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HANDELINGEN
VANDE

Zevende Vergadering van de
Raad der Kerken, gehouden aan
de Paarl, op Donderdag, 3 Maart
1921, en volgende dagen.
De leden komen hijeen in de Kerkzaal van de Paarl
gemeente te I i uur v.m.
Dc aftredende Voorzitter, Ds. D. S. Botha, neernt
de stoel in en 1aat zingen Ps. 25: 2, spreekt een kort
gebed uit en leest enige verzen uit Joh. is.
Hij
vraagt daarna, dat Ds. F: S. van Heerden de ver
gadering zal leiden in het gebed.
Dc presentielijst wordt opgemaakt, met de vo]~gende
uitslag: Uit de Kaap~se Kerk zijn verschenen Di. D.
S. Botha, D. J. Pienaar A.zn., I. F. A. de Villiers
J. C. Truter,
D. G. Malan,
G. J. Hugo,
H. J. L. du Toit, Drs. B.. B. Keet en H. A. Lam
precht, Di. D.( Wikocks, J. F. Botha en P. G. J.
Meiring.
Uit de Wijstaatse Kerk: Di. H. J. Pienaar, P. S.
van Heerden, C. D. Murray, A. J. Maiherbe; J. P~
van dier Spuy en J. H. BlignauIt.
Uit de Transvaalse Kerk: Di. A. J. Louw, J. M.
Louw, W. Nicot en J. F. Naudé.
Uit die Natal’se Kerk: Di. A. M. Murray en G.
M. Pellissier.
Van Ds. P. K. Albertijn wordt een brief gelezen,
waarin hij ver!k]laart, dat hij t~t zijn ireed niet tegen
woordig kan zijn.
De vergadering wordTt wettig gekonstitueerd ver
klaard.
Dc H.Eerw. Voorzitter verwe]komt die ledèn en
spreekt zijn iced ruit, dat die Vice-voorzitter, Ds. P.
dü Toit, clioordat hij opgehouden heeft lid des Raads
te zijn, niet tegenwoordig is. Voortgaande herinnert
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de Voorzitter aan het heengaan door de dood van
de leraar ener naburige gemeente (Ds. J. D. de V.
Horak), en terwiji die vergadering opstaat, betuigt
hij die sympathie van die Raad met de treurende na
bestaanden en de vakante gemeente.
Hij zegt hoe
blij men is, dat men aan die schoongelegen Paarl dit
jaar vergaderen mag, en eindigt met een kort en
stichtelik woord te ~preken over Joh. i 5:5, “Die in
Mij blij.ft, en 1k in hem, die draagt veel vrucht..”
Hij wijst op de heerlike hestemming der Kerk om
vrucht te dragen, op die noodzakelike voorwaarde daartoe
n.l. een leven van onafgebrokene gemeenschap met
de Here Jezus te leidein~ en eindelik op die bemoe
digende verzekering, dat als dan men 7ieel vrucht dra
gen zal.
Afsterven van
Aan die Scriba wordt opgedragen een telegram
Ds.J. D. Horak van deelneming aan die weduwe van Ds. Horak en
aan de Kerkeraad der treurende gemeente te Mal
mesbury te zenden.
Van Ds. H. F. Schoon wordt een brief gelezen,
waarin hij die Raad van zijne belangstelling verzekert
en hem Gods zegen toebicit.
Kiezing van
De vergadering gaat nu over tot die kiezing van
Voorzitter nieuwe ambtenaren en wel eerst van een Voorzitter.
Op die groslij~st verschijnen die namen van Di. P. S.
van Heerden, P. G. J. M’eiring, H. J. Pienaar, A.
J. Louw, D. j. Pienaar, H. J. L. du Toit, D. S.
Botha en G. J. Hugo. Tot stemming overgaande,
kiest die vergaciering Ds. P. S. van Heer~den, vormende
Ds. A. J. Louw het tweetal met hem.
Vice-voorzitter
Op de groslijst voor Vice-voorzitter verschijnen die
namen van Di. D.~ S. Botha, H. T. L. du Toit, G.
.T. Hugo. D. J. Pienaar, P. G. J. Meiring, A. J.
Louw. T. M. Louw, D. J. Malan, A. lvi. Murray en
Dr. H. A. Lamprecht. Op bet tweetal komen die
namen van Di. D. J. Pienaar en A. 3. Lóbw~, van
wie de laatstgenoemdie gel~ozen woMt.
Voor de betrekking van Scriba wordt tussen Di.
Scriba
P. G. 3. Mefring en 3. ~M. Louw gestemd, worden~de
eerstgenoemde gekozen.
De nieuwgekozenen spreken elk een kort woo~i
van dank, naclat zij hunne plaatsen op bet verhoog in
genomen hebben.

5
Dc zittingsuren worden bepaald a1~s volgt: des
voormiddags van 9.30 tot 12.30, des namiddags van
3 tot 5.30. Ret wordt besloten heden avond van 8
tot 9.30 te zitten.
De H.Eerw. Voorzitter spreekt de dank der ver
gadering uit aan de afgetreden Voorzitter voor de be
~kwame en taktvol]je wijze, waarop hij de vergadering
geleid heeft. Ook ontvangt de Scriba een woo~d van
waardéring voor ~ijne cliensten aan de Raad bewezen.
Dc Scriba, die ook plaatselike leraar is, nodigt
dc Raad uit naar een openbare receptie na de ope
ningsplechtigheid in de namidd~g op de pastorie
gronden.
Deze uitnodiging, als ook een naar een
orgeluitvoering op morgen (Vrijdag) avond in de kerk,
wordt aangenomen. Ook besluit men, als gevoig van
een verdere uitnodiging om een bezoek naar een boere
plaats te brengen, om Maandag narniddag te 2.30 te
beginnen en te 4 uur te verdagen.
Ret versiag van de Scriba wordt aan de orde gesteld en nadat het gelezen was, worth het puntsgewijze
behandeld. Paragrafen I, 2 en 3 worden voor kennisgeving aangenomen. In verband met par. 4 wordèn
bijiagen 74, c, d en e gelezen, beheizende d:e rapportten van de Scriba’s der vier Synoden over hetgeen
die Synoden over d~e aanbevelingen van dé Raad he
sioten hebblen.
Eer men nog tot de behandeling
hiervan kan overgaan, is hiet tijd om voor de middag

Zittingsuren

Uitnodigingen

Versiag van
de Scriba
Bijiage II

pauze te verdagen.

OPENINGSPLECHTIGHEID.
Des namididags te 3 uur komen de leden in hetOper~ing~p1ech~
kerkgebouw der Paarl gemeente, met een aanzienlike
tigheid
schare, bijeen, waaronder afgevaardig’dèn van
ver
schillende plaatselike publieke lichamen.
Dc afge
treden Voorzitter, Ds. D. S. Botha, bestijgt de kansel
en na het gebruikelike votum, laat hij zingen Ps.
42: 3 en 5, leest ujt Gods Woord (Ef. 2: i—io) en
doet bet gebed. Hij spr~ekt een inleidend woord en
maakt op gevoelvolie en waardérende wijze melding
van de broediers leraren, die sedèrt de laatste verga
dering des Raads ontslapen zijn, daarna verblijdt hij
zich over de eerbewijzen we1k~ aan vier onzer leraren
te beurt gevalien zijn,, die doctorstitels honioris causa
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Bijiage

111

van Z. -~Afrikaanse Universiteiten ontvangen hebben..
Hij verwijst naar veel lin ons kerkelik en volksleven~
dat tot treurigheid steint, o.m. ‘t gebrek aan predikan~
kanten in onze Kerk en ‘t kieine getat studenten in de
Kweekschool, de mislukte poging tot heréniging van
ons vollc op poiiti~k gebied4, de onzekerheid en be
druktheid op financieël gebied, die wanverhouding
tussen de verschillende rangen, standen, rassen en par
tijen, de toenemende losheid van zeden en de dweperij~
op godsdienstig gebied. Er zijn ec~hter odk lichtpun
ten: bewijzen van ware vroomheid, oprechte liefde en,
kinderlik geloof, er is vooruitgangop opvoedkunclig
gebied, belangrijke en suksesvolle bedrijvigheid op het
gebied van armenzorg en van dc zending, en tegen het
misbruik van sterke drank zijn verblijdencie stappen~
gedaan.
Ten spijte ~~an alie zulke ondernemingen,
hier en elders op aardje, is er echter all erwege ongeluk,
en dat, omdat men niet de gerechtigheid doet. Deze
gedachte ontwikkelt die redenaar op treffende wijze aam
de hand van M;a~tt. 5: 2o~, “1k zeg U: tenzij uwe ge
rechtigheid overvloediger zij~ dan der schriftgeleer
den en der Farizeën~, dat gij in het koninkrijk der
hemelen geenszins zult ingaan.~”
Deze rede wordt,
volgens besluit in d’e avoi~dzitting genomen, als een
bijiage bij deze oiotuien gevoegd. Dc verrichtingen,
die door koorgezang opgteluisterd waren, komen ten
einde met het zingen van Gez. 54: 3 en het uitspreken
van de Apostoliese zegenbede.
Dc aanwezigen begeven zich, na de dienst, naar
die pastorie, waar men gezellig enige tijd met elkander
verkeert en er verscheidene toespraken wordén ge
leverd.
AVON~ZITTING.
Naast die leden, die bij dc morgenzitting aanwezig
waren, kornen ter vergadering: Prof. A. Moorrees,
van dc Kaapse Kerk, en ,Dr. H. S. Bosman en Di.
Paul Nd en J. W. G. Strasheim, van de Transvaalse
Kerk. Dc H.Eerw. Voor~itter verwelkomt deze leden.
E’en telegram wordt g~iezen, ontvangen van ~Le
Predikanten Vereniging in het Schiereiland, Gods ze
gen toebiddende op de beraadsl.agingen van de Raad..
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Tot rationarii om t kassaboek van de Scriba na te
:zien, warden aang’esteld Di. D. G. Malan en C. D.
Murray.
De H. Eerw. Voorzitter bedankt Ds. Botha voor
bet gepast woord in de namiddag uitgesproken, dat cen Openingsrede
•diepe indruk op de leden van dc Raad gernaakt heeft.
Hij spreekt de wens uit~, dat het in” Dc Kcrkbode”
zal verschijnen. Ret wordt besloten dat het als bijiage
in dc gedrukte notuien zal worden opgenornen.
Dc Voorzitter rnaakt op sympathieke wijze melding Sympathieaan
van bet zwaar verlics geleden door Di. D. J. Pienaar Di. Pienaar en
A.zn.~ en A. J. Louw door het afsterven van hun A. J Louw
beider echtgenoten. Dc s’ergadering staat op als blijk
van respekt voor de nagedachtenis van dc ontslapenen.
Aan dc orcie wordt wederom gesteld het rapport
van dc Scriba, par. 4, met de bijiagen, daarin ~ver- Versiag van
meld. Daar het uit dc rapporten van de Scriba’s der Bijiagell
Synoden blijkt, dat er door die lichamen verschillend
over de aanbevelingen d~es Raads besloten is, wordt, Kommissie orn
op besluit der vergadering een kommissie aangesteld, overde beslui
hestaande uit Di. D. S. Botha, J. M. Louw en A. t~nd~S3~Od~
J. Maiherbe om over deze versiagen aan de Raad~,
staande de vergadering, te rapporteren en advies uit
te brengen.
Ds. G. M. Pellissier wijst op dc enigszins onduide
like bewoording, waarin door dc Scriba in de onder
havige par. van zijn versiag (par. 4) naar de Natalse
Synode verwezen wordt. Dc Scriba onderneemt am de
nodige verbetering aan te brengen.
Paragrafen 5, 6 en 7 warden voor kennisgeving
a angenornen.
In verband met par. 8 deck de Scriba mede,
dat er enige stukken door hem ontvangen zijn, die best
eerst aan een kommissie kunnen worden voorgelegd~
voor rapport.
Dc Moderatuur wordt als zulke kom
missie aangesteld en de stukken warden in zijne handen
gesteld.
Par. 9 blijft overstaan, totdat de rationarii het
icassaboek nagczien hebben. Par. x o wordt voor ken
nisgeving aangenomen, en de Scriba wordt voor zijo
werk, bij monde van dc H. Ecrw. Voorzitter, bedankt. Versiag van
Aan dc orde wordt gcsteld het rapport van dc
Kommissie in zake Staatsmonopolie in dc Drankhandel.
nopolie

de
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Ret gehele stuk worth gelezen en onderdeel IV Aan
Tota~•Prohi- bevelingen, komt in hehancbeling.
Over (a), waarin
Bijiage

W

over totale prohibitie aanbeveling geschiedt, ontstaat
diskussie, in de loop’ waarvan Dr. Lamprecht en Ds.
.H. J. Pienaar A.zn. een voorstel doen, dat de aan
beveling, daarin vervat, aangenomen worde terwiji Di.
W. Nicol en J. W. G. Strasheim daarop als amende
ment voorstellen, dat de zaak bij de bespreking ge
laten worde. Men is nog met de diskussie bezig, als
het tijd is om te verdagen.
De H. Eerw. Voorzitter kondigt aan wat morgen
in behandeling genomen zal worden en verzoekt Prof.
Moorrees de zitting met gebed te sluiten.
P. S. VAN HEERUEN, Voprzitter.
(A. J. Louw, Vice-Vo,orzitter.
P. G.
D. S.

A.
D.
I.

J.

MEIRING, Scriba.
B0THA,
M0ORREES,
PIENAAR, Azn.
F. A. DE VILLIERs,

J.

J.

C. TRuTER,
D. G. MALAN,
G. J. Huoo,
H. J. L. DU TOn,
DAVID WILCOCKS.
B. B. KEET.
H. A. LAMPRECHT,

J.

F.

B0THA,

H.

J.

A.

PIENAAR,

H.

J.

BLIGNAuLT,
IVIALHERBE,

J.

P. VAN DER Spuv.
CHARLES D. MURRAY,
PAUL NEL,

J.

W.

J.
J.

lvi.

Louw,
NIcoL,

F. NAuDE,
W. G. STRA5HEIM,
G. M. PELLIsSIER,
A. lvi. MURRAY,
H. S. Bosi’~IAN.
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TWEEDE ZITTING.
VRIJDAG,

~.

MAART,

1921.

Al de leden zijn tegenwoordig.
De H. Eerw.
Voorzitter laat zingen Gez. 52: 8, waarna, op zijn
verzoek, Ds. A. M. Murray in bet gebed voorgaat.
Hij doet voorbiddiing ten behoeve van de echtgenote
van Ds. J. A. Beyers, die heden een operatIe aan hare
ogen in de Kaapstad ondergaat.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en ge
tekend.
Aan de orde wordt weder gesteld het rapport van versiag van
de Kommissie in zake Staatsmonopolie in de Drank- Kom. over
handel, en bij name het punt over totale prohibitie. Staats~oriO
Onder de diskussie wordt een motie van orcie door Di.
P0 ie
J. H. Blignauit en J. C. Truter voorgesteld, dat name- Tot~1~ro
uk de vergadering van de bespreking van dit punt
afstappe. De motie wordt aangenomen en aizo ver- Biilage IV
vallen beide voorstellen gister avond gedaan.
De vergadering neemt punt (b) in behandeling. Staatsmono
Ret handelt over Staatsmonopolie. Op voorstel van
polie
Di. J. W. G. Strasheim en G. M. Pellissier wordt de
aanbeveling onder dit punt aangenomen.
Punt (c) under de aanbevelingen wordt op voorstel Wetgevit~
van Di. Hugo en Meiring aangenomen.
Dr. B; B. Keet met Ds. H. J. L. du Toit stelt publikatie van
bet volgende voor: “Rapporte van kommissies wat deur
verslagen
die Raad der Ker~k~e aangestel is, moet ten minste drie
weke voor die sitting van die Raad aan elke lid te
hand gestel word,” dat Idoor de vergadering aange
nomen wordt.
De H. Eerw. Voorzitter heet Di. A. A. Louw,
P. J. Marais en D. P. van der Merwe en de Eerw.
J. J. Pansegrouw, die in dc vergadering aanwezig zijn,
welkom en wijst bun ereplaatsen aan.
Aan de orde wordt gesteld bet rapport van de
Kommissie •over Staatsinmenging in kèrkelike zaken. Versiag
van
Korn over
Er bestaat onzekerheid wie de leden der Kommissie Staatsintnen
zijn, aangezien in liet besluit op de laatstgelhouciene
ging
vergadering (Gedr. Notulen, 1919, pag. 17) er geen
besliste aanstelling van bet personeel van zulke kom

çio

Vers1a~ Kom.
over Normaaj
scholen
B]Jlage V

missie is geschied. Er is dus geen rapport voor frie
vergadering.
Na heelwat cliskussie en ondervraging
neemt de vergadering bet volgend voorstel’ van Di. D.
J. Pi’enaar A.zn., en C. D. Murray aan: “Deze ver
gadering besluite dc leden van de Kommissie in ver
band met de Kerkvereniging in i 919 benoem:d (zie
Gedr. Notulen, 1919, pag. 24) tezamen met de leden
dor de Kaapse Synode, van 1919, daarbij gevoegd
als leden van ~d1e Komm~issje over Staatsinmenging te
aanvaarden, en drage het aan deze Kommissje op, Qm
naar de opdracht van de vergadering des Raads in
1919 (Ged’r. Notulen, 1919, pag. 17) te handelen en
rapport in te leveren bij de volgende vergadering van
de Raad der Kerken.”
Het versiag van de Kommissie over Normaalscholen
wordt aan de orde gesteld. Dc diskussie is nag aan
de gang als ‘t tijd is, om voor dc middagpauze te
k7erdaigen.
Vóór de vergadering verdaagt, wordit besloten
morgen voormiddag een zitting te hebben.
MIDDAG PAUZE.
Eer men t~e 3 uur n.ni. met dc werkzaamheden voort
gaat, wordt verlpf van afwezigheid van dc zitting
op margen toegestaan aan Ds. D. G. Malan,
als
oak aan Ds. H. J. Pienaar van de zittingen op Maan
dag en voigende dagen.
Ret versiag van de Kommissie over
Normaai
scholen is nag aan de orde. Twee voorstellen komen
ter tafel, die beide aangenomen worden, t.w. (i.)
afkomstig van Di. D.. J. Pienaar A.zn. en D. G.
Malan: “Ret rapport der Kommissie in zake Normaal
scholen worde aangenomen, met dank aan dc Kommissie
voor de informatie daarin vervat. Deze vergadering
bevele aan, dat dc Syno:den der Gefedereerde Ker
ken van die bestaande wetgeving gebruik maken zullen,
ten einde kerkelike en godsdienstige invineden op de
jongemensen, die tot onderwijzers en onderwijzeressen
worden opgeleid, uit te oefenen.”
(2.1) Afkomstig
van Di. J. F. Naudé en A. J. Louw: “Dit ~rd
opgedra aan ‘n kommissie, am nategaan in hoeverre
die voorgestelde ondcrwijswet in die Transvaal voor
siening maak en bevorderlik is ter vcrkrijging van
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‘die verlangde Normaalskole, en bij die volgende sitting
vandie Raad te rapporteer.” Tot kommissie worden
.aangesteld Dr. Keet en Di. P. S. van 1-leerden er~
Paul N’el.
In behandeling wordt nu genomer~ het rapport van
dc Kommissie in verband met Akte 25 van 1913.
Hetgeen daarin vooikomt, wordt voor kennisgeving
aangenornen, met dank aan dc Kommissie voor het
verrichte.
De Kommissie zal aanblijven en bij de
volgende vergadering rapporteren.
Het rapport van de Kommissie over Echtscheiding
komt aan de orde.
Het is een uitvoerig ~n zeer
degelik stuk.
Na enige bespreking neemt de vergadering het volgend vooistel van Dr. B. B. Kee~ en
Ds. D. J. Pienaar A.zn. aan: “Die Raad stel die
hehandeling van die rapport van die Kommissie oor
Egskeiding uit tot die ruolgende vergadering, en be
sluit, dat die rapport ondertusse gedruk en versprei
word onder die lede van die Raad.” Dc Voorzitter
brengt de zeer lartelike dank van dc Raad aan de
Kommissie toe voor zijn degelik werk.
Dc Kommissie over Kcrkvereniging brengt nu ~i~n
versiag voor de vergadenng. Onderafdehng III van
het versiag bevat enige aanbevelinoen, welke door de
vergadering aangenomen worden. Die aanbevelingen
luiden als volgt: “Dc Kommissie, de huidige lands
~ornstandigheden in aanmcrking nernende, is tot dc over
tuiging gekomen, dat ‘n handelend optredenn van de
Raad in em nieuwe poging om Kerkvereniging te be
werken, dit geweniste dod op ‘t obenblik eer bena
délen dan bevorderen zal.
Uw Kommissie wil der
halve, met de hoop, dat er in dc tussemtijd ‘n ver
andering in de gemoedstoestand van ons yolk komen
zal, bescheidenlik aan ~de hand geven, dat de Raad
tans geen besluit nemen zal ter gemoetkoming van de
geopperde bezwaren, of cm ‘n weg voor toekomstige
handeling aan te wijzen, maar dat er opnieuw ‘n kom
missie aangesteld zal worden, cm op de tweede en dorde
punten in de opdracht van deze Kommissie genoemd,
onderzoek in te stellen, en bij de volgende vergadering
van de Raad rapport te doen(” Dc dank der ver
gadering wordt aan dc Kommissie g~bracht voor bet
gedane werk.

Versiag van
Kom over
Akte 25
Bijiage VI

V~ers1ag van
Echtscheiding
Bijiage VII

Versiag van
Kom. over
Kerkvereni
ging
Bijiage VIII
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Het rapport van de rationarii over het kassabc~ek
van de Scriba wordt ter tafel gelegd en met dank
aangenomen.
Dc H. Eerw. Voorzitter doet mededeling van wat
morgen in behandeling genomen zal worden, en op
zijn verzoek doet Ds. D. J. Pienaar het slotgebed.
P. S. v. HEERDEN, Voorzitter,
A. J. LouW, Vice-voorzitter,
P. G. J. MEIRING, Scriba.
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DERDE ZITTING.
ZATERDAG, 5 MAART,

1921.

