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HANDELINQEN
VANDE

ACHTSTE VERGADERING VAN DE RAAD
DER KERKEN, GEHOUDEN TE PARIJS,
O.V.S. OP DONDERDAG, 8 MAART 1923,
EN VOLGENDE DAGEN.
Do ledon kornen bijeen in he!t~ kerkgebouw van do
Ned. Geref. gerneente to 10 v.in., aiwaar ook ‘n goed
aantai vain gemeenteleden aanwer~ig is.
Do aftredonjde Voorzitter, Ds. P. S. van borden,
ne:emt to stool in en laat zingen Ps. 89: 1, waama do
SeTibai op zijn versoek liet gebeci doet.
Presentielijst
Do presentiehjst wordt opgemaakt en hot bhjkt
dat tar vergadering versohenen zijin:
Uit do Kaapse Kerk: Di. B. S. liotha, P. 0-. J-.
Meii~iug, H. P. van der ~1erwa, B. Wilcoicks, H. A.
Lainprecbt, 0-. J. Hugo, D. 0-. i\{alan, B. J. ic H.
Marchand, H. J. L. du Toit, F. X. Rooiue en F.
Do~nrnisse.
Hit d~ Nataise Kerk: Di. 0-. M. Peilissier en 1VI.
W. Odeudaai.
Hit do Vrijstaatse Kerk: Di. P. S. van• Heerden,
P. J. J Boshoff, A. F. Louw, P. K. Albert.ijn, J. P.
van der Spuy en A. J. Troskie. Ds. J. H. Blignacult
dio~t per telegram weteii, dat hij door zijn gezondheids
toestand verhindard wmdt tegenwoordig te. zljn.
Hit dci T~ansvaa1se Kerk: Di. A. J. Louw, P. Nol,
Wm. Nicol, J. M. Louw, H. S. Bosman, B. J. Pienaar
R.zn., en N. IL 0. dc T. Theunissen.
Dci vergadea’ing wordt verklaard wettig gekonsti
tueord to zijn.
Dei Voorzitter deaf zingen 0-es. 93: 2 en onder ‘t
zingen bestijgt hij do kansel, en Thai gebed laat liij
wederoni zingen Ps. 68: 1. Hij leest ‘n gedeelta uit
Gods Wooed (Matt. 5 :1—16) en gaat veer in ‘t gohed,
waarna hi~j, namens do leden des Raads, zijn blijdschap
uitspreekt over do aauwezigheid des Roads in dit no
scihoongolegen do~rp. Hij da,nkt do leraar, kerkeraad
en lede.n der gemeente veer de hartelike wijzo, waurep
zij dc leden des Hands ontvangen hebben, en spreekt
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Bijiage H.

Eiezing ~an
Voorzitter

vice-voorzitter

Scribe

‘t verb~ouwen uib, dat de .t~genwoordigheid van
Raad in ‘t midden. dor gomeente your haar ten zegen
ziju flag. Na nag enige vordere aigemono en pe’rsoon
like ijileidendei opinarkingen, spruekt de redenaar ‘11
bokwaam, dieponderzookend en bezielend woord over do
roaip’ing, do gelegeniaeid en ‘t gevaar der Ohristeliko
en wel naar aanleiding van ‘t beeld van zout,
zo~al~ door ~nze Rear in Matt. 5: 13 gebezigd. Bit stu’k~
dat ala bfjiage tot deze notulen gevoegd wordt~ wordt
later door Ba. IX S. Botha en Br. H. S. Bosman ala
‘n waardig en tijdig woord~ geroemd, dat door middel àf
vaai ‘t kerkblad of van de dagbladpers your do ogen
vain ‘t publiek gebracht dient to worden.
Na do beeindiging van do redo zingt do gemeente
Gez. 62: 9 en spreekt do redenaar do Apostoliese zogen
bode nit.
D~ Voorzitter in do boezem der vergadering terug~
gekoerd zijnd.e, steft aan do orde de kiezing van nieuwe
anibtenaren. Eerst wordt er ‘ii groslijst gevormd,
waaa’uit ‘ii Voorzitter te kiezen, en daarop verschijneu
naiinen van Di. B. S. Botha, H. J. L. du Toit, G.
M. Peilissieir, H. S. Bosman, A. J. Lotiw, B. Wilooeks,
M. W. Odendaai, P. Nel, H. A. Lamprecht, P. G. J.
~v[oiring en IX J. Pienaar. Hie~ruit wcsrdt ‘ii tweetai.
guvornid, bestaando nit Dr. H. S. Bosman en Ds.
Pellissier, wordende daaruit Dr. Bosman gekozen.
Op die gToslijst tot kiezing van Vice-voorzitter
verschijnen do namen van Di. Pellissier, Botha, du Toit,
Nol, B. G. Malan, A. J. Laruw, G. J. Hugo, Wilcooks
en Meiring. Een tweetal, bestaando nit Di. Pellissior
en du Toit, gevormd zijnde, wordt daaruit Ds. du rp011
gokoroni.
Op do groslijst voor ‘t soribaat verschi~non do
namen van Di. Meiring, Pellissier, Malan D. J. Mar-~
ohand en H. P. van der Merwo. Hit dozen wordt Ds.
Moiring gekozon.
Nadat die nienwo ambtsdragers humie piaatsem can
do tafel ingenomen hebben, spreekt eerst do niouw
gekozen Voorzitter zijn dank uit tot do vergadering
voor do eur hem bewezen. Rij is niet meer jong. doch
hij wil van haa’te en met al zijn kracht de Kerk, the
bij lietheeft, dionen.
Hij brengt orok die dank der
vorgadering toe aait do afgetreden Voprzitter voor “hat
prachtstuk door hem zoeven geleverd, waarnaar met
instemming wa~ geluisterd.” Ook de Vice-voorzitter
en do Seriba spreken elks ‘n woord van dank de vor
gadering toe.

De zittiugsuren worden bepaald ais volgt: in do
voo~rmiddag van 9.30 tot 12.30, en in do na.niiddag van
3 tot 5.30.
Non nooks van uitnodigingen wordt voorgelezen,
maar do beslissing daarover wordt uitgosteld tot na do
pause.
PAUZE.

Zittingsuren

Do vergadering hervat sijne workzaaniheden to 3
uur njn.
U~e Voorsitter deelt medo, dat Us. L. P. Vorster, Os. Vorster
van do Geref. Kerk, tegenwoordig is am ‘n kommissie van de Ger.
zijuer Kerk to vertegenwaordigen in do besproking van ~n~erI~’
dIe kwe~stie van erhtscheiding, waaromtremrt or in ‘t
roces onderhandeling geweest is tu ssen do geuoemde
konimissie en do kommissie des Raads over hetzelfde
onderwerp, in tormen van ‘t bosluit van do 1aatstge~
liQrudene Raadsvergadening. Hij wordt door do Year
sitter verweikomd on nadat do vergadering daartoe vee
laf gegeven heeft, vraagt hij dat Us. Varster sitting
0 e;mon sal met advirs&ende stem.
Doze neemt sitting.
Van Us. S. J. Peroid, van Heilbroni, wordt ‘u tele
gram ontvangen, waanin hij do Read Gods biding
toobidt.
Aan Di. Chas. Murray, plaatselike leraar, en Dr.
P. J. vait Vuuren, leraar van Yredetfort, worderi ere~
plaatsen in do vea’gadering aangewezen.
Do versciiillendo reeds genaemde uitnio!digingen UitnoOgingen
komon nu ann do orde. Besloten wordt do uitnodiging
van do korkenaad en gomeento tot ‘n gezelligheid doze
aivia~.d in do stadzaal ann to nemen, alsook ‘m dergeliko
ui~odiging van de burgermeester in do tuinen bij de
nivior morgonnamidda~g. Daartoo sal do namiddag
sitting met ‘n halfuur vorv-roegd worden, en duren van
2.30 tot 4.30. B:o uitnodiging van do burgerrneesten
cm Zaterdagnamiddag ‘n nit naar de grote Rand Water
raad-waterwerken to dcen, womdt oak aangenomnen.
Imrgelijks do uitnadiging van do plaatselike ieraar tot
‘n dionet in do kerk Zatordagavond.
Ret verslag van do Soniba wordt mu ann do ordo Versiag van
gostold en, na losing daarvan, wordt hot puntsgewijze le Scriles
behandold. Punten 1, 2 en 3 warden voor kennisgeving Oijlage III
nangenemon. In. verband met punt 4 warden de ver
scHilende bijiagon, daamrin genoemd, gebezen en do
mededelingen daarin vervat voor kennirgeving nange
nomnen.

ZwateTrcePen

koucessie op
Spoorwe~..

Bijiage IV
EchtscheiOng.

in verbanci met punt 5 wordt aan do Scriba opge
thagen nogeens ann (3en. Smuts to schrijven. em van
hean to vernemen, wat door do Regéring gedaau is in
verbajid met ‘t gebruik van zwarte troepen in ‘t be
zettingsleger in Duitsland.
P~imt 6 wowdt voor kennisgeving aangeno’men.
In veriband met punt 7 wordt door de’ Scriba inedn
deiing gedaan van do opwachting door ‘n deputa.tio
dante dc Kaupse Kork aangesteld, bij de algemene be
stierdetr van. spoorwegen in. verband voorol met de be
perking, kra chtens’ ‘t te genwoordig regierneut, van de
kon.oessio tot ‘ii rei~ van 200 mijien. Be deputatie heeft
goon bevrodiging ge1~egen, maar den.kt nogeens to
gaan. Do de’putatie worth gemachtigd ook namens do
Raad dete Kerken to spreken. Overigens wo’rdt wat ~u
der punt 7 verineld wordt, voor keiinisgeving aange
Ti omen.
Punt 8 wordt voor kennisgeving aaugenomen.
In verband met punt 9 wor’dt ‘t kassaboek van do
Scribe in handen gesteld van ‘n kommissie; van rationa
cii, bestaande uit Di. Nicol en Albertiju.
Punt 10 wordt naar kennisgeving aa.ngenomen, en
do finale afliandeling van ‘t rapport uitgesteid to’tda,t
do rationarii rapport gedaan hebbeir.
D~ Voorsitter vraagt, met ‘t oog op dc aanwezigheid
van Ba. Vorster in dc vea’gadering, dat men van do
orde, zoals op ‘t agenda-papier aa.ngegeven, afwijken
zal, en stelt punt (e), t.w. hot rapport va.n de Kern
missie over Echtscheiding aan de oftde’. Bit is cigenhk
‘ii supplemcntai
rapport, daar het rapport door do
Kommissie’ over de zaak bij de laatstgeh&udeiae verga
dering ter overweging in de Iranden van de leden gelalen
was. In dit verband wijst Ds. A. J. Louw op ‘t besluit
door de laatstgeiouclene vergadering genomen, dat name
uk nile kommissie’-rapporten te’umins’to drie woken vódr
do sitting van de Raad in handen van de ledeii moete’n
zijn hetwelk in dit geval met gedaan word. Ret advice
en de’ aanbeveiing van dc Kommissie in zijn versiag
van 1921, zonis in de gedrukte notiflen vervat, worden
gelezen, en na enige vragen en opme’rkingen door ledon,
worth aan Ds. Vo’rster ‘t wooed gegeveir, die sijne
opinerkingen over’ de kwestie van echtscheiding doet
voorafgaan door de verkiaring dat hij zulke inedewer
king in zaken rakende de zedelike en godedie~tige be
langen van ‘t yolk zeer wenselik aeht. Nadat hij ‘t
s’tandpunt duidelik gemaakt heeft door de konmissie
neergelegd, weike door de Gee. Synode over’ do’ zaak van
eel tscheidiug can gesteld was. vraogt hi~ dot ook hun

rapport over do sank in do notulen van de Raad opge- iii jiage iV. (a)
nomen sal worden. Na hem nemen deel aan do be
spreking van ‘t rapport en van de zuak in ‘t algemeen
Di. Boshoff, Malan, Odeidaai en Laanprecht. He ver
dere bespreking van do sack worcit tot morgen uitge
steld.
Do rationarii breiig:en rapport in dat zij ‘t kassa
bc~ek van do Scriba nagezien en veer’ korrek~ getekend ~
hebben. Hiermede wordt ‘t veislag van dc Scriba af
gehandeid, en ontvangt hij de dank van do vergadering
voor hetgeen door hem gedaan is.
Do Vonizitter vraagt Ds. Nicol do zittin~ met ge
bed to ~luiten,
H. S. I3osi.IAN, Voorzitter.
H. J. L. DU TOrT, Vice-Voorsitter.
P. G. J. MEnrING, Scriba.
D.
B.
H.
G.

S. B0THA.
J. i~ R. MABel-rAND.
P. VAN DER MERWE.
J. HUGO.

DAvID WILcOcKs.
X. RoonE.
A. LAMPRECHT.
DOMMIsSE.
G. MALAN.
M. PELLIssIER.
W ODENDAAL.
S. VAN HEERDEN.

P.
H.
E.
B.
G.
H.
P.

P. J3osHovr.
J. VAN DEli. Spuy.
N. J. VAN DER MERWE.
A. J. TROSKIE.
A. P. Louw.
P. K. AIBERTYN
WM. NIcoL

B. J. Pi~~n.
PAUL NEL.
A. J. Louw.

J. M. Lonw.
N. H. C. Dli 3.
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TWEEDE ZrrTiNG.
VRIJDAG, 9 MAART 1923.

l3ijlage I.
Eehtscheiding

Be loden kornen to 9.30 v.m. bijoen en de Voorzitter
doot ziugen. Goz. 43: 6, waarna, hij ‘ii gedeelte van Ps,
72 voorleest. D’s. D. Wilcooks gaat voor in ‘t gebed.
Be no~ulen van do voeige zitting worcien gelezen
en, na ‘xi klein0 verandering, goedgekeurt-1 en getekend.
Do Volorzittor vorweikoxut Di~. N. J. van der Morwe
ter vorgadering. Be brooder noomt zijn plaats in.
Nog aan do orde is ‘t versiag van do Komniissio over
Eohtscheiding. Over ‘n deel daarvan doom Di. B. 0-.
Maian en 0-. M. Peilissier ‘t voigend voorstel, dat dade-.
uk aengenomen wordt:
Be Road der Kerken geeft
zijn sterko afkouring to kennen over hot wetso~ntwerp
van Adv. van Hees, in de Voiksraad ingediend, waar
door do gronden voor echtscheiding vermeerderd zullen
wooden, overtuigd zijnde, dat zodanige wetgeving nade~
ligo gevolgen hebben sal voor ‘t gezond zedelik leven
van ‘t yolk. Hij doet hiormede ‘n beroop op de Yolks-.
raadsiedon, vooral behorondo tot onse Kerk, oni dit: wets
ontwerp niet to steunen, en draagt hetaan ecu deputatie
van drie ledem dos Raads op om dc voorsteller van
wotsontwerp en andere leden van do Volksraad over doze
zaak to ontmoeton, on hun ‘t govoelen des Raads mode
to delen.” Tot loden van de deputatio wor-den benooind
Di. B. S. Botha, Moiring en P. 0-. Malan.
Be bospreking van de aanbevelingen, door’ de Kom
missie over do Echtscheiding in 1921 gedaan, wordt
voor-tgezet en o.a. spreken in verband daarmede Drs.
Lampreclit, N. J. en H. P. van der Merwo en Di. Pie-.
uaar, Boshoff, Yorstor, Hugo, J. M. Lo:uw, Roomo. A.
J. Louw en Doxnmisse. In do ioop van do diskussie
wooden voracheidone voorstellen gedaan, die echtor ten
gunsto van ‘xi voorstol van. Di. Roorno en A. J. Louw
toruggetrokken wooden, dat ais volgt luidt en aange
nornen wordt: “Hot rapport worde nogeons in dc handen
der Kommissie gosteici, tot ‘t getal waarvan eehte’r
drio additionolo ledon togevoegd sullen wooden. Do
Kommissie sal bij do volgende vergaderin g rapport doen,
wordende het verwaclit. dat do leden des Raads oak
ernstigo studio van de zaak maken sullen.”
Ret supplementair rapport van dc Kommissie is
nag aan do o~de. Punten 1. 2, 3 daarvan worden year
kennisgeving aangenomen. Met betrekking tot dc aan
“

Thjlage

IV.
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beveling in cle slotparagraaf tot ‘t bij,eenroepen van
interkerkelike konferentie, wordt besioten, dat hot aan
do Kommissie gelaten worcit urn in dozen naar bevinci
van zaken namens do Raad to handelen. Hiermede is’ ‘t
rajiport afgehandetd, en do dank der vergadering wordt
aan de leden der Koinmissie toegebraeht.
Ds. Voirster deelt mode, dat tijding~ ontvangen is,
dat Ds. Bingie, Gor. predikant van Venterstad, gestor
von is. A’s blijk van sympathie staan do loden dci
vorgadering op.
Ann do ordo wordt gesteid ‘t rapport van de Korn- Bijiage I.
missie in zako Transvaalse onderwijswot en norman].- Transvaalse
scholen. Na losing daarvan wordt in tormon van do Onderwijswel
aanbeveling in de slotparagraaf do zaak nogeeno aan
do Kommissie opgedragen oni bij do voigende vergade
ring rapport to doen.
B0 Kommissie iii verband met Akte 25 van 1913 Bijlage VI.
aangestolcl cloet versing. Dit versiag wordt met dank
25 van
aangenomen na enige opheideringen.
Ret rapport van dc Kommissie over Keikenvereni- Bijiage vii.
ging wordt nan de ordo gesteid en puntsgewijze bohan~- ~
deld. Bij do behandeling van punt 1 vraagt de Voor
sitter verlot do voorsitterstoel te mogen verlaten, the
door do Vice-voorsitter ingenornon wordt, en spreekt
over de zaak daarin vermeid. Na horn sprekon o.m. Di.
l~ug, Pienaar, Nd,. Nicol en A’. J. Louw.
Ret voorstel van Dj. A. F. Louw en Donimisso,
dat dit punt goedgekeurd wordo, wordt na do pauze en
nadat noig Ds. Odendaal gosproken heeft, goedgekeurd.
Punton 2, 3, 4 en 5 woiden voor keanisgeving aange
uome’n on punt 6 goe:dgekeurd. alsook punt 7, waania
do dank der vergadering toegebraoht wordt aan do Ko~n
missio voor ‘t godano work.
Do Voorsitter noei t weer dc stoel in en dec11 mede,
dat gedurende do pause Ds. Vorster ‘t dorp verlaten
hoeft en geen gelegenheid gehad hebbendo zijn dank in
‘t middon der vorgadoring uit to spreken, heeft hij do
Voorzitter gevraagd uitdrukking to gevon nan zijn er~
kontolikheid voor do hartelike ontvangst hem in do ver~
gadoring to bourt gevallen.
Do. A. J. Louw geoft kenni~, dat hij morgen ‘~ Plaatselike
roigend voorstel doen sal: “Die Federale Rand van dio Keuze.
Ned. Ocr. Keike in Suid-Afrika verkeer cnde~ die besef
(Tat daar op die oornblik deur ‘n groot dccl van die
bevoiking met die meoste ems v&oruitgesien word na
(110 namiane van die Plaaslike Keuso Wet, wat deur Dr.
1). F. Maian bij die Pailement ingedien is, en hot door-
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Bijiage viii.
Oe Kerkbode.

Dc Redakteur Se
ken.

Afrikaans in
De Kerkbode.

mt

k

~

op gelet, dat ~die vice Gefedereerde Kerke atsonderlik
in hulle Sinodaie Veegaderinge ten gunsto van planslike keuse in die drankhande1 besluit het, in drie ge
vailo met eenparige stemme, en in die vierde geval met
slegs één feenstem. Gevolgelik besluit die Raad em
opnuut to veekiane, dat dit die besliste cioirtuiging van
die vier Gefedereerde Kerke, wat bier verteenwooi~dig
word~, is, dat die beginsel van plaaslike keuse in Suid
Afrika behoort inge~oee to word, en om ~n heroep te
doen o~p die lede van die Pariement oin nog gedurende
die te~enwooedige sitting, die genoemde wet aim to
neem. Afakrifte van die besluit sal gestuur word aim
die HoogEd. Eerste Minister, en aam Dr. ii F. Malan.”
Ret versing van de Kommissie over ‘t Kerkbiad
wordt nu ann do orde gesteid. In verband met afdeiing
I dioun Di. A. F. Louw en Nicol ‘t volgend voorstel, dat
aangenomen wordt. “Doze vergadering drage hot aan
dc Kommissie over ‘t Kerkblad op om ‘t mogelik te
maken. voor do redakteur van “Be ‘Kerkbode” om,
met ‘t aug op dc voortdurende getreuwe, em indien moge
uk, nog betere behartiging in ‘t blad van do belangen
van al do vice delen van do Get. Kerken, dc versc.hiiiende
Provincies zover mogelik van tijd tot tijd en vooral
bij gelegenheid van hare Synodabe Veegaderingen to
bezoeken.” Afdeling I, II en III warden veer kennis
geving aengenomen. Tm verba.nd met afdeiing IV
wordt ‘t voigend. voorstel van Di. Nicol en H. P. van
dee Meiwe aangenornen: “Die besluit van die R.aad
op 7 Maait 1921 oar die gebruik vthi Afrikaan5 in
Do
Kerkbode” word teruggetrek en die Kommissie vry
gelant am veer to gaan met die verder invoering van
Afrikaans in able dde van die o’ffisiëei oigaan.”
Onder V kamen twee vooisteilen ter vergadoring:
ecu van Di. van der Spuy en N. J. van dee Merwe, da.t
luidt:
Aan do Kerkbla4 Koinmissie woede opgedra
gem om zo spoedig mogelik do intekeningsgeiden terug
to brengen op lOs. per jane,” en ‘t andere, dat ‘t be
sluit dee Komnmissie in dozen goedgekeurd worde. Bit
laatste wordt aangenoinen.
afdeling
VI komen
ook en
twee
voorstoilen“Do
ter
tafci:Onder
eon van
Di. van
der Spuy
Lamprecht:
“

~

“

Drukken van

Kerkblad Kommissie woede opgedragen, wanneer hot
tans bestaande kontrait ten einde loopt, tenders to yeagem your ‘t drukkem van “Dc Korkbode,” en ‘1 andero
van Di. Pienaar en Odendaal: “Aangezien de Kom
missie tot nu toe op do meest bevredigende wijze heeft
gehandeid in verband met ‘t cbrnkken en uitgeven van

11
‘t kei’kblad, zo wordt die zonk verder in hare handen
gelaten.” Bit laatste wordt hot besluit der vergado
ring.

