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HAN DELINGEN
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6 Maart 1919,
volgencle clagen.

Men kornt bijeen in de Selborne Zaal, te 2.30
n.m.
Opening,
De aftredende Voorzitter, Ds. A. J. Louw,
neemt den st~el in en doet zingen Ps. 65: I. 4,
waarna hij uit Gods W~ord Deut. 10: 8—22 voor
lieest, en den Scriba vraagt de vergaderilig in ‘t
gebed voor te gaan.
Met blijkt dat ter vergadering verschenen zijn: Presen~ie1ij~,
Uit de Kaapsche Kerk: Di. D. S. Botha, I. F.
A. de Villier~, H J. L. du Toit, P. G. J.
Meiring. D. Wilcocks, C. V. Nel, P. J. J. Boshoff
en H. A. Lampredht, prirnarii leden, en Di. J.
C. Trute~, D. G. Malan, A. G. du Toit en F. X.
Roome, secundi leden.
Uit de Vrijstaatsche Kerk: Di. P. dü Toit
en J. P. van der Spuy, primarii Led~en, en Di.
A. J. Troskie en P. J. Pienaar, secundi leden.
Uit de Transvaalsche Kerk: Di. A. 3. Louw,
A. P. Burger, 3. M. Louw, W. Nicol, M. L.
Fick, J. F. Naudé en D. 3. Pienaar, R.zn., allen
primarii leden.
Uit Natal: Di. M. W. Odendaal en G. M.
Pellissier, primarii leden.
Dc vergadering wordt verklaard wettig ge- De af~ ezigheid
constitueerd te zijn. Ter verkiaring van de af
wezigheid van de leden van dc Moderatuur der
Vrijstaatsclie Synode en andere primarii leden uit
die Kerk, wordt medegedeeld, dat zij geclagvaard
zijn om te Bloemfontein te verschijnen in verband
met eeoc Kerkzaak, thans daar dienende voor het
gerechtshof. Telegrammen en brieven worden
gelezen van Di. D. j. Pienaar A.zn., 3 A. joubert
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en H. P. van der Merwe. vragende verschooning
van afwezigheid, ~aatstgenoemde wegens tijdelike
ongesteidheid. Zij bidden ook de vergadering
Gods ziegen toe.
Verwelkorning.
Dc Voorzitter verwelkomt die broediers zeer har—
telijk en vertrouwt, dat, onder Gods genadige
hand, de vergadering nuttig werk in belang van
die Kerk djoen, zal. Hij verwijst naar cen program,
plaatselijk voor deze dagen opgetrokken, en ver
trouwt, dat als men daar volgens r.ondgezien en
opgernerkt heeft, men eenigszins een inzicht zal
ontvangen hebben in het leven dezer groote stad
en in die rnoei.lijkheden, te inidd~en waarvan de
broeders aihier hun werk moeten doen.
Men
heeft hoop, dat het houden dezer vergadering mee
werken zal orn die prestige onzer Kerk aihier te
verhoogen en dc broeders die hier arheiden ook
langs dezen weg te steunen.
Plechtige openWordt overeengekomen, dat die plechtige ope
ing.
ningsdienst dezen avond te 7.30 zal plaats hebben
in het kerkgebouw van die Johannesburgsche ge
meente te Braamfiontein.
Kozing van den
Men gaat flu over tot die kiezing van ambts
\Toorzitter. dragers, en wel ten eerste van een Voorzitter. Op
die groslijst verschijnen de namen van Di. D. S.
Botha, P. G. J. Meiring, H. P. van der Merwe,
J. C. Truter, A. J. Louw, A. P. Burger, G. J.
Hugo, P. du Toit, H. J. L. du Toit, A. J. Troskie
en I. F. A. die Vi11iers~ nit xvie Ds. Botha, ge
kozen wordt, zijnde Ds. i\’Ieiring met hem op bet
tweetal.
Kiezing van den
Op die groslijst voor een Vice-voorzitter ver
viee-voorzitter.schijnen de narnen van Di. P. du Toit, P. J. J.
Boshoff. H. A. Lamprecht, A. J. Troskie,
A. J. Louw, I. F. A. dc Villiers. G. J.
Hugo, D. J. Pienaar, M. L. Fic1~, j. C. Truter,
H. P. van der Merwe, J. P. van der Spuy, en
J. M. Louw, nit welk getal Ds. P. du Toit dade
Iijk verkozen wordt.
Kiezing van den
Voor
Soriba.
men van

een Scriba komen op die groslijst die na
Di. C. V. Nd, P. J. J. Boshoff, P. G.
J. Meiring, J. i. Louw, 1. F. A. de Villiers,
G. M. Pellissier, H. P. van der Merwe, G. J.

Hugo, en H. A. Larnprecht, uit welk getal Ds.
Meiring cladelijk gekozen wordt.
Dc afgetreden Voorzitter ontruimt den stoel,
en cle nieuwgekozenen nemen hunne plaatsen in
en geven met weinige woorden uitdrukking aan
hunne waardeering van het vertrouwen in hen ge
steld, en bij moncle van den nieuwgekozen Voor
zitter, hedankt dc vergadering den afgetreden
Voorzitter voor wat bij gedaan heeft in belang
van den Raad der Kerken.
Op voorstel van Ds. Nicol worden dc zittings- Zittingsuren.
uren als volgt bepaald: voormiddag van 9.30
tot i 2. 20. efl namiddag, van 3 tot 5.30, met een
pauze in beide zittingen van een kwartier. Er
zullen echter geene ‘zittingen op Zaterdag en Maan
dag namiddagen zijn, en Maandag morgen zal
besloten worden of er dien dag een avondzitting
zal zijn. I-let program, p~Iaatse1ijk opgetrokken,
wordt goedgekeurd.
Versiag van den
Aan dc orde wordt gesteld bet versiag van
Scriba.
den Scriba, dat gelezen en puntsgewijze behan- Zie BTJLAGE II.
deld wordt. In verband met wat in bet versiag
voorkomt over het verzoek van den Raad, vroeger
gedaan, om pastorieen van de heffing van in
komstbelasting vrij te stellen, wordt eenige dis
cussie gevoerd, stellendé Di. Roonie en J. P. van
der Spuy voor “deze zaak worde andermaal ~ van
van
eene commissie opgedragen, om tot ecu bevredi- pastorioèn
jnkon~stbe1ast—
gende oplossing te geraken, en daarvan kennis te
ing,
geven.” Een mode van orde van Di. Odendaal
en Burger, om van dc zaak af te stappen, worth
echter aangenomen.
Aan den Scriha wordt opgedragen, na afloopOffiojeel versiag
der vergadering, een officiieel versiag van de werk- in DE KERK—
zaamheden daarvan in bet officicel orgaan der
BODE.
Kerk te doen verschijnen.
Als rationarii om dc boeken van den Scriha na Rationai~ii.
te zien, worden aangesteld Di. H. j. L. du Toit
en A. P. Burger. En de Scriba wordt voor het
werk door hem gedaan, bedankt, en zijn versiag
aar~genomen.
Het versiag van dc Commissie voor Kerke-versiag vaii de
lijke Normaalscholen, dat nu aan de orde moestOommissie voor
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Kerkelijke Nor-kornen, wordt uitge~teid, claar Ds. H. P. van der
maalsoholen. Merwe, die zuiks moet voorlezen, icrank is, doch
morgen in de vergadering hoopt te zijn.
Versiag van de
Het versiag van de Gommissie voor ceo Hand
Oommis~si~ VO9r1eicliflg in de Geschiedenis onzer Kerk, worclt ge
Handleiding in
de Geschiedenislezen en besproken.
De aanbeveling daarin door
onzer Kerk, de Commissie gedaan. wordt aangenomen, voegen

Zie BIJLAGE T1Tde :de vergadering een sterk gevoeld verlangen

daarbij, dat in geval Prof. Moorrees niet zeif de
uitgave tvan het bock onderneemt, de Commissie
het kopie-recht daarvan ten behoeve dec Kerk zal
zoeken te behouden. Dc verdere behartiging
dezer zaak wordt aan dezelfde Commissie opge
dragen, die bedankt wordt voor hare diensten.
Verslag van de
Het versiag van de Commissie over Staats—
cno~errnon.opoli~e en Drankhandel wordt gelezen, maar
polie in Drank—dc verdere behandeling daarvan wordt uitgestelcl
handel.
tot morgen.
Zie BiJLAG~ IV
Tot Gommissie om te rapporteeren over bet
Cornmissiën orn concept huwelijksforrnulier, door een daartoe vroe—
a~vie~
~ ger aangestelcle Commissie opgetr.okken en ter
leenen,

tafel gelegd, worcien aangesteld Di. J. M. Louw,
G. J. Hugo, G. M. Pe~1issier en D. G. Malan
en tot Commissie orn de vergadering met advies
te dienen over beschrijvingspunt 7. Di. A. j.
Louw, :J. C. Truter,. J. P. van der Spuy, cii H.
J. L. du Toit.
Een telegram wordt gelezen van Ds. C. ID.
Barn, waarin hij Gods leiding en zegen dec ver
gadering toebidt.
Dc Vioe-voorzitter doet het slotgebed en de
zitting wordt verdaagd tot morgen te 9.30.
*

*

*

Openingsdienst.
De openingsdienst
Zie BIJLAGE V. plaats ;te 7.30 in het

*

*

had, volgens afkondiging
kerkgebouw, te Braarnfon
tein, alwaar naast dc 1ed~en des Raads, cen groot
aantal van de leden onzer Kerk zich beyond. Do
rede werd uitgesproken door den afgetreden \Toor
zitter, Ds .A. J. Louw, die~ nadat Mj gewezen
had op huidige toestanden in dc Staats- en econo
rnische werelci ecu hoogst ernstig, onclerzoekend
en bezielend woord sprak over de evangeliepre
diking en mccc bepaald over de wijze van precli
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kin~g. Dat deed hij aan do hand van do woorden
van Paulus, dat hij niet alleen in woorden, maar
in kracht, in den H. Geest en in veel verzekerd—
heici hot Evangelic predikte.

D. S. B0THA.
Voorzitter.

P.

DU T0IT.

Vice-voorzitter

P. G.

:r.

MEIRING,

Scriba.
I. F. A. 1)E VILLIERS.
A. P. BuRGER.
H. j. L. DU TOIT.
DAVID W1LCOCKS.
V. NEL.
A. LAI~.IPI~Ecw1’.
G. MALAN.

C.
H.
I).
F.
A.

N. ROOME.
G. ut; TOIT.

J.

F. NAuDE.
D. J. PIENAAR, R.zN.
M. W. ODENDAAL.
G. M. PELUsSIER.
A. j. TR0sKIE.
P. J. PIENAAR.
j. VAX DER Spuv.
P. I3OSHOFF’.
T. C. TRuTER.
H. P. VAX DER MERWE
G. j. HUGO.
M. L. FIcK.
XV’.i. NicoL.
A. j. Louw.

TWEBDE ZITTING.
VRIJDAG, 7 MAART,

1919.

Dc verrichtingen nemen te 9.30 v.m., een Uitspr~ik in do
aanvang met hot zingen van Gez. 156: I. Eer Kerkzaak in d~n
do Vnorzitter in hot gebed voorgaat, zegt hij dat Vrijstaat.
cle loden zeker liet bericht vernomen hebben van
de uitspraak gisteren te Bloemfontein &or het
gerechtshof geclaan in de treurige Kerkzaak, en
hij houdt zich verzekercl, dat ne leden zich over
den gelukkigen afloop der zaak verblijden.
Al do loden zijn tegenwoordig, ook Ds. H. P.
van cier Merwe.
Dc notulen worden gelezen en, na eene kleine
verbetering, goedgekeurd en geteekend.
Do Voorzitter brengt den dank der vergade- De Openingo—
ring toe aan den algetreden Voorzitter voor do
rode.
bekwame rede gisteren avond door hem uitge
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sproken. De geclachte is uitgesproken. dat cle
rede in “De Kerkbode” behoort gepubliceerd te
worcien, en hij vertrouwt, dat Ds. Louw zich hier—
mede zal vereenigen. Dc vergadering geeft hare
instemming hierinede te kennen.
Bezoekers.
Dc Voorzitter verwelkoint in hartelijke be
woorcling Di. A. P. Kriel, J. N. Martins, D.
Theron, D. P. M. Olivier en W. R. Joyce, in de
vergaclering, clankt ze voor hunne belangstel 1 ing
en wijst ze eereplaatsen aan.
Versing vail de
Aan cleorde wordt gestel.d het versiag van cle
Commissie over Staats-rnonopolie van Drankhan
Polio in Drank- dcl, en in verbanci daarmecle wordt cen brief ge
handel.
lezen van den Scrjba der Vrijstaatsche Synodale
Zie BJJLAGE IV
Commissie, van dezen inhoud:
Dc zaak van
drankverkoop aan naturelien, in termen van het
Rooth Commissie Rapport is voor. de aandacht
Rooth Rapport
over Drankmis_~’an onze Synodale Commissic geweest, en door
bruik.
haar verwezen naar den Raad der Kerken. Deze
Commissie vereenigt zich in hoofdzaak met ~vat
door ide Synodale Commissie van dc Transvaalsche
Kerk hieromtrent is besloten, en keurt dc voorge
nomene wetgeving beslist af. Zij is ten gunste
van de restrictie van den drankhandiel, en meent
dat ‘t misdadig warden van een deel van onze
blanke levolking zooveel mogelijk moet worden
verhinderci.” Nadat Ds. Nicol breedvoerig de
v:oorstellen van ‘t Rooth Rapport had toegelicht en
dc bezwaren daartegen voorgedragen. doet hij het
volgenci voorstel:
“Naar aanleiding van bet ver—
slag van dc Commissie over Staatsrnonopolie in
den Drankhandel. thans ter tafel, spreekt de Raacl
zich nit over bet Rapport van bet gekozen Cornitee
over dc werking van dc Transva~’1sche clrankwet
ten, en wel door zich te vereenigen met dc be
sluiten door dc Synoclale Coi missie van dc Trans—
vaalsche Kerk op 29 Augustus, 19 i 8, daarom
trent genornen. (cf. “Dc Kerkbocle”, 1 2 Sept.
1918).”
Dit word door Ds. A. j. Louw, ge
secondeerd. Op dit voorstel wordt bet volgend
amendement door Di. M. L. Fick en J. P. van
der Spuy voorgesteld
“Dc Raad, dc drank
kwestie in ons land rijkelijk overwogen hebben—
-.

C)

de, spreekt zich uit ten gunste van een Staats—
monopolie van den clrankhandel, met dien ver
stande, dat de winst van den handel zal besteed
worden ter verhetering van on~e gevangenissen
en ter opheffing van den dr•onkaard. De Raad
meent, dat dit de eenige bevredigende oplossing
van de zaak zal zijn.” Deze zaak is nog onder
discussie, als het tijd is voor de middag pauze.
NAMIDDAG ZITTING.

Aan dc orde, de overweging van de voor
stellen omtrent den drankhandel. Di. D.
G.
Malan en F. X. Roome, stellen een ander amen
dement yoUr t.w.:
‘Deze vergadering, na em
stige overweging van dc hesluiten der Transvaal
sche Synodale Commissie in zake het Rooth Rap
port, spreelct geen beslist gevoelen daaromtrent
uit, doch besluit het weder aan een commissie op
te dragen om onderzoek te doen, in hoe verre
staats-monopolie in den drankhandel een opiossing
bieden icab van dc bestaande misstanden in ver
band met den onwettigen drankhandel 0~ den
Rand, zoowel als in verbancl met de dronkenschap
onder dc gekleurden in de Westelijkc Provincie,
en aan de volgende veugadering van den Raacl
te rapporteeren.”
Aangezien in deze amenciementen twee zaken
genoemd worden, die best uit elkaar gehoud’en Rooth Rapport.
dienen te worden, besluit de vergadering, dat eerst
gestemd zal worden over de goed- of afkeuring
van dc voorsteilen van het Rooth Rapport. en
daarom wordt vooreersi bet eerste amendement
achterwege gelaten, als ook het tweede gedeelte
van bet tweede amencleinent.
Dc vergadering sternt, onder deze vers~and
houding, en wordt let oorspronkelijk voorstel aan
genomen met 20 tegen twee tegenstemmen.
Nu wordt de kwestie van staatsmonopolie voor Staat~mono
dc vergaciermg gebracht en over de gedane voor- polie in Drank
stellen gestemcl met bet gevoig. dat bet tweede
handel.
dccl van wat oorspronkelijk bet tweecle amende- Voor
l~d~n z~e
dar
Commissie
rnent was, hegninencle met dc woorden:
be- Zesde Zittln~.
sluit bet weder aan een commissie enz,’ aange
‘...
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Rapport van
Uomm~8~e van

nomen wordt, terwiji het eerste ainendement, dat
flu voorstel geworden was, verworpen wordt.
Ter tafel wordt gelegd het rapport van de
Commissie van Orde en in behandeling genornen,

vien hare aanbevelingen worden aangenomen. Tot
commissie onder par. 4, worden aangesteld Di.
D. Wilcocks, I. F. A. de Villiers, A. J. Louw
en Nicol. en tot commissie, zooals gevraagd in
par. 5, worden aangesteld Di. Lamprecht, J. M.
Louw en G. j. Hugo.
Rapport van de
Aan dc orde wordt gesteld het rapport van
Con~. voor Nor-dc Commissie voor Kerkelijke Normaalscholen.
maa1~~bo1en. Naar aanleiding van wat in de eerste en tweede
Z~e J3JJLAGEVJT
paragrafen van dit rapport gezegcl wordt.. wordt
er weer een commissie over kerkelijke normaal-.
scholen ;aangesteld, bestaande uit Di. H. P. van
der Merwe. D. S. Botha, j. C. Truter. j. M.
Louw, en P. S. van Heerden.
Het rapport van de Commissie over bet Kerk—
~appon van de
~om, ~ ~ blaci ~vordt gelezen en m behandehng genomen.
Zi~ Ke~kb1ad
Naar aanleiding van wat daarin gezegd wordt over
B],1LACE ~‘1TT bet aftreden van den vroegeren redacteur. Ds.
Zie

B]JLA~E

G. S. Malan, wordt besloten, dat de Scriba den
dank van den Raad der Kerken aan hem per
schrijven ~a1 toebrengen voor zijn getrouwen ar
beid in verband met “Dc Kerkbode.” Ook ont
vangt Ds. Meiring, die tijcielijk het redacteurschap
heeft waargenomen, de erkenning der vergadering
van zij~ne diensten en men staat op om zuiks te
betuigen.
Eer het rapport afgehandeld is, is het tijd
geworden om te verdagen en wordt de verciere
behandeling claarvan uitgesteld tot rnorge,~.
Men komt overeen, dat cie leden hunne plaat
Sen Op geen trein hespreken zuflen, die vóór
Woensdagavond, e . k. vertrekt.
Ds. I. F. A. dc Villiers cloet bet sl’otgebed en
de vergadering wordt verclaagcl.
D. S. BOTHA. Voorzitter.
P. DU TOIT, Vice-voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.

II

DERDE ZITTING.
ZATERDAG, 8 MAART,

1919.

De zitting wordt geopend met het zingen van
Ps. ii 8: 7, en het openingsgebecl door Ds. lvi.
W. Odendaal gedaan.
Dc notulien worden gel.ezen en na eenige ver
beveringen goedgekeurd en geteekend.
Er wordt besioten cen telegram van rouwbe- verband met af
kiag in verband met het betreurcl afsterven van sterven van Ds.
S. W, van Wijk.
D~s. S. W. van \Vijk, te zenden aan de weduwe
en aan den kerkeraad van de gemeente Clocolan; \Teriaardag van
D8. J.R. Alber
00k een telegram van gelukwensching aan Ds.
tijn Sr.
J. R. Albertijn, Sr., wiens verjaardag het heclen
Overeen~ekoinen
wordt, dat bij het slot dezer KerkzaakO.V.S.
Uitspraak in de
b
zitting door twee broeclers dc Heere in het gebed
gedankt zal worcien voor den goederi adoop dec
Kerkzaak in den \Trijstaat.
Weer aan dc orde het rapport van de Corn- Rapport Corn.
missie voor het Kerkblad.
In verbanci met dc voor het Kerk—
medecleeling in het rapport van een schikking, Ze dad.
krachtens weike clooclberichten en clergelijke kleine BTJLAGE VIII.
advertenties na juni. e.k., verschoven zulien wor—
den tot dat deel van ‘t blad, dat afgestaan is
aan gewone acivententie
wordt vooigesteld en
aangenomen :
“Met ietrekking tot het punt aan Doodbericb ten.
dc orde, verzoekt deze vergadering de Comrnissie~
voor bet Kerkblad hare schikking met dc drukkers
re het verschuiven van cloodherichten en
“In
\lemoriam” acivertenties g~troffen, in herziening
te nemen.”
In den Loop dec bespreking worden wenken Vermeerdering
van helangstel—
gegeven tot de vermeerclermg van de belangstellug.
ling in “Dc Kerkbocie’. Dit zou volgens één spec
ker, kunnen geschiecien door iemand in het land
rond te zenden ten cinde nieuwe inteekenaren
te vinden; of ook voigens een ander spreker, door
bet toezenden van gratis exemplaren aan personen
i~enoemd door predikanten of verantwoordelijke
personen.
.