Al de leden zijn tegenwoordig.
De H.
Eerw.
Voorzitter laat zingen Ps. 130: 3, 4. en vraagt Ds.
H. J. Pienaar om de vergadering in het gebed te
leiden.
De notulen der vorige zitting worden gelezen, goed
gekeurd en getekend.
In verband met het rapport over de echtscheiding, Kom. over
dat gisteren voor de vergadering is geweest, wordt de Echtscheiding
wenselikheid besproken van de vernieuwcie aanstelling Bijiage VII
ener kommissie in dit verband, aangezi.en het rap
port bij de volgende ver.gadering weer in behandeling
zal komen.
Na diskussie wordt besloten, dat een
kommissie zal worden aangesteld, die handelend op
treden zal in verband met het bedoelde rapport. De
leden zullen later worden benoemd.
Prof. A. Moorrees verwijst naar de zinsnêde in Samenwerking
bovengenoemd rapport, waarin meegedeeld wordt, dat m~a~tere
de Synode der Ger. Kerk in Zuid-Afrika een besluit
genomen heeft, on in deze zaak met de Raad sarnen
te werken. Hij ste~t voor, dat de Raad het als zijn
gevoelen uitspreekt, dat irij gaarne rn~t de Ger. en
andere Kerken in deze zaak wil sarnen werken. Dit
wordt door cie vergadering aangenornen.
Aan de orde wor-d!t gesteld het rapport van de Verslag van
Kornimissie over het Kerkblad.
Paragrafen I en 2
worden aangenomen en door enige sp~-ekers wordt met
waardering melding gemaakt van het werk van de Bijiage IX
afgetreden en waarnemende redakteurs.
Paragrafen 3, 4 en 5 worden aangenomen. Over
par. 6 ontstaat een lange diskussie, achtende sommige
leden, dat het te betreuren was, ‘dat de Kommissie
tot de verhoginig van de in~ekeningsprijs op ‘t blad be
sloten had. Daarop wordt geantwoord, dat de hoger
prijs van pa~ier en ‘t hoger loon aan de drukker
arbeiders zulke verhoging noodzakelik gemaakt heb
ben, en dat zelfs met de verhoogde prijs “De Kerkbode”
bet goedkoopste blad in het land is.
Paragrafen 7 en 8 worden goedgekeurd. De aan
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Afrikaans in
De~Kerkbode

Medewerkers
in de ~ndere
Provincies

stelling van de nieuwe kommissie, zoals door par. 9
geeist, zal later ge~schieden.
In verband met par. i o ontstaat er een diskussie
over bet gebruik van Afrikaans in de gewone rubrieken
van “Dc Kerkbode.” Drie voorstellen komen ter tafel:
(i) Voorgesteld door Di. J. F. Naudé en J. P. van
der Spuy: “Aangesien Afrikaans, eweas Hollands, die
erkende offisiële taal van die Gefedereerde Kerke
is, en aangesien ‘De Kerkbode’ die offisiëie orgaan ‘van
die Kerke is, draag die Raad dit aari die Kommissie
vir die Kerkblad op rekening daarmee te hou, en alle
stukke, verslaë, as andersins in Afrikaans opgestel, in
die taal waarin dit opgestel is, te plaas.” (i) Voor
gesteld door Di. I. F. A. de Vilhier~ en J. C. Truter:
“Deze zaak worde in handen van de te.benoemen Korn
missie voor het Kerkblad gelaten.” (~) Voorgesteld
door Ds. W. Niooi en Dr. B. B. ‘Keet: “Aangesien
Afrikaans, naas Hollands, die eikcnde offisiële taal van
die Gefedereerde Kerke is, en aangesien ‘De Kerk
bode’ die offisiele orgaan van die Kerke is, draag die
Raad dit aan die Kommissie vir die Kerkblad Lop,
rekening daarrnee te hou en geleidelik die stukke, ver
slaë as andersinjs, in Afrikaans opgestel, in die taal~
waarin dit opgestel is, te plaas.”
Dc diskussie over deze voorstellen is nog niet ge
eindigd, als het tijd is om te verdagen. Dc bespreking
zal Maandag worden voortgezet.
Aantekening moet nog gesc’hieden, dat in de bespreking van bet rapport, doer een en ander lid op
de wenselikheid gewezen wer’d, dat “De Kerkbode”
meer vertegenwoordigend zijn zal van het kerkelik leven
in alle vier der provincies, hetgeen geschieden kon
door de aanstelling van een of meer sarnenwerkers ~n
elk der provincies.
De H. Eerw. Voorzitter meldt wat Maandag eerst
aan dc beurt komen zal en vraagt Ds. J. M. Louw
bet slotgebed te doen.

P. S. v.
A.

J.

P. G.

HEERDEN,

Voorzitter,

Louw, Vice-voorzitter,

J.

MEIRING,

Scriba.
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D’e H. Eerw. Voorzitter laat zingen Ps. 84: 3,
en vraagt dat D’s. I. F. A. de .Villiers in ‘t gebed
zal voorgaan.
Enkele leden zijn bij de opening afwezig, doch
zij verschijnen in de loop van de voormiddag, zodat
bij de verdaging voor de middag-pauze al de ledien
aanwezig zijn.
De notulen worden gelezen, goedgekeurd en ge
tekend.
Verlof wordt verleend aan de hoogleraren Moor
rees en Keet en aan Dr. Lamprecht, om na de namid
dag zitting de vergadering voorgoed te mogen verlaten,
en aan Ds. D. J. Pienaar om zuiks m~orgen te doen.
De Voorzitter verwe’fkomt ter vergadering Os. A.
A. Weich, die heden voor ‘t eerst zijn ~p1aats inneemit,
en aan Di. H. S. M. Botha, F. J. van der Merwe
en A. M. Esterhuysen worden ereplaatsen aangewezen.
Aan de orde wordt gesteld het rapport van ~de Versiag van
Kommissie ter verkrijging van •een handleiding in de de Kom. voor
geschiedenis onzer Kerk’.
Na ‘t lezen daarvan, legt inHandleiding
Geschiedeais
Prof. Moorrees Uk wat hij in dit verbanc~ reeds gedaan onzer Kerk
heeft en wat hij n~g den~kt te doen. Daaruit blijkt, Bijiage X
dat zijn boek niet geschikt zal zijn ten gebruike van
katechisatieen, zoals gewenst. Hij erkent dit, en be
veelt aan bet boekje van Prof. Marais over het onder
werp in de serie Christelike Huisbibiiot/zeth uitgegeven.
Na biespreking doet Ds. D. S. Biotha met Ds. ~D. J.
Pienaar A.zn. het volgend voorstel, dat unaniem door
de vergadering aangenornen wordt: “De vergadering
heeft met blijdschap vernornen, dat Prof. Moorrees
bczig is een Geschiedenis onzer Kerk op te stellen en
verzoekt hem, als dat boek gereed is, daaruit ~en korte
handleiding ten gebruike van katechisatieën te schrijVen.
Intussen worde aanbevolen dat de Geschjedenjs onzer
Kerk, door wijien Prof. Marais uitgegeven, in kate
chisatieën gebruikt zal worden.”
Hiermede is het
rapport afgehandeld, en wordt de Kommissie voor zijn
werk bedankt
Dezelfde leden worden wederom aan

i6
gesteld met de opdracht de zaak in het algerneen te
behartigen.
Vc~s1a~vande
Het rapport van de Kommissie over koncessie
c’~ Koncessie~i
ij age ~
Beschr. punt
over Konces
siekaartjes
Bijiage I

“~

kaartjes voor afgevaardigden naar kerkelike vergade
wordt het
ringen
wordt
rapport,
aan de
metorde
dankgesteld.
aan de Kommissie,
Na enige tiitleg
voor
kennisgeving aangenomen.
In verband met dit rap-

port wordt besproken beschrijvingspunt 4 en gelezen
een schrijven van “The Witwatersrand Church Coun
cil,” het lezen en de behandeling waarvan door ~Ie
Kommissie van Orde aanbevolen wordt. Daaruit wordt
duidelik, dat de Congregational Union een besluit ge
nomen heeft om samen met andere kerkgenootschappen
bij de autoriteiten aan te dringen op gunstiger behan
deling van prredikanten en hunne familieën in zake
bet reizen met koncessiekaartjes op de spoorwegen.
In de bespreking van de zaak wordt gewezen lop de
grate diensten, welke predikanten aan de Staat en aan
de samenleving bewijzen, waarvoor zij geen beloning
ontvangen, en dat, terwiji onde’rwijzers, am
hunn~
diensten aan de kinderen van bet land, toegelaten lwor
den met hunne familieën tegen verminderd tarief te
reizen, wanneer zij op vakantie uitgaan, zuiks aan pre
dikanten geweigerd woi’dt. Het beschrijvingspunt over
de zaak, van de Synodale Kommissie van d~ Vrijstaatse
Kerk afkomstig, wordt door Ds. J. P. van der Spuy
ingeleid. Na nog enige bespreking wordt het volgend
voorstel van Di. D. S. Botha en D. .G. Malan aan
genomen: “Het worde aan de Moderatuur van deze
Raad opgedragen, am sarnen met vertegenwoordigers
van andere christelike kerkelike lichamen bij de Re
gering aan te dringen op ruimere koncessies aan predi
kanten en hunne gezinnen in het reizen op dc spoor
wegen.”
Afrikaans ~n
Het rapport van de Kommissie over het Kerkblad
Dc Kerkbode wordt weder aan de orde gesteld, en bijnarne de
drie voorstellen 1.1. Zaterdag gedaan over bet gebruik
van Afrikaans in “De Kerkbade.” Ds. J. F. Naudé
vraagt verlof om in zijn voorstel een kleind ~verandering.
aan te brengen, en wel als volgt: “Aangesien Afri
kaans, naas Hollands, die offisiële taal van die G’efe
dereerde Kerke is, en aangesien ‘Dc Kerkbode’ die
offisiële orgaan van die Kerke is, so draag die Raad
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dit op aan die Kommissie vir die Kerkblad om reke
fling hiermee te hou, en ook van die stukke, anders
dan offisiël’e, in Afrikaans opgeste~, in die taal te laat
verskijn, waarin hulle opgestel is.” Het wordt hem
toegestaan. Hetgeen ook aan Ds. Nicol geschiedt om
namelik zijn voorstel ten gunste van dit veranderd
voorstel terug te trekken. In de hoop van~nog verdere
diskussie over de zaak doet Ds. G. J. Hugo met Ds.
A. J. Louw een verder voorstel, en weh van deze in
houd: “Deze vergadering keurt goed de handelwijze
van dc Kommissie in bet verleden, om namelik officiële
stukken in ‘De Kerkbode,’ in Afrikaans opgesteld, in
die taalvorm te doen verschijnen, en is van oordeel,
dat dit geleidelik ook met andere bijdragen geschieden
zal, b v. met stukken voor kinderen en jongelieden ~ge
schreven, en met brieven in de korrespondentie-kokm
men.”
Tot stemming gebrachit, wordt dit
laatste
~amendement door de vergadering aangenomen.
.

MIDDAG PAUZE.
Eer men te 3.30 n.~n. met de werkzaamheden woort
gaat, wordt bes]joten de vergadering morgen na de
namiddag zittinig te sluiten, en ook deze avond cen
zitting te hebben.
De volgende kommissies worden aangesteld :

—

Kommissie voor hot Kerkblad:
Primarti.

Sekui~dFi.

Ds. P. G. J. MEIRING,
Prof. J. DU PLESSIS,
Ds. G. J. HuGo,
Ds. A. A. WElCH,
Ds. PAUL NEL,
Dr. G. CILLIE,
Ds. GE0. S. MALAN.

Ds. D. S. B0mA,
Ds. D. BOSMAN,
Dr. E. E. v. R0OVEN,
Ds. J. D. KESTELL,
Ds. J. M. Louw,
Prof. D. A. A. PAUW,
Mnr. W. A. HOFMEYR,

Kommissie in zake die Eclztscheiding:

Di.

J.

M.

Louw en G.

J.

HUGO cx Dr. H. A, LAMP
RECHT.

•

i8
Aom,niss~e

iii

zake Keikz’eienigiiig:

Ds. ,D. S. BOTHA,
Ds. D. WILCOCKS,
Dr. ‘H. A. LAIvIPRECHT,

J

Ds. P. S.
Ds. C. D.

ç

HAN HEERDEN
MURRAY,

Ds. W. NICOL,
Ds. A. j. LoUw,
Ds. A. M.
~
Syn. Besluiten
Bijlage

Bijlage 1

MURRAY:

~ Uit dc Kaapse Kerk.

Uit de Vrijstaatse Kerk.
Uit ~de fransvaalse Kerk..

Uit de Natalse Kerk.

Aan dc orde wordt gesteld het versiag van de
Kommissie in zake de Synodale besluiten over de aan
bevelingen van de Raad. De aanbeveling daarin ver
vat, om namelik de verschillende Synodcn bescheiden
uk te vragen de aanbevelingen van de Raad, waar
omtrent dc een of andere Synode geen besluit ge
nomen heeft, te overwegen en aan dc Raad, zodra zij
daartoe in staat zijn, te rapporteren, wordt aangenomen.
Dc Kaapse Synode zal gevraag~d worden te rappor
teren over dc vertaling van d’e belijdenisschriften in
Afrikaans en •over het beroepstelsel; de Vrijstaatse
over vrije scholen met Staatssubsidie; de Transvaalse
over het beroepstelsel; de Natalse over bet nieuwe
huweliksformulier.
Het rapport afgehandel:d zijndie,
wordt dc kommissie voor het gedane werk bedankt.
Beschrijvingspunt i, handelende over de Kerk
almanak, wordt aan dc orde gesteld. Ds. J. M. Louw
leidt het in en stelt daarna, ondersteund door Ds. C.

D. Murray, voor, dat dc inhoud van het beschrij
vingspunt kangenomen worde.
Na enige bespreking
stellen ~Di. D. G. Malan en D. J. Pienaar A.zn. voor,
dat men van de zaak afstappe. De diskussie over de
zaak is nog aah de gang, al:s het tij:d woi~d,t te ver
Toespraak van dagen.
Doch eer ~u1iks geschiedt, geeft de H. Eerw.
Prof. Moorrees VoQrzitter h~t woord aan Prof. Moorrees, die dEar
om ver~ocht heeft. Hij zegt, dat het hem spijt, reeds
nu 1te moeten heengaan, en dat bet hem een be
hoefte des harten is, iets in bet midden der vergade
ring ~ieer te lieggen.
Hij heeft bet een genot en
een voorrecht geacht aan de verrichtingen te mogen
deelnemen. Dc professoren van de Kweekschool, ~m
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dat zij buiten de gewone w’erkzaamhederi der Kerk
staan, lopen gevaar van bet kerke]ik leven los te raken.
Dc vrees, soms als argument gebezigd tegen de toe
‘lating yan de theo]ogiese professoren tot bet lidmaat
schap ,der Synode, als zou hunne aanwezigheid een te
grote en dus voor ~het vrije oordeel schadèlike
invloed uitoefenen~ is in deze vergadering wederom
gebleken öngegrond te zijn. Hij wii uit oprechte be
langstelling in de Raad een waarschuwend’ woovd tot
de leden daarvan sp’r’eken. De Raad heeft soms bier
en ~iaar door zijn optreden bezwaar gewekt. De Raad
moet voorzichtig zijn om ~Ie band tussen onze Kerken
hecht ~n sterk te helpen bewaren.
Het zijn ‘eigen
aardige ,~banden, die OHS aan ellcander binden, en hoe
men ook proberen mag OHS van elkander te scheuren,
bet zou niet lukken, want ‘wat God samen gevoegd
heeft, kan de mens niet scheiden. Eén van d~e teder
ste banden, die ons aan een snoeren, is de Kweek
school, Bidt voor haar en voor de studenten en
voor de professoren. Bidt veel voor dc professoren.
Zij hebben een zware verantwoordellicheid te dragen,
vooral in deze dagen, waarin dè gehoorzaien dreigen
leeg te lopen, en er schijnbaar achteruitgang inge
treden is. Bidt dat dc Kweekschool weer vol worden
mag, ~echter niet door jongemannen, die door mensen
of ~door vieselike bewegingen uitgestoten zijn, maar
door ‘God zeif.
De Voorzitter antwoordt hierop met gepaste woor
den. Hierna verdaagt de vergadering en begeveri de
leden zich naar Simonsvlei, de woonplaats van een
vroegere l’eraar der Paarl gemeente (i 7 I 0—I 723 )~,
t.w. Ds. J. W. L. Gebhard, en naar Sirnondium, waar
het eerste kerkgebouw der Franse Wugenoten gestaan
heeft.
NAMIDDAG PAUZE.
Te 8 uur kornt men weer bij’een.
Nog aan de
orde ‘is de bespreking van het beschrijvingspunt over
de Kerkalmanak, Na korte diskussie worcft het oor
spronkelik voorstel, waarin het door bet beschrijvings
punt gevraagde goedgekeurd wordt, aangenomen.
D’e H. Eerw. Voorzitter v’erwelkomt Ds. F. W.
Gie en wijst hem ecu creplaats aan in de verga

20

Handboekover dering, en stelt aan de orde beschrijvingspunt 2, dat
(le leer onzer handelt over een handboek over de leer van onze Kerk,
Bijiage

I

tot cle opsteiling waarvan de Kaapse Synode beslo
ten heeft. Een en and’er voorstel komt ter tafel, ~naar

wordt eindelik teruggetrokken ten gunste van het vol
gend voorstel van Di. J. T. Botha en Paul Nd, dat
aangenomen wordt: “De Raad d:er Kerken besluite
zich met dc Synodale Kommissie d~er Ned. Ger. Kerk
in Zuid-Afrika. in kommunikatje te s:tellen, ten einde
de meclewerking der andere Gefedereerde Kerken
te verkrijgen in het opstellen van een handboek over
de leer der Kerk en over de andere zaken, ‘fwaartoe er
door de Ned. Ger. Kerk van Zuid-Afrjka reeds een
kommissie is aange5teld.”
Zwai-te
Beschrijviugspunt ~ (a) en (b), dat over het geland
bruik handelt van zwarte troepen door dc ~ranse Re
gering in het bezettingsleger in Duitsiand; wordt aa.n
dc orde gesteid, en na toelichting door Ds. J. P.
van dcc Spuy, namens de Synodale Kommissie van de
Vrijstaatse Kerk, wordlt, op voorstel van Di. C. D.
Murray en D. G. Malan, besloten tot de aanstelling
van een kommissie, die dit beschrijvingspunt in zijn
geheel overwegen zal en morgen een voorstel aan de
vergadering voorleggen. Tot leden dier kommissie wor
den aangestdd Di. C. D. Murray, D. G. Malan, Paul
Nd en J. P. van der Spuy.
P’-eciikanten..
Beschrijvingspunt 5 wordt door de inzender, Ds.
weduwen
J. P. van dcr Spuy, ingeleid, die die aanname daar
pensloenen van voorstelt, hetgeen door Ds. J. C. Truter gesekon
deerd wordt. Na korte diskussje wordt het voorstel
met algemene stemmen aangenornen.
Het is tijd om te verciagen. Op verzoek van dc
Voorzitter doet Ds. J. H. Blignault het slotgebed.
~

P. S. VAN HEERDEN, Voorzitter
A. J. Louw, Vice-Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.
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Dc verrichtingen nemen een aanvang met bet zin
gen van Ps. 68: 2.
Het openingsgebed wordt door
Ds. D. G. Malan gedaan.
Dc notulen warden ge]ezen, goedgekeurd en ge
tekend.
De afgetreden Voorzitter, Ds. D. S. Botha, deelt
aan dc vergadering mede wat hij sedert de laa’tste
vergaciering gedaan beef t in zake dc bedreigde en
ook reeds deels uitgevoerde deportatie van Duitse zen
delingen uit de Unie en Zuid-West-Afrika. Dc ver
gadering verneemt dit met dankbaarheid, en bet wordt
voorgesteld en bes]oten, dat de stukken in dit ver
band als bijiage opgenomen zullen worden in de ge
clrukte notulen.
Ds. Strasheim brengt de dank van Ds. J.
A.
Beyers aan de Raad toe voor zijn voorbidding ten be
hoeve van zijn echtgenote op dc dag van bare bperatie.
Deze schijnt een sukses te zijn.
Verlof wordt aan Ds. Strasheim gegeven om te
11 uur deze morgen dc vergaciering voor goed te
verlaten.
Dc kommissie gisteravond aangesteld om eec vooi
stel te formuléren in zake bet gebruik van zwarte
troepen in het bezettingsleger in Duitsland, legt het
voorstel ter tafel, dat als volgt luidt: “Dc Raad der
Ned. Ger. Kerken van Zuid-Afrika, tans vergadèrd
aan de Paarl, wenst eerbiediglik het volgende onder dé
aandacht der H. E. Regering te brengen: dat deze
Raad van oordeel is, dat an geen g~val behoren ge
kleurde of zwarte troepen door het éne blanke yolk
tegen een ander blank yolk gebruikt te worden, daar
zodanige handelwijze alleen dc noodlottigste gevolgen
hebben han in de verhouding van blanke tot gekleurde
rassen, en wil dJaar ten sterkste tegen protesteren; en
verzoekt, derhalve, de H. E. Regering haar sterkste
invloed te willen uitoefenen, bij dc betrokkene Rege
ringen, om de verwijdering te verkrijgen van dc zwarte
troep~n uit de hezettingslegers, tans in Europa.” Dit

Deportatie
van Duitse
Zendelingen
Bijiage XIII

-

Zwarte troepen
in Duitsiand
Bijiage I

voorstel wordt, op voorstel van Di. Strasheim en J.
F. Botha, aangenomen door de vergadering en we~
met algemene stemmen.
De heiliging
Het verzoekschrift van de Ring van de Paarl, de
van de Dag behandeling waarvan door de Kommissie van Orde
des Heren aanbevolen wordt. kornt voor de Raad. Het handelt
Bijiage I
over de wenselikheid van bij de Regering en de ~Volks~
Bijiage xiv raad aan te dringen op wetgeving tot de heiliging van
de Dag des Heren in die geest van het rapport van
Parlementaire Komité over de zaak. De vergadering
draagt het aan de Moderatuur op om in termen ~~an
het verzoekschrift, namens de Raad, te hand!elen.
Voorrechten
Een verzoekschrift van de predikant van Lichten-~

van hdmaten
in grensge-

meenten

Bijiage

xv

Aanstaande

Vergadering.

burg kornt, ook op aanbevehng van de Kommissie van
Orde, ter tafel. Het handelt over het genieten door
leden van de grensgerneente van dne Kerk hunne kerke
like voorrechten over de grens in de gemeente van reen
ander Kerk. Na diskussie werd, op voorstel van Di.
Nicol en G. J. Hugo~, ~1s volgt besloten: “In zake
‘t punt aan de orde besluit de Raad ‘n ~kömmissie aan
te stellen, die bij de volgende vergadering ‘n aanbe
veling orntrent deze zaak indienen zal, met ‘n koncept
voorstel, dat door de Raad aan de Synoden vastge
steld mag worden tot ‘t verkrijgen van ‘t do&. ‘dat
door bet verzoekschrift beoogd wordt.”
Tot leden dezer kommissie worden aangesteld Di.
D. Wilcocks, W. Nicol, G. Pellissier en H. J. ~Pienaar.
De vergadering bepaalt, op vcorstel van Di. D. G.
Malan, en D. Wilcocks, dat de aanstaande vergadering
gehouden zal worden op de Donderdag na de eerste
Zondag van Maart, 1923. Dc Raad neemt de uit
noding aa’n van Ds. C. D. Murray en bepaalt, dat de
plaats van vergadering zijn zal te Parijs, O.V.S.
Dankbetuigingen worden gebracht aan de zusters, die
bp ~eregeide tij den die leden des Raads met verversingen
gediend hebben, aan dc orgelist en t kerkkoor voor
de orgeluitvoering 1.1. Vrijdagavond, aan de plaatse
like leraren, de kerkeraad en gemeenteleden.
Na
mens deze personen en lichamen aainvaardt Ds. Meiring
deze dankbetuigingen.
Ds. D. S. Botha dankt dc H. Eerw. Voorzitter
voor de bekwame, hoffelike en vriendelike wijze, waar
op hij dc vergadering geleid heeft
Ook de Vice-
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voorzitter en Scriba ontvangen de verzekering van de
waardering van hunne diensten.
Ps. 146: I wordt gezongen, Joh. 9 door de Voor
zitter gelezen, die een gepast en ernstig woord ten
slotte spreekt, en de Vice-Voorzitter vraagt het slot
gebed te doen. De verrichtia~gen topen ten eindè met
het uitspreken van de Apostoliese zegenbede.
De
notulen worden gelezen, goedgekeurd en getekend.
P. S. VAN HEERDEN, Voorzitter
A. J. Louw, Vice-Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.
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BIJLAGE I.
AGENDA VOOR WERKZAAMHEDEN
voor de Zevende Vergaciering van de Raad cler Kerken
aan de Paarl, op Donderdag. 3 Maart 1921, en vol
gende dagen.
1.—DE LEDEN KOMEN
KERKZAAL TE ii v.m.

