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VOORWOORD. 

De Synoden van Reddersburg (1910) en Steyns

burg (19 13) benoemden Kommissies om onze K er

kenorde en de daaraan \·erbondcn Synodale Beslni

tcn te herzien, met dien \·erstande, dat de beginse-

1en nn de Dordtse K erkenorde ongerept gehand

haafd werden. 

\\' at de Dordtse Kerkenorde aangaat hebben de 

h.ommissies haar taak volbracht aan de hand van de 

Re:\·isie door de Gerefonneerde h.erken in ~eder

land in 1905 goedgekeurd. Tevens zijn vele van 

onze ,·erouderde Synodale Beslniten geschrapt of 

ge\\·ijzigd. 

Heel het \\·erk \·an de ~ommissies \Ycrd door de -Synocle Yan 1916 goedgekeurcl en \\·ordt hiermee, 

onder afbidding \·an des H eeren zegen, onze ge

meen tcn aangeboden. 

De Inleiding en de 1:.onsepten zijn voor rekening 

rnn de schrijver. 



· INHOUD. 

Kerkenordening en daaraan ,·erbonden Syno

dale Beslniten 

Partiknliere Besluiteu . . . 

Bijlagen :-

A. Openlike Verklaring 

B. Zendingsorde 

C. Theologicse School 

D. h.onsepten 

E. Historiese Dokumenten 
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INLEIDING. 
Om het Gerefonneerde stelsel van kerkregering 

goed te verstaan, moet men ook kennis nemen van 
de andere stelsels yan kerkregering die gehuldigd 
worden. 

H et eerst 1.;:omt aan de orde het Roomse of Pau- • 
selik e stelsel. Rome leert : r) de eenheid van de 
zichtbare \Yercldkerk, 2) de onderscheiding tussen 
g.eesteliken en leken, 3) de oppermacht van de Paus 
en 4) de onderwei-ping van alle levensterrein aan de 
heerschappij der kerk. Over elk dezer punten een 
kort " -oord. 

De Gereformeerden gaan uit van de onzichtbare 
kerk en beschomyeu de plaatselike kcrken of ge
meenten als zelfstandige openbaringen van het 
lichaam van Christus. Rome echter kent geen on
zichtbare maar allecn een ziclitbare kerk. Deze 
is cen grote wereldeenheid, bet rijk van God op 
de aarde, met eenzelfde belijdenis, eenzelfde kerk
taal, eenzelfde kerkgebrniken en een zichtbaar hoofd, 
namelik de Paus van Rome, die de stedehouder van 
Christus op aarde is. 

De Gereformeerden omschrijven de kerk ab 
de <.'ergadering <.•an 'Ware Christgelo..-.;igen. De 
Roomsen daarentegen verwerpen dezc opvatting 
en leren de onderschciding tussen geesteliken 
(priesters enz.} en ieken (de ge·wone leden}, en 
\\·el in dier voege, dat de geesteliken een biezonde
re stand vormen, die in hun personen heel de kerk 
vertegcmrnordigen. Volgens de Gerefonneerden zijn 
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de gelovigen het eerst, die dan op last van Chris· 
t us de ambten instellen; terwijl de Roomsen leren: 
als de priester er is, dan is de kerk er ook. Zelfs 
zonder aanwezigheid van de gemeente kan de pries
ter de kerkelike funktie uitoefenen. 

Tenvijl de Gerefonneerden leren, dat alle gelo-
• vigen gelijk zijn en dat de ambtsdragers dienaars 

zijn -v·an de gemeente, handhaaft Rome een pries
terheerschappij (hierarchie) . Deze heerschappij 
vindt haar toppunt in de Paus. Hij is de opvolger 
van Petrus en de stedehouder van Christus. Als zo
danig komt aan hem toe de hoogste regering van 
de kerk en alle eer daaraan verbonden. In zijn per
soon vertegcnwoordigt hij de kerk overal en ten 
allen tijde. Hij geeft de wetten, houdt toezicht over 
all es en spreekt zalig en heilig. 

Eindelik leren de Gereformeerden, dat het ge
bicd van de kerk als instelling zich beperkt tot het 
terrcin van de biezondere genade, zodat daamaast 
kunnen optreden de zelfstandige kringen van huis
gezin, school, maatsChappij en staat. R ome echter 
Ieert het oppergezag van de wereldkerk als Gods
rijk op aarde, waaraan ten slotte alle levensuiting 
onderworpen is. Steeds behoort aan de Paus toe te 
komen het laatste woord in de staat, in de weten
schap, in de kunst, in het maatschappelik !even, m 
e6n woord--overal. 

Vervolgens komt in de tweede plaats aan de orde 
het stelsel van landskerken, vooral in Duitsland 
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voorgestaan en met een vreemde naam het Natio
nale Territoria,le stelsel genoemd. 

De Duitse Hervorming stelde op <lit punt geen 
beginsel tegenover het Roomse beginsel, maar \\erd 
door de drang van omstandigheden beheerst 

Volgens <lit Duitse stelsel had de <Jorst 'Van het 
fond, krachtens zijn oppermacht in tijdel·ike dingen, 
oak het gezag o<Jer de kerk in zijn land. Aan de 
overheid werd opgedragen de handhaving van de 
beide tafelen der wet. Niet alleen de verhouding 
van mens ·tot mens, maar ook de verhouding van 
de mens tot zijn God moest door de Iandsregering 
geregeld word en. 

Vanzelf volgde hieruit, dat als in een Evangelies 
land een Roomse vorst aan het bewind kwam, het 
laud weer Rooms werd, of wanneer in een Gerefor
meerde landstreek een Lutheraan vorst werd, dat 
dan de gerefon:neerde onderdanen Luthers werden. 

De vorst oc::fende zijn kerkregering uit door Kon
sistorien, die uit godgeleerden en rechtsgeleerden 
waren samengesteld. Deze waren echter staatsrech
terlike lichamen. Voorts stelde men Superintenden
ten _aan,. onder wie de Predikanten gerangschikt wer
den. De gemeente had niets te zeggen, maar moest 
g_ehoorzamen; en de Predikanten moesten prediken 
en onderwijzen. 

\Vaar Rome de kerk boven de staat plaatst, word't 
volgens dit stelsel ·van landskerken de kerk aan de 
staat onderworpen. Juist het omgekeerde dus. Te-



vens wordt hier in de plaats >an R ome's wereld
k erk de nationale kerk gesteld. 

In -verband met dit territoriale stclsel moet ook het 
Erastiaanse vermeld worden. H et wordt zo genoemd 
naar E rastus (geb. r524), die professor in de me
dicijnen was te H eidelberg . . H ij verdedigde de the
orie, <lat de kerk geheel aan de staat onder worpen is, 
'---noemde de kerkelike ban onbijbels en be
wecrdc, dat de ambtsdragers niet optreden met au
toriteit in de naam \·an Christus, maar slechts ver
mancrs zijn. Alie gezag wordt dus aan de kerk ont
zegd. 

In Engelancl rnncl Erastus vele rnlgelingcn, ter
wijl in ~ederlancl de Remonstranten hem volgden. 
"Cit dezelfde grondgedachte werd ook geboren het 
R eglement, dat "h:oning,\'illem in 1816 voor de H en-. 
"h:erk uitvaardigde. D e Synodale K ommissie \·er
vangt hier de Konsistorien van Duitsland, en de 
kerkbesturen traden in de plaats Yan de Superin
tendenten. 

fo de derde plaats moeten \Yij besprekcn het 
J\.ollegiale stelsel. H et wordt zo gcnoemd' omdat 
yolgens dit stelse1 de kerk niet is van. goddelike 
oorsprong, maar ontstaat doordat mensen zich -rer
enigen om saa-m een kerk le '1'ormen . Zulk een kerk 
wordt dan geboren door een verdrag .of overeen
komst en is niets anders dan een vereniging (co11e-

• gium), gelijk er ook andere in de staat kunnen zijn. 
Dit stelsel is Iijnrecht in strijd met Gods Woord, 
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doordat Christus als het enige H oofd van Zijn kerk 
Yerworpen wordt . Zi{ (de kerk} komt volgens dit 
steisel niet tot stand door de kracht \·an Christus, 
maar door de vrije wil van de mens. De meerder
hcid van lidmaten maakt clan ook nit hoe de kerk 
zal gercgecrd wonlcn. 

Dr. A. Kuyper karakteriseert <lit systeem als hij 
zegt : ,,Is de helft plus een \·66r Jezus, welnu dan 
behoudt de kerk haar Christelik karakter; maar ook 
Ya!t het anders uit, clan is diezelfdc kerk allicht 
morgen 't zij Joods of ::\Iohammcdaans." 

H elaas ! . dit kerkbegrip is zo algemeen gewordcn 
en zo diep doorgedrongcn. De kerk is maar een 
w rcniging met een nuttig en godsdienstig doel. Men 
kan zich uit vrije be\Yeging daarbij aansluiten, of 
Qok weer , als bet te pas komt, daarvoor bedankcn ! 
Yan een plicht om zich bij de ware kerk te voegcn 
en daatbij t e volharden, kan op dit standpunt geen 
sprake zijn. 

Hct Kollegiale stelsel draagt het karakter van de 
Franse R evolutic. De mens beschikt over alles naar 
Yrijc keuze. Als clit beginsel maar gehandhaafd is, 
kan mc.n yoorts verschillende vormen van kerkrege
ring aamvenclen. ,,Zo kan men presbyteriaal zijn,. 
en het gezag opdragcn aan de presbyters (ouderlin
gen), maar ook pausclik, . het opdragend aan de 
Pans. of Synodaal, bet opdragend aan- de .Synode. 
~Ia::i.r altijd moet de gronclslag zijn : bet gez.ag rust 
in de nije "·il mu de meerderheid. Juist dus ge-
1ijk men op staatkundig terrein redeneert. Elke re-
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genngsvorm kan, mits rustend in de soevereiniteit 
(oppergezag) van het volk." 

Een vier<le soort van kerkrcgering i:; iz et stelsel 
van de Kongregati011alisten of Tridependenten . Hier 
gaat men uit van de K ongregaties of afzonderlike 
geroepen van gelovigen, waarvan er zelfs meer dan 
ccn op dezelfde plaats kunnen zijn, zonder dat {naar 
zij beweren) de eenheid van Christus' lichaam be
hoeft >erbroken te worden. Zulk een Kongregatie 
of groep moet volgens dit stelsel in eigen kring ge
heel onafhankelik z·ijn . Hiervan komt de n aam In
dependenten of Onafhankeliken. 

Men verwerpt dus het kerkverband. Konferenties 
kunnen wel gehouden worden, maar die hebben 
geen bindend gezag. Zij kunnen slechts adviseren. 
Een gemeenschappelike belijdenis kau er ook niet 
zijn, want hoc kan die anders dan door een algeme
ne Synode "·orden vastgesteld . Eigenlik is alleen de 
Schrift de belijdenis. ::\Ien loocbent dus het werk van 
de H. Geest in de eeuwen die voorbij zijn en "Ver
breekt het verband met het verleden. Geen wonder 
clan ook, dat hct modernisrne indrong. 

Eis van dit beginsel is verder, dat elke Kongre
gatie geheel vrij zal zijn in het beroepen van Di.;
naren, in de regeling yan de eredienst en het · uit
oefenen van de tucht. Dan treedt bier ook niet :le 
kerkeraad als gezaghebbend op, maar de g emeen le 
zelf. In alle zaken moeten de gemeenteleden beslis
sen, terwijl de kerkeraad niets anders doet, dan de 
\Vil der gemeente uit t e voeren. Dit stelsel verschilt 
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ten dezc rnn het h:ollcgialist iesc alleen hierin, dat 
het gezag van de gemeente een goddelike hcrkomst 
heeft. 

Volgens dcze opvatting is er ook geen onderschei
ding van ambten mogelik. Elke ouderling moet ook 
lceraar zijn. Tegemrnordig heeft men geen ouder
lingen meer. Alleen Elders (dienaren) en Diakenen. 
De gemeente bestaat uit members (de eigenlike le
den), die de ,,bekeerden" zijn en door stemming tot 
het lidmaatschap zijn toegelaten. Verder bestaat 
zij uit de Society van hen die de godsdienstoefening 
bijwonen. 

Eindelik komen wij tot het Gereformeerde stel
sel van kerkregering, gewoonlik genoemd het Pres
byteriale (presbyter-ouderling of oudste.) 

Kenmerkend is hier dat men niet uitgaat ' 'an de 
grate zichtbare wereldkerk (zoals Rome), niet uit
gaat van de nationale- of landskerk (zoals de Lu
thersen) , ook niet uitgaat van een -k erkgenootschap, 
waarvan de gemeenten slechts onderdeeltjes zijn 
(zoals de Kollegialen) , maar uitgaat van de pla£tlse
like gemeen te (of kerk) , die beschomvd wordt als 
zelfstandige zichtbare openbaring van bet lichaam 
van Christus. 

Dit standpunt namen de Gereformeerden in om
dat bet Nieuwe Testament slechts melding maakt 
van zulkc plaatselike gemeeuten. Zelfs waar er 
meer gemeenten clan een in dezelfcle omtrek waren, 
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vercnigt de apostel ze niet ondtr ecn algement be
naming "an ,,Kerk," maar nocmt ze als afzonder
Jikc kerken of gemeenten (Gal. r : 2) . 

Die plaatselike kerk of gemecntc komt tot open
baring niet doordat er cen priester aanwezig is (Ro
-rue), maar doordat er gelovigcn zijn . Zij komen clan 
saruen om op bevel van Christus, en als zijn instru
mcnten, de amb•en in te stellen en tc cfoen wat 
\·erder nodig is om de kerk • als inrichting tot de 
<licnst van \\-oorcl en Sakramenten daar te stellen. 
Dit docn de gelovigen krachtens het ,,ambt der ge
lo\·igen" . Voorts houclen zij, krachtens datzelfde 
ambt, toczicht op de handelingen van d.e Kerke
raad. Vandaar de gedurige bekendstellingen. 

De plaatselike kerk of gcmeente wordt beshturd 
doo r de kerkeraad, in de naam van Christus. E en 
andere bestuursmacht kennen de Gereformeerden 
nict. De meerdere vergaderingen (Classis, Alge
mene Vergadcring en Synocle} zijn eigenlik maar 
n:rgaderingen van plaatselike kerkeu met afgeleide 
macht en hebben, daarom ook m.inde re bevoegdheid 
clan de kerkeraad. Zij kunnen slechts die zaken 
afhandelen, welke in de minclere · vergaderingen 
nict konden afgedaan \rnrden. Zij kunnen geen 
prcdikanten beroepen of tucht oefenen, enz. 

\\"ic onze Dordtse Kerkenorde nauwkeurig na-
1cest, zal bemeFken, dat de grondgedachte van de 
plaatselike kerk als. een gouden draad door al de 
artikels h eengewevcn is. 

:\faar nu onderscheiden zich de Gcrcfom1ccrden 
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ook hierdoor dat ZlJ, m tegenstelling met de Inde
pendei1ten, een kerb;e·rband erkennen. 

Dit kerh·erband komt in het ~ieuwe Testament 
niet zo duidelik uit, omdat alles nog in het begin_ 

was. Toch ontdekken wij reeds de eerste beginselen .. 
Te J eruzalern komen apostelen en ouderlingen in 
konvcnt samen om over gcmccnschappelike belan
gen te beraadslagen. (Haudl. 15). I n de rondrei
zende apostelen bezittcn de gemccntcn voorts ecn 
k\·encle band m u gcmccnschap. Eindelik, om n og 
ilit bij wijze rnn rnorbeeld te uocmeu, heeft P aulus.. 
in Griekenland cen kollekte gehoude11 yoor de \·er
annde broeders in Judea : ecn andere openbaring_ 
dus van lcvenscenheid. 

In onze Dordtse f..::erkenorde heeft dezc gedachte· 
de zuivcrste toepassing geyoudcn . H et K erb-er-
band, dat volgens Voctius beoogt : de bewaring, be
\·estiging en beYorclcring \·an de gemeenten in cle
belijdenis en praktijk rnn het gcmeenschappdik 
geloof-het kcrkverband wonlt gehandhaafd in 
onze Kerkenorcle zonder dat het grondbeginsel ya11 
de plaatselike kerk of gemeente schacle lijdt . 

Om klerikalisme te rnork;men moeten alle drie
ambten ingesteld \\·orden en moet gelijkheid tnssen 
die ambten gehandhaafd \Yorden . 

Ten s1otte' zij nog aangestipt, rlat de Gerefor-
meeerden in de k erk alleen het gezag \'an Christns 
en nict het gezag van de staat erkennen . 

Xa deze inleid'ing vinde hicr nog ccn r b :: ts h~-t 
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voorwoord bij de uitgave van 1876, ondertekend 
door ,,L. J. du Plessis, }LP.A. Coctzec Jr. en D. 
Postma." 

,,Onzc.: bedocling nu met dit ,, \'oorwoord" is om 
t e doen opmerkcn yan welk een kracht de gemeen
ten deze Besluiten mocten beschouwen. 

Zijn het Besluiten rnn Synoden der Gercfor
mecrde K erk, dan is het zeker ook het best met 
woor<len ran de Oud-Gerefonneenle Kerk de kracbt 
van zodanige Besluitcn of Bepalingen aan te wijzen. 

Zien wij dan rnoreerst in \mt onze Geloofsbelij 
denis zcgt, art . XXXII : 

,,H ier inh1ssen geloven wij, hoe\\·eI het nuttelik 
en goed is, dat die regeerders der K erk zijn, onder 
zich zckcre ordin antie instellen en be\·cstigen tot 
-0nderhouding Yan het lichaam dcr K erk, dat zij 
nochtans zich \\·c:l moeten wachten af te \\·ijken van 
hetgcen ons Christus, onze enigc }feester, geordi
neerd heeft. 

,,En daarom n:rwerpen wij alle menselike ;·on
den en alk wetten, die men zoude wiilen inYoeren , 

\ om God te d ienE.'n, en door dezeke de konscientien 
t e binden en te clwing~n, iu wat manieren h et zoude 
mogen zijn. Zo nemen \\'C chm a11ecn aan hetgeen 
dienstclik is om cencfrachtigheicl en enigheid te 
voedcn eu te bewaren, en alles te onderhouden in 
<le gehoorzaamheid Gods : \\·aartoe geeist wordt 
de ekskommunikatie of ban, die claar geschiedt u aar 
den ,,.oorde Gods, met hetgcne daaraan hangt." 

Ten andere, art . LXXX\'I van onze Kerken-
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orde (zijnde hct slot -artikel rnn alle Gere:formeerde 
Synoden van yroeger tijd) : 

,,Deze Artikelen, de n-ettelike orclening van de 
.Kerken aangaande, zijn alzo gesteld en aangcnomen 
met gemeen akkooi-d, dat ze (zo hct profijt van de 
.Kerken anders vereist) yeranderd, ,-ermeerderd of 
,-erminderd mogen en behoren te \\or den . H ct zal 
nochtans geen biezondere Gemeentt:, Classis of Sy
nodc vrijstaan zulks te doen, maar zij znlleu naar
st igheid dotn om die te onderhottden totdat andc-rs 
rnn cen Generale of ~ ationale Synode veror<lencl 
\Yorclc ." 

Ten denk:, hetgecn de Ond-Gercformecrde .Kerk 
zdf tot verklaring yau kerkclike bcslnitcn zcgt, in 
het einde van de oncle \·oorrede voor hct .Kerkelik 
Han<lboekjc : 

,, _-\.angaa11dc de kerkelikc instellingen, \·an de 
Kerk gem aakt, en rnn cle,,·elkc geen bevel in Gods 
\\-oord \rnnlt gc,·onden, hcdt · de Cercfor
me:erde K erk tot nog toe gcltercl, dat nadcmaal 
Christus <le C'hristenen rnn hct jnk der kerke:like 
plechtigheden, bcstaandc in onderscheid rnn spijs, 
onderhomling der F eestdagen, en zo ,-oorts, ,-er
lost hecft, nicmancl hun w·ed"crom enig jnk be
hoort op tc leggen, of onder mense:like inzettingen 
clii_:nstbaar te makcn; H and. 15 : ro; Gal. 5 : 1 , dat 
men de Christenen niet beneme htm \Tijhcid d ie ze 
Yan Christus ont,·angen h cbben." 

Eindelik art. XX:XI onzer K erkenorde : ,,zo 
ic·mand zich beklaagt door de uitspraak der mm -



dere vergadering verongelijkt te zijn, diezelve zaI 
zich op een mecrdere kerkelike vergadering beroe:
pen mogen en hetgcen door de meeste stcmmen 
goedge\'onden is, zal voor vast en bondig gehouden 
\\'Ordcn. T enzij dat hct bewczcn \vorcle te strijdcn 
tegcn hct "ffoorcl Gods, of tegcn de _.\.rtikelen in 
deze Generalc s ·ynocle bcsloten, zolang als die door 
ge:;n andere Ccnerale Syn.ode veranclercl zijn." 

"Cit het vorenstaanclc blijkt, dat de Gereformecr-
~ de Kerk vrijrnoedighcid heeft Kerkenordc vast te 

!itcllcn en Besluiten tc maken dienstig voor de goede 
reger ing dcr kerk, :-il hecft zij daarvan geen Ltitge
drukt ben:l des H E-crcn in Gods \\Toord. 

V crvullencle alzo wat Paulus zegt : ,,Filipp. 4 : S, 
nL voor de goede K erkregering tc bedenken : _\l 
wat \rnarachtig is, al \\"at cerlik is, al wat rechtvaar
dig is, al \\"at wel luidt." 

EvE-nwcl \Yenst diczelfdc Cercfonneerde K erk op
gcmerkt te hebben <lat J.:::crkclikc Besluiten geE-n 
goddclik gczag hebben en nochtans, dat zij redeli
kerwijzc voor elk verbindend zijn zo lang zij niet 
strijden tegen Gods "'oord en _.\.lgemene Kerken
orclc, al hecft men dan ook in de minderheid gc
stemd. 

Zo willen wij dan ook hopen, dat deze ; , Verzamc
liug van de _.\..1gcmcnc Besluiten der Synoden der 
Gerefom1eerde 1::.0rk in Zuid-Afrika," alzo door al 
onzc kerkeraden en gcmeentcn \Yorden ontvangen 
en behartigd tot bernrdcring rnn de gocde stichting 
en opbonwing Yan de Gemcente des H eeren." 



KERKENORDENING 

van de Gereformeerde Gemeenten in 

Zuid-Afrika, benevens de daaraan 
verbonden synodale besluiten. 