~,

.
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Afrikaarisch ~
Dc vraag wordt gedaan of de Afrikaan~che
“De Kerkbode. taalvorm dan met in Dc Kerkbocle’ mag ver—
schijnen. Na eenige bespreking dezer vraag, ~vorc1t
besloten dat de behancleling dezer zaak overstaan
zal. totdat beschrijvingspunt ~ door dc vergade
ring afgehandeld is.
Het rapport :wordt aangenomen met :hartelijkelI
clank aan dc Coimnissie.
Zie deZesde
Later zullen de namen cier leclen van dc nieuwe
Zi tti ng.
Cominissie voorgedragen worcien.
Rapport van de
Corn. over bet
Arme Blanken

Aan dc orde wordt gesteld het rapport van
de Commissie ‘over het Armen Blanken Vraag
stuk. In den loop van dc bespreking van den

ZieBIJ~GEIX inhouci

van dit rapport, komen de volgende voor
stellen ter tafel, die alien aang.enomen warden:
(a) Voorgesteld door Di. H. P. van der
i\Ierwe en C. V. Nd, “Dc vergadering stelle een
Eniendatie van commissie aan met opdracht dadelijk stappen te
Acte25 vanl9lSdoen om dc noodige ernendaties in Acte 25 van
I 9 1 3 te doen aanbrengen, nog in de tegen~voor
clige parlementszitting.” Tot leden dezer corn
missie worden later aangesteld Di. H. P. van der
Merwe, J. C. Truter en G. J. Hugo.
Gesubsidieerde
(b) Voorgesteld door Di. j. C. Truter en
Inrichtingen V\’ilcocks, “Dc vergadiering vernomen hebbende
onder Acte 25
van ~9~3

van dc faciliteiten, de Kerk aangeboden, bmcle
bet op bet hart cler Kerken om gesiibsiclieerde in—
richtingen ~ot stand te brengen, waarin kinderen
onder Acte 2 5 van I 9 I 3 kunnen worcien opge—
noinen.’’
(c) Vooroesteld door Di. H. P. van der
KerkelijkeKost
inrichtingen. Merwe en I. F. A. ~de Villiers, De vergadenng
Zie Zesde Zit—besluit dc Regeering te naderen. ten einde de
ting.
kinderen in dc staatsinrichtingen onder Acte 2 5
van

i

I

3. tot onze Kerk behoorende, te doen plaat

sen in kosthuizen. onder kerkelijk toezicht, blij

vende het industrieel onderwijs onder

de Re

geering.”
Soliets ~
In bet rapport is er melding van een schets
Werkkolonies. van wetgeving voor werkkolonies.
Ten einde de
Zie BLTLAGE X vergaclering met advies te dienen omtrent deze

schets, worden Di .A. J. Louw, J. P. van der
Spuy D. Wileocks en G. M. Pellissier tot corn
missie aangesteld.
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Het rapport hiermedc’ afgehancleld zijncle, Rapport van
~vorclt de Commissie voor haren arheid beclankt. Corn. voor
Aan dc oi*le ivorclt gesteld bet rapport van Haudleiding in
de Commissie tot bet opstellen van een hancflei- Kerl~e~chte
cling in de kerkelijke geschiedenis ten gebruike Zie BIJLAGI Xt
van catechisatiën.
Dit rapport is nog oncler be—
spreking, als bet tijd is orn te verdagen.
Volgens afspraak brengen Di. H. j. L. clu
Toit, en M. L. Fick in bet gehecl cte.n dank cl~r
vergadering den Heere toe voor den goeden uit
slag van dc Kerkzaak in den Vrijstaat.
Ook
worden de rouwdragenden in verband met het
afsterven van Ds. S. W. van Wijk in bet gebeci
voor God gebracht.
Dc vergadering wordt tot Maanclag, te 9.30
verdaagd.
Al dc leden zijn heclen tegenwoordig geweest.
D. S. BOTHA, Voorzitter.
P. DU TOIl, Vice-voorzitter.
P. G. j. MEIRING. Scriba.

VIERDE ZITTING.
MAANDAG.

10

MAART,

1919.

Naclat Ps. 84: 3 is gezongen en Ps. I 2 1 door
den Voorzitter gelezen. doet, op zijn verzoek, Ds.
P. J. Pienaar bet openingsg&ed.
Dc notulen van dc laatste zitting worclen ge
lezen, goedgekeurcl en geteekend.
Wordt besloten heden avond cen zitting te
hebben beginnende te 8 uur en sluitende te 9.50.
Aan dc orcic ~vordt weclerorn gesteld bet rap-Rapport van de
port van de Commissie voor cene Handleidirig in Coni. voor
de Kerkgeschieclenis. Na eenige opmerkingen, End~l1n~~m
~vorclt de Commissie voor haar wei’k bedankt en
denis
bet rapport aangenomen.

‘4
Rapport van de
Het verslag van de Commissie tot ‘t bewerk
Corn. orn vredeStelliflgefl van toenadering en vrede in de Kerk
in de Kerk ~e worclt geiezen en zonder discussie aangenomen met
dank aan de Commissie voor de pogingen door
haar gedaan. Dc vergadering spr’eekt daarna
hare dankbaarheid nit, dat het niet meer noodig
is dergelijke commissie aan te stellen, daar er
ailerwege teekenen van to enadering zijn.
Aan dc orde het rapport van de Cominissie
tot ‘t opsteiien va~ een Huwelijks-formulier. Daar
echter dc commissie, die aangesteld was om de
vergaciering met advies te dienen over bet voor
gelegcle cone pt. met haar rapport flog niet ge
reed is, worcit dc behandeling uitgestelcl tot later.
1-let rapport van de Commissie, aangesteld
Be~clmJv1ngs om cle vergaderin~ met advies te dienen over
punt 7 en Rap..
port daarorn-- beschrijvmgspunt 7.
,frent,
g-elezen. Mel dat dc

wordt ter tafel gelegd en
X7oorzitter dit beschrijvings—

~ ~ pant ~aan de orcie stelt, wijst hij daarop, dat in
een onbedacht oogenblik hij door deze zaak nu
te laten voorkoinen, van dc rechte volgorde is
afgeweken.
Hij ~vi1 dit echter niet als precedens
cloen gelden.
Over de eerste paragraaf kornt een voorstel
van Di. l3oshoff en Van dee Merwe ter tafel:
‘1-let advies worde aangenomen met deze \vijzi—
ging, dat na bet ~voord ‘‘vestigen’’ men leze, ‘wor—
den dc versehillencle Svnoden verzocht te besluiten
hunne leeraren op te clragen te ~veigeren leden
hunner gemeenten, die nit hunne provincies ‘~‘er—
huizen naar provincles, waar gemeenten dee Ge
feclereercie Kerken iestaan, officieel te gaan be—
arbeiden.’’ I )aarop wordt al s amenclement voor—
.~este1d door Di. Malan en P. du Toit:
“Dc
verschillende Synoden ~vorden gevraagd te bepa—
len, dat 1-eden, die over dc grenzen eener provin
cie trekken, niet langer door dc Kerk, die zij ver
laten hebben, bear:beidl zullen worden.”
Daar dc vodrstellen hetzelfcle schijnen te be
oogen. worcit besloten het rapport van dc Corn—
rnissje en de twee voorst-ellen in dc handen te
stellen van een comrnlssie. bestaande uit dc oor
spronkelijke Commissieleden en de voorstellers en
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secondanten, ten cinde dezen avond, zoo inogelijk,
een censtemming voorstel aan de vergadering voor
te dragen.
Aan dc orde wordi gesteld beschrijvings~nmt
i.
In verband daarmede stelt Ds. A. J. Louw
voor hetgeen hij op de viercie vergadering des
Raads reeds voorgesteld had, t.w. “D.c Raad der
vier Gefedereerde Kerken gehoord hebbende ]~ ci
verzoek van de Transvaalsche Synode re de orga
nische vereeniging der Ned. Ger. Kerken, be
sluit een commissie van acht leden te benoemen,
waarvan drie uit de Kaapsche Kerk, twee uit de
Vrijstaatsche, twee uit de Transvaa~sche en één uit
dc Nataiscime, genomen zullen worden, ten einde
oiiderzoek in te stellen naar de oorzaken van de
mislukking der Kerkvereeniging, deze commissie
bij dc volgende vergadering van den Raad der
Kerken rapport te doen, in hoeverre aan de ge
opperde bezwaren tegemoet gekomen kan worden,
aismede een weg aan te wijzen hoe in de toe
komst gehandeld moet worden, ten einde de on
derhavige zaak te bevorderen.” Dit wordt door
Ds. Nd gesecondeerd.
Hierop stelt Ds. Wiloocks een amendement
minor, doch eer bet ter tafel komt, is het tijd
om voor de pauze te verdagen.

Be~hrijvings
punt I,

AVOND ZITTING.

Men komt te 8 uur weer bijeen. Ds. xviicocks brengt zijn arnendement voor, doch daar
zuiks geen secondant vindt, vervait het. Daarop
kornt bet voorstel van Ds. Louw ter stemming en
wordt aangenomen met 2 I steinmen, stemmende
niernand daartegen.
Aan de orde wordt gesteld beschrijvingspunt
2, doch op verzoek cier inzenders en met verlof
der vergaclering wordt de behancieling daarvan
uitgesteld tot morgen.
Beschrij’virfgspunt 3 (a), afkomstig van
Ds. J. M. Louw, komt flu ter behandeling en
wordt door den inzender toegelicht, die samen met
Ds .D. J. Pienaar bet volgend voorstel doet,
“Naar aanleiding van het heschrijvingspunt icr

Be~chrijving~
~mt 1

B~ohrij~itigs
punt 2.

Beschrijving~
punt 3 (a)

lb

tafel, bevele deze vergaciering aan, dat de Syno
den der ~Gefedereerde Kerken van den Federalen
Raad der Kerken opdracht geven zullen dc noo
clige stappen te doen, ten einde een wetsontwerp
voor bet Pariernent te doen brengen, op grond
waarvan ieder der Gefedereerde Kerken, die zich
daarvan beclienen wil, wat betreft leer, tucht en
bestuur, hare rechten tegenover ongeoorloofde in
menging van huiten za~ kunnen laten bescher
Be~cbrijvings- men.’
punt 3 (b),
Daar beschrijvingspunt ~ (h), over die
zelfde zaak handelt, wordt bet terzelfder tijd ter
sprake gebracht. en de inhoud daarvan wordt als
arnenclement op bet eerste voorstel door Di. Fick
en Lamprecht voorgesteld.
Ret beschrijvings
punt luidt. “Wat de verhouding van Kerk en
Staat betreft, verklare de Raad zich ten gunste
van een vrije Kerk in een vrijen Staat, en bevele
deze zaak eerbiedi~1ijk der Gefedereerde Syno
den ter overweging aan.” Als voorsteller en se
condant en ook Ds. Malan over bet amende
ment gesproken hebben, is bet tijd om te ver
dagen.
Op verzoek van den Voorzitter doet Ds. H.
P. van der Merwe het slotgebed, en wordt de ver
gadering verdaagd tot morgen te 9.30 v.rn.
D. S. BOTHA, Voorzitter.
P. DU TOIT, Vice-voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba..

VIJFDE ZITTING.
DINSDAG,

ii

MAART. 1919.

De verrichtingen worden geopend met het
zingen van Ps. 25: 2. Dc. \Vilcocks doet het
gebed en die Voorzitter leest uit Gods Woordi,
Matth. 16:13—19.
De notuien worden gelezen, goedgekeurd en
geteekend.
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Di. van der Merwe, Burger. de Villiers en
P. j. Pienaar vragen verlof om clezen avond de
vergadering voor goed te mogen verlaten,
daar zij belangrijke werkzaamheden elders te ver
richten hebben. Dc vergadering weigert verlof
te verleenen.
Dc Voorzitter verwelkomt Di. J. G. Peroid,
S. J. Stander en W. K. van Rensburg en ~vijst
re eereplaatsen aan in de vergadering.
Aan de orde ~veer beschrijvingspunt ~ (a) ~b). Besohrijvings
Ds. rick deelt mede, dat de voorstellers en secon- pui~t 3(a) en (b).
danten van het voorstel en het arnendement ge
durende de pauze met alkaar onderhandelci heb
hen en overeengekomen zijn, orn van de verga
dering veriof te vragen die voorstell’en te mogen
terugtrekken en in plaats cIaarv~an een gemeen
schappelijk voorstel te doen, dat hij voorleest en
van dezen inhoud is: ‘~Naar aanleiding van beVoorstel.
schrijvingspunt 3 (a) en (h) besluit de Raad aan
de Synoden dei vier Gefedereerde Kerken aan te
bevelen, aan de commissie, die aangesteld zal
worden in zake organische vereeniging der Kerken
of aan een andere commissie. op te dragen om te
zien wat gedaan kan worden, ten einde alle moge
lijke inmenging van Staatswege in puur kerkelijke
aangelegenheden, te weten leer, tucht en bestuur,
in de toekomst te vermijden, door o.a. gehand
h~afd te krijgen, (a) dat cen lid der Kerk niet
het recht zal hebben naar een burgerlijk hof te
gaan met een uitspraak van een kerkelijk hof
tegen hem, tenzij dat lid alle mogelijk verhaal
heeft gezocht in den boezern der Kerk; (b) dat
bet hoogste kerkelijk bestuur de attngewezene au
toriteit zal zijn om dc constitutie en de wetten en
bepalingen der Kerk te verkiaren; (c) dat het
burgerlijk hof ~ehouden zal zijn door de uit
spraken van kerkelijke hoven in geestelijke zaken.
[Zie uitspraak Hooggerechtshof, Transvaal, in ver
band met de zaak tegen Ds. van der Horst en
kerkeraad van de gemeente Makwassie, (Wolma
ransstad)]. De commissie zal het recht hebben
rechts-advies in te ~innen, ten einde deze zaak
behoorlijk geregeld te krijgen.” Dit wordt door
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Dr. Lainprecht gesecondeerci en door de verga
dering met i 8 tegen 6 stemmen aangenornen.
Rapport van de
Aan dc orcie wordt gesteld het rapport van
Corn. voor °~~de Commissie tot ‘t opstellen van een Huwelijks
cept Huwelijks
formuHer,
formuher, en in
Zie BIJLA&EN het advies der
XIV en XV. de vergadering

Bes1ui~en.

verband daarmede wordt gelezen
commissie, daartoe vroeger door
aangesteld.

Beslo ten woi~dt de bespreking van het rapport
in comité-generaal te doen plaats hebben
Het
conceptformuher. zooals door de Commissie tot
Advies gewijzigcl, wordt paragraafswijze voorge
lezen, en de gelegenheid tot op- en aanrnerking
gegeven. In den 1001) dec bespreking wordt tot
de volgende wijzigingen besloten, naast de wij
zigingen door de laatstgenoemde C ommissie aan
gdbracht en door dc vergadering aangenomen
(a) In den titel wordt, op voorstel van Di. Lamp
recht en Odendaal. het woord “inzegening” ver
vangen door “bevestiging.”
(b) In de cerste paragraaf wordt de vo~gorde
in de twee uitdrukkingen “met diepen eerbied,
na rijp beraad” omgekeerd.
(c) In dezelfcle paragraaf worden de bewijs
piaatsen ingevoerd voor hetgeen daar
gezegd
wordt, ~en in het geval van dc instelling des huwe
lijks door God moeten de woojIden zelve van
Gen. II, worden ingelascht.
(d) Dc :derde oorzaak wordt weggelaten.
(e) In de vragen tot bruidegom en bruid wor
den cle woorden “deze Iedèn Zijner heilige ge
meente”, vervangen aoor c~e wo~rden “alien hier~
tegenwoordig.”
~ 1:
(f) In de paragraaf vóór Ps. 128 worden na
het woord “voortaan” de woorden “als man en
vrouw in den echt verbondèn te zijn” ingevoegd.
-

j

NAMIDDAG
~oncept Huwelijksformulier
aangenomen.

ZITTING.

Het concept formulier afgehandeld zijnde,
stellen Di. van der Merwe en Lamprecht voor
“Dc Raad heeft geen vrijmoedigheid orn het ge
wijzigde concept huwelijksformulier aan dc Ge
federeerde Synoden aan te bev~e1en en hesluite
vooraisnog bij bet oude formulier te blijven.” De
vergadering besluit echter, op voorstel van Di.

~

/
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D. J. Pienaar en A. G. du Toit. het concept goed
te keuren. en op voorstel van Di. IVialan en J.
M. Louw, wordt hetgeen in de slotparagraaf aan
de hand gegeven wordt, aangenornen.
De dank der vergadering wordt t•oegebrath
aan beide Commissies.
Daar de zusters van de omliggende gemeentenzti~,r~ der ~e
des morgens en des namiddags den Raad dag meenten he
na dag met ververschingen gediend hebben, en
thi~t~
deze de ]aatste gelegenheid zal zijn om ze den
dank der vergadering toe te bren~gen, spreekt de
de V~o~zitter haar, nam ens den Raad, een hartelijk
woord van waardeering toe.
Aan de orde wordt gesteld beschrijvingspunt Bch~jvi~~
2.
In verband daarmede doet Ds. Meiring samen
punt 2.
met Ds. J. M. Louw, het volgend voorstel: “De
Raad der Kerken onder den indruk van het em
stig verlies, dat onze Kerk lijdt, doordat de pro
fessoren der Kweekschool en zekere ~andere predi
kanten, hoewel predikanten in dienst der Kerk7
als zoodanig buiten het lidmaatschap der respec
tieve Synoden gesloten zijn, wendt zich beschei
denlijk tot dc Synoden der Gefedereerde Kerken
met de aanbeveling. dat in de verschillende wet
boeken de artikels, regelende het samenstel der
Synode, zoo gewijzigd worden dat alle geordende
predikanten aan wie door de Synocle of door een
of ander der permanente synodale commissies of
door een permanente commissie van den Raad der
Kerken, wier bestaan door de Synoden der Gefe
dereerde Kerken is goedgekeurd, een hepaalde
en permanente kerkelijke werkzaarnheid, anders
dan die van een predikant van een gevestigde ge
meente, is opgedragen, en die door de Synode uit
het synodale fonds, of door zoodanige permanente
commissie nit de foncisen, onder haar beheer, wor
den gesalarieerd, lecien van de Synode diem Kerk
zullen zijn, waaronder zij sorteeren, zoolang zij in
de bedoelde betrekking di enen
Na discussie wordt het voorstel verworpen
met 19 stemmen tegen vier.
Aan de orde wordt gesteld beschrijvingspunt Be~chrijving~
4, doch, met verlof van de vergadering, trekt dc
punt 4.
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1t~chr~jvmgs

inzende.r. Ds. D. j. Pienaar, bet beschrijvingspunt
terug.
Beschrijvinospunt 5 komt nu onder behande—
1mg. Ds. J. F. Naucle, dc inzender daarvan, is
flog aan bet woord als bet tijd is orn te verdagen.
Wordt hesloten een avondzitting te hebben,
beginnende te 8 uur en eindigende te 9.50.
.

AVOND ZITTING.

~

‘vlen komt te $ uur sarnen en Ds. Naudé, zet
~at 5.
zijn toespraak voort~ welke hij eindigt met het
~0~~vo1genc1 voorstel te doen: “Deze vergadering is
taal.
overtuigd dat, waar Afrikaansch de taal van ons
yolk is en bljven zal waar bet gehruikt wordt
tot in de hoogste volksvergadering; waar het tot
medium van onderwijs dient in de lagere en
hoogere scholen en Universiteiten; waar het ge
bruikt wordt op zoovde onzer kans~1s en in alle
kerkelijke vergaderingen, en waar het reeds als
officieele taal van ‘t land en van sominige der
Gefedereerde Kerken erkend is, de tijd aange
broken is het algemeen als •officieele taal van de
Kerk te erkennen, en beveelt derhalve de andere
Synoden der Gefedereerde Kerken aan, die het
Afrikaansch nog niet als officieele taal naast het
Hollandsch in de Kerk erkennen, dc noodige stap
pen te doen ter verkrijging van dit recht voor
onze moedertaal.” Dit wordt door Ds. Roome
gesecondeerd.
Di. D. J. Pienaar en A. G. du Toit stelien
als amendement het volgende voor:
“De Raad
houde zich aan het besluit over de zaak genomen
op de vergadering des Raads te Graaff Rein’et.”
Een verder amendiement wordt voorgesteld door
Di. Malan en Lamprecht, t.w.: “Deze vergade
ring beveelt den Gefedereerde Synoden aan dc
erkenning van bet Afrikaansch naast het Hol
landsch als officieelje taal in al de Gefedereepie
Kerken, met dien verstande echter, dat het aan
de discretie van Kerkeraden gelaten worde om te
besluiten, wanneer en in hoeverre het Afrikaansch
op den kansel ingevoerü zal worden in hunne re
spectieve gemeenten, en onder dc bepaling ver
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der, dat men in deze zaak met groote omzichtig
heici te werk ga”
Beide amendernenten worden verworpen en
het voorstel aangenomen met i ~ stemmen tegen
zes.

Besluit.