BIJEEN

IN

IDE

II.—DE HOOGEERW. VOORZITTER NEEMT
DE STOEL IN EN OPENT DE VERGA~)ERING
OP DE GEBRUIKELIKE WIJZE.
111.—DE VERGADERING WORDT GEKON—
STITUEERD
IV.—DE PLECHTIGE OPENINGSDIENST TE
3 n.m. IN HET KERKGEBOUW DER NED. GER.
GEMEENTE. GELEID DOOR DE HOOGEERW
VOORZITTER.
V.—DE KIEZING VAN VOORZITTER. VICE
VOORZITTER EN SCRIBA.
VI.—VERSLAGEN VAN
(a)
de Scriba.
(h) de K~ommissie over Staatsrnonopolie in de
Drankhanciel (pag. 9 Gedrukte Notuien,
1919).

(c)

(d)
(a)

(7)
(g)
•

(Ii)

de Kommissie over Normaalscholen (pag.
io Gedrukte Notulen, 19 19).
de Kommissie over bet Kerkblad.
de K~mmissie in verband met Akte 25
van 1913 (pag. 12 Gedrukte Notuien7
I 9’ 9,).
de Kommissie in verbanci met Kerkver
eniging (pag. i 5 Giedrukte Notulen7
‘9,9).
de Komnissi’e over Staatsinrnenging (pag.
I 7 Gedrukte Notulen, 19 19).
de Kammissie in verband met koncessie—
kaartjes (pag. 22 Gedrukte
Notulen,
1919).

(i)

de Kommissie over Echtscheiding (pag..
23 Gedrukte Notuien, 1919)..
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VII.—BESCHRIJVINGSPUNTEN
ZOEKSCHRIFTEN :

EN

VER

—

i .—D~ .KERKALMANAK.

Dc Raad der Kerken worde gevraagd zich ten
gunste van het volgend verzoek~ dat door de Synode
van de N~d. Herv. of Geref. Kerk aan de jongste
Synode van de Kaapse Kerk gericht wer~d, te verkiaren:
“Deze vergaclering verzoeke de H. Eerw. Synode van
de Kaapse Kerk, of zij niet ertoe zou willen overgaan,
de nodige stappen te dben, waardoor de Kerkalmanak
het eigendom van de Gefedereerde Kerken worden zal.
Aan de hand wo•i~d~t g’egeven, dat het beheer van de
Kerkalinanak aan de Federale Raad zal worden opge
dragen, zullende genoemdè Raad dan met medewerking
van dc verschiller~cie Gefedèreerde Kerken, moeten zorg
cfragen, dat alle informatie door dc Kerkalmanak ver
schaft, zo volledig en vertrouwbaar mogelik
moet
zijn.—Syiiodkle K~nmissie van a~e Wed. Heiv. of Ger.
K~irk van Zuid-Afrika.
[Memo: Besluit van de Kaapse Synode: “Ret ver
zoek van de Synode der Transvaalse Kerk worde ver
wezen naar de Kerkekantoor Komrdissie, om daarom
trent te rapporteren, indien mogelik staande deze ver
gadering.” (Geen rapport werd ingediend).]
-

2.—HANDBOE~( OV~.R DE LEER ONZE~R KERK.

Dc Raad der Kerken worde vcrzocht met cle
Kommissie van de Kaapse Kerk, die aangesteld is
geworden voor het ops~ellen van een handbOek over
dc leer van ohze Kerk, te onderhandelen, ten cindy
dc finale goedk-euring ervan in overleg met al de
Gefedereerde Kerken geschiedien, en het boek alzo
officiële e~kenning van a] dc Kerken verkrijgen moge.—
Dc Synodale Kommissie van’ d~e Nerl. Herv. of Ger.
Kerk van Zuic/-Afrika.
3 .—HET”GEB~uIK VAN ZwARTE TRoEPE~IN EuRoPA.
(a) Dc Raad der Kerken wende zich tot de Re
gering met het dringend verzoek pressie te wilien ge
bruiken bij de betrokkene Regeringen in Europa, ten
einde de verwijdering te verkrijgen van zwarte troepen~
waardioor zo~eel wireedheid en ellende word~t veroor
zaakt.—Sydadaie Kommissie van de 0. V.S.
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(b) Dc Raad der Kerken drage het aan zijn
Moderanien op, om namens de Gefedereerde Kerken
p~otest aan te tekenen bij de bevoegde autoriteiten
tegen het gebruik van de zwairte troepen in het be
zettingsleger der Fransen in Duitsland.—Dr. H. A.
Lampi’ec&, Lid r~an d~e Raad.
4 .—SPooi~w~ KONCESSIEKAARTJES.
(a) Dc Raad cler Kerken verzoeke de Regering
spoorweg koncessies te willen vergunnen aan predikan
ten en hunne families, wanneer zij op vakantie gaan.—
~Jyi&~daie Kam’missje van de 0. 1/.S.
(b) Brief over dezelfde zaak van “The Witwaters
rand Church Council.”
5 .—PREDJKAN’rEN WEDUWENFQNDS.
Dc Raad der Kerken verzoeke cle Ned. Ger. Kerk
in de Kaap Provinciie, indien bet fonds het tnelaat,
de hoogste toelage uit bet Predikanten Weduwenfonds
op £ioo p.a. in stede van £84 te stellen.—Ds. 7. P.
vdn d~r S~Yny, Lid van do Road.
6.—HEILIG1N~ VAN BE DAG DES HEREN.

De Raad der Kerken wdrdt bescheidenlik verzocht
cle Regering en de Volksraad wederom te naderen,
met bet verzoek de v~orste~Ilen, vervat in het rapport
van het Parlementaire Komité over de bewaring van
dc Dag des Heren, in wetgeving over te zetten.—Ve,
~~eksch~yifl va~ do Riflg van de Paarl.
VIII.—BRIEVEN EN LAAT
STUKKEN.

INGEKOMENE

IX.—~EPALING VAN PLAATS
EN
VOOR DE VOLGENDE VERGADERING.
P. G.
Paarl, Februarie,

192 I.

J.

TIJD

MEIRING,
Scriba des Raads.
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B1JLAGE H.
VERSLAG VAN DE SCRIBA
te worden voorgelegd aan de Raad der Kerken in zijne
vergadering aan de Paarl, op Donderdag, 3 Maart,
1921, en volgende dagen.
Aan de HoogEerw. Voorzitter
van de Raad’ der Kerken, Paarl.
HoogEerw. Heer en Bro’eder,
Dc ondergetekende beef t de eer hiermede versiag
te d~oen van zijne werkzaamheden, als Scriba de~ Raads,
sedert zijne laatste vergaciering, gehouden te Johannes
burg in Maart, 1919.
i.
Aan de besluiten en opdrachten der laatstge
houdene vergadering werci, zo spoedig mogelik na af
loop daarvan, uitvoering gegeven.
2.
Dc notulen der vergadering, met bijiagen,
werden in boekvor~i gedrukt, en genoegzame exempla
ren daarvan aan elke dienstdoende preclikant in de
Kaapse Kerk, ook ten gebruike van de kerkeraad, ge
zonden. De exemplaren, hedoeld voor de leden van
de andere drie Gefediereerdc Kerken, werden naar
Pretoria, Bloemfontein en Ladysmith gezonden, waar
de Syin’oclen der respektieve Kerken toen ter tijd op
bet ‘punt w~aren te vergaderen. (Zie “Be Ker/th~de,”
i Me~, 1919, /Yag~ 417).
3. Dc officieel-getekende notulen d:er vergadering
en d~e daarbij behoren~de stukken werden aan dc Zaak
gelastigde van dc Kaapse Kerk ter bewaring in het
archief toevertrouwci.
(Zie Bi~iage a).
4. Sedert de laatste vergadering zijn de Synoden
van al dc Gefedereerde Kerken bijeen geweest, en
alle zij hebben de aanbevelingen, door de Raad in
zijne vergaderingen vail 19 I 7 en 19 19 gedaan, in
behandeling genomen. De Synode der Natalse Kerk
heeft reeds vroeger de aanbevelingen van 19 I 7 in be
handeling genomen en heeft bij dc Raadsvergadering
van i 919 daaromtrent gerapporteerd’. ~De versiagen van
de Scriba’s der verschillende Synoden hieromtrent zijn
hierbij aangehecht (Zie Bi)lagen b, c, a”. e).
5. Volgens opdracht des Raads heeft de onder
getekende dc waarnemende Eerste Minister in kennis
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gesteld met het besluit des Raads onitrent de destijds:
bedreigde deportatie van Duitsers en Afrikaners van
Duitse afkomst (Zie Ged~uki~e Mo/u/en, 1919, pag~
22), alsook met het besluit omtrent de bedreigde in
voerirg van wetgeving. regelende Staatsloterijen (Zie
Gedru7~/e N~ohiieu, 1q19, pag. 23).. Ret ontvangen
antwoord is hierbij aangehecht (Zie Bijt’agen /, g).
6. In antwoord op de betuiging van dank door
de Raad aan Ds. G. S. Malan voor zijn trouwe arbeid
in verband met “Dc Kerbode,” werd een schrijven van.
hem ontvangen. (Zie Bijiage h).
7. Op verzoek van de Moderatuur van de Natalse’
Synode en na raadpleging met de Moderaturen van de
anderen Gefedereerde Kerken, heeft de
ondergete
kende, narnens de Moderatuur des Raads, de gemeenten’
der Gefedereerde Kerken bescheidienlik gevraagd het
derde eeuwfeest van de sarnenkomst van d~e Synode
van Dort op 2 ,November, 1919, plechtig te vieren.
(Zie “De Kerkithde,” 2 OkIober 1919, pag. 102’5’).
8. De beschrijvingspunten, die bijtijds ontvangen
werden, werdien in “Dc Kerkbode” gepubliceerdJ. Deze
en andere stukken liggen ter tafel.
9. I-let Kassaboek, dat ter tafel is, wijst een batig
saldo aan van £13 II I~.
so. In gevoige het besluit des Raads en na raad—
pleging suet uw RoogEerw., werden door de onderge
tekende, die leden ter vergadèring opgeroepen op Don
derdag,. 3 Maart 1921, des morgens te ii uur in de
Kerkzaal, Paarl.
Vertrouwende hiermede aan de hem opgedragen~
taak te hebben vioidaan, heeft dc ondergetekende de eer
zich met heilbede en met hoogachting te noemen
De dienstwi11i~e dienaar des Raads,
P: G.

J:

MEIRING
Scriba d~s Raads.

Paarl,

14

Februarie,

592 I.
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Bijiage a.
Kerkekantoor, Kaap~tad,
Februa~ie, 192 I.
Ontvangen, ter bewaring, van Ds. P. G. J. IVFeiring,
een pakje met het opschrift: “Oorspronkelike Notulen
en Stukken van de 6de Vergadering van dLe Raacl der
Kerken, gehoi~den te Johannesburg, Maart 1919.”
W. F. VAN DER~RIET,
pro Zaakgelastigde N. G. Kerk.
Bij”age b.
Worcester,
22 December,

1920.

Do

WelEerw. Heer,
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba v. d. Raad cler Kerken, Paarl.
‘vVelEerw. Fleer en Broeder,
Mits deze doe ik u toekomen de besluiten van de
Synode der N~ G. Kerk in Z. Afrika, genomen in
hare Vergadering gehouden op Donderdag 16 Okt.
1919, en vo1~gende dagen, in zake de Aanbevelingen
van de Raad der Kerken gedaan in zijne vergaderingen
Z!oals blijkt uit dc Hande1ing~n onzer Synodale
Vergadering, waarvan u een exemplaar is toegezonden,
werd naar aanleiding van bovengenoemde Aanheve
lingen als volgt besloten :
I.—AANflEvELINGEN VAN DE RAA~ DER KERKEN, GE
—

-

DAAN m ZIJNE VERGADERING VAN MAART, 1917:
i.
He~ bezig. n oak van vereenvoua~i~d HoUand[
:n DR K~RKBoDE~.

Dit wordt door de Vergadering toegestaan.
2.
Vrije Sck~icn met Staats-SiebsWie.
Deze zaak ~ordt bij dc bespreking gelaten.
3. Dag n van Verootmordzgzng en Gebed.
(Do
Moderatuur van de Raad d~er Kerken het recht te heb
ben van t e eniger tijd, met betrek’king tot zaken van
algemeen belang, dagien van Verootmoediging en Gebed uit te schrijvcn).
Na korte bespreking stapt do Vergadering van
zaak af.
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II.—AANBEVELINGEN VAN DE RAAD DER KERKEN,
GEDAAN iftc Zij~ VERGADERINO VAN MAART, 191 9~
i.
himenging van Staalswege in Kerke~’ike aan

gelegen ‘ieden.
Het besluit van d~e Raad der Kei-ken hieromtrent
(Zie Handid. van de ‘Zesd;e Vergadering, pag. 17) wordt
gelezen, en de zaak verwezen naar de Kommissie ge
noemd op pag. 26 van gezegde Handelingen, met bij
voeging van de namen van Prof. A. Moorrees en de
Actuarius.
2.
lle~ voorgesielde Iluweliks-Formnlier.
Dc vergadering meent dat de tijd niet gekomen
is cm aan een nieuw Forrnulier te denken.
3. Bet
‘jen yen hot A/rikaans naast hot
fIoZ1a~nk ols ‘o,f/iciëie taa~ in do Keth.
Het besluit der vergadering is: “Waar de erkende
~fficië1e taal Van onze Kerk de Nederduitse is, daar
spreekt de Synode het als hare mer~ing ijit dat daar
Wonder die Afrikaance taalvorm naast de Necierlandse be
grepen wordt.
Het gcbruik van het Afrikaans als
lcanseltaal wordt aan bet corded van elke kerkeraad
overgelaten, met die sterke aanbeveling dat er rekening
gehouden moet worden met de gevoe]iens van ~l1en
die er tegen gekant 4ijn, zelfs indien zij erie minder
heid in de gerneente vormen, opdat er geen aanstoot
,gegeven worde.”
4. Dc ce/Itatt,‘ig van onze Forrnlidieren en Belij
s/en ‘s-Schri/ten in hot A/rikaans.
Deze zaak is niet in behandeling genomen.
5. Bet Beroe~stelsel.
Het Rapport van een Kommissie uit die Verga
dering hierover wordt naar die Synodale Kommissie ver
wezen (Zie Handd1. van de Vergadering der
Aig.
Synodale Kommissie gehouden in April, 1920.
Do
Kd/k/~oVIe van 6 Mei, 1920, pag. 491. No. 6).
Voorts bl,ijkt ‘t uit de Hand!elingen der jongste
Synode dat tot leden van dc Federale Raad gekozen
zijfl :
Primarii: Di. D. S. Rotha, P. G. J. Meirin~,
H. P.. van der Merwe, D. J. Pienaar, A.zn; Dr. B.
B. Keet, Di. D. Wilcocks, A. F. Louw, P. J. J.
Boshoff, Prof. A. Moorrees, Ds. J. P. van Heerden,
Dr. H. A. Lan~prech~t, Di. G. J. Hugo, P. K. Alber
tijn D. G. Malan.
—
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Secyn~j: Di. I. F. A. de Villiers, D. J. le R.
Marchanc[, H. J. L. du Toit, J. C. Truter, J. F.
Botha, D:. E. E. van Rooyen, Ds. F. X. Roome,
Dr. lvi. J. van der Westhuysen, Di. R. D. McDona1c1~
E. Dommjsse.
Met toebidding van ‘s Seren zegen,
Uw. Br. in de Heer,
I. F. A. DE VILLIERS,
Scriba Synodi.
Bif!age c.
Boksburg,
26 Jan.,

1921.

De HoogEerw. Heer
Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van de Raad der Kerken,
Paarl, K.P.
re Aanbevelingen van dc Raad de: Kerken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Hierrnede heb ik de eer u te doen weten war
door dc Sy~ode van 1919 over elk der volgende aanbevelir~gen van ‘Je Raad der Kerken besioten werd
i.
O~ier lie! verecnv~udigde IIo!lands.— Aanhe
veling goedgekeui~d, en be5loten dat “Afrikaans” ook~
bijgev~oegd zal worden.
2.
Ovdr de Bearbe~a’ing van /ongelieden in
Eiii~opa.—(N B.—Dit punt werd niet door de Synode
in behandeling genomen, aangezien het per abuis door
dc Scriba van de Raad der Kerken ingezonden werd,—
cf. Handelingen van dc Raad der Kerken, 1917, pag.
20).

3. Over 1/rije Scholen me! Staalssubsidje.—J-{et
besiujt van de Raa~d~ der Kerken hierorntpent we:d door
de Synod;e voor kennisgeving aangenomen.
4. Ozie! Dagen van Vero~!moe[1iging._Aanbeve
ling niet goedgekeurd.
Over de Silo/berg Gedenksckool._Aanbeveling
goedgekeurd.
6. Over Siaatrii!rnenging iii Kerkelike Zaken.~—
Aanbeveling goedgekeurd.
7. Over he! Hnw~etiks/orinu1jer.
Aanbeveling
goedgekeurd.
~.

—
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8
Ozer t ~4/rikaaiz; at’s o//iciëie Ke,ke!aaL’—
Art. 35 (25) onzer Kerkeweti.en leest als volgt: “Naast
Hollands wordt Afrikaans als officiëie taal dc: Kerk
erkenci.’’
9. Ovei’ on: Be~ijd~nissc/iii/~e1l in !
~\anbeve1ing goed~ekeurd.
io. Ovt~i Greizr.:~’n van Gemeei.t ii en Praz’incie~—
Aanbeveiiflg ~oedgekeurd.
it.
Oier lie! Stelse~ van Beroepesi.—DeZe zaak
is naar etc Synoctale Kommissi: verwezen on dc Synode
bij hare eerstvolgende Vergad’ering met advies te
clienen.
Hoogachtend,
Uw Dw. Dienaar en Eroecter in dc Here,

J.

M. LOUW,
Scriba Synoli.

Bijiage a~.
Ladybrand,
14

Januane,

1921.

Ds. P. G. J. Meiring,
Scriba van tie Raad der Kerken,
Paarl.
\VelEerw. fleer en Broecier,
1k heb etc eer het volgendie aan u te rapporterefl,
met bet oog op de aansta~.ctde vergadering van die Raad
der Kerken:—
i.
Door de Synode van de O.V.S. zijn benoernd
tot afgevaardigden naar de Raad der Kerken dc vol
gende broeders
Prinlarii.——Di. H. Pienaar, P. S. van Heerden, J.
P. van dcv Spuy, A. J. Maiherbe, C. D. Murray.
SacuniJ.~—Di. A. A. Weich, D. P. Cillie, J, H.
Blignault, M. Stunts, A. J. Troskie, H. C. Becker.
2. Naar aan~eidin~ van dc aanheveling van de Raad
tier Kerkenolritrent het gebruik van Vereenvoudigd
Hollands, heeft dc Synode besioten hierop sterk aan
te dringen, ook in “Dc Kcrkbode.”
3. Wat de Stofberg Gedenkschooi betreft, meerit
de Synode, dat aan etc aanbeveling van dc Raad is
violdaamn bij ijze van kollekten in dc gerneentefl.
—

‘~
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4. De aanbeveling omtrent Staatsinrnenging in
kerkelike zaken is aangenornen, en een komrnis~ie werd
benoemd orn hieraan uitvoering te geven.
Dc aanbeveling omtrent de bepaling van clagen
van verootmoediging door de iVloderatuur van de Raad
der. Kerken, ~verd~ niet aangenomen.
6. De Synode heeft ook goedgekeurci de ver—
taling van onze Foemulieren en Belijdenisschriften in
Afrikaans, en heeft besioten hiertoe een kommissie aan
te stellen.
7. Omtrent bet koncept van een gewijzigd Huwe
liks Formulier, werd bes~oten voorals nog te blijven bij
het oude Formuijer.
-8. Ook heeft de Synod-c geen verancierin~g willen
maken in het stelsel van beroepen.
Met de bede dat de Fleer de Vergaciering in hare
beraadslagingen leicien en zegenen moge, en na mm
zame broedergroeten,
Hoogachtend,
Uw Breeder-in de Fleer,
P. S. VAN HEERDEN,.
Scriha.
-

~.

Biflage e.

Dundee, Natal,
2 Februai-je,

192 I.

De HoogEerw. Heer
Ds. P. G. J. Meiring, B.A.,
Scriba van de Raad der Kerken,
Paarl, K.P.
HoogEerw. Fleer,
Dc aanbevelingen van de jongste zitting van dc
Raad der Kerken, gehouden te Johannesburg, zijn voor
de Syniode der Natalse Kerk geweest met d~ volgende
uitslag : I—
Aanbeveling No. i .—“Ter voorkoming van Staats
inimenging.” Aangenornen door onze Synocie in haar
zitting van 25 April, 1919.
Aanbev. No. 2
‘Huweiiksformuljer.” Door de
Synode van 1919 verwezen naar -d~e onderscheiclene
kerkerad-en om in die zitting van 1920 weer te dienen.
In 1920 echter hadden al de kerkeraden nog niet de
zelve in overweging genomen. De zaak is dus nog
hangehde.
.~—‘
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Aanbev. No. 3.—”Offi•cieel gebruik van de Afri
kaanse taal. “~Aangenornen in die Synod:e van 1919
met die bijv:oeging: “dat de kerkeraden met omzichtig
heid ijandelen in de toepassing ervan:”
Aanbev. No. 4.~—’ ‘Vertaling van Belijdenisschriften~
in Afrikaans. “~Aangen’omen, “terwiji die piedikant van
Newcastle tot verteg’enwoordiger van onze Svnode be
noernd wordt.”
Aanbev. No. 5 .~—“Verbetering van •ons Beroepstelsel.’~—Verwezen naar de Syiaodale Kom.~ Deze rap
porteerdie aan die Synode van 1920 als volgt: “hebben
we geen vrijmoedigheid enige aanbevelingen aan die
Synodie te cloen.” Dit ~erd door de Synode goedge
keurd.
Aanbev. No. 6.~—”Arme en verwaai~loosdie kinde
ren. “—Verwezen dpor die Synode van 19 19 naar die
Syn. Kom. en door laatstgenoemd~e naar de Kommissie
voor Het Weeshuis. Laatstgenoemde kommissie heeft
reeds naar aanleiding en in die geest van gemeidie Wet,,
t.w. Akte 25, 1913, gehandield.
Heb die eer mij te noemen,
Uw dienstgenegen dlenaar.
G. M. PELLISSIER,
Scriba Synodi.
Bij!~zge

1.