De Dordtse Kerkenordening van 1618--16!9 1s 

aangenomen als algemene Kerkenorde voor de Ge
reformeerde Gemeenten in Zuid-Afrika, om daar
naar te handelen in de kerkregering voor zover zij 
in de onderscheidene landen naar de gelegenheid 
der gemeenten kan worden toegepast (Syn. Red
dersburg, 1862, art. lg) . 

Door de synode van Steijnsburg 1913 werd beslo
ten tot herziening van de Dordtse K erkenorde
ning op de grondslag van de revisie door de Gerefor
meerde kerken in X ecltr!an.:l aangenomen op de. 
Sy node van Utrecht 1905 (zie Bijlage IX) . 

Art. I. 

Om goede orde in de gemeente <:an Christus te 
onderhouden , zijn daarin rwdig : de diensten; sa
menkomsten; opzicht der leer, S akramenlen en 
ceremonien; en Christelike straf; -zrnan·an hierrza 
ordelik zal gehandeld w arden. 



2 

VAN DE DIENS'l'EN. 

Art. II. 

De dienst en zijn -vierderlei : van de Dienaren des 
Woords, -van de Dodoren, Tan de Oude·rlingen en 
i:an de Diakenen. 

Art. III. 

H et zal niemand, alhoewel hij een Docior, 
Ouderling of Diaken is, geoorloofd zijn de dienst 
des W oords en der Sakramenten te betreden, zon
der wettelik daartoe beroepen te zijn. En w anneer 
iemand daar tegen doet en meermalen -vermaand 
zijnde niet aflaat, zo za[ de Classe oordelen, of 
men hem voor een scheurmakei 'IJerklaren of op 
enige and ere 1uijze st raff en zal. 

:2) De Synode van Burgersdorp 1873 verkl&.arde, 
<lat onze Algemene Vergaderingen in elk land 
vooralsnog in zich verenigen de werkza:.mheden 
van de Classicale en Provinciale Vergaderingen 
\·an ,,·elke onze J..:erkenorde spreekt. 

Art. IV. 

De w ettelike beroeping dergenen, die te-voren in 
de dienst niet ge1.-eest zijn, zowel i11 de steden als 
ten plattelande, bestaat : 

Ten ee·rste, in de 'Verkiezing, dewelke na voor
gaande gebeden geschieden zal door de Kerkeraad 
en de Diakenen, met onderJwuding <:an de regeling, 
die daan1oor plaatselik in gebruik of tft:"or de Ker-
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keraad :.'astgesteld 1·s, en -..:an de kerkelike ordi· 
nan tie, dat alleen diegenen 'VOor het eerst tot de 
dienst des W oords kunnen beroepen worden, die 
door de Classe, waarin zij wonM'(, praeparatoir ge
eksamineerd zijn; en voorts in Kerken met niet 
meer dan een Dienaar oak met ad·uies ~uan de Classe 
of <Jan de hiertoe door de Classe aangew ezen konsu
lent, ·waa:r zulks tot nog toe gebruikeli k is geweest; 

Ten andere in de eksa:rninatie of onderzoeking 
beide -..·an leer en van le1Jen, dewelke staan zal bij 
de Classe, aan welke de beroeping ter approbatie 
is 1:001 te stellen, en geschieden zal ten o-verstaar. 
van de Gedeputeerden der Partikuliere Synode of 
rnige derzelven; 

T en derde, ·in de approbatie en goedkeuring <Jan 
de lidmaten der Gereformeerde gemee,;te van . de 

Plaats , <vanneer, de naam des Dienaars de tijd -van 
;;eerticn dagen in de Kerk afgekondigd zij11de, geen 
hindernis daartegen komt; 

Ten laatste, 1·11 de openlike bevestiging 1:001 de 

gemcente, d'e-.~·elke met behoolil.:e stipulatien en 
af;.1rnginge11, 7Jennaningen en gebed en oplegging 
der handen 'Z'tln de Dienaar, die de beTestiging doet 
(e n van de a.ndere Dienaren, die mede tegenwoor
dig zijn) toegaan zal, naar lzet Fonmdier daan:an 
zijnde. 

De Synode v&n Steynsbutg r9r3 besloot : 

a . Dat het Voorbereidend Eksamen bij de Kura
toren vergadering beruste, zodat deze de aan-
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komende stud~nten beroepbaar stelle. H et omvat 
het Kandidaats-eksamen, het houclcn van ecn pre
dikatie en het onderzock na~.r de bc:wccgrcdencn 
tot het ambt. 

b. Dat het Proponents-eksamen geschiede door 
de Algemene Vergadering van die provincie, ,,·aar
uit de kandidaat afkomstig 1s, of \\·aann zijn 
ouders wonen. 

c. Dat minstens veertien dagen voor het P ropo
nents-eksam efl bij de roepende gemeente vr.11 de 
AJ.gcm ene Vergadering aamvezig moet zijn: bewijs 
van goede uitslag van K r.ndidaats- en Voorbe
reidend eksamen, waardoor de kandidaat beroepbaar 
is gesteld; · alsmecle attestr.tie van de gemernte 
onder welke hij de lnatste vier Jaren heeft \·er
keerd. 

d. Dat het Proponents-eksamen minstens t\ree 
uur duurt en omvat : 

r. H et houden van een leerrede door de kalllli
daat over een door hemzelf te kiezen tekst; 

2 . Het m ondeling eksamen omtrent de dogmatiek 
en vakken, die de uitoefening van het ambt betref
fen, n. l. homilitiek, katcchetiek, pastor::ial, litmgie~ 
en kerkrecht. 

3 . Na g unstige afloop zal de k andidaat het for 
mulier ondertekenen, dat voor dienaren des \"\"oords 
is vastgesteld (Bijlage X II H and . Syn . Steynsbm.g). 
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De Synode \'an "'.\1iddelburg 1904 besloot : 

Kcrkelike getuigenis en beroepbaarstelling 
onzerzijds wordt ook geeist van Kandidaten in de. 
Theologie en Proponenten uit de erkende Gere
formeerde Kerken in Nederland en Amerika, die 
niet vveer geeksamineerd zullen worden, ·naar wel 
tot een broederlik onderhoud met 't Kurai:<)'·ium 
gehouden zullen zijn (Art. 125) . 

,, De erkende Gereformeerde Kerken zijn die 
met \Yelke onze Kerk tans in korrespondentie 
is, n.L de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
en de Christelike Gereformeerde K erk van Noord 
. .\merika (Art. l 34) . 

Art. V . 

. ·!a11gaande de Dienaars, die nu alrede in de dienst 
des Woords zijnde tot een anaere gem eente beroe
Pen ;corden, zal desgelijks z odanige beroePing ge
sclziederi., zo«·el in de steden als ten Platten lande, 
door de Kerkeraad en de Diakenen., met onderhou
ding 1:a11 de regeling, die daaruoor plaaiselik in ge
bruik of door de K erkeraad Tastgesteld is, en '!liln 
de generale herkelike ordinantien o-ver de beroeP
baarheid van hen, die buiten de Gereformeerde Ge
meenten in Z uid Afrika gediend hebbe'11,; in- Kerke-11 
met niet meer dan een Dienaar oak met ad•1ies van 
de Classe of <.1an de hiertoe door de Classe aangewe
zen konsulent, waar zulks tot nag toe gebrnikelik 
is ge;eeest; en -voorts in alle K erken met approbat-ie 
-van de Classe, aan 7.i'elke de 'VOorzeide beroepenen 
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'lJerlonen zullen goede kerkelike attestatie 'Van leer 
en leven, en met approbatie van de lidmaten der 
Gereformeerde Gemeente 1:an de plaats, wanneer de 
naam des Dienaars de tijd van -veertien dagen haar 
voorgesteld zijnde, geen hindernis daartegen komt; 
waarna de beroepenen met -voorgaande stipulatien 
en gebeden zullen be-vestigd <<•orden, naar het For
mulier daarvan zijnde. 

Art. VI. 

Oak zal geen dienaar dienst mogen aannemen i1f 

enige partikuliere heerlikheden, 1) gastlwizen, 2} 
of anderszins, tenzij dat hij 7.:oorheen geadmitteerd 
en io~gelaten zij, rvolgenS de 'VOOrgaande artikelen; 
en hij zal ook niet minder dan andere aan de K er
kenordening ondera·~rpen zijn. 

Art. Vil. 

Niemand zal tot de dienst des W oords beroepe1i 
warden, zonder dat men hem in een bepaalde plaats 
sielle, ten <care dat hij gezonden 7~·orde om hier of 
daar kerken te rvergaderen. 

Art. VIII. 

Men zal gee/I. schoolmeesters, handw erkslieden of 
anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het predik~ 

1) Met bet woord .,heerlikheden" wordt bedoeld het 
gebied en de opwonende lllCnsen van een adellik land
goed. 

2) Gasthuizen waren haizen ter verzorging van inwo
nende gasten, inzonderheid oude mannen en vronwen. 
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ambt toelaten, tenzij dat men 'Verzekerd zij 'Van hun 
singuliere ga'Ven, godzaligheid, ootmoedigheid, 
zediglzeid, goed •:erstand en diskretie, mitsgaders ga
ve n van welsprekendheid. Zo wanneer dan zodanige 
personen zich tot de dienst presenteren, zaJ de Classe 
hen (itidie n lz et de Partikuliere Synode goed-.;indt) 
eerst eksamineren, en naardat zij hen in het eksamen 
be11indt, hen een tijd Zang laten in 't Prive propone
ren, en dan -voorts met hen handelen, zoals zij oor
delen zal stichtelik te w ezen. 

Art. IX. 

Nieuwelingen, mispriesters, monniken, en die an
derszins enige sekte -.ierlaten, zullen niet toe
gelaten warden tot de kerkedienst, dan met grate 
zorgvuldigheid en voorzichtigheid, nadat zij ook 
een zekere tijd eerst wel beproefd zijn. 

Art. X . 

Een Dienaar, eens wettelik beroepen zijnde, mag 
de gemeente, aan welke hij 'Verbonden is r), niet 
7lerlaten, om elders een beroeping op te 'Volgen, zon
der bewilliging van de Kerkeraad met de Diake
nen 2), en m et 'Vaorweten 'Van de Classe, gelijk ook 
geen and.ere K erk hem_zal mogen ontvangen, eer hij 
w ettelike getuigenis zijns afsche-ids 'Van de Kerk en 
Classe, waar h-ij gediend heeft, 1lerloond hebbe. 

1 . Bij de losma1."1ng van Dienaren, alsook bij de 
bevestiging van Dienaren en Proponenten zullen er 
Deputaten zijn namens de Algemene Vergadering, . 
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bestaande uit twee leden van elk der twee nabur ige, 
K erkeraden t enoemd door deze lichamen, samen met · 
de Konsulent, welke Kommissie kennis moet geven 
van de afloop aan de Kerkeraad van de K orrespon
derende Gemeen te van de Algemene Vergadering. 
(Syn. Middelburg 1904, art. 132) · 

2. De reiskosten dier Deputaten \Vorden door de 
beroepende Gemeente gedragen . (Syn. Middelburg 
1904, art. 132). 

3. Inzake losmaking van een Dienaar zal de 
na~st~. - Dien aar de K onsulent zijn (zie Art . 132, 
Syn. 1894). 

Art. XI. 

A mi de midere zijde zal de K e'Tke'Taad, als rep·re
senterende de gemeente , ook gehouden zijn hare 
Dienaars i•an behoorlik onderlzoud te 1:erzorgen, en 
hen n-iet iiit hwn dienst te ontslaan zonder kennis en 
approbatie -van de Classe en -van Deputaten der 
Partiku liere S ynode. 

Art. X II . 

Dewijl een Dienaar des Woords, eens wettelik 
als boven beruepen zijnde, zi jn leven Zang aan de 
ke·rkedien st -tJer bonde n. is, zo zal heni niet geoor
loofd zijn, zich tot ~en andere staat des le-uens te 
begeven, tenzij om grate en gewichtige oorzaken, 
waar-tJan de C!asse kennis 11.em en en oordelen zaL. 
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Art. XIII. 

Zo het geschiedt dat enige Dienaars door ouder
dom, ziekte of anderszins onbekwaam warden tQt 
uitoefening i1an h1111 dienst, zo zullen zij nochtans 
desJ1iettemi11 de eer en de naam -..ian ee11 Dienaar be· 
houden, en '<Jan de Kerk, die z·ij gediend hebben, 
eerlik in hun nooddruft (gelijk oak de w edmuen en 
w eze11 'Van de Dienaren in ' t gemeen) 'Verzorgd w or
de11. 

REGLE.\1ENT VOOR 'T ONDERSTEUNINGS

FOKDS TOT EEN GEREGELDE UITVOERING 
VAN ART. r3 DER D. K. 0. 

Art. r. 't Doel van dit fonds is, volgens Art. 13 
der Kerkenorde, de Predikanten, die door ouderdom 
of ziekte onbekwaarn worden voor de Dienst, te 
ondersteunen, alsmed'e in de behoeften van wedu
wen en wezen der Predikanten te voorzien. 

De Synode hoopt, <lat de Gemeenten het verstaan 
zullen, dat die ondersteuning geen annenverzor
g ing is, maar strekt om E vangeliedienaren, ook 
wanneer zij onbekwaam zijn tot de Dienst, in staat 
t-e stellen te Ieven naar hun stand. 

Art. 2. Om dit doel te bereiken, zal er een kas 
w:. rden opgericht nit jaarlikse bijdragen v~fdi~ 
kanten en Gemeenten, uit dankoffers bij openbare 

. belijdenis en nit huweliksbevestiging. 
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Art. 3. De Predikanten zullen jaarliks betalen 
£2. De Professoren in de Theologie en de Professo
ren in de Letteren, als zij volgens de voorschriften 
onzer Kerk tot Proponent bevorderd zijn, zullen in 
dezen gelijkstaan met de Predikanten. 

De Gemeenten zullen bijdragen voor elke honderd 
belijdende !eden £2-10-0; en verder uit dankoffers 
bij openbare belijdenis naar plaatselike regeling, en 
heffingen bij buweliksbevestiging van s/ - per paar. 

Art. 4. (a) Emeriti Predikanten, Predikants· 
weduwen en wezen, die uit de kas ondersteuning 
verlangen, moeten zich bij de Kommissie van cL b; 
aanmelden. 

(b ) Tot ondersteuning van de zodanig<:i1 ;· :11 de 
Kommissie gebruik ~aken v:;.n de renten Vdl1 hct 
kapitaal en van de contributies der gemeenten, ter

. wijl d~ opbrengst van trouwen en dankoffers bij 
Openbare Be]jjdenis en de kontrjbuties der leeraren 
jaarliks zullen gevoegd worden bij het kapitaal. ' 

(c) De sommen die uitbetaald moeten worden, 
zullen j r.arliks door de kommissie worden bepaald 
naar bet vermogen der kas, met deze beperkingen : 

Aan een emeritus predikant niet minder dan £75 
en niet meer dan £125 v.a. 

Aan een predikants-weduwe niet minder dan £75 
en niet meer dan £100 IJ.a. 

Voor elk kind van een emeritus of predikants· 
weduwe, zolang een of beide ouders nog in leveu 
zijn £10 p.a. 
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Voor elk predikants-kind, dr.t geheel ouderloos is 
£,20 p.a. 

In de beide laatste gevallen boudt de ondersten 
ning op zodra de kinderen de ouderdom van 18 jaren 
hebben bereikt of in bet huwelik treden. 

Alles per jaar berekend bij verschenen kwartalen 
nit te betalen. 

(d) Mocht er een biezonder geval zijn, waarvoor 
tle kommissie een uitzondering zou willen maken, 
dan trede de. kommissie in overleg met de i\lgem. 
Vergr.dering, waaronder z.odanige persoon ressor
teert. 

( e) De Kerkeraacl respektief moet bet emeritaat 
kunnen toestaan op voor hem voldoende gronden, 
onderworpen aan de goedkeuring der Algemene 
Vergadering respektief, welke Algem. Vergadering 
ook het recht heeft de goedkeuring te weigeren of 
het besluit des Kerkcraads te wijzigcn, alles over
eenkomstig artikel ~ onzer Kerkenorce. 

Art 5. Zodra de weduwe komt te hertrouwen, 
houdt de ondersteuning op. Of ook de J...-inderen van 
de weduwe bij haar hertrouwen de ondersteuning 
uit de kas zullen verliezen, zal in ieder speciaal 
geval door de Kommissie beoordeeld worden. Maar 
de voorkinderen van de overleden leeraar, die
geheel wezeJ! geworden zijn bij zijn overlijden, ver
liezen de ondersteuning niet. 

Ook wanneet zodanige emeritus, weduwe of kind 
ophoudt lidmaat der Geref. Kerk te zijn, houdt de· 
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ondersteuning op . A.ls een emeritus predikant komt 
te trouwen of te hertrouwen zal na zijn· dood noch 
zijn weduwe noch de kinderen uit zulk huwelik 
gesproten aanspraak op ondersteuning uit de kas 
;.ebben. i 

('!, d.._" ! -! : . ~ ":: 

Art. 6. Onttrekt een leeraar zich.\van de door de 
Synode gestelde bijdrage, dan verliest hij voor zich 
en zijne weduwe en kinderen alle aanspraak op on
dersteuning uit de kas. 