Eer do Voorzittor do zitting to 4.30 verdraagt, wordt
besloten in do avond te ‘7.30 ook ‘n zitting to hebben.
AVONDZITTING.
Nog nan do ordo ‘t rapport van dc Ko~nmissie over
‘t Korkblad on well aldelnig VII. Do benoeming daarin
bedoeld, sat later door de Modoratuur geschieden. Af
deling VIII wordt vo:or kennisgeving aangenomen. Hot
rapport hiormede afgehandold zijude, wordt do Kom
missio year zija werk bedankt.
De balansstaat van do laatste twee jaren wordt ge- Balansstaat
lezen en enige vragen in dit verband beautwoord.
De Kerkbode.
Re Kommissie over ‘n Handleidin~ in do Geschiedo_ Handleiding in
nis van 01150 Kerk doet verslag, hetwelk met dank nan- ~ Gesehiedenis
genomen wordt. Do Kominissie woa’dt berbenoemd. In van
once Kerk
Bi~lage IX.
dit vorband dod do Veorzitter mededehng, dat de Rmg
van Rustonburg hem vei1zocht heeft ‘n geschiedenis
van d0 Pransvaaise Kerk to schrijven, en dat zijn key
keraad hem daartoe verlof van afwezigheid gedurendo
see maanden gegeven heeft. Hij hoopt binnenkort ‘n
nanvang met dit werk te maken. Be vergadering neenit
met bolangstehling van dit voorgenornen werk kennis.
Ret rapport van dc afgetreden IV[odoratuur in sake zonelagslieiliging.
Zoudagsheiliging komt nu ann do orde. Na enige too- I3ijlage X.
liohting neemt do vergadering ‘t rapport ann, inaar
herhaait do opdraoht, ann dc afgetreden. Moderatuur in
clezen in 1921 gegeven, oan do tegenwoordigo Modero
tuur.
Aait de orde wordt gosteld het rapport van do Kern- Grensgemeenten.
missae over Grensgemeenten, waarvan punt 1 goedge- I3ijlage XI.
kourd wordt. Men is nag bezig over punt 2 te spre
ken, ale hot tijd is em to verdagen. Op veezoek van
do Voorsitter doet Ps. Odendaal ‘t slotgebed en wordt
do vergade’nng tot moa’gen orn 9.30 v.m. vewdaagd.
H. S. BOSriAN, Voorsitter.
H. J. L. nu Tore, Vice-Voorzitter.
P. G. J. MEIRING, Scriba.

DERDE Z~TT~NC.
ZXTER1)AG, 10 MAART 1923.

Samenwerking van
Zuster-Kerken op
(le Raad der
iLerken.

Grensgemeenten.

Bi~1age ~
Staatsinmenging
in Kerkelike
Zaken.

In afwezigheid va.n do Voorzitter neemt do Vice
vonezitter do stool in, doet zingen Ps. 25: 2, en leest
enig~ ver~en uit Gal. 5. Rot openingsgebed woedt door
PaL D. S. Botha gedaan.
Do notulen van do vorige zitting worden g~t~zen,
goedgekeurd en getekend.
Ba. D. S. Bertha geoft kennis, dat hij later ‘t vol
gend voorstei doen sal: “Dear do belangen van Gods
koninkrijk en van do bevolking van Zuid-Afrika het
eisen, dat er samenworking sal sijn tussen d~ Reckon
dee Hollandssprekenden in dit land, en voorlichting door
die Kerken gegeven sal worden met botrekking tot za
ken, ais do uitbreiding van Gods koninki’ijk, do bostrij
ding van dwalingen on socialo euvelen, do opvoeding
dee jeugd, do versorging dee armen, en do betiandeling
van kleurlingen en naturellen, ens., so drage dey,e vor
gadering het aau haar Scribe op om aan do Goref Kerk
en do 1Ie~v. Kerk van Zuid-Afrika mede’ te
delen, dat do Raad der Ned. Gee. Kerken in. Zuid-Afrika
bereid is afgovaardigdon der genoemde Kerken, wanneer
sakon ala’ do genoemde besprokon worden, met advise
rendo stem in sijno vorgaderingen to ontvangen.”
Aan de orde wordt gesteld hot rapport van do Kom
missie over Grensgemeenten, dat gisteren avond was
biijven overstaan, en liij name onderdeel II.
Na
korto thskussie wordt voorgesteld door Di. Pelhssiei
en Malan, dat do aanbeveling aangoilomeo wordo, met
do sehrapping echter daarin van do woorden “dee beide
b etrokkene Synodale Kormmissies.” Bit woedt door de
vergadering aangonomon, on hiormede ‘t rapport afge~
handeid sijude, wordt do Kommissie dank toogebraclit
veer ‘t gedano week.
Aan do oa’do wordt gesteld hot rapport van do Koan
missio over Staatsinmengin~ in kerkolike sakoir. 1)aar
,

.

~‘

t rapport in gedrukte vorin sedert gisteron in do han
den der loden gew’eost is, wordt ‘t ala gelesen beschouwd.
Er hoeft onige diskussio plaats over hot inleidend deol
van hot rapport, waaraan vooral deeln~men Des. N. J.
van dor Meewe en Lampreeht en D’s. Pellissior. Danene worden do aanbevelingen, waanin ‘t stuk uifloopt,

1~j

r,

gelezen eu puntsgewijze behandeld, komenae punt~n
11 en III tezamen onder beliandeliug. i)s. D. S. Batha,
die de eerste ondertekenaaa’ van ‘t rapport is, inaakt dui
delik, dat ‘t rapport oorspronkelik opgesteld was daoi
‘n sub-kormmissie, waarvan Prof. ~Ioorrees cii Ps.H.
J. I
~reen_Eaze.u~ Bij d~Ti~Vifwerking daar
va~15Ef~i~zijn daar kleine wijziginen aangebrac’ht, het
geen oorzaak is, waarom de Kammissie. gemeend heeft
d8 namen der twee genoemden on.der ‘t rapport te moeten weglaten; hij houdt zich eehter verzekerd, dat do
genoemde twee leden geen bezwaar tegen. de inhoud
van ‘t rapport hebben, en hij wil, dat bij de bespreking
men hiervan kennis nemen zal. Aam dc diskussie orver
genoemde punten, die een a.lteruatief inh.ouden, iieunen
deel Di. Botha, Lanprecit, N. J. van dci Merwe, A.
J. Louw, Roome en Pienaar. Twee voors±ellen komen
ter tafel: één van Di. Pellissier en Malan dat de annname van punt I beoogt, en ‘n ander van Di. N. J.
van der Merwe en Ds. Roeni9 van de volgende inhoud:
“Dit word .aa•n die bestaande Kounmissie opgedra am
na behoorlike regsadvies, indien nodig, stappe te dioen
ten einde per ordonnansie vas to stel die ~i’us in sacris
van die Kerk, asook die regspersoonlikheid van, die
Keu k.”
Ter sfemmiug gebracht wordt ‘t eernte voorstel ‘t
besluit der vergadering. Hieamede -vervallen als van
zeif punten II en III.
Aan de aide wordt punt IV gesteld.
Daarover
spreken. Di. Botha, Pienaar en Hugo, doende do twee
laatstgenoemd.en het voowste~, dat wat onder punt IV
staa~, aangenounen worde, met wegiating c-cuter van de
woorden in het midden van do paragraaf: “bestaande
nit
mbtenaren der Kerk.” Do vergade’ring
verenigt zich hierinede, en hot rapport afgehandeld zijn
de. wordt de oprechte dank des Raads aan do Kommissie
gebracht. Dc ‘7oorzitter keert in de veirgadering terrug,
en neemt de v-o~orzitterstoeu in.
D0 volgende ko.mrnissies warden benoemd:
Kommissieledea:
Kommissie over ‘t Kerkblad
Kerlcbode
I”uimaiii.
Kommjssje.
~ecun ci,.
Prof. ,J. nu PLEssus.
i)s. I). S. BOTHA.
Ds. G. J. Huao.
1)r. B. B. KEET.
I)s. G. S. MALAN.
Ds. D. BosurArc.
Ds. H. IT. PIENAAR.
Mnr. W. A. HorMEvir.
Dr. (i. CILT~IF.
Prof. D. A. PArnv.
1)s. P.4uT.~ NEL.
Ds. J. M. Louw.
Ib’. A. A. ‘,Vi~icir.
1)s. IT. I). KEsTEr~.
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Kommissie over
Echtseheiding.

~4dditionéte teden ran cte Koinmi~sie ove
scheiding

Di. P. J. J.

BOSI-lorE,

B. G.

MALAN

en i\. J.

Echt

VAN DES

MERw’E.
Bi~h~ge ~esehri
vñ~spunt:
Kinderwelvaart
s’ereniging.

Het eerste besc.hrijvingspunt, dat over do Kinder
we1vaar~ Verenigiugen handel.t, wordt door Ds. A. F.
Louw ingefeid, die o~v&r do belangrijkheid van dezo work
zaamhoid spreekt, en zijn vrees to kennen geeft, dat
omdat onse Kerk daaraa.u geen genoegzaam aandeel heeft
or mogelik ook langs die weg ecu lekkage uit ouze
Kerk plaats heeft. IIij acht dus dat wij, ale Kerk, of
self jets in. die richting cloon moeten, Of met de ver
eniging saaneuwerken. Aan do diskussio over do sank
nemen deel Di. Botha, Pienaar, Odendaal en du Toit.
Ds. A. F. Louw met Ds. P. K. Albertjin doet ‘t volgend
voorstel: “ Do Raad der Kerken wenst zijn waardering
wege Staat, Kerk en naaatschappij in belang van ver
uit to ~preken van de geuoemde ~verkzaamheden van
weosdo en veiwaaaloosde kindoren., alsmede van de bie
zondero belangstelling van Regeringsdeparteinont en
maatschappeliko veronigingen~ zoalsi betoont in do tue
passing van do Kinderbeschermingswetten, en door mid
del van industriescholeu ten behoewo van kinderen,
hetzij aan private personen toevertrouwd, of onder moe
dersponsioen b epalingen bij hunne’ weduw-mo eder ver
p]eogd. Do Raad betuigt met ingenoemenheid van do
doeltruffendo arbeid in versehilende steden en dorpen
door de Kinderzorg Vereniging verrieht, en ziet doarin
‘n vooiname en onivangrijke organisatie tot redding van
‘t kind on plaatseiike of hogere overlie-id, als in do
direkto verpleging of d& indirekto verzorgin~ op zedelik,
lichainelik en. verstande-lik gebied. B0 Rand wenst der
halve dc leden van do Kerkon aan to sporen tot do liarte
like oudersteuning en, waar nodig geoord.eeid, tot do
etioliting van zulke v-erenigingen, em deelname ann die
vruclitbare en gezegende arbeid, bestemd om ‘n belang
rijko rol to spelen in de opiossing van ‘t arme-blaukon
vraagstuk, en ais zodanig to strekken tot heil van land
en yolk.”
Daar ‘t ~tijd is om fe verdagen, woidt dc verdere
diskussie over do zaak uitgesteld, on wordt besioten do
sitting op Maaudagmorgen met ‘n halfuur fe vervro~egen.
Op versook va-n de Voorsitter doet Ps. Theuniseen ‘t slot
gebed.
H. S. FOSMAN, Voorsitter.
H. J. I~. nu Tour, Vice-Voorzitter.
P. G. I. MEnuNG, Scriba.

1~)
VIERDE ZiT1ING.

MAANDAG, 12 MAART 1923.
Be, loden komen bijeen te 9 uur. Do Vocwzi tier
duet zingen Ges. 52; 9 en best Ps. 121. Banana duet
Ths. Bo~t1ia ‘t openingegebed.
Do notulen ‘van de sitting vai’ Zaterdag warden
gelezen, goedgekeurd eu getekend.
~Aan do aide wordt wederom gesteld hot eersto be
sohrijvingsrpunt en daaronder ‘t voorstel van Di. A. F. Kinder~Ivaa~
Louw en Alberlaju 1.1. Zaterdag gedaan. D’s. Botha, die
heswaar heecft tegen ‘t voarstel, stelt samen met. lbs. IL.
~T. L. du Thit ‘t voigend amendemeut your: “Ret twee
de gedeelte van ‘t voorstet worde weggelaben em in plants
claarvan worde gestald: Doze vergadering wijst op ‘t
gevaar. dat velen onser menson van do Kerk vervreemd
sullen warden, a’s de Keek door phohtverzuim toelant,
dat hare armen en hare behoeftige kinderen dour mensen
buiten ouze Kerk vorzorgdi worden, en dringt derhalve
bij leraren, kerineradem em gemeenteleden ann op do
gatrouwe vervulling hunner plichter tegenover dezen, en
boveelt nan dat sij van do ge~delike hulp volgeus do
wetten des lands verkrijgbaar, gebruik sullen makon in
bolang van do armen on van do behoeftige kinderen
(sizer Kerk.” Na enige diskussie~ waaraan deelnemen
Di. Roome en N. J. van der Merwe, stek baatstgenoem
do ‘n verder amendement voor: Bat na ‘t eerste dccl
van ‘t oorspronkelik voarstel wordo gesteld: “Dose ver
gndering nieent met waardering kennis van ‘t grate
work, dat dolor versehulbende Kiuderwelvaart Verenigin
gem gedaun wordt; hij wenst editor met able ernst dtar
op to wijzen, dat dit week van christelike liefdadigheid
met of sunder samenwerking van andere Keiken of ver
enagrngen naar gelang van omstandighexlen saver moge
uk door elke gemeente self moot behartigd worden,
waar hot de bebangen van haai eigen beden geldt.” Ten
gunste van dit amendement vrangt Ps. A. F. Loluw ver
bof on zijn~ voorstel terug fe trekken. Bit geschielt andat Dc. Albertiju gesprokon heeft. Tot stemming ge—
bracht, wordt dit voorstel van Dr. van doe Merwe dat
door D’s. Wilcocks geseborideerd is, aangenoiuen.
Ann do orde wordt ges~feid beschrijvingspunt II, do Besehrijvings~
inhoud woarvan door Di. A. F. Lcniw en Maban a~s voor- pint It.
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Totaic Probihitie
in Amerika.

st.el gedanu wo~rden.
genomen.

i)it. wardt iia korte diskussie ann—

Afgevaardigde
near de
Volksraad.

in vewband hiermede wordt ter spra.ke gebraeht ‘t
voorste~, waarvan Ps. A. ,J. Louw 1.1. Vrijdag kennis
gegeven heeft. Hij vraagt. ve.rlof om do paaagraaf in
sijn voo’rstel beginnende met do woorden, “en het daaa~
op gelet~,” en eindigende met de woorden,
siege édrz
teenstein,” weg te laten en in plaats dana-van te steillen:
en hot dttarop gelet dat. die grootste twee van die vier
Gefedereeade Kerke, t.w. die. Kerk0 in die Kaap Privin-~
sie, en. in die T~ans~vaai, met. cenpalige stem me in hulle
Sinodale Vergaderinge teii gunste van piaa.slike keuse
in. die drankhandel besluit hot, terwiji die Kerk in die
O.V.S. met sleg.s één teenstem. dieselfde besluit geneem
hot, en die Kerk in Natal die sa.a.k nog nie in behand.e~
ling geneem hot nie, gevoigelik besluit.
In do
voigende paragraat word-c hot wooid “v.ier” gescitrapt..
Bit vonastel wordt door Ps. Al bertijn gesekondeearl
Ann de diskussin hierover ueme.n dccl Di. A. J. Loiuw,
TI. J. L. du Toit, P. 0. Maian, H. P. van tier Merwe,
Net, Botha, Pienaa.r, Boshoff, Nicol en La.mprecht. Tot
stemming gebra.cht, woqdt ‘t voorstel met gro.te nicerReid aangenomen, d.w.s. 21 iegen 5 stemmen. Di. Botha,
du Poit en Malan ve.rjoeken aautekening, dat zij in de
ininderheid gestemd hebben.
Di. A. J. Louw en. A. F. Louw stellen voor, dat
D~. K. P. van dee Merwe gevraagd sal woideit mu umn—
mers de Rand der Korken bij t Pailemeuut te vorschijnen

L~schrijvings-

en dit besluit bij dc Voiksraa,cl to bepleiten. Pit voor—
stel woadt ecliter verworpen.
Aan dc mdc beschiijvingspunt III, dat door Ps. A.
P. Louw ingeleid, woadt. Hij stelt dc aanname rum de

‘

.

E~tereOnderHugo verstuulbouding.

Kon~issie over
Kerkenvoreniging.

Pe~chri~vingspunt iv.
Geloofsgene-

.“

inhoud van ‘t besclwijvingspunt voor, hetgeen door Ds.
Rooune gesekcndeeicl wordt, met nitlating editor van
do woorden. iuidien mogelik.’’ Pit wordt aa.ngenomen
met bijvoeging van Ps. A.F. Louw tot do koumnissie
luier genoemd.
I)s• P. S. Botlin vraagt ve~iof cm nit. gebiek ann
tijd at to treden als lid van dc Kommissie over de Koi—
ken vereniging. Do vergadering neount de lwdankmg
“

aan, en in ziju plants wordtaumgesicid Ps. Meiriiig.
Beschrijvingspmit IV komt umu nan d~ orde.
Dooc
Di. j. P. van. dci Spuy en Piena,ar wordt als mflO±ie. van
aide voorgesteid, dat dc steilingcn rerwezen woedcn naar
~ Synoden. Pit wordt cebter verworpen, en nan Do.
Boshoff, eon van tie inzenders van ‘t beschrijvingspunt1,
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wcxrdt (ic g’e1egenhe~d gegeven bet in ic lenten. Werdt
beel~teu na dc pauzo de stellingen puntsgewijze te l)e—
haridelen.
PAFZE.
Ds. Boshoiff deelt mode, dat ‘ii kommissie nit de
Rand onofficieel aangesteld, ‘ii stuk opgesteld heeft ter (~eIoofsge11Coverweging en zo nodig emenda.tie vaai dc stellingen. t~g.
IIij leest dit stuk naast Lie oorspiuiikeliko stellingen
veer, lie v~orgeste1de emeudaties zijn als volgt: “Bier
die vergadering he4i met helangstolling kenuis geneom
van die bosluite in sake liggainelike genesing op die
g4ilowig gebed, op die piedikante-kouferensie Ic 131ocmfontein op 19 Januarie 1923 geneein, en wens na ann
ieiding van gemeid besluit zig by die voigendo steilinge
near to lê: 1. Onveranderd. 2. fieskraap. 3. (a.) ‘Son
deval i.p.v. sonde’ tei skryf. (b) Te lees: Voigens
die II, Skrif kom cue kr’ankheid van God as socverein
HI di0 gans heelal, en wear Satan optree as beweikei
van kranklieid, dear geskied dit onder Gods bestet, sons
na. blyk nit Job 2: 5—7; Klaagl. :3: 38; Luk. 13: 16;
Hand. 10: 38; Joii. 9: 3; Amos 3: 6. \Tergelyk ook
ileid. Kategismus, afdelinge I en X en Ned. Geionfs
liolyaenis Art. XIII. 4. (a) Na wette to lees
en dat die verhoring vail die gebed am genesing iiie
verwag kan word nm, solank as die kranko aanhou met
(lie wet te oortree.’ (LI ‘Fe lees, flat die krankiieid in
die indiwidu dikwels ii re ann a bepaalde son de of ivets—
orvertreding ken toegeskryf word nie., maai diiekt aan
die beskikking Gods met. die dod am die kind vail God
te muter, die medemens tot segen te strek en Gods naam
Ic veiheerlik.’
5. (a.) en (b). Omuveranderd.
6. Te
lees: Dear mccl duidehk onderskei word tussen die ge—
loofsgenesing, waarvan hierini sprik.e is, en the burtemi
gewone ga.we van gesondnmaking, wat somulnige in die
eerst.e Christelike Kerk besit het. T)anr is egter geern
voidoeude historiese. getumenis dat ln.erdie biesondete
gawe sedeit die Apostoliese tyd ocit in (lie. Christeiike
Reek voomgekoni Let. 7. Geskrnap.
In dc beliandeling i-an ‘t stuk wordt steiling 1 aa.n—
genome.n met hiyvoeguig van ‘t voigeide :
flit, is dan
o’ok the pug van (lie gelowige. krankes om met (lie macste
vrymoedigheid, op voetspoo.r van Gods ~Woord, ge.bruik
to maak van die voorreg cm (lie ampsdraers VCR (lie ge—
macate ta mat moep am vie hub te bid met (lie cog op
hullo herstel, en die pug van die gelowiges en byname
van die ampsdraers van die gemeente oin (lie bediening
‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘

‘‘
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van voorbidding vie dia krankes met grote getiouhei1
en tedorheid to behartig.”
Stelling 2 wordt gesebrapt.
Stalling 3 (a) wordt, zoals in ‘t ~tuk geemendeerd,
aangenOmefl.
Steiliug 3 (b) worcit eveneens, zoals geemendeerd,
aangenOmefl.

Stelliug 4 (a) wardt oak aangeuomen, zoals geëmeu~
deerd voorgesteid,
Steiling 4 (b), zoals geemeudeerd, wordt aaugeizn
men.
Stalling ~ (a.) en (b) wordt onverande.rd aangelio
men.

Stalling 6, zoals gewijzigd, wordt aangenonmn,
woc’dende ‘n amendement om do oorsf~ronkelike vorm
ann to nernen, verworpell.

Stelling 7 vervalt.
Voigens do aanhef van ‘t oorspronkelik stuk sal ‘t
stuk, seals gewijzigd~, ails advies van de Rand der Ker~
ken aar~ d0 verschilionde Synodeit voorgelogd warden.
hit de lantingekontene stukken wordt eerst ann.
(1€ orde gestebi ‘ii. beschrijvingspunt afkomstig van
1). ~Ti1~o~ks~ lid des Rondo, van close inhoud: Do Thiad
dor Korken befveie vertegonwoordiging nan van do 7~usten-Kerken van do Vrijstaat en Transvaai op do Adnim
sie- en Proponents—eksamen KommisSieën- van de Kaapso
Kerk, en met t ong itierop wo.rde do Synode van do
Kaapse Kerk gevraagd do wetsantikelon hierop betrek—
lthig hebbende, in dice voege to verandoren, en dc Syno
den van dc Vrijstaa.t en Trans~vaai warden gevraagd do
stappen to darn, die vereist mogen worden vonC zodanigo
vezrt~genwoondiging.” Bit wordt zoude~ diskussie ann
genemon, wordende bet verstaan, dat elke Kenk do reis
kooton, ens., van haar elgene atgevaardigden dragen sal.
Gelezen wordt ‘n brief van Ds. P. T~. Louw. sakes—
tans van do konferentie over arbeid ann do jeugcl op
Bloemfontein, vensoekende do medeweTking van do viel
Synoilen tot koordinatie in dit verband. Er wordt danaop gewezen, dat Kommissies voor do Arhead ann Jeugd
door al dc Synodon reeds aungesteki warden. BeKom
missies kunnen. met .elkander met ‘t oog,op koordinatie,
ens., vrijelik onderhandelen.
Ret woMt besloten do
brander so to antwo6rden.
Ret voorstel, waars’an door Ps. Portia Zatendag 1.1.
kennisgegevefl was en door Ds. 0. J. Hugo gesekon
deea’d wordt kornt nit ann dc aide. Hij ieidt het in en
nadat enige a:ndere ledeat daarover gesproken liebbeiu,
trekt hij zi~n voorstel met venlof dee vergadening tonig.
“

Zuster-Kerken
op AdmissO~.
en ProponentKomuossiern.