Kantoor van de Eerste Minister,
Kaapstad, 27 Maart, 1919.
Dc Scriba van die
Raad der Ned. Ger. Kerken in Zuid-Afrika.
Dc Pastorie, Paarl.
WelEd. Heer,
1k heb die eer in opdiracht die ontvangst te erken
nen van uw schrijven van die 2 2ste diezer m~t betrek
~dng tot die repatriatie van Duitsers en Afrikaners van
Duitse afkoanst; alsook uw brief van die 24Ste idiem
met betrekking tot loterijen, en u het volgendie in
antwoord te dioen toekomen :
(i)
‘vVat betreft die kwestie van repa~triatie, wenst
die Waarnemendie Eerste Minister uw aandacht te be
palen op het hierbij ingesloten wetsontwerp over dieze
zaak, ‘dat bij die Volksraad is ingediend. Hij wenst
uw aandiacht spesiaal erbij te bepalen dat genoemd
—

35
wetsontwerp niet alleen op Duitsers, maar op alle on
derdanen van vijancielike mogendhedea van toepas
smg is.
(2)
De Regering is niet van voornemen am wet
geving in verband met staatsloterijen in te dienen.
1k heb de Veer te zin,
Uw dienstwillige dienaar,
NICO J. WAGNER;
wd. Privaat Sekretarjs.
V

V

Bijiage Ii.
•

Oranjezicht,
Kaapstad, 27 Maart,

1919.

Ds. P. G. J. Meirin~,
Scriba, Raad der Kerken,
Paarl.
WelEerw. Heer €fl Breeder,
• Hiermede erken ik de. ontvangst van uw brief van
24 dezer, mij het besluit medecl.elen:.ie van de Raad
der Kerken in verband met mijn aft~eden als Red.
van De Kerkbode.
Beide de geest en de bewoording van het besluit
hebben mij diep getroffen en wordea door mij op hoge
prijs gesteld.
Dat ik in mijn oprechte Steven orn,
in eVen zeer rnoei ik tijdpe:k van onze ge:chiedenis, de
beste beangen onzer Kerk te bevorderen, de vriende
like waardering der BB. rnag erlangen, vooai waar
ik niij bewust ben van het v&.e gebrekkige dat met
dit streven gepaarci ging, is mij oorzaak van dank
baarheid en bemoediging, waarvoor 1k do geach~e BB.
mijn innige dank betuig. Aismede voor hun goecle
wen:Ven voor mijn gezondVheid en moge ik verde e arbeid
voor onze geliefde Kerk en goede zaak des Konings.
Met verschuldigde hoogachting en harte’ike heil
bede voor de be~angrijkVe we~kzaamhecIen van de hoog
geachte Raad,
V
V

V

Ben ik dw. do uwe,
GEO. S. MALAN.
V

00—
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BIJLAGE HI.
OPENINGSREDE.
Geliefde Vaders en Broeders,—
Het is mij aangenaam u hartelik weikom te heten
op deze zevende Algemene Vergade~ing van de Raad
der Ned. Ger. Kerken in Zuid-Afrika.
Welk een vonrrecht is het vertegenwoordigers van
onze Kerken in de vier Provincieën van Verenigd Zuid
Afrika hier te zien, en onder hen een professor van ons
Theo. Seminarium van Stellenbosch.
Hoe dankbaar
zijn wij dat gij alien veiig over weg en un gezondheid
bier aangekomen zijt.
Innig verblijd 1k mij dat bij
deze plechtigheid tegenwoordig zijn verschidende evan
geliedienaren, de magistraat, de leden van de stads
raad, de afdelings- en schooiraad, vele dienende en
rustende kerkeraad’sieden, een groot aantal leden
van de gemeenten onzer Kerk. Vooral verheug ik mij
dat zo vele vert’egenwoordigers van d~e twee piaatse—
like gerneenten deze openingspiechtigheid bijwonen.
De tegenwoordigheid van deze alien is een bewijs van
belangstelling in het werk dat deze Vergãdering voor
onze Kerk, voor Gods Koninkrijk en voor de Heer Ider
Kerk doet, en daarom is ~het mij een voorrecht ook
deze alien hier te verweikornen en hen te verzekeren,
dat bet dc leden van dc Raad aangenaam zal ~ijn
hen gedurende dc volgende dagen, terwiji men met de
gewone werkzaamheden bezig is, bij de vergadeiing te
zien.
Het doet ons iced dat wij heden in deze vergade
ring moeten missen vijf breeders die de vorige ver
gadering van deze Raad hebben bijgewoond, en ats
zodanig nuttig werk hebben gedaan, doch heden niet
leden van deze vergadering kunnen zijn.
1k bedoel
di. J. A. Joubert, M. L. Fick, H. P. ~van der Merwe,
A. G. du Toit en P. du Toit. Dc ‘eerste van dew
heeft onlangs zijn bediening na een lange en nuttige
diensttijd neergelegd, de tweede is nu de Sekreta
ris van de Arrnenzorg Kommissie van dc Transvaal~e
Kerk, de derde bevindt zich tans op last van de
Synode in vreemde landen in belang van het zedelik
en geesteliic welzijn van zonen van onze Kerk, die in
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die landen op studie zijn, terwiji de vierde werkzaam
is als sekretaris van de Z.A. Bijbe!ve:eniging en als
zodanig zich bezig houdt met ide verspreiding van
nuttige lektuur.
iVioge de broeder die emeritus ge
worden is, nok als rusteade leraar door woord, gebed
en voorbeeld veel zegen v•erspreiden en moge Gods
zegen in ruime mate rusten op het belangrijk werk
door dc drie ande:e broeders gedaan.
Niemand van de leden van deze Raad, die twee
jaar geleden dc vergadering te Johannesburg hebben
bijgewoond, is ons door de dood ontnornen. Broeders
die te voren niet leclen van dit lichaam zijn geweest,
nemen opengevallen plaa~tsen in.
Mogen dc nieuwe
leden een aanwinst zijn!
Mi~schi~n is bet gepa t bier ~e namen te noemen
van die leraren onzer Kerk die sedert onze vorige
vergadering naar hun eeuwig huis zijn gegaan. Onder
dc eme iti zije ge3torven de w&eerw. he~ea Gerrit van
Niekerk, Charles Smith Morgan, Johannes Nicolaas
Viok, Jacobus George Joubert K.ige, Johannes Hendrik
van Wijk, Richard van Ree ~en Barry, en Di~k Jacobus
Minnaar. Van de dienstdoende leraren zijn heenge
gaan: Willem Daniel Joubert, van de gemeente Sterk
stroom, Johannes Izak Marais, van het ‘Ih~o. Scm.,
Jan Daniel Louw, van de gemeente Theunissen, Adriaan
Louw Hofmeyr, van de Nya5a Zending, Jan Hendrik
Maan, van Ladismith, Wi.liam Robertson de Villiers,
van Maclear, en gi5terea i3 oak ds. J. D. Horak, van
Ma~me~busy, ge;torven. Wij betuigen oize innige sym
pathie met de famiiiehetrekkingen en gemeente aldaar.
Wij danken de Heer voor wat HIj door deze mannen
voor ons vo~k en voor o~ze Kek gedaan heeft. Over
elk een hunner hier jets te zeggen kunnea wij iniet.
Het zij ons echter vergund melding te ma’~en van de
gezegende arbeid van ds. J. R. Albertyn, die als her
der, als prediker en als speciale arbeider een zeer
hoge plaats onder zijn ambtsbroeders heeft ingenomen
en buitengewoon veel zegea op zijn we:k heeft gehad.
Ongetwijfe:d zult gij mij oak toelaten om te herinne:en
aan de uitnemeade diensteri door de bui~en~ewoon be
gaafde en zeer godvruchtigde prof. Marais op uit
muntende wijze aan ooze Kerk als hoogleraar bewezen.
Door woord en geschrift, door waarschuwing en be
moediging, door leer en wandel, heeft hij een invloed
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op onz•e Kerk en door de Kerk op ons yolk uitgeoefend~
van onberekenbare waarde.
God zij geloofd voor
zulke gaven aan onze Ke:k. Terwiji wij aan de ont
slapenen denken gevoelen wij oris gedrongen God ook
te danken voor de velen die flog onder ons~zi~n en door
Hem gebruikt worden om nuttig we k te doen. Onder
deze noernen wij vo.oral de professoren de Vos en Moor-.
rees, di. H. S. Bosman en W. H. Murray, drie waar
van sedert onze laatste samenkomst ‘causa honoris’ de
graad van dokter in de lette sea en cea de graad van
dokter in de godge~ee:dheid van Zuid-Afiikaanse Uni
versiteiten hebben ontvangen. Prof. de Vos hekleedt
de l:oge positie van Kauseier en Prof. Moorrees de
eervol!e en gewichtige betrekking van Vice-Kanse~ier
van de Universiteit van Stelienbosch. Wij zijn trots
op zulke mannen. God zij geloofd voor zuke grote
gaven aan o~ze Kesk.
Bij de terugblilc op wat onze Kerk en ons yolk
seder-t onze laatste samenkorn~t op. 6 Maart, 19 19, te
Johannesburg g&iouderi, wedervasen is, is er veel dat
ons tot droefheid stemt en met weernoed vervult. Wij
denkei bier aa s het geb ek aan evangeliedienaren. Er
zijn ongeveer 30 herdeslo:e gemeenten. Dc zendings
velden roepen om meer arbeiders. Verschedene be
jaarde en ziekelike predikantea kunnea fiat meer lang
in dienst bijven. Naar besekening zulen er in de vol
gende vier jasea 6o of 70 vakatusea zij 5, en torn de~e
aan te vullen heeft men slechts i 8 proponenten die
beroepbaàr ~ijn en 27 studeaten op onze Kweekschool.
Voorwaar de oogst is groo~ en de arbeiders zija ~‘einig.
Wij denkea aaa de mis1uk~e po~iagen tot dc her
eniging van dc po:itieke partijen onder de leden van
onze Kerk. Menrea die door bloed, taal en geloofs
belijdenis en aspiraties aan elkander ve.bonden zijn~
zijn. niet alleen verdeald wat hun politieke overtuigin
gen aangaat, maar werkea elkander tegea, waar harte
like samenwerking no.odzakeik is, om bet voortbestaan
en de ontwikke~ing van ons yolk te verzeke sea en onze
volksroeping op waardige wize te doen vesvuleii.
Wij wijien u op de onzekerheid en de daaruit ~voort
vloeiende onrust op financiëel gebiad.
Wij herinnerea u aaa de on:u tbarende verschijn
selen op maatschapp&ik gebiad. Dc verhouding tus
sen rijken en armen, weicgevers en arbeiders, stede
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lingen en plattelandsbewoners, produceerders, hande.
laars en verbruikers, blanken en ki~u:lingen is onheil
spe]Jend.
Bij dit alles komt nog dit, dat men overal in ons
land klaagt over een toenemende losheid van zeden, het
noodwendig gevolg van een t&enemnnde achteruitgang
in ‘t kerkeik en godsdienstig leven van on5 vjlic.
Eind.eiik schijnt bet a!sof dwepe:ij in sommige ge
deelten van ons land veid wint.
Deze en dergelike dingea vervu1len ons met kern
mer. Zij voepen ons tot waakzaamheid, tot meer e:nst,
meer gebed, meer geloof en tot meer getrouwheid in
de di’enst des Heren. Maar Gode zij dank, bij die
terugblik zien wij niet aileen duisternis en bitterheid;
zelfzucht en haat. ongeloof en goddeloosheid. rnaar
er zijn lichtstralen die de donkere nacht verlichten.
Men ziet te midden van zoveel dat ontmoedigend is,
bewijzen van ware vroomheid, van kinderlik geloof,
van hartelike liefde en van andere vruchten op dè arbeid
der Kerk.
1k herinner u aan vooruitgang op opvoedkundig
gebied. Men ziet overal meer kinderen op de scholen.
Beter gekwalificeerde onderwijzers(essen), meer dod
treffende opvoedingstelsels, doelmatige kostinrichtingen,
waardoor zelfs de kinderen van de armsten onzer land
genoten een gelegenheid krijgen om e~n behoorlike
burgerlike opvoedimg te ontvangen; een betere be
hartiging van dc belangen van onze moedertaal, van
de studie van onze geschiede ils en van de beoefening
van •onze godsdienst, enz. Veel van dit een en ander
hebben wij te danken, wat hot hoger onderwijs aan
gaat, aan de Minister van Onderwijs, en wat bet Jager
onderwijs, ten minste in de Kaapprovincie betreft, aan
de Adminjstrateur en dc Supe:intendent.-Geaeraal van
Onderwijs. Sir Frederic dc Waal vooral heeft ons grote
diensten op dit gebiad bewezea. 1k he:inner aan de
lofwaardige ondernemingen in belang der armen. Wij
hebben onze arrnenzorgkommi~sie, onz~ Ii ~fJadige ver
enigingen, weeshuizen, arbeidskolonieën, enz.
1k breng voor uwe aandacht onze zendingwerkzaam
heden. Op uitge:trekte arbeidsvelden arbeide~ onz~ zo
nen en dochteren met toewijding en met vrucht aan
de redding van de heideaen, En voor deze zending
werkzaamheden spreken, geven en bidden de gemeen
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ten van onze Kerk op iofwaardige wijze. Het aantal
leden en jonge mensein onzer Ke:k wier leuze is “Afrika
voor Christus” is steeds aan het toenemen.
En mogen wij niet dankbaar zijn, dat te midden
van al de verlammende invloeden van origeloof en bij
geloof, van lichtzinnigheid en opperv1akkigh~id, van
wereldsgezindheid en onzed&ikheid, van de zucht iiaar
rijkdom, roem en genot, er toch nog in onze Kerk en
onder ons yolk, velen zijn die de knie vonr BaäI niet
buigen, doch door Gods genade standvastig, ernstig,
ijverig en getrouw zijn in dc dienst van hun Heer.
Omdat er de zodanigen zijn, wordt er door leden van
onze Kerk in de vier Provincies hier vertegenwoordigdi,
met kracht getuigd tegen het mi~bruik van bedweirnende
drank en tegen de clrankhandel, waardoor zwakken in
verzoeking gebracht worden, alsook tegen onzedelik
heid, ongeioof en dweperij. God beware ons voor de
geest van de Loadicensen, die in cigen oog rijk en
verrijkt waren, maar Hij geve ons genade am het
geen bemoedigend is te zien en te waarderen. Zijn
Naam zij voor elk teken ten goede ge~oofd!
1k ga u heden niet bezig houden met dc onder
werpen welke wij in behandeing zullen nen~en, doch
het zij mij vergund u te herinne:en aan belangrijke
zaken waarop wij bij onze beraadslagirigen tijdens deze
vergadering en bij al onze we:kzaamheden in onze re
spektieve kerken en gemeenten, naar mijn nede.ig oor
dccl, het oog behoren te houden.
Zaken die onze
aandacht vragen, zaken van bet allergrootste belang
voor ons yolk, voor onze Kerk en voor Gods Konink:ijk
1k wil ze slechts noemen. Wij macten het oog hnuden
op dc prediking des Evangelies en herde:~ike zorg. de
opvoeding der jeugd, de zending enz. Maar in deze
tijd moeten wij benevens dit alles steeds vragen: wat
wij doen moeten en kunnen aan zaken als deIlheoefening
van verdraagzaamheid, vergevcnsgeziad:eid en eensge
zindheid onder onze mensen
Dc meer doemai~,e in
richting van alles i-~ verbasid met het hoge: en lager
onderwijs.
Dc opheffing van armen en gevallenen.
Dc bestrijding van dronkenschap en andere maatschap—
pelike euvelen.
Dc behoefte aan arbeiders voor de
wijngaard des 1-leren. Dc bearbeiding van ooze mensen in Rhode3ië, Zuidwest- en Oo~t-Afrika. Dc wijze
-
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waarop men de naturellen behandelen moet, opdat zij
de werelcl niet tot een vloek maar tot een ~zegen mogen
worden.
Deze zijn vraagstukken die om oplossing
vragen, levenskwesties, waardoor er voor onze nakome
lingeri meer afhangt dan wij rnisschien vermoeden.
Bij bet denken over wat ik voor uw aanda:ht ge
bracht heb, ontstaat de krraag: Waaraan ‘t toegeschreven
moet worden, dat niettegenstaande al ‘t werk van de
Kerk in christenlanden, ci- zo veel dat onch:istelik is,
onder dc christenvolken gevonden wordt? Wat ont
breekt er aan het maatschappelik, het staatkundig, het
kerkelik leven in christenlanden op de huidige dag?
Men geeft voor dat ‘t leven ingericht is naar ~de voor
schriften van Gods Woord. Men zegt dat de Bijhel
de regel voor geloof en wandel is bij christenvoiken.
En tach is het zedelik leven zeer gebrekkig.
Het
tegenwoordig geslacht is kiom en iie~draaid, zoa] in de
dagen van Paulus. Veel is verkeerd in de verhouding
tussen de voiken onderling en tussen de verschiLende
rangen \en standen van dezeifde landen. Er is veel
onrust. naijver, twist en vervolging.
Men vreest ge
dung voor nieuwe uitbarstingen van woecie. Waaraan
meet dit worden toegeschreven? Wat dunkt u, broe
ders. is de hoofdoorzaak van dit eon en ander Iniet
bet feit, dat men onrecht pieegt? En is het niet hct
gepleegde onrecht dat zich op zulk een ontzettende
wijze wreekt in alle landen en onder al~e volken? Gods
Woord zegt immers: “Die onrecht doet zal het onrecht
dragea dat hij gedaan heeft” (Col. 3:25). Dc over
tuiging dat bet plege.n van onrecht de oorzaak is van
zovee~ ellende in christenlanden en ook in ons lanJ,
geeft mu aanleiding am bij deze gelegenheid tot u
te spreken over bet woord van Jezus aan Zijn discipe’en,
opgetekend in Matt. 5: 20: “1k zeg u, tenzij uwe
gerechtigheid averviondiger zij dan der S:hriftgeleer
den en der Farizeën, ‘dat gij in het Koninkijk Ider
Hemelen geenszins zult ingaan.” Naar aanl iding van
dit woord wijs ik op: I. Een volstrekte noodzak&ik
heici, II. Een mislukte paging, en III. Een doeltref
fend midcle].
1. Dc va~strekte noodzakelikheid welke dit woo- d
ons voor dc aandacht brengt, is de noodzake’i1~h id dat
de mens een rechtvaardig leven leiden zal. Orn het
koninkrijk den hemelen te kunnen ingaan moet men
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gerechtigheid hebben, een gerechtigheid overvloediger
dan die der Schriftgeee:dan en der Fa:i~eën. een ge
rechtigheid weike aan Gods maatstaf gerne~en niet te
kort en in Gods weegschaal gewogen niet te licht
bevonden zal worden. Zn is bet ook noodzakelik dat
de mens in het dageiikse1even in ales rech~vaardig zal
zijn en recht doen zal tegenover alien. Dit is nood
zakelik, omdat God het eist. De profeet Micha zegt
tot zijn tijdgenoten: “Wat eischt da Heer van u dan
recht te doen, weldadigheid lief te hebben en oot
inoedig te wandelein met iiwen God.”
Dit is eeni
eis aan alle mensein., in aLe landeri en in alle tijdnL
Paulus zegt aan Titus: “Dc zaligmakende genade Gods
is verschenen aan alle menschen en onderwijst ons dat
wij de godcle’oosheid cii wereidse begeerlijkheden ver—
zakende, matig en rechtvaardig en goclzaig leven zou
den in deze tegenwoordige wee~d” (Titus 2~ 11, 12).
Niemand kan met •een onbevooroordaeld gemoed de
Bijbel lezen, nonder tot de overtuiging te komen dat
God door Zijn Woord van de mens ge:echtighaid eist.
In jiet Oude en in hat Nieuwe Testament wordt ~eer
ernstig op gerechtigheid aangedrongen en alle on
gerechti~heid wo:dt in de sclie pate bewoordingen ver
oordeeld, bestraft en met Gods oordeel bedrei~d. De
Apostel Johannes zegt: “De zonde is dc ongerechtig
heid.” Deze eis vindt ~weerldank in hat hart zelfs van de
bedorven mens en wordt door het geweten gerech~vaar
digd. Het is noodzakeik omdat de samenleving ge
rechtigheid niet missen kan. Gerechtigheid ligt ten
grondsiag van alle ge~uk in bet hui:gazin, in de samen
leving, in de Staat, in handelsbetrekkingen, in in lus
triële en filantropie:e onde namingen ea in alle cn ier
handelingen tussen de volken onderling. Er k~n van
geen gcede verhouding tu~sea mens en. medemens, of
tussen bet ene yolk en hat andere yolk sprake zijn,
waar men clkander onrecht aandoet. Geen mens kan
zijn roeping vervullen en zijn bestemming als beeld
drager van God bereiken zonder de beoefening van
gerechtighaid.
Dit feit, dat gerechtigheid voor de
mens noodzakelik is, wordt algemeen erkend.
Dit
blijkt daaruit dat de staitinrichtingen, de wetgeving,
de rechtspieging en de adrninistra’ia van elk yolk in
gericht is met hat oog op de handhaving van; ge~echtig
heid.
leder yolk heeft gerechtshoven, rechters en
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gevangenissen em onrçcht te straffen en menscn tot
rechtvaardi~,h :id te dwingen: Alle handel ~maatschap
pijen, bankinrichtingen en indu:t:iële cn~einemingen
hebben reglernenten aangeIe~d met bet oog op recht
vaardigheid.
Dit is ten rninste ~at men voorgeeft.
Het is dus geen ~wonder dat de Re~h~er der ganse
aarde bij het einctoordeel tot hen, die aan de nood
zakelike voorwaarde van de ware gerechtigheid niet
hebben vcldaan, zeggen zal: “Gaat weg van Mij, gij
die origerechti~h~id werkt.” On:ezht wordt door God
en mens veroordeeld, veracht er~ gestraft, en dit is
cnn van de sterkste bewijzea van de volstrekte nood
zakelikbeid dat de mens rechtvaardig zal zijn.
II. In tie tweede plaats :wijs ik op een mislukte
poging.
De Schriftgeleerden en Fa:ize~n streefden
met ernst naar bet ve±rijgen van gerechtigheid, en
zij hebben naar hun cordeel verkregen wat zij zochten.
Doch bun gerechtigheid was flint vo’.doende in ‘t oog
van Hem die rechtvaardiglik oordeelt.
Zij poogden
orn door de onderhouding van de wet bet onmisbare
te verkrijgen en wilden dat bet yolk bet ook zou
doen.
Ret Joodse yolk had aan deze poging tot
handhaving van gerechtigheid meer te danken dan
ik beschrijven kan. Maar toch was hetgeen zij ver
kregen niet wat zij hebben moesten en wat zij meen
den te bezitten. Nu entstaat tie vraag: Wat ortbrak
er dan aan hun gerechtigheid? Om een antwoord te
k4jgen moeten wij verstaan wat hun ge echtigheid was.
Hun gerechtigheid was de vrucht van het gehoor
zamen van een wet, die van buiten met een •eis tot
hen kwam.
Aan die eis trachtten zij te voldoen~,
omdat zij daartoe geclwongen werden.
Zij gehoor
zaamden niet wegens een innec~ike d:ang, maar weg ns
vrees voor straf of cnn zucht naar beloning.
Zij
gehoorzaamden dc wet niet met bet dod om heilig te
leven, de medernens tot ~egen te zijn en Go~ te ver
heerliken, maar em straf te ontgaan en gunst bij God
en mens te verwerven. Wat zij deden was dus .~gedaan
met verkeerde gezindbeden en bedoelingen, en het
noodwendig gevoig hiervan was, dat bij hen ontstond
een zelfvoldaanbeid, waardoor de d:ang naar heilig
heid verdoofd werd.
En daarom was bij hen geen
h.oegeren en dorsten naar gerechtigheici, geen behoefte
aan genade en veriossing en geen benoefte aan ecn