Ds. P. J. Pienaar doet nu weer de ~ j~
~ve~ke hij in een vroegere zitting reeds gedaan”De Kerkbode.”
had, t.w. of men dan niet in “Dc Kerkbode” van
den Afrikaanschen taalvorm gebruik mag maken.
Er worth daarover eenige discussie gevoerd, welke
echt-er ten einde gebracht wordt door dc aan
name van cen motie van orde van Di. Nd en
D. J. Pienaar, om van dc zaak af te stappen.
Beschrijviiigs
Aan de orde wordt gesteld beschrijvingspunt
punt 6.
6. Ds. J. P. van der Spuy, dc inzender daar
van, licht het beschrijvingspunt- toe en stelt de
aanname daarvan voor. Dc Vice-voorzjtter se
condeert bet. Dc zaak is nog onder bespreking,
als bet tijd is orn te verdagen.
Het slotgebed wordt door Ds. Troskie gedaan
en de vergadering tot rnorgen verdaagd.
Alle leden zijn heden tegenwoordig geweest,
met uitzondering van Ds. H. J. L. du Toit, die
verlof ontvangen heeft om te vertrekken.
D. S. BOTHA, Voorzitter.
P. DU Tori’, Vice-voorzjtter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.

ZESDE ZITTING.
WOENSDAG,
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MAART.
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Dc vergadering opent hare werkzaarnheden
met het zingen van Gez. 120: i’ en Ds. D. J.
Pienaar doet het gebed.
Dc notulen worden gelezen. goecigekeurd en
geteekend.
Dc Voorzitter verwelkomt Ds. A. J. B. Alber
tijn in de vergadering en wijst hem een eereplaats
aan.
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Ee~cbrijving~

Weer aan dc orde bechrijvingspunt 6.
D~
van der Spuy vraagt verlof orn in plaats van

~e~Iuit.

hetgeen hij gisteren in dit verband voorgesteid
heeft, bet volgencle te stellen:
“Zoncler zich met

de politirek. als zoodanig, in te laten, gevoelt de~
Raad zich echter gedrongen de Regeering eer
biediglijk te verzoeken geene wetgeving in ‘t leven
te roepen, waardoor Duitchers en Afrikaners van
Duitsche afkomst gedeporteerd zullen worden, en
wel orn de volgende redenen, (a) dit schade aan
onze Kerk en gemeenten veroorzaken zal, (b) dit
schade aan het Evangelic en het zendingwerk 7a1
toebrengen, (c) cut in strijd is met christelijkc
beginselen en Gods Woord.” Dc Vice-voorzitter
secondeert.
Na discussie neemt de vergadering
het voorstel aan zonder tegenstem, en het wordt
aan den Scriba opgedragen afschrift van dit be~
sluit aan den waarn. Eersten Minister te zenden.
B.schrijving~
Aan dc orde beschrijvingspunt 8. Op voor
punt 8.
stel van Di. Fick en D. J. Pienaar wordt de
inhoud daarvan aangenomen en de uitwerking
daarvan wordt in dc handen gesteld van een
commissie, bestaande uit Di. Meiring, van der
Merwe en Malan.
Dc brieven en laat inoekoniene
stukken komen
Brieren en Iaat
b
ingelcomene nu in behandeling, en wel ten cerste een schrijven
stuklcen.
van Ds. W. Postma, van dc Ger. Kerk, vragende
ZieBIJLAGE VI
Kerk am samen te werken in bet vertalen
.

Beiijdenisechrif~~ onze formulieren en belijdenisschriften in het
ton iii Afri- Afrikaansch door het aanstellen ook van onzen
kaansch.

kant van vertalers en reviseurs. Ten opzichte
hiervan stellen Di. Bosboff en Pellissier voor:
‘Dc verschiliende Synoden warden gevraagd in
dezen sarnenwerking te verleenen door de ge
vraagde vertalers en reviseurs ~e benoemen.” Daar
op stellen Di. Malan en J. M. Louw als amen
dement voor:
“Re bet punt aan dc orde is dc
Raad van meening. dat. aangezien de vertaling
van den Bijbel in het Afrikaansch nog niet vol
tooid is, en dc Raad nog onzeker is, of zoodanige
vertaling goede ontvangst zãl erlangen. met dc
vertaling van dc belijdenisschriften in bet Afri—
kaansch voorals nog niet een aanvang te maken.’
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De vergadering besbit dit amendernent te ver
werpen en zij neemt met i 6 tegen 6 stemmen
het voo~ste1 aan.
Gelezen wordt een brief van de Z .A. Matig-zie BIJLA~E Vi
heids Alliantie, waardoor de aandacht van den Bij1~ b.
Raad gevestigd wordt op een voornemen bij som
migen om bij het parlement voorstel tot wetgeving
in te dienen om Staats1~oterijen te wettigen. In
verband hiermede neemt de vergadering een voor
stel van Di. Boshoff en Nicol aan van dezen
inhoud:
“Dc Raad besluite zijn Scriba te mach
tigen, namens dit lichaam, eenige poging, zooals
in dezen brief genoemd, tegen te werken door de
H. E. Regeering eerhiediglijk, doch dringend te
verzoeken dit niet toe te laten.”
Een schrijven van den Secr. van let Jan Zie BIJLAGE VI
Marais Fonds wordt gelezen, vragende den Raad, BijJage c.
am in termen van het testament van wijien Jan
Marais, iemand, in den Vrijstaat woonachtig, aan
te stellen op het Bestuur van het fonds in de
plaats van Ds. J. D. Kestell. Op voors~l van
Di. A. J. Louw en van der Spuy, wordt D~.
P. S. van Heerden aangesteld.
Gelezen wordt bet rapport van de Commissiezie B1JLAGE Vi
am de vergadering te dienen met advies over Bijlage e.
cen beschrijvii~gspunt van de Kaapsche SynodeblJl~E XVI.
afkomstig van dezen inhoud:
“Dc Raad der
Kerken worde gevraagd een commissie te benoe
men orn (i) te overwegen het erkennen door de
Kerk van echtscheidingen door de Iandswet toe
gelaten om andere oorzaken dan die door den
Heere Jezus genoemd, en bet wederhuwen van
alzoo gescheiden personen; (2) te onderzoeken
wat dc usus in dezen bij Ger. Kerken geweest is;
~ eene aanbeveling te doen, die naar goedvinden
als rubriek in de wethoeken der verschillende
Gefedereerde Kerken zou kunnen opgenomen wor
den.
(Acta Synodi XXIII, 122 der Ned. Ger.
Kerk in Z. A.).” Na eenige bespreking van het
rapport wordt hesloten deze zaak te laten in de
handen van dezelfde Commissie, met opdracht om
aan dc volgencie vergadering des Raads te rap
porteeren.
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Be~chrijvings

Beschrijvingspunt 7 met het rapport van de
Commjssje om daarover advies te verleenen en het

~ rapport van cle gezamenlijke Commissie om over
xviide eerste paragraaf van dit rapport een gezamen
lijk voorstel te cloen. komt aan de orde. Dc in
houd van beide rapporten wordt aangenornen met
dank aan cle Comm jssjes.
Zie BIJLAGE x.
Aan de orde bet rapport van de Commissie
~iJLAGE XVIIIom de vergaclering te adviseeren over het con
cept over Werkkolonjes. Ret woi-clt met een
parige stemmen aangenomen en in verbanci met
paragraaf 3 claarvan worden tot Commissie aan
gesteld, Di. van dee Merwe, Fick en C. D. Barn.
Aan den Scriba worclt opgedragen afschrift van
dit rapport te zenden aan den Minister van us
stitie, met vermeicling dat zuiks met algemeene
stemmen door den Raad is aangenomen.
Rapport ~ ~
Dc Rationarii doen mondeling rapport. dat.
RationariL
zij de boeken van den Scriba nagezien en in orde
bevonden hebben.
BIJL~GE
BTJLAGE

Aanste1Iin~ van

Dc voigencle conimissies worden aangestekl:
Commissie voor bet Kerkblad:
Corn. voor het
Kerkblad.
Fri m an.
Secuiidj.
Os. P. G. j. Meiring,
Ds. D. S. Botha,
Prof. J. du Piessis,
Ds. D. Bosman,
Os. G. J. Hugo.
Ds. P. J. j. Boshoff.
Os. A. A. Welch,
Ds. H. J. Pienaar.
Ds. Paul Xci.
Os. J. M. Louw,
Mnr. G. Van Heerde.
Mnr. J. H. Hablutzel.
Dr. G. Cillie.
Prof. 0. A. A. Pauw.
Corn. voor OrCommissie in verbancl met Organische Ver
Cornniissies.

~ eeniging der Kerken:
Os. 0. S. Botha,
Os. 0. Wilcocks,
~ Hit de Kaapsche Kerk.
Os. H. A. Lamprecht. ~

1

Kerken.

Os. P. S. v. Heerden
Os. H. P. Pienaar.

Jilt

Os. A. J. Louw.
Os. ‘VV. Nicol.

Lit de fransvaalsche Kerk

Os. G. M. Pellissier,

Hit de Natalsclie Kerk.

de Vrijstaatsche Kerk
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Commissie in verband met Staatsmonopolie in Corn over
Staatsrnono
Drankhandel:
polie in Drank
DL fYi. L. Fick, D. G. Malan en j. P. van
handel,
cler Spuy.
Commissie om de Regeering te naderen, zoo
als in de tweede zitting besioten, in verband met
Acte 25 van 19 1 3~
Di. H. P. van der Merwe.
G. Hugo en J. C. Truter.
Aan dc orde het rapport van de CorninissieZie 1HJLAG~ Vt
over het beschrijvingspunt van Ds. Nicol, overBI~’~r ~
bet uitbrengen van beroepen. Paragrafen i en
2 worden aangenomen.
Di. Nicol en A. J. Louw,
steilen dc aanname van par. 3 voor, doch Di.
Malan en D. J. Pienaar stellen als amendement
claai:op voor:
“Deze vergadering heeft in be
handeling gehad het tegenwoordig beroepstelsel
en cle misbruiken. die dikwijls in verband daar
mede voorkomen, en besluit deze zaak onder de
aandacht van de Synoden der Gefedereercie Ker
ken te brengen, ten einde, indien mogelijk, een
verbetering van bet stelsel aan te brengen.” Dc
vergadering neemt bet amendJement aa’n en dus
wordt bet oorspronkeiijk voorstel verworpen. en
gevolg’elijk vervalt bet overige van bet rapport.
Besloten wordt dat dc e.v. vergadering des Eerstv~iIgendo
Raads gehouden zal worden aan dc Paarl, in devergacier~aa,ct
maand Maart. 192 I, zullende dc Moderatuur den cia Paarl,
juisten datum van vergaderen hepalen.
D. S. BOTHA, Voorzitt’er.
P. DU TOIT, Vice-voorzitter.
P. G. J. MEIRING. Scriba.
POST ACTA.

Dankbetuiging geschiedt bij monde van den
Voorzitter en den Scriba, jegens dc plaatselijke
Rege1ir~gscommis~ie, die bet program voor dc
werkzaamheden des Raads aihier heeft opgetrok
ken en zaken in verband daarmede geregeld. In
bet bijzonder wordt Ds. Nicol in dit verband ge
dankt. Ook wordt de dank der vergadering toe-

Pose Aeb.
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gebracht aan de vrienden voor bet goede onthaal
en de guile gastvrijheid aan de leden bewezen.
De; leden der Moderatuur ontvangen den dank der
vergaclering voor de wijze waarop zij haar ge
diend hebben.
Dc Voorzitter leest ten slotte Joh. 4~ 31—38
en spreekt eenige gepaste en bernoedigende woor
den de vergadering toe. Ds. A. J. Louw doet,
op verzoek van den Voorzitter, het slotgebed, en
nadat de vergadering Gez. i 27:5 gezongen had,
spreekt de Voorzitter de Apostolische zegenbede
uit.
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Bijiage I.
I3~cnd~ v~n W~rk5a~mhedcn
voor de Zescie Vergadering van den Raad der Kerken. Ce
.Johannesburg. op Donderdag. 6 Maart, 1 g i 9, en volgencle
~~rIagen.
1.—DE LEDEN
BORNE ZAAL, TE

KOMEN

BIJEEN

IN DE SEL

2-30 0.11).

11.—DE
HOOGEERW. VOORZITTER
NEEMT
DEN STOEL IN EN OPENT DE VERGADERING
OP DE GEBRUJKELIJKE WIJZE.
111.—DE vERGADERIN(;
.STJTUEERD.

WORL)T

(;Ecc)N

IV.—DE PLECHTIGE OPENINGSDIENS’i’ DES
AVONDS TE 7-30, GELEID DOOR DEN
HOOG
EERW. \TOORZITTER.
V.~ -DE

KIEZING

VAN

VOORZITTER,

VICE

VOORZITTER EN SCRIBA.
V1.—VERSLAGEN \TAN :—
(a) Den Scriba.
(b) De Commissie voor Normaalseholen.
(c) Dc Commissie voor Handleiding in de Ge
schiedenis onzer Kerk.
(d) De Cornniissie in verhanci met Staatsmo—
nopolie in Drankhandel.
(e) Dc Coinmissic voor het Kerkblad,
(/) Dc Commissie ~-oor liet Arme Blanken
Vraagstuk.
(g) Dc Commissie voor Handleiding in Kerk—
geschiedenis..
(Ii) Dc Commissie tot ‘t hewerkstelligen van
toenadering en vrede in de Kerk.
(i) Dc Commissie tot ‘t opstellcn van ceo 1—Iu~ve—
lijks•formulier.
V1I.—BESCHRIJVINGSPUNTEN EN VERZOEK
SCHRIFTEN :—
r.—-KERKVEREENIGING.

Het volgende besluit cler Vierde Vergadering
des
Raads (191 3) worde in hchandeling genornen:
“Het
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verzoek van de Synode dei- Ned, Hcrv. of Ger. Kerk
om dc mogelijkheid eener organische vereeniging der
Kerken andermaal te overwegen, gehoord hebbende,
wenscht deze Raad zijne liarteiijke blijdschap uit
te
spreken, dat niettegenstaande de rnislukking van de eerste
poging daartoe, de verzekering hem toch gegeven wordt7
dat dc innige begeerte om tot eenc nauwere vereeniging
te komen, onveranderd gebieven is, en wenscht hij vooral
uit te spreken zijne innige dankbaarheid jegens God,
dat daarmede een treffend bewijs geieverd is, dat de
tegenstem van zoovele kerkeraden voorals nog niet ge~
leid heeft tot verwijdering; in aanmerking echter ge
nomen het groote gewicht der zaak en verder bet feit,
dat dc Raad der Kerken waarschijnlijk weer vergaderen
rat vóór de volgendc zitting der Transvaaische ‘Synode,
en vooral bet felt, dat dc Kaapsche Synocie nog geene
gelegenheid gehad heeft. am zich over bet afstemmen
der vereenig-ing uit te spreken, zoo besluit de Raad om
dc overweging de~zer zaak nit te stellen tot zijnc vol—
gende vergadering.”
Besluit c/er Vij/c/e Vergadeuing, (i q 7’).
2,—LIDMAATSCHAp DER SVN0DEN.

De Raad overwege de wenscheiijkheid van zoodanige
aanbevelingen bij dc Synoden der verschillende Gefe
dereerde Kerken to doen als leiden zullen tot bet ver
lecnen van zitting met voile rechten in hunne respectieve
Synoden van de Hoogleeraren der Kweekschooi, de Alge
meene en de Inwendige Zencling Secretarissen, de Spoor~
weg predikanten, dc Zaakgelastigden (indien predikanten)
en den Redacteur van Be Ker/thode (indien een precli
kant.)
Di. 7. lii. Louw en F G. 7. life/ring,
Ledeit ~an den !?aed
3.--DE RECHTEN DER KERK.
Dc Raad besluite, naar aanleiding van “Dc Ned.
Ger. Ketken Vereenigingsacte, 191 I,” eeri wetsontwerp
voor het Parlement te doen brcngen, op grond waarvan
ieder der Gefedereerde Kerken, die zich daarvan be
dienen ~vi1, hare rechten tegenover ongeoorloofde in
menging van buiten kan laten beschermen.
Ds. 7. Iii. Louw, Lid ran den Read
Wat dc verhouding van Kerk en Staat betreft, ver—
kiare de Raad zich ten gunste van cen vrije Kerk in eon
vrijen Staat, en bevele deze zaak eerbiediglijk der Ge-
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verzoek van dc Synode der Ned. Herv. of Ger. Kerk
om dc mogelijkheicl eener organische vereeniging der
Kerken anciermaal te overwegen, gehoord hebbende,
wcnscht deze Raad zijne hartelijke blijdscbap uit te
spreken, dat niettegenstaande de rnislukking van de eerste
poging daartoe, de verzekering hem toch gegeven wordt,
dat dc innige begeerte orn tot eene nauwere vereeniging
te komen, onveranderd gebleven is, en wenscht hij vooral
uit te spreken zijne innige dankbaarheid jegens God,
dat daarmede een treffend bewijs geleverd is, dat de
tegenstern van zoovele kerkeraden voorals nog niet ge—
leid heeft tot verwijdering; in aanmerking echter ge
nomen bet groote gewicht der zaak en verder bet feit,
dat dc Raad der Kerken waarschijnlijk ~vcer vergaderen
rat vóór de voigende zitting der Transvaalsche Synode,
en vooral het felt, dat dc Kaapsche Synode nog geene
gelegenheid gehad heeft, orn zich over het afstemrnen
dcr vereeniging uit te spreken, zoo besluit de Raad orn
de overweging- dezer zaak nit te stellen tot zijne vol—
gende vergadering.”
Besluit c/es 1/ij/r/e i7ergader/ng. (i c) i 7’).
2.—LJDMAATSCHAP DER SVN0DEN.

Dc Raad ovcrwege dc wenscheiijkheid van zoodanige
aanbevelingen bij dc Synoden der verschillende Gefe
derccrde Kerken to doen als leiden zullen tot bet ver
leenen van zitting met voile rechten in hunne respcctieve
Synoden van dc Hoogleerarcn der Kweekschool, de Alge-.
meene en dc Inwcndige Zending Secretarissen, de Spoor—
weg predikanten, dc Zaakgclastigdcn (indien predikanten)
en den Redacteur van Be Ker/thode (indien cen predi—
kant.)
Di. 7. Al. Louw eu P G. 7. lIfe/ring,
Leden ran den Rood.
3.—-DE RECHTEN DEE KERK.

Dc Raad besiuite, naar aanleiding van ‘Dc Ned.
Ger. Kei-ken Verecnigingsacte, 1911,” een wetsontwerp
voor hct Parlement te doen brengen, op grond waarvan
iedcr dcr Gefedereerde Kerken, die zich daarvan be
dienen wii, hare rcchtcn tegenover ongeoorioofde
in—
menging van buiten kan laten beschermen.
Ds. 7. 111. Louw, Lid Zen den Read
Wat dc verhouding van Kerk en Staat betreft, ver—
kiare de Raad zich ten gunste van een vrije Kerk in een
vrijen Staat, en bevele deze zaak eerbiediglijk dcr Ge-

29

federeerde Synoden ter overweging aan.
Ds. ill. L. Ficic en Dr H. ~J. Lam/~ree/tf,
Leden ~an c/en Raad~
4.—AFSCHAFFING VAN DEN RAAD.
Dc Synoden van de Ned. Ger. Kerken worcien ge—
vraagd den Raad der Kerken afteschaffen.
Ds. B. 7. Piencar, R.~n.. Lid zan den Read.
~ .—AFRIKAANscH 0 FFICTEELE KERKTAAL.
Dc Raad der Kerken beveelt die Synoden dee Ge
federeerde Kerken aan, die ‘t Afrikaansch flog niet ais
officieele taal, naast ‘t Hollandsch, in de Kerk crkennen
de noodige stappen te cloen ter verkrijging van dit recht
voor onze moedertaal.
Ds. 7. F .jVcthdé, Lid ran den Read,
6.—DEpORTATIE VAN DI;lTscHE AFRIKANERs.

Dc Raad dci Kerken (en, ~vaar mogelijk, de Synoden
der Gefedereercie Kerken) ~-erzoeke de Regeering eec
biediglijk geene wetgeving in bet leven te roepen, waar~
door Afrikaners van Duitsche afkornst nit Zuid-Afrika
zullen warden gedeporteerci, omdat (i) dit schade aan
onze Kerk en gemeenten zal veroorzaken; (2) dit schade
aan het Evangelic en het zending~verk zal toebrengen;
(3) dit in strijd is met christc’like beginselen en dc uit—
spraken van Gods Woorci.
Ds. 7. F. ran c/er S,Sui. Lid ran den Raiu/,:
7.—GRFNzEN VAN GE~II:E~c~rEN EN PRovINc:IES.
Do Ring van Zeerust vraagt voorlichting aangaand~’
bet volgende: (i) Mogen leeraars van de Gefedereerde
Kerken hunne vroegere leden, die in gemeenten over de
grenzen van hunne provincies zijn gaan wonen, nag be
zoeken en bearbeiden? (2) Mogen leden hunne attestatiën
opeischcn am te sorteeren onder een gemeente van de
Gefedereerde Kerken over de grenzen van hunne pro
vincie, terwijl zij nog woonachtig zijn in hunne oor
spronkelijke gemeente? (.~) Mogen leden, onder (i) en
(2) bedoeld, over de grenzen der provincies als kerke-~
raadsieden warden gekozen en aldaar dienen?
S.—SPooIQwEo CONCESSIES.
Dc Raacl der Kerken worde gevraagd, stappen te doen,
ten einde spoorw.eg consessies te verkrijgen van de H
Ed. Regeering voor leden van hooge kerkelijke verga
deringen.
Verzoeksc/rri/i ran den Ring van Fo/che/sIroov~.
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VII1.~~V.BR1EVEN

EN

LAA’I’

1NGEKOMENE

STUKKEN.