Arb~id

~
S

SaineuwerkinC
der ZusterKerken op iliad
der Kerken.
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Twee andere stukkeii zijn ontva~ngen, die ecliter go
aclht worden iüet ontvankelik te zijn door dezo vergade
ring.
B~ vraag wordt besproken wear dc voigende verga~ Vo1~ende
der~ing sitting liouden sal. Tlitnodigingen wo~i’de~n ge
daan ten behoeve van Potcheistroorn en 1)urban. Het
wordt besloten to Durban to vergaderen in ~t mar 1925.
1)~ bepaling van macnd en dag van vergadering worth
can do Modeaatuur overgelateii.
Niets nicer veer de vergaderin~ zijacIe, spree.kt de ~1ottoesp~aken.
V~esitter ‘n sticlitelik woord over ‘t zoeken van ‘t goode
veer Zion met iugespannen kracktec. (Ps. 122).
Re
broeders hebben elkander ontrnoet en ziju beinordigd,
en keren zeker nu elk naar zijn dccl van Zion terug mei~
‘t voornemen orn moor year dc Kerk to bidden en aizo
‘t goede veer Zion to zoeken. Bidden eileen is niet ge
noeg; ci meet ook gearboid worden. Luther placht to
zeggen: Ora et labora! Zo nioeten wij anderen to~ do
Kork toebrengen, vooral die van de liork afvallig ge
warden sijn. En eindeiik macten wij dc vrede van en
in do Kerk sticliten en bewa.ren, en ‘ii good voorbeeld
can alien gerven.
Op vereock van do Voorzitter doot Vs. Dommisse
‘t ~Jotgebod.
Vóór de notulen gelezen wordec, spreekt Vs. P. S.
van Heerden namens do Read de innige en hartelike
dank nit ann do’ gemeento veer do gastvrijheid en vriec
delikheid aan do leden bewezen. Vs. A. J. Louw voegt
or ‘n woord van deck toe vooral nan de susters, die de
loden dageliks van verversingen voorsien hebbec. en oak
ann Vs. en Mevr. Chas. Murray, va.n de plaatselike ge
meento, ann d~ leden der gemeente, en bijname nan do
hurgecaeester, the alien met zeifopotfering do leden des
Hands gediend bobb en.
Re ledec doe Modaratuur warden door verscbeidene
loden des Roads bedankt voor do wijze waarop zij hun
tank voibracht hebben.
Do notulen worden gelezen,
goadgekeurd em got ok cud.
H. S. BOSMAN, \Tom.zittel.
1-1. .1. L. i)tJ r1’Q1.[. Viee-Voorzitter.
P. (~. J. Mi~u niNe. Scm jim.
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BIJLAGE 1.~
AGENDA VAN WERKZA.AMHEDEN.
voor do acht~e vergaderiug van do Read der Kerken ~
wordon gekoucie~n to Parijs, O.V.S., op Banderdag.
8 Maart., 1923, en volgende dagen.
I —Pb L1~ 1YI~ N KOMbN
KERKGEi3OU~,V Tb 10 v.m.

I ~1 I bbs

IN

T[1 T

IT.—DE HOOGEERV~T. VOORZ1TTER NEEM’P
DE STOEL IN EN OPENT BE VERGADERING OP
Pb GEB1ITJTKELJKE WTJZE..
111.—liE
STTPUEERD.

VERGADERTNG

WOIJJ)’f

GEKON—

1V.—DE PLEOHTJGF. O.PENINGSIHENST, GE
LEID JX)OR BE H000EERW. VOORZTTTER.
V—BE KIEZING VAN
VOORZITTER EN SCRIBA.

VOORZTTTER, VICE

VT .—VE1JSL~\ GEN VAN
(n) do Scril;a.
(b) do Kommissie ovei’ S0uat.~iniecnging (Gc~
(lrukte Notnien, 1921, pag. 10)
(c) do Icoinmissie in zake Treiisvaalse onder—
Wiiswet en iIOPinaaI~cliolej~ (Gedr. Notü—
en, pag. 10).
(d) cle i~~i~inhn issie in verband mel Akte 25 van
191~ (Gedr. i\otulej1. pag. 11).
(e) (ic I\olnrnissje over Echtselieiding (Gedr.
Notulen, pag. 11).
(J) do Kommissje over Kerkonveidniging
(Gedr. Notulen, pag. 11).
(g) do Kommissie ovor ‘t Kerkblad.
(Ii) do Komnussie over Ilandleiding Geseb b—
denis oni~er Kerk (Gedr. Notulen, pag. 15).
(I)
do Moderatuur in zako Zondagheiliging
(Gedr. Notulen, pag. 22).
(j) de Kammissio over Grensgenieeritem
(Gedr. Nolufen, peg .22).
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V1I.—BESCTIRTJ VINGSPIJNTEN
1.—Kisn1;R~vn[,v.xAwr

:—

\l(ENi(~TN{~I~.

l)e Rand: clei’ T~erken be€preke (10 be1augn~kheid. van
(TO 1~iuderwelvaart Verenigingen.—])s. A. F. Lour, Lid
rUn (IC I?aai.
2,--—DlNj~vi~RIum IN

L(IHi~A.

i)~ Raad (100 Kerken veizoeke do HoogEd. Rege’ring
om do Regering van do Ver. Staten van Ainerika to
naderon met. een belee’fd verzoek hoar ecu versing to
laten hebben omtrent do uitwerking van ‘t drankverbod
uu do Sta.1 en op ‘t ekoiomies, komnieiciële, gezoodheids.
(‘n ~ede1ik leven van ‘t yolk, en bij ontvangst do Rand
deq~ Kerkeii vricnclelik afschr’ift crvar to hiten hebben.—
.4 1”. /~o~i u’, hid ‘ran do J?aad.
.-———.JIE’IEI( ()NDER I.DcOE

~iun SIAN])! wUI)TNU

lie Rand der Kerken benoeme voorzitter en seriba
iot. eon kommissie mn indien mogelik, een konferentie
e~aanen to roopen, bestaande nit veitegenwoordigers van
nile Prot~estantso Kerken in Zuid-Afrika, aismede ui
leidsheden op staatkundig gebied, Europeanen zowel ]uls.
kleurlingeiu en naturelien. Poet van do konferentie zal
wosen met elka.nderr nader k.ennis te maken en nit hot
nogpin.it van do chnisitelike bescha.ving te bespreken do
belangen van Europeanon. kleurlingen cii naturelleii,
die door do hand van God ge~hraeht zijn sameir to wonen
in dit land. Tot do konfereutie sullen ook warden uit—
gonodigd do dna loden der Naturellen Koni m ussic
l)r. it. F. Louw, Lid ran de I?atid.
4 .—(h:io OSUENI:z lAO.
Die Raad spreek sig uit, en adviseer die SinodeLs,
&mtrent die’ bestuite van die predikanfekonferensie to
Bloemfonteiin op 19 Januarie 192$, oar die genesuig van
die liggaam op die gelowige gel;ed, waarvan hierby
k~pie gevoeg is—lb. P. Boshof,f en T1T,n.Niool,

J~edi~

die Thad.
Na bneedvoeiige l)esprekmg van die vraagstuk van
liggaarnlike genesing op die gelowige ge’bed, aanvaar
die vergadering die voigende stellinge :—
1. The liggaamhke genesIJig in aniwoord op die
gelowige gebed is ‘n iieeilik~ waarhei,d, wat ons erken
i’ail

op groini van die iteilige. Skrif en die bovinding van die
Kristeiiko Kerk van nile ecue, en ni~ die minste van ons
Ned. Geref. Kerke in Suid-Afrika.
2. Waar die Kiistelike Kerk sig nie met die meeste
ems ann die voorbiddiing vir haar kramike gewy ~et me
011 (lie geioof ann hulle herstel beoefen hot nie, strek dit
lamar tot beskaming, en ook ens Kerk inoet, insoverre uS
daar in die opsig versuiflL was, voor God ootmoedigiik
belydenils doemi.
:3. Met betrekking tot die oorsake van lcrankheid
staan vas :—
(a) Bat nile krankheucl, netsoos die dood, waai’op
uitcindelik (lie krankheid uitioop, die gevoig van die
SonclO van die mens is;
(b) dat die krankheid op sommige piekke in die
Skrif toegeskryf word ann God, en op nuder piekke weer
ann (lie Satan orider goddelike toelating. Ex. 15: 26.
1 Kron. 21: 9—b, Hand. 12: 23 en Hand. 10. 38. Luk.
13: 16, Job 2:5—7.
4. Met betrekki~rg tot die verbamid tussen sonde
en krankheid is dit duicilik
(a) dat die krankheicl dikweis die gevoig is van
die verbreking van fiesihse of sedelike. wette, en dat
die gebed em genezirig nie verhoor kim word nie solamik
as die kranke aanhou met die wet oortree:
(b) dat die kraiiklie.id in die indiwidu dikwels rue
ann eie sonde of wetsoortreding kan toegeskryf word
nie, aangesien dit dikwels kern as gevoig van die on
kunde, die onvoorsigt~gheid, of selfs die sonde van nuder.
.5. (a) Met betrekking tot die genesing van krarik
heid is dit nie geoorioof em te beweer dat ‘ii gelowige
kranke aityd op sy iiggaarniike genesing deny God, met
i1i~eseifde vaste versekering as op die vergiffeuiis van sy
sende kan aanspraak manic iuie, aangesien in die geval
van die genesing of vertraging van genesing God ~n Sy
verborge rand ‘n seker wys dod daarmee mag li~. en dit
mag strek tot verheerliking van Gods ilaumi (.Toh. 9 3).
(1;) Ofskenn oils ~i’ke~ ilat die uitejnde] ik’i-ins.
~&ng van die Iiggaani, tesanie met die van die siel, di~
vrug van Kristu. Sc versoeningswerk is, inag mis tog
nie sS dat die gelowige die leg hot nm op (lie voikomne,
veriossing dour God van nile krankheid, i~eeds in. bievdie
lowe annspraak to mank nie nangesien kraukhede tot die
m~ktekens van die sterflikheid behoor.
6. Daai moot duidlik onderskei word tussen die
~1oofsg~nesrng, woarvan h.ierbcu sprake was, en din
huitogewone gawe van gesoudmaking, wat gevind werd
in di~ eer~t@ ki’istelilce gerneerute, moor seclert die tyd

) .)
-V.-)

nit die Kerk skyn verdwyn 1e wees, en jui~s daa~om moot
ons, met s~veel ineer ems, ons toedê op die geinwige
gebed vir die ki~anke, sender om te wil vasstel of God
in Sy soewereine rand die gawe van gesondniaking ann
Sy Kerk te enige tyd sal tèruggee of nie.
7. Aan di~a hand word gegee dat oils gelowige
ki~kes niet nicer vrvmoedig]mid~, op voetspaor van Gods
Wooed, gebruik sal muak van die voorreg cm die amp
draers van die geineetite to mat ioep cm vir kuhn te hid
met die cog op hulle herstel, en dat persone, wet also
ingeroep word, met die meeste eras en nougesetlieid die
ioepmg sal vervul.

VIII .—BRIEVEN
S’PIJKKEN.

EN

LAAT

INGEKOMENE

IX.—BEPAI~ING VAN PTIAATS EN TJ~D VOOR
lit VOLGENBE VEif(~JJEJfJNG
P. 0. .1. METIh1NG.
Scribe des Reads.
Kaapstad, .Fehruarie. 1923.

24
BIJIAGE H.
OPENINGSREDE VAN i)J~i AFT IlE1)F~NDJi

De Kerk: Haar Roeping~ GeJegenhe.ic~ en Gevaa~.
Weleerw. Tierelt en Erneders.
Ifet is mijn voorrecht oni a welkoni to lieten op c1ezo~
belangrijke vevga.deeing, do achtste, van de Rand: (icr
Kerkem.
Onze sa.menkornst geschiedt in een van (10
schuonste dorpeu in Zuid—Afrika, liefelik en schilderaeh—
tig g’eiegen ann do boorden van die. icuzestrauni die vroe—
gor de grensliju was tussen twee Republieken, die over
die strooin elkauder do broederhand reikteii, en eon
kraciitig verbond met elkander siot.eii. i~Tegeiis grn~e
oniwentelingen niet onbekeiid in het lot der vailkerea,
is, met dc Republiekeir, dat verbond opgelievou. Many
tea spijte~ Iuervan, bhjft dc broederbanc[ flog voortbe—~
s’taan.
Missahien is die band nag becliter en heohter
geworden, juist door hot vervliegen van scliono, tijde~
1ik~ droineii. Wij ziJu nit; één Macdc

WTJ ITETIBEN 1)EZETFJ)li :I1ELIJDENIs.
Wij staan in eén geloof, en wij heM en één Geest.
Wij woideii hieraan herinnerd ivanneer wij elkan—
tier nan doze plants ontmoeteii ut dc verschullende afdo—
ling:en van (ic Kerk die wij veitegeiwoordigen. I)e
broedeibaid, die ons hier verbindt, is nicer bepanidi ccii
geestelike band, maar Ciii die reden des to iliniger. In
do aaiieensluitmg van die broederband gevoeiei. wij ens
geiukkig eu sterk, en ais wij do broeders zieu, danken
wij God, en grijpen mend.
Sedert onze laatste vorgadering in dc Sciloue en
vruchtbare valiei die door Macit en laclit tussen de Bra—
kenstein gebergten is er nag altj.jd wading en scbifting
~p hot gebied van bet grate wereidtonoeI. Be vredo die
men verwa.ehtte no tie bloedvergietin0. en verwoesting
van do groatste oormog, cue d& wereid oo~it heeft gezien~
bi~1ft lunar nag aiti1d o.p zich wachten.
DAAIT IS GEEN VREI)E.
de uitbarsting van een lileuwe (oriagsvlaru. 1)eiIoetrt
niet tot do onwaarschijniikheden. Op. keikelik gebied
was hot risturer. Verdeeidlieden en twisten ziju miuder
en

~ewordeu, ci wij danken God dani your.
Moor ~jooit
zijn wij e.igeiiiik ~undei strijd.
Zolang do were~id is
wat zij is, en soiLing (10 zonde hoar dodelik vergif
spreidt, sal de Kerk van Chi’istus de stri1deiide Kerk

moeteii bii~veii. 1:Iier mag ~ nuoit op hoar lauwei’ei~
rusten. aisof do ciii dvei’wnining reeds is hehonid I )e
phalanx van eon niachtig bi’irleger you vi~andig6 del—
rnenten stoat tegon ~iiis. En als dit ooit no~dig was in
do geschiedcms van (iods kerk op aarde nun t0 stridden
met
berde hauden we1 (lapper,’’ don is bet un. Wij
iLebbeul do stri,jd riiet tegen vices en blood, maar tegeii
do o~veilieclen en macilteuu, tegen de geweidiiebbers dezcu
wereld, tegeut dc geesiclike booslieden IR (ic iucht. Ouu
hier niet good gevoig to strijdeii moeteii wij aaudonui
do ganse wapeninsting.
‘‘

Met biijdscliap itebben wij vernomeIL, dot de titci
van doctor iii dc godgelecudheici honoris causa toege—
kemi werd aan twee leden you. de Road, t .w. I)s .11. X.
Bosmati, van Fi etorin, en 1)s. H. P. van der Merwe,
van l~obeitsouu, do cerste door ‘n Zuid—Afrikaaiuse en do
laa.tste dOor n buiteiilonclse universitcit.
Ook liebl:cn
Wij Voruiolileil dot do titel vaui doctor in dc lettereii
toegekeid is aan een van onse theoiogiese piofessoiren,
Prof. J. du Plessus. Wij verbh~deu outs over doze eer—
voile omdciscbeiclung die broedeis to heuit gevallen, en
Wonsen hun daarinedc b.arteiik geink.

XTRIJl)ERS VXLL I~N ~VECi.
iTi.t (11150 gelecleren volt telluens eon uzoedige mcdii
sti’ijcler weg. 1k denk ann I)s. Hitchcock, die flog moor
op do drempel van. zi~iu Evangeiiehedienm~ stond, en
wicuis son is ondergegaauu teiwiji hot hog dog was. Do
ernst en ijvcr door lieni in zi~ n arbeid aan do dog gelegd,
heeft zijn Heer gezien en sal door zujit lieer warden
heboond.
En ik denk ook auiui die forse figuur,—dio
kraehtige pcrsoouilikheid, Us. Abraham Stcytler, die go—
dureuudo meer dan eon halve eeirw dc Kerk, die Iiij hot—
had, getrouw en hartelik heeft gediend. Meer dan ennui
was Iiij lid cieier vorgaderig, en ee•nmnai heeft. liij hoar
oak ais veorsitter gelcid. Hi~ was ccii moedige karup
veehter v04JV (10 waarlwid, OIL zette zijn. auingezuchf iris
eon keisteeui tegen do dwalung. Hij was ccii van onze
waau digs to en cleitiguite leranas, en veriirude zi,j ii heili g
ambt met eon weukzaani en t(~.gewiJd leven. Wi~ bit’—
don orize iuinige deelnenuiig non ann dc bedroefde fanui—
lieletroikingen van (hOSe oittslapcu lwcueders.

Maar ci ueemt de Heer van tijd tot tijd Zijn diesist
kneohten wag, fIij zet noolitans Zijn we& voort. En
wij, die nog ~nidden in de strijd zijn, liebben niet te vra
geu aaar cbs tijde,i en. gelegenlieden die dc Vader iii Zijn
aigen maclit gesteid heeft. Wij hebben siechts wakker
ta zijn in o~n~e reaping, getroruw in o~n.ze arbeid, oni de
Heer der gemeente ta verheerliken opdat cia Kerk die
wij vartegenwoordigeic al meer en meer werde ccci sie
raad op aardo, ccci heineise maclit tot opheffing van ens
yolk, dat in ziju ziel hunkert naaa’ God. Ret is ooze
roeping en ens voorreclit Jesus te vefrkondigen, en al do
voiheid Gods ligt tar ouzer besohikking am ann die roeping ta beantwoorden. Wat ens bemoedigen meet, is
met alleen dat wij iiiede-arbeiders Gods zijn, cci al de
heloften Gods bebben am ens to bekiedern met maclit;
mane ock, dat ar diep in hat niensenhart de beioefte en
do zucht is near God. “Ret onuitsprekelik wooed,”—
sagt T’ertullianus,—” staat in ens hart geschreveoi, eli
(hristus geeft er kianken. aau.’
1k wens met Gods huip uw aaniacht in (lit uur to
bepalen bij ccii. wooed van Jezus, wearin- Rij op treffende
wijzc de roeping van Zijn Kerk aanduidt. Gi,j vindt
dat wooed opgetekencl in Matfheus 5 : 13
-

“GET ZIJT RET ZOUT DER. AAIIDE.
Van de vroegste tijden aan lieeft God ccii biezom
dare pleats in dc voo-rschriften van Ziju wet toegekeml
can sent. En ccii godsdienst~ge bertekenis werd daarin
gelegd. In dc Levitiese wet was dit het bevel:
Alle
offeranden uwe spijsoffers suit gij met zout zouten, en
het zeut~des rerbonds van uwemi God van uw spi1seffer
met laten afbhijven. Met ci nw-a off erande suit gi3 sent
offereu.’’ Zorut moest dus eeam onmisha-ar bestandd~1
mdjii in. dike offerande. Even midrukkelik had God be
volen dat geen zuurd esern met enlge offer son geofferd
worden, en de reclen is openbaar. Zmturdesem is ecu
heeid van dat wet gist, ontb-indt, be-clerft.
En in de
d:ienst van God mo-est niets ingevoerd warden dat zweem
dc naar bederf, cii niets dat smakeioo~ was.
In het Nieuwe Testament wordt dear bapaaid dat al
onse geesteliko offeranc[en met sout gezouten sullen moju.
Paulus, bijvoorbeeld, zegt:
Lant ci uwe woorden met
zout besprengd zijn.” En nu, vooral, macten di ou~
o’ffee.s van lot an dank, van gebeden. en gavel. doortrok
ken zijn va-n hot sent van ccii geztmd en kmuchtig geeste
lik levee. Jesus spr~ekt d.c diepere waarheid nit, wan—
neei~ Hij tot di~ kid e groep van discipelemi dear op do
“

“

• hea-gzich w-oiidt cxi tot hen zegt, niet alleen, dat ai hun
tdfors met ~xout beisprengd moeten zaju, many dat sij zol
von. heit zout der aardo zljn.
Gij zijt het zout dar
aardo.”
Do Kerk des Heren is geroopen oin iii doze wereld
do i~unktie van zout to vervullen. Do samenlecving rond
cm ons draagt in zieli do kiemen van outbinding on
(lort. Dc maehtcn der verwoesting werken daarin. J)Io
tokunon van achteqmitgang en verval zijn overal op hi
merken. En daar is maar één hoop voor do woreld, on
dat is de instroming’ en do mededeling van hot leven en
do (best van God, wonondo in, en werkende door, do
Kerk van Christus. Hierdoer alleen kan hot kwade war
den gekeord, en do maatsehappij en hot yolk rein en
zuiver wordon bowaard.
Onder Let beeM van zout geeft do Here Jezus in
dit woord eon voersteiling van do bestemming van Zijn
Ke~k op atvrdo. En iiaar aaaileiding hiervan~ wijs ik Ti
1. Op hoar Roeping.
2. Op haar Gelegenheid.
:i. Op hoax’ Gevoar.
Vooreerst,
“

DE ROEPING VAN DE HERE
Ret zout is goed,’’—zegt Jezus. Zaut is onmisbanr
year hot monselik loven. Al do voikeren hebben hot
zout goprezen. Griekso en Romeinse schrijvers spreken
daarvan ais
goddelik,” en zeggen dat het rant dier’
lunar is aan de godon. Beide mens en dier hebben zout
n~ig o~m hot voedsel smakelik te maken en do onzui
verheid to weren.
Waar in sommige delen der annie
zout iiiet ~ovonden wordt, door wordt dood dit gobrek
lijden en ziekM veroerzaakt. Mensen zullen vole niijlen
lopon floor een zondingstatie o.m fe goon smeken am
eon weinig zout. }Tet wordf hei’elend dot indien do
jaarlikse konsumptie van rant beueden do 20 lbs. per
honfcl van do populatie duaL, Jan sal de algeruene ge~
zondheid daaronder lij den.
Nix, hieruit leiden wij a~l’, dat in hot erg vail Jesus,
Ziju Keik geheel onmisbaaa is voor Let leven dci weicid.
T)~ weicid belt ten verdeive, en zinkt tot haai orider
gang, als niet het Christendom do goddelike reaktie is
tegen al clotgene dot zedeli k oni zenuwt en veron trexnigt.
T~aat de wereld ann zielizeif over, can do werkingen
don dooids, ann die slopende macliten, die zij in zich cm
draagt,—en haar schoonste dromen sullen vei’dwijnen,
on hoar sehoon ste verwaclitingen sullen vorij d eld worden.
“