44
Zaligmaker. Er was in hun harten niet de iiefde ±ot
God en de naaste, die ai1~en de mans in ‘staat stelleji
kan om Gods wet met de rech~e gezindhed en be
doeliingen te ond’ërhouden.
Geen wondar dus dat,
niettegenstaande de leer en het voorbeeld van deze
leidslieden, het Joodse yolk onrechtvaardig beaf en
door het plegen van onrecht zijn eigen oade:gang be
werkte.
De poging, hoewel lofwaardig, was echter
een mislukking. Wat dunkt u, broeders, moet dit ook
niet gezegd worden van de pogingen die heden aan
gewend worden om gee~highei~ te ha d aven?
Is
men er in gesiaagd dc meisen door onderwijs, wetge
ving, rechtspleging en straf rechtvaardig te maken?
Heiaas, als wij ann de teestand van het mensdom den
ken, moeten wij met Jesaja zeggea: “Het recht is
achterwaarts geweken, de gerechtigheid staat van
verre, dc waa.haidJ struikeit op de straat en wat recht
is kan er niet ingaan” (Jes. 59: 14). En dit niettegen
staande dc aanwendin.g van ale po~ingen. “Door de
werken der wet zal geen vteesch voor God gerecht
vaardigd worden.”
III.
In de derde plaats wijzen wij op ieen doel
treffend middel.
Gere~h igheid is asoodzakelik. De
poging om haar langs dc weg zo even beschreven ~te
ve~krijgen. is mislukt.
Is er dan niet een middel,
waardoor dit onmisbare verkregen kan worden?
Op
deze vraag geeft dc tekst ens ean volledig antwoord.
Ret feit echter dat God dit eist, dat Jezus ons ver
zekert dat mensen, die naar de ge:echigheid hongeren
en dorsten, verzadigd zullen wo~den, en dat Hij door
het tekstwoord Zijn discipelen aanspoort om de ware
gerechdgheid te verkrijgen, geeft ens bet recht om
te geoven dat deae ge~echdgheicI voor de mens ver
krijgbaar is.
Om de ware gerech~igheid te hebben
moet men hat ieven, dat men door dc zonde verloren
heeft, terug lcrijgen. Dat leven is bet goddelike leven,
waarvan het wezen de liefde is, liefde tot God en de
naaste. Waar men dat leven h~eft, is het een Ivan
zelfhaid, dat men God en dc naaste liefheeft.
Hij
die God en dc naaste liefheeft, doet recht, niet emdat ~de wet hat cist, maar omctat hij door iiefde in
het hart daartoe gedrongen wordt. Hoe verkrijgt men
dat leven? Hierop antwoordt de Bijbel in ondubbel
zinnige taal, n.m. door het geloof in Cliristus jezus.
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‘Die in den Zoon gelooft, die heeft het ceuwige
leven.” Het doeltreffend middel am het onmisbare,
waarover wij s preken, te verkrijgen, is dus bet geloof
in Jezus Christus.
Is bet niet met het oog hierop,
dat Paulus dc wens uitspreekt: “In Christus gevon
d~n te worden niet hebbencle mime gerechtigheid, die
uit dc wet is, maar cUe doo: het geloof van Christus
is, namelijk de rechtvaarcligheicl die uit God is door
het geloof. ‘
Dc rechtvaardigheid die uit God is
door het geloof, is die rechtvaardigheid, die men ver
krijgt waar men bet ~ocldeiik leven door een geloofs
vereniging met Christus deelachtig wordt.
De ge
volgtrekking waartoe wij komen is dit: Bij cie meeste
mensen, ook in christenlanden, wordt de ware ge
rechtigheid niet gevon~den.
Die wordt bij hen niet
gevonden, omdat zij het ware leven niet hebben, en
zij hebben het ware leven niet, omdat zij niet weder
geboren, niet door het geloof met Christus verenigd
zija.
Mensen die bekeerd zijo, komen door Gods ge
nade er toe om rechtvaardig te zijn en reoht te doen
tegen elke prijs. Wordt er in onze evangeUeprediking
genoeg aangedrongen op de wedergeboorte, bekcring
en geloof in Christus? In hoeverre moet de treurige
toestand waarin christenvolken zich bevinden, toege
schreven warden aan een gebrekkige eirangeliepredi
king? Ziet daar vragen die zich aan ons opdringen.
Het mensdom verkeert in rdiepe ellende, wegens het
plegen van onrecht.
Niets anclers dan bet doen van
recht, waartoe mensen door liefde tot God en de
naastc bewogen worden, kan dc noclige verandering
teweeg brengen.
Niemand wordt tot het doen van
recht door liefd:e bewogen, tenzij hij wedergeboren,
bekeerd, met Christus verenigd is. Moet dit een en
ander onze evangeliedienaar niet bewegen, om met
meer ernst dan ooit te voren, te spreken over ide
nooclzakelikheid van wedergeboorte, bekeing en geloof
in Christus Jezus? Indien dc goddeloze zich n~et be
keert, zal hij in zijn goddeloosheid sterven, maar in
dien dc wachter hem niet gewaarschuwd heeft, zal
zijn bloed van de hand des wachters geeist worden.
(Ezec. 33: 8). Zulien wij niet ernstig bidden, dat
God ons en andere evangeliedienaren met de Heilige
Geest zo vervullen rnoge. dat onze prediking aT meer
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in de betoning des Geestes en der kracht moge ge
schieden, •en een pr~ediking mnge zijn naar de wil
van God en naar de beho~ften van e~n zuchtend men~
dom? De Here leide ons door Zijn Woord en Geest
bij al ooze beraads1a~-ingea in deze ve:gadeiing. Hij
zegene het werk, dat Hij door ons doet, en ~ende ons
terug naar onze we:kkriagen om met kracht alle on
recht te veroord’elen, en te getuigen van de Here
Jezus, dat Hij machtig is om van aie ongerechtigheid
te verlossen, en dat Hij volkomenlik kan zaig maken
degenen, die door Hem tot God gaan.
“De zalig
heid is immers in geen anderen, want er is ~ok onder
den hemel geen andere Naam, Die nuder de menschen
gegeven is, door welken wij mbe~en zalig worden, dan
de mmaam van Jezus Christus.” Amen.
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BIJLAGE IV.

RAPPORT VAN DE KOMIVIISSIE IN ZAKE
STAATSM’ONQPQLIE IN DE DRANKHAN
DEL.
Aan de I-IoogEerw. Voorzitter
van cie Raad der Kerken, Paarl.
HoogEerw. Heer,
Blijkens de Notuien der 6de Vergad~ering van de
Raad der Kerken ,gehouden te Johannesburg in Maart,
19 19, was de opdracht uwer Kommissie am onder
zoek te doen, in hoe verre Staatssnonopolie in de
drankhandel een oplossing bieden kan van de be
staande hiisstanden in verband met de onwettige
drankhandel op de Rand, zowel als in verband met
de dronkenschap onder dc gekleurden in de Westeike
Provincie.
In vervulling van deze opdracht is de Kommissie
bijeen gekomen te Kaapstad in Februarie, 1920, en
heeft de gehele drankkwestie degelik besprokcn, in
bverleg ftnet Kommissies benoemd door de Synoden
der Kaapse en Transvaalse Kerk respektiev&ik.
Als
vrucht van haar bevindingen wenst uw Kommissie het
volgende te rapporteren :
—

1.—BRONNEN VAN INFORMATIE.

Wij hebben vóór ;ons gehad :
(a) Getuigenis van een Kommissie van de Kaapse
Kerk in zake Verbetering van de Drankhandel, die
zekere besluiten voor ons ge~egd he2ft van de Synode
van 19 15. De~e Kommissie heeft dc vorige dag ecn
onderhoud gehad met vertegenwoordigers van dc wijn
bouw uit de omliggende distrikten, en zij hebben over
het algerneen genomen een sympathirke houding inge
nomen tegenover genoemde besluiten, welke ten dod
hebben verbetering van de cIrankhandel.
(b) Getuigenis van een Kommi~sie van de Trans
vaalse Kei~k in zake Orankhandel, die zekere wenken
in de richting van Algeheel Drankverbod voor ons
ltgde.
—
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(c) Dc aanbevclingcn van
Rapporten.
11.—DE Huinio~

dc

Rooth en Baxter

TOESTAND VAN ZAKEN.

Wij hebben bevonden

—

(a) Drankmisbruik gaat nog steeds voort, onder
kicurlingen en naturellen. Wij vrezen, dat in somrnige
delen des lands dit euvel toeneernt niet alleen onder
k]eurlingen en naturelien, maar ~zelfs onder blanken.
(b) Drankverhod aan naturellen, •en in zekere
delen des lands ook aan kieurlingen, is oorzaak, dat de
onw~~~ttige drankhandel op schrikbarende wijze voort
gaat, vooral op de Rand~, waardoor velen van onze
Verachterde volksgenoten in de gevangienis te land
kornen, alwaar hun toestand nog verergerd wordt.
(c) Dc oorzaak van de schrikke’ ike dronkenschap
onder de kleurflngen in çle Kaap Provincie, en bijname
in dc Westelike distrikten, moet vooral gezocht worden
in bet verderfelik kantienstelsel.
Voorts is bet ge
bleken, dat op de boereplaatsen in menig geval te
grote drankrantsoenen aan de arbeiders gegeven wor
den.
Ook wordt er tnisbruik gemaakt van het ‘icr
kopen van drank aan de kleurlingen onder de Cloete
Wet.
(d) Het bestaande stelsel van licentie-hoven laat
veel te wenren over, daar onder dit stelsel na. licenties
in de handen knmen van ongewenste personen.
III .—VO0RGESTELDE

MAATREGELEN TEN
VERBETERING AAN TE BRENGEN.

EINDE

Dc voigende wegen kunnen ingeslagen wordèn

—

A .—S~rengere Welgeving.
(i)
Geen drank niag aan gekleurde vrouwen en
kinderen onder 18 jaren verkocht worden.
(2)
Verandering van de Cloete Wet, teneinde mis
bruik te beletten.
(~) Strenger toezicht door de Staat over de kan
tienen—~rneerder macht aan dc politie, en geen zit
plaatsen of muziek in d:e kantienen.
(~) Samenstelling van licentiehoven—er moet
den aangedrongen op betere vertegenwoordiging en
meerdere kontinuiteit.
(~) Het elimineren zoveel mogelik van onge-.
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wenste licentiehouders door de overdracht van licenties
alleen door het hof te laten ge5chieiea.
(6) Beperking van licenties hij venduties, ten
~too~stellingen, enz.
“7)
Drankverbod aan alle ‘inboorlingstammen.
(8) Nadere definitie van wanneer iemand dron
ken is, en gearresteerd mag worden.
(9) Strenger maken van de Vervalsingswet.
(io) Meer dce~treffende staf voor de misclaad van
dronkenschap.
(ii)
Invoering van cen permit-stelsel (verlof
brieven) in de kieinhandel.
(i 2)
Beietten van verkoop bij bottel aan kleur
lingen.
(13)
Regeling door wetgeving van het dopstelsel.
(14)
Invoeren van “Local Option.”
(i ~)
Afschaffing van Bui~enkantienen.
(16) Wegruiming van stadsbuurten, waar wit en
zwart samen wonen.
(17)
Bij een eerste overtreding in verband met
onwettige drankhandel worde de schuldige persoon
niet naar de gewone gevangenis, doch naar een Red
dings Kolonie gezonden.
B .—Sz’2utswzv#opolie.
Uw Kommissie heeft na ingewonnen informatie be
vonden. dat Staatsmonopolie kan betekenen :
(a) Staatsrnonopolie in de kleinhandel alleen.
(b) Staatsmonopolie in de drankhandel in het
aigemeen—produktie, fabrikatie en verkoop.
—

T~i gun~1e van Staatsmonopolie pleit o.a.
bet
vo1get~de :
(i)
Het elimineren uit de drankhandel van de
private belangen.
(2)
Het zal de drankhandel uit de partij-politiek
wegnemen.
(~) De drinkplaatsen zullen meer recpektabel
den.
(~) De iopbrengst van de drankhandel zal gebruikt
~orden om gevangenissen te verbeteren, hospitalen te
bouwen, enz.
(~) De Staat ontvangt toch reeds gelde~ik voor
deel uit de drankhandel door middel van de licenties.
—
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(6) Daar bestaat reeds nationali3atie van an’dere
waren of goederën, deels ‘door de Staat, deels door
Municipaliteiten.
Ten nad~e~e van St~aatsmonopo1ie kan o.m. aange
voei~d word’en:—
(i)
Dc zedelike houding, die de Staat tot de
drankhandel innee~mt, wordt geheel veranderci.
Dc
Staat wordt een deelhebber aan de drankhandel.
(2)
Het kwaad ligt in dc drankhandel zeif, en
geen verbetering kan de wortel uitroeen.
(~) Het meer respektabel maken der drink
plaatsen maakt de verz~oeking, voor jonge mensen
des te gevaarliker.
(~) Ret politie toezicht over de publieke huizen
zal verfiauwen.
(5) Is dc drankhandel eenmaal een Staatsdeparte
ment geworden, zal dc Staat het niet weer kunnen
of willen opgeven, omdat het verlies van inkomsten zal
betekenen.
(6) Staatsmonopolie zal de verkrijging van Pro
hibitie uiterst bernoeiiken, indien niet onmogeik maken.
(7) Waar ook al beproefd, is dli stelsel geen
sukses geweest. Neen b.~r. Rus’and, de Skandinaviese
landen, (het Gottenburg Stel~ei), Engeland (Carlisle
e~ 1-~.flflãI1), Zuid Afrika (Durban, Natal).
C .—Totale Pthhibilie.
1-lierdoor meet verstaan worden algeheel verbod
ioor wetgeving van het vervaardig~n, ‘of kopen en ver
kopen. of verbruiken, of invoeren van aile alkoholie:e
dranken voor alle kiassen der samenleving, b’arik zowel
als gekleurd, tenzij voor medie:e doeeinden benodigd.
Dc argumenten, welke ten gun cte van Algeheel
Drankverbod aangevoerd worden, zijn o.a. de vol
gende :
(i
Dc vele sociale euvelen, die uit drankmis
bruik voortvioeien, vallen grotendeels van zeif weg.
(2)
Dc meerdere bevoegdheid en hekwaamheid
van dc werkkrachten des yolks, en als gevolg hiervan
de meerdere produktie van levensbehocften, en der
halve ook meer algernene welvaart en geluk.
Dc bezzuaren, welke tegen Totale Prohibitie inge
bracht wdrcien, zijno.m. als volgt:—
—
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(i)
?vlen zegt: Prohibitie bereikt niet haar doel.
Mensen drinken maar voort.
(2)
Men beweert: ‘t is oninogelik orn door wet~
.geving niensen sober te maken.
(~) Men zegt: de gevestigde belangen moeten
gerespekteerd worden.
(~) Men beweert: ‘t is een onrechtmatige in
korting van de rechten en voorrechten van dè individu.
(~) Men zegt: Een onwettige smdkkelarij wordt
noodwendig in h~t leven geroepen op grote schaal.
(6) Komende nicer bepaald tot Zuid A/rika, is
er bet bezwaar, dat Algeheel Drankverbod een voor
name sektie van dc bevolking—de wijnbouwstand n.1.-—
ernstiglik benadelen zal.
(~) i-Jet zal gevolgelik tegenstand, agitatie, en
verbittering onder het Afrik. yolk opwekken.

IV .—AANBEVELINGEN.
Weshalve uwe Kommissie na grondige overweging
van al het voorgaande de volgende
aanbevelingen
doet :
(a) In zake T~i1ale Fio/zibitie zijn wij van ge
voelen, dat, ten spijte van wat ten gunste hiervan kan
worden aangevoerd, de tijd daarvoor bij ons in Zuid
Afrika nog n iet is aangebroken. Een oiverstandige
en overhaastige propaganda-makerij z.al de goede zaak,
waarover alien bet eens zijn, n.1. de bestrijding van
drionkenschap, Ineer schacien, dan voordeel aanbrengen.
Voorts diene men te bedenken, dat deze rnaatregel nog
maar in zijn eksperimentele stadium is in landen, waar
het beproefd is geworden, en dat het nog niet af
doende gebieken is, of bet wel in alle opzichten aan
de gekoesterde verwachtingen beantwoord~!
(b) In zake Staatsm~rnopolie heeft uwe Kommissie
geen vrijmoedigheici om dezehre aan te bevelen, van
wege de ernstige bezwaren, die tegen dit stelsel inge
bracht wo.rden. Ook is het gebieken, hit het niet een
sukses geweest is in die landen, waar men bet op de
proef gesteld beef t.
(c) In zake S1renge~e Wetge~Iing ondersteunt uwe
Kommissie van harte de aanbevelingen onder Hoofd
lilA, en adviseert de Raad der Kerk~n cm samen met
andere kerkelike kommissies bij de Regering op wet
geving in de voorgesteide richtingen aan te dringen.
—
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Wij mogen tevens herinneren aan het belangrijk
Drank-Kongres, gehouden te Worcester. K.P. in No
veimber, 1920 op initiatief van dc Drankkornmis~ie der
Kaapsc Kerk., Op dit Kongres van verschillende Ker
ken en wijnbouwverenigingen~ was er feitelik eenstem
migheici over punten i—ro onder Hoofd III A. Over
ptrnten I 1—15 was men het minder eens, hoewel velen
ook deze aanbevelingen steunden. Punten 16 en 17
kwamen dáár niet onder bespreking.
Menende hiermede aan onze opdracht voldaan te
hebben, en de Vergadering de leiding des Geestes
toebiddende,
Noemen wij ons,
Uwe dienstw. dienaren en broeders,
M.

L. FICK,
J. VAN DER SPUY,
D. G. MALAN,
Scriba.

Kaapstad, Januarie,
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BIJLAGE V.
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE VAN DE RAAD
DER KERKEN OVER KERKELIKE NORMAAL
SCM OLE N.
Dc Hoog Eerw. Voorzitter
van dc Raad dci- Kerken.
H oogEerw. Heer en Broeder,
Uw Kommissie laatst in zake Kerkelike Normaal
scholen benoemd (c.f. Handelingen van dc Raad der
Kerken, I 9 I 9~ ID io) heeft dc cer als volgt te rap
porteren:
‘\Vat de Kaap Provincie hetreft (cf.
bijgaand
schrijven van dc Superintendent Generaal van Onder
wijs, dd. 25/2/21, alsook ordonnanties No. i6 van
1913 en No. ii van 19 i8~ blijkt ten duidelikste, dat
dc Kerk flu recht heeft om hare eigene ondersteunde
Normaalscholen op te richten, en door middel van kóst
inrichtingen, van staatswege ondersteund, invloed nit
te oefenen op kwekelingonderwijzers en onderwijzeressen
in bestaande opleidingsinrichtingen.
In dc Oranje Vrijstaat heeft de Synode nog nooit
daaraan gedacht om een eigene Normaalschool op te
richten, of een kostinrichting tot stand te brengen in
verband met de enige Regerings-Normaalschool, die
er in dc O.V.S., en wel te Bloemfontein, bestaat.
Met het oog op de Oranje Meisjesschool, die te ~ge1ijk
ook cen Normaal- en Kostschool is, en waarmeê de
.Synode hare handen vol heeft, zal zo iets dan cook
niet juist nodig zijn. Niettemjn moet wordein vermeld,
dat er van Regeringswege voorziening ~emaakt is oni
kostinrichtingen in verband met Normaalscholen te sub
sidieëren.
Wat aangaat de Transvaal zijn er verschillende
soorten van logieshuizen, waarvan in ‘t biezonder dient
genoemd te worden dezu1ke~ die bet eigendom zijn
van en beheerd worden door private lichamen of in
richtingen en door de Provincie worden gesubsidieerd.
Deze kiasse van kostinrichtingen wordit sterk door dc
Provinciale Onderwijskommissie aanbevolen (c.f. haar
versiag, did. 28/I 1/19, pp. 42 en 96), en hiedt ‘een
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gunstige gelegenheici aan de Kerk om haar vormende
invloed in zulke inrichtingen te ~aten gelden.
Dat
zuike kostinrichtingen bij de Administrateur gunstig
aangeschreven staan blijkt o.rn. daaruit, dat hij één van
de Kerker~.den der Transvaalse Kerk, die kos~inrich
tingen in verband met dc clagscholen heeft, verzocht
heeft de kostleerlingen van de Voorbereidencle Af
deling tot één der Normaalscholen in zijne (des kerke
raads) kostinrichtingen op te nemen, zullende de Ad
ministrateur een beurs van £38 0 0 stg. per leer]ing
betalen.
Met betrekicing tot Natal bestaan dezelfde onover~
komelike moeilikheden van vroeger nog.
i\’Iet verschuldigcle hoogachting noemen wij ODS,
HoogEerw. Heer,
U~v Dw. Dienaren en Broeders in de Heer.
B. S. BoTH~. \/oorzitter.
J. C. Ti~uTER,
P. S. VAN HEERDEN.
J. M. Louw, Scriba.

