veront
achtzaming met wonderlijk succes bet hoofd heeft
weten te bieden, en ook omdat in ‘t Afrikaansch
alleen bij velen dc vol]ksziel zich uit. Deze ver
gadering acht echter onder dc tegenwoordige ha
chelfjke toestanden, de tijd niet rijp thans bij de
andepe Synoden der Gefedereerde Kerken ~rop aan
te dringen Afrikaansch ook als haar officieele taai
te erkennen” Met een tegenstem wo~dt dit voor
stel aangenomen.
Aan de oide wordt gesteIclbesc’hrijvji~gspunt Beschrijyjngs
No. 7. Dr. H. A. Lamprecht leidt het in en, ge- punt I?, Vrije
secondeerd door Ds. J. D. Kestell steit hij voor Scholen
de aanname van het beschrijvingspunt.
Nadat Stoats subsidie
Di. Kestell, Botha, van Heerden, Meiring, Barn
en van der Merwe, over dc zaak gesproken hebben,
worth het voorstel zonder tegenstem aangenomen.
Dc vergadering besluit dezen avond hare
werkzaamheden ten einde te brengen.

NAMIDDAG ZITTING.

Dc H. F. Voorzitter benoemt tot Commissiecorornissie over
voor ‘t Kerkblad :—
het kerkblad.
F,. ciii
Secundi.
Ds. P. G. J. Meiring
Ds. D. S. Botha
Prof. J. du Plessis
Ds. D. Bosman
Ds. G. J. Hugo
Ds. P. j. J. Boshoff
Ds. A. A. Weich
Ds. H. J. Pienaar
Ds. Paul NeT
Ds. J. M. Louw,
Mnr. G. Van Heerde
1\inr. J. H. Ha~olutzel
Dr. G. Cillie
Mnr. D. A. A. Pauw.
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De vergadering keurt deze ben:oeming goed.
Dank aan
Daar met deze benoeming het Rapport van
Redacteur.
de Commissie over ‘t Kerkblad afgehandelcl is,
wordt de dank der vergadering haar toegebracht,
als ook aan den Redacteur, wien toegebeden wor
den gezondheid en genade om het werk tot eer
van onze Kerk en roem van Gods N~aam te doen.
Ook wordt benoemd de Commissie, waartoe
Commissie overbesloten is in verband met beschrijvingspunt No.
hetArme Blan
ken vraaostuk i,

t.w. Ds. H. P. van der Merwe, Ds. A. D.
Luckhoff en Mnr. J. R. Louw met Ds. D. Theron
tot zijn secundus, en Ds. A. F. Louw tot zijn
tertius. Deze benoeming wordt goedgekeurd.
Ds. D. S. Botha vestigt de aandacht op een
Resluit over besluit door de Vierde Vergadering des Raads
Kerk~ vereeni- genomen fri verband met dc Kerkvereeniging, dat
ging.
op het agendapapier dezer vergadering had moeten genoernd worden
zoo besluit de Raad om
dc overweging dezer zaak uit te steflen tot zijne
volgende vergadering.” (Zie pag. 23). Hij yes
tigt de aandacht van den Scriba hierop, en be
geert dat bij de eerstvolgende vergadering deze
zaak in behandeling genonien zal worcien. Hier
moe vereenigt zich dc vergadering.
BeschrijvingsDr. Lamprecht leidt heschrijvingspunt No.
punt 8.
8 in, en na hem doen Di. Botha en Fick een
Teriggetrok- voorstel daarorntrent, dat echter teruggetrokken
worcit.
Dc vergadering stapt van de zaak af.
BesohrijvingsAnn de orde wordt gesteld beschrijvingspunt
punt 9.
No. 9. Ds. Meiring maakt in verband met ‘t be
schrijvingspunt duidelijk hoe er verschillencle corn
missies door dc Synoden der Gefedereerde Ker
ken aangesteld zijn in verband met vermeerderde
l3esluit over gezangen en wijzen en hij stelt voor, gesecondeerd
nieuwGezang- door Ds. I. F A. de Villiers, “Dc Rand der Ker
boek.
ken hevele aan, dat dc commissies tot verbeterde
gezangwijzen en tot vermeerciering van gezangen
of liederen door dc Transvaalsche en Vrijstaat
sche Synoden aangesteld en door de Natalsche
Synode te worden aangesteld, officieel haar he
staan bij de commissies daartoe door de Kaapsche
Kerk benoemd bekendstellen, alsook hare begeer
te om in dezen met ze samen fe werken. Dc
Raad geve voorts zIjn verlangen te kennen, dat
de Kaapsche commissies aisdan de medewerking
der voornoeinde commissies zullen inroepen, op
“...
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dat in deze voor onze geheele Kerk zoo belang
rijke zaaI~r eenheid zij in handeling.”
Beschrijvingspunt No. i o Icon-it aan de beurt. I3eschrijvingspunt 10.
Ds. H. F. Schoon leidt zuiks in en stelt voor de
aanname van bet beschrijvingspunt.
Hij trekt
echter zijn voorstel terug ten gunste van het vol
gend arnendernent van Di. J. M. Louw en C. D.
Besluit.
Barn, “Deze vergadering verzoeke de verschillencle
Synoclen der Gefedereerde Kerken de Moderatuur
van den Raad der Kerken bet recht te verleenen,
van te eeniger tijd, met betrekking tot zaken van
algemeen belang, clagen van verootmoediging en
gebed uit te schrijven.” Dc vergadering ncernt
dit laatste voorstel aan.
Aan de orde beschrijvingspunt No. ii, dat
door D s. Wilcocks voorgedragen wordt. Wordt Wereldoorlog.
besloten het beschrijvingspunt puntsgewijze te be
handelen, en in punten (2) en (~) de woorden ‘de
Kerk’ vervangen zullen worden door ‘de Raad
der K’erken’.
Punt (i) wordt aangenornen.
Punt (2)
Beslüit.
worth, als volgt ge-eniendeerd:
“Dat dc Raad
der Kerken blijft bidden, dat er spoedig een aan
nemelijke basis van vredesonderhandelingen ge
vonden moge worden”, en dooi~ dc vergadering
aangenomen. Punt (~) wordt weggelaten,
en
punt (~) aangenornen, en dc uitvoering van dit
]aatste punt worth gelaten in dc hand der Mode
ratuur tezamen met Ds. Wilcocks.
De H. E. Voorzitter stelt aan de orcie be- 1~eschrijvingsschrijvingspunt No. 12. Ds. Meiring 1eidt zulk:s
punt 12.
in en zijn toespraak is nog niet ge-eindigcl, als Huwelijksfor
het tijd is orn te verdagen.
mulier.

AVOND ZITTING.

Te 8 uur komt men weer bijeen en worth
de behandeling van beschriivingspunt No.
i 2
voortgezet. Ds. Meiring eindigt zijn toespraak
met het volgend voorstel te doen:
“Dc Raad der
Kerken meent dat het wensclielijk is, dat er eenige
verandering aangebracht worde in het Huwelijks
formulier; hij b’enoemt eene commissie en draagt
aan haar Op cen cQnceptformulier op te stellen, dat

Besluit Huwe
lijksforniuljer.
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aan de eerstvolgende Raaclsvergadering

ter be
oordeeling zal worden voorgel’egd. A~eenda~a
zal cle Raad besluiten of hij met deze Thak tot de
verschillende Synoden zal gaan.”
Dii worcit’
door Ds. S. J. Perold gesecondeerd en met alge
meene stem door de vergadering aangenomen.
Dc corn. zal bestaan uit Ds. Meiring en Prof. du
Plessis.
BeschrijvingsAan de orde beschrijvingspunt No. 15. Di.
puntl5,
Lick en D. J. Pienaar. R.zn., lichten zuiks toe.
Elandleid ing in Zij steilen voor, dat bet aan eene te benoemen
Kerkeljjke
commissie opgedragen zij om iernand te vinden.
Geschj ed eni s
die eeoc handleiding in de kerkelijke g.eschiedenis
in eenvoudige taal zal opstellen ten gebruike bij
catechisatiën. Dit worclt aangenomen en als corn
~missie
worcien aangestelcl Di. D. j. Pienaar, R.zn.,
Corn daartoe
H. J. L. du Toit, C. D. Barn en H. A. Lamp
recht.
Ds. I. F. A. dc Villiers ieidt beschrijvings
Beschrijvings punt No. 16 in en stclt voor:
“Dc Raad der
punt 16.
Kerkén bevele dc Synode van de Kerken in Trans
Stofberg Ge vaal, 0. V. Staat en Natal ~ian, ~ich met bet besluit
d enkschool. door de Synode cler Kaapsche Kerk genornen te
vereenigen en naar evenredigheid, van ‘t getal ge
meenten in de verschillende Kerken op den Fecle
ralen Raad, bij te dragen tot bet bedrag gestemd
voor een doeltreffend gebouw ten gebruike van
de Stofberg Gedenkschool.” Ds. V~/. A. Joubert
secondeert. Dc vergadering neemt dit voorstel
aan.
Verzoekschrift
Gelezen wordt het verzoekschrift van den
Ring van
Ring van Clanwilliarn. verschijnende op ‘t agenda
Clanwilliain. papier.
Dc ~‘ergadering besluit dit verzoekschrift
niet in behandeiing te nemen.
~oorste1 over
Ter behandeling kornt voor de vergaderinc~
-

tijd van School-

vacanties,

.

r

het voorstel, waarvan Di. J. M. Louw en
A.
joubert kennis gegeven hebben, luidende:
‘Ret
worde aan dc Moderatuur opgedragen orn, namens
de Gefedereerde Kerken, bij de bevoegde auto
riteiten er ten sterkste op aan te dringen, dat, met
de lange schoolvacanties, dc vaststelling van do
openings- en sluitingsdatums der opvoedingsin
richtingen zoodanig geregeld zal worden, dat het
voor vacantiegangers niet noodig zijn zal om op
een Zondag te reizen.” Dit wordt zonder tegen
stern aangenomen.
.
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Gelezen wordt een brief van Mnr. H. Grel- [Irief over be
lier over het meedoen onzer Kerk met een bewe- ivegj~~ “Faith
ging tot veeeenigcl optreclen met andere Christe- 00(1 Orcter.
lijke Kerken in verhand met “Faith and Order”.
‘vVordt besloten dat uit gebrek aan genoegzame
gegevens de vergadering onmogelijk met de be
weging kan sarnengaan.
Worth besloten dat cle eerstvolgende verga- Pleats en ti~d
dering gehouden zal worcien te Johannesburg- en van voigencie
wel op den eersten Donderdag van Maart, 9 i 9, vergadering.
doch indien naar oorcieel van dc Moderatuur die
dag ongeschikt mag blijken met ‘t oog op Paas
chen, bet dan opgedragen zij aan de Moderatuur
orn den dag te bepalen zoo na mogelijk aan ge
noemden datum.
Ds. Kestell spreekt een woord van waar- Enieriteat veil
cloering over den persoon en bet werk van Ds.
~‘°°~
H. F. Schoon, die heden waarschijnlijk voor ‘t
laatst als lid van den ~aad zitting zal hebben, daar
hij aanvraag gedaan heeft om op pensioen te mo
gen aftreden. Dc vergadering betuigt hare in—
stemming hiermede door op te istaan. Ds. Schoon
dankt de vergadering voor de betoonde goedwil
ligheici en spreekt uit wat hem tot dezen stap
gedrongen heeft. Hij verzekert den Raad van
zijne voortdurende belangstelling in dc werkzaam
heden des Raads.
Dc notulen worden gelezen en goedgekeurd.
Daarna wordt bij monde van Ds. Kestell de Dankbetuigin—
I-I. E. Voorzitter gedankt voor dc wijze waarop
hij dc vergadering geleid heeft. Dc H. K. Voor
zitter erkent deze betuiging en dankt den Heere
voor Zijne genade aan dc vergadering geschon
ken. Ook dankt hij de predikanten, den Kerke
raad en de gemeente van Graaff Reinet voor be
toonde vriendelijkheid en gastvrijheid.
Hier
mede vereenigt zich dc vergadering door op tn
staan.
Ds. D. S. Botha dankt den H. E. Vice-voor
zitter en den H. E. Scriba ~oor hunne diensten der
vergadering beto:ond. Dc zusters, die dagelijks
de vergadering van ververschingen voorzien heb
ben, ontvangen ook dankbetuiging.
Dc H. E. Voorzitter leest eenige verzen uit
i Joh. 4, waarna Ds. j. D. Kestell bet gebed
-

~-
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cloet en de vergadering Gods lof zingt in Gez.
156: 4. Dc H. E. Voorzitter spreekt de Aäronit
.sche aegenbecle uit en de leden gaan uit elkander.

J. LOUW, Voorzitter.
A. JOUBERT, Vice-voorzitter,
P. G. J. i\IEIRING, Scriba.

A.

J.
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Bijiage I.

-

tlgend~ ~,an Werh5a~amh~den

voor de Vijfde Vergadering van den Raad der Kerken~
te Graaff keinet, Donderdag, i i\Iaart, 19 I 7, en vol
gende dagen.
1.—DE LEDEN KOMEN BIJEEN IN DE NED.
GER. KERK, TE 10.30 v.m.
11.—DE H. E. VOORZITTER NEEMT DEN
STOEL IN EN OPENT DE VERGADERING OP
DE GEBRUIKELIJKE WIJZE.
III.—DE VERGADERING WORDT GECON
STITUEERD.
IV.—DE PLECHT1GE
OPENINGSDJENST
DES AVONDS TE 7.30. DOOR DEN H. E. VOOR
ZITTER.
V.—KIEZING VAN VOORZITTER,
VOORZJTTER EN SCRIBA.

VICE

VI.—VERSLAGEN VAN :—
(a) Scriba.
(b) Commissje voor Normaalschool.
(c) Commissie voor Handleiding Kerkge
schieclenjs.
(d) Commissie voor Staatsmonopolie in
DrankhandeJ.
(e) Comrnjssje voor Kerkblad.
VII.—BESCHRJJVJNGSPUNTEN
ZOEKSCHRIFTEN
I.

EN

VER

INWENDJGE ZENDING.

De Federale Raad overwege bij zijne eerstvol
gende zitting een weg, waarlangs de besluiten van
het congres over de inwendige zending te Cradock in
November, j.1. gehouden, door wetgeving, als anders
zins, verwezenlijkt kunnen worden.
Ds. II. P. van dei Merwe, Lid van den Raad.
-
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2. VERJARING DER KERKHERv0RMING.

Dc Synode verzoeke den Federalen Raad bij zijne
eerstvolgende vergadering te overwegen, hoe de ge
meenten der Gefedereerde Kerken in 19 I 7 het vier
honderdjarig feest ter herinnering aan de gezegende
Kerkhervorming op de rneest waardige wlJze zouclen
kunnen vieren, en dan dienovereenkomstig te advi—
seeren.
Be Synode dci J7ed. fiery. o/ Ger. Kerk.
Dc Raacl cler Kerken doe stappen tot het waardig
vieren van ‘t derde eeuwfeest der Hervorming.
L)s. Al. IL Of/eJ,daa1, Lid des Raads.
3. EvANGELIsATIEwERK.
Dc Federale Raad overwege bij zijne. eerstvol
gende v’ergaclering dc wenschelijkheid van eene aan
beveling te doen bij de Gefedereerde Kerken, één of
meer predikanten speciaa~ af te zoncleren tot geregeld
evangelisatiewerk in onzc Kerk.
Ds. .5’. 7. Perold, Lid van den Raad.
4. INKOMST I3ELASTING.
De Raad wende zich tot de Regeering met bet
verzoek pastorieen vrij te stell~n van Inkomst Belasting.
lAs. 7. P. van Been/en, Lid des Reads
5. \/EREENVOUDIGD HOLLANDSCH.
Dc wenschelijkheid van ‘Dc Kerkbode” en andere
kerkclijke geschriften in vereenvoudigd Hollandsch te
laten verschijnen, wordt goedgekeurd, en aan dc leden
van den Raad der Kerken opgedragen dit besluit voor
~Ie volgende vergadering van den Raad te leggen:
Be .Svnode dci Ned. fiery. o/ Ger. Kerk.