“

Daar is lunar den aniwoord Op do grote prl~m~n
~die zich. ann nile kanten aaai ons opd.ringen, en vragen
naar oplossing. Doze problemeit worden gevonden op
elk g~bied, geestelik, zedelik en sociani gebied. En hot
enig antwooi d dat hot merisenlaut bevredigen zai, uioc.t
gegeven worden dOoT de. Kerk van Christ us. Do weten
sehap heeft h.aar taak, lunar zij kan do wereld nTet red
den. Do politiek spartelt 501115 in linac elgen verwikke~_
lingen, en heeft reel vaii de zuurd.esem van enstuirni~
inaaa ook zij han de wereld iuiet redden. In de
godsdien~t van Jesus al]e.e.ii liggen die grote beginsolen,
en weakeju die eeuwige wetten, die de maatsohappij kun
non. voeren tot haur icleale toestand.
KEN CHRISTEN ~
hoof t niet lang geleden eon auntal predikanteiu snainge—
roepen, en voor hen dese i)eliJdenis gednan :—-“ Do pa
gingon vail dc- politici cm de we~reld to redden, zijn mis—
lukt. En daar sal goon vorbeteiing in haar toestand

komon, dan alleeii door c-eu geestelike herlecving.’’ flit
betekent, de erkenning door anannen van ernst op hot
gebied van, do staatkunde, dat alloen hat Christendom
die ver~andering kari teweeg brengon iu h~et hart van do
mens, waaidooe eon eieuwe aide van vrede en weIvaart
Ic voorsch~jn kan konjoui.
Ret is gowooiute geworden in soa mige kr’uigen am
met minachting, so niet met verachting van de Kerk
van (hristus to spreken. hot wordt gezegd dat do Kerk
ann haar looping niet heeft beaiitwoord, dat zil (TO ver—
waciuting die men van haar hoof t gekoeslerd, beschaamd
heeft. HI do grate keei’punien van do gesehiedenis.. mit
hieitoo i~eden liestant, moet do diei aars dci Kerk tot
ciiepe rorootmoodiging Liengen. Many ivi•j durven ver—
kiare ii, dat dlc~ beschulcligin g va a ontrouw met (lOOP nile
sektios en ook ii jet door nile leidsileden van do Keik

ierdiend is. hilt bli1ft echtej vast sianai, dat do Kerk
eon hogo roping iieeft, on. dat zi hot sout der aardc is.
\co~ hot hehOud des nieui~doms is zij ten enemale iiief
to ontberoim. En Lii hot ivegkruimeieu van do grote
piafli -on did’ voice huiten hot Evangelic am iielheui voi—
vaardigd, keert do woreld in hoar- hopeloosiieid zieli
nicer dan anit n~ar do 1*ekrniste ais haar eruige ihoop.
Tie Cliristelike Kerk, als hot zout der aarde, rervult
Laar looping dooi
D~ Boodsehap die zij brengt., en door
Ret T~even dat zij openbaart.
Zij verspreidt eeim heiizaam zout door
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DE BUODSU HAP DI1~ ZI) BRE~ GI.
ilet is cen ~oodsc1iap voo~ aile tijden, voar aile inenseri,
en title toestanden. Het is een boodsehap van reddirig
en leiven en hoop. Ret is dci bondsehap die dc we~eh1
behoeift, en waarnaar dci wereld. zueht. [let is een blijde
buodsehap, Itet Evangelic. En dat Evangelic is eon
Evangeli.ei niet naar dc niens. Veici piedikers in onze
dagcm zijn geneigd oni van hun kanseis de grote wooi~
den van menseil tot bet onderwerp van hun prediking
~e maken, at dci leuze van de. wereld te nemen als hei
underwerp van hun godsdienstige verhaudelingen. Die
l)crodsohap sal goon boil brengen. tot gewondo zielen. I)e
wereicl iii hacur ellencle, die werelci die daar~ verward is
•geraakt in do strikken van haar eigeii dwaasheid, wendt
i~~ieh near dci Kerk des ileren, en vraagt am ceo bond
sohap die hear nood ken lenigen, die hear scheuren ken
genezen. En hot is bet voorrocht van de Kerk van
(~hristus, en hot is hear eer. am in de bresse te steen,
en do waarlieid Gods te verkondigen die de leugen ver
drijft, en. een meuwe hoop doet gehoren worden vorn~ dc
genen die neergedrukt zijn.
En als sieclits dci Kerk bane bondsehap getrouw wil
afleverein, dan sal zij wear en voortdurend die ~eeste
like en zedelike maclit zijn, waardoor zij een heilzaaui
sent verupreiden sal. Hiertoc is zij van God geroepen
en bestemd. E1 Jesus beeft dit bedoeld, teen Hij zich
keerde tot die kleine o~roep van manmnen daaroip do berg.
en tot hen seide:—” ~ij zijt bet sout dei aarcle.’’
Dci Kerk is liet zout rice a arrie oak door
ITET 11DV1~N DAT ZTJ OPENBAA1IT.
flit is ecu nuder level (inn hot leven clef eon gedurig
sterven is. flit is bet Leren Gods, bet erng Lereim dat
dci naanm van Leiven waardig is.
Tiet Leven dat clear
de Zoon vaim Gail is geopenbnaid, en bier door [loin word
geiciefd, is nu door de Heilige Geest het cigon dam van
Zijn Kerk en moet door Zijn Kerk worden geleefd. flit
levear stelt zich tegen al wet kwijut en bederft.
wear dear oak heilige mannen en vrouwen zi~n~ die dat
leven vertoneu, dear werkt eon maclit die do sarnenle
ving doortreit, en, sonis onhewust, een zuiverende on
heiuigende invlo~ed verspreidt, en so do wereld voor alge
heel be’derf bewaart.
Hit do gesehiedenis blijkt ten overvloede, teikens
en weer, dat eon klein getal mannen, met het zouf van
cen heilig leven, dci oordelen en strafgericliten Gods
hebben teruggehouden, foci hot zwa aid dee verwocisting
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over de aaado king’.
Tien inainien met sout in sick,
zoudein Sodom en Gomorra hebbeii gered van het oorded
dat daarover besloten was, door do reohtvaardigheid
Gods. En dc toestaud des yolks ten tijdu van Jesaj~
was zódanig, dat do Heer zeide. “Zoo niet do Heer dci
heirscharen on~ neg een weinig oiverblijfsel had gelaten,
als Sodona en Gomorra zqudeu. wij geworden ziju.” Bit
beteke~t dat ecu klein getal van godzaligen, die hot
zout van eon reohtvaardig en heilig leven opcnbaarden,
to iniddeu van do afgoderijen en vorbastoringen van hot
yolk, Jerusalem h,eett gered van cen gewisso nudergang. En daar wa~eu koningen nuder Israel, die zO
met God wandelden, en so Zijn stem gehoorzaamden,
dat de gerichten Gods in hun dagen niet gekomen zljn.
Ret yolk werd gored door hot heilig zout dat nit hat
loven der vrornen doorwerkte. En dit heeft Jezu~ be
(bold door al do ecuwen voor Ziju Kerk, toen Hij soide
Gij zijt hot zout der aurde.”
0, Broeders, dc wereid werpt ons naar hot hooifd, dat
wij bekrompen en kleingeestig sijn, orndat wij niet die
fesehouwingen liuldigen die zij verdedigt.
Maui’ do
wereld ziet dit nog niet duidelik, dat zij do Kerk van
Christus niet missen kan.
Indien op doze dag aJ de
goode en vroirne mannen en vrouweai nit dci wereld kon
den worcien weggenomen, en al do Kerken konden vor
nietigd warden. dan son het spoedig blijken dat dc machten dci’ sende en des doods de overhand sullen kri,jgeu.
D~ wereid sal wegzinken in de donkere diepten van
ellende en wanhoop.
“Gij zijt het sont der annIe,”
dat wil seggen, dat do Kerk van Jesus geroepen is em
do redding der wereld to zijn.
Hoe men nok dus de Kerk des Hei’en minacht en
vorwerpt, hoe ook hot oingeloof sijn schampere spottaai
doet horen, hoe ook dc lasterwooi’den ‘van Voltaire op
]ic’htzinnige lippen wordeii herhoald, dat de Kerk uitge—
diendi heeft, en dat deze verlichte eeuw ietsi krachtigers
en redelikers nodig heeft, don do verwijfde verhalen die
niemand meer gelooft, kwh staat dc wanrheid Gods ste
vig en vast T)e Kei’k van Christus is het leven en red—
ding der wereid. Bit is hoar roeping, en in de roeping
heeft do E:euwige God Zijn road en plan geopenbaard.
rp
tweeile woes ik ‘U’ to wijzen op

BE GELEGENHEID DER REEK.
Zout is ijestenid nra to zuiveren en voor hederf to be—
wai’en. Moor het moot jets hebben om op to we~’kon,
ecu omgeving wanrin hot zijn gesegendo kraeht kan

~peobaa~en.
En dio omgeving, dis getegenheid worth
haar aangeboden door do verdorvenlaeid die daur in do~
wereld is. Be waield kani haar self niet redden. Zij
ligt in hot bose. Zij kan soms he~ goode zieni, en dien-’
ocvoreonko’mstig haar sedeiessen geven. Zij bewijst haar
goode becloelingen soms door haa.r hervormings-maat
regeien. IVLaar haar po~grngen in die ricliting sullen met
mis1ukking~ worden hekrooud, tenzij acliter en in dit
silos do Geest des leivens van do eeuwige God werkt.
Zout worcit niet gebruikt voor silver en goad
kostetiko stene’n, dingen die onverderfehik sijn ; maa~
hot wordt gelegd in dingen waarin do krachten der oatbinding werken.
Nu is Ret duidelik dat Jezu5 Zijn
disoipelen hot zout der aarde noemt, oindat do aarde, hot
momodom, onderhevig is aan bederf. Hier is eon droe-~
vigo waarbeid. Do besohouwing wordt hier en daai’
gepredikt dat indien do wereid wordt overgelaten ann
haar eigen wetten en ontwikkeling, dan sal zij haar
elgen. zaliglieid uitwerkein.
Zij sal altijd beter en betox
wooden, on Ret toppunt beieiken van eon idealo staat.
Do invloed en do arbeid der Kerk heeft men duo nie’t
nodig. Bit strijdt met do uitdrukkelike uitspraak van
hot Woord van God. Eu ook do oudervinding heeft jets
anders geleerd. Nooit heoft aen yolk het Christendom
verbannen, de kerken gesloten, en do godin der Redo bi,j
voorbeeld, op do freon geplaatst, of daar was dade’lik
zedeliko en geestoliko aehteruitgang. Do onverscbillig
Reid nam too. Roofzueht en moordzueht krogen do
overhand.
Re fondamenten van eon gezond volksb&
staan worden ondermiind. En daar ward wear getoond
dat do wereld hot Christendom hehbeu moot, dat de
Obristelike Kook het behoud en he4. leven van het zondi~
monsdom is. Als zedehk wezen is dc mans daarop nan
ge~e~gd em God te kemien, en hij kan nergens dan in God
zijn rustpunt cii zijn vo’ltooiing vinden. Maar do zoode
is do groto hinder die hem aan zi~u hostemming ontrukt.
Voor ooze Hejiand was “het bedert dat in do wereld is
door do begeerlikheid,” een ontzaggelik versehijnse1.
En hot is nodig dal wij dc toastandeii random ens ziei
uit Zijn standpunt. en met Ziin gedachten.
Hot bederf dat dc Kerk do gelegenheid geoff mu
heilzaa.m zout werkzaam to zijn, toont zieh naarhovon,
——rn
BE VERHOTJBING VAN BE I~iENS TOT GO]3.
Do verwaande mens stact op tegen zijn ScRapper. Hij
onteeit Hem, en no~eert Hem. Ta Moskan woirdt do
Almachtige God voor do reelilbank van hot bedorven e~i

verdraaid mensenverstand gedaagd, en hot arme sehep
sol sit in oordeel over zijn Maker. En eon vergadeiing
van vijf duizend mensen onderneemt, wat vroeger al
dikwels en vruehteioo5 ondernomen word, orn hot Chris
tendom van do aardo to verdelgen, en do voetsporen van
do Almaohtige nit te wissen. Men wil niet in God
geloven omda.t hij niet geriefeiik vindt in Hem to ge
lovon. Men leeft alsof daar geen God is, en overtuigt
ziolizeif dan dat er geen God is. Mon wil God wegre
deneron, orndat hij zijn eigen bedorvenheid niot wil
zion. En hij droomt van vrijheid,—een vrijheidheid
die voor hem bandeioosheid betekent, orndat hij de tucht
van de Godsidee niet verdrag en kan. Do boosheid des
mensen verklaart hot ongeloof des mensen. En al ken
do mens do eer en het wezen van God e~ cumin aanraken,
als dat hij met zijn hand de sterren anuraken ken,
tech bonadeelt hij zichzelf seer zeker door zich m to
beelden dat hij dit doen ken. IIij wil do banden des
Reran verschouren, en Zijn touwen van sick werpen. Die
in do henel woant, sal lachen, en Hij sal hen bespotten.
D&zo openbaring van zedetik bederf bij do zondige
mono vindt haar tegengif in do Kerk van Christus, die
in haar overwinning. hot kiaro bowijo levert van hot
liestaan van do levende God, en van de eeuwlgo werke
likheid van Zijri wezem. Door do waarheid die zij pre~
dikt, en door hot leveri dor verlosten, is zij hot sout dat
hot bedeif weeit dat sick openbaart naar Borven,—in do
vorhouding tot God.
Zij weert ook hot bederf dat sick vertoont n a a r
benedeii in der veriouding tot do mindere stanclen. Do
toestanden
OP SOOTAAL GEBIED
vertonen vorschijnsels die onheilspellend zijn.
Dear
merken wij op hoe de zeifzucht en do gewinzucht en do
baatzucht van mensen onderlinge verhoudingen schap
pen, die een ordehke en vreedzaino samenleving haast
enrnogelik maken. Do rijke vorrijkt zich door hot sweet
en het blood van do arheider. Do spanning tussen kapi
teal en arheid gaat zwaager van do kiemen van revo~
lutie, die ai dikweis do aardo in een bloedbad heeft
veranderd. En flog onlangs hebben wij in on~ eigen
land gezien, hoedaiiig do gevoigen zijn, waar men de
rocitmatige eisen niet wil erkennen van do man die op
en lager sport staat van do maat.schappeiike ladder.
Zoiang doze toostand vocztduurt, sal or do aanleiding
bestaan voorr gevaarlike opstoeiende macihton ~m sich
to openbtiren.
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~Nu, algemeen wordt erkend dat dit eeai moeilik
vraagstuk is. En. tech. moot hat en kan. hot opgelo~.st
worden. Be regering ka:n bier jets en veel doen; maar
aileen naarmate zij onder de maclit komt van do esuwige
1.egineelen die God in Zijn Woord heeft geope’nbaard,
en die door Jesus Chriotus in do Beigpnedikatie zijn
neergelagd. Baaroin is hot volstrekt nodig dat oiok de
Leidslieden van oxt~ yolk mannen sun die do waarheid
~oais die in Jesus Christus is, eerbiedigen on handliaven,
on in haar suiverend0 kracht toepassen op do grote
sociale euvelon ~ian do dag. Wat ethies recht is, moot
sociologies mogelik zijn. En het Christendom wijst de
weg nan em do ondo~linge verhoudingen in hat maat
schappelik leven in haar recite verband to plaatsen.
Mannen die bier met gezag kunnen spreken, zeggen
ons dat reclit beschouwd, hot sociale. vraagstuk eigenlik
~en zedelik en geestolik vraa.gstuk is. Eon groite s’taats
man heoft beweerd, dat het niet op te lessen is sender
en buiten do Christoliko Kerk. En do Ke~k is bier goreopen haar aaugewesen plants in to nemen fenoinde
recht en gerechtighojd to liandhavem, en in do rekon
struktie van do samenleving naar het plan Gods, de
inviceden van do christelike godsdienst to dean geldon,
en sniffs pressie op de regering nit to ciefenen, toneinde
door wetgeving do ethoden in de recite verliouding tot
olkander te brengen. Nooi~ meg do indruk gegevon
worden ann de swaliken dat hunne belangen door do
Kerk worden verwaarloosd.
Ook bier this heeft do Kerk eon schone gelegenheid
am door hear heilzame invloed hot bederf to weren,
dat sick xuaar beneden ope’nbaart.
De Kerk des Reran is oiok geroepen ocm het bedorf
to weren dat sick vortoont n a a r b u i t o n, met Ice
trekking. tot
BE BET~ANGEN VAN BE STAAT.
Daar is veel in ens politiek leven dat strijdt met de
Geest van de Here Jesus. Do naijvor en de hateiikheid,
—de bitterheid en do bitsigheid waaranee men elkander
corns bestrijdt,—da lago oegmerken en do zelfzuchtige
drijfvoren die such teikenmalo openbaren, dragen niet
bij tot het publiok welzijn, maar verhinderen het veleor.
Daar wordt wol somtijds gevroagd__wat kan mijn parti~j
redden? Maar niet so dikwels -wordt gevraagd—wat
ham mijn yolk redden? Be partij, indien daar eon par
tij moot zulu is daar voor hot voik, en niot hot yolk
‘~oor do partij. Hot droovig verschijnsol wordt corns op
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gemerrkt dat iemand uit overtuigung con zaak b~strijdt,
maar wanneer hot op stemming aankomt, dan vodgt haj
daarim ziju partij, al moot hij daardoor ontrouw worden
ann zijn eerlike’ overtuiging. flit is gevaarlik.
flit do aard der sank, heeft hot Christendom nok to
doen met do aangelegen]aeden v~n do Staat. Waar hot
hart worcit gereunigd, en Jezus Christus bezit neemt van
hot levon, daar worden alle betrekkingen gehoiligd. Be
invloed der Kerk moot als goddelik zoiit do ganso semen
leving—in al hare afdelingen en vertakkingen, doortrek~
ken. Ret Evangelie is een “Evangelie dos Koniukrijks,”
en heeft niet alleen to doen met Ret mudividu, maar ook
met Ret voilk. Do ware politick hoeft to doen met de
belangen van do “p o ii a,” dat is, van do stad of do
~taat. En her mag do Kerk van Christus niet wordon
uitgesloten. Do Kerk mag niet do slaaf zijn van de
“partij politick,” die wisseit naar do aard van omatan
digheden. flit zou voor haar vernederend zljn, en haar
onwaardig. En ala men zegt dat do Kerk zich niot in
late.n moot met do politiek in doze zmm, dan is dit voi
komen juist. Maar in. dc ware zin de5 woords, ih de
poitiek do toepassing van do grote ethieso beginselen
van het Christendom op hot staatsleven. En ato de
Kerk her niet mag meespreken, dan zou eon kostelike
gelogenhoid, om haar yolk to dienon, haar nit (10 hand.
wonton genounen, en zij zen ontrouw zijn aau haar add
brief, o~ hot zont der aarde to zijn. Ret is onlangs
gobourd dat, terwiji de kwestie van de drankliandel voor
hot Pailement was, een lid van het Huis, indien juist
gerapporteerd, opstond en zeide dat dit niet eon zaak
was your do Kerk, maar your do politici. Tegen de~e
bosclzouwing wensen wij heslist protest aan to [ekenen.
Do Kork heeft wel to doen met al die grate heginseis die
ton grondsla.g liggen aan ou~ nationaa.1 wclzijn seals,
do drankhandel, do onheiliging van do rustda.g, do schen
ding van hot huwelik, en andere.
En de Stoat he
hoort hierin niet alleen do unvlood van do Kerk [o vor
wolkomen, maar ook nit te nodi.gen opd~t hot staats:
leven zoveel mogelik word0 gezuiverd van die gevanrlike
uitwassen die zijn woistand bedreigen.
Ook hier dus heeft do Kerk eon roeping em bet
bederf to woren dat zich openbaart naar buiten.
n e

Maar daa.r is ook eon bederf dat werkt n a a r b i n~
do daling vaii

ii, in
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l)E ZTEDELIKE BEWUST’REII) BIJ ONS VOLK.
Daar is geen schepsel Gods dat sulk een vatbaarbeid
k~eft orri sick te verlagen. am de melis. Be natuurhké
gang van cell yolk is niet een gang naar boven, zoal~
t~1thr (ills veela.1 zegt, Ina.ar een gang naar beneden. Ret
eon dalen naar do diepte, door geestelike en zedelike
~n.tanrdi~. Re fijne geesteiike sin wordt langzamer
hand veistompt onder de verrzengeude invloed van de
werreid en haarr begeerhkheid. Rondoin ons sun daar
verterende machten. die verderf werken in liciarnen en
r~ieien. ‘Daar is do toenemende geest van weelde en
wetli~st.. Baar is *ereldsgezindheid en ijdelheid. Baa’
o~matigkeid en onreinheid. Gewoenten worden ge
kweekt in klederdracht en geselligheid die eon zedeloze
sti~okkern hobben.
Do geidgierigheid neemt verbazend
toe. ~n als gevoig van dirt aRes, vermindert dc liefde
tot hot Ruis des 1-leren, wordt de I)ag des Heren out
heiligd, en srterft de goode onde gewoonte arm huisgbd~
dienstte horuden al meer en meer wag. Men leeft voor
h~t lagare en vergankelike, en d.c eeuwige dingen zijn
~er velen geen werkelikhcden moor.
Broeders, doze dingen macten ons bekommerd
maken met het oog op do toekomst. yarn ons yolk er~
van onze Ke~k.
Z~ij zullen leiden tort ondergang en
verdetrf, :indiem niet de Geest van God door Zijn verlosten
~iee wal opwerpt tegen deze verwoestende stroom.. Do
prefect ~Tesa.ja,segt~ “ Ret yolk en hot koninkrijk, ivelke
U niet dienen, sullen vorgaan.” Zo is hot altijd ge
weest. Ret is eon miverbiddelike wet. Gerechtigheid,
gei~echtigheid alien, verhoogt eon yolk; maa.r do zondo is
eon sch~.ndvlek dee natiën,—jii. haa.r schandvlek, hoar
vloek en boar dood.
Daa,roin moeteri wij bidden mu eon herieving van
do ~odsdienst in one land, seals wij flog noorit gebedon
hobben. Ale do’ Kerk van Christus niet wordt vervuld
,ri~t eon overvloedig gees’telik levero. en niet wordt o~n
gord met een onweerstaanba.re hernelse kraeht, dan sul
len wij hot nog morton sien, da.t de l;este krachten van
one yolk worden gesloopt, en ons jong gesiaclit opgroeit
zortderr geestelike ruggegraa.t. Rage oo.k doze belang
rijke vergadering van Gods knechten jets doen om van
onze God in do hernel to ontvangen eon veruieuwde be
zieing die ale heilza,an sciut sich v:erspreiden sal am hot
bederf, dat sick near binnen verrtoont~ to keren.
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Thndelik moot ik nog wijzen op
RET GE.VAAR
dat do Kerk bedreigt. Ret zout kan smake1oe~ wordon.
en dan deugt hot nergens meer toe, dan em buiten go—
worpen en van de mensen vertreden to worden. Bit is
een ontzaggelik gevaar, wanneer wij denken ann de
Kerk van Christus. Hoe flu kan do Kerk haar irivlo~d
vorijezen,? 1k rneen door twee oorzaken
(1) Boor zich to veel to osittrekken.—Jndien het
zout haar bedorfwerendo kracht openbaren zai, dan moet
bet in aanraking gebracht warden met hot voorwerp
dat hot redden. zal. Bäar meet een levengevend kontakt
zajn, anders kan hot zijn zuiverende invloed niet uito~—
fenen.
Eon beiligheid die ziehzelf opsluit in ecu klooster,
ham do wereld tot goon nut zijn. Onze Meester heeft
~ieh niet in doze zin afgezondord van de mensen. Ru
was goon kluizenaa.r. Rij leefd5 in aa.nraking met het
yolk. Rij da.alde af in hun toesta.nd. Eij hoorde kim
kiaciten. Hij droeg hun lasteu op Zijn medelijdond
had. Hij stak do hand uit om hen aan to raltem, en
so vloeide do levensstroam uit op het yolk. Zij onder
vond:en dat er kra.cht van Hem uitgiug, reddende krae~t,
genozonde kracht, heiligendo kracht. Zi~jn tegenwoor
hold onder hen beschaamde hun ongoloof lokte hun
vertrouwen nit, braeht bij overtuiging van zoudo do
bios der nchaamte op hun gelaat, en deed lion dorsten
naar eon hater lerven. In di0 aanraking van do Zoou
van God, die Mens was geworden em men sen to redden,
lag hot geheim van do zaligheid der wereld.
E:n do Kerk des Heron moot doze los nooit nit bet
aeg verliezen. B~ zegen op
BE ARBREIB VAN BE EVANGELIEDIENAAR
ligt niet iii do ee’rste plants in liet woord dat hij, at
geschieden van do gemeente, van de kansel verkondigt,
of, in do getrouwe wijze waarop hij zijn studio vooot—
set in do stiite van do studeerkamer, wog van siju gomeeinte,—hoe onmisbaar dit alles ooi mocit zijn. Maar
~e zogen op zijn. work vloeit daaruit, dat Mj in dage
likso aanraking met do leden van zijn gem.eento komt,
hum moeilikheden bert kennen, en in die levonsanu—
raking afdaabt in hun strijd, hun verzoekingon en moni
liklieden. En dan, nit di~ levenservaringem spreekt en
waarschuwt en vertroo.st.
E~i cut is waar van do Kerk in het algeniooii. Do
E~k meet aggressief to work gaan. In do Kerk ligt do
maclit em zich voort to planteii en nit to breiden. Iton