IX.—]3EPALING VAN PLAATS EN TJJD VOOR
DE VOLGENDE VERGADERING.
P. G. J. MEIRING,
Scriba d~s Raads.
Pebruari.

1919.

Bijiage II
VERSLAG VAN DEN SCRIBA
te worden voorgelegd aan den Raad der Kerken in zijne
vergadering te Johannesburg, Donderdag, 6 Maart, 19 1 9,
en volgende dagen.
Den HoogEerw. Voorzitter
van den Raad der Kerken, Johannesburg,
HoogEerw. Heer en Broeder,
Als Scriba des Raads heeft de ondergeteekende de
eer hiermede versiag te doen van hetgeen door hem in
die hoedanigheid, sedert de iaatste vergadering des Raads,
werd verricht.
-Aan de besluiten en opdrachten der laatstgehou—
dene vergadering werd, zoo sjoedig inogelijk na afloop
daarvan. uitvoering gegeven.
2.—Dc notulen der vergadering, met de
bijiagen,
werden in boekvorm gedrukt, en twee exemplaren daar
van gezonden aan &ken dienstdoenden predikant der ~e
federeerde Kerken, zijnde één exemplaar bedocid voor
het gebruik van den Kerkeraad.
3.—Dc o$ciëel geteekencle notulen der vergadering
en de daarhij behoorende stukken werden toevertrouwd
aan den zaakgelastigdc der Kaapsche Kerk, ter bewaring
In het archief. Zie Z3iilage a.
4.—Sedert de laatste vergadering is, met uitzondering
van de Natalsche Kerk, geen der Kerken ter synodale
vergadering bijeen geweest.
Dc besluiten des Raads,
op zijn laatste vergaclering genomen, zijn dus tot nog
toe alleen voor de Natalsche Synode ge~veest.
Zie Bij
lage b.
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3.—De pogingen van den Raacl tot de vrijstelling van
eenige broeders Duitsche zendelingen. die in Natal ge
interneerci ~varen, werden met sucees bekroond.
Zic
Bijiage c.
6.—Flet voorstel van den Raad tot de algemeene vie—
ring in ons land, op 31 October. 19 1 7, van den 400Sten
verjaardag van de Kerkhervorming. vond bijval bij onze
Kerk niet alleen, maar ook bij de andere Hollandsche
Kerken en eenige cler Engelsche Kerken in ons land.
Hoewel de Regeering daarin bezwaar vond, om dien
dag tot publieken vacantwdag door geheel bet land te
proclameeren, hebben dc Onderwij s Depa rtementen der
vier Provincies hartelijk samengewerkt, orn de viering
te doen weislagen. Zie de courespondeiiiie lei la/el.
7.—Het verzoek van den Raad aan “de hevoegde
autoriteiten.” om het begin en bet einde der lange school
vacanties zoo te regelen; dat ‘t niet noodig zijn zou voor
leerlingen orn des Zoiiclags met den trein te reizen, heeft
een antwoord aan alie de vier Onderwijs Departementen
ontlokt, ~vaarin verklaard werci, dat zij met de thans ge
maakte schikkingen cut juist beoogclen. en dat zij van
overtuiging waren, dat het gewenschtc doel op
geen
andere wijze beter bereikt kon ~vorclen.
Zie corres/om—
dejilie icr la/el.
8 —-—In gevolge bet besluit van den Raad, is bet ver—
zoek aan de Regeering geclaan om pastorieefl van in
komst belasting vrij te maken. Een ongunstig antwoord
is ontvangen. Zie Bijiage d. Later heeft de onderge
teekende met een ander broeder leeraar een onderhoud
mogen hebben met den Secretaris vail Financiën. die
duidelijk maakte, dat hoe gaarne ook men dv Kerk
wilde tegemoetkomen, de ~vet daartoe geen opening gaL
Hij gaf echter aan de hand, dat de predikanten met dv
plaatseiijke magistraten onderhandelen zouclen. ten eind
er een valuatie der pastorieën geschieden mocht. niet
naar hare mtrmsieke waarde. maar naar ~vat de predikant
als eigen wOfling zou noodig hebben.
Hij zou. met het
oog hierop, een circulaire aan de verschiHende magistraten
richten.
9.—~vVat aangaat dv voorgeste]clc ~vetgeving door de
Regeering ter ~vering van de ontheiliging van den Dag
des Heeren, kan de ondergeteekencle geene verciere ont
wikkeling rapporteeren.
In antwoord 01) ecu brief of
de Regeering voornemens was dit jaar wetgeving in di~
opzicht in te brengen, heeft dc waarn. Eerste Minister
verklaard, dat zuiks onmogelijk was. Zie Bijiage e.
i o.—De beschrijvingspunten, welke hijtijds ontvangen
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werden, werden in ‘Dc Kerkbode” gepubliceerd.

Deze

en andere ontvangene stukken Jiggen op de tafel.
ii .—Het kassaboek, dat ter tafel is, wijst een batig
saiclo aan van £io I 5s. iid.
I 2.—Ingevolgc het besluit des Raads werden de leden
rer vergadering opgerocpcn op Donderdag, 6 Maart, 191 9,
des namiddags te 2-30, in tie Seihorne Zaal te Johannes
burg.
Vertrouwende hiermede aan de hem opgeiegde taak
te hebben voidaan, heeft de ondergeteekende de eer zich
met heilbede en met hoogachting te noemen
den dienstwiiligen dicnaar des Raads,

P. G.
Paari, 26 Februari, 1919.

J.

MEIRTNG,
Scriba des Raads.

Biflage a.

Kerkekantoor, Kaapstad,
24 Jan., 1919.
Ontvangen, ter bewaring, van Ds.. P. G. J. Meiring,
een pakje met ‘t opschrife: “Notuien en Stukken van
dc Vijfde Vergadering van den Raad der Kerken.”
JOHAN G. DE BRUYN,
Zaakgelastigde N. G. Kerk.

BijIage b.
Pietennaritzburg,
28 Junie,

1917.

re Aanbevelingen van de Raad der Kerken.
De HoogE•erw. Heer
Ds. P. G. J. Meiring, BA.
Scriba van de Raad cler Kerken,
Paarl, K.P.
HoogEerw. Hoer en Broeder,
1k heb dc eer U onder aparte couvert te laten toe
komen een eks. van dc Notulen van onze jongste Synod.
Vergadering. Daaruit zal u genoegzaam blijken ~vat het
gevoelen was van gemeide Synode over dc jongste Aan
bevelingen van dc Raad der Kerken.
Dc nodige in
‘formatie vindt u op Pagg. 9, 10 en 44.
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Met afhidcling van des Heren zegen op uw bclangrijk
werk. heb 1k de eer te zijn
11w dien stgenegen Diena ar,
G. M. PELLISSIER,
Scriba Svnodi.
IJijiage c.
Rijnsche Zending,
Worcester, 16 Nov.,

191 7.
Dc WclEerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Paarl, K,P.
WelEerw. Heer en Broeder,
Innig dank ik u voor al uwc liefcle en moeite mij
en dc mijnen bewezen. God dank was het niet te ve~r
geefs.
Met blijdschap kan ik u mededeelen dat ik in
September maand in vrijheid gesteld en nu bier op parole
ben. God helpe verder en geve ons spoedig vrede.
In dankbaarheid met heilbede geheel de Uwe
F. FEIGE

!J~age d.
Kaapstad, 13 APril, 1917.
Dc Wel.Eerw. Heer
P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raad cler Kerken,
Paarl.
Wel Eerw. Heer,
Het is mij opgedragen de ontvangst te erkennen van
nw schrijven, van 4 dezer, aan Zijn HoogEd, de Eerste
Minister gericht, met betrekking tot de viijstelling van
de pastorieën van vorderingen in verband met de In—
komseehelasting. Er is nota genomen van uw schrijven
doch ik vrees dat het niet doenlik zijn zal om de ver—
langde vrijstelling toe te staan.
1k hen, WelEerw. Heer,
Uw dienstwillige clienaar,
JAMES R. LEISK,
Sekretarjs voor Financjeen.
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e.
Kantior van dc Eerste
Kaapstacl. Febr.,

I

Minister.
9 I 9.

1)e ‘vVelEerw. Fleer
Ds. P. G. j. Meiring.
Paarl.
\VelEcIcIe Heer,
Dc XVaarnernende Eerste Minister clraagt mu op de
ontvangst te erkennen van uw schrijven van 2 1 Januarie.
IL, en om in antwoord daar.op zijn leedwezen uit te druk—
ken dat het voor de Regering niet mogelik is om ge
durende deze zitting van het Parlement wetgeving in te
dienen in verband met dc heiliging van de Sabbat.
1k hel) de cer te zijn
LTw dienstwillige dienaar,
NICO J. WAGNER,
Wd. Privaat Sekretaris.

Bijiage III.
RAPPORT
VAN

DE KOMMISSIE OVER DE HANDLEIDING
IN -DE GESCHIEDENIS ONZER KERK.

Aan dcii HoogEer~v. Voorzitter
van den Raad der Kerken.
HoogEerw Heer,
In voidoening aan een opdracht haar op de vorige
vergadering van den Raad der Kerken gegeven is uw~
Commissie in onderhandeling geweest met den Hoog
Eerw. Professor A. Moorrees over de uitgave van eene
Handleiding van de Geschiedenis onzer Kerk ten ge—
bruike bij Catechisatiën.
Fret is haar aangenaarn te kunnen rapporteeren dat
de geachte Professor zich bereid heeft verklaard om
aan dit verzoek van den Raad te voldoenonder de ver—’
standhouding da~t~ het boekje ongeveer zoo groot zal
zijn als het welbekende Catechisatie Boek van wijien
Professor John Murray en zoo ~vat 200 bladzijden zal
bevatten. FIij heeft reeds (en aanvang met het schrijven
er van gemaakt.
Gaarne zal hij van de oude notulen
der Transvaalsche Kerk als die in druk gegeven worden
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gebruik willen maken.
Hij hoopt later met de Corn
missie een overeenkornst te treffen over de geldelijke
verantwoordelijkheid aan dc uitgave van deze handle.i
ding vërbonden.
Uwe Commissie neemt de vrijheid aan te bevelen
dat de Raad aan eene commissie volmacht geve om, in
dien de Professor besluiten rnocht om niet voor eigen
rekening de uitgave te ondernemen het boekje te laten
uitgeven door de Publicatie Commissie van de Zuid
Afrikaansche Bijbel Vereeniging, door dc Bijbel en Bid
Vereeniging of door ten of ander .uitgever die bet tegen
betaling voor bet manuscript voor eigen resico doen wil.
Wij noernen ons met hoogachting
TJw HoogEerw.’s Ow. Dienaren,
D. S. BOTHA,
P. G. J. MEIRING.
Stellenbosch,
28 Februari, 1919.

Bijiage IV.
Den HoogEerw. Voorzitter
van den Raad der Kerken,
zitting houdende te Johannesburg,
op 6 Maart, I 919, en volgende dagen.
HoogEerw. Heer,
De leden van de Commissie door den Raad der
Kerken aangesteld om omderzoek te doen in verband
n~et de kwestie van Staatsmonopolie in den drankhandel,
en daarover rapport te doen, moet tot haar innig leed
wezen aan u mededeelen, dat zij in dezen niets heeft
gedaan.
Dc eerste onderteekenaar werd als Convener
aangesteid, en de geheele zaak is hem ontgaan. Toen
de Scriba hem eraan herinnerde, dat hij de Commissie
ter vergadering moest bijeenroepen was het te laat om

in cit zaak te werken.
Wij hebben de eer ons te noernen
Uw dw. dienaren en broeders,
J. 0. KESTELL,
P. G. J. MEIRING.
Kaapstad,
20 Februari,

1919.
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Bijiage V.
OPEN1NGSREDE BIJ DE ZESDE VERGADERING
VAN DEN FEDERALEN RAAD DER NED. GEREF;
KERKEN IN ZUID-AFRIKA.
Gezongen ~: i, 2; 69: 4, 6, 7; 52: 8, 9.
Gelezen: 2 Tim. i:x—x~,
Hooggeachte Vergadering I Geliefde Vaders en Broe
ders in de bediening van ‘t heilige Evangelic van Jezus
Christus I ‘t Is mij een voorrecht en ‘t geeft mij vreugde
U alien welkom te heeten tot deze zesde samenkomst
van den Raad der Gefedereerde Kerken in Zuid-Afrika.
Tevens is ‘t ons eene oorzaak van dankbaarheid een
aanzienhijk gehoor uit de gemeenten aan den Rand bij
deze plechtige gelegenheid tegenwoordig te zien. Dit
is te meer opmerkelijk, geliefde toehoorders, waar deze
wereld-stad, met hare gróote bedrijvigheid, uw aandacht
bezig houdt, dat gij toch, gedreven door dc liefde tot
uwe Kerk en de belangstelling in hare werkzaamheden,
den tijd hebt kunnen vinden om met uw persoon ons te
komen vereeren. Weest dan ook ten voile verzekerdi dat
gij welkom zijt niet alleen bij dezen openingsciienst, maar
tevens bij iedere zitting van den Raad, die van dag tot
dag in de Selborne Zaal gehouden zal worden.
Sedert de jongste vergadering van den Federalen Raad,
te Graaff—Reinet gehouden, zijn er vier prominerte figuren,
~én in ieder der Kerken, van ‘t toned van ons Raads
leven verdwenen. Het doet ons innig leed onder onze
gelederen te moeten missen de hooggeachte broeders: Di.
W. A. Joubert, H. F. Schoon, J D. Kestel en A. P.
Kriel. Deze waarclige Godsmannen zijn alien emeriti
geworden. Wij danken den Heer der Kerke voor hun
nuttig en gezegend leven, en bidden hun toe bijzondere
genade en kracht om de verschillende betrekkingen, die
zij hebben aanvaard, met vrucht waartenemen. Mogen
zijn lang gespaard blijven voor het belangrijk werk aan
Dorcas, in Natal, voor “De Kerkbode” en te Langlaagte.
De tegenwoordigheid van den beniinden Br. Kriel aihier
is ons alien zeker eene inspiratie om te werken terwiji
bet dag is. De Vader der weezen geve beth en zijne
450 kinderen ruimschoots van Zijne hemelsche scha~ten
te genieten.
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En sedert ons tezamen zijn te Graaff-Reinet, hoogge
achte broeders, welke ernstige gebeurtenissen zijn er niet
voorgevallen?
Ret clubbel jaartal dat achter den rug
ligt, roept ons tegen, als met gevoelige stem, orn den
loop van zak~en gade te s•laan.
Dc wereldgeschiedenis
blijkt al meer het Godsgericht te zijn.. De groote vol
kerenkrijg is oogenschijnlijk ten cinde gebracht door ‘t
onderteekenen van een voorloopigen wapenstilstand.
Maar wat geeft het, waar ‘t zwaarci in dc schedc is
gestoken, men zijn tong en zijn vernuft des te meed
tegen elkander slijpt! Wat zal ecu volkeren- of vrede-~
bond ons brengen, waar de vrede Gods niet heerscht, en.
de Vrede Vorst zelf niet op Zijn troon komt te zitten 1
Dc wereld heeft in haar bloed gesmoord, toen millioenen
van ‘t menschdom in de fleur des levens werden afge
maaid. Nu wil zij in haar uiterste ellende sterven, waar
~a1len schijnbaar op winstbejacht uit zijn, en waar de
economische toestand hopeloos in de war schijnt te Joopen,
Men heeft God buiten rekening gelaten. Is ‘t niet als
of God Zich nu buiten rekening wil houden? De toe
komst der aarde en hare bevolking is inderdaad in
nachtelijk duister gehuld. Dc onrust die er heerscht is
pijnlijk.
Ondertusschen heeft dc Almachtige de zwarte hand
van eerie doodelijke pestilentie op de menschenkindere~
gelegd.
De berekening is, dat er in weinige maanden
tijds ongeveer zes millioen, meestal in den hloei des
levens, door de griep ter dood is ~gegr~pen, waar er in
vier jaren zoowat twintig millioen in den oorlog zijn
omgekomen.
Is ‘t niet als of de Aiwetende spot met
al de moordtuigen door een verzondigde wetenschap uit
gedacht! Dc mensch heeft zijne duizenden versiagen,
maar God Zijne tien duizenden
Middelerwijl hebben wij oorzaak tot dankbaarheid.
Dc oorlogsvlammen zijn buiten de grenzen van ons vader
land gebleven, en de doodsengel heeft, in zijn doortrek,
niemand uit onze gelederen met zich meegevoerd. Menig
ecu onzer werd door den wind zijner vicugelen ne~r
geveid en was voor korteren of langeren tijd aan ‘t
krankhed gekluisterd. Niet minder dan elf evangelie
dienaren uit de Gefedereerde Kerken zijn tot hoogeren
dienst geroepenn, terwiji in zeven pastorieen de moeder
des huizes geniist wordt. Welk talent, welke krachten,
welke gaven zijn er in korten tijd ten grave gedragen
“In memorlam!” roepen we uit met een bewogen gemoed.
Dc Heere Sebaoth zij eene vertroosting voor de treurende
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achtergeblevenen, en Hij heilige Zijne roepstern aan alle
beproefden!
Maar terwiji de gerichten Gods de w’erelcI treFfen,~
welke droevige toestanden, of moesten wij liever zeg~en,
welke misstanden zijn er niet door den mensch in ‘t
leven geroepen! Op sociaal, economisch, politick, kerke~
lijk en geestelijk gebied treffen wij verschijnselen aan
die veel onheil spellen. Netelige vraagstukken doen zich
voor wachtende op spoedige oplossing. Vernuft en weten
schap houden raad; maar ‘t antwoord blijft uit. Vaak
staan dc volkeren radeloos en hopeloos tegenover &kancler.
terwiji bet aan verwijt, bitterheid en verachting niet
ontbreekt.
Aan dc deur der belangstelling en der overdenicing
van dezen Raad staat er o.rn. te kioppen; de arme blan
ken kwestie, die gevaar loopt met ‘t socialisme en
Bolschevisme zich te vereenzelvigen. Daarnaast vertoont
zich de onrust op handeisgebied, die gepaard gaat met
werkstakingen en dc afgunstige verbanning van andere
nationaliteiten, die niet willen doen en denken zoo als
dc overheerschende fortuinzoeker verlangt
En welke aanspraak maken dc politicke of nationale
aangelegenheden niet op onze ernstige overweging? Het
Vaderland is beroerd. Dc volksziel is in hare diepste
neigingen bewogen. Dc geest der onafhankelijkheid her
leeft. Zal de organische vereeniging, of liever gezegd,
dc hereeniging der Gefedereerde Kerken ertoe kunnen
bijdragen om dc volkscenheid te behouden? Dc Afrikaner
is ongetwijfeld van God geroepen om eene groote cii
grootsche taak in Afrika te vervullen.
Is onze Kerk
niet het voertuig waardoor dc raad des Heeren volvoerd
moet worden?
Is ‘t mij noodig U ook te verwijzen naar de onzalige
en tevens ingewikkelde drankkwestie?
En zullen wij
g’een nota nernen van de vele openbaringen van den
s~ktengeest en van dweeperij onder de gelederen onzer
gemeenten. En hoe moeten wij den wereldschgezinden
en geesteloozen toestand van de Christelijke Kerk, •en
bij name van onze Kerk beschouw~n? Zullen wij tevreden
zijn om met dc Laodicensen uit des Heeren mond ge
spogen te worden, daar wij noch koud noch beet zijn?
Ziet daar, hooggeachte Vergadering! de vragen en
teekenen des tijds, en zoo vele kwesties meer, die ons
uitnoodigeri breedvoeriger er over uit te weiden. Aan
gezien evenwel deze zaken, op de eene of andere ~vijze
aan onze beraadslagingen zullen worden voorgelegcl, zoo~