6.

DE AFRIKAANsCHE TAAL.

Deze vergadering beschouwt, dat de tijd gekomen
is, om het Afrikaansch als o~icieele taal van onze Kerk
te erkennen, en draagt het aan~ de leden van den Raad
-der Kerken op, om dit be~luit voor de volgende ver
gadering van den Raad der Kerken te leggen.
Be Synode dci Ned. fiery. of Ger. Kerk.

7.

STAATssuBsIDIE AAN VRIJE ScH0LEN.

Dc Raad spreke zich uit ten ~gunste van vrije
scholen met s taatssubsidie, en bevele deze zaak aan de
hevo-egdc kerkelijke autoriteiten aan.
Dr. H. A. Lamprechi, Lid des Reads.

3’
8.

ANJ)ERE

HOLL.

KERKEN OP DEN RAAD.

De Raad bespreke cle wenschelijkhejd van kerke
1.ijke vertegenwoordjgjng op den Raacl door de andere
twee Holjandsche Kerken.
D~r. LI. A. Lam prec/zi, Lid des R.~z!ids.
9. Ni~uw GEzANGENBUNDEL
Dc Raad wijze den weg aan, waarlangs er de
noodige samenweiking tot stand kan komen tusschen
de Gefedereerde Kerken in bet daarstellen van een
voorgenomen gezangeribmidel
1J. P. G. 7. JIeiuiIz?, Lid des !?aads
10. ~ VAN VEROQTM0EDIGJNG
Dc Raad der Kerken bevele de Synoden aan, dat
in het vervoig, dagen van verootmoediging en gebed
van algemeen belang, worden uitgeschreven door de
Moderatuur van den Raad in plaats van door de
Moderatuur der onderscliejdene Synoden.
Be S~’node der Nalalsc/ze Kerk.
I i. D~ WEREI000RLOG
In zooverre bet in de ~bevoegdheid van den Raad
cler Kerken is, neme hij besluiten, waardoor bewegingen
tot herstel van vrede gesteund en voortgeholpen kun
nen worden door o.a.
(i).
Uitdrukking te geven aan de diepe smart
der Kerk, dat de schrikkelijke 001-log, die reeds zooveel
ellende veroorzaakt heeft, nog voortgezet wordt, en
tevens haar leed te kennen gevencie, dat zoo velen van
de christelijke volkeren en regeeringen daarin betrok
ken zijn.
(2).
Dat het de Kerk een oorzaak van groote
vreugde was eenige w~ken geleden van de mogelijkhejd
van vredesonderhandeljng~ te hooren, en zij blijft
bidden dat er eene basis van verdere onderhandelingen
gevonden moge worden.
(~). De Kerk wenscbt de Regeering van bet Rijk,
waartoe zij behoort, eerbiediglijk te smeeken van alle
middelen, die in overeenstemming zijn met de leer van
Chrjstus~ ~ebruik te maken den vrede hersteld te
krijgen.
(~).
Dc Raad is van oordeel, dat de tijd ge
komen is, dat de ChristeJ.ijke Kerk haren invloed in die
richting gebruiken moet, en besluit de samenwerking
van andere Christelijke Kerken in deze zaak te zoeken.
12s. .David i~J7ilcocks, Lid des Ra’7dc.
—
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I 2.

HuwELIJKSF’ORMULIER.

De Raad overwege de wenschelijkheid van verandering in het Huwelijksformulier onzer Kerk.
Ds. P. G. J. Meiring, Lid des Roads,
13.

DE H0LLANDscHE TAAL IN RH0DEsIE.

t~r worde eerie ~iereenigde en krachtige poging
door de vier gefedereerde Kerken aangewend om de
gezaghebbenden in Rhodesie te bewegen, de Ho]
landsche taal in de openbare Scholen aldaar recht te
doen wedervaren.
Ds. B. 7. Pie,war. A.zn., Lid des Roads.
14.

JONGELIEDEN IN EUROPA.

Het besluit der Kaapsche Synode in rë de aansteI
ling van een predikant ter bearbeiding onzer in Europa
studeerende jongelingen, (zie Acta XXIII. p. 1 I 2),
worde met het oog op sarnenwerking op de vergade
ring van den Raad der Kerken toegelicht.
Ds. B. 7. Pienaar, A.zn., Lid des Roads.
I

5.

KERKELIJKE

GEscHIEDENIS

BIJ

CATEcHISATIE.

De Raad doe stappen tot ‘t uitgeven van een ge
schikte Handleiding ter onderwijzing in de Kerkelijke
Geschiedenis bij de catechisatiën.
Di. M. L. Fick, B. 7. Pienaai’, R.zn.,
Leden van den Road.

i6.

STOFBERG GEDENIscHOOL.

Dc Raad bespreke het volgenci besluit door de
laatstgehoudene Synode der Kaapsche Kerk genomen,
en doe dc noodige stappen desovereenkomstig:
“Ter aandenking aan het vijftig jarig bestaan van
onze Buitenlandsche Zending, besluit de Synode, dat dc
Ned. G~er. Kerken van Zuid-Afrika gevraagd worden,
om de sorn van £2000’bijeen te brengen voor een doel
treffend gebouw ten gebruike van de Stofberg Gedenk-~
school.
Ds. I. F. A. de I7UUers, Lid des Roads.
17. VERZOEKSCHRIFT.

Dc Ring van Clanwilliam betreurt het feit, dat
er gevallen genoemd worden in de versiagen van ge
huwde personen, die als mannen en vrouwen sarnenleven
met anderen. Hij dringt met het oog hierop, bij den
Raad der Kethen beleefdelijk aan voorstellen bij de
verschiliende Synoden in te dienen haar verzoekende
wetgeving op dit punt te vragen.
Ring van Clanwdliam
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Dc Raad doe stappen, die leiden zullen tot v~rzoening onder ons yolk en vrede in de Kerk.
De Kerkeraad van /e~~es1own.
VIII.—BEPALING~VAN PLAATS

EN

TJjD

VOOR DE VOLGENDE VERGADERING.
P. G.
Februari,

J.

MEIRING,

Scriba des Raads.
1917.

Bijiage II.
VERSLAG VAN DEN SCRIBA
voorgelegd aan den H. E. Raad der Kerken in zijne
vergaderin.g te Graaff Reinet, Donderdag, i sten
Maart. 1917, en volgende dagen.
Den H. E. Voorzitter
van den Raad der Kerken,
Graaff Reinet.
Hoog. Eerw. Heer,
Als Scriba heb ik de eer mits ctezen versiag te
doen van mime werkzaamheden in verband met den
Raad der Kerken, sedert de laatstgehoudene verga
dering des Raads in ‘t jaar 191 3.
i. Aan de opdrachten en besluiten der gewone
en buitengewone vergaderingen heb ik, zoo spoedig
mogelijk na afloop daarvan, uitvoering gegeven.
2. De notulen der beide vergaderingen, met de
bijiagen, werden in boekvorm gedrukt, en ~twee exemp
laren van elk daarvan gezonden aan el.ken dienst
doenden ~redikant der Gefedereerde Kerken, zijnde één
exemplaar ten gebruike van den Kerkeraad.
lusge
lijks werden twee exemplaren van de Aanbevelingen der
gewone vergadering aan elk der predikanten gezonden.
3. De officieel-geteekende notu]~en der beide ver
gaderingen en dc daarbij behoorende officieele stukken
werden aan den zaakgelastigde der Kaapsche Kerk
ter bewaring in ‘t archief toevertrouwd. Zie Bi~iagen
a, b.
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4. De aanbevelingen des Raads in zijne verga
deringen van i ~ i I en 1913, en in zijne buitengewone
vergadering van i 915 gedaan, werden door de Kaap
sche Synode in hare vergadering van 191 5 in behande-.
ling genornen,~ blijkens ‘n ~erslag van den Scriba clier
Synode. Zie Bijiage c. Eveneens werden dc aanbeve
lingen van de vergadering van 191 3 overwogen door
dc Natalsche Synode in hare vergadedng van 1 914.
Zie Bijiage th. Dc Vrijstaatsche Synride heeft de aan
bevelingen van i ~ 15 en een deel van die van 1 913
overwogen.
Zie Bijiage e. Van de Transvaalsche
Synode is ook versiag ontvangen. Zie Bijiage ee.
5. In uitvoering van een besluit van dc vergade
ring van 1913 over ‘t onderwijs en dc opvoeding un
der onze geloofsgenooten in verstrooiing, meer be
paald in Rhodesia, heb ik een schrijven gericht aan de
Scribas der Synoden van de Gefedereerde Kerken, om
alzoo den inhoud en ‘t dod van ‘t beslujt voor de
aandacht der verschillende Synodale Commissies te
brengen. Dc Scriba der Kaapsche Synode betuigde de
-instemming van de Synodale Commissie dier Kerk
met ‘t besluit. De Nataische Synocie liet eerie inzame
ling opnemen in de verschiilende gerneenten voor ‘t
dod, welke £33 4S. 6d. bedroeg en, met toestem
ming van haren Scriba Synodi, door mij overhandigcl
werd aan eene ierkelijçke commissie, die zich in dien
tijd in Rhodesia met de behartiging van de zaak belast had.
Dc Scriba der Transvaalsche Synodale
Commissie antwoordde, nam~ens haar, dat “olze Kerk
hezig is deze zaak te behartigen, vooral met betrekking
tot onze geioofsgenooten in Duitsch en Britsch Qost
Afrika.” Dc Scriba der Vrijstaatsche Synodale Corn
missie antwoordde, dat door haar besloten was ‘een
beroep te drien op dc gemeenten onzer Kerk, om nog
dit jaar eene bijdrage te geven voor dit doel.” C/.
Brievenboek en siuliken icr ia/el.
6. In termen van ‘t besluit van de vergadering
van 1913 heb ik de Moderaturen der Gefeciereej-de
Kerken uitgenoodigd tot eerie vergadering met de Mo
deratuur des Raads, in de Kaapstad op 6 Mci, 1914,
ten einde ‘t rapport van de Regeerings Commissie
over dc Zondagsheiliging te overwegen en de noodige
stappen in verband daarmede te doen. Op deze ver
gadering werden zekere besluiten genornen over dc
beschouwingen en aanbevelingen vervat in ‘t rapport,
welke later besproken werden in een onderhoud met
Generani Botha en andere leden ~an ‘t Ministerie.
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Dezen betoonden zich sympathiek ten aanzien van ‘t
stancipunt cler vergadering, verkiarencle de Eerste
Minister zich begeerig bij eventueele wetgeving de
samenwerking cler Kerk daarin te genieten. Op he
sluit der vergadering werd een memorandum door de
Moderatuur des Raads opgesteld, dat voor de aandacht
van de Regeering en ‘t Parlement moest worden ge
bracht, zoodra stappen tot wetgeving op gronc[ van
meergemeld rapport gedaan werden
Dit memorad.~
dum is hieraan gehecht. Zie Bi~lage /. Tot nog toe heeft
de Regeering geen voornernen te kenne~i gegeven, cm
in cleze richting wetgeving in te voeren.
7. In gevolge opdracht des Raacls heb ik zijn
besluit in zake de voorziening in bestaande of nog op
te richten Staats Normaalschojen voor opleiding van
onclerwijzers en oPderwijzeressen, cUe de H ollandsche
taa}. als medium van onderwijs zullen kunnen hezigen;’
onder dc aandacht gebracht van den Minister van
Onderwijs en dc vier Administrateurs.
Antwoorden
daarop ontvangen van c[en Minister en van den Ad
ministrateur van den Vrijstaat, worden hierbij gevoegd.
Zie Bijlagell g, Ii.
8. In antwoorcj op ‘t besluit des Raads in vdr
band met ‘t houden van godsdienstoefei~jngen in dc
Burgermacht kampen, werd een gunstig antwoord van
Gen. C. F. Beyers ontvangen. Zie Bi)lage i.
9. Op ‘t verzoek van den Raad in zijne vergade
ring van 1913 aan de H. E. Regeering gedaan in ver
band met wedrennen en dobbelen, heeft de Eerste Mi
nister geantwoord, dat de zaak zijne erhstige aandacht
zou genieten.
i o. In uitvoering van de opdracht der buitenge
wone vergadering, heb ik tezamen met den H. E. Voor
zitter cen onderhoud met Gen. Smuts gehad, om ‘t
noodig verlof te bekomen tot den terugkeer tot hunne
werkkringen van die geinterneerde Duitsche predikan—
ten en zendelingen, tegen wie men geen bijzondere
klachte had. Bij die gelegenheid werd ook, volgens
besluit des Raads, een woord gesproken ten gunste
van dc Hollandsche predikanten, die destijds, wegens
den opstand, in de gevangenis waren. Dc Minister
beloofde, wat de Duitsche geestelijken in de kampen
betrof, aan ‘t verzoek zooveel mogelijk te vo]Jdoen.
Het geval der predikanten in de~ gevangenis lag echter
hij ‘t Departement van Justitie. Bij diezelfde gelegen
heid meende dc Minister, in antwoord op dc petitie
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van den Raad, de verzekering te mogen geven, chtt
geen verdere clooclstraf wegens dc rebellie zou w~rden
toegepast.
i i. Een verzoek van dc Luthersche Gerneente in:
de Kaapstad orn geldelijken steun in hare gemeentelijke
en philanthropische werkzaarnheden, in Juni, 19 15 ann
den H. E. Voorzitter gedaan, werd op advies van dc
Moderatuur des Raads, door mij voor dc aandacht van
de Moderators der Gefedereerde Kerken gebracht.
Van den H. E. Moderator dee Vrijstaatsche Kerk heb
ik bericht ontvangen, dat in vele gemeenten in den
Vrijstaat voor dat dod gecollecteerd is geworcien.
Zie coriestondenlie fe, la/el.
I 2. Op ‘t verzoek van de buitengewone vergade
ring des Raads aan die Provinciale autoriteiten, “dat
alvoren s on derwijzers (-essen), die aan den opstand
hebben dccl genomen, uit hunne betrekkingen te ont—
slaan, men dc ornstandighecien in verbanci met. en dc
aanleiding tot die deelname, clegelijk onderzoeken en
verzachtende omstandigheden in overwegi~lg nemen
zal,” is van den Aciministrateur van dc Kaap Provincie
en van dc Transvaal antwoorcl ontvangen. Zie Bij
lageii j, k.
13. Dc beschrijvingspunten, bijtijcls
ontvangen,.
zijn in “Dc Kerkbode” gepubliceerci. Deze en andere
stukken liggen op de tafel.
14. Het kassaboek, dat tee tafel is. wijst een
batig saldo aan van Li 5 4S.
3d.
15. In gevolge opdracht van dc i\Ioderatuur en in
termen van ‘t besluit daaromti-ent door die vergadering
van 1915, heb ik de leden des Raads tee vergadering
opgeroepen ~p Dondei~dag, i Maart, 1 9 I 7. des morgens
te 10.30, in ‘t kerkgebouw te Graaff Reinet.
Vertrouwende hiermede voldaan te hebben nan
de mu opgeiegde taak, heb ik dc eer mij met hoog
achting te noemen,
Hoog. Eerw. Heer en Broeder,

Paarl, 9 Februari,

I

I

Uw Dienstwillige,
P. G. J. MEIRING,
Scriba des Raads.
7.