Art. 7'. Onttrekt een gemeente zich geheel o.f 
gedeeltelik aan de door de Synode gestelde bijdrage, 
dan moeten zodanige gemeent~ indien zij later 
voor haar leeraar of zijn weduwe en kinderen aan
spraak op de kas willen hebbeo, al het achterstallige 
aanzuiveren; of zo niet zal zodanige gemeente ~ 
~~~~ door hem bediend, hem als 

hi j Emeritus wordt of zijn weduwe· uitbetalen de 
som van £roo p.a.; en voor elk zijner kinderen £ro 
p.a.; voor elk kind dat geheel ouderloos is £20 p.a. 
totdat de kinderen de ouderdom van 18 jaren hebben 
bereikt of in het huwelik treden. Terwijl de leeraar 
voor zich en zijne weduwe daarenbo\Ten nog aan
spraak heeft op de kas voor een som van hoogstens 
£so p.a. 

Art. 8. Indien predikanten en professoren uit 
eigen beweging uit de dienst treden, zonder emeritus 
geworden te zijn, of ook als zij wettig van hun. be~ 
diening afgezet zijn, hebben zij ipso facto (metier-
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daad) ook alle aanspraak voor zichzelven en l t.n 
weduwen en kinderen verbeurd. 

Als Emeriti predikanten, predikants-weduwen en 
\Vezen zich zodanig gedragen, dat zij onder ker.ke
like censuur worden gesteld, zal het aan het oor
.deel der Algem. Vergadering respectief staan, of de 
ondersteuning uit de kas door zodanige personen 
genoten al dan niet hetzij tijdelik hetzij geheel ge
staaH zal worden. 

Art. 9. Een predikantsweduwe zal gedurende de 
{;erste zes maanden het volle recht hebben op het 
vo1le salaris van haar overleden man en het gebruik 
Yan de pastorie; terwijl de andere predikanten ' gedu
rende genoemde tijd de diensten gratis zullen waar
nemen . Natuur lik heeft de weduwe gedurende die 
t ijd geen aanspraak voor zichzelf noch voor haar · 
kinder~ op ondersteUIJ-ing uit de kas.,- o--rt'-, k 
~ !..£'--'-.,. :,. ..a -.. 1.J -~ 4 "•,': ' l • J if L r •! • • /~ ! dt1 

Art. IO. Terstond na ·ae dood van de predikant"'-:' £..1°f. 

zal de betrokken Kerkeraad kennis geven aan bet '-.::......: 
bestuur der kas. 

Art. rr. \Vanneer een emeritus predikant of we
duwe of ouderloos kind, die ondersteuning geniet, 
sterft, zal de K erkeraad, waarnnder die persoon be
hoort, verplicht wezen aan het bestuur der kas
daarvan terstond kennis te geven; ook wanneer zo- . 
danig kind de ouderdom van r8 jaren bereikt heeft 

of in het huwelik treedt. 

Terstond na het overlijden van een kind van 
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een emeritus of weduwe zal de emeritus of weduwe 
verplicht wezen aan het bestuur der kas daarvan 
kennis te geven; ook wanneer zodanig kind de 
ouderdom van 18 jaren bereikt of in het h uweEk 
treedt. 

Art. 1 2 . De administratie van de kas zal bestaan 
uit de kuratoren der Theologiese School, door de 
respektieve Algemene V ergaderingen te worden 
benoemd. 

Art. 13. De Kuratoren hebben het rec-ht hun 
eigene huisboudclike bepalingen te maken onder 
goedkeuring rnn de Synode en doen bij elke Syno
dale Vergadering verslag. 

De Kuratoren verkiezen hun eigen Penning
meester , aan \\ie alle gelden opgezonden zullen 
word en. 

Art. 14. Indien het onverhoopt mocht gebeuren. 
-Oat de bijdragen, zoals voorgeschreven in art. 3, 
in de behoeften niet kunnen voorzien, dan treden 
de Kuratoren, zo de Synode niet zit, in overleg 
met de Algem. Vergaderingen der drie landen . 

Art. 15. De Synode behoudt zich het recht voor 
in hare vergadering de veranderingen, d ie zij nodig 
acht, in het Reglement te maken. 

ART. XIV. 
Zo cnige lJien aa rs om de 1.•oorschre-.:en of enige 

andere oorzaken hun dienst 'l!oor een tijd onderltJ!en 
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moesten, ' t 1celk zo nder ad-vies 'Van de Kerkeraad 
nict geschieden zal, zo zullen zij noclztmzs ten alien 
tijde d_e beroeping -van de G em eente onderworpen 
zijn en blij-ven . 

ART. xv. 
Het zal niemand g eoorloofd zijn, de dienst van 

zijn Kerk· onderlatende, of in geen -vaste dienst zij•1-

de, hicr e1i daar te gaan prediken b-uiten konsent en 
autoriteit ·;:an de Synode of Classe . G elijk ook nie
mand in een andere K erk enige f>re dikatie zal mogen 
doen of Sakram enten bedienen, zonder bewilliging 
des I..:.erkeraads -van die K erk. 

ART. XVI. 

Der Dienaren ambt is, in de g ebeden en bediening 
des H'oords aan te hou dcn , de Sakramenten uit te 
reiken, op Jmn M edebroeders, O uderlingen en Dia
!?e 11 e11 , zo<.o·el als de ge111eent<. goede acht te ne
l!len ,en ten laatstc met de Ouderlingen de kerke
like discipline te oefenen, en tc bezorgen dat alles 
ee rW: c r1 ;net ordc g eschiede . 

ART. XVII· 

Onder de dienaren des Woords zal gelijkheid ge
houden 1i·orden , aangaande de lasten van hun 
dienst , z1.rwel als in andere dingen. ZO<.'eel m o
!!elik is, -;;olgens Jt ei oordeei. "<!an de K erkeraad, en 
(d-ies 'l.'an node zijnde) -van de Classe; hetwelk ook in 
Ouderlingen en Diakenen te onderhouden is . 
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ART. XVIII. 

Het ambt der Doctoren of Professore11 in de 
Theologie is, de H eilige Schriftttre uit te leggen, 
er. de zuivere leer te!!en de ketterijen en dolinge.'1 

·voor te staan . 

ART. XIX. 

De gemeenten zullen, Vl or zoveel nodig, arbeiden 
dat er studenten in de Theologie zijn, die door haa:r 
onderhouden warden. 

Voor de Kas van Behoeftige Studenten, door de 
Kuratoren der T heologiese School beheerd, werd in 
alle gemeenten vie:rmaal 's jaars bij nabetrachtings
diensten gekolleh.i:eerd. 

De Synode van Steynsbnrg 1913, art. 39 , besloot 
echter om voortaan slechts drie kollekten voor ckze 
kas te vragen en sprak de we:uselikheid nit, dat de 
vierde kollekte voor ' n K as ,-oor de opleiding- n m 
onderwijzers zal afgezonderd worden. 

ART. xx. 
In de Kerken, waar personeu zijn, die -volge11s 

Art. 8 bekwaam zijn geoordeeld om tot de dienst des 
!-Voords te 1corden <.•oorbereid , zal men tot Jw n 

oefening lzet gebrnik der propositien k 1111nen in

stellen. 
..\RT. XXI. 

De K erkeraden zullen alomme toezien, dai er 
goede schoolmeeslers zijn, die niet alleen de ki111ie-



fe.n.leren lezen, schrij-uen, spraken en -v-rije kunstell, 
maat' ook dezel1Je in de godzaligheid en . in de Kar 
techismus onderwijzen. 

ART. XXI.I 

De Ouderlingen zullen door het oordeel des Ker
k~raads en der Diakenen -uerkozen w ordtm, 1JOlgens 
de regeling, die daaruoor plaatselik in gebruik ' fr/ 
door de K erkeraad 'llastgesteld is; bij welke regeling 
het naar de gelegenheid -van iedere Kerk 'Vrij zal 
zijn , 1Jan te1Joren de gemeente·leden in staat te stel
Ien op gescJiikte personen de aandacht te 'Ves.tigen, 
en '1!.0orls 1Jrij zal zijn, 'lloor de 1Jerkiezing zel-ue .,zo-
7.'e.el ouderlingen, als er '!Ian node zijn, aan de .(!e
meente 1Joor te stellen, om, 'Van diezel1Je (te1S w are 
dat er enig beletsel 1.JOO'T'lliel) geapprobeerd en goed
gekeurd zijnde, met openbare gebeden e" stipula
tien be'IJestigd te warden, of een dubbel getal aan de 
gemeente 1.Joor te stellen, 01n ket door haar gekozen 
halve deel op dezelfde wijze in de dienst te be11n 
tigen, ~iJolgens het Formulier daa'T'llan zijnde. 

ART. XXITI 

Der Ouderlingen ambt is, behal'IJe hetgene dat bo
ven, in Art. 16, gezegd is hun met de DienaM des 
Woords gemeen te zijtz, opzicht te hebben, dat de 
Dienaren, m·itsgaders hun ande~e · Medehelpe-rs e'>L 

Diake.n..en hun ambt getrouw elik bedienen , ·en . de 
be;oe.king te cf:oen, naardat de gelegenheid 'i.'an tijd 
en 'Van plaats tot stichting 'Van de gemeente, zo •·ovr 
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als na het Nachtmaal, kan lijden, om biezonder de 
·lidmaten 'Van de gemeente te 'Zlertroosten en te on
derwijzen, en ook anderen tot de Christelike religie 
te -vermanen. 

ART. XXIV 

Dezelfde wijze, die 'Van de Ouderlingen gezegd is, 
zal men ook onderhouden in de 11erkiezing, aPPro
blltie en be'Zlestiging 'Van de Diakenen. 

ART.XXV 

Def' Diakenen eigen ambt is, de aalmoezen en 
andere armengoederen naarstiglik te -verzamelen, en 
die getrouwelik en -vlijtiglik, naar de eis 'Van de be· 
Jweftigen, beide -van de ingezetenen en vreemden, 
met gemeen advies uit te delen, de benauwden te 
bezoeken en te vertroosten, en wel toe te zien, dat 
de aalmoezen niet misbru·ikt warden; waanan zij 
rekening zullen doen in de KerkeraadJ en ook (zo 
iemand daar bij wil zijn) -voor de gemeente, op zulke 
tijd als de Kerkeraad het goedvinden zal. 

ART. XXVI 

De Diakenen ziillen ter plaatse waar huiszitten
meesters r ) of andere aalmoezeniers 2) zijn, 'Van de
zen begeren goede korrespondent·ie met hen te willen 

I) Huiszittenm~ster bet. Lid van een bnrgerlik arm
bestunr. 

2} A.almoezenier bet. hetzelfde. 
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houden, ten einde de aalmoezen te beter uitgedeeld 
mogen warden onder degenen die meest gebf'ek 
hebben. 

ART. XXVII 

De Ouderlingen e'n Diakenen zullen naar piaatse
like regeling tw ee of meer jaren dienen, en alle jaar 
zal een e-venredig deel aftreden. De aftredenden 
zullen door anderen -ver-vangen warden, ten waf'e 
dat de gelegenheid en het profijt -van enige Kerk, 
bij de uit11oering -van A rtt. 22 en 24, een herkiezing 
f'aadzaam maken. 

De Synode van 1907 besloot : &aar er in de Heilige 
Schrift geen bepaalde uitspraak ten opzichte. van de 
diensttijd van Ouderlingen en Diakenen gevonden 
wordt, en dus zowel Art. 27 als onze wijze van doen 
gerechtvaardigd is, is de Synode van oordeel dat 
geen bindende bepaling door de Synode moet ge
maakt worden. (Art. 70). 

ART. XXVIII 

Gelijk het ambt 11an de Christelike o-verheden is, 
de heilige kerkedienst in alle manieren te be-vo f'de
ren , dezel-ve met liaar eksempel de onderdanen te 
rekommanderen, en aan de Predikan ten, Ouderlin
gen en Diakenen in alle -voorvallende nood de hand 
te bieden, en bij haar goede ordening te bescher
men, alzo zijn alle Predikanten, Ouderlingen en 
Diakenen schuldig, de ganse gemeente 7Jlijtigli_k en 
oprechtelik in te scherpen de g ehoorzaamheid, iief.,. 
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lJ,e-··~·ii eerbiedi~geJ die zij de Magistraten schuldig 
ti/~; 'en . zulle~ alle kerkelike Person en met hwn 
goed eksempel in dezen de_ gemeente voo1'gaiLn ; -en 
door behoMlik respekt en konespondentie de gunst 

.'.lf~n d.~ Ove1'heden tot de Kerke-rr. zoeke-n te _ 11~-ru; ek 

·fe.e'!_ ~n te behouden; teneinde, een ieder het zijne, in 
q~S. · #f?.eren_ 11i-eze, ter -wederzijde doende, alle a.ch
J~rd;en/?en en wantrouwen moge worden 1.'oorko
?!H~'!l-•. e;n ·goede eendracht tot der Kerken welstand 
OJ14erh.ouden. 

VAN DE KERKELIKE SA..'1ENKOMSTEN". 

Art. XXIX. 

Vierderlei kerkelike sumenkomsten zullen onder
houden worden : de Ke1 kera.ad, de Classikale 11er· 
gaderingen, d e Partikuliere Synode, en de Gene
rale of N ati(Ynale. 

De Synode van 1891, art. 93 besloot <lat het 
K:wormp. van de onderscheidene kerkel-ike samen
kbmsten zal zijn twee-derde. Als verscheidene leden 
d~s·j~erkeraads in een zaak zodanig persoonlik be
ttok~en zijn, <lat zij gcen zitting kunnen nemen, 
eii. ~r 3.Is dan geen kw'Jrnm overblijft, dan moet het 
gerekend worden rnlgeus 't aantal leden dat nog 
o~eil;>1ijft. Worden dan objekties gemaakt tegen de 
kelt~l~ . Kerkeraad,_ "cfaJJ_ moet, volgens de Kerkcn
otde, de meerdere vergadering in de zaak bandelcn. 
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Aangaande het stemmen in kerkelike S?II1~~, 
komshm werd door verscbillende Synoden het ·vol
gende vastgesteld : 

(i ) De stemming over personen en zaken geschiedt 
bij volstre1.."i:e meerderheid. Blanko stemmen worden 
n~t geteld bij het aantal geldige stemmen. De meer
derheid wordt gevormd bij cen even getal door de 
helft plus een; bij een oneven getal door een te tellen 
bij de helft van het geheel min een, bijv. van 15 is 
d e rneerderhetd 8. (Zie art. 176, Synode 1910). 

{ ii) Aangaande de staking van stemmen m·er za
ken besloot de Synode van 1910, art. 176, dat in 
het oude besluit geschrapt zullen worden de woor
den : ,,en dat bij het staken der stemmen over : za
ken, de Voorzitter een beslissende stem zal hebben ." 
De Synode van 1873, art,. 173, besloot, <lat bij 
't staken der stemmen over personen, met plech
tige aanroeping van de Naam des H eeren, geloot 
zal worden. Dit heeft echter gcen betrekking op 
kandidaten tot de 'Heilige Dienst. Bij het staken 
der stemmen over de al of niet toelating tot de hei
lige bediening zaf dit beschouwd warden als niet-toe
lating. 

(iii) De Synode van 1882, art. 141, oo~deelde, 
dat zolang de diakenen mede tot de samenstelling 
van de Kerkeraad behoren, gelijk tot nog toe bij 
onze Kerk 't geval is, zij in de vergadering in alles 
een gelijkwaardige stem hebben met de. leeraar en 
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de ouderling. Maar buiten de vergadering zijn hun 
werkzaamheden van die der ouderlingen onder
scheiden. 

Art. XX-X. 

In deze samenkomsten zullen geen andere dan 
kerkelike zaken, en dezel'Ve op ke-rkelike wijze, 
'!Jerhandeld warden. In -meerde-re -.1 ergaderingen zal 

_ men niet handelen, dan 'tgene dat in mindere niet 
heeft a.f gehandeld kunnen w orden, of dat tot de 
Ke-rken der meerdere vergadering in 't gemeen be· 
hoort. 

Art. XX:XI. 

Zo iemand zich beklaagt door de uitspraak der 
mindere vergadering 'Uerongelijkt te zijn, dezel'Ue 
zal zich op een meerdere kerkelike 'Uergadering be
roepen mogen; en 'tgene door de meeste stemmen 
goedgevonden is, zal 'Uoor 'Uast en bondig gehou
den warden. Tenzij dat het bewezen worde le siTij
den tegen het Woord Gods, of tegen de Artikelen in 
deze Generale Syn ode besloten, zo Zang als dezel11e 
door geen andere Gene-rale Synode '!Jeranderd zijn. 

(a) De Synode van r894, art. II7 besloot dat zo 
iemand, volgens dit artikel, wil appelleren, hij van 
zijn voornemen kennis moet geven aan zijn Kerke
raad binnen de tijd van l4 dagen na ontvangst van 
de uitspraak des Kerkeraads. En de Appellant is 
verplicht bij de meerdere Vergadering persoonlik 
tegen woordig te zijn. 
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Art. XXXII. 
De handelingen 11an alle samenkomsten zullen 

met aanroeping 'lla?t de Naam Gods aange'Vangen, 
en met een dan kzegging besloten w arden . 

Art. XXXIII. 
Die tot de samen komsten afgezon den warden, 

zullen hun kredentiebrie-;;en en instruktien , onder
tekend zijnde van degenen die ze zenden, mede
brengen , en deze zullen keurstemmen he bben, ten 
ware in zak en, die hun personen of K erken in het 
biezonder aangaan. 

De Synode van 1876, art. 243 besloot, dat del 
lastbrieven voor de afgevaardigden naar meerder~_..... 
vergaderingen zullen ondertekend zijn door praese5J 
en scriba. 

Art. XXXIV. 

!11 alle samenkomsten zal bij de pr,1eses een scriba 
ge'Voegd warden, om naarstiglik op te schrijven 
' tgene waardig is opgetekend te zijn. 

Art. xxxv. 
H et ambt 11an de Praeses is, 7JOO·r te stellen en te 

11erklaren ' tgene te 'Ver handelen is; toe te zien da t 
een iegelik zijn o·rde houde in 't spreken; de k n·ib
belach tigen en die te lzeftig zijn £n 't spreken, te 
be'Uelen dat zij zwijgen; en 01:er dezel'Ue , geen ge
hoo·r ge-uende, de behoorlike censmir te laten gaan. 
Vooris zal zijn ambt uitgaan., <<•anneer de ;timen
komst scheidt . 



Art. XXXVI. 

't Zelfde zeggen heeft de Classe over de Kerke· 
mad, 'twelk de Partikuliere Synode heeft 07J~r de 
Classe, en de Generale Synode O'Ver de Partiku! fore. 

Art. XXXVII. 

In alle Kerke11 zal een Kerkeraad zijn, bestaand~ 
uit de Dienaren des W oords en de Ouderlingen, de
welke altans in grotere gemeenten in de regel 
alle weken eens tezamen komen zullen, alwaar de 
Dienaar des Woords (of de Dienaren , zo daar meer
dere zijn_, bij beurte) presideren en de aktie rege
ren zal. 

Art. XX XVIII. 

W el-verstaande, dat in de plaatsen, waar de ker
keraad 'VOOr het eerst of opnieuw is op te richten, 
' t zeZ.Ve niet geschiede, dan met ad-.iies 1lan de Clas
se. En waar het getal -van de Ouderl·ingen klein is, 
iullen de Diakenen doM plaatselike regeling mede 
tot de Kerkeraad kunnen genomen w orden; Jietgeen 
altijd geschieden zal, waar dit getal op minder dan 
drie is bepaald. 

De Synode van r873, art. 165, heeft besloten, dat 
er geen nieuwe gemeenten zulleu gesticlit worden, 
dan na goedkeuring van de Algemene V ergadering 
respektief. 

Deze toestemming wordt, volgens cfe Synode van 
1876, art. ~88, ook vereist van beide respektieve 
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Algemene V ergaderingen wanneer de leden van de 
nieuwe gemeente tot twee Provincies behoren. Deze 
besluiten zijn ook van kracht, wanneer sticpting 
yerlangd wordt door personen, die nog niet in kerk
verband met de Gereformeerde Gemeenten in Zuid 
Afrika leefden. 

Bij kwestie over de grenzen van een nieuwe ge-} 
meente,. wenden de kerkeraClen zich tot de Alge
mene Vergadering; anders .laat ze dat over aan de 
respektieve kerkeraden. · 

Art. X:XXIX. 

Plaatsen , waar nog geen K e-rkeraad zijn kan, zul
len door de Classe onder de zorg 11an een gena~ 
bzwrde Kerkeraad gesteld 7.•·orden. 

De Synode van t897, art. 36, besefte, hoe ge
wichtig en noodzakelik het is voor de Geref. Ge~ 
meenten in Zuid Afrika, om de geestelike belangen 
van lidmaten te behartigen, die verspreid wonen 
en niet bepaald onder de een of andere gemeente 
sorteren; zij besloot daarom, dat in de eerste plaats 
de naaste Kerkeraad voor deze lidmaten zal doen 
wat hij kan; kan hij dit niet alleen doen, ·dan zal 
hij zich om hulp wenden tot een of meer genabuur
de Kerkeraden; en wanneer zelfs dan nog niets kan 
gedaan worden, zal zodanige Kerkeraad of Kerk~ 
raden zich tot de Algemene V ergadering respektief 
wenden. 



Art.XL. 

Desgelijks zullen de Diakenen samenkomen, waa1 
zulks nodig is alle weken~ om met aanroeping 11an de 
Naam Gods, -van de zaken, hun ambt betretfende, te 
handelen, w aartoe de Dienaren goed opzicht zullen 
nemen, en zo nodig zich daarbij laten 11inden . 

Art. XLI. 

De Classikale -vergaderingen zullen bestaan uit ge-
11ab1mrde Kerken, dewelke elk een Dienaar en een 
Ouderling ter piaatse en tijd bij hen in het scheiden 
van elke vergadering goedge11onden (zo nochtans, 
dat me~ het bo-ven de drie maanden niet uitstelle), 
daarhenen met behoorlike kredentie afvaardigen 
zullen; in welke samenkomsten de Dienaars bij 
beurte of anderszins die -van dezelve 11erf!adering 
11erkoren wordt, presideren zullen, zo nochtans, dat 
dezelfde tweemaal achtereen niet zal mo gen 'lJerkoren 
warden. Voorts zal de Praeses onder anderen een 
iegeli~ afvragen, of zij in hun Kerken hun kerke
raads-vergadering houden; of de kerkelike disci· 
Plin e geoefend wordt; of. de armen en scholen be- . 
zorgd warden; ten laatste, of er iets is, waarin zij 
het oordeel en de hulp der Classe tot rech te instel
ling 11an him Kerk behoe11en. En eindelik z1lllen in 
de laatste vergadering 1166r de Partikuliere Synode 
verkoren warden, die op deze Synode gaan zullen. 
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VERSLAG AAN DE ALG. VERGADERING. 

Ingevo1ge art. 41 onzer Kerkorde en in stede van 
kerkvisitatie zullen in de Algemene Vergaderingen 
door de Voorzitter tel.ken jare de navolgende vragen 
voorgelegd worden, schriftelik door elke kerkeraad 
te beantwoordeil : 

Vraag I. Of er in de regel t-cueemaal op de dag 
des Heeren gepredikt wordt ? 

Vraag 2. Of er ook geregeld volgens de Kate
chismus gepredikt wordt? 