39
stappen we thans van cut terrein af, en verzoeken we
U vriendelijk met ons te overwegen het eigenlijk werk
van den evangeliedienaar, Lw. de prediking des Woords.
Te midden van a1les~ dat rondom ons heen p1aat~
~rijpt, mogen wij ‘t doel onzer roeping niet verzaken.
Juist door ‘t hoog houden en getrouw nakomen van ‘t
esscntieele van ‘t leeraarsambt, zullen wij licht en genad.e
verkrijgen in voorkomende gevallen het rechte te zien
en te doen.
I-let treft zoo dat de leden van den Raad thans alien
predikanten zijn. Met te meer vrijmoedigheid dus nernen
wij tot thema, de Evangelieprediking. Maar ook hierin
willen ~vij ons gaan beperken. Wij wenschen te handelen
niet over den inhoud, maar wel over d~ wijze der pre
diking. Wij zijn ons ervan bewust dat ‘t onderwerp in.
de prediking meer waarde heeft dan de voordracht;
.dat de materie veel ineer in zich heeft dan de manier;
en dat de man zeif zijne methode ver overtreft. Noch
tans ~vordt de ~vijze ~van den prediker, de methode: in ‘t
werken, en de manier van voor te dragen door de Heilig~
Schrift erkend als een middel van den Heer gesteld, om
£ijn Woord aan des rnenschen hart bevattelijk voor te
houden.
Zoo lezen wij dat de apostel in i Thess. i : 5a, zegt:
Ons Evangelic is onder u niet alleen in woorden ge~
weest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en
in vele verzekerdheid.”
Niemand betwijfelt het, dat de vermaarde prediker,
Paulus, slechts één onderwerp en één doel had in zijne
prediking. “1k heb mij voorgenomen,” zoo getuigt hij,
“niets te weten, en gevolgelijk niets te ~~ediken, dan
Jezus Christus en dien gekruisigd.” Dc Heiland Zeif
heèft ook bij Zijn hemelvaart aan Zijne jongeren ge
zegd: “1k zal u den Trooster zenden en die gekomen
zijnde, zal van Mij getuigen.”
In onze prediking wil
de Trooster dus immer den Gekruisigde op den voorgrond
stellen. God geve, dat wij als evangeliedienaren, Hem
in Zijne hooge verwachting van onze prediking niet mogen
teleurstellen. Jezus Christus en die gekruisigd blijve het
onderwerp, dat onze Evangeliebediening bezielt
Maar wij hebben U reeds gezegd, dat we ons flu
gaan heperken, naar aanleiding van ‘t woord des Aposteis,
tot de wijze van prediken, de voorstelling van ‘t onder
werp, de manier waarop de prediker tot zijn gehoor
moet komen. En Paulus zegt ons dit moet zijn: ‘in
woorden,’ ‘in kracht,’ ‘in den Heiligen Geest’ en ‘in
vele verzekerdheid.’
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“Ons Evangelie is niet alleen in woorden geweest.
Paulus geeft bier zooveel te konnen, alsof er geen waarde
is in ‘t gesproken woord, Klaarblijkelijk doelt hij op~
wat hij vroeger aan de Corinthiërs zeide: “1k ben tot
u niet gekonien in dc ‘wijsheid,’ of ‘uitnemendheid,’ of
‘bowegelijkheid’ van rnenscholijke woorden.” Toch plaatst
hij hier, in onzen tekst, dc taal als voertuig in do nj
der middelen, die God gebruikt om den Hoiland aan
zondaren bekend te stollen. “Mijn Evangelic is onder
u niot al1een,’~ maar den toch ook zeker wel, ‘in woorden
gowoost.” Hior kan enkel sprake zijn van woorden, die
er van gezalfd.e lippen valien; van cone kennis, die in
een geheiligd verstand ontkiemt; van eene wijsheid, die
uit eon godvruchtig gemoed vloeit.
(a) Om met zulke woorden te kunnen spreken, moet
do evangeliedienaar tijd hebben tot studie. Wie zal dit
betwisten, lettende to nicer op den ~ijd waarin we leven?
Eon tijd waarin wij ons omringd zion van zoo vele
vreemdsoortige leer en belijdenis; waar de vijand zoo
listiglijk indringt met dc verkondiging van allerlei ket—
terij en geestdrijferij. Dc leeraar moet zich op hoogte
kunnon stellen van de dwalingen en verieidingen, waar
aan iijne kudde is blootgesteld. Hij moet zich kunnen
wap’enen met ‘t zwaard des Woords.
(b) Benevens het bestudeoren van de geestes—
bewegingen, die zich voordoen in ‘t dagelijksch, zoowel
air in ‘t kerkelijk leven, moOt en ook tijd zijn tot voor—
boreiding of afzondering.
‘t Is niot alleen in ‘t lezen
van vele boeken en ‘t ontledon van vele leerstellingen,
maar ‘t moot den leeraar vooral ook te doen zijn om
zich in be denkon in ‘t Godlijk Woord, en alzoo den
Chris.tuszin te vatten en zich toe te eigenen, zoodat zijne
prodiking zal zijn den gekruisigden Christus, met ge—
kruisigdo woorden voortestellen, woorden komende nit
een gekruisigd gemoed.
Dc groote bedrijvigheict van onzon tijd, de veelvuldige
en ~eelsoortige eischen, die zich achteenvolgens voordoen,
en zich vaak te gelijk rondorn ons groepeeren, zijn meuig-~
maal oorzaak, dat de predikor slordig en oppervlakkig
wordt. Kwantiteit zal er dan wel genoeg zijn, maar dc
kwalitoit zal ontbrekon. Vandaar dat zijne woorden niet
zôet zullen zijn voor dc hongerigen; niet scherp genoeg
om ‘t hart der ontwaakten to doorboren; en niet als
een tweosnijdend zwaard om de onboetvaarcligen tO yen
brijzelen.
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Is dus niet slechts op den inhoud der prediking;
maar tevens op de wijze van voorstelling dat gelet meet
worden. Niet alleen de materie, maar ook de manier
der prediking is wat van den Heere gezegend wordt.
‘t

II.
Evangelic was ook in kracht,” zegt de Apostel
verder in dit tekstvers.
Kennis is cone mate van kracht. Geleerdheid doc~
zich geiden. De rechte woorclenkeus zal het gewenschte
effekt hebben. Maar kracht is bovendien noodig om
Evangelic ingang te doen krijgen.
En door kracht’
bedoelt Paulus hier ongetwijfeld ernst en ijver in de
prediking, of toegewijdheid en beslistheid, waarmede de
prediker zijne bediening vervult.
(a) Ontegenz•eggelijk is ‘t, dat do predikant, zoo
hij vrucht op zijn arbeid zien zal, zich met hart en ziel
aan zijne roeping moet wijden. Een heilig vuur moet
in zijn binnenste branden, terwiji dc ijver tot do predi-’
king des woords hem moet verteeren. Ernst of toege~
wijdheid is zeker onder de middelen, die God erke~t
om het Evangelic den doorsiag te doen geven. Half
hartigheid of flauwheid, daarentegen, is berekend schad~
aan den jnvioed des Woords te berokkenen.
Dc evangeliedienaar moet zijn ambt dus onverdeeld
aanvaarden. Hij inag zich met aardsche, tijdelijke of
politieke zaken niet als een beroep inlaten. Zijne roeping
toch is een afgezonderde, een geestelijke, ecu heilige~
Zijn oog moet eenvoudig, zijne handeling ondubbelzinnig
en zijne bedoeling rein zijn.
(b) Ernst moct met ijver gepaard gaan. Welke tweè
tezamen dc ‘kracht’ van den prediker zullen uitrnaken.
Is ‘t noodig er op te wijzen dat traagheid en luste
icosheid, ontrouwheid en dubbeihartigheid heel spoedig
des predikers machteloosheid zullen openbaren?
Vaak omringd van ecn wereidgeest, dikwijls bein
vloecl door tegeristand, en menigmaal aangevochten door
verzoekingen, loopt een leeraar groot gevaar van te ver
slappen en te verkoelen. Hier is ‘t, dat cen goedgezinde
gemeente haren rechtgeaarden leeraar moet ondersteunen.
Zooals hem tijd en gelegenheid gegund wordt tot studier
aIzoo moet hij vcrzekerd kunnen zijn, dat hij ten minste
op do huip en bijstand der christenen mag rekenen. Zelf~
bij wrijving van gevoel en verschil van mening, moet
het toch vast staan, dat de dienstkhecht des Heeren, zoo
hij jets onderneemt in belang van ‘t Godsrijk en tot heil
van zicien, hem hartelijk:e ondersteuning geschonken ial

‘Ons
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worden. Een beroemde ~man heeft eens gezegd: ‘Toe
schouwer te zijn is gemakkelijk, te kritiseeren is mensche
lijk, Se veroorcleejen is duivelsch, maar te ondersteunen
is goddelijk.” Een woord van bemoediging, de hand
van hulpvaardigheid, het blijk van liefde zal menig lceraar
doen voiharden en doen gelukken.
Eens stond er een huis in brand, terwiji twee kleine
kinderen in dc bovenste verdieping in onwetendheid lagen
té slapen. Eene groote schare van belangstellenclen was
toegevloeid, terwiji de brandweer zich beijverde de vlarn
men te blusschen. Meteen kwam de verschrokken rnoede~
op ‘t toneel. In angst wecs zij uaar ‘t venster waar hare
kieinen waren. Een man bekiorn de ladder die tegen den
muur opgesteld werd. Bij ‘t venster gekomen, was de
hitte hem te sterk geworden, en wilde hij naar beneden.
Then de toeschouwers dat bemerkten, ging er een geroep
nit van de menigte “Voorwaarts! het zal u gelukken!”
Dc man sprong toen door de vlamrnen heen, redde de
klieinen en gaf ze aan de dankbare moeder over. Laat
de liefde van Christus ons dringen, ~eachte broeders!
Indien bet vuur op ‘t altaar onzer toewijding beet hrandt,
zoo zulien wij kloeke daden voor ‘t koninkrijk des. Hei
lands onder-nemen en vele zondareij tot behoud zijn.
III.
Qns Evangelie is ni-ct alleen in woorden, en in ki~acht,
rnaar ook in den Heiligen Geest geweest.” Dit was ‘t
voornaamste in de prediking bij Paulus en de andere
Apostelen. Zoo getuigt Petrus o.m.: “Wij hebben U ‘t
Evangelie verkondigd in den Heiligen Geest.” (i Pet.
1 :12).
Ja, in den Heiljgen Geest.”
Deze woorden
moeten letterlijk opgevat worden. Want ‘t is niet de
ptediker, die van den Heiligen Geest gebruik maakt,
maar ‘t is de Geest, die van hem bezit krijgt, als het
middel dat Hij bezigt. Dc evangeliedienaar moet van
den Geest overmeesterd zijn. Hij moet zijn werk ver
richten, als verkeerende in ‘t element, 1ev~nde in den
atmosfeer van dien Geest,
Hier in dc straten van Johannesburg zien we de groote
~mwag-ens, soms beladen met een zware vracht van
menschenlevens. Door ‘t opstel~en van een ijzeren vinger
en in aanraking te kom-en met den koperen draàd, die in
de lucht hangt, worden zij van dc onzi-chtbare kracht der
~lectriciteit aangegrepen en in alle richtingen voortge
voerd. Zoo zal ‘t zijn met den prediker. Wanneer hij
door ‘t geloof met den Heiligen Geest in aanraking

43
komt, wordt hij van deze goddelijke kracht vervuld en
v~ortgeleid tot ‘t werk, waartoe de Heere hem roept.
ceen last der zielen kan clan te zwaar zijn; geen ver
antwoordelijkheid te groot; geen strijd te heftig.
Is dit flu het hoogste waarnaar de bedienaar des
Woords streven moet, om met den Heiligen Geest ge
inspireerd te zijn, dan is ‘I ook duidelijk dat hij zulke
~rncIerwerpen ter behandeling moet kiezen, die de goed
keuring van den Geest Gods wegdragen. Wij leven in
een tijd waar de mensch zijn geloof in ‘t bovennatuur
lijke al meer begint los te laten. Het materialisme en
~t rationalisme hebben schijnbaar de overhand. Gevolge
lijk is de kansel dikw’erf niet meer dan cen redenaars
platvorm geworden. Maar ~vat zullen wij verkiezen, een
pQpulailen spreker, die de bewondering van zijn ge’hoor
wegdraagt? Of een apostolischen prediker, met wien d~
Heilige
Geest medegetuigt?
Eene toespraak met ap
plans begroet, of eerie preek, waarvan men zeggen kan,
z.a. in Thessalonica geschied is, “het woord werd aange
nomen in de blijdschap des Heiligen Geestes?” (i Thess.
i: 6).
(a) Om in de betooning des Geestes te kunneri pre
cliken, inoet de prediker aan den persoon des Heiligen
‘Geestes onderworpen zijn, onder Zijne heerschappij komein
~e staan. Immers, sedert Pinksteren, wordt alle godde
lij’ke openbaring en mededee]ing alleen door den Heiligen
‘Geest gedaan. Hij toch is dc Vicaris of Plaatsvervangier
van den Heere Jezus~, die aaii de rechterhand des Vade~s
is verhoogd. Aan Hem, is ‘t gansche bestier der Kerk
opgedragen, totdat ‘dc Heer der heeriijkheid” anderinaa!,
en wel op de wolken des hemels, verschijnen zal. Ge
volgelijk moet de evangeliedienaar, zoowel als al de
instellingen en werkzaamheden der Kerk, onder het be
heer en ‘t gezag des Geestes gesteld worden.
Vraagt men naar den oorzaak van den droevigen toestand van achteruitgang in de christenheid van onzen
tijd, zoodat nagenoeg tweederden der Kerk doodsch is
‘in haren godsdienst en rnachteloos in haren arbeid? Het
antwoord zal zeker cit moeten zijn, dat de leeraren en
de gemeenten, de predikers. en de toehoorders de in
woning en de regeering des Geestes in de Kerk niet
genoeg erkennen en huldigen.
(b) Dc evangeliedienaar ~noet niet alleen aan de
regeering, maar tevens aan de leering des
Heilige~n
Geestes onderworpen zijn. Het gevaar staat hem voor
de deur, zooals hij in eigen kracht ~neent te kunnen
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arbeiden, zoo ook, om in eigen wijsheid te prediken,
Vele en krachtige woordcn mag hij spreken, logische
en rhetorische woörden mogen door hem gebezigd worden.
gepaste, aangrijpende en zelfs aandoenlijke woorden mo-~
gen er van zijn.e lippen vloeien, maar wat zal dit alles
geven, zoo het niet zijn woorden in dcii Heiligen Geest
geuit?
Dc Heilige Geest wordt genoemcl ‘dc Geest der waar-~
held,” opdat Hij de waarheid in al hare diepte en hoogte
zou openbaren, zooals Hij ook genoeind wordt ‘de Geest
van Christus,’ opdat Hij den Zoon van God in al Zijn
lijden en heerlijkheid zou vertooneri. En even onmogelijk
als het is om den Christus Gods te kennen, zonder den.
Geest van Christus, zoo oak is ‘t onmogelijk de waar
heid te vatten zonder den Geest der waarheid. Maar
de Heiland zegt: “1k ben de waarheid.” Dus bestaat
de leering en dc leiding des Geestes in de eerste plaats~
om den bedienaar des Woords en der waarheid tot Chris
tus Zelf te voeren.
Welke wonderlijke onderwerping
aan elkander viriden we bier bij dc Personen der Godheld!
Christus stelt Zich afhankelijk van den Heiligen
Geest, en dc Geest zoekt immer om van Christus te ge
tuigen!
0, dat nile predikers dit goddelijk voorbeeld
mogen opvolgen, zoodat zij beseff en mogen in al hun
werk, ‘t is de Heiligen Geest, die hen brengen ‘vii tot
de volstrekte afhankelijkheid aan Hem, die op den troon
zit, van den Zoon van God.
En is dit nict, nuder meer, de ouuitsprekelijke zuch—
ting,
of mag ik rnij zoo uitdrukken,
het gebed des.
Heiligen Geestes, zooals Paulus bet aan de Galatiërs
verklaart: “1k arbeide U te baren, totdat Christus ecu
gestalte in u krijge.” (Gal. 4:19)?
Wat nok al door
cleze uitdrukking verstaan mag worden, ons is ‘t duide
lijk, dat wij hier vinden dc diepste ~zucht des Geestes
voor en in den evangeliedienaar, namelijk, dat Christus
zoo ann zijn hart en verstand moge warden rnedegedeeid,
dat dc prediker ann Hem
gelijkvormig zal worden in
de bediening der gemeente Gods. Broeders, mat ons
den Heiligen Geest gelegenheid bieden •om zóó voor
en in ons te bidden, dat wij den gekruisigden Heiland
en den verheerlijkten Hecr alzoo mnogen v~rkondigen, dat
Hij ook eene gestalte in het hart en leven onzcr toe—
hoorders mag verkrijgen I

IV.
Eindelijk spreekt de Apostel ervan dat zijn evangelic
is geweest “in vele verzekerdheid.” Hij heeft Christus
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niet verkondigd als een blinde leidsrnan, opdat hij an—
d’eren met zich in de gracht zou storten. Neen, hij heeft
gesproken en gearbeid als eeii, ofschoon zijn oog niet
heeft gezien, zijn nor niet heeft gehoord, en in wiens
hart het ni’et is opgekom’en, maar als •een aan wien de
Heere Zeif bet heeft geopenbaard.
(a) Paulus prediking was in vele verzekerdheid, ge—
grond op eene inn’erlijke overtuiging. Dezc overtuiging
des gemoeds is voor ieder getrouwen evangeliedienaar
verkrijgbaar, want bet is dc Heilige Geest, die met onzen
geest getuigt.
Wanneer dc zon aan dc westerkimme is ondergegaan,
wordt zij door ‘s menschen oog niet meer ~vaargenomen~
Maar dc maan, die haar ziet, die zich in hare stralen
verlustigt en baar. licht verkaatst, verzekert ons dat de
zon er nog is. Zoo is ‘t o ok. Ofschoon wij den ten
hemel gevaren Zaligmaker ixiet meer in Zijne mcnsche—
lijke gedaante aanschouwen, wordt Hij door den Heiligew
Geest, die van Hem is uitgegaan, aan ons geopenbaard~
Alzoo verkondigen wij Hem, dien ~vij niet hebben gezien,
maar Dien wij nochtans kennen en gelooven en liefhebben.
Is dit niet ‘t ambtswerk van den Heiligen Geest, nm
in ons waar te maken, xvat reeds voor ons waar is iii den
v’erhe.erlijkten Jezus aan de rechterhand des Vaders?
(b) Naar mate dan dc vangeliedienaar de inwoning
en mededeeling des Hei1ig~cn Geestes ondervindt, zal hij
ook met te meer beslistheid en in onbewimpeide taal
zijne overtuiging kunnen uitspreken. Hij zai niet altijdi
geloofd worden, noch aangenaam zijn in dc ooren zijuer
toehoorders.
Dc wereld immers, kan den Geest
der
Waarheid niet ontvangen. Zoo zal dc ernstigc leeraar
bet menigrnaal moei’elijk vinden, als hij van de waarheid
rondborstig getuigt. Maar hij zij gewaarschuwd. Zoo
hij den Ge’est in zich bedroeft door cene prediking of
leven of voorbeeld, waardoor Christus verborgen in stede
van geopenbaard wordt, hij dan niet langer op dc ici
ding ‘en verlichting van den Heiligen Geest zal mogen
rekenen. Bedroefd zijnde, zal de Geest zich van hem
keeren.
Dat wij dan getrouw zijn, bij onze naarstigheid, gc—
liefde broeders! Getrouw aan den K’oning der Kerken,.
getrouw aan dc ingeving van den Geest der waarheid,
en getrouw aan onze diepste overtuiging.
0 dat wij alien beter konden begrijpen, welk cene’
bijzondere plaats dc prediker inneemt, en welke heilige
roeping hij vervult, zoo hij het Evangelic verkondigt
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nict alleen in woorden, maar ook in kracht, in den Hel
ligen Geest, en in vele verzekerdheid.
En mogen wij
alien ondervinden de onuitsprekelijke zuchtingen des
Heiligen Geestes, om de Kerk’ des Heeren te voeren tot
hare hooge bestemming, nameiijk, een geestelijk iichaam
te zijn, gansch volmaakt in ‘t oog van God, en waarvan
Christus Jezus het verheeriijkte Hoofd is!
Is ‘t ons rnenigmaai pijnlijk een persoon te zien met
een volwasschen hoofd, heldere oogen en schoon geiaat,
terwiji ‘t lichaam met al dc iedematen ‘verminkt en
gebrekkeiijk is?
Wat moet ‘t dan niet zijn voor de
engelen en de gezaligden des hemels, die immer de
heerlijkheid van Christus, als ‘t Hoofd der Kerk aan
sehouwen, terwiji zij toch bemerken hoe ziekelijk en on
volmaakt dc gemeente des Heeren op aarde in a] hare
cleelen, ais Zijn lichaani is?
Dc God nu alier genade, die den grooten Herder der
schapen, door ‘t bloed des eeuwigen testaments, uit de
clooden heeft wedergebracht, en die ons geroepen heeft
tot Zijne eeuwige heeriijkh rid in Christus Jezus:
Hij
volmake, bevestige, versterke en fundeere ons in alle
goed werk, opdat wij Zijnen xviI mogen doen,werkende
in ons hetgeen Hem behagelijk is, door Christus Jezus,
clenwelken zij dc heer]ijkheid in alle eeuwigheicl. Amen.