Bijln,ie a.
Kaapstad, 30 Mei, 1913.
Dc ondergeteekencle bekent mits clezen heden van
Ds. P. G. J. Meiring te hebben ontvangen een pakje
“Notulen en Bijiagen van de Viercie Vergaclering van
den Raad cler Kerken “----ter bewaring in ‘t Synoclaal
Archief.
JOHAN G. DE BRUYN,
Pro. Zaakgelastigde N. G. Kerk.

Bijiaqe b.
Kaapstad. 9 Jan., 1917.
Ontvangen van Ds. P. G. J. Meiring een pakje
met ‘t opschrift
Raad dci- Kerken, Oorspronkelijke
Notulen eener Buitengewone Vergaci-ering gehouclen te
Bloemfontein op 27 Jan., 1915 en volgencle dagen.”
-----“

JOHAN G. DE BRUVN,
Pro. Zaakgelastigcle N. G. Kerk.

Bijiage c.
\Vorce stcr,
12 Mci,
Den Hoog. Eerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van den Raad der Kerken,
Paarl.

1916.

Hoog. Eerw. Fleer en Broeder,
1k heb de ocr u te berichten dat de Synocle der
Ned. Geref. Kerk in Zuid Afrika in hare 23Ste Ver
gadering, gehouden op Donderdag den i 4den Oktober,
1915 en volgende dagen, o.a. o-verwogen heeft de
Bes7,ei1e,~ cii Aaub3veliilgen Va,, den Read dci Keu/ien
in zijne vergadering-en van Maart, 19 11, Maart, 1 9 13,
Januarj, 1915.
Zoo als blijkt uit de Handelingen dier Vergacle
ring, waarvan aan u als Scriba van den Raacl cler
Kerken een exemplaar is toeg-ezonden, werci naar aan
leiding
van hovengenoemcle
stukken
als
volgt
besloten:
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I. AANBEVELINGEN VAN DEN RAAD DERKER-~
KEN GEDAAN IN ZIJNE VERGADERING TE BL0EIvIFONTEIN IN MAART, 1911.
(a) In Zake Legilimalie, enz., van Fredikan/en,.
I, 2, 3, aangenomen, alsook 4 met de
~rolgende wijziging: “AUe woorden tus
schen de woorden “Stukken der Leer,” en
“met Gods Woord” worden weggelaten,
en in plaats daarvan worden gesteld cle
volgende woorden:
“Verval
dc
jaren r6i8 en 1619.” (Zie Ac/a Svnodi
XXI!!. ftag. 22.)
5, 6 en 7(a) en (b) werden goedge~
keurd.
7(c), (d), 8, 9, 10, II en I 2.
Hieronder werd aangenomen wat de
Gommissie, naar ~ie deze punten verwezen
werden, aanbevoien heeft.
(Zie
haar
Rapport, Ac/a Svnodi XXIII /agg, 75.
en 76).
(b) iVaamlijsl van beroe/il.iare Predikan/en air
Fro/~onenlen.
(c) Hel 1/ieren van Dingaansdag.
(d) .S’ynodale Basin/len in Zake Ac,, bevel/n geir
des Raads.
(a) Laden/al des Raads.
Al het onder b. c. d. a. aanbevolene werd
goedgekeurd.

(/) Gemeensc/iappelijke Kerkeiijke

)Vouiiiaa[
School. (Zie ook (a) van Aai~beve1ingen
gedaanin 1913.)
Dit werd aangenornen. (Zie Rappor/ van
c/a Commissie door de Si’node benoemd.
Ac/a Si’nodi XXITI., ~ag 82., en hesluit
dcv Vergaciering, pagg. 83 en $4.)

II. AANBEVELINGEN VAN DEN RAAD DER KER-~
KEN GEDAAN IN ZIJNE VERGADERING TE PIETEn
MARITZBURG, INMAART, 1913.
(a) Zie boven onder

(b) Liederenbujidel

(/).

ten gebruike van Kinderen.

Besloten cleze zaak uit te st& Len, aangezie.n
er waarschijnlijkheid bestaat dat cen rev—
beterde en vergroote Gezang-bundel ouzer
Kerk zal worden uitgegeven.
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(c) Beroepen ~‘an Predikanien.
i. Besluit: Ci. worde, in zoo verre thans
op ons van to~passing, aangenomen, d.z.w.
na ontvangst van beroepsbrief hebbe de
Predjkant twee weken tot overweging
daarvan.
2. Aangenomen.
(d) Universiteji.
Dit werd goedgekeurd.
(e) Reglemeni voor de Cominissie voor het
Kerkblad, en
(7) Onze geloo/sgenoote,,~ in de I/erstrooiieg.
Ook hiermede vereenigde zich de Vergacle—
ring.
(g) Zn Zake nithe/alingea door den Raad.
Zie Rapport van de Commissie over de
Fondsen (Bijiage 37, pag. I 4 ~ —hoofd:
Set Syn.odale Fonds, par. 3) dat goed—
gekeurd werd. (Acta Svnodi XXIII. ;tag.
96).
III. AANBEVELINGEN VAN DEN RAADDE1~ IKER
KEN, GEDAAN IN ZIJNE VERGADERING TE BLOE1-viFONTEIN IN JANUARI, 1915.
i.
2.

Be Pout/eke Situatie, en
Be Kerkerlijke Si/natie.
Beiden goedgekeurd.

3. Bet Staid punt oizzer Kerk.
(a) Ten opzic/i/e der Over/zeid. Besluit: Deze
H. E. Vergadering keurt 3(a) van het
voorstel van den Raad der Kerken goed;
doch wil ten duidelijkste verkiaren dat
zij noch Bet ~gedrag der opstandelingen,
noch de handelwijze der H. Ed. Regeering
in verband met dien opstand goed- of.
afkeurt, overmits zij zich tot zulk ecu
oordeel niet geroepen acht.
(b) Ten opzich te van val/?sbewegingen, en
(c) Ten opzic/zte van Jiareeigene roeping san~ee:
met (i) en (2).—
Het Rapport der Commissie in deze be
noernd (Zie ‘Ac/a Synod! XXIII., pag.
96) werd aangenomen.
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Ingevolge besh.~it onder I. (e) genomen, geef 1k
mits dezen kennis dat tot leden van den Fecleraien
Raad der Kerken gekoz~n zijn:
Prim arii: —Benevens d~ leden van de Mocleratuur,
Prof. A. Moorrees, Di. W .A. Jouhert, P. G. J.
Meiring, H. P. van der Merwe, G. J. 1-lugo,
P. J. J. Boshoff, D. Wilcocks, H. j. L. clu Toit,
C. V. Nel, en Dr. H .A. Lamprecht.
,5ecun.di:—Di. G. Murray, j C. Truter, D. G.
Malan, J. F. Botha, Prof. de Vos, Di A. G. du
Toit, F. N. Roome. A. Faure, P. K Aihertijn en
R. D. McDonald.
.

Heilbidciend en met hr. groete,
Uw dienstw. Br. in den Fleer,
I. F. A. DE VILLIERS.
Scriba Synodi.

Bijiage d.
Pietermaritzburg.
30 April,

1914.

De Hoogeerw. Heer.
Scriba van de Raad der Kerken,
Paarl, K. K.
Hoogeerw. Heer!
In verband met de Aanb.evelingen van de Raad
der Kerken, gedaan in zijn jongste vergadering van
Maart, 1913, en die in de zitting van onze Synocle
van April, 1914. in hehandeling werden genomen,
heb ik dc eer het volgende korrekte ekstrakt uit dc
Notulen u te doen toekomen:
“De Aanbevelingen van de Raad der Kerken ko
men aan de orde.
Aanbeveling A wordt in zijn gehe&
goedge
keurd, alsook Aanbeveling B, en worcien tot Feden van
de daarin aanbevolen kommissie benoemd de Hoog
cerw. Voorzitter en de Predikant van Greytown.
Aanbeveling C~ in zijn geheel goedgekeurd als
ook Aanbeveling D, in verband waarmee het volgende
voorstel van de ouderling van Weenen, gesekondeerd
door de Diaken van \Veene~n ter tafel komt en unaniein
aangenomen wordt: Dc Hoogeerw. Synode van Natal
beveelt aan dat cie Raad der Kerken over Aanbeveling

41

D van do jongste vergadering van do Raacl cler Ker
ken, in overleg trede met andere geiijkgezindc kerk
genootschappen.
Aanbeveling E worth in zijn geheel aangenomen.
Over Aanbeveling Fa wordt het voorstel van de
Preclikant van Greytown en Ouderling van Weenen~
hetwelk als volgt luidt, met eenparige stemmen aan
genomen:
Aanbeveling Fa xvorcle aangenomen met
dien verstande dat, jaarliks in elke gemeente, een
inzameling voor deze zaak worcie gehouden op ttjd
en wijze door de. Kerkeraacl goecigekeurci, en dat de
opbrengst clier inzameling jaarliks vóór eincle Oktober
worde verantwoord aan de Quaestor Synodi.
Over Fb wordt eenparig besloten, op voorstel
van do Scriba gesekondeerd door do Diaken van Greytown: Deze Vergadering clraagt aan de Scriba op orn
onderzoek te doen naar de wenselikheid van gezamenlik
op to treden met de Vrijstaatse Kerk en dan bij de
-volgende Synode versiag te doem
Aanbeveling G 1 en 3 unaniem goedgekeurd.
Aanheveling G2 met meercierheid van stemmei
.aangenomen.
Hiermede zijn de Aanbevelingen des Raads af
gehandeld.”
In afbidding van des Heren zegen op uw belang
rijke werkzaamheden, en met hartelike broedergroeten,
‘iJw dienstgenegen Dienaar,
G. ~vl. PELLISSIER,
Scriba Synodi.

Bi1lat~’e e
Lad brand,
15 Januari,
1917.
Den 1-long Eerw. 1-leer,
P. G. J. Meiring,
Scriba, Raacl cler Kerken.
Paarl.
Heog Eerw. Hoer en Brooder,
1k heb de eer U te berichten:
1. Dat tot Afgevaardigden naar den Raad der
Kerken door de Synode van den 0. V. S. benoemd
.zijn :
—
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Pu,,,iiII
Di.

Secuirdi.

J.

D. Kestell.
Di. A. J. Troskie.
P.. S. van Heerden
A. J. Maiherbe.
J. A. Joubert.
P. A. M. de Vos.
J. H .Enslin.
R. J: van Niekerk.
C. D. Barn.
H. A. Pienaar.
S. J. Perold.
J. P. van der Spuy.
P. du Toit.
J. A. Pienaar.

2
Dat aT cle Besluiten van den Raad der Ker
ken re den Politieken opstand, geiiomen te Bloem
fontein. zonder cenige verandering of wijziging door
deze Synode zijn aangenomen.
3. Dat het Besluit van den Raacl met betrekking
tot dc vervaardiging van cen Liederenbundel voor Kin
deren eveneens door deze Synode is aangenomen.
4. Dat de Synode geen gelegenheid heeft ge
had zich uit te spreken over de andere Aanbeve]ingen
van den Raad der Kerken.
Met de Bede dat de Heer dc beraadslagingen van
~1en Raad der Kerken te Graaff Reinet met Zijn rijken
zegen moge bekronen,

Heb ik de @er mij te noernen,
Met alle Hoogachting,
Uw H. Eerws. Dw. Dr. en Br.~
P. S. VAN HEERDEN,
Scriba Synocli
Bijia~e cc.
Den Hoog Eerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba v. d. Raad der N. G. Kerken
van Zuid Afrilca,
Paarl, K.P.
Boksburg,
8/2I7~

Hoog Eerw. Heer en Broecter,
Hiermede heb ik de eer, met verwijzing na~r de
Handelingen van dc elfde Synode d~r Ned. Herv. of
Geref. Kerkvan Zuid Afrika, ‘t één en ander aan u te
rapporteeren.
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i.
Re Gem ee/;schappd/~ke Kerkeljj/’e !Yoimaal
sc/mel werd heslo ten de aanbeveling van den Raad der
Kerken (1913), hieromtrent in haar geheel aan te
nemen.
(Cf. Svnodale Notulen 1916,
94, 225,
~.

go.)

2.
Be Lier/ereeb,/,l(/e/ len gebneike vcii Kier/eren
Oak deze aanheveling werd goedgekeurd, eo een Corn
missie benoernd om hierin handelend op te treden.
(Cf. Syn. Notulen 1916, pp. 95, 226, 87.)

3. Re Be,roepen ecu J’redil?a,?leuj. In gevolg-e
het eerste deel van deze aanbeveling van den Raad cler
Kerken moet een heroepene thans binnen den tijd van
twee weken na de ontvangst van den beroepsbrief een
beslist antwoord geven.
Het tweecle deel van de aanbeveiing aihier raakt
onze Kerk niet.
(Cf. Syn. Notuien 1916, pp. 107,
177, 86.)
4. Re L’niversileil.
Deze aanbeveling werd
goedgekeurd.
(Cf. Syn. Notulen 1916, pp. 95, 226.
87.
5. Re Reglemeni’ voor de Comm~ssie viocu ‘1
Kerkbiad. Deze aanbeveling werd goedgekeurd. (Cf.
Notulen 1916, pp. 107. 177, 86.)
6. Re Onze Geloo/sgenooleju 1,? de 1/ersliooifn~.
Deze aanbeveling wercl goedgekeurd.
(Cf. Svn. No
tulen 1916, pp. 103, 187, 67.)
7. Re U//belalingen c/ocr den Raad.
Deze
aanbeveling wercl goedgekeurd.
(Cf. Syn. Notuien
1916, PP. 105, 242, 84(.
8. Re Beslinlen van deui Road c/er Kerluen ge
nomen Ic Bloem/onlej,e o~ V/en 29 sleuu /auu., 1915
I. Be Foil//eke S/mci/c. Goedgekeurci. (cf.
Syn. Notulen I 9’ 6, PP~ 154, 35.)
II. Be Kerkeiljke5//,ia//e
Goedgekeurci.
(Cf. Syn. Notulen 1916, pp. 155,35).
III. He! S/andpunt on~er Ker/u.~
(a) Ten opzichte van dc Overheid. Goed
gekeurd met cle uitdrukkeiijke verkiaring, dat de
vergadering aan dit besluit geen beteekenis hecht,
die niet strooken kan, met Art. 36 van onze
•
Nederlandsclie Geioofshelijdenis.
(Cf. Syn. No
tulen 1916, pp. 155, 37.)
(b) Ten opzichte van Volksbewegingei,.
Goedgekeurd.
(Cf. Syn. Notulen 1916, Pp. i~6,
-

38).
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(c) Ten opzichte van hare eigene roeping.-—Goedgekeurci.
(Cf. Syn. Notulen 1916, pp. 156,
38)
IV. Kerke~/)ke Tuc/il. ---Goedgekeurd na in
voeging van de woorden “bij een groo~ gecleelte
van ons yolk”. tusschen “opstand” en “voortge
sproten’’.
(Cf. Syn. Notulen 1916, pp. 157,
38).
V. Bonds 10/ aol, Rebnllen.— Goecigekeurd.
(Cf. Syn. Notuien 1916, pp. 157, 39).
VI.
1/ze//e,i you Ouderwilrers.—-- Goedge
keurd, en dc verciere uitvoering van cleze zaak aan
de H. E. Moderatuur opgedragen.
(Cf. Syn.
Notulen 1916, l~P• 157, 39.)
VII. Kii~sgevauge/ic Lut/z cisc/Ic J’iedikan/eu
Goedgekeurd, en ook naar de H. E. Moderatuur
voor verciere behartiging verwezen.
(Cf. Syn.
Notulen 1916, pp. 158, 39.)
VIII. (.evaugeue Jiolla,u/s:/ze Piedikan/eu.—
Dit werd voor kennisgeving aangenomen.
(Cf.
Syn. Notulen ~ i6, pp. i ~8, 39.)
~Hoogachtend,
Uw Dw. Dienaar en Broeder in den Heere.
J
\J LOUW,
Scriba Synodi.
V

Biiia~e /.
MEMORA NDUM

van besluiten genomen door e•ene vergadering van de
Moderatuur van den Raad der Ned. Ger. Kerken in
Zuid-Afrika met de Moderaturen der Gefedereerde
Ned. Ger. Kerken, gehouclen te Kaapstad, 01) 6 Mci,
I 9 1 4. ingevolge besluit ciesaangaanclc genomen door
den Raaci dee Kerken te Maritzburg, op 7 Maart,
V

191~3.