Kerk die ziek niet uitbreidt, die do heorschappij van haaa
~teester niet in wijder kringen doet geldon, is stervend.
Fin terwiji hot do roeping is van do Kerk em do woreld
t& wiunen, sal zij, als zij dat niet doet, hover afstoten
en niensen van haar vervreemden en daaroin sal sij
haar ‘raison d’etre” verliezem. Zo’n godsdienst is ijdei.
Hot sent wordt smakeleos, het deugt nergens moor toe,
dan em buiten geworpen to warden.
E~a ik vraag u, geachte Breeders, is dit niet juiet
wat wij dikweis zien gebeuren? Be wereld verwerpt
eon godsdienst die geen n~t sticht, en geen segen ver
spreidt, en daarom wil zij dit niet h~bJen. Velen van
anse besto en meest ontwikkelde’ jonge mannen ziju
uitgegaan in do wildernis em to besien de laston die ens
yolk drukken. Eu sij seggon helaas, soms niet zendeq
redon, dat do Kerk zicli die lasten niet aantrekt. En
do verlorenen en verdrukten door sonde en smart, komon
o~der do indruk dat do Kerk met hen niet gevoolt, en
zich niet bekreunt over hun lot.
Daar is overvloedige reden waarom

BE KERK OP BE ROOGTE DES TIJDS
blijveu sal, en tred sal houden met do moeiliklieden die
sich bij velen van ooze jongo menson openbaren. Be
o’nehristeiike weiteosoliap maakt propaganda. Boeken
met eon gevaarlike leer warden bij duisemdtallen ver
spreid. Do wereld verkondigt haar sedoleer door haar
leerstoelen en tijdschriften. Ret ongeloof maakt aan
vallen op do kardinale leemtukken van ooze Kerk. Dc
jerugd op ooze liogeschoien wordt diets gemaa.kt dat hot
eon token is van mannelike seifstandigheid em to twij
felen ann grondwaarheden van het Christendom. En
do Kook van Christus staat some opzij. Zij laat toe dat
die gevaarlike neigiugen en stromingen sick ontwikke
Ion. E~a so laat zij do schoonste gelegenheden voorbij
gaan, em do kracht Gods~ aan haar toevertrouwd, cm
hot soot van ecu heilig leven, to laten iñwerkeu en
doorwerken. En so b1~jven do schaduwen hangen, en
do dwaling gaat hoar gang.
Breeders, do Kork van ooze Reer lieef~ al do vol
hetdi Gods en de beloften Gods cm haar in staat to
stellen met mood en beslistheid haar standpunt in to
nemen, ter verdediging van de waarheid. Zij behoeft
iriet to twijfeien aan de uiteindelike overwinning. Waar
cm dan moe~em wij terugdoinzen am haar veredeleude
en heiligende kracht~ to doen doordringen tot elke hoek
en seheur van dc semonloving? God Almachtig i5 met;
iw. Wij hidden dat Hij one ecu gezicht govn van do
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ecawige ~kraehten ~er onzer beschikking. M:aar ats do
Kérk zieja onttrekt, dan wordt het zout smakeloos.
Th~ Kerk kan oak haar invlo&d verliezen door zich
to reel in to mengen met do wereld

DIP IS ALPIJD NOODLOTTIG.
Ret zout heeft dit kenmerk dat het ziju eksklusieve
frisheid behoudt, zolang hot is wat hot wezen moot.
Men kan hot leggen waar men wil, en hot za•l zich altijd
doen kennen. Leg hot in suikor, en het zal zich dad~1ik
ann do .smaak openbaren. Zout blijft zichzelf, en hoe
~we1 hot zijri zuiverendei kracht meedeelt aan het voor
worp waarmee hot in aanraking komt, toch tlijft hot
a.fgescheiden.
Ret behoudt zijn eigenaardige. smaak.
E~i h~~o reiner hat zout is hoe nicer zal het zich doen
gelaen. Dé mate van zijn reinheid is de mate van zijn
kraoht.
Broede~rs, do Kerk oflze~ Heren is geroepon om
afgssulaeiden to zijn van do wereld. Zij moet wel in do
were1d~ zijn, am haar gezegend work te doen, maar zij
inag nimiuer van do wereid. zijn.
Zij moot, gelijk hot
soot, apart blijven in haar heilig karakter. Geen heilig
begipsel mag prijs gegeven worden. Daar inag goon
k a m pro iii i s met dc wereld zijn in enig ding, anders
zal ons werk een inislukking zijn.
In he.t Woord van God wordt door de ganse ge.
schi:edenis der openbaring nadruk gelegd op do nood
zake]ikheid van doze afgescheidenheid van dc wereld.
Inmenging met de wereld betel ent veruwakking. Ret
zaut wordt verwatord, en vorliest aizo zijn heiizamo
kracht.
IJaar is dit droevig verechijnsel in ooze dagen, dat or
bi~j christenen ecu toenemendo gelijkvormigheid bestoat
ann do manieren em do geest van do wereld. En het is
van ontzaggelik gewicht dat de Kook hierop letton vai..
Indien hot sent zijn smaak verliest—indien dc lierschep
pende machten van de Geest van God niet ongehindeo’d
door d~ Kook werken kunnen—indien dc Kerk door de
~ereld geassimileerd, en haar ta.aI bert spreken, en ham’
zedeleer verdedigt, en haar ijdeiheden in dienst neomt,.—
indien do werold can do Kerk dikteert welke weg sij
moot inslaan, welke preken zij moot leveren, en welke
vrijheden zij sich mag vergunnen.—indien do Kook e~t
en drinkt ann do tafel dci’ wereld, doo~ haar vleitaal
wordt betovoid om ontiouw to zrjn ann h’iai heihgste
begiri~ele~n, ~ lid cog to’ sluiton voor do swarte drothi
van verloidingen waardoor sielen wordon weggesbourd
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tiaar de diepte, em esriang uitgespoeid te worden als
wrakken ann de kusten der eeuwigheid,—iriclion do Kork,
inplaats van de gewetens wakker te schudden, zo ann
siaap sust met een valse gerustheid, en do mensen toe~
roept :—“ Vrede, vredo~ en geen gevaar,” terwiji tech
eon haastig verderf ze ever het hoo’fd hangt,—-dan heeft
do Jcei~k eon ‘,an lia’u eerste wetten ‘~eiIoochond Dan
~ ~ij het goddelik geneesmiddel aan haar to~vér
treuwd~ verbastord tot een mengsel van
DODELIKE ERUIDEN;
en ~dan heeft zij do bron, van des mensen hoop voor de
oeuwigheid, vorgiftigd. Dan wordt do scheidslijn tus~
50411 zonde en heiligheid bij velon uitgewist, en goon
hoilzame tucht wordt meer uitgeoefend. En dan dreunt
~p p1eeht~ge toon do stem van de Reiland over do ont
wijde velden waar do woreld in. de’ Kerk liner tents spent
‘Hot dougt nergens mee~r toe dan mn buiten geworpen
en van do m&nschen vertreden to worden.”
I)oze herinneringen moeten ons tot diopo ernst
stenimen. Daar i5 haast niet~ dat wij meer vrezen mooten dan eon zoute~oze godsdienst. Do Kerk kan liaa~r
gedaante van vroomheid behouden. Zij kan zich blij
;‘eri~ noemen naar do Naam van Cliristus. Zij kan liaaa’
gewone werkzaamheden voortzetten, en flog do knio bui~
gell in het gebed.
Em t~ch, en tocli, kan do Heer reden
hebl:en dit outzaggelik vonnis over haar uit t~ spre
ken.:—” Gewogen, gewogen, en te licit bevenden.”
Hot deugt nergens mee~ toe, dan em buiten geworpen,
en van do menschen vertreden to woirden.”
Hoe nodig is het tech dat wij, leidsiieden der Kork.
dit ~u11en -zion. Eh dan heengaan em to worken, bezield
met do Geest van eon overvloedig en heilig leven, opdat
hot goddelik zout in ons en in onso Ke’rk ziju kracht
Jiehoude.—-Am en.

40
BhJLACE W.
VER,SLAG VAN BE SORIBA
t~ worden voorgelegd aan do Raad der Kerken in ziju
vergadering fe Parijs, 0 .V. S., op Donderda.g 8
art.
1923, en voigende dagen.

Aan do HoogEerw. Voorzitter
van dc R.aad der Kerken.
HoogEerw. Hoer en Broader,
Mits dezen heedt. do ondergeteken do do cci ver€iag
to doen van zijne werkzaajnheden als Scriba. des Reads,
sedort de laatste Raadsvergadering, gebouden aan de
Pan in Maart 1921.
1—Aan do besluiten en opdrachten der laatstge~
houdene vergadening word, zo spoedig mogelik na afloop
daarvan, uitvoering gegeven.
2—Be notulen den vergadezing, met bi,jlagen, wer
den in boekvor~ gedrukt, en genoegzaano ekseniplaron
daarvan aan elke dienstdoe.nde prethkant der Gefe~
deireede Kerken oak ~en gebruike van dc Kerkeraad,
gezonden. (Zio “D~ Kerkbode,” 16 Junie,, 1921, peg.
667).
3—Do officie~1-getekende notulen der vergadering
en de daaa’bij behorende stukken werden ace do zaak
gelastigde van do Kaapse Kerk tar bewaring in ‘t ar
chief toevertrnuwd.
(Zie Bijiage a).
4—Sedert do laatsfe vergadering zijn, met uitzon
dening van die der Kaapse Kerk, dc Synoden van al do
G-efedereerde Kerken bijeen geweest. Versiag van
hunne behandeling van do aanbevelingen de~ R.aad~ is
hieraa.n gehecht (Zie Bijiagen. b, a, d). Het versoek
van do Raad betreffende do kerk. almirnak en ‘t pre
dikanten weduwenfonds, dat tot do Kaapse Synodo ge
nicht wend, waclit nog op lehandeling. Op ‘t verzoek
~es Raads ann do Kaapse Synodaic Kommissie in. sake
~amenwerking in ‘t opsteJ.len van ‘ii handleiding veer
katechisatjeën (Zie Gedrukto Notulen, pag. 20) i~ eon
antwoord ontvangen, dat Men aangehecht is (Zie Bijkzpe
5—Valgens opdracht des Reads in ann (ien Smuts
gesehrerven om born to vragen de inviced van do Unie
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rogéring to wiiien gebruiken am do botrokkene Regé~
ringen to bewegen am do swarte troepen uit do bezotting~
legers in. Duitsiand to verwijcteren. Daarop is .het ann
gehechte antwoord ontvangon. (Zie Bijiage e).
6—Aan do Soriba van tie Synode der Ger. Kerk is,
v~Igens o~pdraoht, geschreven meciedélende ‘t besluit des
R.aads dat haj gaarne met die Ke.rk en andero Kerken
wit samonwerken tat ‘t nederleggen van ‘n gemeen
sohappelike basis van kerkelike aktio in zake echtsehei
ding. In. ve’rbanif met do sank, doeR niet in antwoord
op bovenbedoeld sehrijven, is ‘n brief van do Scriba vain
do Synodo der Ger. Kerk ontvangen. Aan. hem is op
niouw afschrift van ‘t Raadsbesluit en ook eksemplaar
van ‘t Kommissierappot over echtscheading gezondeu,
iet vermelding van do namen der leden onner Komniis
sie over do sank. (Zie Bijiage J).
7—Aan do Moderatuur word apgedragen (Zie Ge
drnkt0 Notulen, pag. 16) om saxuen met vortegenwoor
tigers van andera christelike kerkelike liohaineri bij
do R.egéring o~ vuimere koucessies voor evangeliedie
naren in ‘t reizen. met do trein aan to dringon. I)aar
niomand van do Modoratuur op de gestekie datum bi~
‘t ouderhonad tegenwoordig hon zijn~ Ribbon Di. J. P.
van I[eerden. en B. G. Malan goedgunstig hun plaats
op do deputatie ingonomen. Hun rapport is biorbij
aangthecht. (Zie Bijiage g.)
8—Do ontvangene beschrijvingspunten zijn in ‘t
officieël orgaam gepubliceerd. (Zie. “Do Korkbode,” 7
Februarie, 1923, pag. 169).
9—Hot kassahoek, dat ter tafel ligt, wijst ‘n batig
~Jdo aan van £0 Os. 2d. Er is echter ‘ii gedeeltelik
onbetaaldei rekening.
10—In gevoige besluit des Roads en raadplegiug
met do plaatsehko leraa.r werden do loden ter vergade’
ring door ondergetekonde opgeroepen op Donderdag, S
Moart 1923, dos morgens to 10 uur in het kerkgebo~uw
to Parijs, O.V.S.
,

Yertrouwende hiermede aan do hem opgedragen
task to hebbon vcldaan, heeft tie ondergetekende’ do eer
zioh met beilbede en met booganliting to noemen
Do diens~twi1lige clienaar des Raads,
P. G. J. MEIRING,
Scriba des Hands.
Kaepstad, 13 Februarie 1923.
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Bijiage a.
Ontvangen van do Scriba van do Raad der Kerkeñ
ter bewaring in ‘t kerkelik archiief ‘n pakket gemerkt:
Oorspronkelike Nôtulen en Stukken—~--Zevende Vergade..
ring van do Raad dci Keiken, gehouden aan de Paarl
Maart 1921.’
J0HAN G. DE BR ~YN.,
Zaakgelastigde, N.G. K~’k:
Kaapstad, 10 Febru~rie. 1923.

Iiijiage b.
Kopjes, 31 .Januarie, 1923.
Us. P. G. J. Meiring, B.A.,
Scriba, Raad’ der Kerken, Kaapstad.
Waarde Brooder,
Op versoek van onse geagte Moderator weiis ek u ic
laat weet:
1. iJie name van die Primarii~ on Secundi-lede van
die Raad der Kerken aangegee in die Kerkalmanak van
1923 is die affisiële name.
2. In verband met vrye skole met staatssubsidje is
in onse Sinode van .1916 die volgende besluit geneem
‘Aangezien de christen ouders van onse Kerk bij den
doop van hunne kinderen hebben beloofd, beloveh en
zullen beloveii, huniie kinderen in do leer van die Kerk
to zullen onderwijzen en to doen onderwijzen, zoo betuige
doze Synode dat het hare overtuiging is dat lidma,ten
van onze Kerk niet de geheele en ook xiiet eens do ge
deeltelijke cpvoeding van hunne kinderen, en ook niet
de keuze van onderwijzers veer hunne kinderen, mogen
overlaten aan den Staat of eenig Staatsdepartement.
Uinntengevoige gevoelt de Synode do dringende n~
zi~ke1ijkheid van staatondersteunde kerkschcden.”
3. In verbancl met Afrikacus as offisiële kerktaal in
die Sinode van 1919 besluit:
Ret Afrikaans wordt
erkend als officiëletaal der Kerk naast het Nederlands.”
Met toebidding van Gods rykste seen op die a.S:
vergadering van die Read der Kerken en na groete
.

“

Noem ek my, hoogagtend~
U Uw. IJienaar en Broeder,
C. R. FERREIRA,
Scriba Sinode, N.G.E., in die O.V.S.
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Bi~lage c.
Do FloogEerw. Heer
Us. P. &. J. Meiring,
•
Seriba van de Raad der Kerken,
Bus 1444, K~apstad, K.P.
-

V

HoogEerw. Heer en Breeder,
Gelieve kennis te nemen, dat, met betrekking tot do
hieeonder volgende twee ~aken~ door do H.E. Synode van
1922 als volgt besloten werd:
1. Over Normaalscholen.
Om do aanheveling van
den Raad der Kerken op den 4den Maart, 1921, hier
omtrent gedaan van harte te steunen.
2. Over het Beroe.psteisel.
“ Omdat (tie saak so
belangryk is, en daar nie tyd is om die saak behoorlik
to bespreek nie, bly die kwessie oorstaan tot die volgende
Sinode.”
Ean, de afgevaardigden van de TraiisvaaDche Syno
—

—

V

de naar den 1{aad der Kerken ~ijn:
PrLmarii: Di. A. J. Louw, P. Nd, Win. Nicol, J.
M Louw ,H. S. liosman, B. J. Pienaar en N. 11. C. de
J. Theunissen; en
Secundi: Di. J. W. G. Strasheim, C. A. Neethling,
P. A. Roux, A. P. Burger, S. J. van der Spuy, MT F.
v. W. de Vos en U. P. Cillie.
Hoogachtend,
Uw Uw. liienaar en Breeder in (len Heere,
I. N[. Louw,
Seriba Synodi.
V

V

Biilage
V

ii.

Dundee, Natal,
14 Fdhrnarie, 19.23.

Do WelEerw. Heer~
Ds. P. 0. T. Meir.ing,
Scriba van do Raad der Kerken.
Kaapstad.
WelEerw. Hoer en Breeder,
• Do Natalse Kerk heeft nog niet hot voorgestelde
nieuwe huwcliksforiuulier in beha.ndeling kunnen neme~l
V~ah~ezien in onze jongste zitting (1921) het gebl.eken
was, dat do onderscheidene kerkeTaden hetzeive nog
n~t in overwegino’ hadden genomen.
Wat betreft de besluitenvan de.Raad der Kerken in
~1aa~t 1921 genomen. die zullen pas op onre voigeride
V

r4

synodale zitting (April 1923) in behandeling worden ge—
nomen. We hebben geen zitting in 1922 gehad.
Onze a~fgevaardigden naar de’ aanstaande Raadsver
gadoring sullen zijn D’s. A. M. Murray en I)s. G. M.
Pellissier; Secundi, Ds. M. W. Ode]ldaal en Be. A. R.
Albortijn.
.FI~i1biddend de uwo,
G. M. PELLISSIER,
Scribe.
I3ijlage d (2).
Worcester,
14 Febr. 1923.
1)s. P. 0. J. Meiring,
Kaapstad.
(]-e’achto Br.,
Uw sdhrijveu van 8 Eebruaaie heb 1k ontvangen.
Do zaak is doze: Op do vergadering van do Synodale
Kommissie in April 1920, word eon kommissie benoe~d
voor ‘t opstellen van eon handbook voor do Catechisatie
(sic BE KEREB0D1i van 1920. pag. 491). Aan de leden
word na afloop van do vergad.ering kennis gegeven van
hunne b enoeming.
Op do vergadering van do Synodale Kornn-iissio ge
hniuden einde Juli en I Augustus 1921, werd op vorzook
van, do Federate Raad “om dc medewerking van do
andore Gefedereerdo Kerken in doze te verkoijgen,” be
sloten dat ieder dier Kerken verzocht worde elk een persoon to bonoemen am op do reeds beno’emde Kommissie
to d;~eiien. (Zie Dr KmRicBoDE van 1921, pag. 914).
Be
dna 0-efedereorde Kerkon wei-den teen gevraagd elk één
persoon to benoomen zooals door do Synodalo Kommis
ale besicten.
Van de Transvaalsclie Kerk heb ik nag niet verno
man, on blijkbaar (zie lijst van Permanent0, Kommis
sieën, Kerk Almanak, pagg. 129, 130) he’eft men nag
riiot édn benoemd.
Dc Kerk in. den O.V. Staat heeft voigens opgave
in Kork Almanak, eon lid (Br. Ito’ssouw), benoemd.
Qjfrcieel draag ik er flog geen kennis van, hoewel Ds.
Rossnuw mij mee’godeeld h,eeft dat hij aangesrtold is.
Dc Kerk in Natal heeB geantwoord: dat zij tevre
den is met do reeds door onze~ Synodale Ko’mmissie be
noomdo leden, en geen behoofte gevoelt een lid vo~r
Natal to benoemon.
In corrospondentie met do Theol. Profeseoren word
o.a. gezegd: “,Prof. du Plessis zoekt zekero artikelen,
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4oor heni eanige jaren geleden gesclireven, in boek- of
pam±letvorm te publiceeren, artiI~e1en nam. over de sec
ten, en meent dat die missehien zulien beantwoorden aan
hat deal dat hem opgedrajen is.”
Ho& ver men editor met ‘t werk gevotrderd is, kan
ik niet zeggen.
Met br. groeto,
Dienstwillie~ do uwe in den Hoer
I. F. A. DE VILLIER~.

Bijiage e.

Kantoor van do Eersto Minister,
Kaapstad, 5 April 1921.
Us. 1>. 0. J. Meiring,
Kaapstad.
WeiEcrw. Heer,
[k heb in opdracht van dc Eersto Minister do cer
i~mtvangst te eikenr~en van uw sciirijven van 24 Maart,
in ~aie hat gebruik ~vau gekinuide troepen in do bezet
tingsle’gers in Europa, en U in antwooed meda to delen
~lat daze zank dc aandacht van de Unio Regering geniect.
1k heb de c~er to zijn,
11w dw. dur.,
H. GORDON WATSON
Sekretaris van do Eerste Minister.

Bijiage

f.

Burge’rsdorp, K.P..
15 Oktober, 1921.

fls. P. 0. J. Meiring,
Skriba van d~ Rand der Kerken,
Kaapstad.

WeJEerw. Hr. en Waarde Br. in Christus,
Op oinse laaste Sinode was o. a. ook ter sprake die
iwessie van Huwelike en Egske’iding, en word oca. be
slot& :—
a. “Die’ Sinode neem met angs en vrees kennis
van die toeneinendo Iigsinnigheid ins:ake egskeiding,
soo~ Myk nit die Beskrywingspunte nit die hole land en
fa.qiliteite wat die teenwiordige regspie’glng daartoe ver
loon ~ dri~ daarom aan die verskilleride Th~pütate op
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hierdie dreiende euwei osider aandag van onse Oenieen~
tes fe bring en tee te goaD.
b. Die Kommissie in hierdie saak word gekon—
tinueer en uitgebrei, asook met byvoeging van Dr. du
Toii~ in die plek van Dr. Los. Hierdie Komffiissãe sal
sa.mewerking seek met die andere Hollandse Kerke in
S. Afrika. So’ spoedig moontlik sal die Kommiasie sy
praeadvies in die Kerkblad laat ve.rskyn en dit tot ken
nis bring van die Geref. Kerk in Amerika.”
Ondergetekende het gerneen dat die bogemeide
Kommissie horn al in verbinding met U gestel het; tot
my spyt verneern ek egter dat dit flog nie gedaan is
nie. Urn nou tyd to win gee oh U hiermee beleefd ken
nis van bogemeldei besluit van onse Sinode’ en namens
onse K~rk vra ek met ale agtin~ die gcwaardeerde
sarnewerking van u Kerk in hierdie sank. Ek sal eok
dadelik aan die’ Konvener van onse Kommissie kennis
gee, dat ek aan U hieroor geskrywe het.
Onso Kommissie is D~. 1. 0. H. v. d. Walt, Middel
burg, K.P. (Konvener), Profs. J. du Toit. J. du Plessis,
Di. L. P. Vorster, W. Postrna en Oud. P. J. Schutte.
Mag ek so vry woes cm U beleefd to versoek ii ant
woard hierop dan can die Konvener van onse Ko’mmissie
to stuur.
Met hoogagting en seCflwens.
U Eerw’g d.d. hr. in Christus,
D. POSTMA, M.A.,
Skriba van de Sinode.