Paarl, 3 Maart,
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BIJLAGE VI.
VERSLAG VAN DE KOMMISSIE IN VERBAND
VAN AKTE 25 VAN 1913.
Dc Kommissie wenst hiermede beleefdelik te rap
porteren dat zij van Regeringswege de verzekering
heeft ontvangen dat geen wetgeving oniniddeHik zou
worden ingediend. doch dat men in toekomstige wet
geving voorz’iening zoti maken in wa~t vei’langd wordt.
Ds. H. P. van der Merwe, Voorzitter der Kommis
‘sic, die een onderhoudi met dc Regering heeft gehad,
is naar Europa vertrokken, doch zal met zijn mede
leden een oog houden op wetgeving in de toekomst,
rakende Akte 25 van 1913.
Met verschuldigde hoogachting,
dc Jeden der Kommissie.
J. C. TRurER,
G. .j. HUGO.

V

BIJLAGE VU.
~RAPPORT VAN DE KOMMISSIE DO~OR DE RAAD
DER KERKEN AANGESTELD, OM MET ADVIES
TE DIENEN IN ZAKE DE HOTJDING VAN DE
KERKEN TOT DE ECHTSCHEIDING.
Aan de voorzitter van de Raad der Kerken voor
geicgd, met toebidding van des Heren zegen op de
verrichtingen des Raads.
WelEerw. Heer en Broeder,
Uw kommissic meent in deze eerst enige beschou
wingen over bet buwelik zeif aan uw aandacht te moeten brengen.
Wat de instelling van bet buwelik betreft, laat de
Heilige Schrift ons niet in het cluister. Zij leert ons,
dat God zeif bet huwelik heeft ingesteld, en dat het
huwelik derhalve een goddelike ordonnantie is. Daar
echter bet huwelik, volgens de Heilige Scbrift, vóór
de zondeval werci ingesteld, zo komt• het huwelik niet
op uit de partikuliere genade (hot gebied der Kerk)
rnaar uit de algemene genade.
Wat dc huweliksluiting aangaat, waren er geen
andere verhoudingen waarnaar Adam en Eva zich hadden te scbikken. Er bestond toen geslacht, Kerk noch
Overheid. Onder Gods bestel is men echter flu ver
plicht, ook bij het huwelik, om rekening te houden ~met
alle verordeningen Gods.
Geslacht, Kerk en Staat
hebben bij bet huwelik belang.
Uit zijn aard is bet huwelik een uiting van bet
natuurlike leven. Hot bestaat ook, waar er geen Kerk
van Christus aanwezig is. En over het burgerlik leven
en de aardse bedeling is door God de overheid ge
piaatst, om in Zijn Naam op te treden. Juist bierom
hebben onze vaderen altijd gevoeld, dat bet huwelik:
in ruime mate Staatszaak is. Maar de overheid voi
trekt ook bet huwelik niet, want het huwelik toch was
er voor er een overheid bestond.
Histories was bet
huwelik privaat—een farniliezaak. De overheid voitrekt
niet bet huwelik, maar brengt bet slechts in verband
met haar bepalingen, die door baar voor het personen
en goederenrecht is verordend. Door bet huwelik dus
uitsluitend Staats-burgerlik te maken en bet geslachts—

verbanci voorbij te zien, beeft de overheid ‘t huwelik
van zijn wezen ontroofd en bet tot een mechaniese
band verlaagd.
Juist omdat bet huwelik
‘N GODDELIKE INSTELLING
is, hebben al]e volkeren nok gevoeld dat dc religie
bij dc huweliksiuiting behoort, en da~t het huwelik
als in dc tegenwoordigheid Gods moot worden geslo
ten. Dit godsdien.stige vooral wordt bij bet Staats
huwelik geIgnoreerd.
Dc tegenstelling bij het huwelik tussen Kerk en
Staat is dan ook van ennstige aard. Dat het huwelik.
—hoewel uit bet natuurlik 1even—~ook op kerkelik ter
rein een eigen hetekenis heeft, is duidelik voor ecu
jeder die gelooft in het genadeverbond. Dit gena-~
deverbond behoort wel niet tot bet terrein van het
natuurlike leven, is een verbond van God met d~e ~e
lovigen, en val t dus geheel op bet gebied der parti
kuliere genade.
Maar dat verbond is echter aange~
haakt aan bet natuurlike leven, overmits de belofte
Gods ook het zaad van Abraham geldt.
Op grond
van dat genadeverhond wordt dc Heilige Doop aan
“dc kinderen der gelovigen” toegediend.
Juist dit
feit brengt bet huwelik in rechtstreeks en noodzakelik
verband met bet leven der Kerk. Tot dc Kerk immers
behoren niet slechts voiwassenen, die belijden, maar
ook dc kinderen van de belijders. Gehee] dc samen
stelling van de Kerk wordt dus door dc geboorte ivan
de kinderen bebeerst, want ook dc kinderen “als leden
der gemeente.” behoren gedoopt te wezen. Dc Kerk
heeft dus met bet huwelik rechtstreeks te maken.
Paulus noemt bet huwelik een nysterie, dat heen
wijst op dc “U’nio mystica.” Het is een goddelike
Unio, cen goddelike oplossing van twee in een, een
wczenl ike cenheid.
Het is een afspiegeling van dc éénheid tussen
Christus en Zijn gemeente. Ook bier is een heenwijzing
naar bet genadeverbond.
De kinderen uit zulk een
huwelik worden niet van buiten af dc Kerk binnen
gedragen, maar zijn kinderen uit een huwelik geboren,
dat in verband met de Kerk werd gesloten. Voor dit
heilige heeft de Kerk te waken.
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Nu kan de Kerk wel niet het huwelik a1~ uitsluitend
kerkelike zaak opeisen. Dat zou een tegenstrijdigheid
zijn. Doch zij kan evenmin toelaten, dat een andere
~macht buiten haar zich het recht aanmatigt orn over
het verband tussen Kerk en huwelik te heersen. Dat
verband gaat alleen de Kerk als zodaniZ aan, en
daarover heeft de Kerk alleen zeggenschap.
Dc Kerk mag ook niet het verband van bet huwe
uk met burgermaatschappij beheersen. Beide sferen
moeten gescheiden blijven en kunnen alleen door ak
koord tot overcenkomst geraken.
Is zulk een over
eenkomst niet getroffen, dan gaan beide voort op eigen
weg.
Nu, indbn het huwelik ecu ordonnantie Gods is,
dan zijn de gehuwd’en ook gebonden aan de instel
lingen Gods in verband met bet huweliksleven, n.I.
geslacht, Kerk en Staat. En indilen het huwelik een
verbintenis is, die aangegaan wordt tussen de man
en de vrouw, naar luid van Gods Woord, opdat die
twee één vlees zullen wordien, dan is het huwelik naar
zijn aard onoplosbaar, en kan slechts de dood daaraan
een einde maken, of jets wat gelijk met de dood staat.
Na dit voorwoord wenst uw kommissie bescheiden
ilk de volgende gegevens aan u voor te leggen:
ECHTSCHEIDING.
(i) Dc zienswijze, die men bij de Staat aantreft ~n
zake echtscheiding.
(2) Dc gegevens, die de Heilige Schrift, en bij
name bet Nieuwe Testament vooral, voor dit vraagstuk
biedt.
(~) Hoe door de Christelike Kerk in bet algemeen,
en inzonderheid door de Gereformeerde Kerken, over dit
vraagstuk is, en wordt geoordeei:d.
(~) Dc konklusis, waartoe uw kommissie op grond
van haar onderzoek is gekomen, en die uw kon~missie
hiermee als haar acivies aanbiedt.
(i)

DE ZIENSWIJZE VAN DE STAAT

in zake echtscheiding.

Ook volgens de opvatting van de Staat is het huwe
ilk niet een kontrakt. Daar is wel een tendens om het

huwelik in die richting te sluren, maar zo ver is het
nog niet. Het huwelik volgens de Staatsleer, is een
vereniging van é&ì man met één vrouw tot de dood
van een der partijen of tot het huwielik door een ge
voegd gerechtshof is ontbonden. De Staat beschouwt
het huwelik als pure Staatszaak, en zo moet bet huwe
lik geheel naar Staatsaangelegenheden geregeld wor
den. Het huweljk wortel’t dan ook in dè natuur en
niet in de genade.
Dc Staat laa t echtscheiding toe om de volgende
oorzaken: (a) Overspel; (b) Kwaadwillige verlating;
(c) Onnatuurlike misdaden, zoals sodomie, beestelik
heid, enz.; (d) Langdurige gevangenschap, wordende
zulk een persoon, ~vat het civiele leven betreft, als ~e
storven beschouwd; (e) Langdurige afwezigheid, voor
al wanneer het verblijf van zulk een afwezige onbekend
is. (f) Weigering van huweliksgemeenschap.
Behalve de b~’engenoemde oorzaken voor echtschei
ding, kan bet huwelik ontkend en van geen waarde ver
klaard worden “ab initio” wegens impotentie, wegens
onkunde van vroegere “stuprum” (d.i. geslachtsge-.
rneenschap met cnn ander vóór het huwelik); wegens
ongeneesbare krankzinnigheid. De zaak van veneriese
ziekten is ook gedurende de laatste zitting van het Par
lement ter sprake gebracht en zal wellicht bij de vol
gende zitting landswet worden.
Dc twee voornaamste scheidingsgronden
echter~
volgens Staatsmening, zijn,
OVERSPEL EN KWAADWILLIGE VERLATING.
Volgens de ]andswet mag er bij kwaadwillige verla
ting geen collusie of voorafspraak zijn.
Wat bet wederhuwen van gescheidene personen be
treft, is ouze landswet (in de Kaapprovincie) nog ge
bonden aan bet Plakkaat van 1674, en mogen personen,
aan echtbreuk schuldig, in geen geval elkaar huwen.
Dit geldt natuurlik alleen van persoTlen, die gehuwd
waren en zich na het huwelik aa~i overspel
hadden
schuldig gemaakt. Een huwelik tussen zulke twee echt
brekers kan van nul en gene waarde verklaard wordJen.
Doch deze wet is obsoleet, is in onbruik, en’ huwen zul
ke echtbrekers flu onverhinderd. Obsoleet is ook dc
wet (in de Kaapprovincie) volgens welke echtbreuk
een krirninele daad is.
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DE HEILIGE SCHR1FT OVERECHTSCHEIDING.
(2) De gegevens, die de Heilige Schrift ons in
zake echtscheiding biedt.
In het Oude Testament is Deut. 24: I-—4 de voor
naamste piaats. De vraag is bier wat met “Ervath dab
har” bedoeld wordt. Met deze uitdrukking wordt wel
niet ecbtbreuk, maar jets schandeliks, bedoeld; doch
volgens onze Heiland, heeft Mozes ook hier niet echt
scheiding geboden, maar wegens de bardigheid des barten cen konsessie gedaan.
De voorname Schriftuurplaatsen vinden wij echter
in bet Nieuwe Testament. In Matt. 5: 31, 32. In verS
32 betekent “porneia” onwettige gesiachtsgemeenschap
in het aigemeen, en is vertaaid door “hoererij.” “Moi
chenno” betekent overspel doen. Van dc vrouw komt
bet werkwoord in passieve vorm vooor, ni. “Moicha
stai,” en betekent dus “overspel ondergaan.” Zij Jijd!t
overspel en wordt onteerd.
Wat Jezus hierbij inert, is zeer duidelik: (a) D~t
niemand zijn vrouw verstoten mag om een anclere oor
zaalc dan hoererij; (b) Dat Ide man, die zijh ~vrouw ver
stoot anders dan om boererij, en cnn ander trouwt~ doet
een dubbele zonde, ni. hij zeif cioet overspei, en hij
maakt (en is dus verantwoordelik) dat zijn vrouw, die
hij verstoten heeft, •overspel lijdt, doordat zij menende
vrij te zijn van dc man, die haar verstoten beef t. weer
een huwelik aangaat; (c) Jezus inert derhalve. dat een
huwelik door dc verstoting niet ontbonden wordt, en
dat een tweede zogenaamd huwelik daarna niet wettig
is. Maw., op een onwettige verstoting kan gem wettig
huwelik volgen. Voor beide partijen, ni. die verstoten
heeft. en die verstoten is, is zulk ‘een huwelik inaar over
spel. (d) Hierbij kornt nog, voigens jezus, dat wie
ook al de verstotene trouwt, al is die verstotene pn
schuldig—die wordt ook overspeler—want het huwelik
is voor God n.ooit ontbonden. Dc vrouw, hoewel onschul
dig verstoten. blijft nog dc vrouw van cie inan~die haar
verstoten hceft (cf. Ram. 7: 2, 3 en I Cor. 7: 39).
Het kan zelfs niet volgehouden word:en, d~t jezus,
na gebleken overspei, de echtscheiding gebiedt.
Hij
gebiedt bet niet. Hij laat ruimte voor dc vergevende ~n
verzoenende iiefde, als de schuldige schuld belijdt en
berouw toont, en de beledigde gewillig is te vergeven.
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plichtingen, die uit Gods ordinantie voortvloeien. Vol
gens Gods ordinantie is het huwelik een “één vlees wor
den” van de twee personen, totdat een van beide sterft.
In geen arider geval, behalve wegens hoererij, mag ‘n
man zijn vrouw (of een vrouw haar man) verstoten, \Vie
een huwelik ontbindt, en weer trouwt (anders dan om
hoererij) is een overspeler, en wie een huwelik, dat voor
God niet ontbonden is, als onthonden beschouwt en
trouwt, is dok een overspeler.
In Markus 10: II, 12; Lukas 16: iS, wordt de
zaak absoluut gesteld, zelfs met weglating van de
voorwaarde: “anders dan om hoe~erij.” Geeft Mattheus,
die cen discipel was, ‘n voliediger verhaal van de woor
den van jezus (hetgeen waarschijnlik is) dan Nij~ft
echter echtbreuk als grond voor de echtscheiding staan.
Uit geschriften der Apostelen is alleen de behandeling
van i Kor. 7: ic nodig. Paulus verbiedt iii dit gedeel
de
LICHTZINNIGE ECHTSCHEIDING.
Hij wil bet kwaad keren. Nu wordt meestal i Kor.
7: II, I 5 beschouwd en verklaard als steun biedende
aan de mening, dat echtscheiding wegens “kwaadwilli
ge verlating” geoorloofd is. Paulus heeft bet bier te
doen met gelovigen, die na bun huwelik tot het christe
uk geloof zijn gekornen, en die nu met hun heidense
echtgenoten, en juist vanwegc de heidense echtgenoot,
niet sarnenleven. En hierover leert Paulus, dat zulke
gehuwden wegens het verschil in geloofsleer. van el
kaar mogen verwijderen, totdat verzoening mogelik is,
en als zuiks niet mogelik is. dan hebben zij ongetrouwd
te blijven. (i Kor. 7: ii).
Van dit Schriftgedeelte kan dus niet afgeleid wor
den dat “kwaadwiliige verlating” cen grond voor echt
scheiding is. Hooigstens kan afgeleid worden, dat
“kv.’aadwillige verlating’ orn des geloofs wil, grond
kan zijn van scheiding tussen tafel en bed, wachtende
op de mogelike verzoening.
Volgens Kalvijn en J. van Andel (1 Kor. 7:1 5).
als verzoening onmogelik is gebleken, is bet weder
huwen van de gelovige echtgenoot geoorloofd en wettig.
Doch cleze mening komt uw kommissie voor in strijci te
ziju met de leer des Heilands.
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HET OORDEEL DER KERKEN.

(~)

Hoe door de Christelike Kerken over dit vraag

stuk is geoordeeld?

Door de Kerkvaders werd het huwelik
cen
Sacramentum” genoemd, waanonder “res sacra” werd
verstaan. Daarom werd over do echtbr•eker de ban uit
gesproken en ~erd hij van dc gemeenschap der heiligen
verwijderd. Sedert Constantijn werd do overpeelster
en haar zonclige man tot de doodstraf veroordeeld—en
wel met dc goedkeuring der Kerk, want onder Constan
tijn is de Caesaropapie begonnen.
Gedurende de Middeleeuwen, hoewel het kerkelik
leven los was, hield dc Kerk het huwelik als leilig en
liet in beginsel geen echtscheiding toe.
Dc Roomse Kerk laat nu nog in beginsel geen ~cht
scheiding toe. Het huweik is, volgens het Konciie
van Trente, een der zeven Sacramenten door Christus
~ngeste1d, en derhalve moet hot huwelik blijven voort
duren. Rome maakt onderscheid tussea dc losmaking
van bet huwelik: (a) door de verbreking van do echte
like band (separatio quoad vinculum), en dc losmaking
(b) dour verbreking van het echtelike samenleven
separatio quoad thorum et mensam). Deze laatste
bat zij toe wegens zware mishandeling, kwaadwillige
verlating, en dergelike schanden, waardoor samen~even
onmogelik is geworden.
Dc Christeljke Protesta.ntse Kerken hebben wel hot
vraagstuk der echtscheicling behandeld, doch hebb~n het
probleem niet opgelost. Daar men hot huwelik voor eon
wereidse aangelegcnheid hield, verwees men ook dc
zaak van de echtscheiding naar dc wereidse rechtbank
die recht had orn bet huweljk te onfbiriden—en niet
alleen wegens echtbrcuk, rnaar ook wegens schandelike
feiten, die met echtbreuk hijkans op één liju zijn te stel
len, z.a. kwaadwillige verlating; ondragelike mishan
deling; bet piegen van cell misdaad waarop de dood
straf staat, enz.
Dc Hervormers lieten vee]aI do zaak van echtschej~
cling bij de overheid. Luther, die aan het begin van
zijn optreden dc echtscheiding om vele oorzaken toeliet,
heeft later in zijn ‘Ehesachen,” 1530, als scheidings..
gronden slechts echtbreuk en kwaadwiilige verlating
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erkend. Kalvyn en de anclere Hervormers waren bet
hier met Luther eens.
De houding van de
GEREFORMEERDE VADERS.
was, ~‘o1gens hun opvatting, konsekwent. De overheid
was een Gereformeerde overheict die ook de ware gods