‘l’erwijl de vergadering nare waardeering uit
spreekt vad bet hooge stanc[punt door ‘dc Zonc1agsbe~
wan ngs Commissi e” ingenomen en den sympathieken
toon van haar rapport, acht zij bet noodig de aandacht
01) eenige punten in ‘t rapport te vestigen, welke, naar
haar oordeel, vooral aangex’uld of gewijzigd dienen te
worcien. Dc bedoelde punten zijn dc volgende :—
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1.

2.

3.

4.

Dc

vergadering verzoekt, dat ‘tgeen in
253(4) verboden wordt, oolc verboden zal
zijn. ci wordi ci gee/i /ooi o/ be/cling ge
vrwgd. De bedoelde sectie is als volgt
“dat het onwettig zal zijn om te drijven, ad—
verteeren, bezig te zijn in, of tegenwoordig
te zijn bij, eenige publieke voordracht,
schouwspel, tentoonstelling, spel, wedstrijd,
competitie. of andere vermakelijkheid van
welken aard ook, waar eenige fooi of he
tali ng wordt gechargeerd of gevraagd, direct
of indirect, hetzij yoUr toelating tot zoo
danige vermakelijkheid, of voor het gebruik
van eenige plaats of zitplaats binnen of in
de nabijheid van de zaal, theater, omheinde
plaats of andere plaats of localiteit, waar of
waarbinnen eenige zoodanige vermakelijkheid
wordt voorzien, of v~oor het genot van ~eenig
voorrecht, dienst. of uitspanning, voorzien
of die men van voomemens is te voorzien,
bij zoodanige vermakelijkheid.
In hovenstaande sectie wenscht de vergade
ring ook opgenomen te hebben aile politieke
vergaderingen of vergaderingen van secu
lairen aard, gehouclen 01) een publieke plaats.
In verbanci met de vraag naar de noocizake
lijkheid van het doen plaatshebben van ze
kere chemische, metallurgische of smeltings
processen of onderzo ekihgswerken of repara
ties op dc mijnen op den Zondag, wordt de
beslissing, in Art. 253 Sectie (~) (c), over—
gelaten aan den Staats Mijningeneur.
Dc
vergaderitig ziet graag dat er nicer personen
naast hem aangesteld worden, opdat niet
één iersoon rnaar een commissie hieromtrent
besluite.
Ten opzichte van dc “Zondagsnieuwsbladen”
verkiaart de Commissie in haar versiag (Art.
2 19) dat “het moeilijk is om de noodzake
lijkheid (daarvari) te rechtvaardigen. Met
is duidelijk dat dc publicatie van een nieuws—
blad een con-in-ierci.eele en niet cen philan—
thropische onderneming- is. Ret zal zwaar
zijn om het verkoopen van een nieuwsblad
te rechtvaardigen, als bet recht om andere
artikelen van koophandel van dc hand te zet—
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ten, onthouden wordt. Bovendien is er dit
ernstig bezwaar tegen bet Zondagsnieuwsblad
dat bet bij velen de rust verstoort van hoofd
en verstand, waaraan men behoefte beef t,
wegens het bezig zijn gedurende zes dagen
met de politick en eigene zaken.” Op grond
hiervan en ook om anclere recienen vraagt
de vergadering dat ‘dc publicatie, verkoop
en aflevering van zoogenaamde “Zonclags—
nieuwsbladen” geheel verhoden zulien zijn.
253 Sectie (~) (h).

5.

6.

In Sectie (~) (i) wordt “alle ~i’erk in ver
band met bet verrichten van municipale
diensten” geoorloofd op den Zondag. Dc
vergadering begeert, dat dit recht beperkt
zal worden tot alleen volstrekt o’nvermijde
lijk werk. Dit moet ook van toepassing zijn
op ‘t werken door alie Regeeringswerkvolk.
Het buren en verhuren van alie mecbaniscb
gedreven voertuigen, van motors, van paar
den en rijtuigen, en van boten voor plezier
tochten op den Zondag moeten ge~eel ver
boden zijn, en niet, zobals in Sectie (5) (n),
alleen b euerkt.

7.

Daarom wil de vergadering ook dat in Sectie
(5) (g) en (o) voor de woorden “passagiers”
en “reizigers en passagiers” dc qualifica tie
‘bona dde” zal worden ingevoegd.

8.

Terwiji de vergadering geen bezwaar ziet
in bet openzetten van tuinen en parken op
den Zondag (zonder echter bet spelen daar
in door muziekkorpsen), hegeert zij dat “bet
openen bi.nnen eenige stad, dorp, buitendorp
of municipaliteit van eenige bibliotheek,
museum, kunstgalierij” (~) ~p) verboden zal
worden, ook om bet werk daardoor aan een
deel der beambten v’eroorzaakt.

9.

Sectie (cd) luidt: “dat geene speciale facili
teiten aangeboden worden voor spoorweg
reizen op Zondage:n dat alle pogingen aan
gewend worden om bet korte distantiever
keer te verminderen, en het loopen van Zon
dagsgoederentreinen te beperken.”
Onder
“speciale faciliteiten” verstaat de vergade—
ring o.a. excursie treinen, en onder deze ook
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de excursje treinen naar de Victoria Water
vallen. Zij vraagt voorts dat na “beper
ken” de woorden worcle,-i toegevoegd ‘tot ‘t
vervoeren van levende have en verganke
lijke goederen.”
io. In sectie (io) wordt aan de hand gegeven
dat drie jaren na inwerkingtreden van de
voorgestelde Zondagsbewarjngs Wetgeviug
de molens, enz., op de mijnen flog mogen
werken op den Zonclag. De vergadering
zou gaarne iien, dat, indien mogelijk, dit
tijdperk verkort worde.
i i. In Sectie (15) worden militaire oefeningen
en schijfschieten op den Zondag verboden.
Dc vergadering wil gaarne onder deze Sectie
opgenomen hebben de z g. Zondagskampen
van de Padvinders (Boy Scouts).
In die
kampen, die juist op Zondag aangelegd wor
den (zie Art. IoI—194,) wordt er, volgens
‘t rapport, wel een Godsdienstoefening ge
houden, maar “daarna worden de jongens
bezig gehouden met dc gewone werkzaam
heden in verband met de inrichting van het
kamp, zooals de studie van de natuur, het
botaniseeren, het naspooren, het bouwen van
bruggen, enz.”
.

W.g. D. S. BOTFIA,
G. W. B. v.d. LINGEN,
P. G. J. MEIRING,
lVloderatuur v.d. Raacl der Kerken.
Kaapstad, Mei,

1914.

Bijiage g.
Dc Eerwaarde Hoer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba: Raad der Kerken,
“Dc Pastorie”, Paarl.
Eerwaarde Hoer,
Mits dezen heb ik namens de Minister van On
derwijs de reer de ontvangst te erkennen van uw schrij
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van 25 clezer ins1~uitencle een kopie van uw brief aan
Zijn~Ede1e cle Administrateur gedateerci 22 Maart,
1913.

1k ben door cle Minister van Onderwijs gelast u
eraan te herinneren dat de Opleiding van Onderwijzers
van dc eerste rang onder de Unie Regering valt, terwiji
die voor Onderwijzers van de tweede en derde rang bij
de Provinciale Administratie thuis behoort.
De Normaal Scholen die Onderwijzcrs voor dc
tweede en derde rang voorbereideri vallen dus ook
onder de Provinciale Admini~tratie.
Indien uw Kommissie enige representaties heeft
te maken met betrekking tot dc opleiding van onder
wijzers van dc eerste rang, zal het dc Minister van
Onderwijs aangenaarn zijn haar te gelegener tijd te
ontmoeten.
Dc Minister ziet met belangstelling het gedrukt
versiag van de Kommissie des Raads voor de Oprich
ting van Kerkelijke Normaal Scholen te gemoet.
Met de meeste hoogachting,
Uw dienstivillige dienaar,
A. B. DU TOIT,
Private Sekretaris_

Bijiage Ii.
•

Bloemfontein,
24sten April.

I913~

Den V~.Te1Eer~v. Heer,
P. G. J. Meiring,
Scriba Raad der Nederduitsch Gerefor
meerde Kerken van Zuid Afrika.
Paarl.
WelEerw, Heer,
Met verdere yerwijzing naar uw schrijveu van
Maart, j.1. aan ZEA. den Administrateur gericht,
is mi~ opgedragen UEerw. te berichten dat ZEA.
meent dat in deze Provincie wel in den geest van het
besluit van den HoogEerwaardefl Raad der Kerken
reeds wordt gehandeld, aangezien van d~e Lektoren
22
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aan cle Norrnaal Opleidingschoo] aihier cle heift zich
uitsluitend bedient van het Engelsch en de anclere
heift van het Hol]andsch als voertaal bij het onc[erricht.
De kweekelingen hebben dus gelegenheici vaardigheid
te verkrijgen in het gebruik van beide landstalen als
voertalen bij het onderwijs.
1k heb cle eer te zijn,
UEerws. dw. dienaar,
R. A. GRECOROWSKI,
voor Provinciale Sekretarjs.

Bijla~re j.
Pretoria,
Maart,

29

Den WelEerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raad der Kerken,
Paarl.
WelEerw. Heer,

1913.

Mij is opgedragen door Generaal Beyers ont
vangst te erkennen van U Eerw. schrijven van den
2osten dezer in zake Godsdienst in kamperi en U Eerw.
in antwoord te melden dat ZEd Gerstr. bij elke ge
legenheid waar een Oefenings kamp gehouden zal wor
den den plaatselijken predikant daarvan in kennis zal
stellen opdat regeling gemaakt kan worden voor het
houden van de ~
ZEd Gestr. neemt met genoegen kennis van uwe
mededeeling dat het de begeerte der kerk is om in
deze groote en belangrijke zaak van verdediging sa
men te werken en v~erzekert UEerw. van zijn hartelijke
Onclersteuning.
1k heb de :eier te zijn,
UEerw, dw. dienaar,
C. R. BURGESS, Majoor,
Staf Officier, Burgermacht.
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Bi~lage

j.

Kantoor van de Administrateur,
Kaapstad,
13 Februarie, 1915.
De WelEerwaarde Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raacl der Kerken,
Paarl.
WelEerwaarde Heer,
In antwoord op uw brief van 6 Februari. 1.1., aan
de Administrateur, heb 1k de eer U in te sluiten een
Circulaire van een toespraak van de Administrateur
onlangs te Paarl gehouden, waaruit U zien zuFt de
houding van de Provinciale Administratie in verband
met onderwijzers die wegens seditie gevonnisd zijn.
In deze Provincie heeft geen enkel onderwijzer
gewapend deel genomen aan de recente rebellie.
1k heb de eer te zijn,
WelEerwaarde Heer,
Uw dienstwillige dienaar,
NOEL JANISCH.
Provinciale S ekretaris.
P.S.—Ik sluit ook in een Engels rapport van zijn
toespraak, waaruit U zien zult dat de zaak zal op
komen op de aanstaan.de vergadering van dc Pro
vinciale Raad.
*

*

*

*

*

*

*

*

DE ONDERWIJZERS.
“In de Kaap Zljfl 4,500 blanke onderwijzers en
onderwijzeressen en er is niet een die de wapens
tegen de Regering opgenomen heeft. Er zijn twee
onderwijzers die seditie gepie.egd hebben, waarvan een
met zijn mond. Er zijn mensen in Zuid-Afrika die te
lafhartig zijn om de wapens op te nemen. Doch zij
praten en doen met hun mond meer kwaad dan de
mannen die het geweer opgenomen hebben. Men kan
onnoemelik meer kwaad doen met zijn tong dan met
een wapen. Een der onderwijzers is wegens seditie
opgebracht, schuldig bevonden en heeft 12 maanden
gekregen. Spreker heeft zijñ riaam onmiddellik van

de lijst geschrapt. Zolang hij er niet overtuigd van
is, dat die man veranderd is van ‘politieke overtui
ging,” zolang kan hij hem niet weer in de school
toelaten.
Een andere onderwijzer heeft een brief ge
schreven.
Met bet schrijven van brieven kan men
soms nog meer kwaad stichten.
Dergelijke brieven
zij.n van de gevaarlikste soort. Geen van die onder
wijzers zal weer in zijn betrekking hersteld worden,
tenzij de provinciale administratie verzekerd is dat
zij de kinderen niet op een verkeercie weg zullen
:brengen, maar zulien leren dat zij gehoorzaam moeten
zijn aan hun ouders en aan de overheid. Als er be
rouw betoond wordt over bet geclane kwaacl, dan is
het recht om genadig te zijn.”
~k

*

~

*

*

*

*

*

!?iit’age k.

Pretoria,
6 Februari,
De Weledele beer P. G. J. Meiring,
Scriba, de Raad der Kerken,
Paarl, K. P.

1915.

Weledele heer,
Dc Administrateur verzocht mij dc ontvangst te
erkennen van uw brief van 6 dezer en U mede ft
delen dat alle de gevallen van onderwijzers die bij
de rebellie betrokken waren, dOor bet Uitvoerend Ko
mitee zeer zorgvuldig onderzocht worden en er geen
beslissing genomen wordt voordat alla daarmee in
verband staande feiten in overweging genornen zijn.
1k heb de eer te zijn,
•Weledele heer,
Uw dienstwillige dienaar,
A. E. CLARK,
voor Provincjale Sekretarjs.
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Bijiage III.
RAPPORT
VAN

DE

COMMISS1E VAN DEN RAAD DEP KERKEN
OVER KERKELIJKE NORMAALSCHOLEN.