Vraag 3. Of er Zondags en in de . week ook met 
de jeugd gekatechiseerd wordt? 

Vraag 4. Of de predikatien gedaan worden een-
11oudig naar Gods W oord? 

Vraag 5. Of 't Heilige Avondmaal geregeld, op 
de bepaalde tijden in 't jaar, gehouden wordt, met -
behoorlike voorbereiding en hlchtoefening, des ver
eist? 

Vraag 6. Of de <loop der jonge k1nderen zo spoe
dig mogelik bediend wordt? 

· Vraag 7. Of de Kerkeraad geregeld samenkomt, 
\·ooral v6or 't Heilig Avondmaal, om censura mo
mm te l"Uilnen houden ? 

Vraag 8. Of de armen behoorlik wrzorgd wor
den? 



Vfaag 9. Hoe bet gaat met 't onderwijs ·en de 

~ed~i% 1,r'~o:~~K7~ 
v'i~ 10. Wat wordt er m uwe ~:U~t~ ge- , 

daaf voor de _uitbreiding van Gods koninknjk? 

Vraag II._ Of er ookiets is, waarin uwe Gemeen
te de raad of de hulp der Algemene Vergadering 
behoeft? 

In vraag 2 moet het woord ,,geregeld" verstaan 
worden : Elke Zondag eenmaal, tenzij er omstandig
heden zijn, die daarin ~ijziging vereisen," waarover 
dan elke K erkeraad zelf moet oordelen.-Art. 132, 

Syn.ode '79. 

Betreffende vraag 6 is de bedoeling, of de Kerke
raad zorgt dat er van zijnentwege geen verzuim is in 
de bediening des doops. (Art. 81, Syn. '97) . 

Art. XLII. 

Waar in een kerk meer predikanten zij11 dan een, 
zullen oak zij, die niet volgens het voorgaande arti
kel afgevaardigd zijn, in de Classe mogen verschii
nen en adviserende stem hebben. 

Art. XLIII. 

In 't einde van de Classikale, en andere meerdere 
samenkom.sten, zal men Censimr houden over die
genen die iets strafwaardigs in de vergadering ge
daan, of de vermaning va.n de mindere samenkom
sten 'Uersmaad hebben. 
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Art. XLIV. 

De Classe zal ook enige haref' dienaren, ten niinsfe 
twee, 1Jan de oudste1 er.;arendste en geschikste auto
risef'en, oni in alle Kerke·n, ~.,an de steden z~&el a.ls 
van het platte land, alle jaar visitatie te do en, en · toe 
te z ie-n, of de Leeraars, Ke·rkeraden en Schoolmeei
ters hun amb.t getrouwelik waarnemen, bij de zui:
ve:rheid 11an de leer 1Je·rblijven, de aangenomene orde 
in alles onderhouden, _en de stichting 1Jan de ge
meente, mitsgaders 11ari de jonge jeugd, naar beho
ren, zoveel hun mogelik is, met -.voorden en werken 
be1:orderen; teneinde zij diegenen, die nalatig in het 
een of het ander bevonden <cJorden, in tijds mogen 
broederlik vennanen, en -met 1'aad en daad alles tot 
t•rede, 0Pbouwi1ig, en het meeste Profijt 'Van de K er
ken en sclwlen helpen dirigeren. En iedere Classe 
zal deze visitatoren mo gen continuer en in hun bedie~ 

ning, zo lang het haa·r zal goeddunken, ten ware -dat 
de visitatoren zelve, om redenen, 'Van dewelke de 
Classe oo·rdelen zal, verzochten ontslagen- te wonfen. 

Art. XLV. 

De K erk, in. dewelke de Ciasse, en desgelijks 4e 
Partikuliere of Genera.le Synode, samenkomt, zal 
zorg dragen, dat zij de Akten de-r -voorgaande -ver
gadering op de naastkomende bestelle. 

De Syn. van Steynsburg 1913, art. 144, heeit de 
Kerkeraad van Burgersdorp aangewezen om de sy.z 
nodale archieven te bewaren, en heeft de Kerkera-



-den verzocht om aYes wat van histories belang is, op 
te zenden naar het archief. 

Art. XLVI. 

De instruktien -van de dingen, die in meerdere -ver
gaderingen te behandelen zijn, zullen niet eerder 
geschreven worden, 'lJOordat 07Jer de daarin -voorge
itelde punten de besluiten der -voorgaande Synoden 
gelezen zijn, opdat 't gene eens afgehandeld is, niet 
wederom voorgesteld worde, ien ware dat men het 
achte 7.leranderd te moeten zijn. 

Art. XLVII. 

Alle jaren (ten ware dat de nood een korler tijd 
vereiste) zullen enige, zo11eel mogelik tot dezelfde 
provinsie behorende, genabuurde Classen samenko
men, 'tot welke Partikuiiere Synode uit iedere Classe 
twee Dienaars en twee Ouderlingen (welk getal door 
een Synode, die uit slechts drie of 7Jier Classen be
staat, ook op dr·ie kan gesteld warden) afgevaardigd 
zullen warden . I n het scheiden, zowel -uan de Parli
kuliere als van de Generale Synode, zal een Kerk 
-verordend warden, die last hebben zal, om met ad-
1Jies van -de Classe de tijd en de plaats van de naaste 
S ynode te stellen . 

Art. XL VIII. 

Het zal aan elke Synode 7lrijstaan, korresponden
.tie te 'l.'erzoeken en te houden met hare genabuurde 
Synode of Synoden, in zulke forme, als zij. meest 
profijtelik ac1z ten zullen voor de gemene stichting. 

, 
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Art. XLIX. 

ledere Synode zal ook enigen deputeren, om allei 
wat de Synode geordonneerd heeft, te 11errichten e11 
in ~001'11allende zwarigheden aan de Classen de hand 
te bieden, waarbij 11oor de onderscheidene belangen 
zo11eel mogelik afzonderlike groepen 11an deputaten 
te benoemen zijn, en om, altans ten getale 11an twee 
of drie, 011er alle peremptoire eksamens der aanko
mende predikanten te staan . En alle deze deputaten 
zullen -van alle hunne handelingen goede notitie 
houden, om de Synode rapport te doen, en zo het 
geeist wordt, redenen te ge11en. Ook zullen zij niet 
ontslagen wezen 11an hun dienst, 11oor en aleer de 
Synode zel-ve hen daa1'1Jan ontslaat. < ~· , f · 

0.m. zullen de volgende deputaten benoemd wor
den: (1) voor de korrespondentie met andere Ker
ken, binnen- en buitenlands; (2) voor korresponden
tie met de regering; (3) voor de uitgave van de Al
manak; (4) voor de uitgave van de Synodale beslui
ten; (5) voor de bewaring van de archieven; (6) v6or 
de oproeping der Synode, waarvoor een plaatselike 
kerk wordt aangewezen, die meteen zorgt voor het 
opstellen van de Agenda, het houden van het Kas
boek en het uitreiken van de goedkope spoorweg
kaartjes. 

Art. L. 

De Nationale Synode zal gewoonlik- alle drie ja
ren eens gehouden warden, ten ware dat er enige 
dringende nood ware, om de tijd korter te nemeit. 



Tat deze zullen . ·. twee . . dienaren en iwee 
Ou4erlingeri. uit elke Partikuliere Synode 
~jg~;~Qnd~?:t warden. V oorts zal de K_erk, 
Ji! >zq.s_t heeft om de -tijd en de · plaats 'Van . tf e 
{;.en_u"lile Synode aan te wijzen, zo. dezelve _ 11aar '.h ~( 
aorde~l '\Ian te;,_ minste twee . Partikuliere' Sy11ode1; ·- . ·- - . . - - . . . 
bin~en de drie jaren te beroepen ware, met ad'!,'ies 
of o~aer goedkeuring van hare Partikuliere S:yn _od~ 
11an :Je tijd en_ de plaat~ besluiten. :::,.,.:~-

!. De Synode van 1897, Art. 41, achtte het beter 
voor de Gereformeerde Gemeenten in Zuid.Afrika, 
dat elke gemeente deputaten naar meerdere wrga
deririgen zende. 

-· . 
;?. Dezelfde Synode besloot, art. 42, dat __ i~~er 

Kerkeraad een leeraar en een ouderling zal afva~r- _ 

digen; of, als .de gemeente vakant is, .twee ~u,di:_r.~ 

lingen. 

3 . I)ezelfde Synode besloot, art. 57, dat clke ge
irieente 't bij Synodaal besluit vereiste geta·l afge~ 
vaardigden zenden moet en waar dus twee of 1i1eer 
gemeenten sameti een lei;raar hebben, <loch i_n _alle 
andere opzichten zelfstandig zijn, moet de vertegen
woordiging op de volgende v:~;~e g-=sc!:ic<len : d~ 
predikant heeft zitting voor de plaats waar h~ . wo'. i:it 
en de andere gemeenten zenden 't vereiste ge!al 
oQderlingcn. Bij gebrek aan 'n genoegiaam. getal 
ouderlingen kunnen Qok broeders d iakenen. htm 
plaatsen vervangen : 
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4.· De Synode van 1885, art. 10, besloot dat alle 
kennisgevingen van afwezigheid schriftelik aan de 
Synode moeten gericht worden, met duidelike op
gave van redenen. 

5. De Synode van 1897 besloot, dat de Profes
soren in de Theologie adviserende leden van de Sy
node en van de respektieve Algemene V ergaderin
gen zijn. Hun reis en verblijfkosten worden ver
goed uit de respektieve kassen. 

6. De Synode van 1894, art. 64, achtte het nuttig 
voor de geestelike belangen van de Kerk, dat de 
Synode om de beurt in de drie Provincien zit en be
schouwt het de plicht van de respektieve Algemene 
V ergaderingen om de gemeente, waar de Synode zit, 
te steunen in de ontvangst van de afgevaardigden. 
De regeling of verdeling van de verblijfkosten wordt 
aan de respektieve A.1gemene Vergaderingen over
gelaten. 

7. Aaangaande Beschrijvingspunten en Kommis
sie-Verslagen besloot de Synode van 1897, artt. I J. 
en 14, dat deze drie maanden v66r de Synode zit, 
moeten opgezonden worden aan de Kerkeraad van de 
roepende gemeente, die ze 2 maanden v66r de Synode 
rondzendt. (Vgl. Syn. 1910, art. 50). Geen beschrij
vingspunt za1 na die tijd aangenomen worden dan 
met verlof der Synode. Hieronder echter zijn zaken 
van censuur niet begrepen. V oortaan zullen alleen 
beschrijvingspunten voor de Synode aangenomen 
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worden, die opgezonden zijn van de Kerkeraden en 
Algemene V ergaderingen. 

8. De Synode van 1910, art. 180, besloot dat de 
Kuratoren ,·an de Theol. School hun rapport in 
Januarie voor de Synode zit, znllen pnbliceren. Aan 
de Algemene Vergaderingen werd toen in beden
king gegeven haar zittingstijd in 't Synodale jaar 
wat \'roeger te stellen. 

Art. LI. 

Voor de Gereformeerde Gemeenten i:an blanken 
in Ajrika, IJuiten de Unie, w ordt de wijze, waarop 
zij met de Gemeenten hier te Lande in r"erband staan, 
aoor de Generate Sy1zode geregeld. 

Art. LIL 

Desgelijks ,,·ordt de arbeid 'Van de kerkelike Zen
ding in Ajrika, i:oor ZO'Ver deze algemene bepalingen 
nodig heeft, door de Generale Synode in een Zen
dingsorde geregeld. 

VAN DE LEER, SAKRAMENTEN EN ANDERE 
CEREMONIEN. 

Art. LIII. 

De Dienaren des Woords Gods, en desgelijks de 
Professoren in de Theologie ('t 7.c•elk ook de andere 
Professoren en insgelijks de Rektoren en School
meesters w el betaamt) zulLen de drie Fomiulieren 'Van 

" . 
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enigheid 't•an de N ederlandse Kerken ondertekenen, 
en de Dienaren des Woords, die zulks ueigeren, 
:m llen de facto 1) in Jwn dienst door de Kerkeraa.d of 
de Classe geschorst u·orden, tot ter tijd toe dat zij 
zich daarin geheellik ~tJerklaard zullen hebben, en 
in dien zij hardnekkig in weigering blij--.:en, z zillen 

:zij -.·an Jmn dienst geheellik af gesteld warden . 

Art. LIV. 

T1fsgelijks zullen oak de Ouderlingen en Diakenen, 
en degenen die door een Classe als Proponent war
den toegelaten, de genoemde Fonnulieren -van enig
heid ondertekenen. 

Art. LV. 

Tot wering 11an de -valse leringen En dwaling en, 
die door ketterse geschriften zeer toenemen~ zulle11 
de Dienaars en Ouderlingen de niiddelen gebrniken 
1.'an lering, 11an <vederlegging, 11an waarschu1,,ing en 
·rnn 7Jennaning, zowel b·ij de dienst des W oords als 
bij de Christelike ondert.Vijzing en bij het hitisbe
zoek. 

Art.LVI. 

H et 11erbond Gods zal aan de ki nderen 'l:an de 
Ch·ristenen met de Doop, zo haast als men de bedie
ning daar.ian hebben kan, 7Jerzegeld warden, en dat 
in openbare verzameling, <•.1anneer Gods Woord ge
predikt wordt. 

i ) Aanstonds ten gevolge van deze daad. 



Art. LVII. 

De Dienaars zullen hun best doen en daartoe ar
beiden, dat de 7Jader z-ijn kind ten Doop presentere. 
En in de gemeenten, waar men ne'Vens de 7Jatf,er ook 
ge11aders of getuigen bij de Doop. neemt (welk ge
bruik, in zichzelf -vrij zijnde; n·iet lichtelik te 7Jer
anderen is), betaamt het, dat men neme die de ziii
-;Jere leer toegedaan en 7Jroom 7lan w andel zijn. 

r. Ter zake van Doopgetuigen besloot de synode 
van 1910, art. 123 aldus : Aangezien 't blijkt dat 
getuigen worden opgegeven bij 't dopen die niet 
erkend worden door de overheid als voogden van 't 
te dopen kind, en dus geen invloed hebben op de 
opvoeding van het kind, kan ieder Kerkeraad in
schrijven wie hij wil, mits deze personen bekend 
staan als personen van christelike belijdenis en wan
del. 

2. Op de vraag: H oe te handelen met kinderen 
van ouders, die wel door hur:: <loop lidmaten der 
Kerk zijn, maar zelve nog geeu belijdenis des ge
loofs hebben afgelegd ? 

Verklaarde de Synode van 1873, art. 154 : Dat 
ook die kinderen gedoopt zullen worden. 

Maar zolang die ouders nog geen belijdenis des 
geloofs hebben afgelegd, staan zij zelven niet over 
de doop van hunne kinderen, noch als getuigen, over 
die van andere lidmaten. Zij zullen tevens ernstig 
vermaand worden tot ' t doen van belijdenis. 
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Art. LVIII. 
De Dienaars zullen in het dopen, zo van de jonge 

kinderen als 'Van de bejaarde personen, de Formv.Z.ie
ren van de instelling en het gebruik van de Doop, 
·welke tot dien einde onderscheidenlik beschre'Ven 
zijn, gebruiken. 

Art. LIX. 

De bejaarden warden door de Doop de Christelike 
gemeente ingelijfd, en 'VOOr lidmaten van de ge
meente aangenomen, en zij-n daar01n schuldig het 
A.7'•ondmaal des Heeren ook le gebruiken, ' t welk zij 
bij hun Doop zullen beloven te doen. 

LX. 

De namen -van de gedoopten , mitsgaders 'ilan de 
ouders en getuigen, en desgelijks de tijd 'Van de 
Doop, zullen oPgetekend warden. 

LXI. 

Men zal niemand ten A'Vondmaal dP.s H eeren toe
laten, dan. die naar de gewoonheid der K .erk, tot 
dewelke hij zich -voegt, belijdenis der Gereformeerde 
religie gedaan heeft, mitsga.ders hebbend.J getuige
nis 'ilan een 11rome ·11:andel, zonder welke oak dege
nen, die uit andere K erken (gemeenten) komen, niet 
zullen toegelaten warden. 

I. Met 't oog op 't ongeloof en de lichtzinnig
heid van onze dagen heeft de Synode van 1876, art. 



i 67, besloten, dat .de hiervolgende vragen gebruikt 
zullc:n warden bij de openbare voorstelling der lid
maten. 

(a) Ten eerste vraag ik u of g ij van ganser harte 
gelooft en belijdt dat de boeken van het 0. en N. 
Testament Cods enig en waarachtig \Voord zijn, en 
dat daarin naar aanwijzing van de artikelen des 
christeliken geloofs, de enige volkomene en genoeg
zame leer der zaligheid begrepen is en in onze Kerk 
geleerd wordt. 

(b) Ten tweede. of gij van ganser harte gelooft en 
bekent, dat wij in onszelf door de zonde gans be
dorven zijn, en, tot alle goed werk onbekwaam zijn
dc, de zaligheid, uit en door onszelf, of door enige 
onzer verdiensten, geenszins kunnen verkrijgen ? 

(c) T en derde, of gij van ganser harte gelooft en 
oprechtclik belijdt, dat wij alleen nit lontere liefde 
en genade Gods, van wege de waardigheid van de 
verdiensten van Christus onzes enigen en volkomen 
Zaligmakers, door de verlichting en k rach tige wer
k'ing des Heiligen Geestes, door 't geloof de zalig
heid ontvangen, en in dezelve tot 't einde toe, door 
Gods kracbt bebouden en bewaard worden? 

(d) Ten laatste, of gij van ganser harte van voor
nemen zijt, bij dezelfde zuivere leer, door Gods ge
nade tot 't einde van uw leven te volharden, en in 
bodzaligheid te wandelen en tevens de kerkelike 
regering zult eerbiedigen _n u de kerkelike tncht 
zult onderwerpen, zcr gij u kwaamt te on~aan? 
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2. De Synode van 18 73, art. r 82, heeft besloten: 
dat 'n iegelik die uit 'n kerkgenootschap tot de Ge
ref. Kerk overkomt, door de volle kerkeraad of door 
'n kommissie uit de kerkeraad zal warden onder
zocht aangaande de redenen van overkomst. -. 

Art. LXIL 

Ee1i iedere K erk zal zulke manier -van bediening 
des Avondmw.ls houden, als zij oordeelt tot de 
meeste stichting te dienen. W eZ.Verstaande nochtans, 
dat de uitw endige ceremonien, in Gods Woord -voor
gesc/t.reven, niet verillaerd en alle superstitie ver
meden worde en dat na de voleinding van de pre
dikatie en van de gemene gebeden het For11mlier 
des Avondmaals, mitsgaders het gebed daartoe die-
11e11de, zal w orden gelezen. 

Art. LXIIL 

H et A vond-maal des Heeren zal ten · minste alle 
twee of drie maanden gehonden worden. 

Art. LXIV. 

De bediening -Jan het Avondmaal zal alleen ge
schieden, waar toezicht is van Ouderlingen, 'Volgens 
kerkelike orde., en in een opeulikc samen:.omst van 
de gemeente. 

Art. LXV. 

Lijkp,redikatien of l·ijkdiensten zullen niet ·worden 
ingesteld. 
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Art.LXVI. 

In tijden -van oorlog, Pestilentie, algemene -volks
rampen en andere grate zwarigheden, w aar-van d e 
druk o-veral in de Kerken ge-voeld wordt, zal een 
bededag ui tgeschre-ven warden door de Classe, die 
daartoe door de laatste Generale Synode is aange
wezen. 

De Synode van. rgro, art. r52, besloot dat iedere 
Algemene Vergadering een gemeente zal aanwijzen, 
die, wanneer vereist, een Bid- of Dankdag zal uit
schrijven. 

Art. LXVII. 

De gemeenten zullen onderhouden, bene-vens de 
Zondag, oak de K erstdag, Pasen, Pinksteren en 
H emelvaartsdag. De onderhouding van de tweed e 
feestdagen -;vordt in de -vrijheid der K erken ge
laten. 

Art. LXVIII . 

De Dienaars zullen alomme des Zondags . ee-
7.&.·oonlik in de namiddagse Predikat-ien, de somma 
-van de Christelike leer, in de Katechismus, die 
tegen <<•aordig in de N ederlandse K erken O£Ingeno
men is, -vervat, kortglik uitleggen, alzo dat dezel-ve. 
zo-veel mogelik, jaarliks mag geeindigd warden. v ol
gens de afdeling -van de K atechism·us zelf daarob 
gemaakt. 

Art. LXIX. 

In de Kerken z·ullen alleen de 150 Psal1nen Da
"tJids, de Tien geboden, het Onze Vader , de r 2 AT-
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tikelen des geloofs, de Lofzangen -van Maria, Zacha
rias en Simeon, de Morgenzang en de Avondzang, 
en de Bedezang v6o-r de Predikatie, gezongen war
den. 

Aldus de Utrechtse revisie. 
De Synode van 1913 besloot dienaangaande 

art. 143 : 
In de Gerefprmeerde Gemeenten van Zuid i\frika 

zullen bif de openbare godsdienst gezongen worden 
alleen de 150 Psalmen Davids, de 12 Artikelen des 
Geloofs en de Gezangen, waarvan de tekst in Gods 
\V oord staat uitgedrukt, te weten : De IO Geboden, 
't Onze Vader en de Lofzangen van Maria, Zacha
rias en Simeon. Het Psalmboek naar de berijming 
van 1773, tans in gebruik, blijft de gemeenten aan
bevolen, totdat de Gereformeerde· Kerk in Zuid
Afrika, in Synode vergaderd, een betere berijming 
gekeurd beeft. 

De Synode van 190 7, Art. lOO heeft aanbeyolen, 
dat de Kerkeraden zoveel mogelik ijveren, dat het 
Psalmgezang door het opkomend geslacht beoefend 
worde, en heeft gewaarschuwd tegen 't gebruik van 
methodistiese liederen als er zijn van Sankey en Kin
derharp. 

Art. LXX . 

• 4tzo bekoorlik is, dat de huwelike staat voar 
Christus' gemeente be11estigd worde, volgens het 
Formulier daarvan zijnde, zullen de Kerkeraden 
daarop toezien. 
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Op de vraag of stiefbroeders en stiefzusters met 
elkander mogen trouwen ? antwoordde de Synoden 
van 1894, art. 172 en 1897, art. 164, dat zij noch in 
Gods W oord, noch in burgerlike verorden~ngen 
enige verhindering vinden. Het huwelik met de zus
tcr zijner overleden vrouw is toegelaten; met de 
broeder van de overleden man niet. 

VAN DE CENSUUR EN KERKELIKE 

VERMANING. 

Art. LXXI. 

Gelijkerwijs de Christelike straf geestelik is, en 
niemand -van het burgerlike gericht of straf 11an de 
0-verheid bevrijdt, alzo w arden ook, bene-vens de 
burger like straf, de kerkelike censuren noodzakelik 
-vereist, om de zondaar met de Kerl~ en z-ijn naaste 
te -verzoenen, en de ergernis uit de gemeente -van 
Christus weg te nemen. 

r. H et advies van de Synode van r 904, art. 47, 
luidde aldus : 

Volgens Art. 71 moet er onderscheid gemaakt 
worden tussen de kerkelike tucht en de burgerlike 
straf. De tucht der Kerk is geestelik van aard en 
heeft altijd ten doel : 

a. De ere Gods. 