Bijiage VI.
RAPPORT

VAN DE COMMISSIE VAN ORDE OVER BRIEVEN
EN LAATINGEKOMENE STUKKEN.
Den HoogEerw. Voorzitter
van den Raad der Kerken,
Johannesburg.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Uwe Commissie heeft de eer omtrent de hieronder
volgende drie hrieven en twee laatingekomene stukken
~ls volgt te rapporteeren:
i.
Brief van Ds. W. Postma, Reddersburg, d.d 7
Sept., 1918, (Zie Bijiage a) beheizende een verzoek van
de Geref. Kerk omtrent samenwerking in de overzetting
in ‘t Afrikaansch van onze Belijdenisschriften, Formu—
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lieren, enz.—~Aanbeveling. Dit verzoek worde in behan-~
deling genornen, doch eerst na de behand~1ing van be
schrijvingspunt No. 5 op het agendapapier.
2.
Brief van de Z. A. Matigheidsalliantie, d.d. Kaap
stad, I 0 jan., I 9’ g,(Zie Bijiage b.) re bestrijding van
pogingen om een Staatsloterij in ‘t leven te roepen.—
Aanbeveling: Deze brief word1e in behandeling genomen.
3. Brief van den Secretaris van ‘bet Jan-Marais Fonds,
dd. Stell’eribosch, 27 Jan., 1919. (Zie Bijiage c.) ‘t Is
noodzakelijk dat deze brief behandeld zal worden.
4. Beschrijvingspunt van Ds. Wm. Nicol, laatinge
komen, re het stelsel van het bero~pen van predikanten.
(Zie Bijiage d.) Aanbeveling:
Indien de tijd het toe
laat worde dit beschrijvingspunt behandeld.
5. Beschrijvingspunt van de Synode der Kaapsche
Kerk, laat ingekornen, re het wederhuwen van zekere
kiassen van gescheidene personen. (Zie Bijiage e.), Aan
beveling; Dit punt worde, met ‘t oog op behandeling,
dadelijk naar een door den Voorzitter te benoemen Corn
missie verwezen ,ten einde daarover rapport te doen.
Hoogachtend,
Uw Dw. Dienaren ~n ~roeders in den Heer,
I. F. A. DE VILLIERS,
M. L. FICK,
P. G. j. MEIRING,
J. M. LOUW,
Scriba van de Commissie.
Johannesburg,
‘ Maart, 1919

Bijiage a.
Reddersburg,
7 Sept., I9I8~
Aan die WelEerw. heer
Skriba van die Fed. Raad
van die N. G. Kerk, in
Suid-Afrika.
WelEerw. Heer en Broeder in Kristus,
Die Sinode van die Geref. Kerk in Suid-Afrika het
in sij sitting van 22 Aug., 1918, v.v. besluit om oor
te gaan tot die oorsetting in Afrikaans van onse Belij
denisskrifte, Formuliere, ens. Die werk is opgedra aaii
drie vertalers en den reviseurs is benoem om hulle werk
na te sien. Die Kommissie sal rapporteer voor die vol
gende Sinode.
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Die Sinode bet verder besluit om in oorleg te tree
met die ancler Hollandse Kerk~ in Suid-Afrika om tei
vemeem of hull.e aan hierdie werk wil d~eineem deur,
vertalers en reviseurs te beno~rn.
Ondergetekende weet nie of hierdie saak bij U. E.
thuis behoort ide of bij verskillende Prov. Sinodes.
Met die hoop dat hierdie saak U.E. crnstige oorweging
sal verdien en in afwagting van uw antwoord, het 1k
die eer mij te noem.
Met hoogagting en broeder ~groete,
U.E. ~1w. dienaar en broeder in Kristus~
W. POSTMA,
•
Konvener,
Bijiage b.
South African Temperance Alliance,
Cape Town, i oth January, I 919.
Right Rev. A. J. Louw,
Moderator D. R. Church of the Transvaal,
Heidelberg, Transvaal.
STArE LoTTERIEs BILL.
Right Rev, and Dear Sir,
At the last meeting of the South African Council of
the S. A. Temperance Alliance attention was called to
the fact that Mr. J. Dale Lace, of Johannesburg, had
stated in the press he was supplying the money necessary
to bring forwaid in the coming session of Parliament a
Bill to legalize a tombola or lottery, under State control,
for the benefit of the Governor General’s Fund. In
the correspondence which followed the great majority of
the writers were enthusia~tic supp~orters of this plan,
and the utterances of one or two of the Ministers have
shown that there is some likelihood of its receiving the
countenance of the Government. That such a Bill will
be brought forward is definite.
As the matter lay obviously outside the scope of the
S.A,T.A., I was directed by the Council to write un
officially to the heads of the various Christian denomina
tions in South Africa and to the special Social Com
mittees of these churches, respectfully suggesting that
action be taken to combat the proposal to establish a
State Lottery.
I ain~, Right Rev, and Dear Sir,
Yours sincerely,
E. R. KITCH,
Secretary.
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Bijiage c.

Het jan-Marais-Fonds,
Stellenbosch, 27 Jan.,

Ds. P. G. J. Meiring,
Sekretaris van de Raad
der Ned. Ger, Kerken.

1919.

WelEerwaarde Heer,
Gelieve hiermee kennis. te nernen dat er door het vertrek van Ds. J. 0. Kestell uit de Oranje-Vrij~taat een
vakature is ontstaan op het Bestuur van het Jan-Marais
Fonds. Volgens het testament van wijien J. H. Marais
moet de vakature door de Raad der Nederduits Gerefor
meerde Kerken worden aangevuld, met dien verstande
echter dat de persoon door Uw Raad gekhzen alleen
zolang hij in de Oranje Vrijstaat gevestigd is, als
Trustee van het Jan-Marais-Fonds dienen kan.
Met hoogachting-,
Verblijf ik;
Uw dienstwillige Dienaar,
j. J. SMITH,
Sekretarjs.
.Bijiage d.
1 19

Wolmarans Straat,
Johannesburg,
19 Febr., i9i9.

De HoogEerw. Os. P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raad der Kerken,
Paarl,
HoogEerw. Heer en Broeder,
Wil u zo goed zijn om als ‘n laat beschrijvingspunt
van mij aantenemen het volgende:
Dc Raad benoenie een Kommissje nit zijn leden
om enkele punten in verbaud met het stelsel van
het beroepen van Predikanten, in dc Gefedereerde
Kerken in zwang, te overwegen, en tijdens deze ver
gadering rapport nit te brengen.
Met hoogachting,
Uw Ow. Dienaar in de Heer,
WM, NICOL,
Lid van de Raad.

-

5°
Bijiage e
Dc Raad der Kerken worde gevraagd eene Commissie
te benoernen orn (i) te overwegen hot erk~nen door dc
Kerk van echtscheidingen door de Landswet toegelaten
om andere oorzaken dan die door den Heere Jews ge
noemd, en bet wederhuwen van alzoo gescheiden personen;
(2) te onderzoeken ~vat de usus in deze bij Gereformeer—
dc Kerken geweest is; (3) eene aanbeveling to doen
die naar goedvinden als rubriek in de wetboeken der
verschillcnde Gefedereerde J(erken ~ou kunnen
opge
nomen worden. (Acta Synocli XXIII., 122 der N. G.
Kerk in Z.Afrika).
I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba Synodi.

Bijiage

VII.

RAPPORT.
VAN DE COMMISSIE VAN DEN RAAD DER
KERKEN OVER KERKEL I jKE NORMAAL
SCH OLEN.
Uwe Commissie beef t de eer te rapporteeren, dat naar
luici van opdracht aan haar, (zie pag. 8 van de Hande
lirigen der vijfde Vergadering van de Raad der Kerkèn)
zij handelend is opgetreden. Zij heeft b~vonden, dat
in de Transvaal een Onderwijs Commissie is aangeste]~d
door den Provincialen Raad om degelijk op de Opvoe
d~ngsquaestie in to gaan. Die Con~nissie zal eerstdaags
met hare aanbevelingen gere~d zijn.
Bij haar zal de vertegenwoordiger van uwe Commis
sic representaties maken in den genst van onze opdracht,
zoodra dc gelegenheid zich aanbiedt; en het wordt ver
wacht, dat dcxc procedure ous, ~vat de Transvaal aan
bctreft, veel nader en ve~1 spoediger tot het gewenschte
resultaat zal brengen.
Wat dc rnogelijkheid op succes in de Kaap Provincie
aanbetreft, kan niet beter gedaan worden, dan het vol—
gende excerpt uit cone missieve van den Superintendent
van Onderwijs in naarn van den Provincialen Administra—
tour aan te halen:
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“Er is niets om te verhinderen, dat de Kerk, buiten
den Staat om, eeii vormenden invloed uitoefent op
onderwijzers-kweekelingen door op eigen kosten te~
huizen te s.tichten en kweekelingen daarin op te nemen
tegen geringe logiesgelden.
“Als de Staat echter met de N. C. Kerk zulk
ten overeenkoms.t, als verlangd, zou treffen, zou hij
zedelijk verplicht zijn, hetzelfde te doen voor andere
erkende kerkgenootschappen.
“Daar zulksonder de bestaande bepalingen on
rnogelijk is~, sticht de Staat in verband met iedere op
leidingschool zijn eigen kostinrichting.
“Onder het tegenwoordige niet-sectarische stelseli
van openbaar onderwijs wordt, niet toegelaten, dat
dc leer van een bijzondere Kerk eenig deel uitmaakt
van den cursus voor dc opleicling van onderwijzers.
“Ook is. wat erkend is als bet recht van toegang
tot dc school, afgeschaft, en bet zal niet mogelijk zijn
dit recht opnieuw in te voeren zonder speciale wet-i
geving.
“Wat bet salarieëren van kerkelijke docenten be
treft, kan onder de bestaande verhoudingen evenmin
sprake zijn.
“Derhalve zou dc eenige wijze om aan het ideaaJ.
van dc N. G. Kerk te voidoen, zijn als de Kerk opi
eigen initiatief kostinrichtingen wilde stichten en on—
derhouden,
waar onderwijzers-kweekelingen onder
voorwaarden en regels door de Kerk zeif opgesteld,
kunnen worden gehuisvest, terwiji ze voor hun levens
taak worden opgeleid en bekwaamd in
opleiding—
scholen voor dat dod door den Staat opgericht en
ondersteund.”
In den 0. V. S., vanwaar uwe Commissic nog geeñ
definitief bescheid geworden is, wordt het geloofd dat
dc positie met dc onderhavige zaak in simili stain quo is,
als in tie Kaap Provincie, terwijl in Natal tie practische
uitvoering van dit beginsel voor tie Kerk’ aldaar op hét
oogenlik oioverkomelijke moeilijkheden baart, n.1. het
gebrek aan stoffelijke middelen om zulk een onderne
ming te bekostigen, en terwiji ook het getal kweeke
lingen aan die Normaalschool te Pietermaritzburg (er
is maar één in Natal) te gering is, em een aparte kost
school of het aanstellen van een kerkelijk docent wensche
lijk te maken.
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Wij hebben de eer te zijn
van de HoogEerw. Vergadering,
de Dw. Dienaren,
D. S. BOTHA,
A. J. LOUW,
H. P. v. d. MERWE,
Scriba.

Bijiage VIII.
VERSLAG van de Commissie voor ‘t Vereenigd Kerk
blad, te worden voorgelegd aan de vergadering
van den Raad der Kerken, Maart, 1919.
Aan den HoogEerw. Scriba
van den Raad der Kerken,
HoogEerw. Heer,
Nameris de Commissie over het Kerkblad, hebben
de ondergeteekenden de eer mits d~zen versiag te doen
van de werkzaamheden der Commissie, en van den toestand der zakèn in verband met het blad sedert het
laatste versiag in Februari, 1917.
i.
Einde Mel, 1918, IS Ds. G. S. Malan, wegens
zwakke gezondheid, als Redacteur van het blad afge
treden.
Hem is pensioen toegekend, en de Commissie
wenscht bij deze gelegenheid met hooge waardeering to
gewagen van do groote diensten door hem aan ons Kerk
blad bewezen.
In een zeer moeilijken tijd heeft hij~
zaken met voorzichtigheid en wijsheid behartigd, en vooral
heeft hij veel gedaan om het blad op een gezonde finan
cieele basis te brengen.
2.
Van Juni, 1918 af aan was de redactie van het
blad in de bekwame handen van Ds. P. G. J. Meiring,
maar hij vond het onmogelijk met het ~werk te blijvem
voortgaan op de door hem ondernomen wijze, zoodat hij
einde Januari, 1919 aftrad, eh opgevo[gd werd door Ds.
J. D. Kestell. Ongaarne zag de Commissie Ds. Meiring
hot werk opgeven, daar hij er uitstekend in geslaagd was,
het blad leerzaam en aantrekkelijk te maken. Voor zijn
tijdige huip blijft hem de Commissie veel dank verschul
cligd. In den tegenwoordigen Redacteur meent de Corn
missie eon man gevonden te hebben, die wegens zijn aan

—
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leg, ondervinding en invioed alles•zins toegerust is voor
het werk.
3. Het getal inteekenaren is gestadig aangegroeid, en
staat thans hooger dan ooit tevoren. Er zijn flu 9300
inteekenaren.
4. Van wege den oorlog was er in den prijs van
papier zulk cnn steeds toenemende verhooging, dat onz~
drukkers, de heeren Griffiths & Co., ertoe gedrongen
werden aan de Commissie kennis te geven dat zij on
machtig waren het bes.taande contract op de oude termen
te vemieuwen, doch zij boden aan het ~verk te blijven
doen mits., onder een nieuwe regeling, de advert~ntie
contracteurs (The Central News Agency) geheel werden
uitgesloten, en het beheer van de advertenties ook in hun.
handen werd geplaatst. Dit was de aanleiding tot het
beëindigen van de bestaande contracten met de drukkers
€n dc advertentie-agenten, en het aangaan van eeh nieuw
contract met Griffiths & Co., waardoor deze firma onder
neemt om voor alles in verband met het biad behalve de
leesstof en de redactie ervan te zorgen. De firma be
schikt ook over al de inkomsten, en betaait aan de Corn
missie £i,ooo per jaar. Dit contract is aangegaan vooi~
een termijn van vijf jaar, en een afschrift ervan wordt
hiermede ter tafel gelegd.
~.
Door de genoemde schikking blijft de Commissie
verantwoordeijk, ~vat uitgaven betreft, slechts voor het
salaris van den Redacteur, en voor eenige kieine on
voorziene uitgaven (kantoorhuip, &c.), tezamen zoowat;
£650 p.a.
6. Uit ‘t financieel versiag en den balansstaat hieraan
gehecht, blijkt dat de positie heel gunstig is. Er zijn
geen lasten. Zelfs het bedrag oorspronkelijk door dé
Gefedereerde Kerken aan de Commissie voorgeschoten,
om het blad mede te beginnen, is nu ten voile terugbe-~
taaid; en ook is betaling geschied van de inlegpenningen
ter verkrijging van een aandeei ten behoeve van d~n Re
dacteur in het Pensioen Fonds. Dc baten beloopen £2017
waarvan £i6 ?~ beiegd is in de N~deriandsche Bank, tegen
een rentekoers van 40/o, (~27 5 van dit beth-ag werd ge
deponeerd in Januari, 1919, en verschijnt nog niet in ‘t
linancieel versing). Er vait this te rekenen op een rent~
bedrag van £73 per jaar; en voegt men hierbij het hedrag jaariijks door de drukkers inbetaald, dan wordt een
vaste inkomst verkregen van £5073 per jaar. Dc uitgaaf
ann den anderen kant wordt heraamd op siechts £65o,
zoodat er een surplus biijft van £423 ~m over te be
schikken.
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7.

Onder de baten is inbegrepen cen bedrag van
ios., aan achterstallige ~ubscripties. Een deel hier
van zal stellig niet worden gerealiseerd, maar toch ver
gelijkt dit gunstig met den töestand van zaken in vorige
verslagen geopenbaard, en in de toekomst zal er voor de
Commissie in dit opzicht, krachtens het nieuwe contract,
gahsch geen verlies meer te verwachten zijn.
8. Met dc drukkers is er eeu regeling getroff en waar
door verkregen wordt dat er voor dc betrokkene Synoden
geen extra kosten verbonden zullen zijn aan de publicatio
in “Dc Kerkbode” van dc commissie-versiagen voor de
synodale vergaderingen bedocid.
9. Ook is met de drukkers overeengekornen dat na x
Juli, 1919, alie “eigene” advertenties (Dood, Geboorte,
Benoodigd, &c.), verschoven zullen worden naar de blad
zijden voor dc andere advertenties afgestaan, zoodat er
fangs dien weg minstens twee additioneele bladzijden be
schikbaar zullen zijn voor gewone ieesstof.
10.
In termen van dc aanbeveling van den Raad,
bekrachtigd door de Synoden, moet door deze vergadering
een nieuwe Commissie wordèn benoemd.
i i.
Ten slotte wenscht dc Commissie door middel van
uwe H. Eerw. vergadering de belangen voor bns Vereenigd
Blad aan de vriendelijke belangstelling en medewerking
van alle leeraren en kerkeraadsleden. aan te bevei~en,
~opdat voor Dc Ker’kbode een weg tot elk huisgezin in
onze Kerk gebaand worde.
Wij hebbèn dc eer ons te noernen,
£342

Van uwe H.Eerwaarden de d.w. Dienaars en Broeders,

J.

DU PLESSIS, Voorzitter.
G. J. HUGO, Scriba.
Stellenbosch, 28 Februari, 1919.
STAAT VAN ONTVANGST EN UITGAAF VOOR
HET JAAR EINDIGENDE 31 DEC., 1917.
ONTVANGSTEN.

-Aan Balans op I Januarie, 191 7
,, Intekeningsgelden
45’ 6
Advertenties (Eigene) .... 210
Advertenties, C.N. Agency 2037
Bljdrage, C.N. Agency
277
Renten
10

I

I

2

6

7

2
4 I0
00

£ 726

5

0

7051

2

9

£7777

7

9

0
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UITGAVEN.

Per drukken en verzenden van
het Kerkblad
£4102 i6
Toelage aan dc diukkers 350 0
Bijdrage aan de drukkers
van de C.N.A
277
4
Salarissen —
Redakteur £6oo 0 0
wd.Redakteurs5l
9 0
Hoofdk~1erk
241 13
4
Asst. Kierk
100
0
0
993 2
Schrijfbehoeften en Kan
toordrukwerk, (i 91 6 en
1917)

-,

Postgeld
Commissie op speciale in
vordering van achterstal—
lige
subscriptie gelden
(1916)
Kantoorhuur
Telefoon
Telegrammen
Reiskosten Commissie Ver
gadering
Bijbelraadsel Prijzen
P.P. Fonds contributie
Diversen, (Kantoorbehoef
ten, enz.)
Geld beiegd

Batig Saldo op

31

Dcc.,

10

4

102

3

9

85

6

0

34
6o

10

0

0

0

5

4.

i

4

ii

0

6
4 ‘3

2

2

i

6
0

12

10

9
“co

0

9
0

54
0

7553

13

9

223

14

0

£7777

7

9

1917

CEO. S. MALAN,

Redakteur.
BALANS STAAT VOOR HET JAAR EINDIGENDE
31 Dec., 1917.
BATEN.

Aan Batig Saldo,
Gelden belegd

31

Dcc,,

£

1917
i 750

0

0

279

4

0

Uitstaande Subscr. gelden
(1916—17)

223

~4

0

Uitstaande Advert. gelden
(eigene)

26 i6

0

2056

0

0

£2279

‘4

0

LASTEN.

Per Voorschot van de Gefe.
dereerde Keiken

£332

Voordeelig Balans op 31 Dec.,

9

i

£

1917

332

‘947
£2279

9
4 II
14

0

GEO. S. MALAN,
Reda kteur.
STAAT VAN ONTVANGST EN UITGAAF, 1918.
ONTVANGSTEN.

AanBalans, r Jan., 1918
Intekeningsgelden
Ath~ertentiege1den, (C. N.
Agercy)
Ad~vertentiegelden (Kerk
bode)
Bijdrage van dc C. N.
Ag., voor Papier
Terugbetaling door Zaak
gel., Kaapsche Kerk
,,
Kantoor Meubelen, ver
kocht
Toelage van dc drukkers.
Renten
Vaste
taald

deposita

£

3

7

xx6~ 10

0

146

7

7

6x

15

o

3329

i

223

14

d

5528

5

6

1150

0

0

£6901

‘9

6

83 i6
64

5

500

0

0

77

7

II

0

terugbe

UITGAVEN.

Per Drukken en verzenden v.
‘t Blad
£2545
Bijdrage
voor
Papier
(Kerkbode)
87
Bijdrage voor Papier, (C.
N. Agency)
,6,

30
10

0

15

0

57
Zegels en Porto
~5 6
Schrijfbehoeften, Kwitan
tieboeken en Vormen
27
9
Kantoor Hnur
30
0
Telefoon
8 10
Commissie op Cheques
8 i8
Salarissen, Kierken
190
0
Geschenk afgetreden Red
75 0
Terugbetaling aan Gef.
Ke~ken
417
3
Aandieel van Subscripties
aan Drukkers
1469 i6
Salarissen, Redakteurs
(met Reiskosten)
712 i8
Donaties, Medewerkers
9 10
Reis- daggeld~n Cie. Ver
gaderingen
30
2
Kleine Uitgaven
12 10
Vaste Deposita
Batig Saldo,

31

i i

3
0
I

6
0
0
I

5
2
0
0

4

5831

12

9

8oo

0

o
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Bijiage

IX.