Op de laatste gewone vergadering van den Raad
der Kerken werd met eenparige stemmen besloten om
het rapport van de vorige Normaalschool Commissie
aan te nemen.
In dat rapport werd aanbevolen om het
idee dat vroeger bepleit werd, namelijk om ergens in
de Unie een enkele gerneenschappelijke Normaalschool
te stjchten, te laten varen. In de plaats -daarvaa
werd aanbevoien om liever eene poging aan te wenden
om op meer direkte en effektiev:e wijze invloed uit te
oefenen op de opleiding van onderwijzers, waar dit
ook door den Staat moge geschieden. Aan de hand
werd daarom gege~ven dat er met den Staat eene over
eenkomst worcle aangegaan waardoor de Kerk in
~taat zal gesteM worcien om haar pormenden invloed op
de toekomstige onderwijzers, die tot haar behooren,
uit te oefenen ten einde ze te bekwamen in bet geven
van godsdienstonderwijs en zoodanige andere vakken
als waarin de Kerk meer bijzonder moge belangstel11e11. De Commissie meende dat dit het best zou kun
nen geschieden (a~ door bet aanstellen door de kerk
van kerkelijke docenten om aan kweekelingonderwij
zers onderwijs te geven in Bijbelkennis, Kerkgeschie
denis, de leer der Kerk en de methode om 0~
spireerende wijze Bijbelonderricht te geven. De do
centen moesten van den Staat faciliteiten verkrijgen
zoover bet betreft bet gebruikt van kiaskamers en
een bevredigende plaats voor bunne vakken op de
syllabus, terwiji de regeling van bet salaris aan de
verdere onderhandeling tusschen dc Kerk en den Staat
kon gelaten worden, (b) door dc oprichting door Sy
noden, Ringen of individueele Kerkeraden van kost
huizen in verband met de verschillende Normaalscho
len. Deze kosthui~en konden dan kweekelingen op
nernen tegen betrekkelijk geringe betalingen; daar zi)
onder kerkelijk toezicht zullen staan zou er door huise
lijke invloeden een sterken vormendien invloed in gees
telijk en zedeiijk opzicht op de toekomstige onder
~
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wijzers kunnen uitgaan van cle Kerk.
(c) Door bet
afnemen van jaarlijksche exarnens en het uitreiken van
diplomas in die vakken waarin door dc docenten on
derwijs gege~~en wordt.
Aan uwe Commissie is door de laatste vergadering
opgeclragen om dit schema aan cle Administrateurs van
cie verschillende Proyincies voor te leggen en om na
mens den Raacl der Kerken te vernernen inhoeverre de
.Staat gewillig zou zijn orn dc Kerk tegernoet te kornen.
Uwe Comn~issie hreeft te rapporteeren dat zij we
gens alierlei omstancligheden niet veel heeft kunnen
cloen orn dc haar opgedragene taak te voibrengen.
Zij heeft aan al de Administrateurs een copie van het
rapport van dc vorige ~ommissie gezonden met een
bijgeieidencl schrijven orn hun aanclacht speciaal claar
bij te bepalen. Daar het onrnogelijk was om per de
putatie dc vier Administrateurs afzonderlijk in dc ~er
Provjnciale hoofdstecljen te ontmoeten heeft de Corn
missie g-ehoopt cle zaak aan ze gezamenlijk te kunnen
voorleggen bij gwlegenheid van eene conferentie van
Administrateurs. Dcxc gelegenheici is echter niet ge
komen. Bij gebreke hiervan heeft de Commissie drie
barer leden afgevaardigd om de Kaapsche Admini
strateur te ontrnoeten. Deze ontmoeting heeft plaats
gevonden maar het resultaat was onbevredigend. Dit
was o.i. daaraan te ~iijten dat dc Administraieur juist
toen cen reigen wetsontwerp opgesteld had waardoor
onder zekere voorwaarcien staats-subsidje kon gegeven
worden aan kerkelijke Normaalschoien. Dit wetsont
werp is dan ook op bet wetboek geplaatst.
Voor
bet dod dat de Raad der Kerken be-oogt is deze wet
echter van geen praktiesche waarde, aangezien de Ad
-ministrateur reeds bij voorbaat uwe Commissie ver
zekerd heeft dat geene subsidie aan kerkelijke in
richtingen gegeven zou worden op plaatsen waar
er reeds cene Staats-opleidingschool bestond, en aange
zien alic centra van opvoedkuridig belang reeds door
dc Staat bezet zijo. Uwe Commissie heeft dc Adrnj
nistrateur dan ook hierop gewezen.
Sedert de laatste vergadering van den Raad der
Kerken hebben dc Synoden der Gefedereerde Kerken
hunne respektieve vergaderingen gehad. Met rapport
van de vorige Commissie zooals door den Raad goedge
keurci werd aan deze Synodale vergaderingen voorge
iegd en is door haar bekrachtigd. Dit stelt den Raad
der Kerken in staat orn nu in deze zelfde richting met
veel meer gezag op te treden dan voQrheen.
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Wij bevelen dan ook aan dat d~ Raad anderrnaai
een Commissie zal aanstell~en om de zaak: te behartigen
Dit is te meer gewenscht omdat er op onderwijsgebied
binnenkort waarschijnlijk veranderingen zullien piaats.
vinden van ingrijpenden aard.
De Provinciale Admi
nistratie Commissie heeft geadviseerd dat al. he’. onder
wijs (hooger en lager) onder behe~r zal gebracht wor
den van het Unie Parlement. Hierover zal er binnen
een of twee jaren waarschijnlijk beslist worden. Voor
de Kerk is er geen geschikter gelegenheid om eene
krachtige poging tot verwerkelijking van haar ideaal
te doen, dan juist deze overgangsperiode.
Hopende hiermede aan onze opdracht te hebben
voldaan en de Vergadering Gods zegen toebiddende,
hebben wij de eer ons te noemen,
Uwe cl.w. dienaren in Christus,
D. S. BOTHA,
J. D. KESTELL,
A. J. LOUW,
(was get.) J. P. Van HEERDEN.
Graaff Reinet,

i

Maart,

1917.

Bijiage

IV.

TKAVPORT

VAN

DE Coi~Ii\.IIssIE OVER EEN HANDLEIDING IN DE
GEscHIEDENIs ONZER KERK.

Aan den H. E. Voorzitter
van den Raad der Kerken.

Hoog Eerw. Heer,
De Raad heeft 01) zijne vergadering in 19 13 te
Pi etermari tzburg het aan uwe Commissie ojYgedragen
den H. E. Prof. J. I. Marais te verzoeken de uitgavn
van een handleiding van de Geschiedenis onzer Kerk
ten gebruike bij catechisatiën, 0~ zich te nernen, en
zuiks te doen in overeg met de Commissie voor
publicatie van oude notuien der Transvaalsche Kerk~
Uwe Commissie heeft de eer te rapporteeren :
—
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Dat zij, in voldoening aan deze opdracht,
prof. Marais, kort na de vergadering te P. Maritzburg,
het aanzoek van den Raad heeft voo•rgelegd, waarop
zijn H. Eerw. de vraag deed, of de voorgenomene uit
gave door Ds. Spoèlstra van eene Geschiedenjs onzer
Kerk in de gevoelde behoefte niet zou voorzien. ‘Hier
op was ‘t antwoord der Comrnjssie, dat hoewel zij veel
goeds van ‘t boek van Ds. Spoelstra verwachtte, dat
bock ons toch niet zou geven ~vat wij nooclig hadden.
2.
Dat de H. Eerw. Professor toen beloofde t
verzoek van den Raad verder in overweging te nemen.
i.

3. Dat toen uwe Commissie weer eenigen tijd
daarna den geachten Professor naderde, hij tegen de
uitvoering van de opdracht bezwaar maakte, aange
zien hij, op verzoek, eene Levensheschrijvin~ van Dr.
Andrew Murray op zich genomen had. Hij gaf echter
aan dc hand, dat dc Kerk gebruik zou maken van “Dc
Korte Schetsen uit dc Ned. Ger. Kerk in Zuid Afrika”
van Eerw. A. Dreyer.
Uwe Commissie ~s van oordeel, dat frewel de boe
ken van Ds. Spoelstra en Eerw. Dreyer nuttig zijn, zij
toch niet aan ‘t dod heantwoorden, dat dc Raad zich
gesteld heeft. Zij heeft daarom een onofficieel ge
sprek met den H. E. Prof. A. Moorrees gehad om te
weten te komen of hij, indien daartoe aangezocht,
gewillig zou zij~n zich aan dc zaak te wijden, en uwe
Commissje heeft den indruk ontvangen, dat zulk ver
zoek erostig door hem overwogen zal worden.
Wij hebben dc cer ons met hoogachting te noemen
Uw H. Eerw’s D.willige Dienaren,
D~ S. BOTHA,
P. G. J. MEIRING,
Stellenbosch, Februari,

1917.
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Bijiage V,
OPENINGSREDE

DOOR DEN
VOORZITTER.

AFGETREDEN

‘WAT ONTBREEKT MIJ NOG?”

WelEerw. Fleeren, mecle~ leden van den Raad der
Kerken
Reeds heb ik u bij den aanvang van onze
werkzaamheden welkom geheeten op deze vijfde al
gemeene vergadering van dit lichaam dat sarnenge
stc!d is. uit vertegenwoordigers der Ned. Geref. Ker
ken in de vier Provincies van Vereenigd Zuid Afrika.
Andermaal herinner ik u aan de belangrijke plaats
w.elke dit kerkelijk lichaam inneemt onder de v:ele nut
tige kerkelijke lichamen die onder een wijs en liefde
rijk Gods bestuur voor ~Gods Koninkrijk in Zuid Afrika
werkzaam zijn. Dit lichaam i~s wel niet wetgevend.
Het is niet rechtsprekend, en zelfs niet eens admini
streerend en tech is die plaats die het ondbr de kèrke
lijke lichamen ~nneemt zeer belangrijk. Dc plaats
w’elke die Raad der Kerken onder de kerkelijk:e ii
chamen inneemt is belangrijk omdat in hem vertegen
woordigd zijn de vier afdeelingen der Kerk, die één
zijn in belijdenis, in Kerkleer, in regeeringsvorm, in
wijze van aanbidding, in. de opvoeding harer kinderen,
in de voorbereiding harer jonge menschen tot lidmaat
schap en in het werken voor de uitbreiding van Gods
Koninkrijk, omdat deze Raad voor die vier Kerken is
een middel van gedachten wisseling, van sarnen wer
king en van gemeenschappehjke bestrijdiig van kwaad,
en omdat hij een lichaam is dat de hooge roeping ver
vult van voorlichting en leiding te geven aan de ge
federeerde Kerken. Niet wetgevend, niet rechtspre
.kend, niet administreerend, doch adviseerende en juist
daarom is zijne roeping zoo hoog.
Immers de ver
gaderingen van dezen Raad worden gehouden opdat
de vertegenwoordigers der vier Kerken de gemeen
schappelijke belangen, behoeften, gevaren en werkzaam
heden dezer kerken bespreken zullen. Zij worden ge
houden opdat die vertegenwoordigers tezarnen beraad
slagen zu1i~en over de beste middelen waarvan dc be
trokkene Kerken gebruik zouden kunnen maken om hare
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roeping te vervullen. Vooral worden zij gehouden om
voorlichting en leiding te geven in verband met de
practische werkzaamheden der Kerk zoo als de admini
stratie der cigendommen, de bearbeiding der gemeen
ten, de opvoeding der jeugd, en uitbreiding van Gods
Koninkrijk, de ophieffing der armen, de vorming van
leeraren, zendelingen en onderwijzers en voorts voor
lichting en leiding te geven in alle voorkomende ge
-vallen zooals zij gedaan heeft toen een paar jaar ge
leden de Kerk met een noodlottige scheuring bedreigd
werd
Welk een verheven roeping!
Hoe zeer past het
ons leden van zulk een lichaarn, te denken aan het
waarschuwend woord van den Heiland “Als dc blind~e
den blinde leidt zullen zij beiclen in de gracht vallen”.
Moge de tijd nooit komen dat dc Aiwetende God tot
leden van dezen Raad zal moeten z-eggen:
“Wee
u gij blinde leidslieden.”
Het werk dat wij op deze vergadering te doen
hebben is zeer gewichtig. Wij zulien moeten spreken
en besluiten over belangrijke vraagstukken—vraagstuk
ken zoo als de Inwendige Zending, die zich ten doel
stelt de redding van onze armen, zinkenden en geval
lenen; dc godsdienstige en kerkelijke opvoeding onzer
kincleren; de toenadering tot zuster Kerken die rne~
-ons één zijn in belijdenis, regeeri-ngs vorm en taal, de
bewerking en bewaring van vrede tusschen de oorlog
-voerende volken
dc hevordering van het geesteiijk
leven door specialen arbeid, enz.
Maar bro-eders, wät ons bij deze gelegenheid tot
ernst stemmen mo-est is niet alleen de verhevenheid
-van onze roeping en dc belangrijkheid van ons werk-—
neen het is vooral het feit dat wij ons in bid/eiige-wone
Jijdeii en onder abnormale omstandigheden bevinden.
De bloedige oorlog. duurt nog voort. Dc vet
.deeldheid opder ons -cigen yolk bestaat flog. Achter
docht, afgunst, haat en nijd openbar-en zich op schrik
barende wijze in v-el-c kringen. Zonclc-n in veier]iei
vormen richt-en verwoestingen aan. Het rnenschdom
zucht terwiji het door de almachtige hand van God ge
dwongen wordt om te maaien dc wrange vruchten van
het kwaad zaad met eigen hand gezaaid. En de Kerk
des Heerei~ die in zulke tijd-en zoo veel moest do-en en
kon doen schijnt te machteloos om hare h-eilige roeping
te vervullen. I-let schijnt als of hiet haar ontbreekt aan
profeten d-ie in den Naarn van -den God der Goden tot
rijken en armen tot geleerden en ongele-erden, tot vor
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sten en onderdanen durven zeggen: Alzoo zegl de
Ileere.
In gewone tijden zegt Jezus de Koning der Kerk
tot zijne dieristknechten :
Ziet ik zende u als schapen
in het midden cler wolven.
Zijt dan voorzichtig ge
iijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. I-Joe
veel te meer zegt Hij cut tot ons in deze onstuimige
tijden. Moge op deze vergadering onze verhouding tot
den Drieenigen God zoodanig zijn dat in ons vervuld
zal worden de voorspelling van Jezus:
“Gij zljt het
niet die spreekt, maar het is de G-eest uws Vaders die
in u spreekt.”
Geliefde Broeders, he4 is met het oog op de
machtige stroomen van zonden die zulke verwoestigen
aanrichten en de schijnbare machteloosheid der Kerk
niet alleen om zich tegen deze stroomen te steilen—maar zelfs om met kracht te getuigen tegen het kwaad
waardoor deze ~troornen veroorzaakt worden en het
kwaad dat zij uitrichten, dat ik heden tot u spreek
over de vraag van den overste u zoo even als tekst
voorgelezen. Deze vraag is dit
WAT ONTBREEKT MIJ NOG?