dienst had te beschermen, weshalve men zich bij etc
wetgving van de Staat in deze neerlegde.
Wegens dc toenemend~e echtscheidiingen, en wel om
allerIei oorzaak, is er bijkans in alle Christelike Kerken
een beweging om dit kwaad te keer te gaan. Dc Geref.
Kerken van Arnerika hebben, ter Synode vergaderd, een
kommissie aangesteld, em de voigende Synode met advies te dienen. Dc kommissje was het niet eens Het
ene rapport, ondertekend door de drie professors, drs.
Ter Haar, Heijns en Volbeda. gaf bet volgend advies :
(i) Dat bHjkens Ma~tt. 5: 32 e.a. plaatsen,
het
huwelik van hem, die zijn vrouw verstoot en een andere
getrouwd heeft, ook na hertrouw der andere partij, een
onwettig huwelik is, en dat zij~ die leven in zulk ecu
huwelik, leven in overspel.
(2) Dat aan een uitspraak van de burgerlike rechter
als zodanig, geen rechtsgeldighcid mag worden toege
kend op het terrein der Kerk.
(~) Dat zij, die in zulk een huwelik, en dus in
overspe], met elkander leven, niet met helijdenis tot het
kerkelik iidmaatschap kunnen toegelaten worden, naar
dien etc Kerk zjch te houden heeft aan dcdSchrift, wel
ke verklaart dat overspelers aan bet Rijk Gods geen :deel
hebben.
(~) Dat echter de rnogelikheid bestaat om aan dit
teven in overspel een cind te maken door een scheiding
van tafel en bed, zolang de eerste vrouw, die voor God
de wettige vrouw is en blijft, leeft.
(~) Dat zij, die dit bun leven in overspel doen op
houden, na schuldbekentenjs in etc kerkelike gemeen
scl~ap kunnen opgenomen worden, naardien dan, rnaar
ook dan alleen, hun belijdenis als cen oprechte belijdenis
een belijdenis, die van “genoegzame tekenen van boet
vaardigheid” vergezeld gaat, lean aangenomen worden,
Drie leden van de kommissie, di-. Lonkhuizen, ds.
Danhof en ouderling Sevensma. kwamen tot etc volgen
etc konklusie:
—
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~Wij besluiten dan, dat de Kerk, onwettig geschei
denen en hertrouwden. die door Gods genade tot boete
en berouw kornen over hun zondige daad, en weder op
name in dc gerneenschap der Kerk begeren, krachtens
het wezen van de Kerk, de aard van d& sleutelrnacht en
dc roeping van de ambtsdragers, niet mag buitensluiten,
maar moet opnernen.
(a) Zuilce berouwhebbenden te weigeren is misbruik
van de sleutelmacht;
(b) Wij moeten n~et heiliger willen ziju d~n God;
(c) Dc hetrokkenen hebben grote behoefte aan en
recht op dc gemeenschap de: heilige:n en bet gebruik der
.Säcramenten;
(d) Zo kan uit dc mond van grote (begenadigde)
zondaren o.pstijgen de lof van ‘s Herea Naam als erf
genamen Zijuer genade.’
Dc Synode heeft beide konklusies verworperi en
haar Synodale Kommissie opgedragen om bet advies van
de Gereformerde Kerken in Neclerland en Zuid-Afrika
in te winnen.
IN NEDERLAND.
heeft ceo kommissie over de~e zaak dc Algemene Synode
van 1920 met advies gediend, Dc kommissie kwam tot
de konklusie, dat “volgeris de leer van de Bijbel edit
scheiding wegens ecbtbreuk en kwaâdwillige verlating
kan geschieden
In een minderheidsrapport, heeft
prof. Ridderhos alleen echtbreuk als scheidingsgrond
voorgestaan. Dc zaak bleef in statu quo, daar de
Synode niet gereed was ecu besluit te nemen.
Dc Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika ziju met
deze ernstige zaak bezig, en willen gaarne, volgens bun
Synoclaal besluit, met ons in deze samenwerken.
DE KERK VAN ENGELAND.
hier te lande heeft bet volgende besluit op haar’ Synode
genomen: “This Synod resolves that no
clergyman
ought to admit to Holy Communion any persn who has
been united within the prohibited degrees, so long as
the parties are living together as man and wife; or
either of two persons so living together, one of
whom is either divorced from a former spouse on
ground other than that of adultery, or the guilty party
in a case of divorce on the ground of adultery, so
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long as the former spouse i-n either case is living... etc.”
Zodat volgens dc Christeijke Kerken er hoogstens
twee echtscheidingsgronden zijn., n. 1. echtbr-euk en
kwaadwillige veriating; terwyl deze laatste door be
1.angrijke kerkgroepen wordt afge’wezen
1-JET ADVIES DER KOMMISSIE.
ç4) Uw kommissje beveelt ais haar advies aan:—
(i) Dat volgens Gods Woord er slechts é6n grond
voor echtscheiding is, ni. echtbreuk. Voor echt
scheiding op grond van kwaadwillige verlating, vindt
uw komniissie geen Bijbelse steun.
i Kor. 7 zou wel
steun ku~nnen bieden voor scheiding tussen tafel en
bed, zijnde bet dod dat er verzoening teweeg wordt ~ge
bracht.
(2) Dat
dc Kerk in deze geboi den is aan bet
Woord Gods. Dat is haar enig en onfeiibaar richt
snoer.
(~) Dat de Kerk, als vergadering van Christen ge
lovigen, te doen heeft met gelovigen. Dc gelovigen
maken bet wezen der Kerk uit. Dc hypokrieten tellen
bier rtiet mee. Gevolgelik heeft de Kerk, naar Gods
Woord, neer te leggen hoe het ondier de gelovigen moet
toegaan.
(a.) Dat de Kerk bet recht toekornt orn een, zelfstan
dig oordeel te hebben over de gevaHen, waarin naar
goddelik recht echtscheiding geoorloofd is, en dat zij
geroepen is Gods Woord in dezen te brengen, enS tot de
gemeenteleden en tot die overheid. Zij heeft daartoe
bet recht, omdat zij op eigen gebied autonoorn en sou
verein is.
(~) Wat het wederhuwen van gescheidenen betreft,
is uw komm’issie van mening dat, waar een huwelik orn
een andere oorzaak dan ioererij voor ontbonden werd
verklaard, zulk een huweli’k nog voor God bestaat, en
-dat een tweede huwelik derhalve geen wettig huwelik
kan zijn. Volgens Matth. 5: 32 lijdt zelfs die -onschul
dige vrouw overspel, die door haar wettige man vers5rten zijede, weder huwt.
(6) Dat, warmeer na zulk een volgens dc Kerk on
geoorloofde echtscheiding, de overheid een nieuw hu
welik toeiaat, dc Kerk zulk een huwelik als een ~-ondige
daad heeft t e veroordelen, -en daartoe niet alleen op
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gener]ei wijze haar medewerking heeft te verienen, maar
ook zulk een huwelik, dat volgeus Gods Woord geen
huwelik kan ziju, niet heeft te sanctioneren.
(~ Dat gemeenteleden, die van dc wetgeving der
overheici gebruik maken, door op andere gronden dan
cle Heilige Schrift veroorloofd, hun huweliken te doen
ontbinclen, schu1di~4- zijn aan echtbreuk, en derhalve on
cler kerkelike tucht vallen, en wel ook wanneer zij daarna
tot een tweede huwelik overgaan.
AANBEVELI NGEN.
Uw Kommissie is verder van oordeel dat de Kerk
geroepen is om haar standpunt tegenover dc Staat
duidelik fleer te leggen, en beveelt derhalve be
scheidenlik bet volgend;e aan
(i) Dc Kerk erkent en belijdt, dat bet huwelik oak
Staatszaak is. I-let huwelik komt op uit de natuur en
niet uit dc genade. Dc Staat heeft te doen met de
natuurlike dingen, de Kerk met de geestelike dingen.
Dod-i voor het leven en voor het voortbestaan van de
Kerk is bet huwelik van zoveel bh’tang, en zo diep in
grijpencl—zoals door dc Verbondsleer duidelik wordt
aangetoond—dat de Kerk geroepen is tegen de ontheili
ging van het huwelik met al haar macht te~istrijden.
(2) Dc Kerk erkent dat dc Staat ccii moeilike en een
gans an-dere taak dan de Kerk hecft, en dat er noodwen
dig verschi] van mening meet hestaan. De Kerk houdt
zich bezig met bet yolk Gods, dc Staat heeft te doen
met dc wilde massa. Dc Kerk schrijft voor, hoede ge
lovigen in Christus zich hebben te gedragen, de Staat
heeft ailcen met de gernecnschappelike belangen van
de burgerij rekening te hbuden.
(~) ~D-och de Kerk spreekt bet als haar mening uit,
dat volgens Gods woord (Ram. 13) de Overheid diena
resse Gods, en derhaive gebonden is aan de ordinantien
Gods ook voor het ihuwcliksleven; en dat zij (dc Over
hcid) daarorn deze ordinanticën Gods zoveel mogelik
ook bij hare wetgeving tot richtsnoer te nemen heeft, en
dat te meer, waar dc Overhcid in cen gekerstend land
o~ptrecdt.
(a.) Dc Kerk erkent het scheidensrecht van db
Overheid, en wil het zover mogelik ook ecrbiedigen.
Maar als er strijd is tussen wat naar goddelikf recht be—
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behoort te zijo~ en wat als recht door de Staat wordt
gehouden, dan heeft de Kerk geen andere keuze, dan
dat “men Gode meer gehoorzaam moet zijn dan de
~mensch.” Tegen dat goddelik recht—het Jus Constituen
dum— miag de Staat evenmin ingaan als de Kerk.
(~) De Kerk wil bet derhalve zeer duidelik uitspre
ken, dat wanneer dit ~cheidingsrecht der Overheid geheel met de Christelike grondsiagen van het huwelik
breken zou, dat de Kerk, uit ~ehoorzaamheid aan Gods
Woord, gebondewi is om dit scheiding~recht voor haar
ter-rein niet meer te erkennen.
(6) Zij (de Kerk) verklaart verder beslist, dat zo
lang zulke, volgens hare mening onwettige gescheide
n-en en wedergehuwden., op Staatsrechterlik gebied
blijven, dat het haar suet aangaat en een Staats
zaak zal blijven. Doch, als zulke personen het gebied
der Kerk willen betreden, dan heeft de Kerk recht van
spreken en moet zij zich houden aan Gods Woord, en
kan en mag zij zul ke echtscheiding en weder huwen niet
erkennen.
Met het oog op de ontzettende gevoigen, die hier
uit vojor de samenleviag zouden voortvloeien, beveelt
uw Kommissie aan, dat de Kerk hiertoe niet overgaat,
dan
(a) Alvorens zij bij de Overheid door middel van
deputatie publiek haar protest heeft aangetekend te
gen de onwettige echtscheidingen.
(b) Na degelik propagandawerk bij de Volksver
tegenwoordigers te hebben gemaakt.
(c) Nadat zij in gemeenschap met de gezamenlike
Christelike Kerken alle aktie in deze heeft genomen.
Hopende h iermee aan onze opdracht te hebben vol
daan, noemen wij ons,
—

WelEerw. Heren,
IJw Dienaars en Broeders in Christus,
G.

J. HuGo, Voorzitter.

J. M. Louw,
H. A.

Paarl, 4 Maart,

1925.

LAMPRECHT,

Scriba.
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BIJLAGE VIII
VERSLAG VAN DE KOMMISSIE IN ZAKE KERK
VERENIGING.
Aan de HoogEerw. Voorzitter
van de Raad der Kerken, Paarl.
HoogEerw. Heer,
De Komrnissie aangesteld door de Raad in zijn
jongste vergadering te Johannesburg in Maart (9 19,
heeft. naar bet best ~van zijn vermogen, getracht gevolg
te geven aan zijn opdracht in zake Kerkvereniging. om,
n.1. (i) “Onderzoek in te stellen naar de oorzaken van
de rnislukking van Kerkvereniging” Ifl 1912; (2) “in
hoeverre aan de geopper;de bezwaren tegemoet geko
men kan worden,” en (3) “een weg aan te wijzen hoe
in de toekornst gehancield mioet worden teneinde de on
derha~ige zaak te bevordieren.”
I. i\Iet het oog op deze opdracht heeft uw Kommissie
ais gevoig van eon rondschrijven, cen circulaire gericht,
onder datum 25 Jan uarie 192 I, aan al de Kerkeraden
der Gefedereerde Keriden, waariin, na ‘n historiese in
leiding, die voigende th-ie vragen gesteld werden, met
het ‘vriendelik verzoek om otns ten eerste te wilien die
nen met een antwoord” n.1.
I. Heeft de Kerkeraadi vroeger voor of tegen de
Kerkvereniging gestemd?
2. Welke waren de redenen waarom de Kerkeraad
aizo heeft gestemd? Gelieve vooral de redenen te floemen die de schaal naar de ene of andiere zijde deden
overslaan.
3. Is de Kerkeraad heden voor of tegen ‘n organiese
Ke~kvereniging?
Uit de 344 Kerkeradèn aan wie genoemde circu
laire gezonden werd, hebben, tot ~p datum dezes slechts
96 geantwoord.
Ret deed uw Kommissie iced te moeten vememen,
dat ‘n paar kerkeraden beslist geweigerd hebhen om,
overeenkomstig dit vriencielik verzoek, enig definitief
antwoord te geven, en cUt wel in de mening dat hot
alleen de betuokkene Synode toekwam orn zodanige vra
gen te stellen, terwiji de Raad der Kerken in :idieze toch
beiemaal overeenkomstig zijn konstitutie heeft gehan
deid (zie Art. 4) waar duidelik bepaald wordt dat
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de Raad o.a. in behandeling neemt wat hem opgedra
gen wordt door en of ander Synode, gelijk in deze
zaak ~‘an olganiese vereniging beslist opdracht van de
Transvaalse Synode is geschied. Dan flog de Raad
cler Kerken met zijn voijie status van advi~erend iichaam
tegenover de vier Synoden~ Ions dunkt, toch het recht
heeft een vriendelik en beleefd verzoek, aic bovenver~
meld, aan de Kerkeraden te richten, al is bet (bok dat
enig Kerkeraad nog vrij staat zul!k een verzoek van de
hand te wijzen.
Op de lovere uitslag van 96 uit 344 mogelike ~nt
woorcien, is uw Kommissie met aiauwkeurigheid en
degelikheid ingegaan, en hieruit, zowel als wat door het
l)ersoneel van de Kommissie in het midden is gebracht,
is gebieken dat de poging tot Kerkvereniging is mis
lukt, omdat :
(i) De onderscheiden Kerkeraden indertijd
niet
genoegzaam werden voorgelicht. I-let boekske van
de Raad der Kerken, bevattende de vereningsakte met
inleiding en toelichting, en bestemd voor Kerkeraads
leden en lerlen der geineenten, hoe degelik en
kostelik ook van inhoud, niet genoegzaam was ingericht
naar de bevatting van bet ~ewone Kerkeraadslid en ge—
meentelid.
(2) De volgende nun of m~eer ernstige bezwaren zich
bij de onderscheidene Kerkeraden hebben laten gelden:
(a) Dc gelijkstelling met blanken in de Kerken van
Transvaai, 0. V. S. en Natal van gekleurden uit Ide
Kaapse Kerk.
(b) Dc onhandelbare lijvigheid van ~én grote Sy
node voor de verenigde Kerk, en clientengevolge.
(c) Dc noodzakelikheid van het daarstellen, vroe
ger of later, van een Synodus Contracta, die niet alleen
autokraties of gevaarlik kon worden, maar ook na~uur
likerwijze iou meebrengen dat Islechts een kieine propor
tie van de dienstdoende predikanten en ouderlingen er
ooit zitting op zou hebben. Sommigen meenden zelfs
dat eon Synodus Contracta on ereformeerd zou zijn.
(d) Onnodige beroering en misschien ook scheu
ring in de gemeenten, als op Kerkvereniging aangedron
gen wordt, en dat wel omdat.
(e) Het yolk als ‘n geheel niet nip is voor zulk een
onderneming en, nog nteer, daar niet om vraagt. Dc
zaak van Kedcvereniging moet van beneden, of uit de
‘Vt

—
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Kerkeraden geboren, en niet van boven, of door de
Synoden. worden opgcdrongen.
(f’~ Ook voor nicer dan een Kerkeraad was de ge
dachte aan dc enorme kosten aan de zitting van, één gro
te Synode verbonden. afschrikkefld.
çg~ Men achtte organie~~e vereniging onnodig. aan
gezien dc algemene belangen der Gefedereerde Ker
ken genoegzaam door dc Raad der Kerken werden be
hartigd, en dezelve de vier Synoden naar goecivinden
met advies kon dienen.
(h) Het biezonder karakter van elk der Kerken zal
bij eventuele vereniging verloren. gaan.
(i) Plaatselikc belangen zullen, als gevoig van ver
enigiing, verwaarloosd wooden
II TJw Kommissie gevoelt zich niet geroepen om
in cut rapport in bet brede op al deze ‘bezwaren in te
gaan. Hij wil slechts oprnerken
ca; Dat bet voorstel tot organiese vereniging niet is
afgestemd door dc vier onderscheidene Synoden, zoals
wel dc opvatting van sommigen schljnt te wezen, maar
integencleel is aangenomen door al do vier betrokken
Synoden—door de Kaapse Synode met 99 tegen 84
stemmerl, door die van dc 0. V. S. met 62 tegen 8,
en door do Synoclen roan Transvaal en Natal met unanie
me stemmer’;
(b) Verdier dat bet voorstel niet is doorgegaar~ om
dat de door do Verenigingsakte gestelde eis van een
meerderheid -van drie-vierden van al do Kerkeradcfl van
elk der vier Kerken niet was bcreikt.
(c) Dat enkele van bovengenoemde bezwaren dege
ilk besproken zijn in het reeds vermeld bockske indertijd
uitgegeven door dc Raad der Kerken, en itthoudende dc
VerenigingSaktc—met inleiding en toclichting tenbehoe
ye van Kerkeraadsledcr’ en gcrnecnteledcn.
Hiermede meent die Kommissie uitvoering gegeven
te hebben aan bet ecrste punt in haar ojdracht.
I I I Dc tweede en dercic vragen die door dez~ Kom
missie bcantwoord moesten worcien, hebben bet oog op
eon handelend optreden van deze Raad in een nieuwe
poging em de Kerkverenigiflg te bewerken. De Kom
missie beef t deze punter’ overwogen, rnaar is uiteindielik,
de huidige ~~ndsomstandigheden vooral in aanmerking
~emende, tot de overtuiging gekomen dat zulk handelend
—
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optreden dc door de Raad gewenste Kerkverenigiflg op
het ogenblik eer benadelen dan bevoordelen zal.
Uw Kommissie wil derhalve, met de hoop dat er in
de tussentijd ‘n verandering in dc gemoedstoestand van
ons yolk kornen zal, bescheidenlik aan de hand geven dat
de Raad tans geen besluit nemen zal ter tegeinoet
koming aan dc geopperde bezwaren’ of ‘orn ‘n weg voor
toekornstige handeling aan te wijzen. maar dat er op
nieuw ‘n Kommissic aangesteld zal wordèn om op de
tweede en derde punten ~n de opdracht van deze Kom
missie genoemd, onderzoek in te stellen, en bi de vol
gende zittiing van de Raad rapport te doen.
Met toebidding van Gods zegen op dc verd:ere ver
:richtingen van deze Hoogeerw. Vergadering.
Noemen wij ens,
Uw dieristw. clienaren en Broeders :

—

A. J. Louw.
Voorzitter.
P. S. VAN HEERDEN,
H. PIENAAR,
DAVID WILCOCKS.

G. M. PELLISSIER,
D. S. B0THA,
H. N. LAMPRECHT,
Wm. NICOL, Scriba.
LecFen van de Kommissie in zake Kerkvereniging.

BIJLAGE 1X
VERSL~G VAN DE KOMMISSIE VOOR ‘T VER
EN1GD KERKBLAD TE WORDEN VOOR
GELEGD AAN DE VERGADERING VAN
DE RAAD DER KERKEN, MAART 1921.
Namens de Kommissie voor ‘t Kerkblad hebben de
ondergetekencFen dc een mits deze versiag te doen van
de werkzaamb eden der Kommissic en van de toestand
der zaken in verland met ‘t blad sedert ‘t laatste versiag
in Maart 1919.
i. Aan ‘t einde van September 1920 is Ds. T. D.
Kestell, wegens zijn benoeming tot rektor van tGrey
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College te Bloemfontein, afgetreden als redakteur van
‘t blad.
Op grond van zijn ouderdom werd hem emeri
taat met pensioen verieend, maar uit vrije beweging
heeft hij verklaard zich ‘van ‘t pensloen niet te zullen
bedienen zolang hij~ als ~-ektor salaris ontvangt. Als
tastbaar bewij~ van hoogachting werd hem uit de
“Kerkbode” fondsen ‘n geschenk ‘van £25 toegekend, en
ook wenst de Kommissie bij deze gelegenheid met veel
waardering te gewagen van dc goede diensten door hem
aajn ons Kerkblad bewezen.
2. Dc Kommissie is er nog niet in geslaagd de Va
kature, ontstaan door ‘t ‘vertrek van Ds. Kestell, door ‘n
vaste aanstelling np te vullen. Intussen wordt ‘t werk
op zeer bekwame wijze gedaan door Ds. P. G. J. Mciring, die ook reeds vroeger, in dezelfde betrekking de
kommissie was te huip gekomen. Als bewijs van hoe
zeer zijn werk door ide Kommissie wordt op prijs gesteid
werd op nieuw bij hem aangedrongen do redaktie van
‘t blad voorgoed op zich te wilien nemen, maar ~daartoe
zag hij, tot aller spijt, zijn weg niet open. Dc hoop
wordt gekoesterd dat de gewenste man spoedig zal zijn
gevon den.
3. Het blad telt tans elf duizend intekenaren, dat is
omtrent twee duizend meer dan met ons vorig verslag~ in
19 1 9. Er is in dit opzicht dus gestadige vooruitgaiig
geweest.
4. Als gevoig van
de verhoogde
levens
kosten wcrd ‘t salarjs van dc redakteur van Januari
1920 af aan verhoogcl tot £700 per jaar, op voorwaarde
dat hij in vervolg voor huip, welke hij in ~ijn werk mag
nodig hebben, zeif zorgen zal.
5. Aan geregelde kontribuanten werd in dc laatste
jaren. onder zekere o mstandigheden, ‘n klein geldelike
vergoeding toegestaan, en dc Kommissie is van plan op
de ingeslagen weg vnort te gaan.
6. Ter gemoetkorning van de dirukkers, die, wegens
dc buitengewoon hoge prijs van papier en werkloon, in
een rnoeilike iositie verkeerden, werd besloten het inte
kengel’d op Dc Kcrkbode, voor 1921, vast te stellen~op
I 2/6, met dien verstaande dat een-vijfde dccl van do
verhoogde inkomst uit deze bron aan de Kommissie vaTlen zal.
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7. Uit ‘t hnanciëel versiag, hieraan gehecht, blijkt
dat de geldelike toestand bevredigend is. Behalve ‘n
nadelig saldo, op de iopende bankrekening, van £13.
~os. 7d., zijn er er geen lasten. De baten belopen
~2(o5, waarvar. £1395 beiegd is in die Nederl. Bank
tegen 54°/o renten, en £1300 lfl “Santam,” gedeeltelik
tegen £5 ~ en gecleeltelik tegen 5 ~ o/o. Dc jaarlikse in
komst bedraagt dus £ii5o. Van dit bedrag betalen
de clrukkers, volgens bestaand kontrakt, £iooo, ter
wiji ‘t overige verkregen worcit uit de reinten op ‘t be
legd Kapitaai. De uitgaaf, aan de andere kant, moet
worcien gesteki op omtrent £850, zodat er ‘n bedrag
van £300 overblijft voor onvoórziene uitgaven en tot
stijving van de beiegde fondsen. Alle achterstallige
sub scriptiegekien zij~n nu inhetaald.
S. Dc overeenkomst met die Drukkers, aangekond/igd
in het versiag van 19 19, waardoor doodberichten en
“In Memoriam’ advertenties zouden worden verschoven
naar ‘t deel van rt blad bestemd voor gewone adverten
ties. werd door de Kommissie, daartoe verzocht door de
Raad in 191 9~, in herziening genomen, toen besloten
werd van ‘t voorgenomen plan aftezien.
9. In termen van die aanheveling van die Raad, be
krachtigd door de Synoden, moet door deze vergade
ring ‘n nieuwe Kommissie worden benoemd.
io. Ten s]jotte wenst de Kommissie door middel van
uwe H. Eerw. vergadering ide belaingen van ons ver
eni.gd Kerkblad aan de vriendelike belangstelling en
medewerking van alle leranen en kerkeraden :aan te beve
len, opdat voor Dc Kerkbode een weg tot elk huisgezin
in onze Kerk gebaand woricie.
Wij hebben die eer ons te noemen,
Van de H.Eerw. Vergaid., de d.w. Dien. en Breeders,

Kaapstad,

14

J.

DU

G.

J.

Februarie,

PLESSIS,
HUGO,
192 I.

Voorzitter.
Scriba.
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BIJLAGE X.
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE OVER DE
HANDLEIDING IN DE GESCHIEDENIS
VAN ONZE KERK.
Aan de HoogEerw. Voorzitter,
van de Rand der Keri<~en.
HoogEerw. Heer,
In uitvoering van de vernieuwde opdracht aan hem
heeft uwe Komimissie zich weer in korrespondentie met
Prof. A. Moorrees gesteld in verband met ‘t door~hem
vroeger ondernomen opstellen van een handleiding in
de geschiedenis van onze Kerk. Op de vraag van
uwe Kommissie wat de geachte professor aan de hand
gaf aangaande het d.ruk!ken en die verspreiding van het
bo~k, heeft hij niet geantwoord. Uw Kommissie is dus
niet in staat daarorntrent jets te rapporteren. Aan
gaande bet boek zeif beeft Prof. Moorrees het volgende
aan uwe Kommissie meegedeeld: “Toen ik begon uit
mijne aantekeningen een ~orte geschiedenis van onze
Ker~k te schrijven, werd bet mij duidelik, dat het beter
zou zijn, vóór ik daartoe overging, de oudste geschiede
mis der Kerlc, d.w.z. van hare stichting tot aan het be
gin der negentiende eeuw, uitvoeriger en zo grondig
miogelik te behandelen. Dat werk, over de onrnisbaar
heid waarvan ‘t niet nodig is uit te weiden is nu bijna
voltooid. Het plan is als volgt: Inleiding.— Hoofd
stuk I. Stichting der Kerk.— Hoofdstuk II.
Eerste
predikanten .—Hoofdstuk III. Bestuur en inrichting der
Kerk.—Hoofdstuk IV. De eerste buitengemeenten.—
Hoofdstuk V. Nasleep der politieke troebelen.—Hoofd
stuk VI. Wasdom en ~iitbreiding der Kerk.—Hoofdstuk
VII. Eerste pogingen tot organisatie dier Kerk.—Hoofd
stuk VIII. Kwesties over de leer en strijdi met dde
Lutheranen.— I-Ioofdstuk IX. Inwendige aangelegen
heden der Kerken in die tweede heift cler acht
tiende eeuw: (a) die Kaapse Kerk.-—Hoofdstuk X.
Ditto (b) de Buiten Keden.—Hoofdstuk XI.
Dc
Kerk en die zeimding. Dit laatste hoofdstuk is flu bijna
af, en dan ben i k van plan in een voigend hoofdstuk die
overgang te schetsen naar de tweed.e periode der
geschiedenis. Het materiaal, dat nu gereed ligt, zal
ongeveer 300 paginas druk beslaan. Voor de latere
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periode heb ik aantekeningen, die nog flier uitgewerkt
zijn. 1k heb gerneend mijn tijden krachten aan een
uitvoerige
Geschiedenis
van deze cerste periode
te mogen wijden, vooral ook, orndat het koste~ik boekje
van Prof. Marais vooreerst genoegzarne voorziening
maakt voor de hehoefte aan een hand leiding voor
katechjsal]t en.”
Daar de geachie hoogl.eraar lid onzer vergadering
is, zal er wel gel:egenheid zijn hem over het voorgaande
verdere iniichting te vragen, als zuiks ndIg mocht blij
ken.
Met toebid:ding van des Heren zegen over de ye:
richtingen van dc Raad, noemen de ondergetekenden
zich de dienstwilhge dienaren des Raads.
D. S. BOTHA,
P. G. J. MEIRING,
Leden der Kommissie.
Paarl, i\’Iaart

1921.