Biilage g.
Deputatie bij Minister van Spoorwegen,
Vrijdag, 20 Mei, 1921.
Een deputatie bestaande o’.a. uit Di. J. P. v, Heer
den en U. G. Malan (N.G. Kerk) Rev. G. Robson (We’s
leyan), Rev. W. H. Richards (Congregational) en
R. Whyte (Presbyterian), ontmoette den Minister op
bovenvermelden datum cm met hem te bespreken hot
uitreiken van concessiekaartjes aai~ predikanten (zei~cle
lingen) met hun families, wanneer zij (~p huii jaarlijk
seko vakantie’ gaan; aismede can leeken-afgevaerdi~den
naar kerkelijke vergadering’en. Met den Minister ~a-~
rem ook do led’ea van den Spoorweg Rand. Nadat D~..
D. G. Malan en Revs. Richards en Robson gesproke~
hadden, was hot antwoord van den h&er Jagger als vo~t:
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1. Geem conoessie kaartjes ann leeraren met hun
families wanneer zij op vakantie gaan. Rij Woes oak
ter do deputatie op de gewono excursio kaartjes, die
voartaun weer onder sekero voorwaarden uitgereikt zou
den warden waarvan men sick dan bedienen kon.
2. Wat do afgevaardigden naar kerkelijke verga~
deringon betref, zei do Minister, dat dose kwestie juist
onder besproking was door den Spoorweg Raad, en dat
er waa.rsahijnlijkheid bostond, dat or op dit punt canoessic son gesahieden.
D. G. MALAN.
Kaapstad, 27 Mei, 1921.

BWLAGE ~
RET RAPPORT VAN DE COMMISSIE IN Z~AKE DE
EOTITSOH:EIDING AAN DEN RAAD DER~ KERKEN,
ZITTING ROUDENDE TE PARTIS, O.V.S., 8 MAART
1923, EN VOLGENDE DAGEN, VOORGET~EGD.
D~n Voorzitter des Raads.
We1E:erw. Hoer en Br.,
1. Do opdracht van uwo Commissie (sic Randelin
gee van de Zevende Vorgadoring, pag. 13), luidt, dat
eon Gommissie sal warden aangesteld, “die handolend
sat optroden in verband met het bedoeide. rapporL”
Ret rapport, ‘bij do’ Zovende Vergadering des Raads
door uwe Cbmmissie ingediend, is in de Randelingen
dos Reads opgenomen en alzoo onder do leden des Roads
verspreid.
II. Daar de’ Raad hot besluit heeft genomen am
semen met de’ Gerofoimeerde Korken en ook andere Ker
ken her fe lande samen to’ werken, zoo heeft uwe C~m
missie eon oog in ‘t soil gehouden. D& Goreformeorde
Kork hoeft eon commissio benoemd cm haar met ad~vies
to clienen over doze soak. Rot prae-advies der Commis
sie komt in hoofdzaak overeen met hot rapport door uwe
Commissie ingediend. Ook de Commissjo der Gorefo~rL
meerdo KepJc erkent naar de H. Schrift siechts édu
grond voor cob tseheidirig.
Uwe Gommissie is met do
Oo~inissie der Gereformeerde Kerk in correspondeutie
getreden, en h.eeft ann haar eon uitnoodiging gezonden
cm hoar t~ inten vorfe~enwoordigen hii do besprekening
~nn dOze zonk in do Vergaderirig des Rands. Zij heeft
hericht ontvangen dot Ds. L. P. Vorster, van Krugers

dorpe namens do Geroformeerde Kerk, do Vergadering
des Raads tee bespreking van deze kwestie zal hij
wonen.
III. Ret wetsontwerp-vau Hoes, waarmee een
uitbreiding van do gronden voor de eehtscheidin~ wordt
booogd, is ook coder do aandaoht van uwe Commissie
geweest.
Ken schrrjven is door ens gericht aan den
Moderator der Kaapscho Kerk, hem vragende em de
noodige stappen te dean em nainens do Moderatuur dei
Kaapscho Reek to protesteeren. Met blijdschap hoeft
uwe Commissie ed kennis genomen van het protest
schrijven. van D’s. van llerrden. d0 Voorzitter des Raads.
Do Gerefonneerde Kerk, in Algemeene Vergadering vor
gaderd to Steynsburg, heeft zich l~ij hot schrijven van
Us. van Hee’rdon aangeslo’ten en haar protest naar hot
Parlernent verzoii den. Oo~k in Kaapstad is een belang
rijke vergaderirig vertegenwoordigende verschillende
Kerken, gehouden cm tegen dit dreigende gevaar te
protesteeren.
Do Roomsehe hebbon niet alleen tegen
hot wetsootc~’erp geprotestoerd, mane gingen nog veeder
en besloten :
eon beroep te doen op aile lie’fhebbers
van eon rein leven en van do liciligheid van hot familie.
leven cm san en te weiken in eon paging van het familie
ontwerp to done terugtrekken of veiwerpen; en cm on
dertussehen stappen te cloen cm do gehee’le Uniewet
geving waarbij echtscheiding toegelaten worth, spoedig
herroepen te krij gee.
IV Meit bescheidenbeid spreekt uwe Commissie
hot ala hoar gevooten nit. dat de tijd van actie voor de
Ghristeiljke Kerkee in doze zaak nu aangebro’ken is.
Do Kerkeii, wilIen zi.j bet dreigerid kwa.ad te keer gaan,
zullen moeten van ecu nassieve houding tot een antieve
hande4ing cvergaan. Uwe Commissie is o~ok van one
do~1, dat er bij do Christelijke’ Rerken hier to lande,
over deze zaak nagenoeg ecu concensus van opinie be
staat. Uwe Commissie wil derhalve eerbiediglijk ann
den Rand ter oveiweging geven, de wenschelijklaeid van
eon inter-kerkelijke conferentie ten eind e eon mod us
vivend~ ct opercindi te bespreken en te vinden.
Meenende iiiermee nan cure ondracht to heblen
voldaan, en biddende des Raad Gods zegen toe,
“

Noernen wij ens, met versehuldigde eerbied,
Uwe Dienstwillige Dienanrs en
G. J. T-TTTGO.
T. M. LOUW.

H. A. T~AMPRECHT.
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~JLAGE ~V(a~
RAPPORT INSAKE P OSKEIDING.
Rapport insake Egskeiding van die kommissie ad hoc.
Aan die Sinode van die Geref. Kerk in Suid-Afrika,
wat sal vergader in Maat 1924 te Rustenburg, TThns
vaai.

Waarde l3roeders,
Die. Sinede van die. Geref. Kerk, wat in Colesberg
~aamgekosn het in September 1920, het insake huwelike
en egskeiding die voigende besluit geneem:
(a) Die Sinode neern met angs en vrees kennis van
die teenernende ligsinuigheid insake egskeiding, eons
blyk nit die beskrywingspunte nit die hele land en fasi]i
feite wat die teenwoordige regspleging daarboe verleen,
draag daartoe aan die verskillende deputate op om hier
die dreigende euwel onder aandag van ons gemeentes te
bring en tee te gaan.
“(b> Die kornmissi.e in hierdie saak word gekon
~inueer en uitgebrei, asoo!k met byvoeging van Dr. du
rpoit in die plek van Dr. Los..
Hierdie kommissie Si’
samewerking seek met ander Hollandse Kerke in Suid
Afrika.. So spoedig moontlik sal die kommissie sy prae
advies in die “Kerkblad” laat verskyn en dit tot kennis
bring van die Geref. Kerk ~an Arnerika..
(c) Die kommissie bestaan vooTtaan nit Di. J. A.
du Plessis’ J. G. H. van der Wait, W. Postma, Ti. P.
Voa~ster, Prof. Dr. [. D. du To~t en oud. P. J. Schutte.
D~. van der Wait is kouvener.”
U kommissie wens h.iermee sy opdrag uit te veer, en
het di~ eer u die voigende rapport nan to bied.
Deur die. Sinode van die Christelike Gereformeerde
Kerk in N. Amerika is ann. one Kerk die versoek gerig
em die breeders in Amerika. met advice te then insake
die uitoefening van tug na ongeoorloefde egskeiding
en daarop gevoigde nuwe huwelik.”
Voordat U koenmissie op die sank self ingaan, wens
hy voora.f uit te spreek dat sy tank ‘n betreklik gernak
like is deurdat sowei in Amerika as in Nederland sulke
uitvoerige sinodai0 rapporte nor die vraagpunt van eg
ekeiding verskyn hat. U kommissie ag dit dan ook
onnodig em ocr t.e doen wat reeds op so voetraf like wyse
gedaan is, en wens horn te beperk tot ‘n saakhke nit
~ensetting en rnotmvcring van sy gevoele in hierdie soak.

in. die versoek van die Amerikaanse broeders word
gespreek van “ongeoerloofde egskeiding.” E~ers dien
dus vasgestel te word watter egskeiding geoo~1oof is
en watter me.
flienaangaande wens IT kommissie uit te spreek
dat by •gebeel eeus is met die standpunt deur die Chris
telike Geref. Kerk in N. Arnerika. en deur Prof. Ridder
hoe in Nederland ingeneein, n.l. dat alleen die grond
in Matt. 5. 32 genoem v i r ‘n C hr is t en ‘n wettige
grondi van egskeiding is. U kommissie verskil dus van
did broeders in Nederland wat naas hoererv (ower
spel) ddk kwaadwillige verlating vir die Christen as
skeidingsgrond aanvaar; en is van oordeel dat die weor
die van Christus in liinitatiewe sin moet opgevat word,
soois nie alleen blyk nit die nadruklike vermelding van
“boeTery” nie, maar oak uit die toevoeging: “ wie die
ver1a~tenet (verstotene) sal trou, die doen owe~~spel.”
Rierdie woorde kan alleen sien op ‘n vrou wat om
ander redene as hoerery verstoot is.
In die oog van
Ohristus is so”n verstoting geen ontbinding van die
huwelik voor God nie, wesbaiwe Hy sê dat ‘n man wat
so’n vrou ten huwelik neem, owerspel doen.
Nou is dit wel waar dat in Matt. 5: 32, strik letter
uk, aileen van ‘n v e r s t a t a vrou sprake is en nie
van aen wat deur haar man kwaadwillig v e r 1 a a t ~s
nie. Maar dit kern in die grand van die sank o~p die
selfde near. Immers die wese van kwaadwillige ver
lating moet daarin gesoek word dat daar ‘n liardnekkige
weigering is 0 m 5 a a. m t e w 0 e n.
Wat aangaan die ander teks wat hierby in geding
i~, n.1. 1 Kor. 7: 15, mean U koinmissie met die meeste
nuwere nitleggers dat moet afgewyk word van die tm
disionele uitlegging n.l. dat bier kwaadwillige verlating
weëns veeskil van religie as egskeidingsgroud genoem
word an dat by wyse van analogie oak kwaadwillige
verlating am ander redene as sodanig kan geld.
Temeer lê hierdie verkiaring voor die hand orndat
(Paulus kort te yore in vera 10) kom beroep het op
die geb~d van Christus—’n gebod wat seker gelykge
stean het met wat ons in die Evangelies opgeteken is
(vig. veral Mark. 10: 4—12 en Luk. 16: 18). Oak in
die geval van gemengde huwelike verbied Paulus dan
ark die Christelike party am te skei uit oorsaak van
religie-verskil (vs. 12, 13.)
Pat nuwere verklaardera in die algemeen tot ‘n
su.iwerder oinvattmg van Panlu5 se woorde geraak het,
verklaar II kommissie met Prof. Ridderbos, nit the
feit dat teenswoordig die band tussen Kerk en Staat
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nie meer so knellend is nie, sodat Skrifverklaarders nie
gedring word am in 1 Kor. 7: 15 en dergelike tekste
t~ëis vir huwelikswetgewing te soek niB.
Wat betref die tradisioneie opvatting van 1 Koir.
7: 14, wat oak denr Calvyn vcsorgestaan word veorsovex
hy die besondere gevaJ. van verlating nit godsdienshaat
besko~i as ‘n vir die Christen geldige grand van egskei
ding—-dienaangaande wenis U kominissie op to mark dat
die gevat alleen nag kan voerkom in ‘n sendingsgemeen
to; miskien oak wanmeer één van die gehuwdes, wat to
rare buiton God en sy gebod geleef het~ tot bekering
ko~m, sees die broede~rs uit Nederland in hub rapport
opm~k.
In geen gevab het U konimissie egter vrymoedig
held nie am uit die teks af to lei dat kwaadwillige ver
bating nit anider oorsake as diepgaande religie verskil
‘n geldige regsgrond vir egskeiding son kan woes—en
dis die punt waar dit in die pra.ktyk vewna.amlik op
aan kern.
Our Calvyn reg to laa4 weervaar meet nag gewys
word op die grate beheedsaamheidwaarmee hy horn
uitspreek, self s al aanvaar hy ten dele die tradisio~Leie
opvatting. rf~~ eerste 15 die grand van skeiding vii
1mm nb in die verlating as sodanig nie. Hy gee as
redo op dat die verlater horn afskei van God, moor as
van die ,rnens,” en ten twede so hy, wat die toepa.ssing
van P~u1us se woord aangaan, heel versigtig:
Ilonwel
semmige meen dat ens heden byna dieseifde oorsaak
Iret am ons van die Papiste te skei, so meet, ens nogtans
naarstig aaarmerk watter onsberskeid daa.rin is, sodat ons
geeF ding ligvaardig mog doen nie.”
i~{et die eog op dit alles is dit die veiligste o~ op
grand van vs. 11 die gevoigtrekking to rnaak dat die
geskeidene, ask in die geval van radikale religie-vershil,
o~ngetreud moot bly.
“

“

B.
Voordat U koinmissie’ korn tot die vraag hoe die
~ug moot toegepas word in gevaile van ongeaorleofde
skeiding moot eers die vraag beantweord word hoe die
Ghristeebike Kerk staan teeneor die egskeidingsrog van
die owerheid.
Ten eerste’ meet erken word dot die huwelik as
sodanig heart tot die tenein van die gemene grasie,
nader tot die terrein van die Staat. sodat die Kerk horn
nie as huwe1iks~wetgewer en huwebiksluiter nans die
Stant mag opwerp nie. The uitspreek van egskeiding
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is dus die tank van die Stoat, en die Kerk meet di&
uitspraak, me4 sy regsgevolge, altans a. a f e i t aim
vaa~r.
Ten twede meen U konirnissie in verband met hior
die onderskeid tucson “die geestolike regiment wat
God in Sy Kerk veer” en
die burgerlike regeiing
wat die owerheid uitoefen
(Calvyn), en op grond va~n
Matt. 19: 7 vv. dat daar gevalle is waar die •o~werhoid,
em die swakke te beskerm of em erger kwaad to voor
kern, moor mag to’e:laat weëns die hardigheid van die
mona an hart, as wat die Kerk in sy kring as Goddelike
reg Inag prokla~eer.
Ten derde mont egter vasgehou word dat die Kerk
hem ni~ eenvondig by die wetgewing van die ewerheid
hoof neer to 15 nie, want (1) die Kerk is ‘n pilaar en
vastigheid van die waarheid (1 Tim. 3: 15) wat ook oor
die liuweliksvraagstukke die hg van Gods Woord moet
loot skyn, en meet verkondig dat die owerheici as die
narease van God gebonde is aan die ordinansies van
God onk vir die huweiikslewe, en did ordinansies ook
by die wetgewing tot rigsiioer most neem, (2) die Kerk
is outonoorn op sy tenein en moet self uitmaah watter
huwelike dour horn kerkelik sal bevestig word sit watter
nm, sodat huwoliko, waarby van sondige huweliks-wet
gewing gebruik gemaak word (em op ander greed as
wat die Skrif aangee die huwehik te laat oiitbinci) nie
alleen nie kerkehik mag bevestig word nie, maar ook
daarvan verklaar meet word dat diegene wat so’n huwe
uk aangaan, skuldig is aim egbreuk.
Ten vierde, wanneer die huwelikswetgewing of die
cgskeidingsreg van die owerheid geheei met die Chris
telike grondslae van die huwelik sou breek—byv. wan
neer polygarne of bloedskendige huwelike gesluit, of dis
huwelik bloot a~ ‘n koetrak tussen twec nieiise beskou
word—dan is die Kerk verplig sulke’ wetgewing of
skeidingsreg nie vir sy terrein to erken nie. Daarvim
moot dan vooraf aim die owerheid en lidmate kennis
gegee word, sodat ieder kan weet dat die Kerk did
egskeidingsreg verwerp.
Met betrekking tot die viang line die Kerk tug
moot oefen oor diegene wat iaa ongeoorloofde egskeidtng
tot ‘ii twede huwelik oorgaan, wens IT koniinissie as sy
gevoele uit te spreek:
~‘

“

Ten ceruto dat in sulke gevalle tug meet geonfen
word. Die kerkeraad sal daarin oar elke besonder geval
mont niordeel. In ge.vahle waaroor in die Christehike
Kerk soveel verekil van gevoele besfaan hot soos by.
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egskeiding op grond ‘van kwaadwillige ve~’1ating, sal
die kerkeraad egter wel doen dew’ met die: verskil van
gevoele rekening te lion.
Pen twede, wanneer na ongeoorioiofde skeiding
(sowel. as daarop volgende nuwe huwelik) die skuldi
ge persone hulle sonde bely, dat die Kerk hulle in sy
gemeenekap weer moet opneem as die sonde belede an
berou getooin is.
Pen derde, dat die opreg.tlieid vaz~ sc>’ll berou. nie
daarin bestaan dat die nuwe huwelik ontbind word nie
(wat opnuut egbreuk son wees) maar daarin dat leed
gedra word ocr die sondige stap wat gedaan is. Aan
o~pregt1ieid van heron kan alleen getwyfel word, wan
near volliard word in die sonde van ligvaaa’dige skeiding
en herliaalde hertrou.
~ierrnee mccii U kommissie aau sy opdrag voldacri
te he, en emit hy met die opmerking dat dit die roeping
van die Kerk is cm be allee die lidmate tot versoening
ann te maan, s~dat self~ in die geval van hoerery ‘ii
skeiding nie hoef plaae te vind nie, rnaar versoening,
want eS Oaivyn tereg, die begeerte tot egskeiding ~s
vreemd aan one belydenisc
D~e kommissie ad hoc,
3. A. DU PLESSIS,
3. G. H. v.d. WALT.
L. P. VORSTER.
P. J. SCHUTTE:.
3. B. DU TOIT.
P.S.—Voordat hierdie rapport opgestel is, is onse
broeder, Dc:. W. Poetma, corlede, sodat die rapport nie
deur horn onderteken is nie. One mean egter nit sy
stukke oor die onderwerp, in die Kerkblad gepubliseer.
to meet cpmaak dat cok die broeder rne,t bowestaande
akkoord con gegaan het.
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BWLAGEV~
VERSLAG VAN DE KOMMISSIE OVER I)E VOOR
(~ ESTELDE ONDERWIIS WET IN liE IRAi\ SVAAL,
IN~AKE NORMAALSOHOLEN.
li-c-n HoogEerw. Xoorzitter
van den Rand dci Kerken.
ioogEeiw. He-er en Breeder,
lJwe Kominissie benoemd door de laatste vergado
ring des Raads “orn na te genII in hoeverre de voerge
stelde onderwijswet in dc ri~aj~svaai voorziening niaakt,
en 1evorderli~k is ter verkrijgin~ va-n do verlangde Nor
inaulseho-len,” 1~eeft do cci als volgt Ia rapporteeron
Daar er hog god flieuwe concept-oriderwijsw.ek in
do T~ansivaa1 voorgeste1d is~ en due o~ok niot omtrent
normaaiseholen, is hot ons onrnogeiijk daarovor eon oer
dee1. te vellen, of aanbevelingen te doen. Voe~r zoover
wij weten heeft hot Uitvoer’eud Koinite do zaak in beha-n deling. doeh is- ci geen zekerheid wann c-er men
nisuwo wetgeving mag verwaehten. Om doze redenen
te-velen wij aan dat dc za-a-k weer nan can Kornmissie~ op
gedrag-en wordo, or-n zoodra de voorgesteide- wetgeving
gepubliceerd is: daa-rover to ra.pporteeren.
~Iet de verschuid~gde hoo-gachtin g,
\eeluen ~ oils,

Hoosi~Eerw. T{eer,
11w 11w. dienaren en Broeders in Christus,
B. B. KEET.
P. S. VAN HEERDEN.
i~\I l~ ~ Scribe.

-

BWLAGE V~

VAN HE KOMMISSIE OVER HE
EMENDATIE VAN AKTE 25, 1913.
Ret dod uw kommis-sie genoegen hiermede aau de
vergadering voor fe leggen dc emendaties van Akto 25
van 1913, zqals door weigeving bekrnehtigd is in Tunic
1.921.
Verirouwende hie-rmede an-n die opgedragen tank
(yule p. 11 1921) to hebben vnidann,
~Tpi{SijAG
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Noernen wi~ ons
van de HeogE:erw. Vergadering,
de 11w. Dienaren en Broeders,
H. P. VAN PER MERWE.
G. ~[.. HUGO.
Laden der Corn. (p. 12, Randeil. 1919).
Parijs, O.V.S., 8 Maart 1923.

~JLAGE VH.
VBRSLAG VAN RE KOMMISSIE IN ZAKE
KEREVERENIGING.
Aan do HoogEerw. Voorsitter
van de Raad dci Kerken, Parijs.
}ioegEerw. fleer,

Be Kommissie door de Federale Raad in zijn jongste
-ve~rgadering te Paaa’l in Maart 1921 aangesteld (sic Han..
delingen van do Ra.ad 1921, pp. 11 ne 18), heeft de eer
haa.r bescliouwingen hierinede ann deze vergadering yoGi
to leggen :—
1. Met hat cog op wat vooigevallen is in do jong
ste Synode van de rpransvaalsie Kerk, t.w. een voorste&
ingediend orn eon eigen Kweeksohooi to Pretoria to stickten: is eeri organiese verenigiug van do, Gefedereerd~
Kerken, sowel van het standpunt dergenen die’ tegen
zodanige stichting bezwaa,r mahen als’ van hot standpunt dergenen die dezeive voorstaan, meer geweust dan
onit. Met het oog op het beho’ud van de eenheid van
oi~s yolk, is do kerkvereniging ook gebiedend noodzaak

uk.

2.