b. De stichting en zuiver-bewaring der gemeente. 
c. De bekering en behoudenis rnn een gevallen 

broeder of zuster. 
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De burgerlike straf is noodzakelik wedervergel
dend ·en tot handhaving van de geschonden wet. De 
burgerlike straf geschiedt dus rechterlik-de ker
kelike tucht geschiedt vaderlik. Hierbij zij opge

_merkt dat de burgerlike straf de kerkelike tucht niet 
onnodig maakt, maar dat deze eerste, in geval van: 
kriminele vonnissen, Jadelik zonder verder ver
hoor, door de laatste kan gevolgd worden. 

2. Met de uitdrukking ,,de zondaar" is bier be
doeld de zondaar die belijdend lid der gemecnte 
is. Toch moet ook over de doopleden tucht worden 
geoefend. Ter dezer zake werd~n op de Generale 
Synode van Middelburg (Nederland) 1896 door proff. 
Rutgers en Bavinck de volgende konklusien voor
gesteld: 

rste. De gedoopte kinderen zijn leden van de 
Kerk, in welke zij gedoopt zijn, zij bet ook dat zii 
nog inkomplete leden zijn. Als leden der Kerk zijn 
zij ook vanzelf otjekten der kerkelike tucht. Maar 
in overeens_temming 1111.:t hun toestand kan die ker
kelike tucht ook slechts ,,inkompleet" zijn, en al
leen door vermaning, berisping en dergelijke midde
len worden uitgeoefend. 

2de. De sub 1ste bedoelde gelovigen, die op vol
wassen leeftijd door eigen schuld ni~t tot kerkelike
belijdenis en verbintenis komen, moeten door de 
Kerk ernstiglik en bij -herhaling daartoe vermaand 
worden; en wanneer zij die vennaning niet opvolgen 
moeten zij geacht worden 't lidmaatschap der Kerk 
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te verliezen; waarbij wenselik is, dat de kerkeraad 
<lit ook uitspreke, uiterlik met hun dertigste levens
jaar. Ophoudende lid te zijn van de Kerk, houden 
zjj dus ook op objekten te zijn van de kerkelike 
tucht. 

3de. Met het sub 2de gestelde moet noodzakelik 
ook samengaan, dat de aldaar bedoelde gedoopten, 
niet alleen ten aanzien van de kerkelike tucht, 
maar ook in ieder ander opzicht, riiet meer als leden 
der kerk beschouwd en behandeld worden; zodat 
b.v. hunne kinderen ook niet als ,,kinderen der ge
lovigen" ten <loop worden toegelaten. 

Aan bet slot van het advies werd alleen voorge
steld : ,,De Generale Synode, de deputaten voor ad
vies inzake kerkelik opzicht ·en tucht over zoge
naamde ,,Doopleden" dechargerende, verklaart, dat 
zij met de hoofdstrekl'"-ing van hun advies zich ver
~nigt en acht wenselik dat de kerkeraden zovreJ 
mogelik in die geest handelen." 

Art. LXXIL 

W anneer dan iemand tegen de zuiverheid der leer 
of 7Jromigheid des wandels zondigt : zo7Je·rre als het 
heimelik is, en g een openbare ergernis gege-ven heeft, 
zo zal de reg el onderhouden warden, welke- Christus 
duidelik voorschrijft in Matth. 18. 

Het advies van de Synode 1904, art. 48 luidt : 
Art 7?. schrijft voor hoe met de schuldigen aan 

heimelike zonden moet gehandeld worden. In geen 
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geval van heimelike zonde mag 'n kerkeraad 'n 
klacht tegen iemand opnemen, tenzij vooraf, v<:>lgens 
Matth. 18 is gehandeld. De !eden van de gemeente 
moeten in de eerste plaats onder elkander door ver
maning, enz. tucht oefenen, en slechts wanneer alle 
vennaan vruchteloos bevonden wordt, mag de zaak 
voor de kerkeraad gebracht en door hem ter hand 
genomen worden. 

Art. LXXIII. 

De heimelike zonden., waar..>an de zondaar door 
een, en in 't biezonder, Of 'VOO'T twee of drie getuigen 
rverma.and zijnde, berouw heejt, zu!len 'VOO'f de 
Kerkeraad niet gebracht warden. 

Art. LXXIV. 

Zo iemand, rvan een heimeiik.: zonde door twee of 
drie Personen in lief de -uennaand zijnd~ geen gehoor 
geeft, of anderszins een openbare zonde bedre'llen 
heeft, zal zulks de Kerkeraad aangege1Jen warden_ 

Het advies van de Synode van 1914, art. 54, 
luidt: Art. 74 geeft de gevallen op waarin pas de 
Kerkeraad handelend kan optreden. Die gevallen 
zijn duidelik: (1) volharding in geheime zonden en 
onboetvaardigheid, (2) openbare zonden. 

Art. LXXV. 

Van al zulke zonden, die 'Van kaar nature wege
openbaa-r, of door '!lerachting 11an de kerkelike 'Ver-



111aningen in het openbaar. gekomen zijn, zal de ver
.zoening (wanneer men genoegzame tekenen -van boet
vaardigheid ziet) in ziilke vorm en manier geschie~ 
.den als tot stichting van iedere Kerk door- de Ker
k eraad. bekwaam zal geoordeeld worden . Of zij in 
bepaalde geva,len openbaarlik geschieden zal, wordt, 
wanneer daa1over in de Kerke·raad verschil is, in 
Kerken, waar maar een Dienaar is, 1iiet advies van 
.twee genab1mrde Kerken beoordeeld. 

H et advies van de Synode 1904, art. 94, luidt : 

Art. 7 5 \Yijst de weg aan, hoe in geval van dui
-Oelike blijken van waar berouw de openbare zonden 
tot de meeste stichting der gemeente weder verzoend 
moeten worden-b.v. · als iemand 'n openbare zonde 
·bedreven heeft en door de kerkeraad schuldig bevon
-Oen is, hij ook zelf de schuld erkend heeft met rouw 
en leed over -z11ne zonde, en de kerkeraad is in ge
moeiie overtmgd van de oprechtheid des beromvs, 
-Oan kan er geen sprake zi3n van een nog toe te pas-
-sen ruchr, lflaar alleen-van verzoening, van herstel-
len van Cle gevallene in de gunst en achting der ge
Eeente. 

De verzoening moet, volgens Dordtse Kerkenorde, 
plaats vinden met advies van twee naburige Kerke
Taden omtrent de beste wijze waarop. Daar dit laatste 
door onze landsomstandigheden moeilik uitvoerbaar 
is, acht de Synode dat elke Kerkeraad daarin zeJf-

-statidig moet handelen. · 
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Art. LXXVI. 

Zo wie hardnekkiglik de vermaning van de Ker
keraad ver werpt, en desgelijks wie een openbare of 
anderszins een gra'/Je zonde gedaan heeft, zal 'Van het 
A 'ilOndmaal des Heeren af gehauden warden . E n 
indien hij, af gehouden zijnde, 1ia. -verscheide1ie '"ver
maningen geen teken der baetvaardigheid bewijst, 
20 zal ·men ten laatste tot de uiterste ·remedieJ natne
lik de afsnijding, kowen, -;:a/gens de forme naar het 
W oard Gods daartoe gesteld. Dach zal niemand 
afgesne.:en -:~orden, dan met vaorgaand advies van 
de Cla,.- " 

Het advies van de Synode 1904, art. 96, lui<lt : 

Art. 76 handelt over de censuur of afhouding van 
't Avondmaal. De gevallen worden duid~H~ ge
noemd: 

(r) Degenen die hardnekkiglik de vermaning ._.;.i.n 
de Kerkeraad verwerpen. 

(2) Degenen die openbare of anderszins grove 11 .. n
den hebben gedaan. Hierbij moeten verstaan wu1-

den degenen die niet volgens Arts. 74 en 75 1preci1t 
berouw en boetvaardigheid betoond hebben. 

Wanneer dan zodanige onboetvaardigen van 't 

A vondmaal afgehouden zijn, worden hun namen niet 
openlik bekend gesteld. Zij moeten voortdurend tot 
boetvaardigheid vennaand worden. Zodra zij boet
vaardigheid betonen, moet de censuur opgeheven 
worden, maar blijven zij verhard, dan duurt ·de· 



censuur voort en gaat de kerkeraad eindelik over tot 
de uiterste remedie met verlof van de Algemene 
V ergadering. 

Men lette er dus op, dat er geen tijd kan bepaald 
warden hoelang de Kerkeraad iemand van 't Avond
maal afhouden kan; het moet wezen totdat hij boet
vaardigheid betoont; want de tucht is geen straf 
naar evenredigheid der misdaad, maar 'n middel tot 
verbetering. Daarom mag de censunr ook niet afge
nomen 'Worden voor en aleer die betering bliikt. 

Art. LXXVII. 

Aleer men.J na de afhouding ~.;an het A~.iond1nnal 

e?L de daarop nag ge11olgde onderscheidene 11ermanin
gen, tot de afsnijding komt, zal men de hardnekkig
heid 11an de zondaar de gemeente openlik te kenneff. 
geven, de zonde 'Uerklarende, mitsgaders de naarstig
heid aan hem bewezen, in het bestraffen, afhoudett 
-van het A 11ondmaal, en menig11uldige 'i!ermaningen , 
en zal de gemeente 11ermaand warden hem aan te 
spreken, en 'VOor hem te bidden. Z odanige 11ermanin
gen zullen er drie geschieden. In de eerste zal de 
zondaar niet genoemd w arden, opdat hij enigs~ins 
7Jerschoond worde. In de tweede zal met ad11ies 'Va'n 
de Classe zijn naam uitgedrukt warden. In de derde 
zal 1izen de gemeente te keimen ge7Jen, dat men heni 
(tenzij dat hij zich bekere) 71an de gemeenschap der 
Kerk uitsluiten zal, opdat zijn afsnijding, zo hij 
hardnekkig blijft; met stilzwijgende bewilliging 'tlan 
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de K erk geschiede. De tijd tussen de 'Vennaningen 
zal aan k et oordeel 11a n de Kerkeraad staan . 

H et advies van de Synode 1904, art . 97, luidt : 
,, Hier zij allecn opgemerkt, dat h et advies in art. 
-;-6 genoemd , genoeg is, en er dus niet \·oor de 
1 weede kecr advies van de Algemene Vergadering 
hehoeft gcvraagd tc \\"Orden." 

Art. LXXVIII. 

Wanneer iemand, die geekskommuniceerd is, zich 
wederom 1;;il 11erzoenen met de gem eente door boet
vaardigheid, zo zal het v6or de handeling <Jan het 
A:vondmaal, of anderszins naar gelegenheid, tevoren 
de gemeente aangezegd u.;orden, teneinde lzij ten 
naastkomenden A<:ondmale (zir.;erre niema11d iels 
-;11eet daarlegen ~,10or te brengen) openbaarlik met 
professie 'Van zijn bekering weder opgenomen ·worde, 
11olgens het Fonnu.lier daaruan zijnde. 

Art. LXXIX. 

Wanneer Dienaa rs des Goddeliken Woords , Ouder
Iingen of Diakenen een openbare grove zonde be
drij'Ven, die voor de Kerk schandelik, of ook bij de 
0 'l!erheid strafwaardig is, zullen wel de Ouderlingen 
en Diaken en terstond door 'l!Oorgaand oordeel des 
Kerkeraads -van die en ua"n de naastgelegene gemeen
te in hun dienst geschorst of daar-uan afgezet w ar
den, maar de Dienaars alleenlik g eschorsf w orden: 
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Of deze geheel van de dienst af te zetten zijn, zal 
aan hel oordeel -.,an de Classe slaan, met ad-uies 11a-1t 

de in Art. II genoemde Deputaten -van de Partiku
liere Synode. 

(a) Op 't beschrij vingspunt luidende : ,, Welke t e
voegdheid bezit de Konunissie beschreven in Art. 
79 D.K.O., als oordeel des Kerkeraads van de naast
gelegene gemeente", heeft de Synode van 1907 be
sloten: 

r. Dat ' n kommissie en niet de gehele Kerkeraa<l 
van 'n naastgelegen gemeente, gedeputeerd 
zal worden. 

2 . Dat deze kommissie zal bestaan nit de 
leeraar of konsulent, met twee ouderlingcn 
van de naaste g emeente. 

3 . Dat gemelde komrnissie zitting <!TI recht vau
sternming zal hebbcn in de K-;:rkeraad . 

4 . In geval waar ' n Bedienar,r des Woords be
trokken zal zijn, zal de Kerkeraad een ander 
voorzitter kiczen. 

5. In geval cle predikant van de betrokken ker
keraad cfe konsulent van de naastgelegen ge
meente is, moet de naaste predikant die niet 
betrokken is opgeroepen worden. (Art. r55, 
Syn. I90i). 

Art. L£XX. 

Voorts onder de gro-ve zonderi, die waardig zijn 
met oPschorling of afstelling -.1an de dienst gestraft 



te warden, zijn deze de -vciornaamste : valse lee·r of 
ketterij, openbare scheurmaking, openlike blasphe
mie, simonie, trouweloze verlaiing r.ian zijn dienst 
of indringing in eens anderen dienst, meineedigheid, 
echtbreuk, hoererij, dieverij, geweld, gewoonlike 
dronkenschap, v ech terij, vuil gewin; kortelikJ alle 
de zonden en grove feiten, die de bedrijver voor de 
';AJereld eerloos maken, en in een and.er ge<1:oon lid
maat van de K erk der af snijding waardig zouden ge
rekend warden. 

Art. LXXXI. 

De Dienaren des Woords, Ouderlingen en Diake
nen zullen onder elkander de Chr·istelike ce.nsuur 
oefenen , en elkander -;:an de bediening Jmns am-bts 
-vriendelik vermanen. 

Art. LXXXII. 

Aan degenen, die uit de gemeente ·;:e·rtrekken, zal 
een attestatie of getuigenis aangaande hu n belijde
nis en 'u:andel door de K erkeraad medegege7: e11 war
den, door twee ondertekend, of bij attestatien, die 
onder het zegel 1.1a11 de Kerk gegeven w ord en, met 
een ondertekening. 

Art. LXXXITT. 

Voo rts zal de armen, om. genoegzame oorzaken 
vertrekkende , door de Diakenen reisgeld gege'Ven 
warden, naar hetgeen zij oordelen behoorlik t.e zi7n. 
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De Kerkeraad en de Diakenen zullen echter toez1e11, 
dat zij n·iet te zeer genegen zijn om hun Ke-rken vaii 
de armcn te ontlasten. met 1..:elke zij and ere Kerke11 
zonder enige nood zonden bezwaren. 

Art. LXXXIV. 

Geen K erk zal over andere Kerken, geen Dienaar 
07.•er andere Dienaren, geen Ouderling of Diaken 
over m1de-re Ouderlingen of D-iakenen enige heer
sclrap pij -Joercn . 

Art. LXXXV. 

Tn middelmatige aingen zal m en de buitenla11dse 
Kerken niet verwerpen , die een ander gebrnik hen· 
ben dan wij. 

Art. LXXXVI. 

Deze .·lriikele11, de w ettelike ordening der kerk 
aangaa11de, z ij n alzo gesteld en aangenomen met 
gem een akkoord, dat zij (zo het profijt van de Ker
ken anders -.iereiste) 11eranderd, v_ermeerderd of 
-.ienninde·rd mogen en behoren te warden. Hel zal 
110chtan.s g een biezondere Gemeente, Clas.~e of Sy
node 11rijstaan zulks te doen, maar zij zullen. naar
sligheid doen om die te onder~ouden, totdat anders 
-oan de Generale of Nationale Synode verordend 
WOf'de. 
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PARTIKULIERE BESLUITEN. 

r. GENOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN. 

De Synode van 1897, art. 155 verklaanle, dat 
iemand die lid is of wordt van geheirne genoot
schappen, als b. v. bet ,, Vrijmetselaars" genoot
schap, of enig ander geheim genootschap, geen l~d
tn.aat van de Geref. Kerk kan zijn, naardien de 
Christelike Kerk 'n geestelikc openbare vereniging 
is, die geen gemeenschap kan noch mag oefenen met 
vercnigingen of genootschappen, die buitcn haar 
staan en vreemd zijn aan haar geestelike en hemelse 
a::ml. Zie II Kor. 6 : 14-18; Joh. 3 : 19- 2r. Der
_halve worden alle lidmaten hiertegen gewaarschuwd 
en vermaand op zichzelve en op elkan<ler acht te ge
ven en daartegen te vemanen, en zo dit nict baat, 
dezulken ook bij de Kerkeraad bekend te stellen. 
Tevens worden _vooral de kerkeraden ernstig ver
maand hierop te letten en hiertegen te waken. 

De Synode was van oordeel, dat lidmaten der 
Geref. Kerk, die leden worden van genootschap
pcn buiten de Kerk, ontrouw zijn aan hun 
lidmaatschap, en kerkelik behoren behandeld te 
worden. 
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2. DE STATENBIJBEL. 

De Geref Kerk gcbruikt in haar openbare ere
dienst alleen de Staten-Bijbel, zoals die volgens be
sluit van de Synode van Dordrecht 1618---19, op 
last van de Staten-Generaal is uitgegeven. (Art. 
189, Syn. 1882). 

3. KERKZEGEL. 

De Synode van 1888, art. 68 en 6g, heeft besfoten 
'n algemeen kerkelik zegel te doen ontwerpen, 
waarmede alle officieie kerkelike dokumenten kun
nen gestempeld worden. 't Symbool zal zijn <lat van 
de Geref. Kerk in Nederland nl. een kerkje ge
bouwd op een rots met randschrift : ,,De poorten 
der hel zullen dezelve niet overweldigen." En bo
ven : .,,De Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika." 

De autoriteiten, die het algemeen kerkelik zegel 
gebrniken, zullen zijn : De Synode, de Algemene 
Vergaderingen, en de Theol. School. De gemeenten, 
<lesverkiezende, mogen een dergelijk zegel gehrui
k:en in kleiner fonnaat. 

4. WEESHUIZEN. 

De Synode van 1904, art. 212, was van oordeel, 
dat de verzorging van de wezen onzer kerk, die an
gered zijn, behoort bij de Diakonie van elke Kerke
raad, die daarin naar bevind van zaken moet han
delen; en, volgens onze Synodale Besluiten moet 
daarvan dan ook verslag bij de Algemene Vergade
ring gedaan worden. Zonder in biezonderheden te 
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treden, zou de Synode adviseren geen weeshuizen 
op te richten, tenzij onmogelik bevonden worde zo
da.nige kinderen bij hun familie of anderen te beste
den. Mochten de middelen daartoe ontbreken, dan 
staat het zulk een diakonie vrij zich tot andere ge
meenten van onze K erk te \Venden om ondersteu
ning. 

5. -OVER HET 1JITSPREKEN VAN DE ZEGEK 
BU HET UITGAAN DER GEMEENTE. 

(1) De Synode van 1876, art. 93, verlangde, dat de 
leeraren zullen gebruiken de zegenforrnules volgens 
Num. 6 : 24-26 of 2 Car. r3 : 13, omdat die twee 
forrnules het meest volledig zijn; tevens dat de leer
aren zich onthouden van eigene bijvoegselen. 

(2) De Synode van 1904, art. 226, besloot dat de 
zegen aJleen worde uitgesproken bij de dienst des 
Woords ender Sakramenten. 

6. LEDENTAL ALMANAK. 

,,De Synode verwacht <lat het ledental der ge
meenten getrouw en conscientieus in de Almanak 
zal opgegeven worden." (Syn. 1907 art. 123.) 

7 . ONTROUWE LEDEN. 

Ingevo1ge het Beschrijvingspunt, luidende : 

,,De Synode geve aan hoe te handelen met leden, 
die zeer nalatig, ja geheel ontrouw zijn, in de uit-
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ocfening van bun kerkelikc gemeenschap en toch iH 
de levens,rnndel in geen enkel opzicht censurabel 
zijn" 

werd besloten op de Synode van 1907, art. 50: 
,,De gcwone kerkelikc wcg van tucht worde ge

,·olgd." 
8. HERBEVESTIGIKG. 

A.ls een ouderling of diaken ecn:ol ontsiag ver
kregen heeft en onmiddellik herkozen is, moet hij 
nict weer voorgesteld worden, tenzij hij metterdaad 
uit de dienst getreden is. (Synode 1904, art. 35) . 

9 . VAh.ANTE GEi\IEEXTEX. 

KOXSULE~TSCHAP. 

Door de Synode rnn 1876, art. 199 wercl als .alg.@<-
~ regel vastgesteld, dat de naastbijzijnde predi
kant in dezelfde staat bij het ontstaan van een vaka
tnre de konsulent zij; _evenwcl staat het in de vrij
heid der vakante gemeentc ecn antler te verkiezen. 

IO. KERKERAADS-VERG_\.DERIXG ZOKDER 

DE KONSULEKT. 

,,Een vergadering van Ouderlingen en Diakc
nen zonder Konsulent, kan als een wettige vergade
-ring wordcn beschouwd, onderworpen aan de dric 
,-olgende voorwaarden : 

1e. Dat de te verhandclen zaak gcen uitstel kan 
Jijden, 
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2e. Dat zulk een zaak op instn1ksie rnn de Kon
snlent zal worden afgcdaan. 

3e. Dat op de eerst\·olgende vergadering van het 
behandelde of beslotcne ,-erslag zal gedaan worden. 
(Synode 1907, art. n3 ). 

r r. HET STUDEREN V AK LED EK VA!.'\ 
.-\KDERE KERKEN AA~ OKZE THEOL. 

SCHOOL Ii\ DE THEOLOGIE. 

Op de vraag van de Kuratoren of ze niet, met het 
oog op de verspreiding <ler Gereformcerde beginsc
len, ook toelaten mogen, dat personen van andere 
"Kerken dan de onzc, aan onze Theologiese School in 
de Theologie studeren en desnoods aan deze School 
er eksamen in afleggen, 

antu-oordde de Synode ,·an 1907 {art. II9) : 
,,Daar er in onze Synodale. besluiten niets is <lat 

dit belet, wordt de zaak aan het oordeel der Knra
toren gelatcn." 

12 . PREEKBEuRTEX VAN DE THEOL. 
PROFESSOREK. 

De Synode van 1876, art. 134, verlangdc dat <le 
Professoren in de Theologie aan d e TheoL School 
ook deelnemen zullen aan de prcdiking, tc samen 
met de plaatselike leeraar, indien de Kerkeraad er 

. in toestemt; en dit vooral in belang van de studen
ten. De Kur.atoren van de Theol. School kunnen, 
onder goedkeuring van de plaatselike Kerkeraad, 
de predikbeurten van de professoren vaststellen. 



i3. HET PREKE~ V . .\~ THEOL. 
STCDEKTE1'. 

De Sy11u<lc van r885, art. 100, b<.:sloot <lat lhc:ofo
~icsc stu<lcnten, daartoe <le gt.:wone: vc:rlofbrid van 
de theol. professoren verkregen hebbende,. kunnen 
optreden in de Gereformeerde Gemeenten, waar <lit 
door de Kerkeraad \·erlangd wordt, ter oefening van 
bun predikgaven. 

14. STATUS VAN PREDIKANT-P.-\.RLE
}!ENTSLID. 

I nzake de status van een predikant, die parle
mentslid wordt, besloot de Synode van i916, art. 