RAPPORT van d~ Commissj.e van den Raad der Kerkèn
om van de Regeering wetgeving, zooals pnllijnd in
de besluiten van het Arme Blanke Congres te Cradock;
te erlangen.
Uwe Commissje heeft de eer te rapporteeren, dat zij
in voldoening aan haar opdracht dadelijk te werk is
gegaan met resultaten als hieronder beschreven.
Zij heeft verscheidene reizen •opwachting gedaan bij
de Ministers van Opvoeding en van Justitie, en bij den
A:dministrateur van de Kaap Prov., orn de gewenschte
verandering in zake de duizendtallen kindel-en van school
gaanden ouderdom uit blanke ouders in de Unie, die niet
in school zijn; alsook de vele duizenden kinderen, die
komen te lijden van wege een ondoeltreffend leerplan op
de scholen. Zij neemt de vrijheid mede te deeien, dat
kosthuizen, onder den direkten invloed van de Kerk, in
de Kaap Prov. met ruime toelagen door de Provinciale
Administratie sedert tot stand zijn gekomen, en de hoop
wordt allerwege gekoesterd, dat de dag niet meer te
ver af is, wanneer ieder kind binnen ‘t bereik van een~
school geplaatst zal worden.
Ook doet het uwe Commissie genoegen te mogen,
zeggen, dat de standaard van onderwijs nu tot Std. VI
wordt verhoogd, en dat het leerplan naar dc behoeften
van de kinderen met het oog op leders toekomstige loop
baan worth ingericht.
Aangaande de Kinderen Beschermings Acte en de
voorgestelde veranderingen daarin, zooals vervat in para
graf x, 4 en 5 van haar opdracht, waardoor die wet
in hare toepassing ineer effectief gemaakt moet worden,
was uwe Commissie cnn geslaagd van dc bevoegden de
belofte voor die emendaties te verkrijgen, die van w~ge
den druk,
veroorzaakt door de verwikkelingen in do
huidige politieke situatie, echter door de Regeering nog
niet voorgesteld zijn ten eindc daaraan kracht van wet te
geven.
Zij heeft echter, naar luid van paragraaf 7, van de
Regeering aanmoediging gel~regen tot de stichting van
kerkelijke inrichtingen, die door bet Gouvernement ~ullen
gecertificeerd worden; alsook de belofte van een hoofdo
lijke toelage van £2 per mensern voor ieder kind, aan
zulke inrichtingen gecommitteerd, hetgeen dè Kerk rui
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mer financieelen steun van Staatswege bij de oprichting
van zulke stichtingen waarborgt.
Dc Regeering ziet echter haar weg net open, mu
stichtingen door haar tot stand gebracht, in de handen.
van de Kerk te plaatsen, zooals in paragraaf 7 van oflze
opdracht begeerd wordt.
In de Kaap Provincie en in dc 0. V. S. zijn sedert
bewegingen aan den gang voor de behuizimg van griep
weezen en havelooze kinderen, die de verwachting hebben
doen ontstaan, dat de zoogewenschte voorziening van
Kerkwege gernaakt zal warden.
T~erwij1 representaties over al dc punten in onzen last—
brief bij de bevoegden werden gemaakt, werd het van
lieverlede door uwe Commissie bevonden, dat bij de on
derhandelingen met de Regeeringspersonen bet zwaarte
punt van haar opdracht allengs geschoven werd tot op
eerie wetgeving, rakende de opheffing van zinkende en
gezonken arme families.
In dit verbpnd had zij de rneclewerking van eene
Commissie, aangesteld door de Synode van de Trans
vaalsche Kerk. Verscheidene malen heeft zij,
verge
zeld van deze Commissie, een onderhoud met de bevoegde
Ministers gehad.
Eindelijk is van den Minister van
Justitie nevensgaande schets verkregen van wetgeving voor
werkkolonies, waarin hij in concreten vorm gegoten li~eft
de grand ideeën door uwe Commissie hem voorgelegd.
Wetgeving, zooals in die schets ornlijnd, is flog niet
éen voldongen feit, daar de Regeering geen moed schijnt
te hebben am wetgeving met een element van dwang,
zooals daarin ~ieerge1egd, in te brengen, zonder den vollen
steun der Kerk
Uwe Commissie heeft zich daarom in
voeling gesteld met de andere Hollandsche Kerken in
de Unie, en de schets voor kritiek en bekrachtiging naar
de Ringen in d:e Gefedereerdé Kerken gezonden. Wegens
de ten gevolge van de griep verdaging der Rings-ver~
gaderingen is dc stem d~r Kerk sedert flog maar ten
deele gehoord.
De betrokken Ivlinister wacht nu op de ontvangst,
die zijn schets bij deze vergadering mag te beurt vallen,
en verlangt beoordeeling, zoowel als aanbeveling.
Vertrouwende hiermede aan onze opdracht voldaan
te hebben en de Vergadering Gods zegen toebiddende,
Zijn wij van de HoogEerw. Vergadering,
Dc Dienstwillige Dienaars,
H. P. VAN DER MERWE,
Voorzitter.
D. THERON,
J.R.LOUW.
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Bijiage X.
OPRICHTING VAN WERKKOLONIES.
Schets van Wetsontwerp (door de Minister van Justitie
outworpen en uitgegeven door de Inwendige Zénding
Commissie).
(i)
Dc Goeverneur-Generaal kan, bij kennisgeving
in
dc “Staatskoerant,” werkkolonies doen
oprichten,.
waarheen blanke personen gezonden kunnen worden om
aan arbeid en vlijt gewend te worden.
Een aizo op
gerichte kolonie wordt hierin later genoenkl een regerings—
kolonie.
(2)
De minister aan wie de administratie van zo
danige werkkolonies opgedragen is, kan, onderworpen aan
de voorgeschreven bepalingen, een certifikeat v~rlenen~
aan enige we~kkolonie opgericht door een godsdienstig
of liefdadig lichaam. Zodanige kolonie wordt hierin later
genoemd een gecertificeerde kolonie.

(3) Tot hulp van de inagistraten in do uitvoering
van de bepalingen van deze wet, kan dc G.oeverneur
Generaal voor enig distrikt een werkkolonie adviserende
raad daarsteflen, bestaande uit niet minder dan drie en
niet meer dan vijf leden. Dc leden van zodanige raad
ontvangen een voorgeschreven toelage, doch alleen tot
dekking van uitgaven door hen gedaan in de uitoefening
van hun plichten.
(~) Een gehuwde blanke persoon die— (a) Voor
zichzelf of voor zijn vrouw of kinderen voortdurend pub
lieke of private liefdadligheidshulp ontvangt; of
(b)
rondgaat orn geld, voedsel, of kiederen te bedelen, of
wiens vrouw of kind zuiks met zijn rnedeweten doet; of
(c) geen geregeld werk of redelike middelen van be
staan heeft en geschikt werk hem aangeboden weigert
aan te nernen; of (d) aihoewel lichamelik in staat om
het landbouw of industriële werk te doen, zoals op re
gerings- of gecertificeerde kolonies vereist, in gebreke~
bhjft of nalaat zijn vrouw of k~i~deren behoorlik te onder
houden; of (e) onwettiglik zijn vrouw of kinderen ver
Iaat haar of hen achterlatende zonder behoorlike middelen
van bestaan, kan op verzoek van een offider of onder~
officier van de politic, of van dc hdviserende raad~ of
van een persoon die of lichaain dat zich tot taak stelt

om huip te verschaffen aan armen of om hen
op te heffen, voor een rnagistraat, in camera zitten
de, gebracht worden. D e magistraat kan, na een rapport
van de adviserende raad verkregen te hebben, en, indien
overtuigd dat onder al de omstandigheden zodanige han
delwijze in het belang van zulke persoon is, hem te
zamen met zijn vrouw en kinderen naar een regerings—
kolonie of naar een gecertificeerde kolonie verwijzen voor
een tijdperk van niet minder dan twee jaar en niet meer
dan vijf jaar.
(5)
In het geval van een gehuwde blanke persoon
die beschuldigd wordt van: (a) overtreding van een wet
met betrekking tot landlopers; of (b) overtreding van
een wet met betrekking tot de verkoop van, of de handel
in bedwelmende dranken; of (c) overtreding van art.
3, 4, 6, of 7 van de Wet ter Bescherming van Kinderen,
1913; of (d) diefstal of enige dergelike misdaad; of
(‘e) dronkenschap, kan de magistraat, van oordeel zijnde
dat de overtreding gepleegd werd, maar dat die geheel
of grotelik& te wijten was aan dc omstandigheden van
armoede waarin de beschuldigde en zijn farnilie ver
keerden en dat het in het belang van dc beschuldigde
en zijn familie is om naar een werkkolonie verwezen te
worden, zijn uitspraak uitstellen en de zaak Voor rapport
naar de adviserende raad verwijzen. Na zulk rapport
ontvangen te hebben, kan de magis.traat zich onthouden
van een veroordeling op de aanklacht doch in plaats
daarvan de beschuldigde, met zijn vrouw en kinderen, naar
een regeringskolonie of naar een gecertIiiceerde kolonie
verwijzen voor een tijdpei~k van niet minder dan twee
jaar en niet meer dan vijf jaar.
(6) Een verwijzing onder een van de twee vooraf
gaande artikelen zal niet beschouwd worden als een kri
mmdc veroordeling, maar ecu persoon aizo verwezen zal
h~t recht van appel hebben op dezelfde wijze alsof de
verwijzing een kriminele veroordeling in een magistraats—
hof ware.
(7) Een persoon aizo verwezen zal onderworpen ziju
aan zulke regulaties als voorgeschreven mogen worden,
en zal niet gerechtigd zijn tot invrijheidstelling van zo—
danige kolonie voor verloop van het tijdperk voor het
welk hij verwezen werd, tenzij overeenkomstig de be—
palingen van deze wet.
(8) Do Goeverneur-Generaal is bevoegd, wanneer
hem zuiks raadzaarn voorkomt, de invrijheidstelling, bet—

62
zij onmiddellik of voorwaardelik, voor een door hem te
bepalen tijd en onder zulke voorwaarden als hij goed
vindt, te bevelen van enige persoon, order deze wet,
naar een werkk~lonie verwezen, en van enig lid van
familie van zodanige persoon.

(~) Een kind van een persoon, onder deze wet~ naar
een werkkolonie verwezen, zal gerechtigd zijn onmiddellike
invrijheidstelling van zodanige kolonie zodra hij de ou-~
derdom van .meerderjarigheid bereikt. De minister kan
de invrijheids.telling gelasten van een kind van een per
soon aizo verwezen indien overtuigd dat zodanig kind een
vaste werkkring. heeft •om naar toe te gaan, of anders
zins instaat is orn in zijn eigen onderhoud te voorzien.
(x o) Na afloop van een jaar van datum van ver
wijzing kan de Minister onder zulke voorwaarden als hij
goed vindt :de invrijheidstelling gelasten van enige
persoon onder deze wet verwezen tenei~de die persoon
in staat te stellen overgeplaatst te worden naar cen re
gerings- of private nedJerzitting.
(x i) Dc Goeverneur- Generaal is bevoegd regulaties,
niet strijdende met deze wet, vast te stelleli:
(a) Regulerende de omvang, het werk, en de ad
ministratie van werkkolonies;
(b) vcorschrijvende de termen waaronder private
werkkolonies gellcentieerd kunnen worden, en de toe—
lagen die betaald kannen worden aan zulke kolonies
voor personen daarheen verwezen, en ook voorziening
makende voor de inspektie van zodanige kolonies;
(c) voorziening makende voor de gedwongen aan
houding en gedwongep arbeid van alle inwoners van
werkkolonies,
(d) strafbepalingen vaststellende voor vergrijpen
tegen de tucht, verbreking van voorwaarden van invrij
heidstelling, en andere ovrtredingen, weike straf be
palingen niet strenger zullen zijn dan die voorgeschreveh
onder de Wet op Gevangenissen en Verbetergestichten,
191 1, of enige wijziging daarvan;
.(e) voorziening makende voor de betaling van een
roelage aan inwoners wier gedrag, vlljt en ~Tooruitgang
bevredigerid zijn;
(f) in het algemeen met betrekking tot enige zaak
in verband met of benodigd voor de administratie van
cleze wet.
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Bijiagc XI.
VERSLAG. van de Commissie voor Handleiding in Kerk
gescliiedenis, voorgelegd aan den Raad der Kerken~
zitting. houdende te Johannesburg op 6 Maart, 1919,
en volgende dagen.
Den Voorzitter
van den Raad der Kerken,
~vVe1.Eerw. Heer,
Uwe Commissie ~rioet met leedwezen rapporteereri,
dat zij aan haar opdracht nie~ kon voldoen, en wel oni
de volgende redenen : —
(a) Zij kon geen ~eschikt persoon vinden oin zulk
een populaire Kerkgeschiedenis te schrijven. Verschei
dene personen werden gevraagd zonder eenig goed
resultaat.
(b) Dc Commissie had geen fonds ter harer beschik
king en kon aan de gevraagde schrijvers geen be1ofte~
in dit verband doen.
(c)
Intusschen is er een geschiedenis van de Kerk—
hervorming van Ds. Gerdener verschenen, en daar uwe
Commissie van meening is, dat dit boekje in de be
hoefte voorzi’et, heeft zij bet goed gedacht om het daarbij
te laten.
Meenende hierbij aan ons opdracht te hebben vol
daan, en met toebidding van Gods zegen aan den Raad.
Noemen wij ons,
Uwe Dienstw. Dienaren en Broeders,
D. J. PIENAAR, Rzn.
H. J. L. DU TOIT,
H. A. LAMPRECHT.

Bijlage XII.
Stellenbosch,
i November,

I 917.

Aan den HoogEerw. Scriba
van den Raad der Kerken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
In gevoige het verzoek van den Raad der Kerken,
op zijne vergadering in Maart van dit jaar gedaan, heeft.
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dc Moderatuur van de Kaapsche Synode de volgend~
broeders benoemd tot een Commissie, om zoo rnogelijk
toenadering
en yerzoening te bewerks.telligen in het
kerkelijk leven, vooral in Vrijstaat en Transvaal, t.w..
Ds. D. J. Pienaar, (Moderator Synodi), Prof. P. J. G.
de Vos en Ds. P. G. J. Meiring. Hiervan werd aan Ds
Hefer, die zich aan bet hoofd der “bezwaarden” ge
steld had, kennis gegeven. Hij antwoordde met blijd-.
schap het aanhod tot berniddeling te willen aannemen,
maar gaf aan de hand, dat de Commissie vergroot zou
worden door de toevoeging van Prof. J. I. Marais en
Di. A. I. Steytler en J. R. Albertijn Sr., en d’at de
Commissie eene groote vredesconferentie bijeen zou
~oepen, waarop naast de Synodale Commissiën der Vrij-.
staatsche en Transvaalsche Kerken zekere andere kerke
iijke voormannen van beide partijen tegenwoordig zouden
zijn. Hiermede sternden beide de Kaapsche Moderatuur
en de door haar aangestelde Commissie in beginsel samen,
alsook dc Synodale Commissie der Vrijstaatsche Kerk.
Deze laatste voegde er echter aan toe, ‘dat aan eene
behandeling van dc zaak de iiovo niet gedacht kan wor
den. Het werk van de Commissje zal moeten zijn om
op de basis van de getroffene overeenkomst (tusschen
de Vrijstaatsche Synode en de ‘bezwaarden’ in Junie.,
1916) voort te werken.”
Later meende de Vrijstaatsche Moderatuur, dat het,
waar dc gemoederen al meer tot bedaring kwamen, mm
der wenschelijk zou zijn, om een groote vergadering van
“bezwaarden” en anderen bijeen te roepen. Zij was van
oordeel, dat zulke samenspreicing onder omstandigheder~
de gemoederen mogelijk weer kon opwekken.
In gevolge deze meening der Vrijstaatsche Moderatuur
richtte dc Conimissie een schrijven aan beide Ds. Hefer
en ide Synodale Commissie der Vrijstaatsche Ker~k waarin
zij kortelijks uiteenzette dc stappen, welke zij zich had
voorgenornen ter ver~crijging van toenadering, maar ten
slotte verklaarde, dat terwijl zij gereed bleef advies te
geven, waar zuiks begeerd mocht worden, zij voor bet
tegenwoordige verdere inmenging onwenschelijk achtte.
Hierop is van geen der partijen antwoord ontvangen.
Ds. Hefer is echter kórt daarop gestorven.
Vertrouwende hiermede aan onze opdracht te hebben
voldaan, noemen wij ons, namens de Commissie,
Uwe Dienstw. Dienaren en Broeders,
P. J. G. DE VOS, Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.
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Bijiage XIII.
RAPPORT van de Commissie, benoemd orn over Punt
VII., 7, van de Agenda de vergadering met advies.
te dienen.
In zake Punt VII., 7, van dc Agenda,wens•cht uwe
Commissie bescheidenlijk aan de hand te geven als volgt:
i.
Daar uit een kërkrechtelijk oogpunt het ledén
van de Gefedereerde Keri&n vrij staat om bij verhuizing
naar een ander provincie te besluiten:
(a) of zij hun kerkelijke rechten en voorrechten wenschen,
te blijven genieten in de Kerk waartoe zij behooren,
(b) Of zich aan te sluiten bij dc Kerk in de Provincie
waarin zij zich metterwoon vestigen worde aan de ver
schillende Synoden gevraagd om te bepalen dat leden
die over de grenzen van een of ander der Gefedereerde
Kerken verhuizen, zullen worden beschouwd’ als behooreij
de tot de Gefeclereerde Kei~k in de Provincje waarheen,
zij verhuisd zijn, en dus niet meer kunnen worden be
arbeid door dc Kerk door hen verlaten.
2.
Intusschen beveelt de Commissje aan dat op de
vragen in Punt VII,, 7, worde geantwoord als volgt :—~
Vraag z .—Dat dezelfde relaties tusschen de Gefedereer
de Kerken behooren te bestaan als tusschen gemeenten
onderling in dezelfde Kerk dat ter voorkoming van
wanordelijkheden, leeraars zich dienen te bepalen bij
dc grenzen hunner gerneenten; en dat de bearbeiding
van leden over de grenzen eene~ Gefedereerde Kerk
alleen dan kan geschieden door den leeraar hunn~r
vorige gemeente, wanneer verlof daartoe verkregen is
van den Kerkeraad der gemeente waarin zoodanige
leden zich hebben geves.tigd.
Vraag 2.—Hier zal ‘t antwoord zijn NEEN.
Vraag 3.—Dat zoodanige handelwijze af te keuren is~,
omdat de goede interkbrkelijke relaties daardoor ge-~
niakkelijk gestoord kunnen worden.
Met verschuldigde hoogachting,
U HoogEerw. Dw. Dienaren,
A. J. LOUW, Voorzitter,
H. J. L. DU TOIT,

J. C. TRUTER,
J. VAN DER SPUY.
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‘Bijiage XIV.
Paarl,
io Februari,

1919.

Aan den H oogEerw. Voorzitter,
van den Raad der K~ken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Door dc laatstgehoud.ene vergadering van den Raa,d
der Kerken belast met het opt~ekkken van een concept
formulier tot inzegening van, het huwelijk, hebben wij
mits dezen de eer versiag van ons werk te doen en bieden
nevensgaand concept bescheidenlijk den Raad ter over
weging aan. (Zie Bijiage a). De Raad zal bemerken,
‘dat wij ons zooveel mogelijk aan het bestaande formulier
hebben gehouden. Daar er hier en daar tusschen ons
beiden verschil van gevoelen bestond aangaande inhoud
en vorm, hebben wij gemeend, als alternatieven, onzer
beider zienswijze aan den Raad voorteleggen en aan hem
overtelaten een keuze tusschen beice te doen. Wij zullen
het riatuurlijk geenszins ten kwade duiden, als de Raad
ook andere verandermgen meent te moeten invoeren en
zullen ons gelukkig achten, als wij eenigszins in d:ezen
hebben mogen medewerken om de liturgie onzer Kerk
te verheteren.
Dc woorden in dc cerste kolom der dubbele kolommen
geven steeds de zienswijze van den eerstondergeteekende
te kenuen, en die in de tweede kolom de zienswijze van
den tweeden ondergeteekende.
Met hoogachting en heilbede,
Uwe Dienstwflhigen,

J. DU PLESSIS,
P. G. J. MEIRING.
Bijt’age a.
FORMULIER TOT INZEGENING VAN HET
HUWELIJK.
Onze huip is van den Heere, die hemel en aarde ge
maakt heeft!
Geliefde Chris.tenen —Wij zijn than hier bijeen voor
Gods heilig aangezicht en in dc tegenwoordigheid van
de leden Zijner heilige gemeente, ten einde
en
op plechtige wijze.
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en bij christelijken zegen
wensch

in Gods naam

met elkander in den echt te verbinden. Dat de huwelijke
staat eene inzetting van God is en Hem we1behag~1ijk,
blijkt niet alleen nit zijn oorspronkelijke instelling door
God in den tijd van des menschen onschuld, doch ook
daaruit, dat onze Heere Jezus. eene :bruiloft genadigiijic
vereerd heeft met Zijne tegenwoordigheid, giften en
wonderteekenen te Kana in Galilea, en dat de Apostel
Paulus ons de huwelijksbetrekking voorstelt als een zinne-.
beeld van de zalige en innige 1evens.verbintenis, die er
tusschen den Heer Christus en Zijne Gemeente bestaat.
Om deze redenen mag niemand dç heilige betrekking
des huwehjks aanvaarden dan met diê~pen eerbied, na nip
beraad, en onder biddend opzien tot den God, die naar
Zijne vaste belofte de getrouwden steeds ~vi1 zegenen en
bijstaan.
Voorts is bet noodig
dat wij weten nit we1ke~
oorzaken, volgens de Hei
Jige Schrift, de huwelijke
staat is ingesteld.

te weten de oorzaken,
waarom God den huwelij
ken staat heeft ingezet.