BIJLAGE XL
RAPPORT VAN DE KOMMISSIE, AANGESTELD
IN VERBAND MET SPOORWEG KONCESSIES.
Aan de Hoog Eerw. Voo-rzitter,

van de Raad der Ke~kcn, Paarl.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Uwe Kommissie werd aangesteld orn, zo mogelik,
het verstrekken te verkrijgen door die Regering van
spoorweg koncessies aan leden van hoge Kerkelike
vergaderingen. Op 20 Mci, I 919. hebben wij dc Minis
ter van Spoorwegen mogen ontmoeten, die verklaarde
dat met ‘t oog op dc financiële toestand van dc Spoor
weg-en hij onmogelik bet toekennen van ‘t gevraagde
kon steunen.
Hij zou echter de zaak aan dc Spoor
weg Kommissarissen voordragen en- -ons doen weten
wat dezen over dc zaak dachten.
Later is ‘n antwoord
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van hem ontvangen, hetwelk hieraan gehecht is. Daaruit
blijkt dat onze opwachtiing onvruchtbaar geweest is.
Wij hebben de eer ons met hoo~achting en heilbede
te n oemen.
de dienstwil]i~e clienaren des Raads,
P. G. J. MEIRING,
D. G. MALAN.
Paarl, 14 Februarie, 1921.

J. Meiring,
Dc Pastorie, Paarl.
Wele erwaarde Fleer,
Met betrekking tot uw onderhouci met de heer
Burton heden morgen, inzake spoorweg koncessies aan
predikanten die synoden bijwonen, is mij door Mnr.
Burton opgedragen u mede te delen dat, na de %aaLk
breedvoerig met de Spoorweg Kommissarissen en de
waarnemende Algemene Bestuurder van Spoorwegen be
sproken te hebben, het hem spijt dat het niet ~nogelik
is nm aan bet verzoek te voldoen.
Hoogachtend.
Uw dienstw. Dionaar,
G. V4T PILKINGT0N.
Private Sekretaris.

1)s. P. G.

BJJLAGE XII.
VERSLAG IN ZAKE DEAANBEVELINGEN VAN
DE LAATSTE TWEE VERGADERINGEN
VAN DE RAAD DER KERKEN.
Aan de Hoog Eerw. Voorzitter
van dc Raad der Kerken.
HoogEerw. Heer en Broeder,
Uw Kommissie benoemd orn te rapporteren over
bovenstaande aanbevelingen, die naar de verschillende
Synoden verwezen werden, heeft dc eer met
betrekking tot elk der aanbevelingen bet volgende on
der uw aandacht te brengen:

/ i,
i. Over /ie/ veree,evona~i~/e uiollands in “Be Kerk
bode. “—Aanbeveling door al vier cie Synoden gunstig
ontvangen.
2. Over I ‘rije .S~c/iole,, me! StaaZcsubsidie.—Synode
der Kaapse Kerk: bij ide bespreking gelaten:
Oranje Vrijstaat: geen rapport;
Transvaal: voor kennisgeving aangenornen;
Natal: goedgekeurd.
3 Over I)a≤,~en vvi 1’~eroo!moediging.—
Kaap: na bespreking van :de zaak afgestapt;
Oranje Vrijstaat: niet goedgekeurd;
Transvaal: niet goedgekeurd;
Natal: goedgekeurd.
4. Oz~er a~e ,Sfo/berg Gedenksckool (aanbeveling op
verzoek van dc Kaap~e Synode tot de andere drie
Synoclen uitgegaan)
Oranje Vrijstaat: dc Synode meent, dat aan deze
aanbeve]ing bij ~vijze van kollekten in de Gemeenten
volclaan is
Transvaal: goedgekeurd;
Natal : goecigekeurd.
5. Over ~Irme en Verwaarioosc~e Ki,zderen.—
Natal: door dc Synode naar de Synodale Kommis
sic, eli door deze naar de weeshuis Kommissie verwezen,
welke ]aatste Kommissie toen in de geest van akte 25,.
1 9 1 3, gehandeld heeft.
Andere clrie Synoden: geen rapport:
6. Ter voorkoming van S/aalsin’mrnging in Ker.ke—
—

like Za/reii.—

Aanbeveling door al vier dc Synoden goedgekeurd.
7. Over he! J~’uweliks/ormu’jer.—
Kaap: niet aangenornen;
Oranje Vrijstaat: niet aangenomen:
iransvaal: goedgekeurd;
Natal: zaak iIaar verschillende Kerkeraden voor
rapport ann de Synode verwezen.
8. Over ‘7 r1/ri/~aanc als o/’ficieele Kerktaal.—
Kaap: goedgekeurd, met inachtneming echter wat
‘t Afrikaans als kanseltaal betreft, van het oordeel
van elke Kerkeraad;
Oranje Vrijstaat: geen rapport;
Transvaal ~reeds wet;
Natal: goedgekeurd.
.~
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9. Over oitze Beii~/enisschri/1en ill
A/rikaans.—
iKaap: niet in behandeling genornen
Andere drie Synoden: goed~ekeurd.
io. Over hel Beeoep~te7sel.—
Kaap: rapport van een Kommissie uit de Synode
naar de Synodale Kommissie verwezen;
Oranje Vrijstaat: deze Synode ~.-ieeft geen veran_
dering willen maken;
Transvaal: naar de Synodale Kommissie verwezen
am de Synode bij hare eerstvolgende vergadering met
advies te dienen;
V
Natal: geen vrijmoedigheid orn enige verandering
te maken.
•
Waar uit het bovenstaande blijkt, a. dat met betrekking tot ee:n en andere aanbeveling geen rapport
van ceo Synode ontvangen is, b. dat in enkele gevallen
eVen zaak nag niet afgehandeld is, daar wil uw Kommis
sie aanbevelen, dat de verschillende Synoden g.evraagd
zullen wbrdeh, am, zodira zij daartoe in staa~t zullen
zijn, aan de Raad der Kerken over de volgende punten
rapport te doen:
De Kaapse Synode over punten 9 en i 0;
De
Synode van de Oranje Vrijstaat over punten 2 en 8;
de Transvaalse Synode over punt io en de Natalse
Synode over punt 7.
Wat punt 5 betreft is uw Kommissie van oordeel,
dat deze belangrijke aanbeveling van zodanige aard
is en zo gesteld is.
het niet juist nodig is, orn in
dit geval van de drie Synoden, die xi~ts hierorntrent
gerapporteerd hebben, oen antwoord te vragen.
‘~

dat

Hoogachtend.

U~v dw. Dien. ~ Broeders in den Heere,
D. S. BOTHA,
Voorzitter
A. J. MALHERBE,
J. M. Louw, Scriba.
Paarl, 7 Maart, 192 I
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BIJLAGE XIII.
STUKKEN IN VERBAND MET DEPORTATIE
VAN DUITSE ZENDELINGEN.
Telegram 24 Juli 1919 gezonden aan elk een der
moderators.
Ds. D. J. Pienaar, UiEe~hage, Kaap Provincie.
Ds. C. D. Barn, Petrusburg, 0. V. Staat.
Ds. A. J. Louw, Heidelberg, Transvaal.
Ds. A.. M. Murray, Weenen, Natal.
“Mag Voorzitter Raad Kerken namens uw modera
tuur Regeri.ng verzoeken Duitse Zendelingen niet
wegzienden?”
Ds. D. J. Pienaar antwoorcl,t 25 Juli: “Ja zeer ~t’e1hg in deze vertegenwoordigt gij zonder twijfel viei
Ke ken.”
Ds A. J. Louw, 25 Juli: “Ja zeker onzejCerk her:
haaldelik voor zendelingen gepleit.”
Ds. Barn, 25 Juli: “Van ganse harte steunt onze
moderatuur dringend verzoek en protest re Duitse zen
delingen.”
Ds. A. M. Murray: “Ja zeker, Natalse Kerk beslist
tegen deportatie Duitse Zend.e lingen.”
StelIenbo.sch, 25 Julie,
De Hoog Ed. Heer Louis Botha,
Eerste Minister van het Gouvernernent van

1919.

de Unie van Zuicl Afrika
Kautoor (van de Premier,
Kaapstad.
Re De/iorlatie van Duilse Zenu~e/ingeu.
Hoog Ed. Heer,
Zoals ik in mijn schrijven van gisteren gezegd heb,
voigt hiermede eeu meer breedvoerig schrijven over
het gerucht dat er een plan bestaat om aim Duitse Zen
delingen uit Zuid Afrika te zenden.
Als voorzitter van de Raad der Nederduitse Gere
formeerde Kerken in Zuid Afrika richt ik dit schrijven
aan u, narnens en op last van de moderaturen der vier
gefedereerde Kerken in de Kaap Provincie, de 0. V.
Staat, de Transvaai en Natal.
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1k doe dit met verwijzing naar de resolutie van de
Raad der Kerken over de deportatie van Duitsers en
Afrikaners van Duitse afkomst, waarvan ik u gisteren
een afschrift heb gezonden. en met verwijzing naar een
resolutie van de Algemene lending Kommissi’e
der Ned. Gereformeerde Kerk in de Kaap Provincie
over de supra-nationaliteit der Zending, waarvan ik
op ii Juni j.1. een afschrift beb gezonden naar de
waarnemende Eerste Minister. d~e Ed. Heer F.
S.
Malan.
In naam dus van de Nederduitse Gereformeerde
Kerk in Zuid Afrika, ecu Kerk die niet alleen de oud
ste in dit land is, maar die in zich ‘sluit de overgrote
meerderheid van de Hollandssprekende bevolking
van verenigd Zuid Afrika, kom ik andermaal tot u
Hoog Ed. I-leer, met het dring~md verzoek dat •gij te
samen met de Regering, waarvan gij het hoofd zijt,
niet er in toestemmen zult dat Duitse Zendhlingen, die
zich aan geen wangedrag hebben schuidig gemaakt,
uit dit land gedeporteerd zullen worden.
Door dit schrijven verheft onze Kerk met be
slistheid hare stem tegen wat naar haar oordèel een
wrede onrecht en een •onchristelike daad iou zijn te
gen mannen die zij kent en eert als gezalfden d~s
Heren. Als de Ker~k zwi~gt wanneer zo iets gedaan
wordt zou zij samen met hen die het onrecht plegen
schuldig zijn voor het aangezicht van dh Rechter der
ganse aarde en zich Gods oordeel op de hals halen.
Dc gr[onden waarop het protest der Kerk tegen de
deportatie van Duitse Zendelingen rust en waarop zij u,
Hoog Ed. Heer, dringend verzoekt om zodanige de~
portatie te verhinderen zijn de volgende.
I. Door zodanige deportatie zou de Regering en
door dc Regering de bevolking van Zuid Afrika zich
schuldig maken ann grote ondankbaarheid. Het i~
immers bekend dat de Duitse Zending de oudste zending in Zuid Afrika is; dat die zending zeer rv’eel
gedaan heeft vioor de verstandelike de zedelike en
dc godsdienstige ontwikkeling van de heidense volke
pen in onze orngeving, dat zij van veie heidenen deugd
zame werkzame en nuttige burgers heeft gemaakt en
dus de gehele bevolking door hun beschavende en
veredelende invloeden onberekenbare diensten heeft
bewezen. Mannen van veel talent en diepe godsvrucht,
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mannen van naarn onder de Duitse Zendelingen hebben
ook buiten hunne werkkringen op opvoedkundig en
godsdienstig gebied veel goeds in dit land gedaan.
Als Protestanten hebben zij op echt Protestantse wij
ze zich van bun verheven taak gekweten.
2. Door het deporteren van deze zendelingen zou
men een wrede onrecht plegen, omdat men mensen
zou straffen voor een misdaad waarvoor zij niet verant
woordelik zij;n. Deze Zencielingen zijn niet verant
woordelik voor het ontstaan van dé oorl:og, die zo iveel
ellende heeft veroorzaakt en even mm voor de wijze
waarop die gevoerd werd. Zijn er misdàdigers onder
hen laat die dan volgens dc wetten des lands, ~1s hunne
misdaden bewezen zijn, gestraft worden, maar mat
geen onrecht aan de onschuldige geschieden (Dat zij
tijdens dc oorlog met hun vlees en bloed gesympa
thiseerd hebben is gans natuurlik en niemand mag hen
hiervoor straffen).
3. Het wegzenden van deze mannen, na alles wat er
in Europa en in cit land gebeurd is, zou een onverstan
dige handelwijze zijn. Men zou door het deporteren
van deze zend~elingen geen vrienden maken van hen die
men voor vijanden houdt. Veeleer zou men daardoor
de vijandsehap doen voortduren, ~vijanden met meer haat
vervullen en vrienden in vijanden doen veranderen.
4. Voorts zou men door zo jets te doen zich aan
onchristel~k gedrag schuldig inaken. Men zou door
deze maninen van hun werkkringen te verwijderen on
verzoenlikheid en wraakzucht aan dc dag leggen. Deze
gezindheden zij n in stijd ~net de leer en het voorbeeld
van de zachtrnoedige Jezus die ons toeroept: Alle din
gen dan die gij ~ilt dat u de mensen zouden doen, doet
gij hun 00k aizo.
5. Ea em Jelik zen de Regering gevaar lopen zich
zwaar tegen God te bezondigen als wij mannen die in
gehoorzaamheid aan Gods bevel een deel van Zijn xvijn
gaard bearbeidèn ujt het arbeids vein hun door God
aangewezein zou verwijideren. I-let bevel van
onze
Koning is: Predik het Evangelic aan alle kreaturen,
Wie heeft dan recht urn mensen te verbiedèn om dit
bevel te gehoorzamen? Van waar zal men arheiders
krij~gen urn de plaatsen van ongeveer 200 Zendelingen
in belaugrijke werkkringen in te nemen.
Dit een en ander brengen wij, Hoog Ed. Heer.
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voou uw aandacht, niet omdat wij menen dat gij plan
hebt om dc Duitse Zeridelingen te deporteren, maar
omdat wij tot ons leed vernemen dat er mensen in dit
land zijn, die trachten orn de Regering daartoe t~ bren
gem.
Met verschuldige hoogachting noem ik mij,
Hoog Ed. Heer,
Uw D. w. Dienaar.
D. S. B0THA,
Voorzitter van de Raad der Ned. Geref. Kerken.

De/u/at/e bij Ge,zeiaal Botha.
Aan de Redakteur van “Dc Burger,”

Mijnheer,— Wegens een gerucht dat er pogingen
aangewend wor~den om de Regering te bewegen alle
Duitse Zendelingen uit Zuid-Afrika weg te zenden, en
op gronci van berichten ontvangen dat enige Rhynre
Zendelingen in Zuidwest-Afrika kennis hebben on L
vamngen, van de Administrateur te Windhuk, dat zij ge
deporteerd zouden worden, heeft de ondergetekende
als uoorzitter van de Raad der Ned. Geref. Kerken ~~in
Zuid-Afrika namens de Moderaturen der Gereformeer
de Ke~ken, op 25 Julie per brief Generaal Botha, de
Eerste Minister, verzocht, met verwijzing naar de re
solutie van dc Raaci der Kerken, 1.1. Maart genomen
tegen het deporteren van Duitsers, incien dit een en
ander waar miocht zijn, toch al zijn invloed te ~gebrui
ken orn te verhinderen dat dit geschieden zou. In
een breedvoerig schrijven werden de gronden genoemd
waarop dit verzoek rust. 1k vroeg hem ook of hij
gereed was enige belangstellenden de gelegenheid te
geven de gehele kwestie met hem te bespreken.
H eden morgen zijn dus bij hem geweest professor
Marais, eerw. J. Weber, van Stellenbosch, ds. A. C.
Murray, ds. J. W. L. Hofipeyr en de ondergetekende.
Na een breedvoerige bespreking dezer zaak waarbij ook
de financiële moeilikheden, vooral van Zendelingen in
Zuidwest-Afrika besproken werden, antwoordde de
Premier, die ons met veel hartelikheid had ontvangen:
i. Dat er geen plan bestaat om Duitse Zendelingen
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BJJLAGE XIV.
RAPPORT VAN IDE KOMMISSIE VAN ORDE.
Uwc Kommissie heeft stukken voor zich gehad.
die wei niet aan de eisen van Art. 4 van de konstitu
tie van de Raad voldoen, doch waaromtrent
uwe
Korninissie van oordeel is, dat zij als verzoekschriften
door de Raad in behandeling genomen kunnen worden.
Ret eel-ste is een schrijven vail The Witwatersrand
Church Council over koncessiekaartjes op de spoorwe
gen ten behoeve van leraren en hunne farnilieën.
Ret tweede eon verzoek van de predikant van
Lirhtenbueg over bet toestaan door de Synoden der
Gefedereerde Kerken, dat leden van de grensgerneeflte
van een Kerk in de grensgemeente van een andere
Kerk hunne kerkelike voorrechten genieten mogen.
Uwe Kommissie adviseert eveneens, dat het ver
zoekschrift van dc Ring van de Paarl, dat op het agen
da-papier verschijnt, in behandeling genornen za] woe
den
Dc leden der icommissie noemen zich cle clienst
wiliige dienaren des Raads.
P. S. VAN HEERDEN.
A. J. Louw,

P. G.
Paarl,

5 Maart,

J.

MEIRING,

192 1

BIJLAGE XV.
VERZOEKSCHRI FT.
‘Dc Rand

rice Kerken verzoeke dc verschi]Lencle

Svnodcn, de nociige stappen te nernen, om de belalin—
gee van Art. I 72 van dc ‘i’rnnsvaaalsc wet ook van
toepassing te maken tussen gerneentcn van de
\‘CC—

schillende Gefedereerde Kerken.”
Ds.

P.

DU TOIT,

Lichtenburg.
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nit cle Unie w’e~ te zenclen, en dat dit nok nh~t zonder
~vctgeving kan gescbicclen.
2. Dat volgens het vrede~traktaat ne Unie Rege
ring, die bet mandaat over Zuidwest—Afrika ontvan—
gen zal, de werkzaamheden van Duitse genootschap
pen oncler door het mnndaat vastgestelde bepalingen
za] mogen laten voortzetten.
Over de toepassing van

1) epalingen zal het Ministerie moeten heslissen.
3. Dat hij cladelik de Administrateur van Zuiclwest
Afrika per telegram verzoeken zal hem, aivorens Duit
se Zenclelingen weg te zenden, alle gronden te noemen
waarop hij dit meent te moeten doen.
4. Dat de eerw. Weber dadelik schriftelik dc FInan
cii~1e moeilikheden cler Rhijnse Zencling voor de aan
dacht der Regering brengen kon. Die inoei]ikheden
zullen dan op een Kabinetsvergadering in overweging
genom~n worden.
5. Dat hij persoon]ik dc diensten, door Duitse Zen
delingen in Zuid-Afrika gedaan, waardeert, en gaarne
cloen zal wat hij kan oin te verhinderen dat enig een
hunner onrecht geschiedt; doch dat hij ook van hen
verwacht dat zij zich, onder de bestaande omstandig
hecIen, verstandig zullen gedragen en zich bij hun
geestelik werk bepalen zullen.
1k vertrouw dat hiermede onnoclige onrust uit de
weg geruimd zal zijn.
die

Uw ciw. dienaar,

D. S. BoTH~~,
30

Julie,

1919.
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DE KERKBODE.
STAAT VAN ONTVANGST EN UITGAAF VOOR
HET ~\AR EINDIGENDE 31 DESEMBER, 1919.
()NTVA NGSTEN.
Aaii balans 01) i Jan., 1919
I3edrag van S. Griffiths & Ko.
Rente op geld belegd
Rente van S. Griffiths & Ko.
.Achterstallige subscripties en
acivertenties
Sub. C. Muller op o’nze re’kening
gedeponeerd

£270

6

~

1250

0

0

25

8

15

19

6
5

287

0

9

10

0

5

5

3

4

0

0

£1849
UITGAVEN.

V

C637
775

Aan Salarissen
Geld beiegd
Bijbelraadselprijzen

439

Reiskosten en kosten kommissie
vergadeling
Honoraria aan kontribuanten
,,
,.

V

Wd. Redakteur
Voor 3 I delen Kerkbode
Boekkast
Postzegels, telegrammen, enz.
Zaakgelastigde voor Pensioenfonds
Sub. C. Muller aan S. Griffiths & Co.
Diversen
Batig saldo op 31 Desember, 1919
V

6i
48
35

12

6

10

0

0

23

5

0
0

10

15

0

400
25

0

0

~10

0

2

12

0

221

13

10

£1849

5

5

BALANS STAAT VOOR HET JAAR EINDI
GENDE 31 DESEMBER, 1919.
BATEN.
V

Batig saldo op 3
Geld belegd

1

Desember,

19 19,

£221

13

10

2209

0

0

£2430

13

10

86

LASTEN.
Voordelig balans

...

j.
Kaapstad, 3

I

Desember,

£2430

13

10

£2430

13

10

D. KESTELL,
Redakteur.
1

9 19.

STAAT VAN ONTVANGST EN UITGAAF VOOR
HET JAAR EINDIGENDE 31 DESEMBER, 1920.
ONTVANGSTEN.

A an Batig Saiclo op

Jan., 1920
Toelage van de Drukkers
Achterstal] ige subscripties
Renten 01) Kapitaal belegcl
Kapitaal terughetaald
Restitutie foutieve uitbetalingen
Salctô ten laste op 31 Des., 1920.
i

£2~2I

13

10

1000

0

0

78

8

5

84
326

19

0

0

9

150
13

0

7

£1720

7

7

8

U ITGAVEN.
Per Salaris Redakteurs
Geschenk aan Afgetreden Redakteur
Pred. Pensioen Fonds Kontributie
Vergoeding aan Kontribuanten van
1eesstof
Onkosten vergg. van dc Kommissie
en Subkomrnissie
Optrekken van de Inhoudsopgaven
Diversen
Belegd Kapitaal

£714

I i

,,

25

0

0

,,

12

10

0

85

9

0

...

,,

...

...

,,

...

,,

,,

,,

...

...

...

5

5

5
7 16
8oo 0

0

7

7

63
I I

£1720

I

6
0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR HET
jAAR ETNDJGENDE 31 DESEMBER. 1920.
BATEN.
Aan Kapitaal belegcl

...

£2695

0

0

0

0

LASTEN.
Per Saldo ten laste op lopende rekening
op 31 Desember, 1920
£13
Batig saldo 01) 31 Desember, 1920
~8r

0

7

19

5

£2695

0

0

P. G.

J.

MEIRING,
Redakteur.

\~Taa1 11.

Kaapstad,

-~

i

Desember.

1920.

00