124, <lat zulk een leeraar daardoor niet met de daad 
overgegaan is tot een an der staat des !evens, als 
bedoeld in art. r 2 D.K.O., en dus niet zijn status als 
Dienaar des \\"oords verliest. Wat zijn verhouding 
tot zijn gemeente betreft, meende d'e Synode, dat die 
naar omstandigheden kan verschillen en door 
de leeraar met zijn Kerkeraad nader geregeld moet 
worden. Bijv., de leeraar kan voor een plaatsvervan
ger zorgen en dus in aHieve dienst blijven; hij kan 
voor enige jaren verlof ontvangen, of hij kan eme
ritus worden. Welke regeling echter ook getroffen 
worde, er moet voor de dienst des W oords en der 
Sakramen ten en het herderlik werk behooriik wor
den gezorgd. Eindelik besloot de Synode uit te. spre
ken, dat het wenselik is wegens de belangrijkheid 
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van bovengenoemde beslissmg en wegens al het
geen daaruit voor het kerkverbancf voortvloeit, dat 
geraadpleegd worde met gedepnteerden van twee 
gcnabuurde kerken. 

is. STATUS VAN KONSULE~T. 

De Synode van 1916, art. 44, besloot, dat de kon
sulent van een vakante gemeente niet kan gerekend 
worden als lid van de Kerkeraadsvergadering <lier 
gemeente met keurstem, en dat hij daarorn niet ge
teld kan worden bij het kworum. 

r6. _ BE\VIJS VAN LIDMAATSCHAP EN 
TUCHT. . 

De Synode van 19r6, art. 64, antwoordde outken
nend op de vraag : ,,als een Iidmaat de Kerk be-
dankt en een bewijs van lidmaatschap vraagt, ter
wijl hij of zij nog onder kerkelike behandeling is
of dan iets van bet gebeurde op het be\\'ijs moet 
worden gemeld ? 

17. DOOP VAN KLEURLING MET TWEE 
VROUWEN LEVEND. 

De Synode van 1916, art. ns, besloot bevesrigend 
te antwoorden op de vrU?g : ,,Kan de heilige door> 
bediend worden aan een kleurling, die twee vrou
wen heeft ?" 
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18. HET AFRIKAANS. 

De Synode van 1916, art. 126, besloot dat Ker
keraden van onze Kerk desverkiezend de notule11 
van hun vergaderingen en ook hun officiele ker · 
kelike stukken m de Afrikaanse Taal kmme11 
schrijven 

19. i,EGES. 

De Synode van 1916, art. 154, bcsloot dat de 
v~ststelling van de leges in verban<l met bet _uit~ei
ken van doop-certifikaten, en certifik_atep . va~ lid
maatschap, enz. oerust bij de plaatselike Kerkeraad. 

20. VERDELING VAK ZENDINGSARBEID. 

Aaugaande de verdeling en ve:rzorging van de 
zendingsarbeid onzer Kerk, besloot de Synodc van 
1916, art. 159 : 

(r ) De Synode besluit te blijven tij de \·erdcling 
van arbeid door de Synode van Steynsbnrg vastge
steld, n1. dat de Raap Provincie en . de O.V.S. de 
zendiug te Venterstad en in Angola . behartigen, 
terwijl de Transvaal zorgt voor de 7.ending in Zont
pansberg. 

(2) De £rs die Transvaal jaarliks aan Venter
stad moest betalen, ?:al voortaan Yan Transvaal niet 
meer verwacht worden. 

(3) Wat de bijdragen voor de zending aangaat 
worde het aan elke Algemene Vergadering overge-
1aten om die te vinden door vrije kollel..'i:en of door 
hoofdelike oms1ag. 
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2r. VRIJE SCHOLEN. 

De Synode van i876, art. 248, gevoelde de behoef
tc aan scholen, geheel door haar zelve ingericht en 
onder goed kerkelik opzicht, met behartiging der 
\·creiste kundigheden; daarom 0eveel t zij het de 
Kl:rk in het algerueen , en elkc kerkeraad en gemeen
te in het biezonder ten zccrste aan, zoveel ruogelik 
kerkelike scholeu op te r ichten op de dorpen, of ook 
in de afgclegen wijken onder de naam van ,,Buurt
scholcn ", maar allen onder bestuur of altans on
cler hct oppertoczicht van de plaatselike ker keraad. 

De Synode ·\·an i882, art. 139, was van oordeel, 
clat de ouders zeh-c het omlenvijs Yoor hun kindercn 

- mo<:ten bezorgen en bekostigen . 
Kan ccn kerkeraad een kerkschool oprichten, dan 

doet die dat namens de gemeente ter harer hulp en 
op hare kosten. 

Besluit de Rcgering het onderwijs te helpen be
vor<lcre_n en aan clke school, waarin voldoend on
der_wijs in de no<lige turgerlikc wetenschappen ge
geven wordt, een toelaag uit de landskas toe te ken
nen naar een redelike maatstaf, clan mag een ch ris
tclike school die toelaag met evenveel recht ontvan
gen als elke andere school, behoudens on afhan.kelike 
vrijheid in het godsdienst onderwijs. 



BIJLAGEN. 

A .-Openlike V erklaring van de Geref. 
Kerk in Zuid-Afrika. 

V 6or de Syno<le haar werkzaamheden begint, 
wor<lt de hiervolgende verklaring voorgclezen, die 
door elk lid moet \\·orden toegestemd, anders heeft 
hij alsdan zijn zitting in de Synode verbeurd :-

,,De Synodale Vergadering verklaart op e n l i k , -
.en elk lid voor zich zelf : 

Dat zij van harte en met een goed geweten 9m

helst de Geloofsbelijdenis van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, zoals die door de Synode vau 
Dordrecht in de. jaren 1618--1619 is vastgesteld en 
uitgegevcn, gewoonlik genoemd de F ormuliere11 
<:an Enigheid i:an de Gereformeerde Kerken in Ne· 
derlan d, nl. de ~atechismits, de XX.'\ VII . Geloofs

·.arlikelen en de L eerregeqs 11an de Dordtse. SJ·node 
tegen . de R emo11st:rante11_, eu belooft die te hand~a

ve1i door de gen.adek:racht van de H eilige . Geest, 
volgens God~ hcilig Woord , naar de v~rplichting van 
bun ambt en, elk in het zijn.:. 

Insgelijks de L iturgie van die K erken omhe1st 
:zij als haar voorschrift in de uitoefen ing van de hei
lige dienst .. 



In <le kerkregering zal zij zich, zoveel de om
standigheden van het land harer woning en de toe
stand harer gemeenten dit toel~ten, gedragcn naar 
de Kerkenor<le vastgesteld in de bovengenoemdc 
Synode te Dordrecht in 1618-' 19; wijzcnde tevens 
op het gehele Kerkelik Hanclbockjc tot raaclgcving 
en inlichting . 

Allen die: llH.: t liaar <.:\ C:ll dierbaar geloof \·erkregcn 
lid~ben door de genade Yan de Hcilige Geest en dit
::elf de met llaar ,,·cnscn tc bd ijdeu c1: tc bctrachten, 
nodigt zij hartelik tot haar kerkgemeenschap uit, 
en wenst met alle kerken in dit werelddeel en in an
dcre landen, die hetzelfde met haar belijden en be
trachten, de innigstc broederlike gemeenschap en 
korrespo11dentic te ondcrhoude1L 

~lochl het de Heerc gcnadiglik behagcn Zijn dier
baar ""oord te hciligcn aan de harten van velen, 
dat daardoor en door de werking van de H eilige 
Geest al de uitverkorencn \·ergaclerd en al de ware 
gdovigcn in cen kerkelike gemeenschap. verenigd 
wor<kn, is de wens en hede van bovengcnor-mde Sy
nodale Vergadcring". 

(Of dezc Openlike Verklaring ook bij elke Al
gcmene Vergadering zal voorgelezen worden, is 
overgelaten aan het oordeel van de verschillende 
Algemene V crgaderingen (art. III, Synode 
1894). 



B.-Zendingsorde, zeals vastgesteld in de 
Synode van 1913. · 

.--\rt. 1. Om goede orde te onderlwuden in het 
wcrk de:r heidenzending, dat de Heere ons heeft bc
rnlen, Mattheus 28 vs. rg, is nodig om regelfo gen te 
treffen omtrent het arbeidsveld van elke gemeente, 
de samemrerking van plaatselike gemeenten en de 
institnering van kleurling-gemeenten, die beoogd 
wordt, alsmedc 0111 te onderscheiden tussen het 
wc:rk dcr plaatselikc gc111eente en cier meerciere ver
gaderingen. 

VAN DE PL\.-\TSELlKE GEMEEN'fEN . 

. --\rt . 2 •. Geen gemeente zal in c:nig ander distrikt 
dan het zijne arbeiden in de Zcnding zouder advies 
van <le meerdere V crgadering verkrcgen t e hebben, 
met bepaling van tijd waarvoor ze geldt. 

Art. 3 . De gemcenten die zcudingswerk doen, 
zullen op het zcndingsveld geen ander werk verrich
ten, dan de bediening des Woords ender Sakramen
ten, het houden van katechisaties, het bezoeken van 
krauken, en het uitoefencn der . kerkelikc tucht. 

( Art. 4. Als dienaren op het zendingsveld zullen al
leen toegeTateiiwOrdei~kerkelik gee~samineerde die
naren des \Voords, daartoe beroepen door de zen-
d~ ge~~~1rte, onder de i;p;-lillg~~an de D~K.O . 
en deze Zendingsorde. Deze dienaren zullen geen 
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c1ienst mogen doe11 in cnige anc1ere gemeente dan 
die van kleurlingen. ---Art. 5. Tijdelik zal ceu gemeente ceu oefenaar 
mogen -aaustellen, d ie gccksamineerd is door of van
wege een synodale vcrgadering, onder dezelfde be
palingen <lie voor de dienaren des \Voords gelden. 

Art. 6 . De die:naren op het zendingsveld kunnen 
zich doeu bijstaan door kleurlingen-tolken of reis
gezellen <loch tlezc zullen niet beschouwd worden als 
dienaren van de zendcnde gemecnte, maar als h el
pers van de zendings-prcclikant, door hem bezoldigd. 

Art. 7. De dienaren vau de zendende gemeente 
zullen zich in de regel bedienen van de taal der 
kleurlingen, onder wie zij arbeiden, en zullen in de 
regel geen andere Bijbels, Psalm- en Katechisatie
boeken gebruiken dan in die taal opgesteld, onder 
toezicht van cen door de Synode benoemde kom
rnissie. 

Art. 8. De bE:vestiging van een dienaar des 
\V oords, afgezonc1erd voor de zending, geschiedt in 
de roepende gemeente, naar een formulier door de 
:Syn e vas geste d en in tegenwoordigheid van af
gevaarmgcfcn uit de s~menwerk"'ende gemeenten. 

Art. 9. De kerkeraad van een roepende gemeentc 
za1 het vrijstaan een al"te van overeenkomst op t~ 
trekken met andere gereformeerde gemeenten, onder 
goedkeuring van een meerdere vergadering, a.an wel-
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ke jaarliks rapport van de samenwerking zal gedaan 
worden. 

Art. IO. Zodra een zendingspost twintig of meer 
belijdende leden telt, zal de zendende gemeente daar 
een kerkeraad doen kiezen, met haar zendingspredi
kant als voorzitter, naar de bepalingen der D.K.O. 
De besluiten van zodanige gemeente en kerkeraa<l 
zulleJJ alleen van kracht zijn, wanneer zij de goed
kenring van de kerkeraad der zendende gemeente 
hebben ontvangen. 

_.\.rt. r r. De gerefonneerde kleurling-gl:meenten 
zullen niet een afzonderlik kerkverband knnnen vor
men zonder toestemming van de Synode der gere
formeerde gemeenten in de Unie van Zuid-Afrika. 

Art. 12. Elke kleurling-gemeente zal verplicht 
Wl:Zen een vaste som als tral..1:ement uit te keren aan 
haar :zendingsdienaar, en \'OOr haar eigen armen te 
zorgen. 

VAN DE MEERDERE VERGADERINGEN. 

Art. 13. De eksaminatie van zendingsdienaren 
:zowel van proponenten als van hen die reeds in 
dienst zijn, zal geschieden door de m eerdere verga
gadering, waaronder de roepende gemeente ressor~ 

• teert. De vakken zijn geschiedenis der gereformeer
de zending, ennis van gods ienst, taal en gewoon
tei'l-der kleutUngen, atsmede roeping tot het · ambt 
van zendingsleeraar. 



Art. 14. De kerkelike approbatie van een be
roep uitgebracht op een zendingsdienaar, geschiedt 
alleen door de meerdere vergadering, die tevens zal 
oordelen of de roepende gemeente in het onderhoud 
van haar zendiugsleeraar kan \·oorzien. 

Art. 15. Een kommissie van drie leden, benoemd 
door de Synode, zal toezicht houden op het getruik 
van Bijbelvertalingen, leerboeken voor katecheties 
onderricht, de vorm van toelating tot de Sakramen
ten en de Psalmbundel, zodat alleen de door deze 
kommissie goedgekeurde liturgie mag gebruil-t war
den. 

Art. r6. In tuchtzakeu betreffende zendingsdie
naren, ouderlingen en diakenen van een kleurling
gemcente heeft elke meerdere vergadering hetzelfde 
recht aJs ten opzichte van gewone dienaren. 

Art. 17. De oplciding van aans.ta.andJ: blanke...die
aren voo~ de ~~ding zal voorlopig geschi~clcn aan 

de Thcologiese School te Potchefstroom. 



C.- DE THEOLOGIESE SCHOOL. 

I. De Gereformeenle Ker k hcdt cen cigc:n Theo
logiese School, bestemd voor de bcoefwing van de 
Theologie met haar voorbereideude vakken, en meer 
biezonder met het oog op de Bediening des W oor-<ls 
in de Cereformeerclc Gemcenten van Zuid-Afrika. 

2. Zolang ons l and geen Gerefonneerde Gyillilllsia 
en Kolleges heeft, kunnen ook andere vakken on
derwezen worden, ·naar gelang van krachten en 
middelen. 

r 
3. Alie onderwijs moet ziju naar Gereformeerd 

ht:ginsel. Bijgevolg moeten de Professoren mannen 
zrjn van bc-slist Cercformee rde beliirlenis en Ieden 

,...;::.:-~ ....._____ 
v~i:..!-lc Gcref. Kerk. lk Theol. Professoren moeten 
de s~an predik::mt in de Geref. Kerk, 

\ of ccu door ons erkende Gercf. Kerk. 

4. De opneming ran studcuten, de vaststelling 
van de leerkursus en de eksan1ina Worden geheel en 
al aan de Kuratorcn en P r ofessoren toevertrouwd. 
De Syuode stelt ecbter als eis, <lat bij 't ondef\\ijs 
onze godsdienst, on?.e taal en onze volksgcschiedenis 
in eer worde gehou~Ook verlangt de Synode dat 
de lcerkursus, door de Kuratoren vastgesteld, in de 
Synodale Besluiten opgcnomen worden. 

5. H et Kuratorinm bestaat uit 9 leden, zijnde 3 



uit de Kaap Provincie, 3 uit de 0. Vrijstaat en 
3 uit de Transvaal, welke drietallen gekozen warden 
door de Algemene Vergaderingen respektief . Telken 
jare treedt van elke Provincie een af, die nochtans 
herkiesbaar is. De Professoren zijn adviserende leden 
in zake studie en eksamina in hun eigen fakulteiten. 

6 . Het Kollege der Kuratoren zijn de Trustees 
van de schooleigendommen en fondsen _ 

7 - Het Kura tori um levert bij elke Synode een 
schriJtelik verslag in van zijn werkzaamheden. 

8. Kosten in verband met de salariering van de 
Professoren, reparatie van gebouwen, Kuratoren
zittingen cnz., worden uit de Schoolkas bestreden. 

9- De fondsen tot instandhouding van de School 
warden verkregen door : (a) jaarliksc opbrengsten 
van de gemeenten (tans £17. rn per i oo lidmaten), 
(b) kollege-geldcn, (c) rente uit bestaande fondsen, 
(d) legaten en vrije schenkingen. 

I o. De Professoren zullen zoveel in getal zijn als 
de iniddelen toelaten. Het salaris van de Professoren 
in de Theologie wordt bepaald 0~500 per ann.'E!!. 11 
met vrije woning. De bepaling van 1iet salaris der 
Literariese Professoren wordt aan de Kuratoren 
overgelaten. 

1 r. De Theologiese Professoren word.en gekot.en 
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door de Kuratoren, tezamen met vier deputaten uit 
elke staat_ Deze deputaten worden met hun secundi 
gekozen door de Alg_ Vergaderingen respektief. *) 

SCHEMA VOOR HET LITERARIES EKSAMEN. 

Studenten, die tot de studie in de Theologie wensen 
over te gaan, zullen zich aan het Literaries Eksamen moe
ten onden\·erpen. Zij zullen allereerst moeten overleggen 
bewijs \·an het Matrikulatie--eksamen van de Kaapse Uni
versiteit of een eksamen daannee gelijkstaand gepasseerd 
te hebben. 

Het eksamen in al de vakken zal door middel \"an de 
Hollandse Taal afgenomen worden. 

De mlgende zijn de vakken : 

E E R STE J A AR. 

A. BIJBELSE GESCHIEDENIS - Q_ TESTAMENT. 

B. NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE-

Studie \' an de Ned. Taal in haar ontwikk elingsgan-g. 
Taalwetenschap in \·erband met de wording van het 
Afrikaans. 

*A.angaande de eigendommen, waarvan de .Kuratoren 
Trustees zijn, besloot de Synode van 1913, art. 131 : ,,Dat. 
de behoorlik aangestelde Kuratoren, in wie alle vaste ei
gendom van de Gereforrueerde Kerk van Zuid-A.frika al~ 
"Trustees" gevestigd is, mits deze gemachtigd worden om 
van tijd tot tijd, indien vereist, overdracht te doen vol
ge!1S de wetten en bepalingen van de verschillende Pro
vincies van de Unie, van enige vaste eigendom van ge
zegde Kerk, en waarvan de gemelde Kerk transport heeft, 
met macht om de nodige proknratie ter overdracht en alle 
andere nodige akten te tekenen en nit te voeren." 
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De ontwikkelingsgang der Ked. Letterkunde in grote 
omtrekken. 

Enkele Tekstwerken nit de l\ederl. en de Afri'kaanse 
Literatuur. 

C. GRIEKS. 

Een rnn de Proza-stukken, gewoonlik voor Interme
diair opgegeven. 
Een rnn de Evangelisten of ,,De Handelingen der 
Apostelen." 

D. LATIJN. 

Het Prozastuk, rnorgesehreven voor bet Intennediair. 
Een gedeelte rnn de werken van een of antler Kerk
vader. 

~.B.-De papieren over Grie'ks en Latijn zullen be.
helzen vertalingen nit de opgegeven stukken en vra
gen betreffende de schrij\·ers, de taal en de inhoud. 

E. GESCHIEDENIS. 

Beknopt ov·erzicht rnn de Geschiedenis der Wereld, 
in 't biezonder van de. 15e en 16e eeuw. Krities over
zicht rnn de geschiedenis van Znid Afrika. 

F. PSYCHOLOGIE. 

G. DEDUKTIEVE LOGICA. 

H. 9ESCITTEDENIS VA~ DE OUDE PHILOSOPHIE. 

I. DUITS. 

Praktiese srndie, leidende tot bet gemakkelik gebrnik 
· maken van Duitse wetenschappeli'ke ~rken. 

T \VE EDE J A AR. 

_\. BIJBELSE GESCHIEDENIS - N. TESTA.:'\IE:S-T. 
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R. NEDERLANDSE TAAL EN LE1'1'ERKUNDE. 

Voortgezette studie van de Nederlandse Taal, hoofd
zakelik door beoefening van de beste stylisten. 

De studie van een voorgeschre\·en tijdperk der Ne
der!andse Letterkunde te behandelen in vergelijking 
met de gelijktijdige periode rnn de Engelse _Litera
tnnr. 

C. GRIEKS. 

Twee Boeken nit de Ilias of de Odyssee. Ben of meer 
Brieven uit bet N. Testament. 

D : LATIJN. 

H et Dichtstuk, voorgeschre\·en voor Intermediair.
Een gedeelte van de werken van een of antler Kerk
vader. 

N.B.-Als aangegeven ,·oor Eerste Jaar. 

F.. ALGE:HEEN LATIJN EN GRIEKS. 

Hierbij zullen de kandidaat \vorden voorgelegd ge
deelten nit Latijn~ en Griekse schrijvers ter verta
ling en stnkken om nit Nederlands in Latijn en Grieks 
te vertalen ; alsmede algemene nagen over taal en 
konstruktie. 

F. LffiUKTIEVE LOGICA. 

G. GESCHIEDENIS VA!' DE NUWWE EN :NIEUWERE 

PHILOSOPHIE. 

H. GESCHIEDENIS. 

De hoofdmomenten van de Europese cultuur..geschie
denis. Een tekstwe-rk van histori~tiese aard. 
Een biezondere periode van de Afrikaanse Geschiede
nis . 
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I. DUITS. 

Als eerste jaar. 

De merken in dit eksamens zijn als volgt : 
Bijbelse Geschiedenis 250 125 

Hollandse Taal 250 1oc 

Hollandse T,etti!rkunde 
Grieks 
Latijn 
Algemeen Grieks en Latijn 
Geschiedenis van Z. A. en Algem. 
Geschiedenis 
Geschiedenis van de ITT.jsbegeerte 
Logica 
Psychologie 
Du its 

200 

200 

200 

200 

250 

66 
.sc 
40 
5c 

JOO 

Om het Literaries Eksamen met 1 o f te passeren wordt 
vereist 6o percent merken van het totaal. Om te_ passeren 
moet iemand 8go merken nit het totaal hebben. 

Zo iemand bet B.A. eksamen van de Kaapse Universi
teit in letterkunde en wijsbegeerte afgelegd heeft, of el
ders een dergelijk eksamen met goed gevolg heeft doorge_ 
staan en tot di! Theologiese stndie wenst over te gaan, 
zal hij van dit Literaries eksamen verschoond zijn, mits 
hij ook H ollands als moderne taal in het eksamen ge-

. had heeft. Heeft hij geen eksamen in de Nederlandse 
taal en letterknnde gedaan, dan zal hij zich moeten on
derwerpen aan een eksamen in die vakken, volgens let
ter n vzn dit Schema. 

De stnkken voor het Literaries eksamen worden 2 jaren 
te · voren opgegeven, en znllen zo spoedig mogelik na de 
zitting der Knratoren in het ,,Kerkblad" geplaatst wor
den. 
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De Kuratoren achten het wenselik dat de studenten 
twee jaren studeren om zich ,·oor het Literaries eksamen 
voor te bereiden. 

SCHE'.\IA VOOR DE THEOLOGIESE EKSAMENS. 

I . Het Kandidaats-eksamen in de godgeleerdheid (tans 
nog in zich be,·attend het Proponents-eksamen) bestaat ni't 
twee delen. 

II. Het eerste gedeelte omvat : 

I. De l:itlegging van de Heilige Schrift (Oud en Nieuw 
Testament) : algemene kennis van de Hermenentiek en de 
Tekstkritiek, en proeve van uitlegging (waarbij plaatsen 