Deze vraag getuigt van grooten ernst, den ernst van
iernand die :een besef heeft van het feit dat hij in ge
vaar verkeert. Zij getuigt van eene brandende be
geerte-—de begeerte urn bet hoogste en het beste te
verkrijgen dat men verkrijgen kan, n.1. het eeuwig’e
leven. Zij getuigt echter vooral van eene diepe over
tuiging —de 0 vertuiging dat de vrager niet heeft ~vat
hij hebben moest en hebben kon en dat. hij niet is
~vat hij zijn moest en door Gods genade zijn kon. Zij
geeft o ok te kennen de bereidwilligheid van den vrager
om te doen, te geven, te lijclen wat noodig was om
het beste cleelachtig te worden.
Is dit niet de vraag van het Christendom van den
huidigen dag?
Is dit diet de vraag die zich aan menig
Kerkgenootschap opdringt?
Is dit niet de vraag die
onze Kerk past?
Is deze vraag niet, de vraag die on
der de bestaande ornstandigheden ons gemoed vervult.
en waarrnede wij ons het incest bezig houden!
Dc schrikwekkende gebeurtenissen die or plaats
vinclen in Christen landen, de gruwelijke daden die cv
gepleegd worden door Christen-volken, de Satanische
gezindheden die zich openbaren bij Christen belijders,
do roekelooze :verkwisting van goed en h.loed door
eerzuchtige rnenschen die voorgeven volgel.ingen van
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den nederigen en zachtmoedigen Jezus van Nazareth te
zijn, en daartegenover de gebrekkiglieid van het
geestelijk leven bij zoo velen van Gods kinderen, dc
aardschgezindheid van zoo vele geloovigen en de daar
uit voortvloeiende machtelooshejd der Kerk om deze
zonden te hestrijden----dwingen ons om te vrägen, ont
breekt er niet jets aan het Chrisiendom van den hui
digen dag? en zoo ja, wat is het dat ontbreekt?
In
dien het Christendom was xvat het zijn rnoes~ en zijn
kon, zouden zulke dingen als die er nu in Christen 1an~
den en onder Christen volken gebeuren. we] mogelijk
zijn?
Zijn dc toestanclen in ons eigen land, oncler ons
eigen yolk, in onze eigen kerk, onder de leden onzer
gemeenten niet zoodanig dat wij ons gecirongen ge
voelen om deze vragen heden met ernst te doen en er
een antwoord op te zoeken?
Er is, dunkt mij, voor ons, ter~ijl wij oncier de
genoemde omstandigheden verkeéren, veel te leeren
uit dc geschiedenis van den jongen man, die dc vraag
van onzen tekst aan den Heere Jezus gedaan heeft.
Deze jongeling heeft een belangrijke vraag, 01) den
rechten tijd aan den rechten persoon gedaan. Hij
heeft liet rechte antwoord op die vraag ontvangen.
Laat mij uwe aandacht hepalen:
I. Bij den inhoud van deze vraag.
II. Bij den persoon die haar doet.
III. Bij bet antwoo~cl dat Jezus er op geeft.
I.
Wat is de inhoud van deze ~vraag? Dc geschiede
nis waaraan wij deze vraag ontleenen geeft eene duide
lijke verkiaring van den inhoud ervan.
Ecu jongeling, die cen overste was had den Hei
land gevraagd wat goeds hij doen moest om het ecu
wige leven te be-erven. Het antwoord van den Hei
land was:
Wilt gij in het leven ingaan onderhoud dc
geboden. Op dc vraag van den jongeling welke ge
boden hij onderhouden moest, antwoorde Jezus: Gij
zult niet dooden, Gij zult geen overspel doen, Gij zult
geen valsche getuigenis geven. Eer uwen vader en
uwe moeder en Gij zult uwe naasten liefhebben als.
uzelven. Hierop zeide de jongeling die b]ijkbaar
slechts een opperv]akkig begrip van de beteekenis en
de eischen der wet had, “Al deze dingen heb ik
onderhouden van mijn jeugd af--~eia/ oii/breekl mu
nog’’ ?
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Als wij deze vraag beschouwen bij het Iicht van
het gesprek tusschen Jezus en den jongeling, dan is
het duideiijk dat de vrager weten wild’e wat hem nog
ontbrak om het eeuwige leven te verkrijgen.
Hij gaf te kennen dat het eeuwige leven vopr
hem het hoogste goed was dat hij het eeuwige leven
begeerde; dat hij het eeuwige leven zocht, dat hij het
eeuwige leven nog niet in bezit had en dat hij bereid
was om te cloen, te geven, te lijden al ~vat noodig was
om het eeuwige leven te verkrijgen. H~j wilde nu
van den Heiland, dien hij g oede meester’, noemdè,
weten xvat hij, die reeds zoo veel gedaan had nog doen
moest om het hoogste goed deelachtig te worden.
Deze vraag door den jongeling gedaan bevatte
dus eene heschouwing, eefle verkiaring, eene belijdenis
en cone belofte.
Dc beschouwing was dat het eeuwige
leven voor hem Ii et hoogste goed was, de verkiaring,
dat hij dat hoogste goed begeerde en zocht, de helijcle
nis dat hij dat hoogste goed nog niet deelachtig was,
en de belofte was dat, hij, als hij rnaar wist wat er
toe noodig was, doen zou al wat gedaan moest worden
om het in bezit te kri.jgen. Zijne beschouwing was
goed. Zijne verklari-ng getuigde van een edel verlan
gen. Zijne belijdenis was volkonien waar, doch he
iaas het is spoedig gebleken dat hij zich, wat de be
Tofte aanging misrekeñd had. Gebrek aan zelfkennis
liet hem beloven wat hij niet volbrengen icon.
In den mond van vele ontwaakte, heilzoekende
zondaren bevat deze vraag dezelfde bestanddeelen.
Voor den v’erlosten zondaar die naar de heilig
making dorst bevat deze vraag jets meer. Hij ~vil
weten wat hem ontbreekt om een Gode welbehagelijk
leven te leid.en en de vruchten des Geestes voort te
brengen.
Maar ~vat is de jnhoud van cieze vraag in den
mond van de C/iris/elijke :Ker/~ op den huidigen dag?
Wat bedoelt de Kerk als zij door omstandigheden ge
drongen wordt orn ujt te roepen_~V~.Tat ontbreekt mu
riog?
Naar mijn nederig oordeel zou deze vraag in
den mond der Kerk een over/leiging te kennen geven,
cen be/ijdenis bevatten en eene verklariiig cioen.
Als do kerk doze vraag doet dan gee/I zij le !ie,ine,z
dat zij eene roeping te vervulien heeft in doze zondige
wereld tegenover de zonden van bet zondig rnenschdöm.
En zoo is het.
Hare roeping is bet licht der wereld
en bet zout der aarde te zijn.
Zij weet dat zij door
de ‘ci Londiging van Gods Woord, door haar getuige
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nis, door haren arbeid en door den wandel harer leden~
i:~t verspreiden moet waarbij menschen zichzelven en
hunne zonden zullen zien, God zuilen leeren kenItCfl, en den weg der zaligheid zuliJen ~inden en bewan
dclen. Zij weet dat zij menschen overtuigen moet
van bet feit dat Jezus de zoon van God de Zaligmaker
van zondaren is, dat een iegelijk die in Hem gelooft
behouden wordt, en die in Hem niet gelooft verdoemd
w~r~ft. Zij weet dat zij menschen ervan overtuigen
moet dat geen mensch, geen huisgezin, geen vblk be
iuuden wordt zonder de leer en bet voorbeeld’ van
JeLus te volgen. Zij mont zijn het zout dat bederf
weert, en smakelijk maakt wat onsmakelijk is.
Als de Kerk deze vraag doet beiijdl zij dat zij
cleze hooge ea~ heerlijke roepin:g niet vervult zooais zij
doen moest en door Gods genade doen kon. Deze be
lijdenis is volkomen waar.
De Kerk is ziekelijk,
zwak, en brengt flint zoo veel vrucht voort als zij
~voortbrengen moest. Van velen in de Kerk mont er
gezegd worden, “het licht dat in u is, is duisternis.”
en “bet zout is in uw geval smak;eloos geworden, en
deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en
van de rnenschen vertreden te worden.”
Als de Kerk deze vraag doet veu/eiaari zij echter
dat zij vurig er naar verlangt om hare hooge en heilige
roeping op waardige wijze te vervullen—dat het haar
ernst is cm bet licht der wereld. en bet zout der aarde
te zijn.
Wat dunkt ~u’ broeders. Is dit hint dc overtuiging
van onze Kerk ?
Is dit niet wat zij op den huidigen
dag met droefheid voor God en mensch belijdt? En
is het niet haar vurig verlangen om hare roeping naar
Gods welbehagen te viervullen. Wij gelooven dat dit
zoo is en in deze -overtuiging, in deze belijdenis en in
dit verlangen vinden wij teen bewijs dat onze Kerk een
dccl is van bet lichaam waarvan dc Heere Jezus ge
zegd heeft dat de poorten der hel het niet zuliJen over
weldigen. Immers deze dingen worden a1l~een ge
wrocht door den Heiligen Geest die in de gemeente
des Heeren woont. Laat dit ons bemoedigen in deze
donkere tijden.
II.
-

In
die deze
Dc
in zich,

de tweede plaats letten wij op den persoon
vraag doet.
jongeling die deze vraag deed had veel goeds
daarom was hij recht in zijn-e beschouwing~
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recht in zijn hegeerte, recht in zijn streven. Doch
hij had meer dan dit. Hij had jets waarop hij en
2ijne tijdgenoten grooten prijs stelden.
lets dat hem
in staat stelde orn aan den Heere Jezus te zeggen:
“Al deze dingen heb ik onderhouden van mime jong
heici af.”
Hij had den godsdi’enst van de Farizeen van zijne
dagen. Hij had het Farizeisme van de godsdienstige
joden van dien tijd. En wat was dat Farizeisme?
Was het bloote huichelarij? moedwillige geveinsciheici?
voorbedachte misleiding? Was het zelfbeclrog tegen
beter weten aan?
Neen, dit was niet het geval. Dc
Farizeen waren vrorne menschen en niet huichelaars
in den grofsten zin des woords. Zij waren niet moed
willige verleiders van hun volic. Hoewel zij blmde
leidslieden der blinden waren, meendèn ziJ toch het
beste langs de beste wegen voor zichzeiven en yoUr
hun yolk te zoeken.
En juist daarorn was het Farizeisnme zoo veel ge
vaarlijker dan grove huichelarij.
Het Farizeisme had veel dat goed was. Het
kon verscheidene toetsen waaraan men gewoonlijk de
echtheid van den godsdienst toets. doorstaan. Men toetst
den godsdiens~ van een Kerlcgenootschap of van een
persoon aan rechizi”nigheia’. Men vraagt of deze kerk
of die persoon orthodox is.
Is zij of is hij, getrouw
aan de belijdenisschriften der kefk en aan de leer des
Bijbels?
Dc Godsdienst van de Farizeen kon dezen toets
doorstaan. Zij hielden zich aan de ‘wet en de profeten,
ja zelfs aan de overieveringen. Zij zouden niet moed
willig afwijken van Mozes en de Profeten. De leer
van Mozes en de Profeten zouden zij tegen elken tegen
stander verdedigen. Hunne rechtzinnigheid was boven
verdenking verheven.
Men toetst den godsdienst van nmenschen aan hunne
ke.rkdij/theid.
Men vraagt: Zijn zij kerkelijk?
Nemen zij hunne kerkelijke plichten waar
Bezoeken
zij de kerk? gebruiken zij Nachtmaal? Laten zij hun
ne kinderen doopen en aannemen tot lidmaat. Wo
nen zij de bidstonden bij?
De godsdienst dcv Farizeen kon dezen toets door
staan. Zij waren ierkelijk in den volien zin des
woords.
Zij woonden de godsdienstoefeningen in
den tempel en in de Synagogen bij
Zij brachten
hunne ãfferanden en vierden hunne feesten naar de
-v.oorschrift der wet. Zij voeden hunne kinderen op
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naar de bestaand’e inzettingen. ‘~vVaarlijk, aan kerke
lijkheid ontbrak het hun niet~
Men toetst ook met eens den godsdiens~ van een
mensch aan zijn mildadigheid. In dat geval vraagt
men of hij geeft en wel naar vermogen geeft voor de
Kerk, voor de Schoor en voor de Zending! Men vraagt
of hij een open hart en een open hand heeft voor
armen, kranken en gezonkenen?
Dc godsdienst der Farizeen kon gewis ook dezen
toets doorstaan. Zij gaven voor de Kerk en voor
liefdadigheids doeieind:en naar vermogen—want, naar~
het voorschrift der wet gaven zij niet alleen dc tienden
van hunne inkomsten uit iandbouw en veeteelt. uit
handel en nijverheid, rnaar zij gaven zelfs dc tienden
van de opbrengst van hunne kleine moestuinen. Dc
Heere kon tot hen zeggen:
Gij vertient de munte en
de dille en het komijn. Ja. zij- gaven naar vermogen——
a1 was hun mildadigheid dan ook eene wettische.
Dc godsdienst woi~dt voorts gctoetst aan hef gebed
van den helijder. Men vraagt of hij bidt, of hij aan
gehedsverhooring gelooft, of hij door het gehed zijne
afhankelijkheid van God ‘erkent en door het gebed ge
meenschap met God oefent.
Het Farizeisme kon ook dezen toets doorstaan.
Dc Farizeen maakten veel gebruik van bet gebed.
Zij baden in den tempel, in de synagogen en zelfs op
~de hoeken der straten. Zij deden lange gebeden—of
hunne geheden, gebeden van dc rechte soort waren
laten wij nu daar, maar gewis waren zij bidders.
Ms men iemands godsdienst toetst vraagt men
ook soms of hij wel ernstig is. Men zegt dan hij is
wel rechtzinnig, kerkelijk, miiddadig. Hij bidt—maar
is hij in dit een en ander weT ernstig? Met vrijmoe
digheid verkiaren wij dat bet Tarizeisme ook dezen
toets kon doorstaan. Immers dc Farizeen waren em
stig bij uitneinendheid. Zij meenden dat hun gods
dienst dc eenige ware godsdienst was, dat het geheele
menschdom van dezen godsdienst afhankelijk was—dat
iecier mensch en ieder yolk; dat dezen godsdienst niet
had, noodwendig verloren moest gaan. Zij omreisden
zee en land om een jodengenoot te mak:en. Zij ver
dedi;gden hun godsdienst met veel ‘ernst—met zoo veel
ernst dat zij den zachtmoedigen, den onschuldigen,
)den weldadigen Jezus van Nazareth kruisigden omdat
zij meenden dat Hij leerde ~vat in strijd met hun
godsdienst was.
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En toch ontbrak aan dezen godsdienst die zulke
toetsen kon doorstaan het eene noodige.
Dit was de godsdienst van den jongeling, die
aan Jezus de vraag deed—wat ontbreekt mij nog?
Zien wij niet in d’ezen jongeling een beeld van
het Christendom van onzen tijd? Het Christendom
van sommigen der Christen volken van Europa die in
oorlog met elkanclier zijn kan de genoemde toetsen
doorstaan niet waar? Die volken zijn orthodox, kerke
lijk, milddadig, biddend, erns/ig. Zij geven voor dat
zij bet beste, langs de beste wegen door het gebruik
van de beste middelen. voor het menschdom zoeken.
Zij zenden hunne zendelingen naar Indie, naar China,
naar Japan, naar Afrika. En als inboorlingen van die
landen de zendelingen vragen—wat komt gij doen, ant
woorden deze zendelingen— Wij hebben den eenigen
waren go dsdienst, en wij komen u vragen dezen gods
dienst aan te nemen, en indien gij dit niet doet gaat
gij verloren.
En toch, niettegenstaande dit alles gevoelt men
dat er jets ontbreekt.
Ret Christendom is ziekelijk,
zwak, vruchteioos. Ret doet niet wat het aan anderen
voorschrijft. Ret doet zeif wat bet aan anderen ver
biedt. De wandel van zijne belijders is in strijd met
hun belijdenis. De godsdienst van den Bijbel, van
de geloofs belijdenis, van de prediking vindt men
niet in bet dagelijksch leven.
En daarom vraagt men zuchtend: ontbreekt ci
niet iets—~en zoo ja, wat is bet dat ontbreekt?
Broeders, is dit niet het geval met de Christelijke
Kerk in bet algemeen? Is dit niet bet geval met onze
kerk ? De kerk is zuiver in de leer. Zij is mild
dadig, en geeft veel voor goede zaken. Zij is werk
zaam en ermstig. Zij maakt gebruik van bet gebed.
Hare leden vervulien soms op vooi~beeldige wijze hunne
kerkelijke plichten. En toch is zij zoo zwak tegenover
zoo vele verkeerde stroomingen, en tegenover de zonden
die schrijkkelij ke verwoestingen op aarde aanrichten.
Hare leden leven in strijd met bun beiijdenis en doen
wat zij anderen ~erbieden. Dit dringt haar orn te
vragen :
Wat ontbreekt rnij nog ?
III.
Op deze vraag geeft de Reere Jezus een duidelijk
antwoord, en bierbij staan wij in de derde plaats stil.
Aan den godsdienst van die Farizeen, en van dezen jon
geling onthrak er jets. Jezus zeide tot den jongeling:

65
.~en ding ontbreekt u. En wat was dat ontbrekende?
De Heiland zeide tot hem:
“Ga heen verkoop
al wat gij hebt en geef bet den armen”. Was dit
bet ontbrekende? Zou hij zijne zaligheid kunnen koo
pen door zijne stoffelijke bezittingen er ~oor in ruil te
geven? Zou armoede al bet ontbrekende bij hem ku~
nen aanvullen!
Neen, dit alleen, zonder jets meer zou
hem slechts in de eigen gerechtigheid, waarvan hij
verlost moest worden, doen toenemen. Paulus zegt
in i Cor. 13 : 3, “Al ware bet dat ik al mime goede
ren tot onderhoud der armen uitdeelcEe, en al ware bet
dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou
worden en had de liefde niet zoo zou bet mij geene
nuttigheid geven.” Neen wat hem ontbrak was jets
anders clan bet keapen der zaligheid met goud en
zilver, iets anders dan het verdienen der zaligheidl
door bet leiden van een leven van armoede.
Het ontbrekende wordt in den volgenden voizin ge
noemd. Daar zegt de Heiland:
Kern herwaarfs en
voig rnij na. Hij moest komen en Jezus volgen. Hij
moest volgen de leer van Jezus, bet voorbee]id van
Jezus, de leiding van Jezus. Hij moest Jezus volgen
op den weg van zelfverloochening. Hij moest stap
voor stap, oogenblik na oogenblik, de goddeliijke lei
ding van Jezus volgen, en dit zou uitloopen op een
leven gelijk he~ leven van fezus, een leven van zeif
verloochening. Die jezus volgt wordt j:ezus gebjk
vormig. Hij wordt naar het beeld van jezus “in ge
daante veranderd, •van heerlijkheid tot heerlijkheid,
als van des Heeren Geest.” Hij ontvangt bet leven
van jezus en leidt het leven van Jezus. Hij komt ertoe
om te zeggen :
“1k leef, doch niet meer ik, Christus
leeft in mu.”
Wat den jongeling, met al zijn godsdienstigheid
en al zijn ijver in die vervufling zijner godsdienst
plichten ontbrak was h~ei leven van Jezus.
Onder bet leven van jezus verstaan wij zijne ge
ziudheden, zijne bedoelingen, ziju werk, zijn levens
wijze.
Deze tesamen rna.ken als een liefelijk, vol
maakt geheel, zijn leven uit. Bij Hem werden gevon
den de gezindheden van ~einheid, oprechtheid, nederig
heid, en liefde. De bedoelingen waarmede Hij ge
arbeid, geleden en gestreden beef t waren de verheer
hiking van God en de redding van zonthren.
Zijn
werk was den wil des Vaders te doen en zondaren
zalig te maken. Zijn le~enswijze was in volrnaakte
harmonje met den wil van zijn hernelschen Vader.
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De jongeling had dit le~en niet. Het Farizeisme
had bet niet.
Fs dit niet, broeders, wat het Christendom van
den huidigei~ dag ontbreekt? En zegt men niet dat
het onpractisch is om de leer en het voorbeeld van
Jezus te volgen?
Hoe anders zou de toestañd van de geheele be
schaafde wereld heden geweest zijn als er bij Christen
belijders ~evonden werd de navolging van Christus
welke uitloopt op bet leiden van het leven van jezus.
Dc schrikkelijke oorlog met al zijne afgrijzelijke open
baringen en uitwerkingen zou dan eene onmogelijk
heid geweest zijn. Waar nu verdeeldheid heerscht
zou er eensgezindheid geweest zijn.
In plaats van
twist en vijandschap zou men gevonden hebben, samen
werking en vriendschap. Haat en nijd zouden door de
macht der liefde overwonnen zijn. Men iou niet irleer
trachten het kwaad door de macht van bet zwaard te
overwinnen, hetgeen toch altijd op mislukking uit
loopt. Neen men zou naar het voorschrift, en op het
voorbeeld van Jezus het kwaad bestrijden en overwin
nen door het dragen van bet kruis. Dc liefde, het
~choonste en het beste dat op aarde en in den Hernel
gevonden wordt zou overwinnen en heerschen.
Hebt gij erop gemerkt welke eene verandering
er komt in een huisgezin, in eene school, in eene buurt,
in eene g-erneente waar sommigen waarlijk navolgers
van Christus zijn? Hoe machtig, hoe wonderhaar is
de invloed, van dc zoodanigen!
Broeders.
Is dit niet bet antwoord dat de Deere
Jezus aan ons en aan onze kerk geeft als wij samen
met onze kerk vragen :
Wat ontbreekt ons nog ?
Zegt Hij niet tot ons: liet ontbreekt u aan bet echt
christelijk ieven—aan bet leven van Jezus dat zich
openbaart in de gezindheden, de bedoelingen, de wer
ken en de levenswijze zoo even genoemd? Zegt Hij
niet hed’en tot ons: Komt herwaarts en ~rolgt mij na!
Dit leven is voor ons verkrijgbaar, want het doel
der verlossing is immers dc verlosten het beeld van
Gods Zoon gelijkv:ormig te doen worden. Dit leven is
voor ons verkrijgbaar omdat dc Zoon van God machtig
en gewillig is dat leven aan ons mede te deelen.
Zegt Hij ons dit niet in duidelijke bewoordingen in
Joh. 1 5, waar Hij verklaart dat Hij even zeker zijn
leven aari zijne geloovigen mededeelt als dat de wijn
stok zijn leven aan de ranken mededeelt. Dit l~even
is voor ons verkrijgbaar omdat dc Heilige Geest ons
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~egeven is am als de Geest der heiligmaking in ons
te wonen,
God geve ons en onze kerk genade om onder liet
besef van gebrekkigheid en met cen vurig verlangen
om in deze bittere tijden onze hooge roeping op waar
dige wijze te vervullen geloovig er naar te streven
am Jezus gelijkvorrnig te zijn.
Hij helpe een iegelijk onder ons met den dichter
te zeggen
“Dit is rnijn dank, dit zijn be1iagen,~~
“Tic moet volkomen zijn als Hij.”
~V1 de Geest van den Heere Jezus ons bezielt
terwijl wij tijdens deze vergaclering met onze beraad
slagingen bezig zijn, zullen onze besluiten gewis Gode
welbehagelijk zijn en velen tot zegen gedijen, en zoo
zullen wij zijn niet blinde ieidslieden der blinden,
maar wel middelen in de hand van God om voorFich
ling te geven en dwalenden terecht te brengen.
V

V

Zoo zif /zez~.

Bijiage VI.
V ERSLAG.

V

VAN ~ COMMISSIE VOOR ‘T VEREE~IGD KERKBLAD
TE WORDEN VOORGELEGD AAN DE VERGADERING VAN
DEN RAAD DER KERKEN, MAART, 1917.

Aan den Hoog Eerw. Scriba van den Raad der Kerken.
Hodg Eerw. Heer,
Namens de Commissie over ‘t Kerkblad hebben
de ondergeteekenden de eer mits ciezen versiag te
doen van de werkzaamheden der Commissje en van
den toestand der zaken in verband met ‘t blad sedert
‘t laatste versiag (einde 19 1 2) en meer bepaald ge
durende ‘t jaar 1916.
i.
Het blad is, onder redactie van Ds. Geo. S.
]\‘Ialan, met bekwaamheid en tot genoegen niet alleen
van de Commissje, rnaar ook van een steeds toenemend
getal inteekenaren geregeld uitgegeven.
2.
Daar de contracten voor ‘t drukken van ‘t
blad en voor de advertenties in Juni, 1914, ten einde
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liepen, werden nieuwe contracten gesloten op voor de
Commissie veel voordeeliger termen, blijvende de Cen
tral News Agency de advertentie-contracteurs.
I-let
drukken en ‘t uitgev:eri werden ecbter aan een nieuwe
clrukkersfirma toevertrouwd, t.w. Griffitbs & Co., die
tot satisfactie van den Redacteur en van de Commissie
haar werk verricht. Beide deze contracten zijn aan
gegaan voor een tijdperk van vijf jaren.
3. De leesstof in ‘t blad is nogeens vermeer—
derd met vier bladzijden. beslaande die in elke uit
gave thans geregeld ten mInste 24 pagina’s.
4. Het getal inteekenaren is van 7000, UI 191 2,.
vermeerderd tot 8,300.
5
Uit ‘t finantieel versiag en balans staat, bier—
aan gehecht, blijkt dat ten spijte van bijzondere uit
gaven, ‘t blad bet jaar met een batig saldo geeindigd
heeft. Aan inteekeningsgelden werd gedurende ‘t jaar
ontvangen £3936 6s.6d.. waarvan £1799 19S. id.
verschuldigd was voor ‘t tijdperk 1914—1915. Voor
die tweejaren bleef er op ~ i December, 1916 flog
£277 75. 9d. achterstallig.
Voor 1916 was er aan
einde daarvan nog £92 I achterstallig. Tezamen dus
was er op 3 I December, 1916, £ i i 98 75. 9d. op sub
scripties verschuldigd. Hiervan hoopt de Commissie
2/3 nog te zulien irizamelen.
Aan advertenties werd ontvangen gedurende ‘t
jaar £1921 12s. iod. H-L146 j6s. 3d., tezamen £2068
9s. id. Zond~r dit bedrag zou er natuurlik cen zwaar
nadeelig saldo geweest zijn; en dus is het openbaar,
dat zonder advertenties bet onmogelijk zijn zou ‘t blad
met de tegenwoordige hoeveelheid leesstof tegen den
tegenwoordigen prijs uittegeven.
6. Het ernstig vraagstuk van de groote som van
achterstallige subscriptiegelden elk jaar heeft de aan
dacht der Commissie van tijd tot tijd bezig gehouden.
Regel is ‘t dat bijna onzer inteekenaren (d.w.z. bijna
2,000) verzuimen hunne subscripties binnen ‘t jaar te
betalen, ‘tgeen ons ~‘eel rnoeite in de invordering ver
oorzaakt, niet alleen, maar ook gewooniijk uitloopt
op een verlies van Li ~o tot £200 p.a. Dc Commissie
heeft eindelijk tot een geheel nieuwe wijze van ad
ministratie besloten. waardoor ‘t stelsel van plaatse
lijke agenten en invorderaars afgeschaft is, en de in
zameling van gelderi direct uit ‘t kantoor van ‘t bind
zal gescbieden, en tie toezending van ‘t blad gestaakt
zal worden, indien na herhaald aaniock om betaling,
~-
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zuiks niet geschied is, binnen cle eerste vier maanden
des jaars.
7. Deze schikking heeft de aanstelling van een
hoofdklerk noodzakelijk gemaakt, tegen een salaris
van ~24o.
S. Eén post in den Staat van Ontvangsten •en
Uitgaven eischt ophelderi ng:
“Drukkers : —---Toelage
voor Papier—~$35o.” Van wege den oorlog is er zulk
eene verhooging in den prijs van drukkerspapier, dat
onze drukkers de vrees te kennen gegeven hebben dat
met dc vermeerderde uitgaven, beloopende bijna
£ i,ooo, zij onmachtig waren met cle uitgave voort te
gaan. Daar deze firma’s tender aanrnerkelijk minder
was, dan die van andere firmas, gevoelde de Commissie,
dat zij haar, zoo mogelijk, te gemoet moest komen.
Er werd een conferentie gehouden tusschen de druk
kers. de advertentje-contracteui-s en c[e Commissie. en
als gevoig werd overeengekomen ‘t bedrag van ver
meercierde uitgaven in verband met papier tusschen dc
drie partijen gelijkelijk te verdeelen, zullende echter
ons aandeel 000it hooger dan £350 beloopen. Voor
hare inschikkelijkheicl heeft dc Commissie dc firma van
advertentje-contracteurs (The Central News Agency)
haren hartelijken dank betuigd.
9. Uwe Commissie is van oordeel, dat met ‘t
oog op den toestand van onzekerheid op econornisch
gebied en dc mogelijkheid van vermeerderde uitgaven,
‘t batig saldo in handen der Commissie best gelaten
worde om daarmee naar goedvinden in helang van ‘t
blad te handelen.
10.
Hetzelfde zou uwe Commissie ook willen
adviseeren met betrekking tot ‘t restan: (~25o 0 o)
i-an het bedrag oorspronkelijk door de Gefedereerde
Kerken aan de Commissie voorgeschoten.
i i.
Dc Commissie wil beleefdelijk de vraag
der vergadering ter overweging voorlegging of er niet
met ‘t oog op de buitengewoon hooge kosten ver
bonden aan de publicatie in “Dc Kerkbode” van de
ColrllTnssieverslagen bedoeld voor de Synoden, een
andere regeling dient getroffen te worden.
12.
.Afschriften van ‘t finantieel versiag zijn
jaarlijks verschaft aan den Scriba van den Raad ter
doorzending naar de Scriba’s der Synoden van dc
Gefed. Kerken.
13.
Door de Kaapsche Synocle is deelname toe
gestaan ten hehoeve van den Redacteur aan ‘t Predi
kanten Pensioenfonds.
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14.
In termen van cle aanbeveling van den Raad,.
bekrachtigd door de Synoden, moet door cfez•e ver
gadering een nieuwe Commissie worden benoemd.
I 5.
Ten slotte draagt de Commissie door uwe
H. E. vergadering de behartiging van de belangen~van
ons blad aan alle leeraren en kerkeraadsieden op.
opdat de weg gebaand worde voor “De Kerkbode” tot
elk huisgezin in onze Kerk.

Wij hebben de eer ons te noemen,
Uw H. Eerws. D.willige Dienaars en Broeders,

J.