Ret beswaar vrooger genoemd bestaat echt.er
indian do
Road dadelik en direkt haudelend son optreden, de seer
gewenste’ kerkvereniging souden kunnen benadelen.
3. We’skalve uw Koinmrssie voorstelt dot do sank
veer hot tegenwoordige in statu quo gelaten worde; en
dit vooral in verband met ~at oniangs in het Offieieële
Orgaan van 13 P~sernber 1922, pag. 1651 verschenen is.
flaar word gemeld dat de Synodale Kommissie van de
Transvaaise Kerk uitziet naar eon vereniging met de
Natalse Kerk; terwiji aan haar Moderatuur opdracht is
gegeven in die riobting to werken.
irng. dat de huidige landsomstandigheden,
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4. Kan eon veroniging tussen twee der Gefede~reer—
do Kerken warden bewerkstelligd, en inocht de samen-~
voeiging van die twee Kerken op een sukses uitlopen,
dan is het to verwaehten da.t de gemeenten heel spoedig
naar eon aigemene vereniging zullen veilangen.
5. Op doze wijze zou oak aan het bezwaar in liet
vorige kommissie-rapport voorkomende (zie Handeliri gen
van d0 Raad 1921, p. 69), wo~den tegemoet gekomen:
n.l. dat do kerkveroniging niet van hover af door de
Synoden opgedrongen, inaar van loneden uit do kerke
radon geboren moot warden.
6. Wat do andore geo’pperde bezwa.ren betreft (zie
Handolingen van do Raad 1921, p. 69), beveelt uw kom
missie aan dat bij wijze van karrespondentie in het Offi-~
cieele Orgaan die zaken seriatim sullen w-iden ii item
gezet, eon oplossing ervan aangewezen, en also de ge
liele grate en belangrijke zaak van de organiese kerk
vereniging onder~ de aandacht van ous kerkelik publiek
gehonden. Also son vsorlichtmg aa~n lerarer en kerke
raadsleden, die gedurende do laatste jaren eerst tot hum
ambt zijn bavestigd, warden verschaft, terwiji misver
stand bij anderen nit de weg kan warden geruimd. Eon
opene korrosponden tie son veel nut kunnen stich ten.
Uitvoering hiervan worde aan do bestaando Kommissie
opgedragen.
7. Be bestaando kommissie bij de voigende ver
gadering van do Raad verder rapport to doen in sake
do vordoring, als anderszins, in verband met de kerkver
eniging gernaakt.
Met toebidding van Gods zegen op do verdero ver
riehtingen van doze Hoo~gEerw. Vergadering,
Noemen. wij ons
11w dienstw. dienaren en i3roeders.
B. S. BOTHA, Veers.
DAVID WILCOCKS.
H. A. LAMPRECHT.
P. S. VAN HLERBEN.

CHARLES II. MURRAY
A. J. LOUW.
Wm. I’UCOL, Scriba.
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~JLAGE VHi~
YERSLAG
van do Kommissie vo~i~ hot Verenigd Kecukblad to wo~den
voorgelegd aan de vergadering van de Road der Kerken
Maart, 1923.
Namena do Ko~mrnissie year bet Vereriigd Keikblad
liebben do ondergetekenden do eer mits deze versiag
te dcsen van do werkzaamheden der Kommissie on do
toestand van zaken in verband met. bet Mad~ sedert hot
lactate versiag in Maart 1921.
1—Met blijdsohap ma.g do Komrnissie venneiden dat
Ds. P. (3. 1. Meiring het beroep andermaai op hem uit
gebraeht, tot 1~edakteiir van Do Kerkbode, zich heeft
laten welgevailen, en zijn werkzaamheden als zodanig
heeft aanvaard op 1 Augustus 1921. Met veel bekwaam
hoid, getrouwheid en ijver heeft hij sick tot hiertoe
van zijn tank gekweten, en do Kommissie koestert bet
vol. vertrouwem dat zijn arbeid bij voovtdui’iug ouze
Kork tot groite 2egen sal wezen. Be Kommissie heeft
hot nodig geacht zijn solaris op £850 vast te stellen. Do
vakature op hot personeel van do Kommissie also iPso
acto veroorzaakt., is vervuld door zijn sokundus, Ds. B.
S. Botba.—fle Kommissie heeft verder to vermelden dat,
op do vraag van de Redabteur of men “ bezwaar daar
tegeni son hebben dat hij do beabreiding van do go
meente Rondebonch” (waarheen hij enige tijd na de
aanvaarding van hot redakteurschap beroepen word) op
sick nemem zou naast do redaktie van De Keik bode,
geantwoord word dat de Kommissie, onder do biezondere
omstandigheden wat betreft de kleinbeid van do werk
hying en do nabijheid ervan aan Kaapstad, aan hem do
vrijheid lant om desverkiezende bet boroep aan to ne
nion—hetweik hij heeft gedaan.
2—Ret Mad telt tans ruim vijftienduizend inteke
naren, eon vormeedering van meer dan vierduizend sedert
onsi vorig versiag (1921). Dese vooruitgang, vooral in
do drukkendo tijd die wij hebben, is gewis eon seer diii
delik bewijsi van do waardering van ona korkblad door
do loden van onzo Kerk. Ook moot hier met dankbaar
heid melding worden gemaakt van d0 i~verige huip in
bet verwerven vun. intokenaren door velen van ouze 13.13.
predikanten vooral botoond.
3—Uit hot financieel versing, hieraan gohecht.
blijkt dat de goldolike toostand nog steeds hevredigend

blijft.
Be baten bedragen tans £3,236 Os. 3d., eon ver
meerdering van £568 sedert ens laatste versiag (1921).
Hiervan is £3,109 belegd in versehillende inrichtingen,
met goode sekuritoit en tegeii een rentekoere gedeelte
ilk van vijf percent en gedeeltelik van ~ percent.
Die inkomstem voor hat laatste financieia jeer waren
£1,356 14s. 6d., zijnde £1,202 9s. nan toeiago van do
~rukkers, en £154 5s. 6d. ann renten op belegde kapi
taal. Hot vormeerderde bedrag van de drukkers-tee
lage is te danken aan het één-vijfde deel van do var
hoogde intekeningsgelden ann de Kommissie toekomeri
do, voigens paragraaf (6) van one yang rapport.
4—Aan, hat besluit van de Road der Kerken (Acta
1921, pag. 17) omtrent hot gebruik van Afrikaarr5 in ons
Kerkblad is meer dan voidaan, doosdait alle s.tukken in
Afrikaans opgesteld (behalv~o onder ‘t rubriel “Be
Kerk “) in die taaivarm veirschenein zij a.
5—Na zorgvuldige overweging van do sank heeft
do Kommissie besioten, am de tans i€staando intekeningeL
geiden van 12s. 6d,~ verder onvoorwaardelik vast to stel
len.
6—Daar voig’eiis hat kontrakt met de drukkers dat
op 30 Junia 1924 ten einde kept, één jaar tevoren ken
nie gegeven moot worden door dc kontraktarende partij
die begeert dat er eon ninuw kontrait sal aangegaan
warden, sal zodanige keninisgeving, bijaldieni hat waiise
lik geaeht mag warden, vóór 30 Junie. 1923 moeten ge
schieden.
7—Tin termen van do aanbeveling van de Rand, be
krachti~d door de Synoden, meet door deze vergadering
van dc Raad, een nieuwa ko~nmissi0 beno’emd warden.
8—Ten slotte wil de Koimmissie, door middel van
uwe HoogEorw. Vergadering, do belangen van one Kerk
blad nan de voortdurende en hartelika belangsteiling en
steun van al onze leraren en kerkeradee aanbevelen, op
dat hat aimeer aan ziju doel mag beantwoorden em bij
onse laden kennis van onze kerkelike toestandan en
werkzaamheden nan te kweken an tot ijvei’ige medower
king nan to vuren.
Wij hebben do oer onis to noemen,
Van uwe RoogEerw. Verga.dering, do d.w. Thenaren
en Broeders,
J. DU PLESSIS, Voorsittar.
GEO. S. MA.LAN, Scriha.
Xaapstad, 2 Moan 1923.
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STAAT VAN ONTVANGSTEN EN WTGAVEN VAN
DE KERK8ODE
vc~ h~t jaar einthgen~ 31 Desember, 1921.
Ontvangstei~.
£
Aan 1foeiage van de Drukke~s 1000
Renten o~ beiegd Kapitaal 143

sd
0 0
0 0

£

sd

1143

0

0

£1,143

0

0

£
13

s
0

(I
7

Tlitgaven.
£
s
Per Nadeling Bal. op 1/1/21
Salaris Redakteur
762 10
Gratifikatie voo~ sehrif
telike bijdragen
37 10
Predd. P~nsioen Ponds
12 10
Rechtsgeieerd advies in
sake Dc. B. J. Ro.ssouw
11 18
Opstellen van Inhocuds op
gaven
7 10
Reiskosten Kornm. Leden
5 7
P~stzegels en Teiefeon
boodsckappen
6 0
rfjjdschrjften en boeken ter
bespreking
1 17
Kapitaal be~egd
141 5
Divers.en
0 8
Voordelig Balanc op 31 Desember, 1921

d
0
0
0
3
0
6
7
0
0
3

986 6 7
143 12 10
£1,143

0

0

Ba~ans staa~t u~or hat ja~a~ e~ndi~gend~ 31 Desember, 1921.
l3aten.
Batig ~saldo op 31 Desember, 1921
Geld 1~e1egd

~

d

143 12 10
2836 5 0
£2,979 17 10
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Lasten.
£
13a.tig saido op 31 D’esember, 1921

s

/1

2979 1710
£2,979 17 10

P. G. J. MEIRING,
Redakt~e~ur.
Kaa.pstad, 9 Febi’narie 1922.

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN LHTGAVEN VAN
DE KERKBODE
voor hart jaar ci~ndigen~e 31 Desember, 1922w
Ontvangsten.
£
Aan Voordelig Bal. op 1/1/22
Toelage van de Drukkers 1202
Renten op Belegd Kapitaal 154

sd
9
5

0
6

£
sd
143 12 10
1356 14
£1,500

6

7

4

£

s

d

1374
126

0
7

1
3

£1,500

7

4

Tlitgaven.
£
s d
Redakteur
850 0 0
waa.rn. Redakteur
25 0 0
Gratifikatie voor Schrifte
like Bijdra.gen
148 11 9
i~ijdschriften en Boekon
er bespreiing
10 16 1
Ingebondene Kerkbodes,
enr. a.angekocht
50 0 ()
Reis- en vervoerkosten van
van cia Radakteur
29 10 3
Geiden belegd
285 10 0
Diversen
1 12 0
Voordeiig Bal. op 31/12/22

Pe~r Salaris

61
Eaten.
J3atig sa1dc~ op 31 Desember, 1922
GeM beie’gd

£
126 7
3109 13
£3,236

0

(1
3
0
3

La~te~i.
Palig’ saldo op 31 Desember, 1922

£ s d
323603
£3,236

0

3

P. G. .T. METRING,
Redakteur.
Kaapstad, 2 Maart 1923.
~WLAGE ~X.
RAPPORT VAN BE KOMMISSIE OVER BE RAND
LEIDING IN BE GESCRIE:IJENIS ONZER KBR.K.
Aan de HongEerw. Vom~zitter,
van dci Rand dee Kerken.
RangE eew. Reer,
Uwe Kommissie h,eeft in voldoening nan do op
ciracht haar gegeven den RoogEe~w. Prof. Moor’rees her
rinjierd aan liet be~s1uit dionr den Raad~ dee Ker’ken
in 1921 ann do Panel o~Ter eene handleiding in dc Ge~~
schiedenis v~n onre Kerk genomen, herinnerd (Zie
Handelingen van de- 7de Vergadering pag. 15) en hem
gevraagd of hij jets over zijn- werk in dozen mode te
de-leii heeft. Ret antwoord van zi,jii 1-loogE-eaw. was dat
hij voor zoover zijne a.ndere werkzaamheden zulks toe
laten. zich bezig houdt met de uitvoering van de tank
hem door deai Rand der Kerken ongedragen.
Met toebidding van Gods zegen op de werkzaani
heden van dein Rand, noemen Wi] OflS
Uw dienstwillige Dienaren,
P. G. J. MEIRING.
B. S. BOTHA.

(j;~

BhJLAGE X~
Parijs, S Maart, 192:1.
Aan de Hoogherw Reer
Be \Tooivitter van de Raad der Kerkeji,
Parijs.
HoogE erw. Heren,
Uwe Kommissie, door do Iaatste vergadering des
Raads benoemd, om eon onderhoud met (10 Regering to
zoeken, met betrekkiug tot do Zondagslieiliging, heeft to
rapporteren dat, wegens de verre afstanden die de Leden
der Kommissie van olkander scheidden, het voor haar
iuet mogelik was mu ecu gezainenhik oudeihoud met de
Regering to regelen.
1. Wij mogen, echter, meedelen dat do Redakteur
van one .Kerkelik Orgaan, die tevens lid is van doze Kom
missie, van tijd tot tijd, met aandrang en bekwaamheid,
over de zaak heeft geschreven, en do heiliging van de
Bag des Heron op ernstige wijze heeft verdedigd.
2. Ook heeft do Voorzitter des Raads een persoon
uk sehrijven aan Generaal Smuts gericht, daarop wlj
zende hoe noodzakelik hot is voor do goode orde en het
heil des vaderland, dat de Bag des Horen door strengerë
wetsbepalingen sal worden geheiligd, en dat do Leden der
Regering hierin ecu voorbeeld zullen geven.
fioogaehtend,
U H.Eerws. Dw. Dienareii en Broeders,
P. S. VAN HEER]JEN.
P. G. J. MEIRING.
A. 3. LOUW.

BWLACE X~.
VERSLAG VAN BE KOM~IISSIE OVER ~Tc~flR
REORTEN VAN LIIJMATEN IN GRENS
GEME E NTE N.
HoogEerw. Hoer,
In de vijfde zitting van de jongste vergadering van
de Raad ontving uw Kommissie opdraclit a’s votgt:
“In zake ‘t punt aan de orde besluit dsm Raad ‘ii. kom

missie aan te stellen, die bij de volgende vergadering
‘n aanbeveling omtreiit deze zaak sal indienen, met ‘n
koneept-voorstel dat door de Raad aan do Synoden voor
gesteld mag worden tot ‘t verkrijgen van ‘t doel dat door
hot verzoeksehrift beoogd wordt.”
\~ernie1d verzoekse.lnift van do pi edikant van Lick—
tenburg luidt als volgt:
Dc Raad der ‘Kerken ver
zoeke do verschillende Synoclen de nodige stappen te
nemen om de bepalingen van Art. 12 van de Transvaalse
wet ook van toepassing te maken tussen gemeenten van
de versehillende Geredereerde Kerken,’’ terwijl genoemd
Art. 172 als volgt leest:
Gemeenfeleden die wegens
gegronde redenen, over de li~u hunne kerkelike voorrecli—
ten wensen te genieten kmrnen daartoe schriftelik aan
seek doeii bij do betrokkene kerkeraden, dock zrillen niet
ais leden van do kerkeraad over de lijn gekozen mogen
worden. Bit artikel is van toepassing ook op hestaande
gemeenten (Art. 7).”
In de overweging van haar opdracht heeft uw Kom
missie het volgendo in gedacliten willen houden:
(1.) Dat de Raad in zi,jn nitling va n14 Maart, 1907,
to Pretoria (Gedrukt Notulen, pag. 7), reeds het begin
sel heeft aanvaard dat
de kerkel.ike lijnen niet need
wendig die van de Staat behoren te zijn,” en dat “ een
gemeente sal kunnen bestaan uit delen, tot verschillende
ko1onie~ behprende.”
Bit besluit gold indertijd de
stich~ng van nieuwe gemeenten aam do grenslijnen; niet
iemin hot beginsel word door clit lichnam aanvaard
(2.) Bat de grenslijnen tussen Kerken, tenzij waar
onvermijdelik, strong in crc behoren gehouden Ic worden.
(3.) Bat zoveel mogelik tegemoetkoming worde be
toond aan lidmaten aan de grenslijnen woonachtig opdat
zij niet onnodig, tot hun eigen schade en tot schade van
do Kerk in het algemeen verwaarloosd en in de vervul
ling van hun kerkelike plichten ook niet onnodig he
zwaard worden.
Be Kommissie heeft derhalve na rijpe overweging
het volgeude koncept-voorstel deze ‘vergadering veer te
leggen:
I. Eon lidmaat van eon grensgemeente en nan de
grenslijn woonachtig kan, met verlof der beider ‘betrok
kenene kerkeraden, sijn kerkelike voorrechten over de
lijn genieten.
II. Waar een groep lidmaten ann do grens woon
aohtig wegens gegronde redenon aanzoek doen, langs de
gewone kerkelike weg, om over de iijn tot do aangren
zende~ gemeente van eon Zuster-Kerk to mogen heboren,
“

“

“

-
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kan, met verlof der beider beirokkene Ringen en der bei
der betrokkene Synodale Kommissis, de grenslijn uaar
vereiste worden veranderd.
lioogachtexid en met afbidding van des Heren zegen
op de vergaderiiig,
tTw 1)w. 1)ienaren,
1)AVIJJ WILCOCKS.
WM. NICOL.
G. M. PELLISSIER.

BhJLAGE XH~
STAATSINMENGING IN KERKELIKE AANGELE
GENHEDEN.
AAN BE LEDEN VAN BE RAAD DER KMu~EN IN ZIJN VER
GADERING TE PA1UJs, MAART, 1923:

WelEerw. Heren en Broeders,
Uw Kommissie in zake Staatsinmenging, benoemd
door do Raad in zijn vergadering van Maart, 1921, ten
einde rapport uit Ic brengen in verband met Beschrij
~ingspunt 3 (a) en (b), vroeger bij de Rand ingec[iencl
(zie Not. 1919, bi. 17), heeft de eer het volgende stuk
met enige aanbevelingen der vergadering voor te leggen.
Als wij spreken over Staatsinmenging in kerkelike
aangelegenhedeii, dan voelen wij de wenselikheid van
‘n duidelike uiteenzetting van de verhouding tussen
Kerk en Staat. Em zeker is het ook wenselik dat wij
vooraf en in ‘t karl zullen vaststellen, wat wij verstaan
onder Kerk en Staat.
Dc Staat is aldus gedefineerd:
D~ STAAT IS HET
“

LANGS HISTORIESE WEG GEWOROEN RECHTSORGANISME VAN
HET VOLHSLEVEN.”
Als ‘n yolk tot ‘n geordende maat

schappij is ontwikkeld, dan hebben wij ecu Staat. En
deze geordende maatschappij rust op de grondsiagen van
oorspronkelike, door God neergelegde reehtsordeningen.
Bij ‘t ontstaan van ‘n. Staat hebben wij inenigerlei
levensgebied. Deze levensgehieden liebben hun bestaan
~uiet nan de Slant te dauken. Zij stellen zich slechts,
ten einde tegen willekeur te worden bewaard, onder de
beseherming van d.c Slant. Zo stelt zich b.v. ‘I per
soonlik, ‘I b~iislik, ‘I maatsohappelik en ‘t godsdienstig

STA
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leven onder de vleugelen van do Staat. Be Staat sehept
n.iet en verleent niet bet reclit van zelfbepaling, wat ‘t
godsdionstig of ‘t familie- of 5t persoonlik leven betreft;
de Staat heeft dit recht alleen te besehermen.
Lezen wij Art. 3~ van onze Geloofsbelijdenis, dan.
horen wij daar onze vaderen ondubbeizinnig verkiaren
dat do overheid er is uit oorzaak van de verdorvenheicl
van bet menselik gesiacht, met ‘t doel do ~ngebonden
held der mensen te ~edwingen.
Zoclat niet de mens,
maar God de overheid aanstelt. Do overheid bestaat
krachtens eem goddelik recht; en •daarom moet alle ziel
haar onderworpen zijn, en aan de keizer geven, wa~t des
keizers is.
Boor “Kerk” verstaan wij Protestanten, en voor
al Gereformeerden, do saamvergadering der gelovigen,
de openbaring van bet mystieke lichaam van Christus.
Zij is niet ‘u genootschap of associatie; doch wordt a.[s
zodanig besohouwd en behandeld door de burgerlike
reebtbank, waar hot civiel-reciterlike kwesties betreft.
Zij is de gemeente, dc bruid van Christus, die Hij van
het begin der wereld tot het einde derzeive door Ziju
Woord en Geest vergadert.
Ret groto dod van de~e
Kerk van Christus is de bouw van het Koninkrijk Gods.
En nu stelt ook deze Kerk zich onder de alles rege
lende autoriteit van do Staat, maar gaat niet bij de Staat
te leen. Haar oigenaardig karakter onderscheidt haar
beslist van do Staat. Zij heeft haar oorsprong niet aan
de Staat to danken; zij is zelfstandig en onafhankelik.
MACHTEN,
RECHTEN,