worden voorgelegd nit de in de eerste twee jaren behan
delde hoofdstukken,-voor het Onde Testament nit de his
toriese en profetiese boeken). 

2. De Algemene Kerkgeschiedenis. 

3. Encyclopaedie van de Theologie. 

4. De Homilitiek. 

5. De Katechetiek. 

6. De Hebreeuwse Grammatika en syntaxis. 

7. De Bijbelse Archeologie ~n Geographie. 

(I n de vakken onder 6 en 7 genoemd, zullen de Theol. 
Professoren aan het einde van het eerste jaar een over
gangs-eksamen afnemen.) 

ill. H et tweede gedeelte omrnt: 

r. De Uitlegging van de Heilige Schrift {Oud en Nieuw 
Testament) : kenuis van de algemene en biezondere Ka
nouiek, en proeve van nitlegging (waarbij plaatsen worden 
,·oorgelegd nit de in de Iaa:tste! twee jaren behandelde 
hoofdstukken,- voor het Oude Testament nit d~ profetiese 
en poetiese boeken). 
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:< . !Je Geschiedenis \·an de Gereformeerde Kerken en 
rnn de Zending. 

3. De Gerefonneerde Dogmatiek . 

.J . De Gereformeerde Ethiek. 

5. Het Kerkrecbt. 

6. De Liturgiek. 

7. Het H erderlik \\"erk . 



D.-Enige Konsepten. 

KONSEPT V Al'\' GOED AFGELEGD KANDIDAATS
EKSAl\'IE~ EN PRAEPARATOIR EKSAMEN, AF TE 

GEVEN DOOR DE KURATOREN DER -THEOL. 
SCHOOL. 

Het kollege ,·au de Kuratoreu du Theo!. School van de 
Geref. Gemeenteu in Zuid Afrika, vergaderd op ..... ........ . . 
H;.... ......... ..... . .... . .. . heeft de breeder .. ......... ..... . .... ..... ... . 
op ,-ertoon van goede kerkelilke getuigenis, onderzocht in 
de vakken, die ,·oorgeschre,·en zijn voor het kandidaats· 
eksamen in de Theologie, en bevorderd tot 

KA~DIDAAT IK DE THEOLOGIE. 

Tevens heeft deze breeder voldaan aan de eisen door 
de Synode gesteld voor het praeparatoir eksamen, weshalve 
hij door bet kollege van Knratoren nam~ns de Geref. 
Gemeenten beroepbaar gesteld wordt. 

Ingevolge deze beroepbaarstelling staat bet genoemde 
breeder vrij om in de Geref. Gemeenten daartoe door de 
Kerkeraden aangezocht een stichtelik woord te spre-ken en 
om een behoorlik uitgebracht beroep in overweging te ne
men. 

Het kollege bovengenoemd hoopt van harte dat gemel
de broeder spoedig in de Dienst des Woords en der Sakra
menten moge gesteld worden, en bidt dat de Drieenige 
V.erbonds-God hem stelle tot een uitgebreid,e zegen. 

Kamens bet ,kollege van Knratoren . 

..... ... .. .. ... ... .. ... . p raeses h.t . 

..... .. ....... . ..... .. . . sc.riba h t. 
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KONSEPT V A.t" GOED AFGELEGD PEREMPTOilt 
F.KSAMEN, AF TE GEVEN DOOR DE ALGEl\IENE 

VERGADERING VAN EEN DER PROVINCIES. 

De Algemene Vergadering van de: Geref. Gemee:nten in 
tle provincie ........... .. ........ ... \·ergaderd op ... . .... .. .. .. ...... ... -
te ........................... heeft de broeder .... .... .. .. ................ .. . 
op vertoon mo goede kerkelike getnigenis en behoorlik 
afgelegd kandidaats- en praeparatoir eksamen, on<k:rzocht 
in de vakken, die voorgesch:reven zijn voor het peremptoir 
eksamen en toegelaten., om na wettige beroeping en be
vestiging in een van de Geref. Gemeenten in Zuid Afrika, 
het Woord G<>ds te bedienen en de heilige Sakramenten 
nit te re.iken, in gebondenheid aan de ,·erklaring door 
hem in deze vergadering ondertekend. 

De Algemene Vergadering voornoemd hoopt rnn harte 
dat gemelde broeder spoedig in de Dienst des \Voords 
en der Sakramenten moge gesteld worden, en bidt dat de 
Drieenige G<>d hem stelle tot een nitgebreide zegen. 

N.amens de A.lgem. Vergadering ,·oornoemd, 

.. .. ............. .. ..... praeses h.t_ 

. ....... ................ scriba h.t. 

KONSEPT VOOR EEK BEROEPSBRIEF. 

De Kerkeraad •an de Gereformeerde Gemeente te 
. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . ... . .. .. . ... . . .. .. . he.den wettig bijeengekome.n. 
ter za.ke van d"e beroeping van een Herder en Leeraar ; 

gezien de nitslag van de daarvoor gehonden stemming 
van de f>evoegde manslidmaten ; 

heeft goedgevonden te beroepen, gelijf;:: hij beroept bif 
dezen, tot Herder en Lee.raa.r van deze Gemeente de Wel 
Eerw Heer .................. .. ............ . .. ......... . .. .. . .................. -



Predikant (Proponent) ... ... .......... .............. ..... .. .. .......... .. .. 
t.e ....... ....... .......... ...................... .................. ............. ·' .... . 
en zulks op zodanig traktement, met zodanige emolumen
ten en zodanige pensioensbepalingen, als a an deze stand
plaats \'erbonden en in annekse opgave \·ermeld zijn. 

De Kerkeraad, deze beroeping ter kennis van de WeL 
Eerw. Heer .. ...................... ... .... .......... ...... .................... . . 
brengende, ver trouwt, dat hij deze beroeping opvolgende, 
nadat de beroeping de nodige kerkelike approbatie verkre
gen zal hebben, ten spoedigste tot de Gemeente zal over
•komen, om door leer en voorbeeld, bestuur en opzicht, 
alles t e doen wat een Herder en Leeraar, overeenkomstig 
Gods Heilig Woord, en de daarop gegronde Belijdenis
schriften van de Gereformeerde Kerken, betaamt ; inzon
derheid door bet \·erkondigen van het E\·angelie en het 
bedienen van de H . Doop en van bet H. A vondmaal op 
de bij de Gemeente vastgestelde tijden ; het vertroosten 
van de kranken ; bet bezoeken van de gemeenteleden aan 
hun buizen, en door het onderwijzen van de Bijbelse en 
Kerkelike geschiedenis en van de geloofsleer van de Gere
formeerde Godsdienst in katechisatien , gedurende het gan
se jaar wekeliks te houden ; 

terwijl de K erkeraad wederkerig al die achting, liefde 
en medewerking belooft, welke de getrouwe Evangeliedie
naar toekomt. 

Gedaan in onze vergadering te .... . 
de .... ......... ....... .... .. 

A)IKEKSE OPGA VE (BEHORE"'DE BIJ DE BEROEPS
BRIEF.) 

OPGAVE V_-\X HET PREDIKANTSTRAKTEMENT, 
MET DE b;:\IOLU'.\IENTEN EN PENSIOEN SBEPALL'\i

GE X BIJ DE GEREPOR'.\'IEERDE KERK 

te ... .. ..... . ... ...... ... . 

. H et jaarlikse traktement bedraagt £.. .. .. .. .. 111 vier 
gelijke driemaandelikse termijnen nit te t:eren . 
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Voorts heeft dt: predikant vrije woning, en voor belas-
t ing: een toelage van £ .. ....... .... ...... Voor Emeritaatsgel-
den en weduwen- en wezenpensioenen wordt hem, wan
neer hij, nog aan die Kerk verbonden zijnde, volgens de 
besraande \·erordeningen \·an de Geref. Gemeenten in Z.
Afrika , emeritus verklaard wordt of komt te overlijden , 
toezegging gedaan volgens het Reglement <lat door d e 
Synode in 1916 is goedgekeurd. 

Aldus gegeven door de Kerkeraad \·an de Gereformeerde 
Gemeen te ... . . ....... .. .......... .. . ....... .. . ... ... . . 

.. ... .. . .. . . ... . . .. . .. . . p raeses h .t . 

.. ... ,, . .. . .. . . : . ....... Scriba h .t. 

KO~SEP1' VAS BEVESTIGL"\'G V Af.< EE:t\ DIEKAAR 
DES WOORDS, AF TE GEVEN DOOR DE PLAATSE
LIKE KERKERAAD EN DE KOMMISSIE AD HOC, 
AAN DE KORRESPO~DERENDE GEME E);TE VA!\ 

DE ALGE)fENE VERGADERl);"G. 

De .Kerkeraad van de Geref. Gemt-<:nte te .. .. ... . .. .... ... ... ... . 
. ..... . .... .. . . . . . vergaderd op ... .. ...... ... .. .... .. .. met de depnta-
ten ,-an de Algemene Yergadering \·erklaart bij deze, dat 
b roeder.......... .. .... ... .. .. .. . .. . . . . . . . . (Proponent) (Dienaar des 
\Voords), behoorli•k bevestigd is in de Geref. Gemeente 
te. ... . .. ... .. .. .. . .. . .. . ... .. .. ........ . .. .. . ... .. . . volgens het fonnnlier 
daartoe vastgesteld. 

De Kerkeraad \·oornoemd met · de· deputaten van de Al· 
gemene Vergadering wenst en bidt van de Drieenige 
Verbonds God, <lat Hij genoemde broeder stelle tot een 
nitgebreide zegen in de werkkring- waarin Hij hem ge
,:teld heeft. 

Namens de Kerkeraad en de Kommissie .voornoemd . 
. ...... . .. . ... . b.t. deputaat ad hoc. . ..... ..... .. ... .. b.t. praeses . 
............. •. b.t. de pntaat ad hoc. . . .. ..... .. ... .... b.t. scriba. 
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KOKCEPT VA!.~ ONTSLAG VAN VERTREKKENDE 
DIENAREN. 

De Kerkeraad van de Gerefonneerde Gemeente te ..... ... . 
gehoord hebbende de mededeling van de We1Eerwaarde 
H eer .. ......... ....... ......... sedert ..... ............ .. .... . Dienaar des 
Woords a lhier, dat hij de op hem uitgebrachte beroeping 
naar de Gereformeerde Gemeente te..... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . wenst 
op te ' 'olgen ; 

en m·erwegende, dat er genoegzame redenen zijn aan
){ernerd, om de kerkeraad in de aanneming van deze 
beroeping te doen bewilligen; heeft in zijn vergadering 
van.. . .... .. .. ... .......... besloten : 

1e. Ds ....... .. ...... .. . ...... ...... .... van zijn ,·erbintenis aan 
de Gerefonneerde Gemeente te . ... ........... op de meest eer-
volle \\-ijze te ontslaan; we~ ontslag zal ingaan op de na-
der te bepalen dag , waarop hij aan de Gemeente .van ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . zich ten volle verbinden 7..al ; 

2e. omtrent Ds ....... .. ....... . .. ...... .... . .. .. te verklaren, dat 
hij, al de tijd van zijne werkzaaniheid bij de Gemeente van 
.. .. ... ...... . ...... .... trouw en ijverig in zijn dienstwerk, Chris
telik en godzalig in zijn belijdenis en in zij n wandel, al
Ieszins onergerlik en oubesproken in b et midden van de 
gemeente ;·erkeerd heeft ; 

3e. aan Ds... ...... .. . .. . .. . .. . ... ... ... .. . . \·an dit ontslag -en 
rnn deze verklaring akte te verlenen om hem in de Ker-
keraadsvergadering van de Gerefonneerde Gemeente te ..... . 
. . . . . .. . .. . .. . .. . . te zamen met de deputaten van de Algeme
ne Vergadering te mogen dienen als wettelik getuigenis 
van zijn afsch~d van de Gemeente en de Alg. Verg., waar 
hij gediend heeft, en als goede kerkelike attestatie van de 
leer en !even ; 

en ¥· Ds ... ... .... . ..... .. ..... . .. ..... ... bii zijn C\anstaand ver· 
trek Gode e n den Woorde van zijn genade te bevelen; 
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met oprechte dan'kbetuiging n>Or de trouwe dienst, die 
hij omtrent. .................... jaren bier vervnld heeft, en die 
bier in dankbare herinnering zal blijven; en met de har
telike bede, dat bet de Heere behagen moge, de vrucht 
van die arbeid te bestendigen, en hem in de kerk, waar 
hij tans gaat di~nen ook tot zegen voor ve1en te doen 
werkzaam zijn. 

De Dep1ttalcn -voor1to<md. De Kerkeraad voon1oemd. 

KO!'\SEPT VOOR DE EMERITUS VERKLARING 

V.<L' DIE~ARE.!'\ DES WOORDS. 

De Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente 
te .. ... .. ................................ . .. gehoord hebbende de mede-
deling van de WeIEerw Heer .. .................. ..... ......... . ...... _ 
sedert .. ... ... ... ...................... Dienaar des Woords alhi<:r, 
dat hij zich genoodzaa.1..'i: ziet zijn emeritaat aan te vragen; 

en overwegende dat er genoegzame redenen zijn aan
gevoerd om de Kerkeraad hi~ te doen bewilligen, heeft 
in zijn ,·ergadering van .......... . ......................... besloten : 

1e Ds. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . zijn emeritaat onder nade
re goedkeuring van de e.v. Algemene Vergadering, op
de meest eervolle wijze te verlenen; we~k emeritaat zaI 
ingaan op een nader door de Algemene Vergadering t e 
bepalen datum ; 

·2e omtrent Ds..... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . te verk.laren dat 
hij al de tijd van zijn werkzaamheid tro11w en ijverig was 
in zijn dienst, kristelik: en godzalig in zijn belijdenis en 
in zijn wandel, alleszins onergelik en onbesproken in de 
gemeente ,·erkeerd heeft ; 



3e hem bij genoemde Algemene Vergade,ring_ voor te 
dragen als aanspraak hebbend op uitkering door deze 
Kerkeraad van d~ toelagen •·astgesteld in bet desbetref
fend Reglement; 

4e Ds. . ................... ... ...... . , met oprechte dankbetui-
ging \·oor de trouwe dienst, die hij omtrent ............ jaren 
hier vervuld heeft, en di~ bier in dankbare herinnering 
zal blijven, Gode en den Woorde zijner genade te be
~elen, opdat hij na zovele jaren rnn moeitevolle arbeid 
de ruste moge genieten, en hierna moge ingaan in de 
neugde des Heeren. 

De Kerkeraad voornoerud. 
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E,. -Historiese Dokumenten 
A.-LASTBRIEF YAN DE SYNODALE KOMMISSIE YAN 

DE CHR. AFG. GEREF. KERK IN NEDERLAND 
AAN DS. D. POSTMA. 

De Synodale Kommissie rnn de Christeli!ke Afgeschei
dene Gereforrneerde Kerk in Nederland, heeft benoemd 
en benoemt bij deze de \Veleerwaarde herder en leeraar 
D . Postma, tot afgevaardigde naar de Transvaalse R epu
bliek in Zuid-Afrika. 

Het is het verlangen van de Kommissie dat genoemde 
broeder zich naar de Transvaalse Republiek begeve, ten 
einde op de plaats zelve onderzoek te doen naar de god5-
dienstige toestand van onze stamverwanten en geloofsge
noten aldaar, broederlike betrekkingen met hen aan te 
kuopen en in alles re handelen gelijk het hemzelf het 
nuttigst zal rnorkomen in het belang van Gods ikonink
rijk en van onze stamvenrnnten en geloofsgenoten op 
Zuid _.\.frika',; oostkust. 

Een ierler aan wie deze Jastbrief vertoond zal worden, 
n;:rzoeken wij tot het gezegde einde onze genoemde broe
der in alles met Christelike mad en daad behulpzaam 
te zijn. 

Van ouze afgernardigde ,·erlangen wij zodra mogelik 
,·erslag ,·au zijn ,·errichtingen te ontvangen en wensen 
<lat de H eere o nze pogingen zegene tot prijs rnn Zijn 
grote naam . Hij geleide en beware onze broeder en geve 
hem zijn Geest en genade in ruirne mate om ook ande
ren te kunnen dienen ! 

Gege,·en te K ampen. de 26ste :.\Iaart 1858. 
De Synodale Kommis~ie van de ChriqeJike Afgeschei

dene Gereformeerde Kerk in ~ederland. 
(get .) S. V Al" VELZE.:'\ 

Leer aar rnn d e Theo!. ~.chool. 

A. BRC\IMELKA:.\IP, 
Leeraar aan de Theo!. Se hrlOI. 
H. J OFFERS, \-.D.l\f. te '~ Hage . . 



B.-DANKBETUIGING AAN BOVENGENOEMDE KERK. 

HoogEerwaarde Vergadering ! 

Zeer geliefde Broeders in onze Heere 

Jezus Christus ! 

Ulieden zij, met al uwe gemeenten, rij1kelik vermenig· 
vuldigd de genade des Heiligen Geestes, naar de rijk
dom van Gods barmhartigheid in onze enige Verlosser, 
.-\men! 

De Gereformeerde Gemeenten uit de Zuid Afrikaanse 
Repnbliek, de Oranje Vrijstaat en de Kaapkolonie, v.er
gaderd zijnde te Reddersbnrg (Oranje Vrijs taat) op de 
'.?O Maart 1 86::! en volgende dagen, vertegenwoordigd door 
haar opzieners en dia'kenen, zoveel mogelik, zoals nit de 
presentielijs t kan worden gezien, hebben zich nit de drie 
landen tot een Algemene Synode verenigd. Deze Synode 
gevoelt zich ni~t alleen het meest verplicht :ian de 
Cbristelike Afgescheidene C',ereformeerde Kerk in Neder
land, en aan haar het nauwste verbonden, ma a r a ch t 
z i c h m e t h a a r e e n t e z i j n. 

Daarom wenst zij ook met u , HoogEerw. Vergadering, 
s teeds in de vriendelikste, broederlike korrespondentie te 
delen. 

En daar wij in o ns gemeentelik bestaan in deze vere
niging nog zo j ong en teder zijn, en zwak tevens, znll-:n 
wij wel eens zo vrij zijn, onze toevlucht tot u te nemen, 
om raad en hulp, en wij stellen <lat vertromven op nwe 
liefde, dat gij ons ook met een moederlike zorg en toe
genegenbeid zult bejegenen. 

E\·enzo is · bet nederig en niendeli'k nrzoek, dat g1; 
niet nalaat ons nwe opmerkingen te mak en tot onze te 
rechtwijziug waariu bet zoude mogen te pas komen. 

Wij ziju zo t·rij, hierbij te voegen een eksemplaar van 
o nze Synodale Handelingen, waarnit de Hoog E erw. Synode 
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nadere kennis rnn onze kerkelike gemeenschap gelie\·e 
te nemen. 

\\.ij verzekeren onzerzi jds aan uw Kerk onze innigste 
hoogachting en nauw \·erbindende liefde,-en ja, de warm
ste dankbaarheid \·oor uwe liefde aan -=is m deze lande11 
bewezen. 

Het is de Heere, Jieve Broeders ! die ons zuchten ge
hoord en onze nood genadigJ.itk heeft aangezien. Hij is 
het alleen, die uw:;: harten heeft geneigd, om uw leeraar 
uit uw midden af te rnardigen naar de Zuid Afrikaanse 
Republiek, \·an waar deze onze kerkelike gemeenschap 
haar begin genomen heeft en steeds nog toeneemt en 
\·ermeerdert. 

\Vij hopen uwe K erk \·oor deze liefde altoos onze innig
st.; dank te betonen, en ge\·oelen ons nu zeer versterkt, 
verheugd en verblijd door de overkomst van de \Vel
Eenv. H eer Ds. J. Beijer. 

En, o geliefde Broeders ! Laat ons hier reeds veelma
len trachten te doen, wat we eenmaal eemvig zullen 
doen, nJ. God aanbidden, loven en prijzen voor Zijn 
wonderlike en Iiefderijke voorzienigheid over ons in deze 
weg,-ja in de ganse weg \"all de verlossing; want, o_f
schoon landen en zeeen ons lichamelik \·er rnn elkander 
doen Je\·en, nazrn· zijn \rij echrer aan elkander verbon
den ; niet alleen in af k o m s t e n t a a I , maar aller
meest in de g e h e 1 e o 1· er e e n s t e m m i n g d e s 
ge Io of s. 

0, m ocht nu ook de Heere Zijn H eilige Geest over n
lieden en ons rijkelik uitstorten tot onze volmaking m 
geloof en liefde ! 

Dat wij hie r en gijlieden d a a r , niet alleen staan 
met de wapenrttsting Gods tegenover alle dn·aling en ket
terij, maar ook tegen de wereld en alle zonden. 0, dat 
de ware godsnncht steeds de zichtbaarste bloe.i van de 
Kerk rnogen wezen ! En, met die wensen, be\·elen .wij ons 
in nw liefderijk aandenken aan, en n en ons te zamen, 
G-0de en den \Voorde \·an Zijne genade. 
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De Synodale \'ergadering voornoemd en van wege de
zeh-e gete'kend door al de ouderlingen, die tegenwoordig 
waren. 

C.-OPENBARE YERKLARING YAN ONZE AFSGHEI
DING YAN DE NEDERDUITS-HERYORMDE KERK 
IN DE ZUID-AFRIKAANSE REPUBLIEK EN VAN 
DE NEDERDUITS-GEREFORMEERDE KERK IN 
DE ORANJE YRIJSTAAT EN KAAP KOLONIE. 

De Synode zou het uiet nodig achten zich nag eens 
nader te verklaren ten behoeve van kerkbesturen in Zuid
Afrika, want deze kunnen alles weten wat er gebeurd is, 
maar misschien kan het goed zijn voor sommige lidmaten 
rnn die kerkgenootschappen, die met alles niet zo goed 
bekend zijn. 

En vooral doet de Synode deze openbare verklaring ten 
behoeve van hare moederkerk, de Christelike Gerefor
meerde Kerk in Kederland, die nag altijd enige schroom 
betoonde omtrent de ;yettigheid van onze afscheiding 
hier te lande. 

En nog meer heeft de Synode dat nuttig geoordeeld voor 
ons eigen nakroost, dat deze >erklaring gegeven worde 
door de mannen die zelf voorgangers bij die afschei
d ing geweest zijn. 

De ouderlingen en diakenen van de Gerefonueerde 
Kerk in Zuid-Afrika hier in de Synode tegenwoordig , tans 
als de wettige vertegenwoordigers van die Kerk, 

V e r k 1 are n, 

In de Zuid-Afrikaanse Republiek zich afgescheiden te 
hebben van de Kederduits-Hervormde Kerk omdat die 
kerk weigerde gereformeerd te zijn, en alz; ons buiten 
de g,elegenheid stelde de aangebodene hnlp uit de Chris
relike Afgescheidene Gerefonneerde Kerk in Nederland te 
genieten. 



Wij z1Jn dus uitgetreden nit die bedon·en kerkgemeen
schap, die ons bleek de valse kerk te zijn om de aan
gebodene gerefonneerde hulp op gerefonneerde, dat is 
op bijbelse, grondslagen te kunnen genieten. En die hulp 
bebben wij verkregen door de leeraar D. Postma, afge
vaardigde herder en leeraar van de Gerefor
meeerde Kerk in Nederland, volg~ns ZIJll 

lastbrief, gezonden tot ons ,.stamverwanten en geloofsge
noten om te doen wat ZEerw. in bet belang van Gods ko
ninkrijk bier te lande zoude nuttig oordelen." 