I. 3IARAIS, Voorzitter.
P. G. J. i~~IEIRING, Scriba.
Namens de Comrnissie~
Stellenbosch, 8 Febr., 19 i 7.
STAAT VAN ONTVANGST EN UITGAAF VOOR
HET JAAR EINDIGENDE 31 DEC., 1916.
ONTVANGSTEN.
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Bijiage VII.
VERSLAG van de Commissie door den Federalen Raad
benoemct, om de besluiten, door dc Synoclen van
de Gefedereerde Kerken, omtrent de aanbevelin
gen van den Raad, in zake uniforme procedure
bij bet legitimeeren van predikanten, na te zien
en te vergelij’ken, en om den Raad daaromtrent te
adviseeren.
HoogEerw. Voorzitter,
Uw Commissie heeft dc besluiten, die door dc
vier Synoden genomen zijn, naar aanleiding van de
aanbevelingen door de 19 I I zitting vai dezen Raad
met betrekking tot ç~e legitimatie van predikanten ge
daan, met elkander vergeleken.
Ret is gebleken dat dc wijzigingen door de Kaap
sche en Transvaalsche Kerken aangebracht, zonder uit
zondering, de formeele redactie hetreffen, terwiji de
Vrijstaatsche en Natalsche Kerken dc aanbevelingen
zonder emendatie hebb en go edgekeurd.
Ret is gevolgelijk verder gebl~eken dat er nu geen
essentieel verschil bestaat tusschen de bepalingen van
de verschilFende Synoden omtrent die legitimatie van
predikanten.
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De Commissie beveelt daarom aan dat Punt 4
van het versiag van den Scriba, en in verband daarmee
Punt I (a) van Bijiage c. aangenomen worden voor
~kenmsgeving.
Uw HoogEerws. Dienstw. Dnrn. en Brs. in Christus
D. J. PIENAAR, A.zn,
H. F. SCHOON,
P. S. VAN HEERDEN,
~7~Tm
NICOL.
Graaff Reinet, 2 ]\‘Iaart, 1917.

Bijiage VIII.
RAPPORT VAN DE RATIONARII.
HoogEerw. Heer,
Uwe Commissie heeft als volgt te rapporteeren
over de twee zaken haar opgedragen :—
I. Wat betreft het Kashoek van den HoogEerw.
Scriba, heeft uwe Commissie het volkörnen korrekt be
vonden en aIs ~oodanig geteekend.
II. Wat betreft de post £270 onder de uitgaven
van de Kerkbode rekening, zijnde voor Synodale ver
slagen van de Ned. Gerf. Kerk in Zuid Afrika, die als
losse bijiagen in dc Kerkbode werden gelegd,
is
uwe Commissie van oordeel, dat zulke losse bijiagen
niet op kosten van de Kerkbode behooren gedrukt te
worden. Uwe Commissie acht d’eze rapporten echter,
niet alleen van dc Kaapsche Kerk, maar ook van de
Kerken in dc andere Provincies, zoo belangrijk voor de
gansche Kerk, dat het wenschelijk is dat zij niet als
afzonderlijke bijiagen maar in de Kerkbode zullen
worden opgenomen. En ihdien zufke ~rapporten meer
ruimte vereischen dan de 1~erkbode afstaan ]can, meent
uwe Coinm~ssie dat er bij die gelegenheden eenige
bladzijden tot de Kerkbode dienen toegevoegd te woi~
den, met then verstande echter, dat dc Kerk in wier
speciaal be1ang~ zulke rapporten gedrukt worden, voor
de verhoogde kosten van zülk een uitgave verantwoor
clelijk moet zijn.
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I I I. Uwe Commissie meent dat deze vergadering
bij de verschillende Synoden eene wijziging of toe
voeging van c~e wet in dier voege dient aan te bevelen.
Met toebidding van Gods zegen op de verdere
verrichtingen der vergadering noernen wij ons
Uwe Dw. D. D. en Brs. in Christus~
H. J. L. DU TOIT,
M. L. FICK,
Graaff Reinet, Maart, 3, 1917.

Bijiage

IX.

VERSLAG van de Commissie benoemd in zake het op
stellen van een beredeneerd voorstel op beschrij
vingspunt No. 1.
HoogEerw. Voorzitter,
Uwe Commissie wenscht, in voldoening aan haar
opdracht, aan de hand te geven, dat het volgende voor
stel door deze Vergadering overwogen zal worden.
“De Raad der Kerken de besluiten van het con
gres over de Arme Blanken in Nov.~ 1.1. in ernstige over
weging genomen hebbende betuigt zijne instemming
met het daarin uitgesprokene.
Hij is ten voile overtuigd, dat, in het oplossen van
het vraagstuk der Arme Bianken in ons land, kerk en
staat hand aan hand moeten samenwerken; dat, niet
alleen vernieuwde pogingen van k;erkwege, maar nieuwe
wetgeving van staatswege noodig zullen zijn, weshalve
hij daartoe eerbiediglijk onder de aandacht van de
H. Ed. Regeering 2 (b), 3, 4, 5, 6, 7, en 8 van ge
noernde besluiten brengen wil om wetgeving, zooals in
de besluiten omlijnd, en orn dat doel te bereiken wo~de
eene Commissie aangesteld orn met de válgende voor
stelien bij d’e H.Ed. Regeering representaties te maken
I. Daar het uit toespraken van deskundigen op
het Congres gebieken is, dat er ongeveer 70,000 kin
deren van schoolgaanden ouderdom uit blanke ouders
in de Unie, niet in school zijn. en daar véle duizencten
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kinderen van wege den lagen standaard van verplicht
onderwijs, ~n van wege een oncfoeltreffend leerplan, in)
onkunde opgroeien, en alzoo ongeschikt voof den strijd
des levens het leven binnengaan alleen om de ge
lederen der Arme Blanken te doen aanwassen, acht de
Raad het noodzakelijk, dat hierin dadelijk door de
H.Ed. Regeering gehandeld zal worden om in dien
toestand de noodige verandering te brengen (Besluit
7).
2
Vernomen hebbende van den kant van den
Minister van Industrieen, dat er in de Unie minstens
10,000 huisgezinnen van Arme Blanken zijn, waarvan
de heift, wegens de nieuwe pogingen van de Regeering
orn werk te verschaffen, een kans heeft een onder
kornen te vinden, terwiji de andere heift, wegens ge—
brek aan initiatief, of wegens algeheele verachtering,
hopeloos schijnt, spreekt de Raad zijn diepe over
tuiging uit, dat de Staat niet alleen verordend is als
Rechter op te treden orn het kwaad te straffen, maar
ook als Vader om te zoeken dc zwakken te helpen, en
de slechten, al zou het tegen h~un wil zijn, instede
van ze aan hun lot over te laten, te verbeieren. Dc
Raad wil daarom beleefdelijk bij de Regeering aan
dringen de Landlooperswet in dien geest, en naar
eisch, voor blanken te wijzigen, en op hen van toepas
sing te maken; voorts door dc stichting van Bedelaars
kolonies als anderzins dc nooclige stappen te doen orn
den arbeid verplichtend en opheffend te maken voor
de 5000 gezonkene arme families en anderen voor xvie
de toepassing van zulk een wet noodig mocht zijn;
(Besluit 2 (b i )
3. Tot een ballast voor, en een beclerf in, dc
samenleving moeten opgroeien dc kinderen uit die
5000 overgeschotene huisgezinnen van
hopeloozen,
waarvan de Minister van Industrië gezegd heeft, dat
zij aan hun lot moeten worden overgelaten. Ook is
dit waar van vele andere kinderen in andere huisge
zinnen, waarin het huis]ijke leven tot maatschappe—
Iijken en zedelijken ondergang vo€rt. Daar deze al
len geen gering getal moeten vormen, meent de Raad
reden te hebben te gelooven, dat bet beperkt getal in
richtingen in den lande voor de opname van kinderen,
waarop de Kinderenbeschermingsacte van I 9 I 3 betrekking heeft, op verre na niet voorzien kan in dc
bestaande b’ehoefte, waarom hij bij de H.Ed. Re
geering aandringt op de uitbreiding van die inrich
tingen en dc oprichting van andere.
}-Jij vertrouwt
.
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verder, dat de ernstigste aanidacht onverwijid geschon
keh zal worden aan bet dempen van deze zeer vrucht
bare bron van Armeblankendorn; (Besluit 3.)
4. Be Raad stemt ten voile overeen met wat het
Comité van 1916, over Industrieel Onderwijs in § 76
van
ijn apport zegt, doch st’elt beleefclelijk voor
eei correctie van de aanbeveling daarin vervat aan
gaande subsectie (i) (k) van sectie 34 van Acte 25
van 1913, t.w. dat de woorden “of door” na “afzonder
lijk van” zulien worden ingevoegd; (Besluit 3.), en
dat de alzoo ge-emendeerde sectie kracht van wet ver
ktijgen zal.
Erop gelet hebbende, dat de Acte in kwestie
ni~t op effectiev~e wijze wordt toegepast, uit hoofde
van de doorgaande onbekendheid met haar—zooals soms
zelfs bij Civiele ambtenaren wordt aangetroffen—, maar
vooral uit hoofde van het feit, dat he.t naspeuren van
gevallen daarin beschreven van Staatswege aan nie
mand opgedragen is, zoo wil de Raad met a11~e kracht
de aanbeveling in paragraven 77 en 139 van gezegde
Cornités rapport voor wetgeving steunen, en geeft ver
der in bedenking of het niet ook de bepaalde plicht
van den ~Schoo1raad dient gernaakt ~e tworden, in ~roe1ing
te zijn met de gevallen in de Acte omschreven, en in
termen van die Acte met hen te hancielen; (Bes1ui~ 3.)
6. Be Raad gevoelt de volstrekte noodzakelijk
heid van wat in het 8ste van meergenoemde besluiten
is uitgesproken, en ofschoon hij waardeert wat de
H.Ed. Regeering met de oprichting van een Departe
ment voor Arme Blanken voornemens is in dezen te
doen, is hij nochtans van gevoelen, dat dit blijken za~
niet ‘toereikend te zijn, en neemt derhalve de vrijheid
voor verder handelen te verwijzen naar de oprnerkingen
op pp. 63 en 64 van ~het Versiag van ‘t Congres t.e
Cradock. Voorts acht hij het uiterst no:odzakelijk met
het oog op de verschaffing van werk voor leerlingen
van Industrieele Scholen aan het :einde van hun schooi
termijn, dat :er Arbeiclsbureaus in bet leven zullen wor
den geroepen zooals voorgesteld door het Comité voor
Industrieel onderwijs in zijn rapport van, 1916, p. 27,
§ 21 (Besluit 8.)
7. Daar het huisgezin de voornaamste factor
is in de vorming van de karakters van de toekomstige
mannen en vrouwen, en de christelijke godsdienst er
kend is te zijn de eene beschavende en gemoedsver
edelende kracht voor den mensch, bestaat er bij den
Raad geen twijfel, dat het beheer van dc inrichtingen
~.

,j ig~/

(

I.

4.
L

1

/

I

t

fl/t

I

•

ct’

‘S
I

~

C

1~,

h%ts’JILtt

t°’~
~

•‘1’ L 1

‘C

t

-

‘7

‘P

/
•

‘it

‘c

/

It’ ~
~$vct44itf

S

I

I

C’’

‘

,,

ci

~j1P

/:

S

S

(Cf

‘It

‘C

‘S

j4

S

/4r

A

4-

“ft
‘C

I.—.

Cr6

A%

ttftLe

1•

•

.1•~~?

4(I

i_ft

C’

/

77
z.a. beschreven in Acte 25 van 1913 en andere derge—
lijke door den Staat tot stand gebrachte stichtingen.
in de handen van de Kerk zijn moet.
8. Beleefdelijk doch zeer dringend wenscht de
Raad ook onder de aandacht der Regeering te brengen
de noodzakelijkheid van uitvoering te geven aan de aan
bevelingen en wenken vervat in Nos. 4, 5, en 6 van
de meergenoemde Congresbesluiten, alsook van het
daarmede in verband staande besluit No. 20, p. 27
in het Rapport van de Commissie voor Industrieel On
derwijs, 1916.
9. Het is van belang erop te wijzen, dat de Raad
bestaande uit afgevaardigden uit d~e Ned. Geref. Ker
ken in de vier Provincies, van oordeel is, dat de ver
langde wetgeving op de geheele Unie van toepassing
zijn zal.”
Meenende hiermede aan ons opdracht voldaan
te hebben, noemen wij ons,
Hoogachtend,
Uw DwDjenaars en Broeders in den Heere,
D. J. PIENAAR, A.zn.
H. P. VAN DER MERWE,
C. D. BAM,
j. M. LOUW,
Graaff Reinet, 3 Maart, 1917.

Bijiage X.
Graaff Reinet,
3 Maart, 1917.

Den HoogEerw. Hr.,
Voorzitter, en
WelEerw. H. H. Leden
van den Raad der Kerken,
zitting houdende te
Graaff Reinet.

HoogEerw., en WelEerw. H eeren,
Uwe Commissie, benoemd om den Raad te dienen
met een aanbeveling aangaande de Vier-honderd-jarige
Herdenking van de Kerk Hervormmg, heeft de eer
‘t volgende te rapporteeren
—
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Uwe Commissie is van oorde~1 dat dit Feest op
buitengewone wijze behoort gevierd te worden. Zij
wil nadruk leggen op
I. Be Duingende 2Voodzakelij/theid daarvan, als
een gelegenheid om de gemeenten opmerkzaam te maken op de beteekenis van ‘t Protestantisme, en op de
groote beginselen die ten grondsiag lagen van de
gezegende Kerkhervorming. En wel om de volgende
redenen
a. Gebrek can Beginselvas/heid bij ens T7olk, waar
van de Roornsche Kerk, weet gebruik te maken.
b. ‘7 Krachlig o/ilreden van ‘I Roomsc/z Kaiholicisme
door ‘t stichten van scholen en door proselieten
rnakerij.
c. Be groole onkunde bi a’e Leden onzer Kerk,
omtrent ‘t ontstaan en de geschiedenis der Pro
testantsche Kerken.
ci. Ben Va/sc/i Begrip bij velen van wat Viijheid
van Godsdiensi beteekent, en ‘t denkbeeld dat
Rome niet rneer is wat zij was in vroegere eeuwen,
en zich n jet meer inlaat met ‘t geloof van Pro
testantsche Kinderen.
II. Be wi/re waa~op dit Feesi meet worden ge
eierd. Hieromtrent is Uw Commissie van oordeel
a. ~Dat de Regering zal worden gevraagd 3 I Oct.,
1 9 I 7, te verkiaren tot een pubVeke vacantiedag.
b. Dat op den Zondag die den 3 isten October voor
afgaat, gepredi/il za/ warden in verband met deze
gebeurtenis.
c. Dat op Hervorrningsdag, (31 Oct.,) openb re
/eestelijke samenko ms/en zulien worden gehouden
op ~centra1e plaatsen; en dat ‘t naburige predi
kanten worde aanbevolen elkander door onder
linge schikking behulpzaam te zijn.
ci. Dat Kerkeraden worden gevraagd ‘t zoo in te
richten dat deze sarnenkomsten den vorm zullen
aa.nnemen van con/erenties, waarbij aan leden der
gemeente gelegenheid zal worden gegeven om
toespraken te ieveren over personen en zaken in
verband met de Kerkhervorming.
e. Dat één onzer predikanten bijtijds door de Mode
ratuur van den Raad der Kerken zal worden ge
vraagd een 7orte brochure, op eenvoudige en aan
trekkelijke wijze geschreven, op te stellen over
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de Kerkhervorming, in zoo verre die onze Kerk
raakt, en dat dit geschrift worde verspreid onder
onze gemeenten.
f. Dat er bij die gelegenheden speciale coUec~en
zullen worden gehouden voor hulpb ~/zoeuende ge
mean/en, en dat ‘t gecollecteerde in de verschillen
de Kerken ter h ~schikking zal komen van de re
spektieve Kerk~b ~sturen.
Meenende hiermede aan onze opdracht te hebben
voldaan, hebben wij de eer ons te noemen
V

Uw H.Eerws. en \\TelEerws
Dnw. Dienaren en Broeders,
W. A. JOUBERT,
D. J. PIENAAR, R.zn.,
M. W. ODENDAAL,
P. VS. VAN HEERDEN.
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