VAN

VERSCHILLENDE A~

MAAR VAN

GELIJKE

ziedaar het karakteristieke van do christelike
wereldbeschouwing, hot fundament van de chrisitelike
maatschappij. Zij zijn hoMe onafhankolik van olkaar.
Maar zij staan hoMe met elkaar in verband. Be abso
lute scheiding van bolder gobiod is ‘n abstraktie, geen
werkelikheid; ‘n theorie, maar oen die ongerijmd en
onmogelik is. Ze zijn niet GESCHEIDEN, maar worden
ONDEB.DERSCHEIDEN.
iJe een mag zich niet mengen in
do eigenaardigo roeping van do ander; doch so moeten
samenwerken aan hot wolzijn en hell van hot yolk.
Om do juisto verhouding tussen Kerk en Staat vast
to stellen moet ‘t voigondo als uitgangspumt dienen
(a) Ret gobieci waarin de ~taat optroedt is hot ge
wane leven, de verschi~niug van landen, van in.onseii,
ens.
Ret gebied van do Kork is de mens als zondaar.
Be Kerk vraagt naar do siel.
Be Staat heoft ecu DWINGENDE maclit.
Rij dra~gt
—
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~t zwaard, en verplicht zijn onderdanen door uitwendige
dwang.
Be Kerk heeft een DIENENDE en GETUIGENDE
maclit.
Zij houdt de sleutel.
Zij aanvaardt het vrij
willigheids-beginsel, en dwingt niemand zich bij haar
aan te stuiten,.
Ret hoofd van do Staat is aards, is de
overheid, die daarin met ge~ag optreedt en wetten maakt.
Be Kerk heett haar Roofd in de hemel en Zijn woord
alleen is gezaghebbend in dc Keik.
Ret eindoel van
de Staat ligt in de tegenwoordige bedeling. Verder reikt
hat niet,
lie grenzen van de Kerk strekken nich uit tot
aan gene zijde des levens.
(li) Maar Kerk en Staa~ hebben ook heelwat ge
meen.
Beide ziju van God ingesteid; beide zijn voort
brengselen der genade; beide kwamen op uit de schep
ping en zullen oek opgaa.n in bet koninkrijk
dor hemelen; beide zijn am der zonde wil door
God in bet aanzijn geroepen; beide zijn door
God geroepen cm dc zonde te best’rijden—de overheid em
de zonde te beteugelen, de Kerk om haar principieel te
overwinnen; en beide sluiten stab bij de doer de zende
geboren toestand aau
Weshalve ook beide stab te hou
den hebben aan de ordinantjeen Gods.
En omdat Kerk en Staat zoveel gemeen hebben,
komen z~j telkens met elkaar in aanraking.
En zlj
komen in nauwere aanraking hierdoor, doordat de Kerk
beginselen belijdt en leer, waarover de reclitsbepalingen
nujeten uitgaau vai dc overheid, z.a. bet gezag zeif, bet
huwelijk, dc opvoeding, de personen en goederen. Bach
Kerk en Staat komen niet sleclits in nauwe aanrahing,
maar soms wel ook in botsiug met elkaar door de per
sonen, en door het land waarin de Kerk optreedt. Hare
leden zijn ook burgers van de Staat en hebben dus een
burgeirechteljke, zowel cE ‘n kerkrechteljke positle.
En de Staat is geroepen om zijn burgers te bemliermen.
Voalt flu zulk een lid der Kerk (die tevens burger des
Stacts is) nick verougelijkt door de Kerk, dan treedt de
Staat tussen heide 0111 beslissing te doen.
Gol ‘t land,
waarin de Kerk optreedt, is gebied van dc Staat, en dus
heeft de civerheid de rechtsverhoudingen vast to stellen.
En komen nu beide in botsing, wegens Kerkrechtelike
en burgerreehtelike aangelegenheden, dan is er geen
andere aardse maclit em de juiste verhouding aan to
wijzen, en dan treedt de Staat op am, niet near luid
van bet kerkrecht, maar alleen naar bet burgerlik rechtt,
belissing to doen.
Zo loopt de Kerk immer gevaar, ~1at
de Staat van zijn maclit misbruik kan maken. 3uist daar
em meet de juiste verhouding tussen beide in de grond
wet des lands opgenonien worden.
.
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Nit, naar Gere~ormeerde opvatting, inoet ~ij~ de
verh.ouding van Kerk en Staat, het volgende in aeht
worden genomen:
(1) Kerk en Staat staan beide onder de opper
heerschappij van één God.
Maar die God heeft voor
beide ‘n afzonderlike regering ingesteid.
Beide Kerk
en Staa.t hebben uii eigen levenabeginsel to leveit. lie
Kerk moet naar Gods Wet leven, en de ocverheid, die
door de gratie Gods hot land regeert, moet het vrije leven
der Kork niet door hare wetton krenken.
(2). lie Kerk is autonoom.
TJit hot N. Testament
is duidelik, dat Gh,ristus Zijnc discipelen tot cen ecciesia
vormde.
Hij vertrouwt aan haar zekere machi toe (do
sleutelmacht).
Rij schonkt haar ambten, bedieningen,
insteilingen, gaven, eiiz. (Ram. 12: 6; 1 Oar. 12: 14:
EL 4: 11), die er op wijzon dat zij een onafliankelik be
staan en eon zelfstaudige iurichting heeft.
(3). Be overhoid mist nile recht urn in sake hot
i~ouinkrijlc Gods ook maar enige uitspraak to doen. Zij
is daartoe niet bevoogd, en het is oak haar gebied niet,
zij is nooit ‘laartoe door God ingesteld.
Zij is alleen
year dese bedeling en kan en mag uitsluitend oordelen
over hotgeeri in do burgerstaat geeist wordt.
(4). Voor do Kerk geidt dus een eigen soovereini
teit.
Zij staat niet onder het behoer van een aardse
vorst.
lie vorsten rogeren over do burgerstaat en
oefenen daarin gezag nit: over de Kerk regeerl Christus
alleen, em Zijn Woord alleen heeft daarin gezag. lie
reclitebedeling in do Kerk heeft niets uitstaande met de
rechtsbedeling van de Stunt, noch do rechtsbedeiing vast
de Staat met die van de Kerk.
(5). 1)e sleutelsnacht komt aileen de Kerk toe. fleze
bestaat in do bediening des Woords en do sakramenten,
en in uitoefenin~ ~de tucht.
flat is haar onvervreem
bare recht.
flit recht heeft sij niet van do Staat ont
vangen, en mug goon Staat haar oritnemen. Geheel haar
wet-wezen hangt van dit recht af.
Eon Kerk, die haar
roch.t of kerkelike diciplino prijsgeeft, geeft de sleutel,
die haar van God is toevertrouwd, nit de handen, randt
also haaar eigeu bostanu aaii en rnisvormt hoar tot eon
werk van mensen.
(6). Be Kerk moot blijveu aandringen op hoar
erkenning in publieke rechten. Baarrnee wordt bedoeld,
dat do overheid erkennen sal, dat Christus evenals, eu
nag in oneindig hogere sin, met goddolike majosteit be
kleed is, dan zij (de orverheid) self, en dat zij (do over
heid) dienvolgens in Zijn Kerk ‘a schopping sal ziell,

die ni-at in •t leven treedt kraehtens een wet, die de over~
heid uitvaardigt maar door een daad van Christus maclit.
(7). Ret jus in sacra kan nan de overheid niet
worden toegestaan, anders zou ‘t bestaam van do Kerk
aangerand worden.
(8). Ret jus circa sacra komt de overheid toe, doch
alleen in zover a’s de overheid, ter bescherming van
ha-ar burgers, zich verzekeren moet dat de- Kerk volgens
baar eigen wetten heelt gehandeld, en geen onrecht heelI
ge-pleegd.
(9). Be overheid als dienaresse Gods, en vooral
in. ‘n christelik land, is gehouden Gods eer to bevorderen
en zijn Kerk to beschermen.
Ui~gaande van deze~. besohouwingen over de vor
houdingen tussen Kerk en Staat, hebben orize vaderen
goon ander Roold en Regeerder over de Kerk willen
erkennen dan Christus en Christus allee-n.
Be Staat,
zo hebben zij geleerd, lieeft geen recht zich met do in
wendige zaken van de Kerk to bemoeien, met hot jus in
sacra.; dock oefent alleen gezag nit over alle zaken
rakende de betrel king tussen Kerk en Staat, het jus circa
sacra—zoals hot weren van do valse godsdienst, en de
heschernring van dc Kerk, cnn. Men- i~, eciliter, niet
bij ma-ohIo geweest doze beginselen konsekwent door te
voeren en doze verhoruding tussen Kerk en Staat duidelik
-en voor good vast te stolen.
En lid zou her niet van onpas zijn, met het cog
op de Ned. Ger. Kerk in Z. Afrika, ‘n kort histories over
zicht te geven van de verhoudingen tussen Kerk en
Staat. En dan worden wij, als va-n nell, allereerst terug
gevoerd naar de dagen van de z.g.
Politieken,” toen
er tussenr dezen en do
Kerkeliken
in do Moederkerk
in Nederland ‘n langdurige strijd was ontstaan. Doze
Po-litieken
gingen uit van twee beginselen, die door
Uitenbogaert aldus gedormuleerd worden., dat: “eon
souveraine Christelij cke Ove-richeijt macht en authori
teijt heeft in zijn lant kerkelijke wetten en ordiuantiëu
te maken, en dat goon Kerkenordeningo zonder aruthori
tciit by de loge Overicheijt kracht van wet heeft.” her
t6~en hebben do
Kerkeliken “ nick heftiglik verzet,
e~ verklaard-en zij o.a., dat:
gelijk hot burgerlijke go
bied bij do Politieken, -ook do Kerckelijke regering goheel en onverdeeld bij do Rerders en Opzieners blijven
moest.”
Maar waaroin wilde de overheid dan aan de Gere
formeerden eon dwang opleggen !~
Bit was de prijs,
die zij moesten betalen voor hot voorrecht om door do
‘

“
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overheici als
Publieke Kerk te worden erkend, d.w.~.
ale tie ellige door de orverheid eritende en besohermde
Kerk.
En als
Publieke Kerk
Iiel zij haar tuoht
geVoelen ook in politieke kringen.
iJeze maclit van
de Kerk werd door tie overheid beperkt en wilde zij niet
laten misbruiken.
Dat de Kerk, vooral waar ‘t zaken
van ondergesehikt belang gold, al te inschikkelik was,
kan door de feiten worden gesiaafd.
Zo gaf zeus cle
geduehte Synode van Dort (1618-1619) op meer dam eon
punt aan de eisen van de overheid toe o.a. door haar toe
te laten ~ich bij de kerkeraden door gedeputeerden te
(10cm vertegeiiwcordigen,
om Ic aanhoreii ende mode
van tie voorvallende saecken te delibererem “; en te be
palen dat de verkiezing van dienaren des Woords niet
gesohieden son
wnder goode correspondentie met tie
Christenlij cke overheid.”
\74Tat, echter, hot grote begineel betrof, Lw., dot tie
Kerk meesteres is op hoar eigen terrein, en due hot recht
heeft haar eigem kerkenordeningen te maken en te handhaven, hielden onse vaderen voet bij etuk. Be Staat
weigerde zijn goedkeuring aan deze ordeningen te hech
ten. Be Kerk meende dat zij, kraehtens haar karakter
en roeping, dezo goedi curing niet nodig had. Wel
was zij begerig tie sanktie van tie overheid voor haar
kerkelike ordeningen to heblien, m:aar dan alleen cm,
wale tie Synode van fort ‘t uitdrukt, zij
in de Nederl.
Kerken kracht van openbare wettom” sou h~’kben. foci
deze sanktie was niet nodig om ze tot kerkordeningen,
imaar enkel em so tot wetten van tie Staat to maken.
Deze strijd heeft zic~h voortgepiant tot in die landen,
waar de machtige 0. I. Kompagnie het hewind heeft ge
voerd. En due ook tot in Zuid-Afrika. En deze strijd
werd, vooral in do Kolonies tot uiterste konsekwentiee
doorgeivoerd.
Do 0. I. Koinpagnie gewapend met haar soevereine
rechten door tie Staten-0-eneraai haar tongekend nam tie
gehele regdling tier kerkeliko zaken op zich en oefende
het jus patronatus in sun voile omvang o~er tie Kerk
uit. Naarmate haar macht vermeerderde, nam ook
haar zuchl toe our tie Kerk te overheersen en tot haar
dienaros en werktuig to maken. Predikanten werden
door tie overheid ~augeste1d, afgezet, naar willekeur ver
plaatst, jo, soms met loon en ern~ad bejegend, geslagen
en zelfs in tie ijzers gekionken. Kerkeraden werden
door hooghartige gezaghebbers gesehorst, en tie kerke
like bepalingen met voeten vertreden. En tie vrije
korresponcientie met do Nederlanden werd srtop gezet.
“
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In h~t begin vooral regelde de Politieke Raad allos
in verband met de godsdienst., tot in de kleinste bie
sonderheden, z.a. he~ gezang en de wijze van prediking.
Be aanstelling van de kerkeraadsleden berustte Mj do
Regering.
Later werd de keuze van de ouderlingon aan
de kerkeraad overgelaten; doch de diakonen werden door
do Regering aange~teId.
En goon vorgadering kon
door do korkeraad worden gehoudon zonder do vertegen.
woordigers van de Regering.
Oak in tuehtzaken heeft
do Regering ingegrepen on meer dan eons do uitspraak
van de kerkeraad vernietigd, en sells keikeraden em hun
uitspraak in tuchtsaken gestraft.
Met de inbesitueming van de Kaap door do Engelsen,
bleef alles in kerkelike zaken, op dc oucle voet, met dit
verschil, echter, dat flu alle verband met de Moeder
kerk in Nederl and GEBROKEN WEED VOOR GOED.
~I~d
hot kortstondig besdunr van de Bataafse
Republiek is or eon seer ingrijpende v:eranclering ge
komen, ten opzichte van de verhouding tussen Kork en
Staat door do zogonaamde Kerkordening van do Mist.
Door clone Ordening word de Kerk afhankeliker van de
$taat gemaakt, dan zij ooit tovoren was geweest. Be
~evens bet feit dat do predikanten door de Staat wercien
,i bezoldigd, werden allerloi bopalingen gemaakt, waardoor
de vri~heid van de Kerk nerd beperkt en hear owtwikke
ling aan banden gelegd.
Zn word o.a. bepaald, dat,
zonder do toestemming van de orverheid geen kerkge
bouwen souden worden opgetrokken, goen godadienstige
sarnenkornston, huiten do gewone, zortden plaatshebben,
goon vermeerdering van hot getal der loraren son go
schieden, ens.
Ook kwam er ‘n art, in doze ordoning
voor, waardoor de overheid sich het recht behold te
mogen oordelen aver cle uitwerking van de leerstelsels
van do Kerk o~ de burgerstaat en op do ingezetenen. Van
dit recht werd sorns schromolik misbruit gomaakt. Wij
denkon o.a. aan hot geval loon in 1837 do goeveneur
~veigerde de uitspraak van de Synode in sake us. Shand
~an l’ulhagh (10 tekenen.

/
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D6 Staat heeft du~ tot hieit60 bier in Zuid-Afrika
zijn gezag over do Kerk op seer autokratieso wijze lat€n
/ gelden; niet zelden niet hooghartige vertreding van de
bepalingon van diezolfde Kerkenorde, waarop Mj zijn
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buitensporigo aanspraken in kerkelike1grondde. Voor
ci was dit hot gevol na do tweede in~ezitneming van do
Kaap door do Eugelsen. Zelfs son Z.Majesteit “go
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konsideard wo~rden als Hoofd der Kerk in doze Vo&k~
planting.” Doze maclit heeft selfs do autoil~ratiose 0.
LM. zich met toogeeigend.
Doch Zijn. Majesteits Regering had zich do maoht
toegeeigond om ook hot bestuur der Kerk to regelen en
te kontioléren. Kommissies van onderzoek worden dootr
do goeverneur aarigesteld om in kerkelike zaken onder
zoek in to stellen. Predikanten werden door do gob
verneur aangesteld en geschorst. Verlof tot hot horuden
van Algerneno Vergaderingon moest van do goevea’neur
wordeu vrkregen. En nog meer vernederend was~ do
bepaling dat al de diensten van do Aig. Vergaderdng
ter good- of afkouririg ann ‘n adviserende raad van de
go overneur moesten wordeii onderworpen.
Bovenal moest do Kerk haar afhankelikheid van de
Staat gevoelen in bet optreden van Kowimissarissem
Politick in de kerkelike vergaderingen.
IJe aan
niatigingon en bomoeiingen. van deze Kornmissarissen in
puur kerkelike aangelegenheden, en noig zovele’ bezwa
renée dingen, hebbem aanleiding gegevon tot do strijd
tussen. Kerk en Staat her to lande, die geëindigd is
met de uitvaardiging van Ordonnantie No. 7 van 1843.
Hiermede bereiken wij een nieuw stadium in. do ver
houding tussen do oiverheid on onzo Kerk. Do Ordon
nantie verbrak do keten, die de Kerk zo lange ti~d
gekluisterd had aan de Staat, en liet hoar volkomen vrij
in hot bestuur van haar inwendigo zaken, zcnder enige
bomooiing van do burgerlike overheid. Dearmedo gaf
do Regering niet iets aan de Kerk, dat zij niot vroe’ger hi
bozeten had. D~ overhoid kart niet jets geven, waar
over zij niot beschikken kan. En zij bezit geon. rechton~
van bostuur over do Kerk. Warineer zij die uitoefent,
dan matigt zij zich ann, wat hoar niet t.oekonit. Do
Keirk ontleent haar reciten niet aan do Stoat. Ret
geven van do ordonnan tie is geen gunst van do over
hoid aan do Kerk vorleend, maar eenvoudig restitutie
van inherento reohten, die haar onx~echtmatig waren
ontvreemd.
Nu is ‘t wel waar, dat o’nzo vaderon eon overdreve~
waardo aan doze Or’donnantie. hobben geheoht.
Mon
sokijnt gedacht te hebEen dat do Kerk door hot bezit
ervan mm. of meer in eon gunstiger lieht was komen to
staan dan andere Kerken; en dat hot feit, dat haar
reglementon door do Wetgevende R.aad verk1aar~ war
den tort wetton en bepalingen van do Ker’k, en dart ztj
in oen schedule aan do Ordonnantie werden toegevo€gd,
een moor bindende kracht aan die reglermente~. vorleen
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do, dan zij anders zonden gehad hebben. Maar dit rust
op een. misverstand. Dc. grote verdiensto van do Ordon
nantio is, dat zij de Kerk be:vrijd keeft van do gebon
donheid aan en do afhanklikheid van do Staat, waarin
zij in strijd met haar wezen en beginselen door de Ketr
kenerdo van de Mist word gabracht. Maar verder ver
leent zij aan de Kerk geen biezondere voorredh
ten die andoro vrijwilligo verenigingen niet genieten.
Do wetten en bepalingen van onzo Kerk, enkel nit eon
staatsrechteiik oogpunt besehouwd~ zijn dus in do ogen
7 van de civiele rechtbank precies op gelijke voet met die
van enig ander genootschap.
Maar sal men zeggen: h~ verklaart gij ‘t dan dat
de Kerk kerhaaldelik voor de burgerlike rechtbank ge
trokken is, indien. do ovorheid zich niet meor m€t~ de
inwendige zaken van do Kerk bemooit? Hior dienon
j,~ wij te waken tegen verwarring van bogri~en. Over
hoidsbemoeiing in kerkelike sakon is één ding, de he
slissing van do burgerlike rechttank in zaken, waar lid1/ maten van do Keik recht zoeken, omdat zij menen door
kerkelike lichamen in hum civiele rechten benadeeld to
zijn, is geheel iets anders. Op zuiver goestolik gebied
kan en. mag do Ke:rk geen ander gezag over sick erken
nen dan .dat van haar heme1~e Koning. Maar nu kan
‘t gebeuren dat de Kerk, als instituut, niet altijd in een
puur geestelik karaliter optreedt. Waar do Kerk ook
burgerlike reciite~’heeft verkregen, zoals b.v. door ‘t
besit van edgendo~men, daar wordt zij door do ovorheid
als reohtspersoonlikheid besohouwd, en staat zij als so
danig onder de jurisdiktio van het bnrgerlike hof.
Stol
hot geval, dat er eon soheuring on~staat in de Kork, en
dat beide partijen aanspiaak maken op de kerkelike gee
deren, wie anders dan hot burgerlike hof son knnnen
beslissen? En wanneer flu de seheuring naar aanloiding
van gesehullen over de leer is ontstaan, kan ‘t zeifs dan
.( nodig zijn vopr do rechtbank to onderzoeken, weike par
~.
tij van do leer is afgeweken, niet om d0 leer der Kerk
vast to etollen, dock enkel em te beslisson aan wie do
1~ goeder~en toekomen.
Het is duidolik dat do burgerlike rechtbank alleen
kan optreden, waar or burgerliko rechten op ‘t spel ziju.
Gaat ~ij verder, bemoeit zij zich met zaken van puur
geestolike aard, dan gaat zij do perken van haar be
voegdheid to buiten en letreedt zij eon terrein, waar zij
geon jurisdiktie bezit.
E~ doze overschrij ding van haar rechtsgebied wordt
uiterst gevaaalik, waar zij sick gaat hemoeien met zaken
van kerkeliko tucht. Hot precedent, echter is neer
,.-‘
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gelegd gewocrden o.a., doo~r hoof&reohter ,Lord de Vii
hors, dat do kerkelike censuur, waardooi ann do gecen
sureorde do bo[ndzegeien worden on.tzegd eon sank is! van
puur geestelike aard; dat de gecensureordo niet daaa~dooi
in sijn burgerlike rechten wordt benadeeld; en dat due
do rechtban.k lijermede zich niet mag inlaten. Al wat
do rechtbank hier son kunnen doen, indien de gecom
sureerdo zijn reclit bij haar mocht zoeken is, zij son
een enderzoek kunnen laten insrbellen, ten einde! to
sien of de Kerk alleen ter goeder trouw heeft
gehandold, en of zij haar eigen wetten en bepalingen
bij de toopassing van de tuoht niet heoft verkracht.
Ret geldt hier do vraag, of do burgerliko rechtbank,
dan wel bet kerkelik bestuur beslissen moot wio al
of niet tot do bondzegelen mag worden toegelaten. E~
indien do burgerlike rechtbank ~ich do niet benijdbaro
poeitio son wilen aanmatigen van op to treden ais eOn.
se~ort van geestelik hof, dat in laatste instantie ~eslis
son moot over dezo zuiver geesteliko sank, dan son ‘t
kunnen gebeuren, dat zij door vernietiging van do nit—
spraak van eon kerkelik bestuur, zodanig bestuur son
kunnen dwingen too te’ laten dat de bondzegeion out—
hoiligd worden. En in sulk ‘n geval son. hot kerkelik
bestuur zich voior do kouze geplaatst zion: wie hot go
~oorza~en moot, God~’ of do mensen.
AANBEVELINGEN.
Do Kommis’si0 wil eerbiediglik hot volgondo bij de
Raad aanbovelingen
1—Roowet do Kommisrsie het betreurt, dat or tolken
male rechtgodingen. plants vinden, waarbij do Kork be’
trokke’n wb’rdt, noohtans meent zij, dat met dankbaar
hoid kennisi genomen kan wo’rden van do volgendo feiten,
t.w., dat onzo Kerk, in al vier Provincieen, van do bandon, die haar zolang hebben gekwold, bevrijd is gowor
dem, en sij flu ongohinderd al haar inwondige zaken
regelen mag; alsook, dat horhaalde malen, hot precedent
door onze gerechtshovon i5 ne&rgelegd, dat in zoverre
hot puur geostoliko zaken aangaat, een recht~ank zich
in dozen niet kan laten geldon; en dat d0 Kerk, als
instituut, in do ogen van do Staat, door do Staat beL
scho’uwd wordt als ‘n rechtspersoonlikhoid en duo vooral
waar hot burgerliko rechten geldt. en door do civiele
wetten wordt beschormd, preoies ala enig ander ver
eniging of genootsohap.
Meent do Rand eehter bi~ het bovengaande met to
kunnon voistaan, on mocht do Raad besluiten om do

~
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verschullende Synoden aan to beveien uitvoering te geven
ann hot besluit vroeger genomen (zie Not. 2919, pag.
17), dan beveelt de liommissie ais alternatief aan :—
2—(a) Dat bij do Ordonnantie van do Kaapse Kerk
sat warden govoegd Art. 7 (a) van de Verenigingsakte
(1911), met de nodige verandei’inge•n; en ook de tuelat
Nj do leer zal worden inbegrepen; en dat er dan zee~r
duidolik zal worden bepaa1d~, dat met leer, seals hot in
dit aa’tikel voorkoint, alleen verandering of afwijking
van leer sal worden verstaan. (b) Bat er dan ook veer
do Kerken in do andere Provincies eon dergelijko Or
donnantie’ sat worden verkregen.
3—Do Kommissie wil editor eerbiediglik de Rand
in bedenking geven: (a) of, bij hot licht der historie,
niet gebleken is, dat geen lichaam zij hot kerkelik of
burgerlik, ooat in staat is geweest am door wotgoving,
hoe streo g ook al, de rechtbank te verhinderen hande
lend op to treden, waar doze van oordeel was, dat de
burgerlike rechten van enig onderdaan gesehonden
war~n; (b) of hot wet wenselik is do vrije Kerken van
do andore Provinei.es door eon Ordonnantie aan banden
to leggen, jets wat nadeligo voigen hobben kan, die
moeilik vooruit to berekenen zijn.
4—Do Ko’mmisuie wil verder ook eerbiediglik ann
bevelen, dat or door ieder dor Synoden van do Gofede
reerde Kerken een reektskommissie sal worden aango
steid ~staande nit do bekwaamste wetgeleerden op
~uA{R~_~ kerkreeiitolik gebiod, en. o’nlcozen nit de ambtenaren der
~
Ke~r~, die do kerkelike besturen, in geval -van eon of
ander sank, die leiden kan tot ‘n rechtsgeding voor ‘t
burgerlik hof, met voorliohting on advies, indien vor
langd, dienen sal.
Mononde hier~noe aan onso opdracht to hobben vol.
daan, on biddende do Raad Gods zegon op do verricliting
to~,
~
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