Op ons plechtig \·erzoek hedt hij ons hersticht als een 
Gereformeerde Kerk volgens de eigene statuten van die 
kerk. 

En menen alzo een te zijn met de Christelike Gerefor
meerde Kerk in Nederland, zolang die ook blijft, wat zij 
telkenmale, openbaar in haar Synode tot heden toe, heeft 
verklaard, hoewel wij bier in een antler werelddeel zelf
standig bestaan. Dit \·ereist de afstand, anders zouden '\\'-ij 
ook gaarne staan in zo nauwe kerkelike band met de 
Christelike Afgescheidene Gereformeerde Kerk, dat wij 
ook op haar Synode vertegenwoordigd wierden, maar dit, 
zeggen wij , belet de afstand, daarom bestaan "-ij bier 
zelfstandig, maar ac-hten haar onze moederkerk en hopen 
met haar een te zijn en te blij\·en als Gerefonneerde Kerk 
v o 1 g e n s d e f o r m u l 1e r e n v a n E n i g h e i d 
v a n d i e K e r k. 

Dit was en is de Gerefonneerde Kerk in de Znid-Afri
kaanse R epubliek. 

Deze eenmaal bestaande, hebben wij nit de Oranje 
Vrijstaat en de Kaapkolonie nanwkeurig kennis van 
haar genomen, alsmede van de Christelike Afgescheidene 
Gereformeerde Kerk" in Nederland. En na voldoende 
kennisneming konden wij niet terugblijven, maar hebben 
ons gedrongen ge\-oeld ons te verenigen met de Gerefor
meerde Kerk in de Znid-Afrikaanse Repnbliek onder de 
bediening van de herder en Ieeraar D. Postma, die daai
door \"OOreerst onze ko nsnlent werd. 
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Deze ,-eremgmg met die Kerk n1aakte noodz<!!kelik een 
afscheiding ,-an de Kederdnits-Gereformeerde Kerk in ge
noemde landen, Oranje Vrijstaat en Kaapkolonie. 

En hiertoe •konden wij geredelik besluit~n, dewijl wij 
nu gevonden h adden de Gereformeerde Kerk, die wij sinds 
jaren al gezocht hadden, maar er w·as noeger geen nit
komst bekend. 

Hoe wij, die gaarne gereformeerd willeu ziju, beschonwd 
en behandeld werden door de Nederduits Gereformeerde 
Kerkbesturen, moge getnigen als een eksemplaar nit vele 
handelingen ,,de Her<lerlike brief \"an de Graaff-Reinetse 
Ring" van 1842, ondertekend door JOHN PEARS, Praeses. 
_\, MURRAY, V.D.M. J. AURET, ALEXANDER SMITH 
V.D.i\L STEPHA.!.'\L!S GOUS, ]. S. N. DE VILLIERS, 
ROBERT HART, Ouderling, THOS. REID, V.D.l\I. A. 
WELSH, V.D-~L W. R. THOMPSOK, V.D.l\1. ADM'I 
\VEINARS. 

En zagen wij iu de ::\ederduits-Gerefonneerde Kerk 
met kommer steeds toenemende vrijzinnige denkbeelden, 
dit deed ons \'eel zuchten en strijden, en wij werden door 
leeraren die wij nog het meest rechtzinnig hielden het 
meest tegengegaan en verdrul..-t, want zij schenen de an
dere partij lie\·er revreden te willen bouden, dan onze 
klachten horen, en noopten ons dan maar tot stilzwijgen 
en gehoorzamen. 

En over het geheel ontbrak ons bij die meest geachte 
rechtzinnigen ook nog de duidelikheid van h u n recht
zinnigheid. 

Onze onkunde liet ons ,·eel in het donker, maar ous 
hart g e voe I d e, en bij inzage ,-an de Dordse Leerre
gels en dergelijke schriften verstonden wij, dat ook hnn 
leerwijze meer smaal..-te n aar het R emonstrantse dan naar 
het Gerefonneerde. 

En eindelik, wij zageJJ hen samenscliaren met alle 
kracht en macht ~n onbehoorlike rniddelen {als door een 
Herman, enz.) om die Gerefonneerde K erk in de Zuid-
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Afrikaanse Republiek niet haar leeraar Postma en met
een de Cbristelike _.\fgescheidene Gereformeerde Kerk in 
2':ederland te blameren. 

Dii: deed ons des te meer onderzoeken en wij bevon
den het tegendeel rnn bun valse voordracht. 

\Vij bernnden namelik: Vo ore ers t , dat de Kerk, 
die zij zochten te blameren o n z e Kerk is. (Vo o r o p en
b a r e \·en-olging 11·as hier geen gelege11hcid, al." belet 
door de regering.) 

T e n a n d e r e, zageu wij uit de K e rk b o d e van de 
z9 Januarie r859, ?\"o. 3, <lat de Synode der ~ederduits
Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika aan de Algernene Sy
node der Hervormd e Kerk in ~ederland, verklaarl: in 
haar officiele brief: ,,Daarom is b et ocik onze wens om 
de band der Christelike gemeenschap die de Hervormde 
Kerk in het moederland verenigt op bet innigst rnstge
snoerd te bouden en te versterken." 

Die brief is ondertekeud in naam van de Syuode door : 
W. ROBERTSON, J. MURRAY, S. HOFlVIEYR. 

Dit officide stnk, komende bij al de vroegere e r v a
r i n g e n en o p m e r k i n g e n, die wij hadden, over
tuigde ons ten voile en we! met smart en verbazing, dat 
de Xederdnits-Gereformeerde Kerk, in welker gemeen
schap wij tot heden geleefd hadden, en die wij nog al
tijd gehouden hadden, niettegenstaande onze grote twij
fel en daaruit gedurig ontstane strijd, voor de Gerefor
meerde Kerk, nu zagen wij, zeggen we, dat ze rnst be
sloten had om een t e z i j n en t e b 1 i j v e n met de 
Hervormde Kerk van Kederland, die wij en ook de 
Christelike .-Vgescheidene Gereformeerde Kerk in Neder
land houden \·oor de valse Kerk, sedert r816, en die zich 
vooral bevestigend zo heeft geopenbaard sedert 1834, ~n 
tot op deze dag. 

Dus was er \'OOr ons, na zoveel jaren worstelen, geen 
andere kens dan eenvondig t e b e d an k e u y o o r d e 
kerkelik e g emeenschap met de Neder_ 
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duits-Gereformeerde Kerk in Z uid 
Afrika euons te \·oegen bij de Ger efo r 
meerde Ker •k 1n de Zuid -t\frikaan se 
Rep u b Ii e k. 

Hetwelk wij dan ook gedaan hebben, en 213n daarna, 
op ons uitdrukkelik verlangen, ook in deze landen gesticht 
als Gerefom1eerde gemeenten, te zamen nu uit:makende de 
Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, geli jk ze tans door 
haar Synode hier is vertegenwoordigd. 

Van deze gedane stap hebben wij geen berouw; maar 
\·erbeugen ons nog met dan'k:zegging aan de Heere, Die 
ons. het licht in de duisternis heeft doen opgaan. 

Tot \·erdediging rnn onze gedane stap behoeven wij, 
bij het bo\·envennelde, zeker niets te voegen. 

Wij vertrouwen, dat een iegelik, die met ons Gere
f o r 111 e e rd wenst te blijven, met ons hetzelfde zal doen 
gelijk \\·ij steeds bij voortduring onderrnnden hebben en 
nog gedurig ondervinden. 

En met de z o d a n i g e n wensen wij ook in k e r k e
l i k e gemeenschap te !even, maar niet met hen die heel 
of half met de bekende valse kerk van Nederland het 
willen houden. 

Dat wij alien ons mochten verenigen volgens Gods HeL 
Jig Woord, zoals bet uitgedrnkt wordt in onze Geloofsbe
lijdenis, art. 7, dat is onze wens en bede en hiertoe ar
beiden wij en worden gesmaad. 

Aldus gedaan in onze Synodale Vergadering rnn heden 
den 22 Mei l86<). 

Persoonli'k getekend door al de !eden van de Synode, 
eerst de Afrikaanse broeders en daarna de Europese. (De 
Afrikaanse broeders : 34 !eden van de Synode, onderlin
gen en diakenen, en drie proponenten, zitting hebbende 
met adviserende stem, de Europese : 3 leeraren, ook !e-
den· ,·an d e Synode.) · 
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D.- BRIEF YAN DE SYNODE YAN DE GEREFOR
MEERDE KERK IN ZUID-AFRIKA AAN DE SYNO
DALE YERGADERING DER CHRISTELIKE AFGE
SCHEIDENE GEREFORMEERDE KERK IN NE
DERLAND. 

De Svnodale \"ergaderiug \·au de Gereformeerde Gemeen
tc:u in -Zuid-.-\frika aan de Synode rnn de Christelike AL 
gescheide Gerefonneerde gemeenten iu Nederland. 

\Vaarde en Zeer Geliefde Broeders in onze 
Heere J ezus Christus ! Onze Drieenige 
Verbonds-God zij met u en ons ! 

Wij hebben ons geroepen gevoeld officieel kennis te ne
men van iets dat \·oorkomt in d e ,,Gereformeerde Kerk
regering of H andboek voor Leeraars en Kerkeraadsleden r 
beuevens de Synodale Besluiten van de Christelike Afge
scheidene Gereformeerde Kerk, uitgege\·en door H. de
Cock,' op bladz. 135, betrekkelik Ds . D . P ostma, enz., 
u~·ergenomen uit mve Synodale Besluiten (of Notulen van 

i~3, pag. r8.) 

Wij achten ous verplicht eu zijn zo Hij met alle eer-
b ie<l , daarop een paar aanmerkingen te maken. 

i . Zouden wij we! willen ingelicht worden welke Kerk, 
in dat stuk, bedoeld onder de n aam van ,,Gereformeerde
Kerk," de onze, of de ~ederduits-Gerefonneerde in Zuid
Afr~ka ? 

Wij \\·illen bijna denken dat onze Kerk er m ede bedoeld 
wordt, maar omdat wij bet Synodale Verslag van die Sy
node \·an· 1863 niet hebben, zo is ons dit onzeker. E n 
de Nederduits-Gereformeerde ook wel eens simpel ,,de
.Gereformeerde Kerk" genoemd wordt. 

\Vilt dan, waarde Broeders, hierop ons zo spoedig mo
gelik nader inlichten. \\'ij achten de z e k er e kennis
hiervan \·oor ons zeer belangrijk:, vooral als wij die be
uoeming beschouwen in verband niet de bijgevoegde
belofte. 



r 

92 

2. Hebben WlJ nog weer eens in ons midden gelezi 
<le oorspronkelike lastbrief, door uwe Synodale Kommi 
sie afgegeven aan Ds. D. Postma, en wij zie.n daaruit d. 
2Ew. als herder en leeraar herwaarts is a f g e v a a 
d i g d t o t o n s a 1 s u w e s t a m ,. e r ,,. a n t e n e 
g e 1 o o f s g e n o te n, om hier onze g o d s d i e n s t i g 
t o e s t a n d te bezoeken en te handelen in het belaa 
van Gods Koninkrirk, zoals het hemzeli het best zouc 
voorkomen ten belange n .l. rnn Gods Koninkrijk. (Z 
d e Lastbrief zelf onder de Bijlagen Synode 1869, ~o. s 
In die lastbrief wordt ZEw. bepaald genoemd uw a f g • 
v a a r d.i g de. Dus achten wij de benoeIDing van ,,zend• 
ling" daar vermeld, een onjuistheid, het woord opgev: 
in de gewone, tans gebruikelike zin. 

Zou nwe Synode niet kunnen besluiten nog eens teru 
te komen op haar besluit van i863, pag. 18, en het rd 
tlficeren? 

Het is ons innigst ,·erlangen. ~iet zozeer om ontzen 
"'il, als we! om somIDigen, die aa11 die benaming een gi 
heel strijdige uitleg geven. 

3. Ook lezen ""ij daar dat het uw oordeel is, dat d 
Kerk in Zuid-Afri·ka onder de roeping is de gelden, voe 
de reis van Ds. Postma verstrekt, aan nwe Kerk te re! 
titneren. Ook die zaak hebben wij altijd geheel antler 
beschonwd. Wij leefden altijd met een dankbaar gemoec 
dat uwe Synode Ds. D. Postma in liefde tot ons gezoa 
den had, gelijk ZEw. ons van af het begin tot op dez• 
t ijd heeft verklaard, en hoewel nwe Kerk daardoor aaa 
·spraak ver"\Yierf op ooze dank.bare wederliefde, maar tocl 
niet op r e s t i t u t i e. 

En wij menen onze dankbare wederliefde enigszins be 
toond te hebben, zelfs ongevraagd, geheel uit gevoel rn1 
liefde en daukbaarheid j~gens onze moederkerk in Neder 
land. 

Eerst, in de kollekte \·oor de algemene watersnood doo 
de rivieroverstroming, over gemaakt aan de l\'l inister va1 

Binnenlandse Zaken in Kederland, u wel bekend. 
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Ten andere, voor diezelfde nood aan de !eden van uwe 
Kerk in het biezonder, overgemaakt aan de Heer J. van 
Andel, toen lid en sekretaris van de Synodale Kommissie 
ten nwent. 

Ten derde male, een donatie aan de Zendingskas bij u
lieden en aan mve Theologie?e School, af te geven door 
Ds. de Cock, van dat geld dat daar was van drie gemeen
ten \·oor de overkomst van een leeraar. 

\Vij halen dit niet op, om op daden te roemen, maar 
als genoodzaakt tot deze herinnering. 

Het zoude ons dus aangenaam zijn dat uwe Synode bi.I 
de eerste gelegenheid, ook dat punt mocht wijzigen, dat 
er in uwe kerkelike archie\·en niet meer ge\·onden wierd 
een v ordering rnn rest it n tie. 

\Vij hopen de Broeders zullen ons dit verzoek ook ten 
goede houden, bedenkende dat ons broederlik gevoel door 
dat woord restitntie wat ge1..-wetst wordt. 

De kerk van Kederland mag geloven dat wij aan haar 
dankbaar zijn en altijd hopen te blijven en znllen het,. 
naar vermogen, ook altijd gaarne met d a d en tonen. 

l\faar zo gij in aanmerking neemt wat twee onzer drie
landen, namelik Vrijstaat en Zuid-Afrikaanse Republiek, 
in de laatste jaren geleden hebben, en zo te zeggen, bij
na g e 1 de 1 o o s zijn geworden. En dat ook door de 
grote daling van de wolmarkt bier te lande een grote· 
vermindering van inkomsten is, zouden wij misschien 
t a n s behoeftiger kunnen gerekend worden dan uwe
Kerk in Nederland. Te meer als men daarbij bedenkt, dat 
gij over bet geheel genomen in uw land meer knnt doen 
met een inkomen van f 6oo dan wij bier met dat van 
£300. Hieruit ·kunt gij dan ook wel afleiden dat wij tan~ 
niet bij machte zijn onze dona tie te herhalen. * 

* l L~ter echter heeft de Gereformeerde Kerk rnn bier 
weer een belangrijke kollekte bijeengebracht en over
gezonden \"OOr ,,de Geuzenkerk" te d en Brielle. 
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Tot zover hadden wij een onaangename taak te ven•1 
1en, maar wij meenden dat verplicht te zijn voor de za< 
zelf, t ot een beter inzicht bij uzeh-en en ter handba\·i1 
rnn de achting van u w a f g e v a a r d i g d e Ds. J 
Postma, die, wi j verk.laren het plecbtig voor God c 

mensen ! tot op deze dag gehaudeld heeft geheel overee 
komstig zijn I a s t b r i e f door uwe Synodale Komrniss 

-aan ZEw. afgegeven. En dat zo belangloos, ja met ope 
fering rnn zichzelf, en a l zijn \·errnogen . God e zij lof 1 

dank! en ook aao onze waardige \·oorganger zij u wij d 
erkentenis schuldig . en wij voegen dat hier gaarne b 
met de gedachte, dat het n ook altijd tot blijdschap strel 
<lit geruigenis aangaande u w a f g e \. a a r d i g d e v8 
'Ons re ontYangen, daar er nu toch al meer dan tien jare 
\·erlopen zijn, dat hij onder ons in- en uitgaat nog eve1 

-zo als in her begin rnn :zijne komst. 

Zien \\°ij ook uit dat stuk van uwe Synode rnn i86; 
dat o nze afscheiding u toen nog "·at dorrker \·oorkwan 
hoewcl ons niet k unnende veroordelen, zo verzoeken w 

·u bij dezen n-ien<lelik kennis· te willen nernen van om: 
Open bare V e rklar in g van onze Afsche 
-di u g in Zuid-Afrika, zie Bijlage Ko. 2 van Synode 186~ 

En te,·ens rnn de ="otulen rnn deze Synod e (1869), d ie w: 
zo nij zijn u bierbij ter informatie aan te b ieden. 

Het spreekt \·an zelf, dat wi j van ulieden niet kunne 
n agen o ff i c ii: l e a ppr ob at i e, ,,·ant daartoe, me 
nen wij, ontbreekt u nog altijd de gelegenheid om di 

·yoJkomene kennisneming n te verschaffen, die daarto 
,·erei~t wordt . Zelfs zouden wij bet altijd raadzaam acb 

-ten . ten dien opzichte grote v o or z i ch ti g h e id 
·oefenen met bnitenlandse Kerken. 

Maar, d aa r 1\-ij ons altijd nog bet meest ,·erbpnden acb 
ten aan onze moederkerk in Kederland, zolang zij waarlil 

·Ge r {:_ f o rm e e r d blijft, zo zonde bet ons aangenaam zijt 
d oor hnnr alzo te "·o rden erkend zolang wij waarlii 

•G e re form e er d blij\·en. Name!Ek niet om voor el 
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kander ,-era:mwoordelik te zijn, of ,-an elkander in het 
een of antler afhankelik te zijn, maar tot een vrije bro e
d e r 1 i k e en v e r t r o u w e 1 i k e korrespondentie (ge
meenschapsoefening.) 

:\[ocht dit schrijven daanue bevorderlik zifn, wij zouden 
ous ,-erheugen en God, onze Vader door Jezns Christus, 
danken . 

\Vant het is ons altijd een diepe smart geweest, 
<lat er, zo wij menen bespeurd te hebben, enige verkoe
ling in de ware b r o e d e r I i k e g e rn e e n s c h a p s-
o e f e n i 11 !Z scheen ontstaan te zijn. 

Doch zeker geheel door misverstand, of misschien ook 
uog ~-el door ,·erkeerdc berichten ter zijde ingedrongen. 

Daarom, lie,-e broeders in de Heere ! Hiermede steken 
\rij, 1·an over de oceaan, onze hroederhand tot u uit, 
drnkt ze en reikt de uwe ons toe, wederzijds in de gemeen
schap ,-an h~t geloof in GOO, de Yader, de Zoon en de 
Heilige Geest, een Enig en Drieenig God. Amen! 

De Synode ,-oornoemd, en ,-an ~-ege dezeh-e : 

(Get.) ~- }. R. SWART, Praeses . 

J. LIOX CACH ET, Scriba. 

E .-ANTWOORD YAN DE CHRISTELIKE GEREFOR
MEEROE KERK IN NEDERLAND llN -DE GERE
FORMEERDE KERK IN ZUID-AFRIKA . 

... 
AAK DE SY:'.\ODE OF SY~ODALP. KO'.\DIISSIE V_\.:\ 

DF. GEREFOR:\-IEERDE KERK ~ ZUID-.ll'RJK\. 

HoogEer..vaarde en Geliefde Broeders in 
o-nze H eere fezus Christus ! 

De Synodale K ommissie van de Christelike Gerefor
ineerde Kerk in ~ededand heeft reden gegeven om uwe 
broederlike verge,·ensgezindheid in te roepen voor bare 
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nalatigheid iu het berichten van de goede over komst v: 
uw beide missfren, kort ria de Synode van 1869 door ha 
ont\·angen. 

T er Synode van 1872 heeft zij de beide stukken t 

tafel gebrncht, en "at die. Synode daarop besloten het 
blijkt uit het gedrnkt vershg, dat wij u hiernevens ze 
den. 

Naarru-en genoemde Synode van 18 72 besloten heeft • 
bestaande Synodale besluiten en bepalingen te herzie 
oordeelde de Synodale Kommissie om met het antwoo: 
op uwe missiven te wachten, to t die herziene beslt 
ten en bepalingen in orde waren, ten einde u een e 
semplaar te knnnen zenden, waaruit U dan te\·ens blijk1 
zou, dat de uoegere besluiten , betreffende de onkoste 
ten gevolge \·an de zending van Ds. Postma gemaakt, Vf 

vallen zijn verklaard, en alzo de bestaande grieve 
opgeheven. 

H etgeen de Synode ten aanzien van Ds. Beij.er* besl 
ten heeft, >indt gij mede in het \·erslag van hare ha1 
delingen, waarbij wij u nog knnnen melden, dat de Cfa 
sis van Dordrecht geen bezwaar heeft gemaakt om D 
Beijer te handhaven op zijn overgelegde stukken. 

Het is ons, Geliefde Breeders, hoogst aangenaam, cl; 

nit de Synodale Beslniten van onze Kerk Yerdwenen i 
wat u lang een grieve geweest is. Te meer, daar gij i 
uwe giften voor de Ge~enkerk te Brielli; opnieuw ef 
bewijs hebt gege\·en van de duurzaamheid der. broederm 
lief de. 

De H eere onze God doe de macht van de broederlil; 
liefde, in alle Kerken der wereld, meer en meer ope1 
baar worden, als de banier van de He ilige Geest, tegen c 
s troom van het materialisme, die alles wat heilig en waa: 
achtig groot is, in zi jn heilloze v-a a r t dreigt te \"Cl 

woest~. 

De genade van onze Heere Jezus Cbristus zij met u e 
al de broederen ! 
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l'we liefbt'libt-nde hroeders in het geloof de Synodale 
Kommissie rnn de Christelike Gereformeerde Kerk in 
:\"ederland. 

(Get.) J. H. DONNER , 

M. NOORDTZIJ, 
W. H. GISPEN. 

Zwo!Ie, 2 !\faart iS74. 

* N .B.- Ds. Beijer heeft kart daarna de Christelike 
Gereformeerde f::erk ver laten. 

::\.B.- Hierbij \·olge art. r75 van het Verslag in boven
staande brief bedoeld : ,,~amens de Synodale Kommissie 
leest de President een, in het la:atst van 1S6g door ha<t: 
ontrnngen schrij \·en \·an de Synode van de Gereformeerde 
Gemeemen in Zuid-Afrika voor, waarin, nevens de betui
ging rnn broederlike gevoelens en heilwen$- jegens onze 
Kerk, te kennen gegeven wordt dat die Synode met leed
wezen de handhming ziet \·an een en antler voor haar 
pijnlike bepa!ingen en terwijl zij steeds blijft wensen on 
bewimpelde erkerming door onze Kerk, in de laatste tijd 
integendeel een \·erkoeling van de zijde van onze kerk 
meent te hebben opgemerkt. Na euige bespreking besluit 
de Synode <lat d-; Synodale Ko mmissie <lit schrij\·en be_ 
antwoorden zal , en. wat de bedoelde zaoken aangaat, me
dedelen: 

1. Dat a! heiJ!een die gemeenten onaangenaam schijnt 
!e zijn, behoorl tot die bepalingen, -welk:e bij het onder
zoek: van de reglemcnten zijn opgeheven; 

2. Dat de Synode zich t1iet bewust is dat •·an onze 
::ijde verkoeling; plarcts gev·epen heeft; 

3. Dat urij haar, krachtens hct besluit omtrent buiten
landse Kerken, g1111rne erkeinen afs een zusterkerk, daa1 
zij verklaart , met ans op dezelfde grondslag te staan i~1 

lea en krrkregering." 
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