De eerste is,
dat elk der gehuwden eene
huip als tegenover zich
hebben zou, tot wederzijd
sche versterking, vertroos
ting en opbouwing in de
christ’elijke deugden.

dat, met eenheid des har-~
ten en tot onderlinge ver
troosting en versterkin~.
de get rouw den elkaiider
zullen bijstaan in .alle
dingen, die tot het tijde
lijke en het eeuwige leven
behooren. Daarom sprak
God bij de instelling des
huwelijks, “Het is niet
goed, dat de mensch al
leen zij; 1k zal hem eene
hulpe maken, die als te
genover hem zij. Daarom
zal de man zijn vader en
zijne inoeder verlaten, en
zijne vrouw aankleven; en
zij zullen tot één vleesch
zijn.t,
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De tweede oorzaak is de
bestendig-ing van de instel
ling’ van het familieleven
en de op~weeking van e~n
christelijk huisgezin in dc
kennisse en waarachtige
vréeze Gods.

Ten andere heeft God bet
huwelijk ingezet tot de
voortplanting van het men
schelijk geslacht en de
kweeking van bet huisge
zin in dc ware kennis ex~
vreeze Gods.

De derde oorzaak is, bet
v~errnijden van onkuisch
heid en oneerbaarheid, zoo
dat wij met een gerust ge—
weten mogen leven, opdat
de tempel van God, dat is;
our lichaam niet verontrei
nig~d worde.

Dii worde weggelalen.

Toi ~e bruidegom en bridd:
Opdat gij nu, bruidegon~ en bruid, in dezen staat
godzalig leven moogt, zno hoort hoe gij, naar bet Woord
Gods, schuldig zijt u jegens elkander te houden.
Eerstelijk zult gij~ Man, weten, dat God u gezet
heeft tot een hood der vrouw, opdat gij haar, naar uw
vermogen, verstandig leidende, zoudt onderwijzen, troos
ten en beschermen, gelijk bet booM bet lichaam regeert,
ja, gelifk Christus ~het hoofd~, de wljsheid, troost en bij
stand Zijner gemeente is. Bovendien. zult gij uwe huis
vrouw 1iefh~bben als uw eigen lichaam, ge1ijft~ Christus
Zijne gemeente heeft liefgehad. Gij zult haar met ver~
draagzaamheid bejegenen, bij haar wonende met verstand~
en aan de vrouw, als het zw*kere vat, hare eer ge~rende;
a~ngezien gij medeerfgenamen der genade des levens zijt,.
opdat uwe gebeden niet verhinderd wordën.
Ten andere zuit gij, Vrouw, weten hoe gij u, naar
het Woord van God, houden zult jegens uwen man. Gij~
zult uwen wettigen man 1iefh~bben en eeren, oo~c hem
gehoorzaam zijn in ~a11e dingien, die recht en bil1ij~ zijn,
g~Iij~kerwijs bet lichaam aan bet hoofd, en de gemeente
aan Christus onder~anig is. Gij zult in dc liefde wan
delen en uwen man in alle tijdelij~k:e en geesteijke plich
tei~. behulpzaam zijn; op uwe huishouding goede acht
hebben, en uwe versiering döen zijn niet in hetgeen uiter-~
lij,~c~ is, rnaar in een zachtmoedigen en stillen geest, die~
~kbstelijk is voor God.
l’ol de &ergaderden
Daar het nu openbaar is dat de bruidegom en de
bruid, dit alles begrijpende, begeeren dat hun huwe1ij~
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zäl worden ingezegend; zoo vraag iic nu. dat indien i~
mand onder u van jets kenriis draagt, waarom deze man
en vrouw niet in het christelijke huwelijk met elkander
verbonden mogen worden, hij nu spreke.
Geeiz beza’aar ingebracld 2//rn/c, s/ireekt de leeraat
lot do briiidegom en bruid:
Als voor God vraag i’k u, bruideg~m en bruid, dat
indien gij, één of beiden van u, van lets kennis draagt;
waarom gij niet met elkander in het christelijke huweiijk
verbonden moogt worden, dat gij zuiks flu verklaart,
wetende, dat zij die in strijd met de voorschriften en
bepalingen van het Woord Gods tezarnen gebracht worde~n,
niet door God aan e]ikander verbonden zijn, en dat zu1k~
verhintenis in Zijne oogen niet wettig is.
Dearna spree/it do leeraas:
1k neem u alien tot getuigen, dat er geene wettig~
~verhindering is voorgekomen.
Tot do bruidegom en bruid:
En naardien bet dan recht en behoorlijk is, dat uwe
zaak voortgang hebbe, zoo wil God, onze Heer, uw voor
nemen, hetwelk Hij u gegev~n heeft, bevestigen; en uw
begin zij in den naam en in de k’racht des He~ren.
Daarna zn/len zij c/bander do recliterhand ge~ien (~n
ook den ring, a/s die name/i/k g~geven wordi), en do
/eeraar spreeki tot don bruidegom eerst:
N. Bekent gij bier voor God en deze leden Zijner
heilige Gemeente, dat gij n~emt tot uwe wettige huis
vrouw, N., uwe bruid aan uwe zijde; en belooft gij haar
nimmer te verlaten, haar lief te hebben, en getrouw te
onderhouden, a is een getrouw en Godvreezend man aan
zijne wettige vrouw schuldig is; heilig met haar te 1eVen~
haar trouw en geloof houdiende in alle dingen, overeen
kómstig het heilig Evangelie?
An.twoord: Ja.
Duarna tot do bruid:
N. Bèkent gij hier voor God en deze ledem Zijner
heilige Gemeente, dat gij n~emt tot uwen wettigen man,
N., uw bruidegom aan uwe zijde; en belooft gij hem
gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te heipen, hem
niinrner te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouwi
engie~ioof ~n aiJie dirtgien houdende, gelijkerwijs eene vrome
en getrouwe huisvrouw aan haren wettigen man schuldig
i5ç overeenkomstig bet heilig Evangelic?
~47ilwoord : Ja.
Zoo spreeJ/J do leeraar:
De Vader der barmhartigheid, die u door Zijne g~
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nade tot dezen heiigen staat des huwelijks geroepen
heeft, verbinde u met recht~ liefde en trouw, en geve
ii Zijnen zegen! Amen.
Daar gij nu, bruidegom en bruiid, voor God en deze
leden Zijner Gemeente bekend hebt elkander in de hei
lige banden des huwelijks ontvangen en genomen te
hiebben, zoo verklaar ik, in den naam des Vaders ~n des
Zoons en des Heiligen Geest~s, u van nu voortaan man
en vrouw te zijn. Hetgeen dan God samengevoegd heeft,
scheide de mensch niet I
Iloorl ni~ de Ibelofle r~n Giod oil den I 2 8sten Psalm:
Welgelukzalig is een iegelijk, die den Heere vreest,
die in Zijne wegen wande]it.
Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welge
iukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan.
Uwe huis~vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnsto~k
aan de zijden van uw buis; uwe kinderen als olijf
planten rond~m uwe tafel.
Ziet, alzoo zal zekerlijk die man gezegend worden,
die den Heere vreest I
Dc Heere zal u zegenen uit Zion, en gij zult het
goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uwes
levens.
En gij zult uwe kindskinderen zien!
Vrede over
Israel!
Doamna laal de leeraar de getrouden jieder/thielen,
en g2al alzoo voo,- in h~t g~bea’:,
Almachtige God, Gever van alle goede gaven en
volmaakte giften, die de Leidsman en de~ Steun zijt van
aflen, die op U vertrouwen, wij bidden U, dat Gjj ge
nadiglijk Uwen zegen wilt doen nederda1e~n op deze
ech telingen; dat Gij de liefde, w~lke Gij in hun hart
~egens elkander gewekt hebt, wilt heiligen en bestendi-~
gen, opdat zij e1k~nder voihardend mogen dragen ~n ver
dragen, in voor- en in tegenspoed, in gezondheid en in
I~rankheid, onder vreugde en iced en elkander alzoo
steunen en bemoedigen op d~n weg ten eeuwigen leven.
Laat Uw aanschijn stee~ts op hen lichten, en doe alle
dingen medewet~ken hun ten goe~de. Bewaar hen, Hemel
sche Vader, van de verleiding des rijkdon~s, en van de
bekommernis der armoede, en doe hen in hun beroep
naarstig arbeiden ter voorzienting in hunne eigehe be
hoeften, en ter vervulling van andere nooddruft. Maak
hunne woning een huis Gods, en geef dat Uw Woord.
de wet huns levens zij.
Mogen zij op waardige wijze;
de plichten des levens vervuilen, de zorgen des levens
verdragen, de verzoekingen des levens bestrijden en de
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vreugde des levens genieten. Spaar ze genadiglijk, 0
Eeuwige God, gedurende vele jaren in gezondheid voor
elkander
en voor de hunnen, en moen breng ze tezarnen tot
gen zij bij het klimmen der
grijze haren en wanke1en~e
jaren in do genade wassen,
k’nieën.
en tot in den grijzen
ouderdom vrucht dragen.
En ais zij hun geslacht
naar Uwen raad
en Uwen raad.
op aarde hebben gediend, verleen hun een ruimen ingang
in hot eeuwig koninkrijk van onzen Heer ~n Zaligmaker,
Jezus Christus. Eu geiijlk wij alien heden in bruilofts
kleeding voor u verkeeren, ge~f dat wij eens tezam~m
dod mogen hebben aan den bruiioftsmaaltijd des Lams
in heerlijkheid. Wil ons verhooren, Vader van alle barm
hartigheid, door Jezus Christus, Uwen lieven Zoon onzen
Hoer, Amen.
Een ge/:iast psalm- o/ gezang~ers gezongen zijnd~,
spreeki de leeraar den Apostolischen zegen nil.

Bijiage XV.
RAPPORT
VAN DE COMMISSIE IN ZAKE HET HUWELIJKS
FORMULIER.
Uwe Commissie heeft de eer to rapporteeren, dat zij
het Concept Huwe]ijks formulier nauwkeurig heeft na
gezien, en de v.oJgen~le wijziging~n daarin aanbeveelt :—
O~ PAGINA I.
x.) ten einde bruidegom en bruid op plechtige wijze
apeniijk in Gods naam met elkander in den echt t~
verbinden.
2.) tO weten de oorzaken, waarom r~olgens ~e Heilige
Schri/l God den huwelijken staat heeft ingezet.
3.) dat met eenheid des harten en tot
en he~
eeuwige leven behooren. (Het overige van de para-~
graaf worde weggelaten).
OP PAGINA 2.
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i.)

De tweede oorzaak is de bestendiging

.

ft~ d~

ware kennis e~t vreèze Gods.
2.)

De d~erde oorzaak is het vermijden van
verontreinigd warde.

niet

3.) Zoo floort aan, hoe zich de eeii jegens- den coder
1laar Gods Woord schuidig is Ia houden.
4.) Tot de vergaderden.

Deze paragraaf worde weggelaten.
~.) De paragraaf beginnende: “Ais voor God vraag ik
worde vervangen door de paragraaf in het
oucie formulier beginnende: “Daarom gij, bruidegom
en bruid, nadat gij verstaan hebt
en begeert~
gij, dat dii uw huwelijk ingezegend wordi?”
O~ PAGINA 3.
‘.) 1k neem u alien, tile flier vergaderd ziji, tot getuigen,
dat
2.)Gij bruidegom, bek~nt gij hier
(de tweede N
worde weggelaten.)
3.) Gij bruid, bekent gij hier
(de tweede N worde
weggelaten).
4.) verbjnde u can eThander met rechte liefde
en
geve u Zijnen zegen I
O~ PAGINA 4.
en voor de hunnen, en mogen zij bij
vrucht
dragen.
2.) En als zij hun geslacht en Uwen read op aarde ge~
diend hebben
3.) deal rnogen hebben aan de bruilo/t des Lams in
heerlijkheid.
Voorts wenscht uwe Commissie aan d~ hand te geven,
dat de Vergadering, in geval nj het Concept Formulier
goedkeurt, bij de verschillende Syno den aanbeveie, dat
hat Nieuwe F.ormuljer naas•t het Oude gebruikt mag
worden.
Met verschuldigde hoogachting,
Noemen wij ons, enz.,
J. M. LOUW,
G. M. PELLISSIER,
G. J. HUGO,
D. G. MALAN,
Scriba
“
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Bijiage XVI.•
VERSLAG van de Commissie aangesteld re echtscheiding~
aan den Raad der Kerken, zitting houdende te Jo
hannesburg, 6 Maart, 1919, en volgende dagen voor
ge1e~d.
HoogEerw. H eer,
Het beschrijvingspunt, waarover uwe Commissie
heeft te rapporteeren, raakt het volgende:
(a) Echtscheidingen ver1kregen, om andere redenen.
dan overspel, en liet wederhuwen van zu~Fke gescheidenen,
(b) Wat de usantie bij de Gereforineerde Kerkeni
in dezen is geweest.
(c) Een aanbeveliug te d.oen, die als uitgangspunt
tot wetgeving aan dc Gefedereerde Synoden zal kunnenj
dienen.
Wat punt (a) betreft is uwe Commissie geinformeerd,
dat echtscheiding van Staatswege alleen wordt toege
staan wegens overspel en moedwihige verlating. Aan
bevolen wordt, dat de Kerk het wederhuwen van de door
den Staat schuldig bevonden partij in zake echtscheiding,
noch ‘erkennen noch bevestigen kan.
Wat punt (b) aangaat, heeft uwe Commissic ongeluk
kig ni’et de gegevens kunnen bekomen om cen duidelijk
voorschrift aan te bieden. Dc gevraagde usanti~ iii de
Gereformeerde Kerken gangbaar vindt men echter in
Kuyper’s “Gemeene Gratie” Bock III., pag. 364 v.v.
Wat punt (c) betr~ft beveelt uwe tomniissie beschèi—
denhijk aan:
(a) dat dc Kerk zich heeft te houden aan het
woord van Christus. (zie Matt. 19.)
(b) dat het hertrouwen van cci aan overspel schul
dig bevonden persoon niet door de Keñc kan worden
erkend.
(c) dat dc usantie der Gereforme~rde Kerken, zoo
air door Kuyper aangegeven; als uitgangspunt tot wet—
geving zal worden gevolgd.
Meenende hiermede aan onze opdracht te lebben
vr~Jdaan.
Noernen wij ons, met verschuldigen eerbied,
Uwe Dienstw. Dienaars en Broeders4
H. A. LAMPRECHT,
G. J. HUGO,
J. M. LOUW.
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Bijiage XVII.
RAPPORT van de Commissie benoemd om een gezamen~
lijk voorstel uit te brengen over Punt i. van he~
Rapport van d~ Commissie over Punt VII, 7, van~
die Agenda.
Uwe Commissie stelt voor, dat Punt i aldus worded
ge~vijzigd
“Daar uit een kerkrechtelijk oogpunt het leden van
de Gef~d: Kei~k~en vrijstaat om bij verhuizing naar een.
ander Provincie te besluiten:
(a) of nj hun kerkèlijke rechten en voorrechten
wenschen te blijven genieten in de Kerk waartoe zij be
hooren.
(b) of zich aan te sluiten Nj de Kerk in de Pro
vincie waarin zij rich metterwoon vestigen, zoo worden
de Synoden der Gefed. Kerken gevraagd onderling over
een te konien het ten duideiijkste te doen verstaan dat
leden van één of meer dier Ke~kJ~n, die uit parochieem
van d[e eene naar parochieen van een ander dier kerken
verhuizen, niet door hun vroegeren kerkeraad bearbeid

zullen word~eia.”
Verder blijft bet Rapport zooals het is.
Met hoogachting,
U HoogEerws. d w. dienaren,
D. G. MALAN,
A. J. LOUW,
J. C. TRUTER,
J. VAN DER SPUY.
P. I3OSHOFF,
H. P. VAN DER MERWE..

Bijiage XVIII.
RAPPORT van de Commissie over de Schets van Wetsontwerp in zake werkkolonies.
Uwe Commissie heeft de e~r het volgende te rap—
porteeren :—
i .—Wij hebben de Schets van bet Wetsontwerp voor
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bet oprichten van werkkolonies voor ons giehad en over
wogen.
Met het beginsel, daarin neergelegd, stemmen wij in
en wenschen wij onze hooge waardeering uittespr~ken van
de voorgesteide poging door den Minister van Justiti~
ter opheffing en veredeling van g~zonkenen.
Wij verheugen onser in dat er in cle schets voor
ziening gemaakt wordt voor gecertificeerde kolonies d.w.z.
inrichtingen door de Kerk daargesteld, die dan ook van
Staatswege erkend en gesubsidleerd zullen worden over
eenkomstig de bepalingen neergelegd.
Terwiji wij goedheuren, dat, blijkens de sciiets, de
vrijheid van den onderdaan, ~oovee1 mogelijk, gehand
haafd zal worden, achten wij, met den Minister, nood
za~ke1ijk de toepassing van dwang zooals in de schets
nitgesproken.
2.—Bij punt 3 van de Schets~, zouden wij gaarne
bijgevoegd zien, dat het publiek ee~ stem zal hebben
in de aanstelling van den adviseerende~ raad, on dat,
waar er een gecertificeerde wef~kko1onie bestaat, hot be
stuur ervan vertegenwoordigd zal worden op den advi
seerenden raad van dat distrikt.
3.—Ten slotte zou uwe Coin~nissie willen aanbevelen
dat, met het oog op eventueeie wetgeving, eene Corn
missie van Waakzaamheid~, bestaande nit 3 loden, aan
glesteld zal worden.
Met hoogachting,
U HoogEerws. d.w. dienaren.
A. J. LOUW,
DAVID WILCOCKS,
G. M. PELLISSIER,
J. VAN DER SPUY.
B loemfontein,
ii Maart, 1919.

Bijiage XIX.
VERSLAG van de Kommissie benoemd, om over bet
Beschrijvingspunt, slaand4e op het Beroepstelsei te
rapporteren, aan die Fedierale Raad der Nederduits
Gereforrneerdè Kerkeh.
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HoogEerw. Voorzitter,
De Komrnissje benoemd met bovenstaand doel heeft
de eer als volgt te rãpporteren:—
x .—De Kommissie heeft, in overleg met de inzender
van het beschrijvingspunt, in overweging genomen de
tegenwoordige handelwijze, waardoor bij het uitbrengen.
van een beroep de Kerkeraad zonder praeadvies handelt
2 —De Kom~nissie ~s tot de overtuiging gekornen,
dat hierin een verandering dient aangebracht te worden,
en wel om de volgende redenen
(a) De cigenaardige behoeften en gelegenheden
van standplaatsen verschillen groteliks. Er bestaat~
gevaar dat wanneer de Kerk~eraad, w~gens onbekend-’
held, een Ieraar naar een plaats beroept waarvoor
hij minder geschikt is, de gemeente; zowel op kerke
ilk als op djd~elik gebied, grote schade lijden kan.
(b) Er zijn leraren die menen dat zij het werk
dat door hen verricht kon worden in d.e gemeent~
waarin zij staan, grotendeels afgedaan hebben. Heti
voortdüren van de betrekking tussen de leraar en
zulke gemeente, is tot schade van beiden
Tans isi
er geen wettige weg waarlangs de heraar een ver
plaatsing zoeken kan.
Was die gelegenheid daar,
dan zou hi.j in een ander. gemeente wellicht weer
nuttig weik kunnen doen.
(c) Waar Kerkeraden, door onbekendheid,
be
roepen uitbrengen op leraars van ~vie de meer be
kende personen vooraf weten dat zij onmogelik de
verwisseling zullen kunnen aanvaarden, wordt de Va
kature, t~ot schade van de gemeente, nodeloos verlengd
(d) Er wordt dikwels misbrulk gemaakt van d~
bescheidenheid van de Kerk. Terwiji de Kerk zwijgt;
nemen anderen, soms gewetenloze personen, het op
zich, om voor leraren die zij geschikt beschouwen;
propaganda te maken.
(e) Kerkeraadaleden hebben dikwels do wens
uitgesproken, dat zij de gelegenheid langs een wet-n
tige weg zouden hebben, om advies irte~vinnen.
Er zijn this op dit gebied moeilikheden die ve’rholpem
moeten worden.
3.—Uw Kommissiè geeft daarom aan de hand, dat
deze Rand de Syno den van de Gefedereerde Kerken zal(
~aanb~velen om elk een Kommissie van, zegge, drie per
somën, aanteltellen, als een Kommisie. van praeadvies
bij het uitbrengen van Beroepen; de áanstelling’ te ge-
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schieden 6f door de Synode, 6f door de Synodale Kom
mIssi~.
4.—Bij de uitoefening van haar plichten zullen de
volgiende bepalingen voor deze Koirnrdssi~ van praeadvies
g’elden:—
(a) Wannèer daartoe door een Kerkeraad ver
zocht, zal de Kornmis.sie de namen van leraren, die
zij
als geschii~t bescho:uwt, door de Konsulent of
zijn p1aats~ervanger, op de groslijst mogen
laten
plaatsen.
(b) Het verzoek van de Kerkeraad om advies,
moet, indien mogelik~, de Kommissie bereiken niet
later dan de dag vóór de eerste afk~ndiging van de
Giekómbineerde Kerkeraadsvergadering.
(c) Bij het voorleggen van adjvies, zal de Kom
mis.sije minstens tweemaal zoveel namen suggesteren
als er leraren beroepen moeten worden.
(d) Dc Kommissie mag van leraren die zuiks
verlangen, onder strenge geheimhoucling, verzoekeni
om aanbeveling tot verplaatsing ontvangen.
Met de meeste hoogachting,
Noemen wij ons,
Uw dienstw. dienaren in de Heer,
DAVID WILCOCKS,
I. F. A, DE VILLIERS,
A. J. LOUW,
WM. NICOL.
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